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 خانه من قلب توست 

 فاطمه اصغریبه  قلم 

 

 به خاطر مردم است که یم گویم

 گوش هایت را کیم نزدیک دهانم بیار،

 دنیادارد از شعرهای عاشقانه تیه یم شود

 و مردم نیم دانند

 چگونه یم شود بی هیچ واژه ای

 کیس را که این همه دور است

 ... این همه دوست داشت

  

 

 لیال_کردبچه#
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 ه_من_قلب_توستخان#

 

 ۱_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

**** 

س تنم به عرق نشسته  تمام جانم نبض گرفته و از استر

اندازم و از ام نگایه یماست. بار دیگر به ساعت مچ  

ون میآیم    .کالس بتر

 را هم 
ی

رنگ و رویم از ترس پریده ویل بیحایل ساختگ

اه هایم را سمت منیسی آموزشگچاشنی آن کرده و قدم

ی کشانم. خانم   حسینی منیسی آموزشگاه که رابطهیم

های آموزشگاه دارد و همه او را به نام خوبی با اکتر بچه

نند، پشت مانیتور نشسته و فیش ی های کوچک صدا متر

کند. تفاوت سنی زیادی ها را وارد سیستم یمواریزی بچه

ی     با دانش آموزان مرکز ندارد و همیر

ام را هاست. پشت پالتوی طویسهاش با بچباعث راحنر 

  .شومدر مشت مچاله کرده به او نزدیک یم
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  .سالم مونا جون -

؟ چرا اینجا  - سالم. عزیزم. مگه نباید االن رسکالس بایسی

  وایسادی؟

  .یه کاری داشتم راستش -

  بگو گلم. رنگت چرا اینقدر پریده حاال؟ -

ه... امممم... باید یه رس برم داروخونه - ی    .چتر

  .ای بابا. پریود شدی؟ مسکن بخوای ژلوفن دارما -

قیافه ی مستاصیل به خود گرفته با خجالت جوابش را 

  :دهمیم

مسکن نه... راستش... چجوری بگم؟ پد الزمم. حتما  -

   .باید یه رس برم داروخونه

با دستمال کارت راه نمیافته؟ یگ دوساعت دیگه  -

  .کالست تموم میشه ها

ی االنشم فکر کنم لباسم لک شده. اگه نه با - با مونا. همیر

ماشکال نداره یم    .خواستم هودیت و قرض بگتر

رود و هودی مونا به سمت رخت آویز کنار سالن یم

  .داردکشمتر چهارخانه را از روی آن بریم
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   .نه بابا. چه اشکایل؟ بیا گلم -

پس من تو دستشوبی با مانتوم عوضش کنم. زودی برم  -

  .داروخونه

 .باشه -

بعد از عوض کردن هودی خانم حسینی با پالتوی خودم، 

مزده مجدد به  ون میآیم و با نگایه رسی از دستشوبی بتر

   سمت

ی منیسی یم   .روممتر

ی شده؟ - ی   جانم؟ چتر

؟ میگم... امروز اینو من پوشیدم خودت چیکار یم - کنی

  .کنی کهیخ یم

روقت میاد دنبالم با خوام چیکار کنم؟ مجید آخمن؟ یم -

م خونه مامانش. نگران نباش. برو تا وقت  ی متر ماشیر

  .کالست  بیشتر از این نگذشته برگردی

ی میآورد و با خنده ادامه یم   .دهدصدایش را پاییر

تو کنی پاچهشنایس یه وقت دیر یماستاد شمس و که یم -

ه تو کالسیم    .گتر
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ی دیگه -   .باشه. باشه... فقط یه چتر

  چ  شده؟ -

ون کشیده و طرف مونا  پاکت سفیدی را از داخل کوله بتر

: " این پیشت باشه لطفا. آخر وقت میام یم ی م. با گفیر گتر

ی از ازت   یم ون رفیر وم. قبل از بتر م." به سمت در متر گتر

آموزشگاه، در همان راه پله مقنعه را به رسعت از رسم 

ون   کشیده وکاله بافتنی سیاه را به ج پوشم. ای آن یمبتر

اندازم. کوله را موهای بافته شدهام را داخل یقه پشتم یم

از دوطرف  شانه هایم آویزان کرده و در خالف جهنر که 

وع به  راننده ی فربد ایستاده با گامهابی بلند و رسی    ع رسی

   .کنمحرکت یم

سم، هولزده نگایه به  ی گذرگاه عابرپیاده که متر به اولیر

و با اطمینان از اینکه کیس در تعقیبم   پشت رسم میاندازم 

وم و دستم را برای  نیست، فورا به سمت دیگر بلوار متر

ی تاکیس زرد رنگ بلند یم  .کنماولیر

 !دربست_
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 ۲_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

***** 

یعنی چ  خانوم؟ یعنی چ  دو ساعت پیش رفت؟  -

ی بغله. کجا رفت بهت میگم؟   داروخونه که همیر

م. گفتم که وسیله بهداشنر الزم  داد نزن - آقای محتر

  .داشت رفت داروخونه، بعدشم برنگشت

ی خانم منو کفری نکن. نامزد من  - ال اله اال هللا. ببیر

یکساعت پیش کالسش باید تموم میشده، راننده هم که 

فت باید یم ون متر    .دیدشدم در وایساده  بوده. اگه بتر

اند و از شدت رگهای گردنش به وضوح برجسته شده

زند. رو به جلو خم حرص رنگ پوستش به رسچی یم

ی یم کوبد. صدای میشود و با دستش محکم روی متر

  .بلندش باعث میشود چشمان خانم حسینی بسته شود

 کجا قایمش کردین یا این خراب شده رو رو رستون  -
ی

میگ

  آوار کنم؟
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اقای کیابی مدیر موسسه که تا این لحظه سیع داشت 

لنر نکند با این جمله ی فربد از جا برخاسته و او را به دخا

  .کندآرامش دعوت یم

آقای محتشم، اینجا مهد نیست ما بخوایم هر بچه ای  -

رو مستقیم تحویل والدینش بدیم. آموزشگاه کنکوره. 

گذشته از  اون، خانم حسینی منیسی این مرکزه نه 

ه بچه مسئوله مراقبت از نامزد شما. خانم محتشم هم ک

. شاید برگشته ی    نیسیر

ل ی   .باشن متی

تر از این بود که با این حرفها آرام شود. کم کم عصنی 

ی بدی که از صبح به جانش افتاده داشت دلیل دلشوره

   .یافتبود را  دریم

ی ... ترگل  - ی یادم افتاد... قبل رفیر ی آقای محتشم! یه چتر

ه   .یه پاکت داد بهم گفت بعد کالسش ازم پس میگتر

؟ کو؟ -
ی

  االن میگ

   .ایناهاش -
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پاکت را به دست فربد داد. آقای کیابی دور از چشم فربد 

. فربد با دهد رسی به تاسف برای خانم حسینی تکان یم

. کند تا محتویات آن را چک کند عجله پاکت را باز یم

ی  ی چند تراول پنجاه تومابی و دست خط ترگل همان چتر

کرده در جان فرید را کشان بود که شک و تردید رخنه  

ک میغرد د. با خشم رو به دختر ی میتی  :کشان به وادی یقیر

شما واسه همه بچه های این اموزشگاه مثال کنکور،  _

؟  تریپ معرفت برمیداری و لباسای تنت و میبخیسی

 !بله؟_

زند و پوزخندی رو به چهره متعجب خانم حسینی یم

  :پاکت را به سمتش پرت میکند

 .وی شما رفت؟؟ پول لباستون و دادهبا مانت _

 

  3_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

شود که به خانه برگشته اما هر لحظه دو ساعنر یم

آشوبش بدتر و بدتر شده. مدام به موهایش چنگ زده و  

ی درمانده  فریاد کشیده. به عمرش هرگز خودش را چنیر

کشد و رگهای مغزش رو به حس نکرده بود. قلبش تتر یم

ی نفجار است. به هر کیس که یما شناخته زنگ زده و ختی

سوزد. با مشت اش یمنگرفته. از حرص جابی میان سینه

 .کوب شاید این التهاب را کم کنداش یمبه سینه

 .بسه دیگه فربد جان. چقدر آزار میدی خودتو مادر  -

. من احمق   - ی رفته مامان. رفته! آب شده رفته زیر زمیر

همیدم یه مرگشه ها. یه درصدم فکر این چند روز ف

یه نفهم جابی رو نداره 
نکردم بذاره بره. آخه اون دختر

  .بذاره بره

 

کشد: از روی استیصال دستهایش را روی صورتش یم

"ترگل که جابی رو نداره. همه کس و کارش ماییم. نه جابی 

 داره. چه بالبی رسش اومده 
ی رو بلده نه جرئت تنها رفیر
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؟ کافیه  کنم دستم بهش برسه. پاشو قلم یمیعنی

ه  "....یدختر

ی یم زند و صدای  ی محکم زیر پایه های متر ی با یادآوری چتر

ی شیشه ی در صدای فریادش گم شکسیر ی روی متر

 .شود: کثافتتتتتیم

د: ای یمبا همان حرص گویسی را درآورده و شماره گتر

 میدم اون محسن بی عرضه رو از خایه
هاش "یعنی

 . ی ه؟ رسش به  آویزون کیی مردک پول چیو از من میگتر

ه ه رس از کجاش گرم بوده که ندیده این دختر ی ختر

ون؟  "آموزشگاه زده بتر

ید همه- ی نشد؟... بمتر تون که فقط الو صادق... ختی

ید.... بسه بابا ببند... این مردک  پول یامفت از من میگتر

ید، انقدر با بچه نیدش که مغور بیاد. از کو میتی ی جا ها متر

معلوم خودش به ترگل کمک نکرده... من اعصاب ندارم 

صادق ها... چ  چیو محسن چیکار کنه؟ ... غلط کرده 

ید مرتیکه رو ی که گفتم. بتی  .حواسش نبوده. همیر
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آنقدر چپ و راست رفته و آنقدر فریاد زده که صدایش 

چرخد و خش برداشته. همینطور با حرص دور خودش یم

اه نیم به مخاطنی که خودش هم داند کیست بد و بتر

گوید. پک محکیم به سیگار رو به پایابی که در دست یم

ش را روی رسامیک زیرپایش یم ند و فیلتر ی اندازد. دارد متر

بدتر از حرص و  خوابد. نگربی خوابد که نیمحرصش نیم

  .کنداش یمعصبانیت دارد خفه

 

ناحساس یم ی ون متر د. کند از گردن و گوشهایش حرارت بتر

ی رسش در حال جوشیدن و غلیان مغزش در کاسه

د اما فربد  است. شوکت لیوان آب را به سمتش میگتر

ون  ند و نییم از آب درون لیوان بتر ی لیوان را پس متر

یزد. پشت به مادرش یم داند چرخد. خودش هم یممتر

کند. شوکت ای ندارد اما سیگار دیگری روشن یمفایده

ی شود و دستش را روی شانهقدیم به فربد نزدیکتر می

  .گذاردپرسش یم
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 فیلمای آموزشگاه و دیدی.   -
ی

فربد جان. خودت میگ

ت رفته باشه ترگل  اگه قرار بود با کمک این پرسه، راننده

ه لباساش و عوض کنه.  که نمیاومد هودی منیسی رو بگتر

ون اومدن از  اینهمه آرتیست بازی نمیخواست واسه بتر

  .اونجا

 

ی کالفه و  مستاصل روی مبل نشست و رسش را بیر

دستانش گرفت: "میدونم مامان. ویل دستم به جابی بند 

دونستم ترگل راضی نیست. ویل گفتم جابی رو نیس. یم

نداره بره. گفتم مجبوره. گفتم کم کم درست میشه همه 

 ".چ  

رسش را به عقب برده و رو به سقف گرفت: "خداااا. 

 "یعنی کجا رفته؟

خانه یم شوکت از جا  ی رود. لیوان آب برخاسته و به آشت 

دیگری پر کرده و در پیشدسنر گذاشته به سوی فربد 

دهد. چشمان گردد و لیوان آب را به دستش یمبریم

دوزد و جلوی پای فربد زانو غمگینش را به پرسش یم
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زند. دست فربد را به دست گرفته و با نوازیسی مادرانه یم

  :سیع میکند آرامش کند

. جابی رو نداره جز اینجا. اصال   -
ی

عزیزم درست میگ

شاید تا شب برگشت همینجا. حرص نخور فدات شم. 

یت میشه... بیا این  ی رنگت کبود شده. زبونم الل یه چتر

آب و بخور حالت جا بیاد. منم برم ببینم تو اتاقش 

ی پیدا یمشماره ی  .کنم یا نهای چتر

 

 .گویدد یماز جا بلند میشود و با بغض رو به فرب

م اینطوری نبیمنت مامان. جان من یکم آروم باش.   - بمتر

 .پیداش میشه

 

 4_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ام. نگاهم مدام به اطراف روی صندیل ترمینال نشسته

های فربد پیدایم کند. ترس چرخد مبادا یگ از نوچهیم

دست دور گردنم انداخته و مرا سخت در آغوش 

ری نکرده بودم؛ خط قرمز فربد را رد شده کشیده. کم کا

ای که فربد بودم. لرزش دستانم با فکر کردن به لحظه

و بیشتر میشود. حماقت کرده بودم؟  پیدایم کند بیشتر

  .دانمخودم هم نیم

 

 ها که رفتم برای بلیط کارت شناسابی رساغ تعاوبی 

د. از باجه یم ی خواستند. اینطوری فربد براحنر ردم را متر

م و روی صندیلروش بلیط فاصله یمف های پالستیگ گتر

نشینم. نگاهم مدام به چپ و راست سالن انتظار یم

چالنم. تا چرخد و انگشتانم را دوباره و دوباره درهم یمیم

 نبوده
ی

ام. مسافرابی که با بحال در جابی به این شلوغ

 را دنبال روند. بعضی عجله اینور و آنور یم
ی

 ساکهای بزرگ

کشند و بعضی هم تنها با یک کیف یا یک ساک خود یم

  .کوچک عازم سفرند
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هابی که گایه وسط رفت و آمد نگهبانان ترمینال، راننده

نن تا  ی  و مقصد را فریاد متر
سالن آمده و شماره تعاوبی

ای که ی بچهکیس از مسافران جا نماند. صدای گریه

ی نهچند ردیف عقبتر از من با مادرش نشسته و بها

د. صداهابی که هر چند دقیقه یکبار از خورایک یم گتر

 
ی

بلندگو اعالم میشود؛ رسم از این همه رسوصدا و شلوغ

  .رودگیج یم

 

م. کاش هدفونم را آورده بودم دستم را به شقیقه ام میگتر

بستم. تا دیشب همه تا گوشم را بروی این رسو صداها یم

ی در نظرم ساده رفتم. داشتم و یما بریمام ر تر بود. کولهچتر

اما االن انگار وسط کابویس ترسناک ایستاده باشم، در 

دانم باید از کدام سو بروم. کوله ای تاریک که نیمجاده

م. کنم و ناخن شستم را به دندان یمام را بغل یمپشنر  گتر

  .باید فکر کنم
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ی اینقدر طوالبی به مسافرکشنیم هابی توانم برای مستر

و  ن از ترمینال با صدای بلند شهرهای شمایل را نام که بتر

کردم، به کجا بردند اعتماد کنم. اصال اعتماد هم یمیم

کردم؟ پویل که همراهم رفتم؟ کدام شهر؟ آنجا چه یمیم

داد؟ بعد از ی چند روز مسافرخانه را یمبود کفاف کرایه

افتادم؟ چه بر رسم آن چه؟ آنجا گتر چه کسابی یم

 .شناختم تا کمکم کندکیس را نیمآمد؟  یم

 

 5_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

نشیند. کیم مرد جوابی با یک صندیل فاصله کنارم یم

کنم نگاهش نکنم. کنم و سیع یمبیشتر خودم را جمع یم

تفاوت بودن ندارد. یک دستش را روی  اما او قصد بی 

شود تا اش گذاشته و کیم به جلو خم یمپشنر صندیل

 براندازم کند. بی را
ود و حتتر اختیار اخمهایم در هم متر
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کنم. با ای نگاهش یمهایم تند میشود. لحظهنفس

ظاهری کامال امروزی و موهابی که مطابق مد روز 

های رسش را خایل کرده و موهای باالی رسش را کناره

ه ام شده. بلندتر نگه داشته، با لبخندی یک وری ختر

م شاید از رو برود. مخالف یم رویم را بیشتر به سمت گتر

کشد و با صدای آرایم اما خودش را کیم بیشتر جلو یم

 .دهدمخاطب قرارم یم

  اسمت چیه خوشگله؟  -

 

ی نگاهش میکنم و یک صندیل فاصله ام را با اخم غلیظتر

روی کنم. او  هم با خنده یک صندیل پیشبیشتر یم

 .کندیم

م کمکت کنم. تابلوئه از رو ترش نکن بابا. فقط میخوا  -

 .خونه دررفنر 

س رسم را به رسعت به سمتش یم چرخانم و با استر

شود. از کجا کنم. خون در تمام تنم منجمد یمنگاهش یم
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دهم خودش سوال فهمید؟ آب دهانم را که قورت یم

سیده  .دهدام را پاسخ یمنت 

و فهمه فرار کردی خییل رفتارات تابلوئه. کورم ببینه یم  -

 .جا نداری

 .شومدست خودم نیست که عصنی یم

 واسه خودت؟ فرار چیه؟ اصال گ هسنر تو   -
ی

چ  میگ

؟  که نشسنر اینجا مزاحم من مییسی

خیایل پا روی پا زند و با بی به پشنر صندیل تکیه یم

اندازد. همانطور که رسش را به سمت من گرفته یم

 .قیدی میگویدکند و با بی لبهایش را لوله یم

ای مثل تو کمک   - م که به دختر من؟ تو فکر کن یه خترر

یه هم دارم که  میکنه تو خیابون نمونن. یه مرکز ختر

ون  خوشگل خانومابی که مثل تو دوست دارن از خونه بتر

 .بزنن شبا اونجا بخوابن. با خیال راحت

ی نیست که نفهمم. از  ی منظور پلید پشت حرفهایش چتر

ایه نثارش کرده و از او دور جا بلند میشوم که بدو بتر 
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شوم که با دیدن کیس زیر لب "بر خرمگس معرکه 

 .شودگوید و با اکراه از جایش بلند یملعنت" یم

ی شانیس دیگه   - جلو رسویس بهداشنر منتظرتم. همچیر

ت نمیادا. تو این ایستگاه لول من از همه باالتره. خر  گتر

 .نشو

 

د. گیج رفتارش شو میگوید و با قدمهای بلندی دور یم

شود. لباس ام که مردی مسن با بر به من نزدیک یممانده

ای روی رسش فرم نظافت پوشیده و کاله بافت کهنه

است. موها و ریش جوگندیم مرتنی دارد و اخمهایش به 

 کند انگار معلیمشدت درهم است. طوری نگاهم یم

خواهد کف دستم را برای تنبیه گتر است و یمسخت

حرف نگاهش میکنم. دهان که باز زند. بی خط کش ب

 .ستکند لحنش تند و عصنی یم

ی ننه بابای بدبختتون   - نه زیر دلتون نمیگیر ی خویسی متر

. این یارو رو یم ی . چ  کار کیی ؟ بهش میگن شکارچ  بینی

ون و تور میکنه. به  نن بتر ی  که از خونه متر
ای احمقر دختر
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ون خودت ظلم نکن بچه جون. برگرد برو خونه. ای ن بتر

ی نیست. اگه بازم ببینم اینجا وایسادی یا اون مرتیکه  ختی

 .باز اومده رساغت خودم میدمت دست پلیس

 

عقب عقب قدم برمیدارم . رسم را به عالمت منقی تکان 

میدهم انگار انتظار دارم از حرکت رسم بفهمد در موردم 

ام را روی دوش اشتباه فکر میکند.  بعد از سه قدم کوله

دوم. دازم و با رسعت به سمت خروچی ترمینال یمنیم

هنوز چندساعت بیشتر نگذشته که اتیکت دختر فراری 

ریزند ی من یمام خورده. اشکهابی که بی اجازهبر پیشابی 

اند و قدمهای تندم باعث میشود صورتم را خیس کرده

هایم را منجمد کند. تا خروچی ترمینال و سوز هوا گونه

ی رسعت یط میکنم. در این ایستگاه تاکیس ها را با همیر

 .لحظه هیچ حیس پررنگتر از ترس نیست؛ حنر پشیمابی 

 

ام میکشم تا رد اشکها دستهایم را روی صورت و زیر بینی 

جوند، را پاک کنم. فکرهابی که موریانه وار مغزم را یم
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اند "چاره دیگه ای نداری". انگار یکصدا در رسم دم گرفته

ماد کنم. هفت سال برای جلب اعتماد زمان باید به او اعت

کردم! چشمم بی هدف میان کیم نبود. باید اعتماد یم

ی و زرد یمتاکیس چرخد. فرصت زیادی برای های ستی

ی ندارم. باید هرچه رسیعتر یکدل شوم  .تصمیم گتر

 

 6_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

شود، با تردید به آدریس که در تاکیس که متوقف یم

 !". همینجاست7کنم. "پالک دارم نگاه یمدست 

م آدرستون همینجاست؟  -  دختر

حواسم جمع راننده ی موسفیدی یم شود که این مستر 

حرف و با صدای رادیو نمایش یک ساعته تا تجریش را بی 

یط کرده بود تا با سکوتش فرصنر به من بدهد که برای 

ر بار آخر تصمیمم را حالچی کنم. تنها صدای جاری د

ای  ی و گتر ماشینش نماییسی با صدای دلنشیر
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صداپیشگانش بود که از رادیو نمایش پخش میشد. 

شنیدم اما آنقدر فکرم درگتر بود که حنر صدایشان را یم

فهمیدم. تنها دلم ترین کلماتش را هم نیممفهوم ساده

دار اما میخواست چشم ببندم و صدای خش

 .بخش مرد گوینده را گوش کنمآرامش

 

ی پیاده کر  ایه را حساب کرده و با تشکر زیرلنی از ماشیر

ای شوم. روبروی در بزرگ قدییم و رنگ و رو رفتهیم

ی رو که دری کوچکتر در آن تعبیه یم ایستم. دری ماشیر

اژ باالی خانه دارد.  شده. دیوار طوالبی حیاط نشان از متر

ی شاخه های یاس از باالی دیوار رسبرآورده و ارتفاع بیشتر

های آن دیوار قدییم بخشیده اند. باالتر از آنها شاخه به

خایل از برگ انگور هستند که مشخص است خییل 

 .اندنزدیک به دیوار کاشته شده

م و زیرلب الیه به امید توبی رسم را رو به آسمان یم گتر

گویم. آسمان امروز هم مانند دل من ابری و گرگ و یم

ون قدییم ی آیفمیش است. دستم را روی دکمه
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ای رنگ با صدای تیگ گذارم. چند ثانیه بعد در قهوهیم

کوبد. "پس چرا هیچ صدابی باز میشود. قلبم در گلویم یم

سید کیست؟ انتظارم را  نیامد؟ چرا کیس نت 

بان قلبم به پاهایم هم رسایت کشیدهیم اند؟" انگار ضی

 .لرزند و رسجایشان بند نیستندکرده که اینطور یم

 

به بغل  وارد حیاط میشوم و در را آرام پشت رسم کوله 

ی و زرد و نارنچی روبرو همچون یک میبندم. منظره ی ستی

تابلوی نقایسی زیبای به استقبال آبان رفته و آرامش 

کند و پاهای لرزانم را نهفته در آن، اضطرابم را کم یم

کشم و چند قدم بخشد. نفس عمیقر یمقوبر تازه یم

چرخد و رسم ناخودآگاه به چپ و راست یمروم. جلوتر یم

کند. زوایای این حیاط که نه، این باغ را برریس یم

 نیست که خودم هم یک دور کامل 
ی
چرخیدن رسم کاف

نم تا این تابلوی زیبا را بهتر ببینم ی  .متر
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درختان قدییم و رسبه فلک کشیده ی داخل حیاط، بوته 

اند و از رس های یاس و پیچگ که بیخ دیوار کاشته شده

اند. خرمالوهای کنجکاوی تا آن سوی دیوار قد کشیده

روی درخت بلند، آجرهای قدییم، ورودی سنگفرش 

حیاط و حوض بزرگ آبی رنگ وسط آن ،همه و همه 

نند. آهسته آهسته  ی اصالت این ملک قدییم را فریاد متر

ی اطراف قدمهایم را به جلو برمیدارم و نگاهم از منظره

 .ودشکنده نیم

 

 7_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

س نداری. تو این   - خوبه. اونقدرام که فکر میکردم استر

 .حال و روزت وایستادی منظره تماشا میکنی 

تکان سخنر میخورم. شوکه نگاهم را به اطراف 

 .چرخانم که صاحب صدا را پیدا کنمیم
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 .هول نشو. اینجام... رو ایوون  -

 

دهم. از دیدن ته بود سوق یمنگاهم را به سمنر که گف

ند رو به عقب قدم  ی مرد روی بالکن یک لحظه به رسم متر

بردارم و فرار کنم. صولت مرد صاحب صدا، ترس را 

ریزد. قامت بلند و شانه هابی بیش از پیش به جانم یم

پهن که با دستابی در جیب روی ایوان ایستاده. چطور 

شمابی زودتر ندیدمش؟ ریش نسبتا بلند سیاه و چ

تر. به گمانم یس و هفت هشت سایل داشته باشد. سیاه

  .دلم همچون موهای درهمش آشوب میشود

با دستابی در جیب شلوارش طوری با دقت رستاپایم را 

ی جا حساب کار دستم بیاید و کاود گوبی یمیم خواهد همیر

اف کنم. این بود آن به تمایم جرایم کرده و ناکرده ام اعتر

گویم و پوست ماد؟ "یاخدا"بی زیر لب یمفرد مورد اعت

م. یعنی از لحظه س به دندان میگتر
ی لب پایینم را از استر

  ورود زیر نظرم داشت؟
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دهم و سیع میکنم آب دهانم را به سخنر قورت یم

گفت "اونیکه بیشتر ضعف را پس بزنم. فربد همیشه یم

سه، زودتر میبازه". کوله پشنر  م ام را محکم بغل میگتر بتر

کنم. به خیالم با این کار و انگشتان دستم را مشت یم

ترسم هم کم میشود. زیر لب برای بار هزارم خدا را صدا 

ام را گذارم. موهای فرضی روی پیشابی زده و قدم جلو یم

نم. سیع یم ی کنم صدایم نلرزد اما میدانم چندان کنار متر

 .هم موفق نیستم

 .سالم... ترگلم  -

 

را رفت و برگشنر نگاه میکند و کشدار جواب  باال تا پایینم

 .میدهد

  .اون که بله. هم ترگیل... هم ورگل  -

 

شود. ترس، حس ام یمناخواسته اخم مهمان پیشابی 

ند و هرکدام یگ از بازوهایم را  ی ی صدا متر ناامنی را نتر

ی  ند. اولیر ند. انگار میخواهند مرا به مسلخ بتی دربرمیگتر
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شود: "یعنی این مرد روشن یم عالمت سوال باالی رسم

ی خانه یم ده و هم با من در همیر ماند یا اینجا را به من ست 

اند  خودش خواهد درفت؟" از پوزخندی که بر لب متر

میفهمم ترسم را فهمیده. خودم و ترسهایم را لعننر 

وم  .میفرستم و قدیم دیگر جلو متر

... این  -  .جا بمونمقراره... قراره من... یه ... یه چند وقنر

  .میدونم  -

 خوب؟  -

 .خوب به جمالت. بفرما تو  -

 

اند راه حیل برای لبهابی که میدانم به سفیدی گچ شده

ندارم اما سیع میکنم گامهایم را محکمتر بردارم تا خودم را 

ام که محکم نشان بدهم. اما امان از صدای لعننر 

افسارش را خود به دست گرفته و خارج از اختیار من 

 .دهداندازد و مخاطب قرارم یممیلرزد. تک ابروبی باال یم

 نگفته بود لکنت داری. مادرزادیه؟  -

؟َ  -  !چ 
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 .چرخاندانگشتان دستش را در هوا یم

ی یه ... یه چند وخنر   -  .لکنت. تته پته. همیر

 

اش اخمهایم بیشتر به هم نزدیک میشود. ادبانهاز لحن بی 

آورد؟ به آبی ترس م را دریمام میکرد و ادایداشت مسخره

را فراموش کرده و درصورتش براق میشوم: "من لکنت 

 ."ندارم

 

او هم بالفاصله اخم کرده و با چشمان ریز شده نگاهم 

میکند. دوباره دست و پایم میلرزد. چشمانش از نزدیک 

سمتر و سیاهجدی سند. از نگاهش میتر   .تر به نظر متر

دیا... راه  یه بار دیگه صدات و واسه  - من بردی باال نتی

 .بیفت... دنبالم بیا

 

ی "خدایا غلط کردم" زیادی زود نبود؟! پشت  برای گفیر

کند و وارد خانه میشود. همانطور کوله به بغل پشت یم

آورم و هایم را جلوی در از پا دریمافتم. کتابی رسش راه یم
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ون یم کشم مبادا بو جورابهایم را هم برسعت از پایم بتر

 .بدهند و بهانه دستش بدهم

 

 8_پارت#

بعد از گذر از راهروبی کوتاه وارد سالن میشویم. سمت 

راست یک سالن بزرگ با چیدمابی قدییم ست که با دو 

ی  یم رود از هال جدا شده. یک پله رستارسی که پاییر

ی تلویزیوبی که  ین چوبی و متر
دست مبل استیل و ویتر

ابلو زینت بخش این است با چند گلدان و ترویش خایل

ی کهنه و قدییمسالن شده است اما معلوم اند. همه چتر

ی این خانه در زمان خریدشان جزو است اثاثیه

ین   .اندهای بازار بودهبهتر

فرصت زیادی برای حالچی و اسکن سالن پیدا نمیکنم. 

 در سمت چپ جا گرفته با چارچوبی فلزی که در 
ر
اتاف

ود. به ندارد. اول از همه به سمت  ی اتاق متر همیر

ند و با رس به داخل اشاره میکند ی  .چارچوب خایل تکیه متر
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ی زبی   - خونه ست. انگار قدیما خوش نداشیر ی اینجا آشت 

ی یم ی کنه رو از تو سالن دید بزنن. رسم خوبیم که آشت 

 .بوده

مات جمالت و صدای بم و مردانه اش بودم که به 

 .اره میکندراهروی دیگری که طرف دیگر سالن بود اش

  .اینور هم اتاقاست... بیا... این اولیه اتاق توئه  -

 

ی میگوید ه به من کنایه آمتر  :رسی تکان داده و ختر

البته موقت! فکر تغیتر دکور مکور نیفنر شازده خانوم   -

  ...همه جا رو صوربر کنی 

 مجال نمیدهد رسگ به داخل اتاق بکشم. بی 
ی
اش حوصلگ

ی حاال کامال عیان است شاید  هم میخواهد از همیر

موضعش را در برابر من مشخص کند؛ که بدانم دو سه 

 حساب توانم روی او و این خانهروز بیشتر نیم
ی

ی کلنگ

ود. پشت رسش دهابی  کنم. فورا به سمت در بعدی متر

" را با همان لب و  برایش کج میکنم و  "صوربر کنی

 .ی کج زیر لب تکرار میکنملوچه
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 .ر هم  مال حموم و دستشوییهاین دوتا د  -

 

در رسویس را باز کرده و دوباره قبل از نشان دادنشان در 

  .ایستدبندد. روبروی در انتهای راهرو یمرا یم

این اتاق منه. خوش ندارم کیس رسک بکشه تو اتاقم.   -

وختابی که خونه نیستم در مرش قفله. شاید یه وختابی 

ابی توش باشه که مناسب سنت ن
ی  .باشهچتر

ند و من نیم ی  .توانم جوابش را ندهمچشمگ متر

من فضول نیستم. کاری هم به اتاق شما و اشیای   -

 .نامناسبش برای گروه سنیم ندارم

 

د و با کیم مکث جواب چهره ی متفکری به خودش میگتر

 .میدهد

عهههه. نه بابا؟ واقعا لکنت نداری. پا رو دمت میذارن   -

ت و بالت و بشور بیا تو سالن زبونت راه میافته... دس

 .باید حرف بزنیم
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چرخد. نگاه میخواهد برود که دوباره به پشت یم

ی به کوله ی اندازد و ام یمای که بغل گرفتهتمسخرآمتر

 .گویدیم

ه. کلید از   - اشیای قیمیتیت رو هم بذار تو اتاقت لولو نتی

 .داخل روی دره
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ق موقت من است چشم از در آخر که درش روبروی اتا 

پوشد و با بیخیایل منی را که اخمهایم بشدت در هم یم

قفل شده  پشت رس میگذارد و به سالن برمیگردد. رو که 

برمیگرداند، پشت رسش دهن کچی کرده و برسعت وارد 

 میشوم که گفته بود در این مدت به من تعلق 
ر
اتاف

خواهد داشت. از دیدن کلید پشت در نفس راحنر 

ی هودی خانم حسینی را از تن میکش م. قبل از هرچتر

ون یم ین و گرمش در این چند بتر آورم. بوی عطر شتر

ساعت مرا به رسدرد شدیدی دعوت کرده بود. نتوانسته 
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 کوله
ی

ام توجه فربد بودم لبایس از خانه بردارم. مبادا بزرگ

  .اش را جلب کندو راننده

 

بو میکنم. عطر ی بلوزم را باال میکشم و با وسواس یقه

بهره نگذاشته هودی، بلوز را هم هرچند اندک اما بی 

ی  است. دماغم را از بوی النه کرده در تارو پود بلوزم چیر

کنم. آورم و روی تخت پرت یممیدهم. کاله را دریم

یسیته ایجاد شده، وضع خنده داری موهایم در اثر الکتر

موهای پیدا کرده که سیع میکنم با دست مرتبشان کنم و 

حالت دارم را ببافم تا باز بهانه ای برای تمسخر من 

دست این مرد ندهم. مردی که  در لحظه اول نایم 

تر از غول جنگیل برای هیبت و ظاهرش به ذهنم شایسته

 !نرسیده بود

 

وم. دستشوبی  وارد راهرو میشوم و به سمت رسویس متر

. به قیاف ی اش هقدییم با رسامیک سفید رنگ اما کامال تمتر

دندان، حکایت از نیم خورد اما وجود مسواک و خمتر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ای ای با قاب سفید رنگ شیشهمسواک زدنش دارد. آینه

روی دیوار باالی روشوبی نصب شده. نگایه در آینه به 

. اندازم و زمزمه یمخودم یم کنم "تا اینجا رو تونسنر

." روی سنگ روشوبی هم مایع بقیه شم میتوبی

ون گذاشته. ظرف مایع را برمیدارم و دستشوبی و هم صاب

کشم. بوی خوشایندی ندارد. انگار پالستیک بو یم

اند. همان صابون زرد رنگ سوخته داخلش ریخته

ی استگزینه  .ی بهتر

 

دستهایم را برای بار چندم با صابون میشورم و بو میکشم 

تا شاید بوی صابون، عطر پیچیده در مشامم را کمرنگ 

ی دهد. دست خیسم را دور کرده و رسدردم ر  ا تسکیر

تر گردنم میکشم و موهایم را با رطوبت دستم مرتب

ون  میکنم. بعد از نگایه دوباره در آینه از دستشوبی بتر

آیم. دستهایم را جلوی بدنم در هم قفل کرده و با یم

روم که در سالن روی قدمهای آهسته به سمت او یم
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 پذیرابی دراز مبل سه نفره نشسته و پاهایش را روی م
ی تر

  .کرده است

دم تا از دلم یم ی گذرد کاش میشد  محکم زیر پاهایش متر

ی بیاندازد. دوباره لقب غول جنگیل در  آنها را از روی متر

های مبل را از دوطرف زیر شود. کوسنذهنم پررنگ یم

ی آرنج ی هایش کشیده و با اخم غلیظی میان ابروانش، چتر

 .کنددر گویسی تایپ یم
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نم تا متوجه حضور من شود. رسش را  ی تک رسفه ای متر

بلند کرده و بعد از نیم نگایه جانب من با رس به مبل 

روبرویش اشاره میکند. یم نشینم. دوباره گویسی را باال  

ی در آن، پاهایش را از روی یم ی آورد و بعد از خواندن چتر

ش را به من یم ی ی برداشته و چشمهای درنده و تتر دوزد. متر

 .بعد از چند لحظه مکث خودش سکوت را میشکند

 که تا آبا از آسیاب نیفتاده نباید یه مدت جابی   -
میدوبی

؟  آفتابی بیسی
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 ...اهم  -

 

 :رسش را به نشانه ی نفهمیدن کج میکند

اهم چیه بچه جون؟؟ بعد میگم زبونت مشکل داره با   -

ی برمیداری  .نیم وجب قدت تو روی من ختر

 

بندم و باز میکنم. معلوم رص محکم یمچشمهایم را با ح

اعصاب ماجراها شد! در این مدت از دست این غول بی 

ای نیست. آن که باید دست به خواهم داشت. چاره

نم عنرص اخم  ی عصا راه برود من هستم. اما هرچه زور متر

از اجزای صورتم حذف نمیشود. هنگام جواب دادن 

ن نافذش سیع میکنم نگاهم را به جابی به جز چشما

 .بدوزم

 .بله... متوجهم  -

 ....خوبه  -
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به پشت تکیه داده و دستهایش را دوطرف مبل باز 

میکند. ناخودآگاه به عرض دستانش نگاه میکنم. قد این 

مرد چند سانت است؟ دستانش تقریبا از این رس تا آن 

رسد. یعنی واقعا قابل اعتماد است؟ دوباره رس مبل یم

ی دلم میش  بیفتد زور من به ترس همنشیر
ر
ود. اگر اتفاف

توانم از خودم در رسد؟ یموجنی به او یمقول خودش نیم

س به دندان  برابر او دفاع کنم؟ گوشه لبم را با استر

هابی حنر فکر کنم. 
ی ی چتر م. نه! نه! نباید به چنیر میگتر

 ...وقنر او تاییدش کرده حتما قابل اعتماد است. خداااااا

 تموم شد؟  -

 

؟هول زد سم: چ   ه میت 

ی دو دوتا چارتا کردنات... االن چرا تو فکری؟...   - همیر

ی غلظ بکنی که  حواست هست قبل اینکه همچیر

ون و اون مردک و دنبال خودت   بتر
بخوای از خونه بزبی

 منتر خیابونا کنی باید حساب کتاباتو یم کردی نه االن؟
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ی

ی اول کاری کوتاه نیایم تا در زندگ من سیع میکنم همیر

رسک نکشد. نمیشود که فقط او در موضع قدرت باشد 

 .و اینگونه با من حرف بزند. با اخم جوابش را میدهم

فکر... فکر نکنم حساب کتابای من به ... به شما   -

 .ربظ داشته باشه

 

کشد و نگاه معناداری به دسنر روی ریشهای سیاهش یم

 .اندازدمن یم

انیم که حساب عهههه؟ نه بابا؟ اونوخت این خ  -

 ی منه؟کتاباش ربظ به من نداره چرا اینجا تو خونه

 

آورد اشک به چشمانم از اینکه رسبار بودنم را به رویم یم

ند ی  متر
  .نیشتر

  .میخواستم خودم خونه اجاره کنم برم، اون نذاشت  -

  چند سالته عمو؟؟  -
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باز هم کنایه و تمسخر. با پوزخند به جلو خم شده و 

 :میگوید

 

ی بچه جون، اوال که خونه کرایه میکردی چه به   - ببیر

دن...   ی اسم خودت چه به اسم اون، سه سوت ردت و متر

دوما ... شازده خانوم شده تا حاال شده یه شب و تنها تو 

ای که نمیشناسن؟ نه!... پس خونه بمونن؟ اونم خونه

های غالف کن بذار حرفم و بزنم قبل از اینکه دلیل ملیل

 .ای رو ردیف کنم که رسخ و سفیدت میکنهدیگه
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ش رنگ  ی دستانش را در هم گره زده و نگاه تمسخر آمتر

د. انگار این اخم مسخره را به جدیت به خود یم گتر

 .اند که از صورتش جدا نمیشودابروهایش سنجاق کرده

قراره تا وقنر وکیلت بی رسوصدا کارای رفتنت و ردیف   -

ی ترکیه. تا وقنر که کارای کنه اینجا بموبی  . بعدش متر
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اثتم سامون بده و سهام مهامت و بفروشه بریزه  ارث و متر

  .ی یگ از آشناها میموبی به حسابت، خونه

 

ی به فکرش رسیده باشد، رسش را  ی انگار که تازه چتر

سد  :ناگهابی بلند میکند و با شک  میت 

دی که ببینم، اصال چند سالته تو؟ به سن قانوبی رسی  -

ی برنامه  هابی چیدین یا نه؟ رسی نشه بعدا؟همچیر

 

ه میشوم  .من هم متقابال اخم میکنم و در چشمانش ختر

معلومه که به سن قانوبی رسیدم. بیست سالمه.   -

 بیفته بچه دزدی حساب نمیشه
ر
س... اتفاف  .نتر

 

یک آن احساس میکنم زیر این ریش و سبیل انبوه لبخند 

چند بالفاصله به موضع قبیل خود گذرابی را میبینم. هر 

 :برمیگردد و با حفظ جدیتش ادامه میدهد

بیست سال! پس کالس کنکور منکور چ  میگه این   -

 ... بندی؟وسط؟ خایل که  نیم
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جواب سوالش غم را به بی بی چشمانم مهمان میکند. اما 

حاال مجال توضیح دادن به مرد روبرو نیست. گردن 

 .کم نیاورمکشم تا در مقابلش  یم

 دوسال نتونستم برم مدرسه. خییل عجیبه؟  -

 .چشمهایش دوباره براندازم میکند

ده   - ی نه. عجیب که نیست. ویل آخه به قیافه تم ستر

 .چارده بیشتر نمیخوره. زیادی فنچ  

 

میدانستم کمتر از بیست سال نشان میدهم. این را همه 

ده و چاردیه که این مرد گفت  ی یقینا یم گفتند، ویل ستر

س دارم که او هم سیع  غلو بود. خودم کم ترس و استر

م کند؟  برآشفته از  دارد با حرفهایش آزارم دهد و تحقتر

سم از جایم بلند شده و دوباره در  نتیجه ای که به آن متر

م. زبان رسچی که در تناقض با من  مقابلش گارد میگتر

اعالم کرد، باز هم ترسو بود اما خییل وقتها افسار پاره یم
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استقالل میکند و هر آنچه از بدو ورود در مغزم ردیف 

یزد ون متر  .شده بود را یکجا و رگباری بتر

م؟ مثل جنابعایل غول   - اصال فنچم. چمه آقای محتر

جنگیل باشم خوبه؟ چند شب قراره یه جای خواب بهم 

 اومدم بند کردی بهم داری میکوبی منو
 .بدی از وقنر

 

 .کنمای به اطرافم یمو اشارهدستانم را باز میکنم 

ه که. کمتر جای شما رو تو این   - بعدشم، فنچ باشم بهتر

  .عمارت شاهانه تنگ میکنم

 

ی که به جلو برمیدارد آنچنان جا  ی از اخمهایش و ختر

میخورم که بقیه ی حرف در دهانم میماند و با جیغ 

ین  م. در لحن صدایش کوچکتر خفیقی به عقب میت 

ی از آرامش   .و کوتاه آمدن نیستختی

ی شازده خانوم، یه غلظ کردی و از خونه فرار   - ببیر

یه کار  ون از اون قرص طالت ختی کردی، فکر کردی بتر

 اینجابی مقراض اون زبون درازت 
ندارم، اما... تا وقنر
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دست خودت باشه که من بچینمش، از ته میچینمش. 

 فهمیدی؟
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ند که به آبی  فهمیدی آخر را آنچنان در صورتم ی فریاد متر

آید. هرچند ام به لرزش در یمچشمانم پر میشود و چانه

ی عمویم هستم ویل تابحال کیس سالهاست مهمان خانه

ده. براسنر لقب شازده خانوم  صدایش را برایم باال نتی

  !ام بود. بی لیاقنر کرده بودم؟ شایدبرازنده

 

با دیدن چشمان پرم، رنگ نگاهش برسعت عوض 

 میدهد. انگار او م
ی

یشود و خشم جای خود را به کالفگ

هم از فریاد کشیدن بر رس من بی پناه پشیمان میشود که 

با پوف کالفه ای یگ از دستانش را به کمر زده و دیگری را 

 .روی صورتش میکشد

ی برمیدارم سمتت خودتو   - ِد آخه بچه، تو که تا ختر

 ... خیس میکنی چرا اختیار زبونت و نداری؟
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با تمام تالیسی که برای  جدی و حق به جانب بودن دارد، 

 لحنش خود را به رخم میکشد
ی

مندگ  :رسی

ی دختر جون. من خوشم نمیاد با بچه  - ها بدرفتاری ببیر

کنم اما اعصاب درست درموبی هم ندارم. این چند روزی 

ی  ه. حاالم بشیر که اینجابی یه کاری کن پرم به پرت نگتر

ی اول کاری ات  واسه بعد همیر
ی
مام حجت کنیم تا حرف

 .نمونه

ند ی  .و زیرلب برای خودش غر متر

رسشون. فکر کردن چه   - ی نقشه کشیدن ختر
نشسیر

ه  .ختی

 

م و  به آرایم رس تکان میدهم. دوباره روی مبل جا میگتر

ام را باال میکشم. هزار و یک فکر دوباره به مغزم بینی 

ی حاال پشیمان هجوم یم ام؟ نه، شدهآورد. یعنی از همیر

 !ستدیگر راه برگشنر نیست. دست به مهره بازی

 موبایلت خاموشه؟  -
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؟  -  چ 

موبایل پوبایلت و میگم. بی اف یم اف که نداری   -

 .خاطرخواه بازیت گل کنه ردت و بزنن

 

 

 مشهودترین حسم در این لحظات است. دلم 
ی

کالفگ

 خواهد دیگر با او همکالم شوم. دوست دارم رسیعتر نیم

ای که گفته به من حرفهایش تمام شود و به چهاردیواری

م. اما درمقابل  او مجبورم به  تعلق دارد پناه بتی

. هرچه باشد کاری که یم کند، کم کاری نیست. پاسخگوبی

به من پناه داده. اگر فربد پیدایم کند این مرد هم به 

ی جوابش را زمزمه وار دردرس یم افتد. همانطور با رس پاییر

 .هممید

. دوست پرس ندارم. موبایلمم تو همون آموزشگاه   - نختر

 .خاموشش کردم

 .خوبه  -
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لحظابر سکوت میانمان حاکم میشود. دوباره لحن قبل را 

 :گرددبه خود گرفته و به موضع طلبکارش بریم

م. لباس   - ابی که الزمه رو بنویس رو کاغذ بده بگتر
ی چتر

 . الزم باشهمباس، خورایک مورایک، هرچ  فکر میکنی 

 

 13_پارت#

ی نگاهش رنگ شیطنت یم د و برای بار چندم در همیر گتر

م بر  یکساعت خون را در بدنم منجمد کرده و عرق رسی

نشاند. رسمای درونم و گرمای راه گرفته زیر پوستم تنم یم

 :در جدالند

لباس زیر هم خواسنر کافیه سایزت و بنوییس. سلیقه   -

  .م بد نیست

 

شوند. میخواهم "بی ادب"ی در بی گشاد یمچشمانم به آ

ای پیش مانع از تکرار ی دقیقهصورتش بگویم اما تجربه

ی چند دقیقه ثابت درازیزبان ام میشود. این مرد در همیر

تر کرده هرچه کمتر به حرف گرفته شود، قابل تحمل
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م تا سکوت میکنم. نگاهم را با  است. زبانم را گاز میگتر

ی   به متر
دوزم و او ادامه خایل از تلویزیون یماخم ظریقی

 .دهدیم

 دیگه... این مدت که اینجابی واسه اینکه هم   -
ی یه چتر

رست گرم بشه هم یه کار مفیدی کرده بایسی غذا مذا رو 

ردیف کن. من گرسنه که میشم همون نیمچه اعصابمم 

م باال، مثل االن سگ میشم... یه  تیلیت میکنم و متر

س و ترس مریس که  امروز و مهمون من...  به استر

کشیدی یم بخشم. ویل از فردا رس وقت شام و ناهارم به 

 .راه باشه

 

فکرم ب  کلمات دوتابی که دنبال هم ردیف میکند رفته. 

انگار تیکه کالمش است. رسش را جلوتر میکشد و با تک 

 :اندازد پرسشگرانه نگاهم میکندابروبی که باال یم

ی بلد   - ی ی ماشت  ی ه نگو آشت  نیسنر که بدجور کالمون متر

 .تو هم

ابی   -
ی  .بلدم یه چتر
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خوبه. حاالم لیستت و بنویس بعدشم پاشو برو تو   -

اتاقت. در ضمن اتاق آخری تو راهرو...  درش قفله. 

ی. اینجا اومدی فضویل موقوفه  .سمتش نمتر

 

رسم  را به تایید تکان داده و از جا بلند میشوم. با نگایه 

ی در اجمایل در آ ی خانه لیسنر از مواد مورد نیاز آشت  ی شت 

تهیه میکنم و به دستش میدهم. سیع میکنم تا جابی که 

پروا هم کالم نشوم. میشود سکوت کنم و با این مرد بی 

لیست را مثل تکلیف شنی که به اجبار انجام داده باشند، 

ش میگذارم تا هرچه رسیعتر به سلویل که به من  ی روی متر

ند.  اختصاص یافته پناه ی م که از پشت رس صدایم متر بتی

 :ایستمبدون این که برگردم رسجایم یم

 

سیدی خودم بهت یم   - راسنر ترگل ورگل ... یه کالم میت 

 .گفتم

 با تعجب به سمتش برمیگردم: چیو؟
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  .اسممو... اسمم ارسالنه  -

 

ند: نه غول جنگیل  ی   .چشمگ متر

 که در عصبانیت به زبان آورد
ی
ه بودم به از خجالت حرف

افتم. دهانم چندبار باز و بسته میشود اما من و من یم

م  آوابی از آن خارج نمیشود. گونه هایم از حرارت رسی

میسوزند. لبم را گاز محکیم گرفته و به رسعت به سمت 

اتاقم میدوم و در را پشت رسم قفل میکنم. محض 

اطمینان صندیل کنار تخت را هم پشت در میگذارم. کاش 

 .هفته ده روز هرچه زودتر بگذرد این یک

 

 14_پارت#

 

آمد. به قول بهرام کرم داشت. دست خودش خوشش یم

 که به یکباره روی گونه 
ی

نبود مردم آزاری. از دیدن رنگ

ک را رسخ یم کرد خوشش آمده بود. از روی های دختر

تخت برخاسته و جلوی آینه رفت. با دیدن ریشهایش که 
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تر شده بود دوباره لقب نامرتبدر این چندروز بلندتر و 

غول جنگیل را به یاد آورده و نیشخندی زد. سه روز پیش  

  .تازه از  تور طبیعت گردی دوهفته ای برگشته بود

 

هنوز به آرایشگاه نرفته بود که با تلفنی بالفاصله مامور 

ک مراقبت کند. فرصنر پیش نیامده بود  شده بود از دختر

هم چندان مرتب نبود را  تا محاسنش که قبل از سفر 

 موهایش هم بدلیل بدخوابی دیشبش 
ی

کوتاه کند. آشفتگ

 .ای برای شانه زدنشان نداشتبود که حوصله

 

ک  از هرایس که با دیدن هیبتش در چشمهای دختر

نشست خوشش آمده بود. مگر این ریش را دیگر به یم

ی راحنر  ها کوتاه میکرد؟ یا این موها را؟ با عزیزکرده همیر

ها حاال حاالها کار داشت. شاید دل پرش با محتشم ی

ک خنک میشد. مگر میشد فرصت به  داغ کردن این دختر

ها این خوبی را از دست بدهد؟ این رسخ و سفید کردن
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وع کار بود. گاماس گاماس. لبخندش رفته رفته به  تازه رسی

 .پوزخند تبدیل شد

 :گویسی را به دست گرفته و پیایم در واتساپ فرستاد

ی لعبتیه. و در ادامه یک شکلک   - نگفته بودی همچیر

 .چشمک ارسال کرده بود

 

چند دقیقه بعد به محض دوخط شدن پیام، مخاطب 

ی کرد وع به نوشیر  :رسی

دست از پا خطا نمیکنی ارسالن. من بهت اعتماد   -

 .کردم

؟ فربد بدبختم به تو   - بی ی تو واسه من از اعتماد حرف متر

  .اعتماد کرده بود

ی   - ی ارسالن بذار آروم بمونم. اینقدر آزارم نده وقنر چتر

 .نمیدوبی 

ی   - ی نه کاری به تو دارم نه اون مرتیکه دیالق. یه چتر

 .خواسنر گفتم باشه. دیگه با کم و کیفش کاریت نباشه

 .ها. رس به رسش نذاری ارسالن. اون بچه گنایه نداره  -
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ک شکلک زیر لب زمزمه میکند "منم گنایه نداشتم" و ی

 .بنددبی تفاوت فرستاده و اپلیکیشن را یم

 

ک را ساعنر تنها میگذاشت.  فت و دختر باید به خرید متر

خوب بود استارت ترسها را از تنهابی این باغ درندشت در 

وع کند. برای تنها گذاشتنش در شب هنوز  روز رسی

 !فرصت بود

 

 15_پارت#

 

ون یم ی که از خانه بتر ی روی ی تاشدهزند، حولههمیر

پرم. هودی خام دارم و داخل حمام یمتخت را بریم

حسینی و بلوزم را با صابون میشورم و دویسی رسرسی 

م.  تمام کارهایم را با عجله انجام میدهم تا قبل از  میگتر

برگشتنش لباسهایم را پوشیده باشم. با هر بار چنگ زدن 

ود به لباس، کیس را که در حمام را در راهرو تعبیه کرده ب
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مورد عنایت قرار میدهم. تریس مبهم در دلم النه کرده. 

نکند برگردد و مرا در حمام و بدون لباس... چشمهایم را 

ی تکان  روی هم فشار داده و رسم را به رسعت به طرفیر

  .میدهم. نه! رفته بود. خودم دیدم که رفت

 

ی به انگشتانم میدهم. تنم را از بوی  رسعت بیشتر

را دور تنم پیچیده الی  میشورم و حولهی عطر آزاردهنده

ون یم برم به چپ و راست در را باز میکنم. رسم را بتر

ی شوم ارسالن در خانه نیست.  نگایه یم اندازم تا مطمی 

به رسعت داخل اتاقم میدوم و در را قفل میکنم. پشت 

 میکشم 
ی

به در تکیه میدهم و نفس عمیقر از رس آسودگ

اخودآگاه حوله را محکمتر در که با دیدن صحنه روبرو ن

  .چنگ یم فشارم

 

ی جوانب را درنظر لعنت به من و حواس پرتم. گ همه

گرفته بودم که این بار دومم باشد؟ پنجره ای بزرگ که 

ارتفاعش از کف اتاق بیشتر از یس ساننر متر نیست، 
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وم. دست دیگرم را  بدون هیچ پوشش و پرده ای. وا متر

  .وهایم را میکشمباال برده و از حرص م

خدایا! من کجا لباس بپوشم آخه؟ این اتاق چرا پرده   -

؟نداره؟ اصال این پنجره
ی

 ست یا در به این بزرگ

 

دوست دارم گریه کنم. لباسم را از روی تخت برداشته و 

برای مقابله با هر احتمایل دوباره با پاهابی لرزان و برریس 

یکنم خییس کف اطرافم به داخل حمام برمیگردم. سیع م

م و برای یکبار هم که شده وسواس را  حمام را نادیده بگتر

کنار بگذارم. همان لباس زیر و شلوارصبح را تنم میکنم. 

ای رنگ تنها غنیمنر ست که از ی سورمهبلوز مردانه

بندم. ام. یم پوشم و دکمه هایم را یمخانه به همراه آورده

اهن را برایم  خریده بود چقدر وقنر شوکت جون این پتر

به جانش غر زده بودم که این لباس گشاد است و سایز 

اهن  مرا با فربد اشتباه گرفته. اما در این لحظه که پتر

 
ی

ام را پوشش میدهد ممنونش های باالتنهبرجستگ

 .هستم
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ون یم آیم و دوباره به اتاق برمیگردم. شانه ای از حمام بتر

یسنر را کنار نیست. کاش در لیست خریدهایم، رودروا

ی  گذاشته و برس را هم نوشته بودم. چهره ی خشمگیر

ارسالن وقنر چند تراول از کیفم درآورده و به سمتش 

گرفتم دیدبی بود.  با فشاری روی کتفم من را روی 

صندیل جلوی دراور نشانده بود. پولها را جلوی آینه 

ریخته و با همان لحن عصنی گفته بود: "بیا بچه جون. 

  ".راوالت و گذاشتم جلو آینه دوبرابر شدتراول م

 

با انگشتانم موهای حالت دارم را تا حد ممکن شانه 

میکنم و یم بافم. اگر قیچ  پیدا میکردم، همینجا تا جابی 

ی موها که میشد کوتاهشان یم کردم. اصال موج همیر

ی ریز، بالی جانم شده بود. وگرنه من با این قد و قواره

ی ای و اچشمان قهوه بروان کشیده که هنوز با موچیر

اند و این صورت کودکانه چه داشتم که به مالقات نکرده

 چشم فربد بیایم؟
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پا به سالن که میگذارم در نبود ارسالن دوباره همه جا را 

با خیال راحت از نظر میگذرانم. گرد و خایک که روی 

ی ی م میکند. وای از متر ی
ها و کف سالن نشسته مشمت  ی  متر

که ارسالن پاهایش را روی آن دراز کرده بود. صورتم را از 

انزجار جمع میکنم. در قرصی که ارسالن از آن دم 

د،به جز هفته ی ای دوبار که کیس برای نظافت میآمد متر

تمایم کارها را من و شوکت جون انجام میدادیم. شوکنر 

خانه  ی که همچون یک مادر تربیتم کرده بود. به آشت 

وم. دستم م و با چالندن متر ایل برداشته زیر شتر آب میگتر

ها و وسایل درون پذیرابی 
ی  آن به جان متر

ی
آب اضاف

  .افتمیم

 

به خودم که آمدم کف سالن را هم دستمال کشیده ام و 

دیگر به جای بوی خاک، بوی مایع ظرفشوبی با اسانس 
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خانه یافته بودم! آید؛ تنها شویندهسیب یم ی ای که در آشت 

خ ی نگ تازهبه آشت  وم و با یک لیوان چای خورسی م انه متر

 .برمیگردم

 .دوتاش کن  -

 

ی بلندی یم م. لیوان در ترسیده هیر کشم و عقب میت 

خورد و کیم از چای داغ روی دستم دستم تکان بدی یم

ریزد. رسی    ع لیوان را روی کانتر میگذارم و دستم را فوت یم

 .میکنم

، آخ! سوختم. چرا اینجوری میکنید ت  - رسیدم. یه اهنی

. همینجوری میاین تو  .اوهوبی

 .ببخشید که خونه خودمه دیکه  -

-   . ی بله. منم نگفتم خونه منه. ویل دیگه تنها نیستیر

 .هرچند موقت، قراره یه خانم چند صباچ رو اینجا باشه
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کردم. جنگیل نیست. از و زیر لب ادامه میدهم: اشتباه یم

ت هم که عرص حجر پرتاب شده اینجا. آدا ب معارسی

 ...نداره شکرخدا

 
ی
با تاکیدی که روی کلمه "موقت" میکنم کنایه ام به حرف

د و اخمهایش دوباره درهم  که صبح زده بود را میگتر

خانه گذاشته و با یادآوری  ی میشود. خریدهایش را در آشت 

ود  .مجدد اینکه برایش چای بریزم به پذیرابی متر

***** 

ند. تا امر  ی وز صبح دستش را به هرکجا که همه جا برق متر

پوشاند و باعث ای خاک کف دستش را یمکشید الیهیم

چندشش میشد. تنها کار مفیدی که خودش در این مدت 

ها بود. با های روی مبلانجام داده بود تکاندن مالفه

ک همه جا را یک تنه و به  خود اندیشید یعنی این دختر

ی کرده بود؟؟ عزیز دردان ها؟؟ ی محتشمهاین رسعت تمتر

ک اهل کار باشد تعجب میکند اما نه آنقدر  از اینکه دختر

ک انقدر رسش گرم بوده که  که حواسش نباشد که دختر

اصال تنهابی در این ویالی بزرگ و پر دارو درخت را حس 
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نکرده. ایرادی نداشت؛ برای ترساندن این عزیزکرده وقت 

برده و با بسیار است. با این فکر دست به یقه ی بلوزش 

ون یم  .کشدیک حرکت آن را از تن بتر

 

 17_پارت#

 

خانه، به اندازه ی ک با نگایه اجمایل به محتویات آشت   دختر

ی یک ماه را لیست کرده بود اما چشم و دل ی آذوقه

ی ی بیشتر از یک ستر ی اش نگذاشته بود، برای خودش چتر

ی سایز چهل  بخواهد.   اهن مردانه و یک شلوار جیر پتر

ی کرده بود،  هرچه ک را در ذهنش باال و پاییر اندام دختر

ی پیدا کرده بود سایزش ریزتر از این حرفهاست و برای  یقیر

پنهان کردن اندامش لباسهای گشادتری سفارش داده. به 

صالحدید خودش لباسها را سایز یس و هشت خرید تا در 

ک را معذب میکرد  ک زار نزند و چه بهتر که دختر تن دختر

دو خودش ا   .ز این معذب بودن او لذت میتی
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دو ست گیپور لباس زیر هم میان خریدهایش جا داشت. 

ی را لیست کند.  ی ی چتر میدانست ترگل رویش نشده چنیر

ک را هنگام بازکردن  با چشمان بسته داشت چهره دختر

ی زیر  پاکت لباس زیرها تصور میکرد که عطر دارچیر

 .اش پیچیدبینی 

 

و صاف نشست. ترگل با لیوان رسی    ع چشمانش را باز کرد 

بزرگ چای کنارش ایستاده بود و ناشیانه سیع داشت 

  .ی روبرویش بدزددنگاهش را از مرد نیمه برهنه

 

  چرا اینقدر طولش دادی؟  -

خونه رو جابجا میکردم. بعضیاش   - ی داشتم خریدای آشت 

ون از یخچال بمونه  از این بتر
 .یخچایل بود نمیشد بیشتر

 

 .لیوان نزدیک کرد و عمیق بو کشیدرسش را به 

 .چابی خودت بود نداشت  -
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. االن که خریدین دوسه تا تیکه   - ی ی نداشتیر دارچیر

ی  شکستم انداختم تو قوری. تا کارامو بکنم بوی دارچیر

 .هم دراومد

خوبه. پس اینجا موندنت همچ  بی فایده مایده هم   -

 .نیست

 

ک را و رسش را بلند نکرد تا دلخوری نشسته در  نگاه دختر

از این جمله بخواند. ترگیل که عزت نفسش برایش از هر 

ی مهمتر بود، امروز برای بار چندم بشدت احساس  ی چتر

رسبار بودن و حقارت کرده بود. اگر چاره داشت، 

ای این مرد را تحمل نمیکرد. به پشت چرخید تا لحظه

ی بود نبیند  .ارسالن اشگ را که آماده ی فروریخیر

 

لیوان چای را برداشت و دوباره بو کشید. آخ که  ارسالن

ی در این هوای  چه قدر چابی دم کشیده با عطر دارچیر

 .چسبیدخنک یم
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* 

 

میان خریدها بسته ای است که بدون بازکردن هم میشد  

فهمید درونش لباس است. بسته را برداشته و رایه اتاقم 

ته میشوم. در را قفل میکنم و روی تخت یم نشینم. بس

ون یم کشم. در این  اهن و شلوار را بتر را باز کرده و پتر

چند روز هرچه پوشیده تر باشم و به چشم نیایم بهتر 

 .است

ون یم  اهن را که بتر کشم پالستیک بنفش رنگ پتر

ون یم افتد. بازش میکنم. با دیدن آنچه طرحداری هم بتر

درون پالستیک است تمام تنم دوباره به حرارت 

شناسد؟ به خدا که نه! دو این مرد حیا را یمنشیند. یم

ست لباس زیر سایز هفتاد و پنج. یگ قرمز و دیگری 

مشگ. دودست لباس زیر کامال اندازه و چشمگتر و 

  !بشدت زیبا
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یم که گونه هایم را برافروخته، از فکر اینکه این البالی رسی

مرد با این قد و قامت و آن ریش انبوه وارد فروشگاه 

د. این مرد کجا بزرگ شده زیر شود خنده لباس ام میگتر

اهن و شلوار یک  که اینقدر راحت است؟ عالوه بر پتر

ی  ت مشگ نتر ی بلند و یک سوییرسی بلوز تریکوی آستیر

خریده است. بی رسوصدا وارد دستشوبی میشوم و لباس 

ی فرصت آنها را با لباسهابی که  زیرها را میشورم تا در اولیر

 .باره تن کرده بودم عوض کنماز روی اجبار دو 
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 رمق را حنر از انگشتان دستم هم ربوده و االن 
ی

خستگ

دارد برای چشمانم الالبی میخواند. اما این ترس است که 

هایش را در مغزم فرو هر چند دقیقه یک بار چنگال

زند. بالشت زیر رسم بوی نا میدهد. کند وبیدار باش یمیم

هایم را از هم تواند پلکهنده هم نیماما این بوی آزارد

فاصله بدهد. دیشب که از فکر امروز و آنچه پیش 
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خواهد آمد، خواب نداشتم و اکنون از فکر خوابیدن در 

پروا و گستاخ. مردی غریبه که مجاورت اتاق مردی بی 

  .زبانش زیادی تلخ است و نیش دارد

 

که   ایست از جا بلند میشوم. مقنعهبا هر جان کندبی 

ام انداخته بودم را برمیدارم و صبح مچاله کرده و در کوله

سیع میکنم روی بالش را بپوشانم. میخواهم بوی 

عطرش، بوی رطوبت بالش را هرچند کم، اما پس بزند. 

ه ی در را اینبار رو به در دراز میکشم و با چشمانم دستگتر

م. سیع ی صندیل تکیه دادهکه به دسته ام هدف میگتر

ین میکن ه کوچکتر م چشمانم را باز نگه دارم، اگر دستگتر

کشم تا از حرکنر کرد ببینم. پتو را تا روی گوشهایم باال یم

ه  سوز جاری در اتاق در امان بمانند. نگاهم را به دستگتر

در ثابت نگه میدارم. سیع میکنم هرآنچه امروز از رس 

وارد تر از من ام را دوره کنم اما لشکر خواب قویگذرانده

ی یمشود و من را به عالم بی میدان یم  .بردختی
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* 

روبروی پنجره ی رستارسی روی صندیل ولو شده. دو 

های  ی را از فیلتر پاکت سیگار کشیده و زیر سیگاری روی متر

ی که وارد  سفید و سوخته ی سیگار پر کرده. شوکت همیر

سالن میشود از دود سیگار اخمهایش درهم میشود. به 

ود و آن را باز میکند. به سوی رسعت به سم ت پنجره متر

ند ی  .فربد برگشته و دست روی شانه اش متر

پاشو مامان جان. خفه کردی خودتو آخه پرس. چ    -

 .میخوای از جون خودت

 

 .نشاندسکوت فربد بغض را به صدایش یم

م برات مامان. پاشو یه دوش   - پاشو دورت بگردم. بمتر

  .بگتر بو گند گرفنر 

 

هم سکوت تنها جوابی بود که شوکت گرفت. هق و باز 

  .هقش بلند شد
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م این شکیل نبینمت مامان جان. پاشو پرسم. زبونم   - بمتر

ه چیکار کنم من. پاشو مادر  .الل قلبت بگتر

 

 زودتر از صدایش خودش را 
ی

دهان که باز میکند، خستگ

 .به رخ شوکت میکشد

 .مامان  -

 !جون مامان  -

 !ون از این چاردیواری خوابیدهرفته. سه شبه بتر   -

 

 19_پارت#

 

گردیم. پیدا گردیم. بازم دنبالش یمچ  بگم مامان. یم  -

  .نشد هم نشد. از خودت که مهمتر نیست

ی خود تو، مگه   - ه. همیر
هست مامان. از خودم مهمتر

گفنر جای گفنر امانته دستت. مگه نیمهمیشه نیم

ته؟ االن چطور میتوبی اینقدر ر   .احت بشینی دختر
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  .بازدشوکت از این حرف فربد جا میخورد اما خود را نیم

چرا فکر میکنی راحت نشستم مامان. منم درد رو درد   -

تو بذارم خوبه؟ آخه بچه که نیست فربد جان. بیست 

سالشه.... اصال شاید رفته باشه پیش داییاش. اونجا رس 

 زدی؟

دیده. مگه مادر من، ترگل سالهاست رنگ داییاش و ن  -

خود خرسو رفت و آمدشونو قدغن نکرده بود؟ اونام از 

ی و پشت رسشونو نگاه نکردن  .همونموقع رفیر

 

اندازد و او را از روی مبل شوکت دست زیر بازوی فربد یم

بلند میکند. در حالیکه او را به سوی حمام میکشد زمزمه 

 :میکند

من موندم تو که فکر و ذکرت فقط این بود این   -

ون نره، االن چرا اینقدر جوش ک ارخونه از خانواده بتر

بی فربد. هم خون به دل خودت میکنی هم من. هرگ  ی متر

 .ندونه فکر میکنه عاشق سینه چاک ترگل بودی
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و اشگ را که با این حرف از چشم چپ فربد چکید را 

ندید و فربد بود که در دل گفت: بودم مامان. عاشق 

 .تو دیدی نه ترگلسینه چاکشم بودم. ویل نه 

 

ود. آهسته و  مادرش که میخوابد به اتاق ترگل متر

. در را یم ی ک را بیشتر در اتاق پاورچیر بندد تا عطر دختر

ند و ترگل  ی محبوس نگه دارد. همانجا پشت به در تکیه متر

اش تصور میکند. ترگیل که شبها به را روی تخت خایل

رایش های رنگارنگ ابریشیم که او بجای لباس خواب

 یمیم
ی

پوشید و موهایش را خرید، بلوز و شلوار خانگ

ماند موقع خواب میبافت. در خواب دهانش نیمه باز یم

  .ختی بودو از دنیا بی 

 

کشید کند که در زمان بودن ترگل دلش پر یمکاری را یم

ود. گوشه ی تخت برای انجامش. به سوی تخت متر

رگل جا باز کند. طوری دراز میکشد انگار میخواهد برای ت

کشدشان. بالیسی که بیشتر دو بالش روی تختند. بو یم
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بوی ترگل میدهد را برای خودش برمیدارد و بالش دیگر را 

کنار بالش خودش، برای ترگل خیالش میگذارد.  کاش 

زودتر از اینها جسارت به خرج داده بود. همیشه که نباید 

د. هرچه پای ی را به تقدیر و زمان ست  تقدیر  همه چتر

ی است، زمانه گریزپای خوبی  ست. صتی سست و سنگیر

 .اینمیکند که ببیند کجای تقدیرت چه خواسته

 

د. انگار سلولهای بویابی  اش دم عمیقر از بالش میگتر

مستقیم به قلبش راه دارند. هرچه بیشتر بوی ترگل را 

ده د، قلبش فرسی د، میگتر تر میشود. بیشتر حرصش میگتر

.  از حسابهابی که فردا باید در کارخانه از خودش، از ترگل

 از جورابی که حرارت کف پاهایش را باال 
برریس کند، حنر

ون کشیدنشان ندارد. نفس عمیق برده اند و نابی برای بتر

د، اتگار این خودآزاری را دوست  دیگری از بالش میگتر

اش سابد. صدای آزاردهندهدارد. دندانهایش را به هم یم

هم میکند. آخ اگر ترگل برگردد. چه حسابی صورتش را در 

 !بابت این سه شب پس خواهد داد
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به عادت همیشه صبح خییل زود از خواب بیدار میشوم. 

ه ی در در این یک هفته شبها صندیل را پشت دستگتر

میگذاشتم و لیوابی در باالی آن که به محض تکان 

م.  در این یک  خوردن بیفتد و از صدای آن از خواب بت 

ی از شوکت  هفته هنوز گویسی را روشن نکرده بودم و ختی

جون و وکیلم آقای محمدی نداشتم. قرار بود ارسالن 

   .رابط من و وکیلم باشد

فت و من در این  ون متر روزی دوسه ساعت از خانه بتر

زمان فرصت داشتم حمام کنم یا با خیال راحت بیخوابی 

ان کنم   .شبانه ام را جتی

 

زود، حبوبابر که دیشب خیسانده بودم را روی گاز صبح 

خانه هرچند قدییم اما نسبتا کامل  ی د. آشت  ی میگذارم تا بت 

ی را بود. قابلمه ای تقریبا بزرگ بریم ی دارم و عدس و ستی
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یزم. ارسالن امروز زودتر از روزهای قبل  درون آن متر

ون رفته و من با فکر به اینکه مثل تمام روزهای این  بتر

تا قبل از ساعت دو برنمیگردد، با خیال راحت  به  هفته

 .رومحیاط یم

 

شتر کنار حوض را باز میکنم. همزمان با باز شدن شتر 

صدای گوشخرایسی هم بلند میشود. جا میخورم و 

برسعت از لب حوض بلند میشوم. اما طویل نمیکشد که 

فهمم صدا مربوط به پمپ قدییم چایه ست که آب یم

ی    .میکندحوض را تامیر

 

وم و با تشت کوچگ بریم گردم. آب داخل به خانه متر

حوض از تجمع گرد و خاک زیاد گل آلود شده. با تشت تا 

جابی که میشود از آب حوض برمیدارم و روی چمن ها و 

کشد که بوی خاک خاک اطراف یم ریزم. طویل نیم

شود و در عمق جانم خیس خورده در فضا پر یم

عطر بکر خاک قویتر از این به  نشیند. میخواهمیم
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های شلوارم را تا جابی که میشود باال مشامم برسد. پاچه

نم و پابرهنه وارد حوض میشوم. از رسمای آب یم ی لرزم متر

اما دوباره تشت را در آب حوض فرو میکنم و آنورتر از 

م. بوی خاک قویتر پاشم. حس خوبی یمجای قبیل یم گتر

 .ررنگتر میشود و لبخند روی لبم پ

  

آنقدر این کار را ادامه میدهم که هم کمرم خسته میشود 

و هم آب حوض از آن حالت کدر و گل آلود فاصله 

د. اوایل آبان ماه است اما آسمان امسال خساست  میگتر

اب نکرده. کمر راست  ی را ستر به خرج داده و هنوز زمیر

دهم. از کار خودم میکنم و کش و قویس به بدنم یم

د. کشیدن آب حوض برای من زیادی ام خنده میگتر

ی بود! اما بوی خاک خیس خورده که همه جا را پر  سنگیر

 بعدش یم
ی

 .ارزدکرده به خستگ
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وم تا حبوبات پخته را هم در  خانه متر ی دوباره به آشت 

ی االن دلم را قابلمه بریزم. بوی دل ی از همیر ی ی ستی انگتر

شکار میکنم و  دهد. دوسه عدس را با قاشقمالش یم

ی شوم که پخته  میان دو انگشتم له میکنم تا مطمی 

قصند و با  است. نخود و لوبیاها داخل قابلمه متر

وند. بسته ی متر ی رشته را از کابینت بازیگویسی باال و پاییر

ون یم کشم و کنار قابلمه به انتظار میگذارم. تا جا بتر

که   افتادن آش وقت دارم پیازها را هم رسخ کنم. حاال 

کند. کاش کیم گذشته احساس میکنم بازوهایم درد یم

 .اینقدر جوگتر نشده بودم

 

عقربه های ساعت یک را نشان میداد که ارسالن 

برمیگردد. آنقدر در این یک هفته نیش به جانم زده و 

ی چنگ و دندان نشانش داده ام که من با از کوره دررفیر

ود باید او را "شما" خطاب ک نم و فعلهایم دیگر یادم متر

را برایش جمع ببندم.  بعضی  اوقات زمانمان آنقدر با 
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ی و چالش یم ی از این خانه درگتر گذرد که برای رفیر

  .روزشماری میکنم

 

فهمم. مشخص است دلیل اضارش برای آزار من را نیم

که تالش میکند ادای بد بودن را دربیاورد و رفتارش 

ی جدای ذاتش است. چون اگر آدم ب ی دی بود، چتر

دستش برای اذیت و آزار من اینجا حسابی باز بود. من 

مثل رسبازی که خلع سالح شده، بی دفاع و با دستابی که 

ام اینجا هستم. اما او، از به نشانه تسلیم روی رسم گرفته

ی و تلخش را برگزیده و میان تمام سالح هایش تنها زبان تتر

ی دل م ی هم برای شکسیر ؛ هرچند همیر
نی که تا نه بیشتر

ام و برای درآوردن اشکم کافیست. بحال درشت نشنیده

ی از آقای محمدی نشود،  اگر تا دو روز دیگر هم ختی

م. هرچه بادا  تلفنم را روشن میکنم و با او تماس میگتر

 !باد

وبر که فنچول  -  .باز تو هت 
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به پشت میچرخم. تکیه به درگاه در داده و دماغش را به 

 .جمع کردهی بو کشیدن نشانه

 .علیک سالم  -

سالم. بوی چ  میاد؟ علف ملف جوشوندی بدی به   -

 خوردمون بزبزقندی؟

ی آش جزو علفیات به حساب   - ی اگه قبول دارین که ستی

 .نمیاد، نه. علف نجوشوندم. آش رشته پختم

 

د. دوسه قدم جلو یم  آید و نگاهش رنگ تعجب میگتر

 .سیع میکند رسگ در قابلمه بکشد

اقعا؟ آش ماشم بلدی تو؟ حاال مطمئنی اونیکه پخنر و   -

 آشه؟

 .ابرویم را باال میدهم و رسی برایش تکان میدهم

 .شما میتوبی نخوری  -

ه   .اش میمانمدست به کمر و با اخم ریزی ختر

  .آخه بچه مچه ندیدم آش بلد باشه  -
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 و تاکید وار میگویم
ی

 .با کالفگ

 .من بچه نیستم. این هزار بار  -

نشیند به آبی برق شیطنت در چشمان سیاهش به بار یم

 :ام کشدار میگویدی چشمانش به باالتنهو با اشاره

اون که بله. حق با توئه. بچه سایز هفتاد و پنج   -

 .نمیبنده

 

چشمهایم به آبی درشت میشود و از خجالت به لکنت 

 .افتمیم

 ....خییل.... خییل  -

 خییل چ  خانوم کوچولو؟  -

 

خانه  ی ی کوبیده و به آشت  با حرص و خجالت پایم را به زمیر

برم. هرچه از در حمام شایک بودم، بابت دید پناه یم

خانه شاکر بودم.  چانه ی ی سالن به آشت 
ام از حرص نداشیر

کشم و از این ی داغم یملرزد. پشت دستم را به گونهیم
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که خجالت مانع شد تا جواب دندان شکنی به او بدهم 

م و حرص میخورمناخن   .شستم را به دندان میگتر
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بعد از چند دقیقه که آرامتر میشوم، سیع میکنم من هم 

م. زیر لب با به مانند خودش راه بی  تفاوبر را درپیش بگتر

خود ذکر "صبور باش، فقط چندروزه. بعدش واسه 

م. رفتنش را به دستشوبی میبینم.  ی" میگتر همیشه متر

ی روی دستهپلیورش را که  ی مبل انداخته برمیدارم و حیر

 
ی

 .کنماش کج یمآویزان کردنش لنی برای این شلختگ

 را از آش پر  
ی

خانه برمیگردم و کاسه ی بزرگ ی به آشت 

ی نعناع خشک درون کابینت بود. سیع میکنم. شیشه

میکنم به اینکه عمر این شیشه نعناع چندوقت است 

و محتویاتش را بو  کنمفکر نکنم. درب شیشه را باز یم

 یم
ی
ی که هنوز بوی نعناع میدهد کاف ست. کشم. همیر
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اندازم و کیم از آن را درون روغن داغ ای باال یمشانه

یزم. صدای جلز و ولزش شنیدبی   .ستمتر

 

ی  روی آش را با کشک و پیازهای رسخ شده و نعناع تزییر

ی غذاخوری شش نفره ی میکنم و کاسه را به سمت متر

ون آمده و روی ی سالگوشه م. از دستشوبی بتر ن میتی

مبل ولو شده. صورتش را شسته و ریش خیسش 

ی امروز آور ساخته. حولهتصویری چندش ی را همیر ی تمتر

ام و مطمئنم عمدا صبح در دستشوبی آویزان کرده

اش نکرده. لبهایم را روی هم فشار میدهم. استفاده

نده را هم نهایت تالشم را میکنم که این چندروز باقیما

ی بگذرانم و این کاسهمسالمت ی پر از آش داغ را روی آمتر

ند ی  !رسش نریزم. هرچند که ته دلم از این فکر قنج متر

 

ی بینم که با اخم ریزی به کاسهزیر چشیم ارسالن را یم

ه شده. بلند میشود و به سمتم یم آید. کاسه را آش ختر

د. می ی میگذارم. چشم از کاسه نیم گتر خواهم روی متر
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د و من را به سمت  بنشینم که ناغافل آرنجم را میگتر

خودش برمیگرداند. حالتهایش عصنی ست و نمیتوانم 

کنم. از این حالتهابی که هرچند وقت یکبار او را درکش 

سمدربریم د میتر   .گتر

 

ه به  تکابی به بازویم داده و رهایم میکند. با گیچی تمام ختر

یقر در سکوت رو از من صورتش میمانم که بعد از دقا

ی یم د و پشت متر نشیند. آش را ابتدا با چشمانش میگتر

کند و با نگایه بلعد و بعد با مالقه زیر و رویش یمیم

ریزد. بشقاب را باالتر آورده عجیب برای خودش آش یم

 .و عمیق بو میکشد
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ی خوب. بهت یاد ندادن زل زدن به اگه گشنه  - ای بشیر

 یه زشته؟غذای بق
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با گیچی که از رفتار عجیبش عایدم شده روبرویش 

یزم.  نشینم. من هم یک مالقهیم آش برای خودم متر

چرخاند و پشت دست ارسالن قاشق را در بشقابش یم

فهمم دلش هوای کشد، یماش یمچپش را که زیر بینی 

برد گریه دارد. چرا؟ نمیدانم. اما قاشق را که به دهان یم

بینم که به خون آورد و چشمانش را یمالتر یمرسش را با

  .اند تا اشک را در حصار خود نگه دارندنشسته

های مامانم بوده. نزدیک یس بابام عاشق آش رشته  -

 .ساله دیگه لب به آش نزده

 

چه گفت؟ مادر و پدرش؟ کیم نگاهش میکنم اما باز رس 

 به زیر انداخته و مشغول آش شده. هر قاشق آش را با 

طمانینه فرو میدهد. آنچنان غرق در فکر است که انگار 

جای آش افکار ناخوشش را قورت میدهد. با تردید و من 

ون یمو من سوایل که در ذهنم رژه یم  .ریزمرود را بتر

پزه؟ کاری خوب مگه خود مامانت دیگه براش آش نیم  -

 .نداره که
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کند و یک لحظه احساس میکنم خشم عمیق نگاهم یم

زند. نوک زبانم را از سوال ر عمق چشمانش صاعقه یمد

م. نیمام گاز یمجابی که پرسیدهبی  دانم کجای عمرم، از گتر

 ارسالن عبور کرده
ی

ام که حاال ارث پدرش را به او زندگ

ی نیمام. کاش الل یمبدهکار شده ی پرسیدم تا شدم و چتر

را  ی کشکباز با این نگاه برنده، مستفیضم نکند. پیاله

م و سیع یمباال یم  .کنم رس حرف را عوض کنمگتر

 کشک بریزم؟  -

اندازد و دوباره مشغول ی نه، باال یمرسش را به نشانه

شود. از اینکه نگاهش را از رویم برداشته، خوردن آش یم

ی شده ون میدهم. هنوز نفس سنگیر ام را نامحسوس بتر

درون  بشقابش خایل نشده که مالقه را از آش پرکرده و 

ی یمبشقابش یم اندازم و نگاهم را ریزد. من هم رسم را پاییر

ی  به بشقاب خودم میدهم تا معذبش نکنم. این اولیر

ست که در این یک هفته بدون کنایه و وعده غذابی 
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خواهد دوباره خوریم. ابدا دلم نیمطعنه و در آرامش یم

 .زهرمارم شود

 

در این خانه را ارسالن تقریبا در هر وعده، اضافه بودنم 

چاشنی غذایم کرده و به خوردم داده بود. بعد هم به 

ی اندام ریزم با زبان درازم خندیده و در  تناسب نداشیر

ی بلند شده بود. انگار که من  پایان بدون تشکر از رس متر

زاد پدرش هستم! من هم بعد از هر وعده یا با نوکر خانه

ی  خانه برده و حرص یا با چشمان اشکبار ظرفها را به آشت 

 !با خود گالیه کرده بودم که این بود آن آدم مورد اعتماد؟

 

ی بار  ارسالن دو بشقاب پر آش را که میخورد، برای اولیر

خانه یمبابت غذا تشکر یم ی برد. کند و بشقابش را به آشت 

بس ته دلم از نزدیک شدن  به وضعیت سفید و آتش

ی ظرفهای ناهار ب ا موقت خوشحالم. بعد از شسیر

ی دراز کشیده.  دولیوان چابی به سالن برمیگردم. روی زمیر

کوسن مبل را زیر رسش گذاشته و پاهای بلندش را روی 
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نشیمنگاه مبل انداخته. از ختر آش گذشتم، اما میشود 

 چابی را روی رسش 
ی یکبار، این سینی اینبار، فقط همیر

ی و مبل  د نباید پاهایش را روی متر خایل کنم تا یاد بگتر

 .دازد؟! حیف که اول او پرچم سفیدش را باال بردهبیان

 

 .بهت نمیخورد از این کارام بلد بایسی   -

 چابی یا آش؟  -

بود. وقنر کشک و رشته تو  آش! خییل خوشمزه  -

سفارشات دیدم فکرشم نمیکردم واسه آش بخوای. 

 .گفتم فقط میخوای لیستت پر و پیمون باشه

تعریف کردن هم بلد بود پرند. ابروهایم از تعجب باال یم

کنم و سینی دانستم؟ ناخودآگاه گاردم را باز یمو من نیم

ی یم   .گذارمچابی را به آرایم روی متر

 .کار سخنر نبود  -

ی تو عزیز دردونه  - . اون که آره. ویل میگفیر ی محتشمابی

 یه لیوان چابی دم کنی چه برسه به 
فکر نمیکردم بلد بایسی

ا ی  .این چتر
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ها را دهد که محتشمهایش نشان یمحرفباز هم با 

سم هم به جوابی نخواهم یم شناسد. اما میدانم اگر بت 

 .دهمرسید.  بی تفاوت جوابش را یم

ش بیاد و زنعمو دوست نداشت غریبه تو حریم خونه  -

 .بره. همه کارا رو خودمون دوتا انجام میدادیم

ی ازش یاد گرفته بایسی   -  .پس باید کیل چتر

 یبا... حاال این خوبه یا بد؟تقر   -

 .با نگایه عمیق در چشمانم زمزمه کرد 

 .نمیدونم  -
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ک را با این کارها  و واقعا نمیدانست. در خیالش دختر

خسته میکرد و دختر دست از پا درازتر برمیگشت به 

ک از نظرش احمقانهخانه ترین تصمییم اش. فرار دختر

داشت همه جوره  بود  که میشد گرفت. خودش هم

اذیت میشد. آخر او را چه به کمک کردن به کس و کار 
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ی روبرو شود که در عمرش  خرسو. فکر میکرد با دختر

دست به سیاه و سفید نزده  و بهانه های بسیاری برای 

زخم زبان و رسکوفت به دستش بدهد. اما معادالتش 

ادعا و خایک درست از آب درنیامده بود؛ ترگل بی 

های اینچنینی را به همان اول کار، راه بهانه روبرویش،

  .رویش بسته بود

 

ک رسخویسی را ببیند که برایش مهم  خیال میکرد دختر

ماند. اما فیض نیمپوشد و خودش هم بی نیست چه یم

 حنر نوع لباس پوشیدنش هم جای کنایه
ر
ای باف

گذاشت. با خودش گفته بود، وقنر ترگل لباسهای نیم

را بپوشد از اندام نما بودنشان اذیت  سایز یس و هشت

اهن جدید هم برایش کیم یم شود، اما در کمال تعجب پتر

 باسنش در آن شلوار 
ی

گشاد و بلند بود و براحنر برجستگ

ش را به سنگ فیت را یم ک تتر
پوشاند. ظرافت دختر

  .نشانده بود
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ی تنها گذاشتنش در خانه هم چاره ساز نبود. در همیر

ی پیدا یم ی کوچک و خانه ی کرد حیاط پر دار و درخت چتر

که رسش را گرم کند و تنهابی به چشمش نیاید. این دختر 

جوابی 
های یا واقعا زرنگ و باسیاست بود؛ که حاضی

کرد. یا واقعا ساده بود و اش این فرضیه را رد یمنسنجیده

کرد خودش را طور دیگری نشان بدهد. اما با سیع نیم

 هم بلد ب
ی

ود طرفش را آچمز کند. امروز که همان سادگ

به خانه برگشته بود، از بوی خاک خیس خورده مدهوش 

ک نیم وجنی با آیسی که برایش 
شده بود و در آخر دختر

به فنی   .اش کرده بودپخته بود، ضی

 

آیسی که یک عمر حرست داشت از دست مادرش بخورد. 

ی آیسی پر از پیاز داغ و کشک. آیسی که در خلوت مردانه

شان، بهرام همیشه ازآن تعریف میکرد و و پرسیپدر 

سفارش میکرد جلوی پیمانه سوبر ندهد که جانش برای 

ود. آن هم نه هر آیسی   .آش متر
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هر قاشق آش را با بغضی آمیخته به حرست فرو میداد و 

نشست؟ نشست. به جانش یمعجیب به جانش یم

ی بیشتر از یک کاسه آش بود؟  ی بیخود. اصال مگر چتر

کشد. این مدت قرار بود اینجا هایش را درهم یماخم

ک شود نه زندان او. از فردا طور دیگری با او  زندان دختر

 .تا میکرد. تا همینجا هم زیادی نرمش نشان داده است

 

 25_پارت#

 

ظرفهای شام را میشورد و جابجا میکند. باید با او حرف 

بزند. ارسالن روی یک صندیل چوبی در ایوان نشسته و 

پاهای بلندش را دراز کرده بود. با یک دختر تماس 

د.  ی تصویری برقرار کرده و به زبان ترگ با او حرف متر

نیشش تا بناگوش باز بود! ترگل تا پیش از این با خود فکر 

 هم به گوشش نخورده. کرد این مرد "خ" خوشیم
ر
اخالف

از راهرو گردن میکشد و برای لحظه ای تصویری از یک 

ی میکند  دختر زیبا  با موهای بلوند شده میبیند. گوش تتر
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ی از مکالمه شان نیم ی   به اما چتر
ی

فهمد. دختر زیبا با دلتنگ

گوید زبان فاریس "دلم برات خییل تنگ شده ارسالن" یم

ک و لحن نریم که  و تماس را پایان میدهد. از دیدن دختر

ارسالن درمقابل او داشت، خیالش راحت میشود که 

ی به این زیبابی ارسالن کیس ر 
 دارد و وقنر دختر

ی
ا در زندگ

  .هست، او به چشم ارسالن نخواهد آمد

 

ی برای قایمگ دیدن نبود. وارد ایوان میشود.  ی دیگر چتر

اهنی به تن ندارد و از دیدن تن  باز هم ارسالن پتر

فهمد اش لرزی از تن ترگل میگذرد. این مرد اصال یمبرهنه

ی جزو فصول رسد سال اس ت؟! با دو لیوان چابی پایتر

سد. دهانش را باز آید. یمکنارش یم خواهد از وکیلش بت 

و بسته میکند اما قبل از اینکه دهان بگشاید ارسالن 

ش میکند  .غافلگتر

بهت یاد ندادن فالگوش وایسادن کار خوبی نیست؟   -

 .خرگوش باهوش سایه ت تا همینجا پهن بود
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ی ست و با کیس  رودروایسنر این مرد خدای غافلگتر

ندارد. جوابی برای دادن ندارد. سوبر داده و االن زبانش 

د و به پاهای  کوتاه است. لب پایینش را به دندان میگتر

ه میشود. ناگهان ذهنش به طول پاهای  ارسالن ختر

ود. از این فکر که چرا این غول جنگل باید  ارسالن متر

اینقدر دراز باشد که پاهایش هیچ جا جا نشوند 

ونداب  .روهایش باال متر

 

ک و صفنر که در این هفته، هربار  ارسالن از نگاه دختر

ک را عصبابی کرده بود از دهانش شنیده بود،  که دختر

ند ی  .افکار او را حدس متر

 چیه؟ دراز دوست نداری؟  -

 .هیییییییع  -

 

ک و لبهای لرزانش رسش را  از دیدن رنگ پریده ی دختر

را آزاد میکند. داشت به  اشبه عقب برده و شلیک خنده
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ی کشیدن کرد و امشب ها عادت یمها و ترسیدناین هیر

 .بعد از خوردن آن آش جادوبی عجیب حالش خوش بود

ذهنت چه منحرفه بچه. منظورم قد پاهام بود نه   -

 .جای دیگه

 .ادب داشته باش  -

ی یم کوبد و میخواهد به ترگل با حرص پایش را به زمیر

، که ارسالن با یک حرکت رسی    ع از داخل خانه برگردد 

 .روی صندیل بلند شده و بالفاصله راهش را سد میکند

. واسه چ    -
ی

ی بگ ی حرفت و بزن... اومده بودی یه چتر

ی؟  نگفته داری در متر

 

یز میشود  .صتی ترگل اما لب مرز بود که اینقدر رسی    ع لتی

با گ حرف بزنم؟ با تو؟؟؟ خجالت بکش. یه هیچ    -

من اینجا مهمون توام... بس کن... صتی منم گم. نیم

نم  ی حدی داره. ادب داشته باش... دفعه بعدی همچ  متر

پروا ناکارت میکنم بفهیم نباید جلوی یه خانم اینقدر بی 

ی حد و حدودت و رعایت کنی  ... یاد بگتر
 .حرف بزبی
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 !نه بابا، اوخم میکنی بچه؟َ   -

  

کند با نگاه یمارسالن که با تفری    ح به حرص خوردن ترگل 

شود که افتد. نیمشنیدن تهدید او، بیشتر به خنده یم

برای آزار دادنش فلکش کرد. همینطوری خوب است. 

 .آیدهم ترگل حرص میخورد و هم او رس حال یم

 

اش به معذب بودن ترگل و به سخره گرفتنش، بی تفاوبر 

کند. بدون اینکه سوایل در عصبانیت ترگل را تشدید یم

 از تلفن بزند، با رنجیسی مورد 
ی
سد یا حرف وکیلش بت 

عمیق از به سخره گرفته شدن توسط ارسالن به اتاقش 

د  .پناه میتی

 

 26_پارت#

 

رسی آب حمام یم آید. از ترس اینکه ارسالن را صدای رسی

بدون لباس در راهرو ببینم، در اتاق را قفل کرده و روی 
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ای برهنه نهام. از این مرد گستاخ که با باالتتخت نشسته

سوز اوایل آبان را نادید میگرفت، بعید نبود بخواهد یک 

ساعنر هم با یک حوله دور کمرش در خانه بچرخد. 

 امانم را بریده بود و بالتکلیقی اعصابم را بی 
ی
حوصلگ

تضعیف کرده بود. از رسشب که ارسالن آنطور 

بارید. ام کرد، بدون آن که بخواهم اشکهایم یممسخره

کردم، یک ای که با خودم گالیه یمهر جملهبعد از 

کردم. وقنر بابت لیاقت" غلیظ هم نثار ارسالن یم"بی 

آش تشکر کرد، خیالم راحت شده بود که حداقل یک 

  .امشب را غالف کرده و دیگر کاری به کارم ندارد

 

 پیگتر احواالت من بودند. کاش جز کاش دابی 
هایم بیشتر

تم. کاش پدربزرگ و شوکت جون فامیل دیگری داش

کرد و حداقل پنج، شش مادربزرگم روشنفکریشان گل نیم

ی این همه بچه یم آوردند تا االن اینطور تنها نباشم. از بیر

خواهر و برادر باالخره یک نفر که بامعرفت از آب 
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شدم در بردم و مجبور نیمآمد! من هم به او پناه یمدریم

 .ی این غول ریشوی گستاخ رسکنمخانه

 

خریدم و همراهش اصال کاش توقعات فربد را به جان یم

شدم. از این خفت که بدتر نبود. بود؟ چرا خییل بدتر یم

ی اذیتهایش بود. این مرد با من نسبنر ندارد اما با همه

خط قرمزهایم را رد نمیکند، اما فربد چه؟ ... اصال شاید 

ا خواست و دوستم داشت. حتمفربد فقط کارخانه را نیم

بعد از ازدواج من هم به او عالقه مند میشدم. اما نه... 

پس چرا وقنر خواست مرا ببوسد اینطور با شدت پسش 

زدم و تا چند ساعت از ترس و چندش تنم لرزید؟ مگر 

  .آمدندها درون  دلم به رقص دریمنباید پروانه

 

کردم و همانند شوکت اصال باید سهامم را به او واگذار یم

 یم جون خود 
ی

دم. شاید بعد از را به جریان زندگ ست 

ان  ازدواج، رس فربد همانطور مثل قبل، به همان دختر

ی اطرافش گرم یم اش را با من حفظ ماند و فاصلهرنگیر
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اش را حفظ کند که کرد. اما نه، اگر قرار بود فاصلهیم

کرد مرا ببوسد. کاش اینقدر از نگاه این چندماه سیع نیم

ار نب ی   .ودمفربد بتر

 

روم. یکبار با کابوس نزدیک شدن با این افکار به خواب یم

م و رسمای هوا تن به عرق  فربد به خودم از خواب میت 

پیچم. ام را میلرزاند. پتو را محکمتر به خودم یمنشسته

آغوش ام که براحنر دوباره همشده امروز آنقدر خسته

 .خواب میشوم

  

لرز و رسما از خواب های شب دوباره با احساس نیمه

شوم. انگار سوز از الی درزهای پنجره به داخل بیدار یم

کشید. اتاق میخزید و ناخنهایش را به پوست بازوهایم یم

درد خفیقی که از رسشب زیر دلم و کمرم پیچیده بود را 

لوحانه به کشیدن آب حوض ربط  داده و تاری    خ ساده

مابی که این درد را پریودم را فراموش کرده بودم. و حاال رس 
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کوبید. انگاریم را در صورتم یمتشدید کرده بود، سهل

 .حاال میفهمم چرا در این دوروز اشکم دم مشکم بود

 

 27_پارت#

 

در اتاق پتوی دیگری نبود که خودم را بیشتر بپوشانم.  

امان ها پرده داشتند تا رسما اینطور بی کاش الاقل پنجره

کنم و از اتاق د. قفل در را باز یمبه دل و کمرم تازیانه نزن

ون یم توانم پرسم که آیا این ماه را یمروم. از خودم یمبتر

با دستمال بگذرانم؟ چه سوال مضحگ! محال است اما 

کنم. ی دیگری هم ندارم! پوست لبم را با دندان یمچاره

م هم نیم توانم از این غول گستاخ بخواهم برایم پد بمتر

ی مانده که سوژهبهداشنر بخرد.  ی دیگری دستش همیر

ی سوژهبدهم. آن  هم چنیر
ی

  !ی داغ

 

ی  ای کاش بتوانم مسکنی هم پیدا کنم تا درد کمرم را تسکیر

ی  د. با فیر دهد. از شدت ناچاری دوباره اشکم راه میگتر
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ی در کابینت ها دنبال قرص بودم که  دسنر بزرگ و  فیر

از میکند. با پرمو از پشت رسم درب کابینت باالی رسم را ب

م که به دیوار تن ارسالن برخورد  جییعی به عقب میت 

میکنم. به رسعت فاصله گرفته و به سمتش میچرخم. 

تر از ساعابر پیش است. معلوم است موهایش پریشان

اش لخت است و تازه از خواب بیدار شده. بازهم باالتنه

  ابروان پرپشتش درهم. از صدای جیغم

درسی    ع دستانش را به حا  .لت تسلیم باال میتی

؟ روح رسگردابی بس نیست،   - بی ی چته؟ چرا یه جیغ متر

؟  جنی هم شدی نصفه شنی

 

درد و استیصال اعصابم را به تاراج برده بود. چنان در 

ی دردها و شوم انگار او مقرص همهصورتش براق یم

 .احساسات بدم است

 من جنی شدم یا تو؟ خوشت میاد راه به راه منو زهره   -

 بچه 
ی

؟ به من میگ ؟ مرض داری غول بیابوبی ترک کنی

 ...خودت از صدتا بچه بدتری . همش
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 :دستش را روی دهانم گذاشته و با اخم میگوید

خوبه خوبه. ببند ببینم... نصفش زیر زمینه المصب.   -

. چته نصفه   زبون داره نیم وجنی
پاش بیفته شیش متر

ی روح تو اتاقت رژه رفنر  ؟ یکساعته عیر  منو از شنی

خواب پروندی هیچ  نگفتم. بعدشم اومدی اینجا رسو 

؟  صدا راه میندازی طلبکارم هسنر

 

ند: شانس داشتم جای یه حوری، اینوقت  ی و زیرلب غر متر

شنی با بچه مچه تنها نبودم که منو شکل غوال بببینه، 

 ...غول جنگیل، غول بیابوبی 

 

 28_پارت#

ده بود که حاال از چه طلبکار بود؟ اصال چطور بیدار ش

د. من که طلب خوابهای نداشته اش را از من بگتر

رسوصدا نکرده بودم. تمام تالشم را کرده بودم،  در 

صداترین حالت ممکن دنبال پتو و مسکن بگردم. یعنی بی 
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ی بود؟ نکند... نکند دریچه ای، سوراچی اینقدر گوشش تتر

ی به اتاق من داشت و من را زیر نظر گرفته بود؟  ی چتر

ی در اتاقم کار گذاشته بود؟ با این فکر  اصال نکند دوربیر

اهنم را دریم آوردم تا رسم سوت کشید. من رسشب پتر

بندهای سوتینم که از صبح تا انتها سفت میکردم را شل 

تر کنم و نفسم بند نیاید. نکند... آخ که از این فکرهای 

رس و ته، یک روز رسم را به دیوار خواهم کوبید. مگر بی 

ینجا کجاست؟ یا من چه شخصیت مهیم هستم که ا

 !ام را بکند؟کیس بخواهد جاسویس

 

 با   -
ی

وت؟ چ  میگ چیه شجاع خانوم!؟ باز رفنر تو هت 

ی نگفتم قرمز کردی؟ ی  خودت؟ من که هنوز چتر

ی به صورتم هجوم یم آورد. افکارم خون با رسعت بیشتر

  .را هم میخواند؟ لعنت... تو دیگر که هسنر 

 

میکنم بر خودم مسلط شوم و من هم مانند سیع 

م  .خودش دست پیش بگتر
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کنی شاید یگ دیگه رسدش خودت گرمته فکرشو نیم  -

 .باشه. دنبال پتو بودم

خونه اونوخت؟  - ی  تو آشت 

 .نه. اینجا... اینجا دنبال قرص بودم  -

 بخوابی که سالم بودی  -
فنر ؟ متر  .قرص مرص چ 

... یعنی دن  - ی بال مسکن بودم. رسم...رسم دنبال... چتر

 .درد میکنه

 ؟...رست یا  -

 

د اشاره ای به  ی با چشمابی که شیطنت در آن موج متر

شکمم میکند که ناخودآگاه دستانم را روی شکمم 

میگذارم. دوباره هینی کشیده و قدیم به عقب برمیدارم 

 .اش میشودکه موجب خنده

لت و به جای اینکه زبون درازت و به کار بندازی، عق  -

  .کار مینداخنر بد نبود. وخنر گفتم لیست بنویس

مینوشنر به سن بلوغ رسیدی واسه ت خریدای دیگه هم 

 .میکردم جوجه
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د؟ حیا را   میتی
این مرد از خجالت زده کردن من چه لذ بر

 کرده بود. بسته صوربر رنگ را کابیننر 
ر
خورده آبرو را ف

ون میکشد و با  لبخندی که سیع  که در آن را باز کرده بتر

 :چندابی در پنهان کردنش ندارد میگوید

گفتم یه وخت مجبور شدی بیشتر اینجا بموبی الزمت   -

میشه. خوش ندارم تخت مخت لک بشه. پیمانه بعدا 

ی بوده... میشم آش نخورده یم بینه فکر میکنه اینجا ختی

 .و دهن سوخته

 

ون کشیده و با خجالت  بسته را به رسعت از دستش بتر

به سمت اتاقم میدوم. پشت به در بسته, دستهایم را 

گذارم و دلم میخواهد گریه کنم. روی چشمهایم یم

تپشای قلبم را در جابی نزدیگ گلویم احساس میکنم. 

به ند. در را چند دقیقه بعد ارسالن ضی ی ای به در اتاقم متر

د  .باز میکنم که پتوی درون دستش را به سمتم میگتر
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وشن کردم. اینجا رو که دیدی، شوفاژ شومینه رو ر   -

موفاژ نداره. بخاری اتاقتم دودکش درست حسابی نداره، 

خطرناکه. برو امشب و جلوی شومینه بخواب تا فردا 

 .بخاری و ردیف کنم

 

 29_پارت#

 

ی نیستم  آهسته و زیر لب "ممنون" میگویم که مطمی 

شنیده باشد. به سمت اتاقش قدم برمیدارد، اما قدم اول 

ه دوم نرسیده، دوباره به سمت من برمیگردد. با صدابی ب

کامال جدی که هیچ اثری از تحقتر و تمسخر ندارد 

 .گویدیم

-   
ی

بچه جون، واسه طبییع ترین موضوع زندگ

ونه . برو امشبه دختر ت نمیخواد اینقدر خجالت بکیسی

س. درسته اونجا دیگه  رو جلو شومینه بخواب و نتر

ه  نمیتوبی در و پشت رست قفل کنی و صندیل زیر دستگتر

 .بذاری، ویل من اینقدرام که تو فکر میکنی دله نیستم
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جا میخورم. از کجا فهمیده بود؟ نکند شب ها از پنجره 

ند.  خوب احمق جان اینطور باشد که  ی اتاقم را دید متر

نیازی به اجازه نیست. آن پنجره ی قدییم را با یک 

هایم ناخودآگاه تتد فسحرکت باز میکند و وارد میشود. ن

شود. بخواهد حنر نیاز به اینکار هم نیست. براحنر از یم

در وارد میشود. در این خانه ی قدییم و بزرگ نه صدایم 

به جابی ، نه زورم به اوبی که قد و قامنر دوبرابر من دارد 

  .رسدیم

 

افتد، از افکار مسموم جلوی در که یم چشمم به صندیل

تم خجالت میکشم. کور که و قضاوت نادرس

کند، نیست!هرچند حرفهایش تا حدی خیالم را راحت یم

ی فردا فکری به حال آن پنجره ی کذابی اما قطعا همیر

اهه  خواهم کرد؛ تا خیالم راحت شود و دیگر افکارم به بتر

ی زدهنرود و اینطور خجالت ام نکند. دوباره رسم را پاییر

 .اندازمیم
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 .ببخشید  -

 

 

ه سمتم برمیگردد و عمیق نگاهم میکند. با قدیم ب

  .کشدلبخندی محو صندیل را کیم از رسراه کنار یم

خجالت نکش... اگه این کارو نمیکردی فکر میکردم   -

ی میکردم.  ی قید و بند نداری... اونوخت دیگه من ناپرهتر

حاال هم برو بخواب. نصفه شبه و یه پرس و دختر تنها و 

 ... نفر سوم و

 

ا! نه. نمیشود. اصال نباید به این مرد رو داد. با بی حی

وم. روی قایل  غیض پتوها را برداشته و سمت شومینه متر

قدییم پرز بلندی که جلوی شومینه پهن است یم 

نشینم. میخواهم تا صبح بیدار بمانم، مبادا خوابیدن 

ون از حصار اتاق، کار دستم بدهد. اما رخوبر که  بتر

به تنم میبخشد و تاثتر مسکنی گرمای دلچسب شومینه 

  .ام خییل زود مرا به دستان خواب یم سپارندکه خورده
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ی لباس زیرم یکباره با احساس خیس شدن یکباره

م. با رسعنر عجیب به  چشمهایم را باز کرده و از جا میت 

سمت دستشوبی میدوم که اگر مثل همیشه لباسم لک 

عوض کنم. از  شد، آن را تا قبل از روبروبی با ارسالن

ی یم ی لباسم که مطمی  ی شوم به پذیرابی برمیگردم. تمتر

ی سالن، جلوی شومینه بود میخواهم پتوهابی که گوشه

 .را جمع کنم

 

 با روکش سفید هم کنار پتوهاست. هرچه  
ی

بالش بزرگ

آید دیشب بالشنر با خودم آورده فکر میکنم یادم نیم

ام داده بود فراریاش رسما از اتاق باشم. ارسالن با شوچی 

و از ختر بالش گذشته بودم. پس این بالش از کجا آمده؟ 

 او برایم آورده؟ لبخندی بی 
اراده از این حرکتش روی یعنی

نشیند. پس آنقدرها هم با آداب و اصول لبهایم یم

 غریبه نیست. پتو را تا زده، برمیدارم که صدایش 
ر
اخالف

 .را از پشت رسم میشنوم
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، هیچ  نشده قرارمون ای  - ن بود غذا مذا رو تو ردیف کنی

 .بهونه اومد دستت کارا ریخت رس من

 

با همان لبخند روی لبم به عقب برمیگردم. دست به 

خانه تکیه داده و بازهم  ی سینه به چهارچوب در آشت 

اهنی بر تن ندارد. وای از چشمانش، وای از چشمانش  پتر

ا شیطنت که اینقدر زود و تنها با دیدن یک لبخند، ب

ی میشود  .عجیر

اگه میدونستم با یه  بسته پد و یه پتو اینطوری دلت و   -

م و زبونت کوتاه میشه، زودتر دست به کار میشدم  .میتی

 

 30_پارت#

 

 

اگه میدونستم با یه  بسته پد و یه پتو اینطوری دلت و   -

م و زبونت کوتاه میشه، زودتر دست به کار میشدم  .میتی
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برده؟ مردک جنگیل. ابروانم در هم  چه گفت؟؟ دلم را 

گره میخورند و وای از زبابی که اختیارش دست خودش 

 .است

 چیه؟ یه لحظه فکر کردم یه بوهابی از تمدن   -
میدوبی

بردی. ویل اشتباه میکردم. حنر یک لحظه هم نباید به 

ی مونده  ... همیر
تارزان بودنت شک کرد... غول بیابوبی

قایط موهاش شده فکر میکنه  دلم واسه تو بره... ریشش

 ....خدای جذابیته

 

دنماییسی دستش را به شقیقه  .هایش میگتر

. بسه دیگه. باز استارت خوردی؟ من موندم   - واییینر

ون   قد بتر
این همه صدا از کجای این یه وجب و نصقی

 .میاد

 

ود. نیم خواهم گربه کوره باشم، اما صدایم باالتر متر

ا کرده و اختیار عمل را به دست های ماهانه کودتهورمون

 .اندگرفته
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تو زیادی درازی... من دو وجب نیستم. فکر نمیکنم   -

یک و شصت و سه زیادی ریزه باشه. ویل قطعا دومتر 

 .زیادی درازه

 

برخالف انتظارم نه تنها عصبابی نشد و دوباره بنای فریاد 

ه میکرد.  نگذاشت. بلکه شیطنت بود که از چشمانش رسی

 :را به ریشهایش کشید و با حالنر متفکرانه گفتدستش 

؟ اون سه نه بابا؟ خداییش؟ ... یک و شصت وسه  - ابی

سانت و کجای دلم بذارم حاال؟ ... نکنه اینم مثل سنت 

بندی؟ اصال بیا وایسا بغل دست عمو ببینم تا خایل یم

 کجایم؟

 

م مالقات نه. این مرد به عمرش با واژه ای به نام رسی

هابی که دست در دست هم پشت . چه واژهنداشته

بازان، منتظرند دندان هایم ردیف شده و چون ردیف چتر

ون پرتاب شوند. اما دندان هایم را محکم به هم به بتر

م. این مرد حریف قدری فشار یم دهم تا جلویشان را بگتر
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های من است. ساکت بمانم بهتر است. درازیبرای زبان

پایان میدهم و پتو به دست، با مان را من  دوئل چشیم

ی یم ومقدمهابی که از حرص به زمیر   .کوبم، به اتاق متر

 

ک زیبا از  ی که به جز آن دختر ی در این چند روز تنها چتر

ام، اشتهای عجیب اوست. با رسعنر این مرد فهمیده

ی است را به نوبت فرو   هر آنچه روی متر
باورنکردبی

د بی من خرده یممیدهد. یک در میان هم به کم اشتها گتر

ام و اندام ظریف و قد به قول خودش یک وجب و نصقی 

کند تا دهد. غذایم را زهرمار یمام ربط یمرا به کم غذابی 

های خودش گوشت شود و به تنش بچسبد. در لقمه

یم و در ی کنایهادامه هایش، صدایمان را برای هم باال میتی

ی چندروزه رسیم. گوبی دانتها باز هم به سکوت یم ر همیر

 .عادت کرده ایم اینگونه با هم تعامل کنیم
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ام. اتاق در های خانه را هم تقریبا کشف کردهراز اتاق

بسته، به پدربزرگ و مادربزرگش تعلق داشته که هردو از 

گوید پدربزرگش دوست داشته همه اهل اند. یمدنیا رفته

ی   در این خانه مدام جلوی چشمش باشند، برای همیر

حیاط بزرگ، این خانه را اینطور جمع و جور ساخته. 

 که من در آن 
ر
اتاق خودش مال داییهایش بوده و اتاف

اش تعلق داشته. هستم به مادرش در زمان مجردی

ان دانسته ی شود، هایم از او افزوده یمهرچه بر متر

ان بیشتر عالمت ی ی به همان متر های سوال ذهنم نتر

از مادرش دور مانده و حرست شوند. مثال اگر یم

دستپخت او را دارد، چطور اکنون در خانه پدری مادرش 

 ساکن میشود؟

 

روی مبل روبرویم نشسته. از سنگینی نگاهش رسم را 

ه م. نگاه ختر اش را به موهایم که امروز نبافته و باالمیگتر

ام، شکار میکنم. موهایم را با دست آزادانه رهایشان کرده
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ه جمع میکنم تا  ام اش معذب شدهبفهمد که از نگاه ختر

  .روداما از رو نیم

دی به موهات  - ی   .یه شونه متر

 .نداشتم  -

؟ اون و که داری. اونم از نوع درازش. میگفنر   - زبون چ 

 .میخریدم

ی معذب میشم  -  .پولش و نمیگتر

 

ای میکشد و عاض شده رسش را رو به سقف پوف کالفه

د  .میگتر

؟ اینجا که اصال ببی  - نم! تو چرا شال مال رس نمیکنی

ا شال میذارن  .همه دختر

 اینجا، انگار خودت جای دیگه بزرگ   -
ی

ی میگ همچیر

 .شدی. خیلیا شال و رورسی ندارن. منم یکیشون

  .نه. اینجا بزرگ نشدم  -
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زنم. بعد از در سکوت با ابروهابی باالرفته به او زل یم

ی اطالعابر ست که خو  دش از خودش اسمش اولیر

ام باور کنم یا نه. اینقدر روان فاریس حرف میدهد. مانده

های فاریس را از اسمش بهتر بلد ها و تکهزند، کنایهیم

ی نزدیگ هم با ادبیات دارد، است، مشخص است رابطه

  !آنوقت جای دیگری بزرگ شده؟

 

خونه زندگیم ترکیه ست... اونجا بزرگ شدم... سایل   -

یام ایران، هر بارم چند هفته میمونم و چندین بار م

 .برمیگردم

 خونواده ت هم اونجان؟  -

 .آره  -

 

وقنر گفت پیمانه تخت را کثیف نبیند، یعنی اینجا هم 

 .آیندیم

؟  - ی  وقنر میاین ایران اینجا میمونیر

 .شون ایران نمیانفقط من. بقیه  -
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یدن بینم، سوال پرساش را که برای پاسخ دادن یمبی مییل

ی دوسه جمله برای   را جایز نمیدانم، هرچند همیر
بیشتر

پررنگ شدن سواالبر که در مغزم با هم به رقابت 

اند کافیست. باز هم سکوت و بعد از دقایقر از پرداخته

ی بلند میشود. استکان خایل اش را برمیدارد و قبل از رس متر

د برای لحظه ای همانطور پشت به من  اینکه فاصله بگتر

 .یستدایم

حاال من که دیدنیا رو دیدم، واسه خودم نمیگم. ویل تو   -

 .پیش بقیه شال رس کن

 چرا؟  -

تفاوتم را با چشمگ پاسخ نگاهم مبیکند و سوال بی 

 .دهدیم

موی مواج اونم خرماییش دردرس داره. یهو دیدی، یک   -

 .رند سیه روز الی موهای تو گم کرد خداوندش را
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گذارد. نقدر بی رحمانه وارد کرده تنها یممرا با شوگ که ای

کنند. امان از هابی که اینقدر رسی    ع داغ یمامان از گونه

ی مغز خاطرابر که چون طفل ناخواسته به دیواره

شوند. امان از این موها. امان از چسبند و کنده نیمیم

نگاه فربد. امان از هرکه در موج این موها غرق شود. تا 

قیچ  فاصله است! باید بیشتر بگردم. رهابی تنها یک 

 .حتما در یگ از این اتاقها قیچ  پیدا میشود

 

 32_پارت#

 

 .بهت گفتم دیر نکن  -

باشه عشقم. مگه میشه بعد این همه وقت یاد من   -

کنی و من دیر کنم. از تو به یک اشاره از من به رس 

 .دویدن

 

اه گویسی را از گوشش فاصله داده و با حالت چندیسی نگ

 .اندازدی آن یمبه صفحه 
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تینا انگار یه مدت نیومدی یادت رفته اخالقای منو. زر   -

  .زر زیادی نداشتیم

 ...باشه بابا بداخالق. اومدم. راسنر فربد جان  -

 

 قطع کرده گویسی را وسط مکالمه
ی
اش با تینا با بی حوصلگ

ست که و روی تخت پرت میکند. این زن تنها کیس

یاست رابطه اش با فربد را به بیش از توانسته با س

یکسال بکشاند. یکسال پس از متارکه با شوهرش در یک 

میهمابی با فربد آشنا شده بود و بعد از تنها دوماه 

توانسته بود فربد را به صیغه راضی کند. تمام تالشش را 

ی فربد کرده بود، به هر رنگ و لعابی هم برای نگه داشیر

ده بود تا او را راضی نگه دارد. خواست درآمکه فربد یم

ای از هایش تنها گوشهخرج عمل بینی و پروتز لبها و سینه

هابی بود که از فربد کنده بود. به لطف جیب او هزینه

د و لباسهای مارک یم ی پوشید. مگر عطرهای گرانقیمت متر

 کشید؟مایه یمدست از این شاه
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شوه رو به زند و با عپوش را گره یمتینا بند حوله تن

  .فربدی که هنوز در تخت است میچرخد

ی از نامزدت نیست؟  -  هنوز ختی

  .نه  -

ی نداره بره رساغ اونا؟  - ی   فامییل چتر

 .نه  -

ه  - ی  ...میگم... نکنه... یعنی چتر

 

 .بردصدای بدون انعطاف فربد حرف تینا را یم

نه رو   - ی ی که تو مغز کوچیکت وول متر ی تینا، خفه! چتر

ون دندوناتم قاتیش همونجا  نگه دارد. حرفت و بریزی بتر

یزه... ترگل اهل این کثافت کاریا نیست با یگ دیگه  متر

 .بره. همه رو با خودت مقایسه نکن

  وااا. چ  گفتم مگه؟  -

 

ود و فربد دوباره رسش را  ون متر و با دلخوری از اتاق بتر

دربالش فرو میکند. دوساعت بعد وقنر فربد دوش گرفته 
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ون یم از  آید، تینا لباس پوشیده و با آرایش غلیظی اتاق بتر

پا روی پا انداخته، روی مبل راحنر مشغول تماشای 

موزیک ویدئو است. فربد انتظار داشت بعد از آن 

برخورد تند، تینا قهر کرده و رفته باشد. پوزخند 

شخصینر زن روبرویش زده و روی مبل نامحسویس از بی 

 .سه نفره آوار میشود

 

 33_پارت#

 

اینهمه خرجت میکنم، در حد دم کردن یه چابی هم به   -

 .درد نمیخوری

عشقم قرار نیست همه چابی دم کن باشن که. یگ هم   -

 .مثل من با لوندیاش به دردت میخوره

 

و چشمگ زده و اغواگرانه لب پایینش را به دندان 

د   .میگتر
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اشنر خوبه حاال. جمع کن. یه این لوندی روهم ند  -

 و روشن کن یه نسکافه بده 
ر
ی برف لنگ میموندی. کتر

من. رسم درد میکنه... یادم بگتر یه وقتابی که حوصله 

 .صدای جیغ جیغوتو ندارم ساکت یسی 

 

ود و از جایش تینا چشم غره ی محسویس به فربد متر

د. لیوان نسکافه را که به دست فربد میدهد بریم ی ختر

   .نشیندکنارش یم

ردات با نسکافه و سیگار خوب نمیشه. تو این رسد  -

ی دوسه ساعت نزدیک یه بسته سیگار دود کردی   .همیر

ه. دوهفته ست ازش ختی ندارم. کل شهر و   - فکرم درگتر

ی   .گشتم. آب شده رفته تو زمیر

 

خواهد فربد به ترگل فکر کند. خود را بیشتر به او نیم

که   نزدیک میکند. آرنج راستش را به باالی مبل جابی 

فربد نشسته تکیه میدهد و کامل به سمت او میچرخد تا 
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هابی که با سخاوت به نمایش گذاشته راحتتر دیده سینه

 :زندشوند. اغواگرانه لب یم

  .شب و بمونم پیشت؟ فکر کنم دلت ماساژ میخواد  -

 

نشیند، رسش را به پشنر دست زن که روی ران پایش یم

وب بلد است. حضورش مبل تکیه میدهد. تینا کارش را خ

 .هرچه باشد از سیگار که بدتر نیست

 

***** 

صبح وقنر ارسالن خانه نبود وارد اتاقش شدم. برخالف 

ی در اتاق بود که  ی ادعایش نه در اتاق قفل بود، نه چتر

ی سنی من نباشد! تخنر دونفره وسط اتاق مناسب رده

 رویش پهن بود. روتخنر کتان 
ی

بود که روتخنر مشگ رنگ

د. با دیدنش بی مش ی  که نو بودنش را فریاد متر
ی

گ رنگ

 رنگش اختیار آن را با مالفه
ی

ی کهنه و پتوبی که از کهنگ

ه شده و مجبور به استفاده از آن هستم مقایسه  تتر

کنم. روتخنر کامال مرتب شده. این نظم کار کیس جز یم
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ون از این اتاق  خود ارسالن نمیتواند باشد. آنوقت بتر

ها ریزد و مانند کلفتآب هم برای خودش نیمیک لیوان 

 .اندازدی کارها را به گردن من یمهمه

 

ی تحریری با چند کتاب قدییم گوشه اتاق است. هرچه  متر

ام را در چشم میچرخانم عکیس پیدا نمیکنم تا کنجکاوی

مورد خانواده، و مخصوصا مادرش ارضا کنم. به سمت 

وم. رودیدری که سمت چپ اتاق و بعد از در و  ست متر

ی پیدا کنم. اما با  ی شاید انباری باشد و بتوانم آنجا چتر

ام بلند دیدن حمام پیش رویم احساس میکنم دود از کله

میشود. دوست داشتم این غول جنگیل جلوی رویم بود 

  .کشیدماش را با تمام توان یمو موهای آشفته

 

 در اتاق داشت، با تمام ام
ی

کانات مردک حمام به این بزرگ

الزم. آنوقت او هم از حمام داخل راهرو استفاده میکرد؟ 

شد، من هربار حضور او در حمام قدییم راهرو باعث یم

فتم تا ساعنر را به شستشوی دیوارها و  که به حمام متر
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ی میکوبم و  کف حمام و لیف و صابون بگذرانم. پا بر زمیر

نم " روان پریش مردم آزار ی  ."با صدای بلند فریاد متر

 

 34_پارت#

 

خونم به جوش آمده بود. کاش جرئتش را داشتم و تا یم  

خورد یم زدمش. از ترس اینکه برگردد و مرا در اتاقش 

بیاندازد و اسباب تفری    ح جدیدش فراهم شود به  گتر

رسعت طرف کمد دیواری بزرگ و رستارسی که سمت 

  .راست اتاق بود رفتم

ه تعجب یم اند کلباسهایش آنچنان مرتب آویزان شده

کردم اگر روزی بتوانم وارد اتاقش شوم با کنم. گمان یم

های تلنبار شده روی تخت مواجه شوم، انبویه از لباس

ی و کثیفشان معلوم نیست. این ریش و موی  که تمتر

ها؟! از این تضاد آشفته و این نظم در چینش لباس

ی کشیده یم   .شودعجیب گوشه لبهایم به پاییر
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کنم. کمد مملو از رختخواب های از یمدر دیگری را ب

به ی بود. ضی ای دیگر! اینهمه مرتب و مالفه های تمتر

 کهنه، که یادآور 
ی

مالفه و پتو داشت و آن پتوی پلنگ

رسبازان زمان جنگ بود رابه من داده بود؟ به خدا که این 

مرد مامور جهنم است! نه برای پناه دادن به من، که 

شده. از حرصم عالوه بر  برای ادب کردن من گمارده

، لحاف بزرگ و سنگینی هم بریم دارم. مالفه ی ی تمتر

  !شماردهای داخل کمد را نیممطمئنا مالفه

 

تمام شب خون خونم را خورده بود که جلوی زبانم را 

م. در  م و بابت آنچه در اتاقش دیده بودم به او نت  بگتر

تم. اینکه عمدا سیع در آزار من دارد، دیگر شگ نداش

ام خایل کرده و آنقدر های بیچارهحرص او را روی ناخن

اند. هرچه ارسالن ام که به انتها رسیدهها را جویدهآن

رسبه رسم گذاشته بود موفق نشده بود قفل از زبانم 

بردارد. یم ترسیدم دهان باز کنم و بفهمد نییم از امروز را 

 .امدراتاقش گذرانده
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عده داده بود، دو هفته را ده روزی که آقای محمدی و  

ی نیست. باورم شده که شاید به این  رد کرده و هنوز ختی

زودی نتواند کارهای خروجم از کشور را انجام دهد، و 

ایط را تحمل کنم. فقط  ی این رسی من مجبورم تا زمان رفیر

ون بگذارم  که پایم را از این مرزها بتر
  !تا زمابی

، دست و پای ز  شکند. مان یموقنر چشم انتظار بایسی

دارش ست در این قلعه، با زندانبان خرده شیشهقربی 

 .دهدام و تقویم تنها گذشت پانزده روز را نشان یممانده

 

ون یم ی امروز ارسالن دیرتر از روزهای قبل بتر رود. همیر

شنوم با رسعت به اتاقم که صدای بسته شدن در را یم

ی او کارم تم ام شود. صندیل یم روم. باید تا قبل از برگشیر

ی مالفه را با میخ کوچگ که را زیر پایم گذاشته و گوشه

خانه پیدا کرده بودم گوشه ی  ی دیروز از کشوهای آشت 

ام دیوار میکوبم. گوشت کوبی که به جای چکش آورده
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چندبار با انگشتان ظریفم اصابت یم کند و با هر جان 

 .ست یک میخ را محکم میکنمکندبی 

 

 35_پارت#

 

خورد و پرم که صندیل تکان بدی یموشحایل باال یمبا خ

ی یمکم یم ی بیفتم.  پاییر پرم و صندیل را به ماند که زمیر

ی سفید ی دیگر مالفهبرم. گوشهطرف دیگر پنجره یم

رنگ را به دست گرفته و با احتیاط دوباره از صندیل باال 

وم. میخ را از الی لبانم برداشته و سیع یم کنم این متر

شه را هم مانند طرف دیگر به دیوار بکوبم. گچ دیوار گو 

در این قسمت بیشتر تخریب شده. دوبار میخ را درون 

برم که با حالت پودری گچ دیوار، از جایش دیوار فرو یم

  .آیددریم

 

برای بار سوم شانسم را امتحان میکنم. اینبار قسمت 

ی پیدا کرده ام. اما فاصله شود ی زیاد باعث میمستحکمتر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

مالفه با کشش نسبتا زیادی به این نقطه برسد. برای 

به نم که گوشت محکم کاری ضی ی  متر
ی نهابی را محکمتر

آید. آخ بلندی میگویم و کوب محکم روی ناخنم فرود یم

ای داغ را داخل زند. انگار میلهاشک به چشمم نیشتر یم

کنند. انگشتم نبض گرفته و زق زق انگشتم فرو یم

شت کوب را با حرص پرت میکنم و انگشتم را کند. گو یم

م   .به دهان یم گتر

 

ی یم آیم و اشکهایم بی امان فرو از روی صندیل پاییر

ریزند.  چرا این پنجره ی لعننر پرده ندارد؟ اصال چرا یم

 دارد؟ اصال من اینجا 
ی

این اتاق لعننر پنجره به این بزرگ

ی یک ب لیط چه میکنم؟ یعنی آقای محمدی از پس گرفیر

آید؟ او دیگر چرا در اینجا تنهایم گذاشته؟ مگر هم برنیم

نگفته بود بیشتر به فکر من است تا فربد؟ اصال ارسالن 

اش، یک پرده چرا خودش قبل از آمدن یک خانم به خانه

برای این اتاق نصب نکرده؟ حتما پرده را هم مثل 

  !ها پنهان کردهمالفه
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های د. همچون بچههایم تا ساعنر ادامه دارنشکایت

نم. غر یمبهانه گتر در خانه راه یم ی زنم و گریه روم و غر متر

 کنم. به یم
ی
کنم. اصال یک بار هم من غر بزنم و بی انصاف

  خورد؟کجای دنیا بریم

 

د خودم هم آرام ام. روی تر شدهدرد انگشتم که آرام میگتر

 به جا مانده 
ی

 کوچک و کبود رنگ
ی

انگشت شصتم برآمدگ

د.  با این درد باید وقنر لمسش میکنم درد یم که گتر

فکری هم برای شام بکنم. جناب غول خان هرکجا باشد 

  .باید به زودی برگردد

 

ی میشوم ی زیر قابلمهشعله ی برنج را کم میکنم و مطمی 

دم کنی خوب در قابلمه را پوشانده. حالم خییل بهتر از 

ای را با دست ساعابر قبل است.  تکه ای از فلفل دلمه 

کشد اندازم. طویل نیمشکسته و داخل خورشت مرغ یم

ش فضا را پر میکندکه بوی دل ی  .انگتر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

 

 36_پارت#

 

کشد و بعد حوله  را چندبار محکم روی موهایش یم

بهداخل ساک پرتش یم ای میان دو کند. از پشت ضی

 .زندکتف سیاوش یم

ات هکمتر غذای چرب و چیل بخور این عضله مضله  -

شینی تو یه تکوبی بخورن. اینجام میای جای ورزش یم

 .بوفه

 

بهسیاوش با چهره ای که به پشتش ای در هم از درد ضی

  .گرددخورده به سمتش بریم

نزن المصب دستت سنگینه. همه که مثل تو ژن برتر   -

 یم
ر
ی جاروبرف . عیر ی

ی نیسیر ، آخرشم شکمت عیر لمبوبی

 .ستباقلوا تیکه تیکه
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تش را تکابی یمکند و بر ش را از رس رد یمارکابی  دهد تا رسی

 .تای افتاده روی آن باز شود

خورم. مثل تو حسودی نکن. من بخورم هم سالم یم  -

 .فست فودی نیستم

 

خورد. سیاوش گویسی را سایلنت تلفن سیاوش زنگ یم

گذارد تا راحت لباسش را بپوشد. اما کرده و گوشه کمد یم

ی چشم نام باران را روی صفحهی ارسالن از گوشه

  .بیندگویسی یم

؟  -  از آیناز چه ختی

 

ی یمبه حالت مسخره زند و ای خودش را به نشناخیر

 .کنددهانش را کج یم

ه بابا. فصل فصل بارونه  - ی  .آیناز؟! االن پایتر

 .سگ تو روح دختر بازت  -
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شود. هر دو لباس پوشیده و ی هردو بلند یمصدای خنده

ی از باشگاه هستنند. ارسالن دستش را  یآماده ون رفیر بتر

 برای محمد، مربی باال یم
برد و به معنای خداحافظی

ی دوستانش چندان وسیع دهد. دایرهباشگاه تکان یم

حنر سالم و  نیست و جز دو سه نفری با بقیه

ت را روی رسش  خداحافظی هم ندارد. کاله سوییرسی

 .روندها باال یمکشد و از پلهیم

ارسالن بریم پیش سیامک. یه دست به این رس و روت   -

 .بکش. شبیه جنگلیا شدی

 

دهد، یاد ترگل افتاده و از صفنر که سیاوش به او یم

زند. به عمرش اینقدر از ریش بلند و موهای نیشخندی یم

ک  ده بود. هر بار که یکهو پشت رس دختر پریشان لذت نتی

دید و ن او را یمشد، ترس النه کرده در چشماظاهر یم

برد. موضوع دیگر اذیت کردن ترگل نبود، از دیدن حظ یم

ی تخیس که سیع داشت چشمهای درشت شده و قیافه

 .شدترسش را پنهان کند، غرق لذت یم
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 .ول کن سیا. حاال میام یه روز. االن کار دارم  -

؟ این چند وقته اصال نیومدی خونه  - . بابا کار چ 

ه خونه باغ تنها دیشب شایک شده بو  د، این بچه چرا متر

کنه من یه چ  گفتم تو بهت برخورده مونه. فکر یمیم

 .نمیای

 

 37_پارت#

اندازد و با شیطنت ی چشم نگایه به سیاوش یماز گوشه

 .دهدجوابش را یم

 بهم بربخوره  -
ی

ی بگ ی ، چتر   .عددی نیسنر

 

زند. شنود و قهقهه یمی سیاوش را یمزهرمار" کشیده"

ی یم آورد و سوییچ سیاوش ساکش را از روی دوشش پاییر

ون یم زند و با کشد. دزدگتر را یمرا از جیب ساک بتر

کند و او را به ای که نثار ارسالن یمهای مردانهفحش

  .شوداندازد، سوار یمخنده یم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ه مرتیکه.   - اصال با این شکل و شمایل خونه ما نیای بهتر

 .و نشونت بدم الاقل بریم جابی که گفتم

 

وع به باریدن یم کند. ارسالن به طرف باران نم نم رسی

ود. در را باز یم ی متر کند، ساکش را روی دیگر ماشیر

کند و بدون اینکه سوار شود در صندیل شاگرد پرت یم

ی را یم ی بردن و آوردن ساک بندد. ارسالن حوصلهماشیر

به باشگاهش را نداشت و این سیاوش بود که حمل آن را 

  .عهده گرفته بود

؟  -  چرا سوار نمییسی

بهت گفتم سیا. هنوز تصمیمم قطیع نیست. یه کم   -

 .دیگه دست نگه دار. االنم باید برم  خونه کار دارم

 

اضش هم سیاوش استارت یم زند و همزمان صدای اعتر

 .شودبلند یم

وک چ  داره چسبیدی کاش یم  - فهمیدم اون خونه متر

  .کنی بهش ول نیم
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 .رست به کار خودت باشه نه تنبون من  -

 

اندازد. ای به خشتک ارسالن یمسیاوش نگاه مسخره

ی عجینی کشف کرده ابرویش باال یم پرد و انگار که چتر

 و لحنی کشدار جوابش را یم
ی

 .دهدباشد، با لودگ

پس موضوع به تنبونت ربط داره. رفتم که آمارت و به   -

 .عمه بدم

 

برد، سیاوش ی زدن باال یمه به نشانهارسالن دستش را ک

تش رسش را یم دزدد و ارسالن دستش را به کاله سوییرسی

گردبی زدن به سیاوش کشد. انگار نه انگار که قصد پسیم

خورد. کیم در را داشته. گویسی سیاوش دوباره زنگ یم

ی یمجایش نیم ون یمختر کشد. نگایه شود و گویسی را بتر

لبهایش طرح محوی از لبخند اندازد و به مخاطب یم

ی ارسالن دور نیمیم ند که از چشمان تتر ماند. با جدینر گتر

 .دهدظاهری سیاوش را مخاطب قرار یم
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فقط خواستم بگم به دابی سالم برسون. بهش بگو   -

 آخر هفته میام راجع
ی

ی حرف به بارندگ های فصل پایتر

 .بزنیم

 ...دهنت  -

  

اده مستر خانه را در پیش کنند و ارسالن پیخداحافظی یم

د. این پرسدابی شوخ به راحنر یمیم توانست ست  گتر

ی سختش را بشکافد. سیاوش ارسالن را بیاندازد و پوسته

ای که داشت بسیار قابل اعتماد و برخالف ظاهر لوده

رازدار بود. اگر هم ارسالن تا بحال موضوع ترگل را با او 

دلیل بود که فکر  درمیان نگذاشته بود، تنها به این

ک در خانهنیم اش بیشتر از پنج، شش کرد اقامت دختر

 .روز بطول بیانجامد

ند، ارسالن هم به قطرات باران که رسعت یم  گتر

ی یم  .دهدگامهایش رسعت بیشتر
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کند. به عادت همیشه بی کلید انداخته و در را باز یم

ت را در رسوصدا وارد خانه یم همان راهرو شود. سوییرسی

ی مبل رس راهش پرت ازتنش در یم آورد و روی اولیر

رسد. با اینکه کند. بوی دلچسنی به مشامش یمیم

 را بلعیده بود اما با 
ی

دوساعت پیش ساندوی    چ بزرگ

  .شوداستشمام این بو، دوباره اشتهایش تحریک یم

بچه دستپخت خوبش  تنها حسن مزاحمت این دختر

اش برود، زحمات چندسالهاست که اگر همینطور پیش 

در ورزش را به باد خواهد داد. روزی دوساعت به باشگاه 

کرد اما به خانه که رفت و با نهایت توان ورزش یمیم

ه دارد، دوبرابر یم ی ک ریزه متر
رسید با دستپخنر که دختر

  .خوردهمیشه غذا یم

 

ی وعده ناهاری که ترگل پخته بود یم افتد. دو یاد اولیر

ی آن برنج برای ناهار دم کرده بود که ارسالن همهپیمانه 

ک، تنها گفته  اض دختر را به تنهابی خورده و در برابر اعتر
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ی شهر یل ؟ خواسنر یه نیگا به قد و یلبود: "مگه آشت  پوبر

یقواره ی  ".ی من بکنی بعد غذا بت 

 

خانه یمهابی بی با قدم  ی ک پشت به صدا به آشت  رسد. دختر

 .ن خورشتش بوداو مشغول مزه کرد

 .تو دوباره نزبی تو خورشت. بدم میادقاشق دهنی   -

 

 .با قاشق در دستش رو به او میچرخد

 .سالم  -

. علیک سالم. بدو بیا خوشم میاد بچه  - ی مودبی هسنر

 .یه بوس بده عمو

 

ک دیگر به یکهوبی ظاهر شدنهایش عادت کرده بود 
دختر

وای ارسالن رنگ پر اما هنوز هم از شوخیها و حرفهای بی 

به رنگ میشد و اخم میکرد. ارسالن در این دوهفته 

فهمیده بود ترگل بشدت به اخالقیات پایبند است. 
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هرچند زبانش گایه زیادی دراز میشد و سن کم و 

  .کشیداش را به رخ یمسیاسنر بی 

 

 بی ترگل سیع یم
تفاوت باشد. کند نسبت به این شوچی

ها را برمیدارد، از یزی بشقابدهد، با اخم ر جوابش را نیم

ی شام را  ود تا متر کنار ارسالن رد شده و به پذیرابی متر

هایش را میشست که بچیند. ارسالن در سینک دست

اض ترگل را از پشت رسش یم  .شنودصدای اعتر
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خوبه این خونه دستشوبی داره. حمومش و قایم   -

 تو 
ی

راهرو  کردی، دستشوییش که دیگه به اون بزرگ

رسجاش وایساده. آخه ظرفشوبی جای دست شستنه؟ 

 .خوبه اسمش روشه؛ ظرف ... شو... بی 

ه شده. تنها حواسش به  با نگایه طلبکارانه به ارسالن ختر

 کرده باشد و متوجه 
ی
این است که قاشق دهنی را تالف

صد   که داده نیست. آن هم در مقابل ارسالبی که متر
ی
گاف

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

دن دختر پیش رویش. عزیز فرصت است برای معذب کر 

ها. چشمانش را ریز میکند و با شیطنت ی محتشمدردانه

 .قدیم به سمت ترگل برمیدارد

؟  - ی تو اتاقم و رسچ میکنی   پس وقنر من نیستم متر

 هیییییع  -

 

ین اثری از جدیت در لحن و خودش یم داند کوچکتر

ک را  نگاهش نیست، اما ظاهر غلط اندازش رنگ دختر

 .کنداند و لبش را مهمان دندانهایش یمپر یم

خوب مچت و گرفتم. موش فوضول. رفنر وسیله   -

؟   مسیله های منو گشنر

 ...نه به خدا... یعنی رفتم ویل  -

 

بیند با عصبانینر ی ترگل را که یمرنگ و روی پریده

د ک باال میتی
  صدایش را بیشتر برای دختر

ی
  .ساختگ

رو با دارو ندارم تو این  من احمق و بگو. هرروز تو   -

ون. چه میدونستم همه جاها  م بتر خونه تنها میذارم متر
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رو میگردی. مگه همون اول نگفتم بهت پا تو اتاق من 

 نمیذاری؟ هان؟

 

 
ی

مندگ ک سیع میکند خودش را نبازد. با این که از رسی دختر

روی نگاه کردن در چشمان ارسالن را ندارد اما خود را از 

ندازد. تجربه ثابت کرده هرچه بیشتر کوتاه اتک و تا نیم

دارد. با صدابی که بیاید طرف مقابلش بیشتر دور بریم

 سیع یم
ی

مندگ اش را پنهان کند جواب کند لرزش و رسی

 .دهدارسالن را یم

ی میگه دار و ندارم. انگار شمش شمش طال   - همچیر

 ...داشته تو اتاقش

 .رمشمش طال نه، ویل باکس باکس کاندوم دا  -

 .هییییع  -

 

ک نگاه ارسالن را به سوی باز هم قرمزی گونه  های دختر

کشد.  ترگل سیع در دزدیدن نگاهش از این خود یم
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حیا دارد.  چشمانش از حس بدی که درونش مردک بی 

  .پیچد، پر میشودیم

... بی حیابی   -  .خییل... خیلیینر

 

گردد و قبل از اینکه به اتاقش برود به سوی ارسالن برمی 

 .تندی لحنش دست خودش نیست

آقا ارسالن، من دزد نیستم. موش و فضول هم   -

نیستم.. میدونم مزاحم شما شدم و جاتونو تنگ کردم 

ویل خودم حد و حدودم و میدونم. مجبور نمیشدم 

فتم تو اتاقتون که وسایل شخض تحفه  .تون و ببینمنمتر
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و با عجله به  قطره اشگ از چشمان درشتش چکید 

اتاقش رفت. ارسالن اینبار دیگر قصد اذیت کردنش را 

نداشت. خواسته بود شوچی کند، اما حواسش به حدود 

 
ی

های او که ترگل نبود. حواسش به احساسات و کالفگ
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روزهاست در این چهاردیواری محبوس و بالتکلیف مانده 

 ها زیادی معصوم بود، و او هم نبود. ترگل برای این شوچی 

  .گرفتاز اذیت کردنش دیگر حس خوبی نیم

 

ی یم نشیند، کشد و یمرود. صندیل را عقب یمبه طرف متر

ی بیاید. فکر یم کند، به امید اینکه ترگل با دیس غذا رس متر

اینبار هم مثل دفعات پیش، ترگل چند لحظه در اتاق یا 

ی به روی ماند و بعد، سیع یمدستشوبی یم ی کند چتر

ی خودش نیاورد.  اما این دفعه رب  ع ساعنر میگذرد و ختی

 از ترگل نیم
ی

اش دست خودش نیست. شود. کالفگ

هیچوقت غذا خوردن در تنهابی را دوست نداشت و در 

ی مدت کوتاه هم به دونفره غذا خوردن با این  دختر  همیر

تر نیم وجنی عادت کرده بود. موهایش را با دست پریشان

 یمیم
ی
ی دیگر هم به در اتاق یقهکشد. چند دقکند و پوف

ه یم ی نیمترگل ختر  .شودماند، اما ختی
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کشد؛ اینبار به قصد مرتب دوباره دسنر به موهایش یم

د. پشت در اتاق ترگل کیم این پا کردنشان. از جا بریم ی ختر

به ند. صدابی از آن پا میکند و در آخر ضی
ی ای به در متر

ک نیم کرده! آهسته در را آید. انگار اینبار واقعا قهر  دختر

شود. ترگل پشت به در روی تخت کند و داخل یمباز یم

ریزد. حواس نشسته، بالش را در بغل گرفته و اشک یم

ای که ترگل با مالفه برای اتاقش نصب ارسالن به پرده

خواند و از این حرکت رود. تا آخر داستان را یمکرده یم

ک لبخند نیم شست و زند. دو انگشت بندی یمدختر

جویانه و کشد و با لحنی آشنر اش را دور لبش یماشاره

 .دهدنرم مخاطب قرارش یم

پس واسه خاطر این رفنر تو اتاقم؟ واسه اینکه این   -

 مالفه رو برداری؟

-  ... 

 .آوردمگفنر خودم برات یمیم  -

-  .... 
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. قبال   - ی بچه جون، یه چند روزی اینجا مهمون منی ببیر

. وقنر گرسنمه اعصاب معصابم تعطیل هم گفتم بهت

، بزرگ  میشه. توهم فقط ادعات میشه که بچه نیسنر

 .شدی. هیچ  سیاست میاست نداری

 

د، سکوت ترگل است. سیع باز هم تنها جوابی که یم گتر

کند کیم خنده چاشنی لحنش کند، تا ترگل بفهمد که یم

 .قصدش شوچی بوده

ردی اول یه جون، فردا پس فردا که شوهر کبچه  —

بشقاب غذا بذار جلوی شوهرت، بعد از سوتیابی که در 

نبودش دادی رونمابی کن. یهو دیدی طرف صتی و 

 .حوصله منو نداشت، رفت هوو موو آورد رست
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های ترگل  از نرمش صدای ارسالن طرچ از لبخند لب

ند؛ بدون اینکه ارادهیم ای در مهارشان داشته باشد. گتر

کشد، مبادا ارسالن را بیشتر به سمت مخالف یمرسش 

این لبخند را ببیند و دوباره فکر مردم آزاری، یا 

 .ترش فکر ترگل آزاری به رسش بزنددرست

حاالم پاشو مثل یه دختر خوب، شام مام عمو رو   -

ی که بیشتر از این گرسنه بمونم خطرناکه.  بکش بیار رو متر

 .گرفتتیهو دیدی باز اتصایل کردم برقم  

 

ای؟ فقط ندانسته ناز کیسی کرده بود؟ نه. چه ناز کیسی 

کرد. شام را بهانه کرده بود تا دختر قهر نکند. اصال قهر یم

به او چه مربوط؟ مگر قرار نبود این عزیزکرده اینجا کیم 

سخت بگذراند؟ ویل او که همچون خرسو خرده شیشه 

 .اش دست خودش نبودنداشت. مهربابی ذابر 

 .نبود تفت بدم زرشک  -
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ی کشیده یم شود و نفس عمیقش لبهای ارسالن به طرفیر

کند . آشنر کرده بود. پس او هم مثل صدا آزاد یمرا بی 

ه ی ی خودش دل قهر کردن و قهر ماندن نداشت. ریزه متر

 !زبان دراز

***** 

 

ون از سینی رنگشان های چابی را باال یماستکان د تا بتر گتر

 از پای سیب را داخل را چک کند. برش کوچگ

گذارد. زیر سماور را دسنر قرارداده و درون سینی یمپیش

 یم کم
ر
چابی سیاه نشود و سینی به دست به  کند که باف

کند نشیند و سیع یمآید.  روبروی فربد یمپذیرابی یم

  .گرانه نگاه کندپرسش را توبیخ

رو  این دو سه شب و کجا بودی فربد؟ شنیدم بازم تینا   -

 .ختی کردی

بی دیگه چرا   - ی مادر من، شما که زاغ منو چوب متر

ه یا یم پریس؟ صادق هم معلوم نیست از من حقوق میگتر

 .شما
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د و به جلو خم یمنگاهش رنگ تاسف یم شود. گتر

ه در های مانیکور شدهناخن ند و ختر ی اش را در هم گره متر

 .چشمان پرسش با لحنی شماتت بار ادامه میدهد

ی شد از رس دوست   - ی کارا رو کردی که ترگل مطمی  همیر

، با یه رنگ و لعاب  ی نمیخوایش. هر روز یه دختر داشیر

 .جدید. دست بردار دیگه فربد. به خودت بیا مامان جان

 

 تکیه
ی

د و دست اش را از پشنر مبل یمفربد با کالفگ گتر

 .کشدپشت گردنش یم

چشم! االن که ترگل نیست. هروقت پیداش کردم،   -

 .دست برمیدارم

 

تر اندازد و کیم صافی شوکت یمنگایه به صورت گرفته

 .نشیندیم

 .مامان! اونیکه االن باید جواب پس بده، ترگله نه من  -
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  .باردحرست و افسوس است که از لحن شوکت یم

. تو که نیم  - دونم چ  باعث شد یهو اینقدر عوض بیسی

وز به روز بیشتر داری شبیه اینطوری نبودی فربد. ر 

 .خرسو مییسی 

وتش کم بود   - مگه بده مامان جان؟ خرسو جالل و جتی

 یا توجهش به تو؟

 

 .دهدرسش را به سمت دیگر خم کرده و نگاه فربد را یم

ی زیاد   - ی هیچ کدوم مامان جان. اتفاقا بابات از هر چتر

 .زیاد داشت. مخصوصا از خودخوایه

 

کند بحث را یند و سیع یمرا یم ی مادرشنگاه کدر شده

ی اشاره عوض کند. به ظرف ینی روی متر های میوه و شتر

 .پرسدکند و رو به مادرش یمیم
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مهمون داشنر شوکت سلطان؟ اینا چ  میگن روی   -

؟ ی  متر

ش بودن. اومده   - مهمون که نه. خانم جعفری و دختر

ی در چه حالیم  .بودن یه رس بزنن ببییی

 . چ  شده؟ منظورم راجع به ترگلهبهشون که نگفنر   -

نه! البته آرام یگ دوبار بار پرسید ترگل کجاست؟   -

ی و میای، ترگل گفت چند روزه یم بینه تو تنها متر

همراهت نیست. منم گفتم رفته شهرستان خونه 

 .شعمه

 

خوشحال است که توانسته رس صحبت را عوض کند. 

. سیع میکند دهد ابروهایش را به نشانه تفکر باال یم

 خانم جعفری همسایه واحد باالبی را به 
چهره دختر

اش خاطر بیاورد، اما موفق نمیشود. دسنر به چانه

 .کندکشد و همراه با ابروهایش، لبهایش را هم کج یمیم

ست که زاغ مردم و چوب این دختر اصال چیکاره  -

ه؟ با گ میاد؟ نه؟ گ با گ متر ی  متر
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ند و با عشق و افتخار شوکت لبخند محوی به ف ی ربد متر

کند. انگار نه انگار تا دقایقر قبل داشت نگاهش یم

کرد وقنر کرد. مانند هر مادر دیگری کیف یمشماتتش یم

 .شوندی پرسش یمدید، بقیه جذب قد و باالی مردانهیم

زاغ مردم و نه مامان جان. زاغ پرس رشید منو چوب   -

ین دهنان من.  یم کم مونده مادر و دختر زنه. خرسو شتر

به حرف بیان بگن "تورو خدا بیا آرام و برای پرست 

 ".بگتر 

 

زند و کیک درون بشقاب را به سمت ای یمخندهفربد تک

  .برددهانش یم

یپ آویزوبی دیگه؟  -  آهان. تتر

 

 به مثل همیشه ابتدا کیک را بو یم
ی

کشد و بعد گاز بزرگ

ه فربد به کار برد، زند. شوکت از لفظ "آویزون" کآن یم

اخیم مصنوغ میکند. خودش هم آرام را که برخالف 
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اسمش، پرچانه و کیم کنجکاو بود برای فربد مناسب 

آمد ایرادی روی دختر مردم دید. ویل دلش هم نیمنیم

 .بگذارد

نگو فربد. دختر مردم لیسانس معماری داره. مایه ¬  -

تر توئه نیست خواستگار نداشته باشه. ویل خوب دلش گ

 .طفیل

 

د و برای تدارک و بدون حرف دیگری از روی مبل بریم ی ختر

خانه یم ی گذارد. فربد رود و فربد را تنها یمشام به آشت 

اندازد. گویسی را برداشته و نگاه دیگری به تاری    خ آن یم

ی ترگل گذشته و  هفدهم آبان. دقیقا شانزده روز از رفیر

ش را روی هنوز ردی از او به دستش نرسیده. آرنج

گذارد و ناخن شستش را روی لبش ی مبل یمدسته

رسد. نکند ترگل با کشد. کم کم دارد به حرف تینا یمیم

کند و رسش را به شدت تکان کس دیگری...؟؟ اخم یم

اش را دور بریزد. ترگل جز آنها میدهد تا افکار آزاردهنده

کیس و جابی را نداشت. بدون اطالع آنها آب هم 
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ها چه برسد به این که با کیس آشنا شود و آننمیخورد 

 .ختی بمانندبی 

 

 43_پارت#

 

کرد ترگل همیشه مطیع بود. اهل جنجال نبود. فکر یم

ک رسبه زیر مو  مثل موم توی دستانش است. اما دختر

بلندش چه زمان اینقدر گستاخ شده بود که از دست او 

را اش داشت هایی که از ترگل در گوش  فرار کند؟ عکس

 .تر میشودزیر و رو میکند و دل تنگش تنگ

 

د. رسد شده و از دهان افتاده است.  چابی را به دهان میتی

اش زنگ دوباره فنجان را درون سینی برمیگرداند. گویسی 

" انگلییس روی صفحه ظاهر یم خورد و حرف "بر

کند.  این سه روز که با تینا شود. تماس را ریجکت یمیم

مانده بود، زمان زیادی را از دست  اشدر خانه مجردی

خواست پیدا شدن ترگل طول بکشد، یا داده بود. نیم
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رسو صدا راه بیاندازد و کیس از ماجرای فرار ترگل باختی 

زد، شاید رسنچی شود. باید فردا دوباره رسی به آگایه یم

  .از ترگل پیدا کرده باشند

 

د به خانهتصمیم یم د ی خودش برود تا صبح زو گتر

مادرش را بیدار نکند. از همانجا با صدای بلند از مادرش 

ی خداحافظی یم کند. سوئیچ و گویسی را از روی متر

ندبریم ی ون متر   .دارد و از خانه بتر

 

***** 

 

از صبح کالفه بودم. بیست روز میگذرد و هنوز که هنوزه 

ی از آقای محمدی نیست. ارسالن یم گوید وکیلم با ختی

ی او تماس گرفته و  های شدید فربد ختی داده. از پیگتر

تواند برای دریافت ها از آسیاب بیفتد نیماینکه تا آب

ی بلیط اقدام کند. مثل هرروز هم از هر  پاسپورت و گرفیر
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ی اش، یگ در راستای ارشاد من و توصیهسه جمله

 .برگشتنم به خانه است

 

 
ی

رد و با گذابیند کمتر رسبه رسم یمام را یمارسالن که کالفگ

ون  قول اینکه ناهار امروز مهمان او هستم از خانه بتر

رود. امروز هوا رسدتر از روزهای قبل است. به حیاط یم

نم. برگیم ی های زرد شده روم و کیم میان درختان قدم متر

زیر پای درختان ریخته اند. هرچقدر هم که زیبا، اما نیاز 

یگری بود دارند کیس از زیر پا جمعشان کند. اگر وقت د

های روزم، رسم را مشغول جمع برای گذراندن ساعت

ها میکردم. اما امروز دل و دماغش را ندارم. کردن برگ

ی خواهد جلوی شومینه بنشینم و به شعلهفقط دلم یم

ظریف و رقصان آتش نگاه کنم، شاید درونم از این 

  .انجماد رها شود

 

لم باز شود، زنم. جای اینکه دکیم دیگر در حیاط قدم یم

ی رود. انگار درازکشیدن گزینهام بیشتر رس یمحوصله
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ی ست. دوباره به خانه برمیگردم و خودم را روی مبل بهتر

ی مبل کنم. پاهایم را از روی دستهتک نفره آوار یم

دهم. ی دیگر تکیه یمکنم و رسم را به دستهآویزان یم

ی و دراز کشیدن. صدای بسته ش دن حالنر میان نشسیر

دانم ارسالن است. عجیب است شنوم. یمدرحیاط را یم

که اینبار دزدگ و بدون رسو صدا وارد خانه نشده! 

ی جن ظاهر شود و من را همیشه او سیع یم کند عیر

ساند. بگذار اینبار که او با رسو صدا اعالم حضور  بتر

مش. از جا بلند نیم شوم و در همان کرده، من ندید بگتر

  .مانموی مبل یمحالت درازکش ر 

بچه جون استقبال من که نمیای. پاشو الاقل  به   -

 .مهمونت سالم کن

 

چه گفت؟ مهمان؟ از جا یم پرم. من که جز او مهمابی 

ندارم. با دیدنش در ورودی راهرو با ذوق به سوی آغوش 

 .بازش پرواز میکنم

 ...شوکت جون  -
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 44 _پارت#

 

مانند کودگ که از ساعنر از ناهار میگذرد و من هنوز 

ام و رسم مادرش دور مانده، به شوکت جون چسبیده

اش قرار دارد. دستانم را محکم میان دستان روی شانه

رود. ارسالن هم مبل ام یمگرمش گرفته و قربان صدقه

ی و برنده اش را از روی روبروی ما را اشغال کرده و نگاه تتر

 !پدری افتادهدارد. انگار دوباره یاد آن ارث ما برنیم

 این چند وقت اذیت که نشدی ترگلم؟  -

 

عمو ی ارسالن میکنم. از سوال زننیم نگایه روانه

نگاهش پر از تفری    ح شده. انگار خاطرات این چند وقت 

به مذاقش خوش آمده. سوال زنعمو را خودم از خودم 

ام؟" اگر کنایه های ارسالن، و پرسم:" اذیت شدهیم

آورد را ن رسبار بودنم را به رویم یماینکه یک خط در میا

ی برهنه و تالشش را برای فراموش کنم، اگر باالتنه
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م، اگر بیگاری کشیدنش را  معذب کردن خودم ندید بگتر

 که 
ی

به روی خودم نیاورم، و رسمای اتاق را به لحاف بزرگ

 !!امام ببخشم، نه! اذیت نشدهاجازه برداشتهبی 

التکلیقی خسته شدم. هنوز نه  شوکت جون. فقط از ب  -

ی از محمدی نیست؟ چیکار داره یم  کنه پس؟ختی

-   . م. ویل باید یکم دیگه صتی کنی
ختی که هست دختر

ه. هنوز که فکرشم نیم کردم فربد اینقدر سخت بگتر

 .در دنبالتههنوزه دربه

 

 .رودهای ارسالن درهم یماخم

. این بچه اومدیم و این شازده حاال حاالها ول کن نبود   -

 .رفتم ب  زندگیمشد منم یمکار مارش ردیف یم

ود و لحنش کیم تند شوکت چشم غره ای به ارسالن متر

 .میشود

رفتم ب  زندگیم. حاال انگار من ختی از کاراش ندارم. یم  -

رفتم ب  زندگیم... نشسنر دیگه اینجا. یه ماه اینور یم

 به حالت یم
ر
 کنه مگه؟اونور چه فرف
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ی محتشماست  اینه که واسه خاطر عزیزکرده فرقش  -

 .که االف شدم. من بدهکار محتشما نیستم مامان

 

ای بر پیکرم وارد ارسالن چه گفت؟ مامان؟ گوبی صاعقه

ی زنعمو برداشته و سیخ میشود. رسم را از شانه

نشینم. چشمانم میان شوکت جون و ارسالن چون یم

تعجب آنچه  پاندول ساعت جابجا میشود و دهانم از 

 .ام باز ماندهشنیده

ه شوکت جون؟؟ ارسالن چرا به   - مامان؟ اینجا چه ختی

شما میگه مامان؟ یعنی ...چجوری میشه؟ یعنی شما قبل 

 ؟...از عمو خرسو

 

 45_پارت#

 

ی مرد روبرویم ام را کامل کنم. پوف کالفهتوانم جملهنیم

که برای   شود و با دستابی گذارد. از روی مبل بلند یمنیم

ل خشمش بروی صورت یم چرخد. کشد به پشت یمکنتر
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ختی اما آخر خشم از چه؟ چه در میان بود که از آن بی 

کشد و نگاهش بودم. زنعمو آه بلندی از اعماق سینه یم

ی وسط یم ام که دیگر دوزد. آنچنان شوکه شدهرا به متر

 کالیم از دهانم خارج نیم
ی

شود.  سکوت همچون مرگ

ی منوال عمیق فض  به همیر
ا را در آغوش گرفته. دقایقر

ام. قلبم رس به گذرد. من اما هنوز رسجایم خشک شدهیم

ی پیش طغیان گذاشته اما ذهنم در همان چند دقیقه

  تسلیم شده و مانده. شوکت جون بدون

 .دهدباال آوردن رسش، هردوی ما را مخاطب قرار یم

ازل و دیدین و ازش شما دوتا، هر کدوم یه تیکه از این پ  -

 .ختی دارین

 

 .با آه عمیق دیگری رو به من میکند

م. بعدش بشینید   - ترگل جان. سه تا چابی بریز بیار دختر

ابی رو براتون تعریف کنم
ی  .باید یه چتر

با قدمهابی سست و ذهنی که از کار افتاده به سوی 

خانه قدم برمیدارم ی  .آشت 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

 

ده به در هفده سالم بود که با بهرام آشنا   - ی شدم. ستر

ی بود. اونوقتا مثل االن نبود که هر گوشه یه خونواده

ی و قلیون بکشن که. همه  سه چهارنفری تک و تنها بشییی

ون. یم فتیم بتر رقصیدیم، بازی زدیم، یمبا هم متر

آورد. یمکردیم. هریک هرچی تو خونه داشت با خودش یم

س. اون سال با خونواده ی پدری رفته بودیم چالو 

ی مامان خدابیامرزم تو فامیل زبونزد بود. مثل سلیقه

 که عموهام علم هرسال بساط آش رشته
ر
ش رو اجاف

  .کرده بودن به راه بود

های نازکش لبخند کم جابی از یادآوری آن روزها روی لب

وزه  فتر
د. انگشتر   .چرخانداش را در انگشت یمجان میگتر

پرسعموم اومد شیطنت داشتیم والیبال بازی میکردیم.   -

کنه، توپ و محکم با پا شوت کرد. توپم راست رفت تو 

ی خانواده بهرام اینا که یکم اونورتر از ما نشسته سفره

خوردن. عموی بزرگم هم واسه عذرخوایه بودن ناهار یم
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سفره اونا رو دعوت کرد با ما ناهار بخورن. اومدن و هم

وع شد   .شدیم. بگو بخندا رسی

 

د. من و ارسالن هردو کند و لبخندش جان یممکنر یم گتر

ام. زدهایم. اما تنها من بهتچشم به دهان زنعمو دوخته

 .ارسالن انگار به این قصه آشناتر است

همون اتفاق باعث آشنابی و رفت و آمد   -

هامون شد و نظربازیای رسسفره، بساط عاشقر خانواده

انقدر قشنگ من و بهرام و چید. دانشجوی ادبیات بود. 

د و شعر میخوند که نمیشد دل بهش نداد. یه  ی حرف متر

اهن کریم یم . اون پتر
ر
پوشید، یقه بلند. یه سیبیل چخماف

کیسی بود واسه خودش. یه مدبر یواشگ موقع ها دختر

رفتیم و اومدیم. مثل االن نبود که هروقت اراده کنی به 

. از این هفته، قرار هفته ی موبایل طرف زنگ بزبی

ی عشق من بود، من عدمون و یمب ذاشتیم. بهرام اولیر

ی عشق بهرام... بعد یک سال خانواده ش من و از اولیر

پدربزرگم خواستگاری کردن... همون موقع خدابیامرز 
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اله خان هم منو واسه پرس بزرگش خرسو عنایت

خواستگاری کرده بود... بابا بزرگ با خرسو موافق بود، 

دلم واسه تیپ و حرف زدن ویل من از همون روز اول 

بهرام رفته بود. عز و التماسم دل بابا رو نرم کرد و باالخره 

با بهرام ازدواج کردیم. چندماه اول زندگیمون انقدر 

رفت یواش بخندیم خوب و خوش گذشت که یادمون یم

 .روزگار حسودیش نشه

 

 46_پارت#

 

پس رسدی رفتار زنعمو در مقابل عمو خرسو، از عشقش 

ی بار نامش را یمبه به شنیدم! رایم بود که امروز برای اولیر

دانم چقدر طول بکشد تا بتوانم حقایقر که امروز بر نیم

من معلوم شده را هضم کنم. انگار زبی که روی مبل 

روبرو نشسته و انگشتانش را درهم گره زده، شوکت 

شناسمش. شوکت جون من، زن عمو نیست. انگار نیم

شان های عرویسبد. خودم عکسخرسو است و مادر فر 
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ام. در عرویس مامان و بابا هم،  کنار هم را بارها دیده

 از  آن مرد غریبه و پرسی ایستاده
ی
اند. هیچوقت حرف

  !تر در میان نبودغریبه

 

های سوال و تعجب در مغزم راه گرفته و عالمت

توانم کلمات را در کنار هم بچینم تا به چرخند. نیمیم

ها برای رسیعتر رسیدن به جواب، برسم. سوال اینتیجه

ی تاریک چه اند. در این گذشتهبا هم به رقابت پرداخته

شده است که ارسالن دور از شوکت جون بزرگ شده؟ 

عمو عاشق دیگری بوده اما با عمو خرسو ازدواج که زن

کرده؟ روزگار چه بر رس بهرام آورده؟ من کجای این 

بهرام زنعمو را طالق داده و ام؟ ی کور ایستادهگره

ارسالن را به ترکیه برده؟ دلیل رفتارهای ارسالن دارد 

شود. طلبش نه ارث پدری، که مهر مادری مشخص یم

بوده! اما مگر من بدهکار این داستانم که خشمش را بر 

 کند؟رس من آوار یم
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ه میشود. زنعمو با لبخندی محو به نقطه ای نامعلوم ختر

ر جلوی چشمانش در گذرند. حرست گوبی سالهای دو 

ود. کاش یم شد است که از چشمان درشت زنعمو رس متر

دیدم! با آیه که خاطرابر که در ذهنش جان گرفته را یم

کند. رنگ نگاهش تغیتر سوزاند رو به ارسالن یمدل یم

کند. برق اشک در چشمانش پیداست. حدس اینکه یم

ی قصه رسیده، سخت نیست. ب ا صدابی به بخش غمگیر

 ...دهدلرزان ادامه یم

دوسال از ازدواجمون گذشته بود که تو رو باردار   -

شدم... نگم برات که خونواده بابات چه کردن از 

گفت "عروس! این خوشحایل. تک پرس بود. باباش یم

ت پرس باشه. بعدش هرچند تا دلت خواست دختر بچه

ن برام. چیدی ویارونه یمبیار." مادرش و خواهراش سفره

خود بهرام هم که رو ابرا بود... تازه دانشگاهش تموم 

گفتم دیگه شده بود و دودسنر چسبیده بود به کار. یم

تر از من زبی تو دنیا نیست... چه خوشبخت

دونستم... بهرام صبحا تو یه مدرسه کار میکرد و یم
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ی باباش. یه رفت در مغازهبعدش از مدرسه یکراست یم

ی و بهرام یمفرش فرویسی کوچ رفت که کمک یک داشیر

 .دست باباش باشه

 .و آیه دیگر

شیش ماهه باردار بودم. باباش دوست نداشت من   -

گفت خوبیت نداره تازه عروس دور و بر مغازه برم. یم

شد و بیاد در حجره. اما انقدر رس بهرام به کار گرم یم

رو هم  اومد خونه که من حنر یه ناهار دونفرهخسته یم

دونستم. یه روز ناهار بهرام و بردم درمغازه. تا غنیمت یم

ناهار و خوردیم پاشدم زود برگردم، که بابا بزرگت نیاد 

من و تو مغازه ببینه اوقات تلچی کنه.  رس ظهر بود.  تو 

خلوبر کوچه، یگ جلوی راهمو گرفت. قصد دست 

درازی داشت. هرچ  داد زدم، هرچ  کمک خواستم تو 

ی از کمک نشد. یمخلوبر رس ظ خواست... هر، ختی

 ...خواستیم
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اش غلیظ تر. های چهرههایش تند میشود و اخمنفس

ی یم خواهد بگوید اندازد. حنر تصور آنچه یمرسش را پاییر

سخت است، چه برسد به از رس گذراندنش. کس دیگری 

م بازگوبی  دست درازی کرده و شوکت
اش را دارد. جون رسی

خواهد کشد اما گوبی یماست دارد عذاب یم معلوم

ی بگذارد ی را زمیر   .بگوید و باری سنگیر

من فقط هولش دادم تا دست از رسم برداره... مست   -

کنم چاقو کشید. ترسیده بود... دید دارم داد و بیداد یم

خواستم از دستش فرار کنم... هر طرف بودم. فقط یم

مست بود... تعادل پرید جلوم... خییل  دویدم، یمیم

نداشت... هولش که دادم افتاد و چاقو رفت تو 

شکمش... خون و که دیدم بیشتر ترسیدم. دست و پام و 

گم کرده بودم. فقط به چاقو دست زدم که کمکش 

 .کنم... چاقو که مال من نبود. مال خودش بود
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ی بلندی یم م. کشم و دو دستم را جلوی دهانم یمهیر گتر

ا هم سن االن من بوده... چه بر رسش عمو آن روزهزن

آمده! بغضی که تا این لحظه مهارش کرده بود، میان 

 .دودصدایش یم

کارمون کشید به دادگاه... گفتم قصدش دست درازی   -

ی  ی فعال که دست درازی نکرده بوده. گفیر بوده... گفیر

ی اثر انگشت تو روی  زدی کشتیش االنم قاتیل... گفیر

معلوم خودت چاقو رو نزدی تو چاقو بوده، از کجا 

شکمش؟  رس هیچ  قاتل شدم ارسالن. بیگناه بودم 

 ....من

 

صورتش را میان دستهایش گرفت و هق هقش بلند شد. 

ام را تکان بدهم و به خواهم پاهای خشک شدهیم

سمتش بروم اما قبل از من ارسالن خودش را به او 

ی "هیش، آروم باش. دیگه تمو یم م شد" رساند و با گفیر

کشد.  کاش نگوید... من های مادرش را به آغوش یمشانه

ای ام و معدهدیگر طاقت شنیدن ندارم. انگشتان یخ زده
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پیچد، گواه من است. رنگ و روی ارسالن که به هم یم

کنم که جای او زند. خدا را شکر یمهم به کبودی یم

شنوم! اما ها را از زبان مادرم نیمنیستم و این حرف

تواند سکوت کند و تر است. هنوز یمسالن از من قویار 

 .های مادرش را بمالدشانه

 

د، میان همان اشکزنعمو که هق هقش آرام یم  های گتر

 .دهدرسازیرش، دوباره ادامه یم

اینا رو حتما بهرام بهت گفته. دوماه بود تو زندان   -

بینم و از خواب بودم. هنوزم کابوس اون روزا رو یم

دادن. بابا و اش اوال اصال رضایت نیمرم. خانوادهپیم

شون بودن؛ هرچ  التماسشون بهرام هر روز در خونه

کردن فایده نداشت. تو این رفت و آمدا فهمیده بودن، یم

ی روزی رو واسه پرس خود خانواده ش یه همچیر

کردن، که از شانس بدم دامن منو بینی یمالواطشون پیش

ی از ما گرفته بود. معلوم ب ی ود دردشون پوله، اما چتر

ی و اومدن تا اینکه قبول نیم کردن. بابام و بهرام یه رفیر
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 ... ی ط گذاشیر واسه آزادی من و رضایت دادنشون یه رسی

ی  حاال که پرسشون مرده و زندگیش پاشیده، باید  گفیر

 منم بپاشه تا رضایت بدن. اینکه عالوه بر دیه، باید 
ی

زندگ

ه تا دلشون خنک  بهرام من و طالق بده و  بچه رو ازم بگتر

 .بشه و داغ پرسشون یادشون بره
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شود؟ یعنی خواسته بودند مادر را از نوزادش جدا مگر یم

ی زنعمو و ارسالن  رسگردان است.  کنند؟! نگاهم بیر

ی نشسته و حواسش  ارسالن روبروی زنعمو، روی زمیر

عمو خوب نیست؛ صورتش رسخ شده. نیست. حال زن

شد. یا هابی که با عمو خرسو دعوایشان یمانند وقتم

 که فربد با عمو قهر کرده و بی 
  .ختی از خانه رفته بودوقنر

 

شوم نکند بازهم کارش به بیمارستان بکشد. نگران یم 

را از  کیفش را در همان راهرو رها کرده بود. قویط قرص
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ون یم دهم. نگاه آورم. قرصش را به دستش یمکیفش بتر

کشد و با تشکر به چشمانم خیس و پر از دردش را باال یم

خواهم قرصش را بخورد. قرص را زیر دوزد. از او یمیم

دهد. گذارد و رسش را به پشنر مبل تکیه یمزبانش یم

بندد. کاش برای چند دقیقه چشمانش را بدون حرف یم

این سکوت تا ابد ادامه داشت تا بیشتر ندانم و بیشتر 

ی زبی را نخورم اندامم نیفتد. تا بیشتر از این غصهلرزه بر 

اش، حق اند؛ حق آزادیکه حقوقش را از او دری    غ کرده

 عاشقر 
ی

 ...اشاش، حق مادرانگ

 

ی افتد. این غدهچند لحظه بعد دوباره به حرف یم 

ها رس باز کرده و شوکت جون چرگ بعد از سال

ون بریزد. حاال یمیم فهمم چرا خواهد عفونتش را بتر

های فشار و قلب و اعصاب زنعمو اینقدر زود به قرص

محتاج شده! زنعموی همیشه تودارم، لبش را دوخته و 

 را به تنهابی به دوش این
همه سال، بار به این سنگینی

 .کشیده
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بهرام یک ماه دیگه هر روز رفت درخونشون و   -

التماسشون کرد. اما کوتاه نیومدن که نیومدن. هرچ  به 

تر میشدم و ترسام مان زایمانم نزدیکتر میشدم، افرسدهز 

دیدم که بهرام بیشتر از من آب هم بیشتر میشد. یم

میشه. از دیدن آب شدن من، از دیدن ترسای من...  

آخرش واسه خاطر خودم حاضی شد طالقم بده... بهرام 

ط اونا رو قبول کرد، اونا هم رضایت دادن و پول دیه  رسی

... یک ی هفته بعد آزادیم بود که ارسالن دنیا  رو گرفیر

ی مادرا خوشحال بودن و من از ناراحنر اومد... همه

 یه عمر زدم. التماس خدا رو یمضجه یم
ی
کردم این حاملگ

طول بکشه... بچه رو تو بیمارستان، جلوی چشم 

خودشون دادم دست بهرام و بهرامم واسه همیشه رفت. 

داده بودن که بره و بهرامم و به جون من و پرسم قسمش 

 .برنگرده

 ا

ی یمشک ریزند. چه دردی کشیده بود هایش بی وقفه پاییر

این زن همیشه صبور. ارسالن روی دو زانو بلند شده و 
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 طوری مادرش را سفت بغل کرده، انگار یم
ی
خواهد تالف

اش را دربیاورد. طوری مادرش را میان ناتوابی زمان نوزادی

گر رهایش کند، بازهم مادرش را فشارد گوبی ا بازوانش یم

از او خواهند گرفت. من هم پابه پای زنعمو اشک 

بینم و ریزم. خودم را در قالب شوکت بیست ساله یمیم

اش لرزد. دقایقر طول میکشد تا گریهتنم از تصورش یم

د  .آرام بگتر
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وع کند. قسمش یمنیم دهم کیم گذارم دوباره رسی

احت کند. برای امروز هرچه گفت و هرچه شنیدیم  استر

ض یم خواهد دخالت شود و یمبس است. ارسالن معتر

ی بار رسش فریاد یم زنم که چرا حال نکنم. اما برای اولیر

ی که زنزنعمو را نیم شود، قصد عمو بهتر یمبیند.  همیر

ی یم ی این داستان نحس را به فردا موکول کند و ادامهرفیر

ان مییل به غذا نداریم. بدون کداممکند. دیگر هیچیم
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 راه اتاق
ی
یم. روی تخت هایمان را درپیش یمهیچ حرف گتر

زنم که قرار است یک شب نشینم و به دیوارهابی زل یمیم

 .داری من باشندزنده دیگر شاهد شب

 

گذرانیم. ارسالن از دو روز را در سکوبر تلخ و عجیب یم

ون نیم ایم. نامرب  شده رود. اما انگار برای همخانه بتر

شود. ارسالن حنر یک جمله میانمان رد و بدل نیم

طوری در فکر غرق شده و ابروهایش را در هم گره زده، 

ام را با او کم کنم. از یک طرف کنم فاصلهکه جرئت نیم

دوست دارم بدانم آخر داستان چه شد، از طرف دیگر 

شنیدن هر جمله از زبان شوکت جون، مانند شکنجه 

اش توان شنید و در نوشیدن زهر گذشته. نیماست

یک نشد   .رسی

 

گردد. حالش بهتر است و رنگ زنعمو دو روز بعد بریم

 
ی

اش را هم به لطف آرایش پنهان کرده. خودش از پریدگ

تر است که این قصه را بگوید و تمام کند. انگار ما مشتاق
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حاال دیگر آن سخنر ساعات اول را ندارد و کیم سبک تر 

اند، اما ه. اگرچه حرارت دستان من هنوز برنگشتهشد

خواهم من هم مثل این مادر و پرس قوی باشم و با یم

  !انتهای این قصه روبرو شوم. راه گریزی هم ندارم

 

کنم و ام، از او پذیرابی یمگونه که از خودش آموختههمان

ی نگاهم یم کند. ارسالن روی مبل تگ در ابتدای با تحسیر

کنم که هم از سته. من مبیل را انتخاب یمسالن نش

عمو باشم. ارسالن فاصله داشته باشد، هم روبروی زن

 .دهدداستان را از جابی که مانده بود ادامه یم

ط کرده   - ی که رسی ی بهرام پرسم و برداشت و طبق چتر

بودن از ایران رفت. شیش ماه بعد خرسو دوباره اومد 

چند ماه چقدر افرسده خواستگاری. بابا که دید تو این 

کرد شدم با همه مخالفتام من و به خرسو داد. فکر یم

 بشه و بهرام و ارسالن و 
ی

شاید دوباره رسم گرم زندگ

   .فراموش کنم
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  .نگاهش را به چشمانم دوخت

ی این ماجراهاست نیم دونستیم اونیکه پشت همه  -

دار میشه  خود خرسو بوده. اون بوده که تا از قضیه ختی

ه رساغ خونوادهم ی اون عوضی و ازشون میخواد در تر

یط  ی رسی ی یه دیه هم از خود اون، همچیر
ازای گرفیر

 ...بذارن

 

های ب  در ب  وارد رحم شده که شوکزنعمو گ اینقدر بی 

خورند. آخر عمو کند. اینبار اخمهای من هم گره یمیم

یی سختخرسو...؟ عمو که با همه ها و گتر

هایم تند پرستید! نفسکت جون را یمبداخالقیهایش شو 

نگاه، سمت مردی توانم حنر یک نیمشوند. نیمیم

 .بیاندازم که صدای پوزخندش در سالن پیچید

خودش بهم گفت. یه روز که از بی محیل کردنام کفری    -

بود... یک سایل بود که ازدواج کرده بودیم و من هنوز 

ی گنایه ازش فاصله یم رو گردن گرفتم. گفت همچیر

گرفته تا من و داشته باشه. به خیالش بابت زحمتابی که 
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واسه بدست آوردنم کشیده بود، دلم باید باهاش راه 

 .میاومد
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دهم. دوست رسم را با ناباوری به چپ و راست تکان یم

دارم از عمو دفاع کنم و بگویم "امکان نداره. حتما کس 

 ...توانمای بوده." اما نیمدیگه

 

ها اسم طالق خییل به قهر رفتم خونه بابام. اونموقع  -

ی بود. بابا بزرگم بازاری بود وخوشنام. عنایت اله سنگیر

تونست بذاره خان هم رفیق گرمابه و گلستانش. نه یم

تونست ش بشینه، نه یممهر طالق دوباره رو پیشوبی نوه

اله خان بهم بزنه. خواست که رفاقتش و با عنایتو یم

ی خرسو. اینبار بابا هم دیگه بورم کرد برگردم خونهمج

ی ناراحتیش، اونم راضی نبود به پشتم نبود. با همه

ه ی ای نداشتم. از بهرام و پرسم هم قهرم... دیگه هیچ انگتر
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ی نبود... مثل مرغ رسکنده شده بودم.... به ناچار  که ختی

برگشتم خونه و دل دادم به دل خرسو. اونم بعد 

چرخید اما دیگه تو چشام یشتر از قبل دورم یمبرگشتنم ب

 تو نگاهش بود که فکر نگاه نیم
ی

مندگ کرد. همیشه یه رسی

  .کردم بابت بهرامه و ارسالنیم

 

ند و بعد از کیم مکث دوباره به حرف  ی پوزخندی متر

 .آیدیم

بعدها فهمیدم تو این مدبر که من نبودم رفته رساغ زن   -

شتنم به خونه بود که باردار ای. شیش ماه بعد برگصیغه

شدم. غم عالم ریخت  تو دلم. اون پرسم و ازم گرفته بود 

 ... و من قرار بود واسه اون یه بچه دنیا

 

 .پرممیان حرفش یم

 فربد؟  -

 

ه شد و با مکث جوابم را داد   .در چشمانم ختر
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 .فربد پرس من نیست  -

 

ت شوگ دیگر. دو دستم را جلوی دهابی که از شدت به

م. چشمانم دیگر از این گشادتر نمیشود.  باز مانده میگتر

هضم این که شوکت جون مادر ارسالن باشد سخت 

نبود، اما باور اینکه مادر فربد نباشد... نه، امکان ندارد! 

 !شود؟جان زنعمو بود و جان فربد! مگر یم

 

هایم کوبند. دستم را روی شقیقهانگار در رسم طبل یم

رسالن هم دست کیم از من ندارد. از جا دهم. افشار یم

هابی درهم قدیم به عقب شود. با دهابی باز و اخمبلند یم

کند. باورش غتر برداشته و نگاهش را از زنعمو جدا نیم

ممکن است. شوکت جون برای فربد از هر مادری، 

هابی که تا بازگشت فربد از مادرتر بود. چه شب

آمد. چه چشمانش نیم اش خواب بههای آنچنابی مهمابی 

روزهابی که تصدق قدوباالی فربد میشد و کمتر از 

کرد. تنها جابی که "پرسم" و "مامان جان" نثارش نیم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

خواست فربد را در اولویت نگذاشته بود، ماجرای فرار 

 .من بود
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یست که بعد از تقالی زیاد از دهان مامان" تنها کلمه "

ه رفته خشم جای بهت را در ارسالن خارج میشود. رفت

د و صورتش رسخ تر میشود. حالت تر و رسخنگاه او میگتر

 .ترساندمنگاهش یم

 

دهند که به این دانم چه فکرهابی در رسش جوالن یمنیم 

 .خواهم هم بدانمحال درآمده. نیم

 تو چشمای خرسو بود. وقنر به   -
ی

مندگ فربد دلیل رسی

ه رساغ زبی که قبال قهر رفتم خونه ی بابام، خرسو م تر

ش کرده بوده. زنه باردار میشه و به خرسو دوبار صیغه

 
ی

ی نمیگه، شاید بتونه اینطوری جای پاشو تو زندگ ی چتر

خرسو محکم کنه. ویل خرسو آدم باج دادن نبود. اونم 
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ه دنبال زندگیش. خرسو فربد و یم ذاره پیش خرسو و متر

 ... هم ناچار فربد و میاره تو خونه و

 

 .کندورخند ارسالن کالمش را قطع یمپ

! چه عشقر   -  !پس با خیانتش هم ساخنر

 

زنعمو برآشفته از جایش بلند شد و قدیم به سمت 

ارسالن برداشت. خشمش مشتش شده بود که روی 

 .آوردی خودش فرود یمسینه

؟ چ    - ؟ چه ساختنی ؟ هان؟ چه عشقر چه عشقر

نخواستم ازش  میدوبی از مصیبتای من ارسالن؟ مگه من

ی راهمو جدا کنم؟  جدا شم؟ مگه گذاشیر

 

بغض و خشمش درهم آمیخته و عجز صدایش دل من را 

زنم تا آرام شود اما کند. صدایش یمهم ریش یم

ریزم. زند و من پا به پایش اشک یمشنود. ضجه یمنیم

بیند و انصاف است! این حال مادرش را یمارسالن چه بی 
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ش قلب زنعمو را رحمانه، بباز هم بی  ی ا جمالت تند و تتر

ی هدف یم د. کاش هر دو، همیر جا تمامش کنند. اصال گتر

وع کردند؟  چرا دوباره رسی

 

اند و قصد ندارند هر دو چون آتشفشابی فوران کرده 

هایشان را صاف خواهند حسابکوتاه بیایند. انگار یم

ها کنند.  زنعمو از تقدیر شاکیست و حق دارد؛ مصیبت

اند. ارسالن به چه حقر بت بر رسش آوار شدهبه نو 

 ست؟اینقدر از زنعمو عصبابی 

  تکلیف بچه ی تو شکمت چ  شد؟؟  -

 

اندازد. این مرد رسدی صدای ارسالن لرزه به اندامم یم

پرسد، اما مهلت ی انفجار است. خودش یمبمب آماده

 .دهدجواب دادن نیم

مق فکر اینهمه سال صداش و درنیاوردی و من اح  -

کردم خرسو محتشم فقط شوهرننه م بوده. صداش و 

درنیاوردی و من االغ این مرتیکه دیالق و ندیده برادر 
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؟؟ دیگه چیا قایم کردی  دونستم؟؟ رس منم کاله گذاشنر

 !شوکت خانوم؟ سوگیل خرسو محتشم

 

د  .صدایش رفته رفته اوج میگتر

ی   -  تنت خورده بود به تن خرسو؟ دودوزه باز شدی عیر

ف چ  بگم به تو؟ تو  خود عوضیش؟ ِد آخه من بی رسی

اه نمونده نثار خود احمقم کردم که  این دوهفته بدوبتر

کشم؟ هر بار مو یمدارم زیر پای داداش ندیده و نشناخته

ف".  گفتم یس سال رفتم جلو آینه به خودم گفتم "بی  رسی

. بذار سهمت از مامان  ، به جاش پدر داشنر مادر نداشنر

دری باشه که از شوهر دوم مادرته. شوهری که مال برا

ی مادرت تموم شد نشست زیرپاش، فرصت نداد تاعده

بیاد دنبال عشقش و پرسش. نگو خودت موندی به تخم 

 !حروم محتشما بریس
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د و بی هدف دور خودش یماز جا بریم
ی چرخد. حال ختر

ی و ویران کردن است تا  آرام کیس را دارد که دنبال شکسیر

د  .بگتر

ی گم بیا بریم. واسه تولهمن احمق که ده ساله یم  -

حروم اون مردک موندی؟ یا دلت گتر خودش شده بود؟ 

چ  بود که تورو پاگتر ماگتر اینجا کرده بود؟ االنم منو 

؟ تولهمنتر دردونه ی خودش کم بود، شون کردی که چ 

 همه سال هیچ  االنم االف توله داداشش شدی؟ چرا این

؟ چرا؟؟؟  به من نگفنر

 

کنم جای    بندم. احساس یماز فریاد بلندش چشم یم

ی شود. با همهارسالن گلوی من از این فریاد خراشیده یم

هایش تا بحال او را اینگونه آشفته و غیض و غضب

ی ندیده بودم.  درمانده، اینگونه عصنی و خشمگیر

ی خشمش بیشتر از اینکه ترسناک باشد، ترحم برانگتر

آورم و لیوان است. به رسعت لیوان آبی خنک برایش یم

دهم. نگایه با نفرت به من انداخته و را به دستش یم
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کوبد. صدای جیغم لیوان را با تمام توان به دیوار یم

شود با پیچیده شدن موهای بلندم دور مچ همزمان یم

  .ارسالن

 

ام. هیچ بدترین زمان ممکن جلوی چشمانش ظاهر شده

یل  روی رفتارش ندارد. موهایم را به قدری با شدت و کنتر

ی یمخشم یم افتم. فرصت پیدا کشد که از پشت به زمیر

کنم که از درد لگنم آخ بگویم. با افتادنم، موهایم نیم

افتد. شود و پوست رسم به گزگز یمبیشتر کشیده یم

م تا کمتر کشیده شوند و با  ریشه موهایم را با دست میگتر

شنود، انگار کنم تا رهایم کند. اما نیماسش یمگریه التم

مسخ شده. زنعمو خودش را به ارسالن رسانده و با 

کشیدن بازویش سیع در آزاد کردن من دارد. رسم به 

های محکیم همراه موهایم به چپ و راست تکان

شود، میخورد. با هر فحیسی که از دهان ارسالن خارج یم

یزد. سیع یمقطره اشگ هم از چشمان من فرو  کنم متر
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دستانش را چنگ بزنم شاید موهایم را رها کند اما نه 

اههایم را یمالتماس  .هایم راشنود نه بدو بتر

 

کند. هم از درد و هم ام محکم با زانویش برخورد یمگونه

 جیغ بلندی یم
ی

کشم. سهم من از عشق از رس بیچارگ

ش را ی یس سال پیش چیست؟ چرا من باید تاوانممنوعه

زنم و به هق هق پس بدهم؟ بلند بلند خدا را صدا یم

افتم. کاش همان روز که فرار کردم، اول رسی این موها را یم

کردم. کاش من هم زوری داشتم تا در مقابل از رسم کم یم

هایم جواب کردم و با مشتارسالن مقاومت یم

 .دادماش را یمنامردی

 

. همه تون کثاف  - . عموت کم گند زد به تو هم از اونابی ی تیر

َول من شدی؟ دستم به خرسو 
َ
زندگیم االنم تو ه

سه، به تو که یم ی همون رسه. تو هم از تتر و ترکهنمتر

 .کشمت کثافتنامویس. یمبی 
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کشد و بازهم با التماس فریاد شوکت جون دستش را یم

های زنعمو هایم در جیغزند رهایم کند. صدای جیغیم

بارند و گلویم از وقفه یمهایم بی شده. اشک ادغام

 .سوزدام یمهابی که زدهجیغ

ول کن ارسالن. ولش کن. کشنر بچه رو. گناه این   -

 ..طفلک چیه... ارسالن

 

ب ول یم کند. رسم به جلو پرتاب موهایم را به ضی

پیچد و اشک هایم شود. درد شدیدی در گردنم یمیم

د. نفرینم ضجهشدت یم  .ی بیش نیستاگتر

  .خدا لعنتت کنه  -

 

افتم. زنم و از شدت گریه به نفس نفس یمهق یم

ی عقب یم کشم. همانطور نشسته خودم را روی زمیر

ی دیگری بگویم و این مرد یم ترسم جز این لعنت چتر

دوباره چون گاوی که دستمال قرمز دیده باشد، رم کند. 
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م تا دردی که در پو رسم را با دو دست یم ست رسم گتر

ی یابد. ارسالن انگار تازه به خود آمده  پیچیده کیم تسکیر

 هیچ صدابی جز نفس
شنوم. های بلندش نیمکه لحظابر

رود، اما شوکت جون به دنبالش با حرص به سمت در یم

 .دود و مانع خروجش از خانه میشودیم

ذارم ارسالن نرو مامان. نرو قربونت برم. تا نشنوی نیم  -

یگه فرصنر نباشه بگم. ارسالن... توروخدا. بری. شاید د

ارسالن تو رو مرگ من نرو. تورو جون بهرام. بذار تموم 

 .شه

 

هایش دل ارسالن را نرم میکند که با اخم غلیظی ضجه

گردد. پاهایش یارای رسیدن تا مبل دوباره به سالن بریم

ی آوار یم شود. ندارد و همانجا کنار دیوار، روی زمیر

آورد و دستانش را از روی آن آویزان باال یم زانوهایش را 

گردانم و کند. سنگینی نگاهش را حس میکنم. رو بریمیم

دوزم تا نفرت و با رنجش و دلخوری نگاه به چشمانش یم

 
ی
خشم را از نگاهم بخواند. کاش قدرتش را داشتم تا تالف
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شود و دانه دانه ام از بغض جمع یمکردم. چانهیم

کشم رسریز. دستم را زیر چشمم یم های درشتماشک

ی دیگری ای ندارد. اشگ را پاک نکرده، قطرهویل فایده

د. لعننر حق به جانب؛ هنوز خشم در جایش را یم گتر

 .صدایش قدرت نمابی میکند

 

چرا ول نکردی بری؟ به زور تو رو بهش دادن؟ باشه!   -

. چرا اونموقع  وقنر خیانت کرد که دیگه بهونه داشنر

؟ جدا میشدی ازشنر   .فنر
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گفتنش برای زبی با غرور زنعمو سخت است که رویش  

 .گرداندرا بریم

چه جوری؟ هرچ  گفتم میخوام جدا شم بابا و   -

ی مرده، یه خبظ کرده تموم شده  . گفیر ی بابابزرگم نذاشیر
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ی نرسیده. مگه آب و دون تورو  رفته. آسمون که به زمیر

هم تقصتر توئه که دل به دلش کم گذاشته؟ اگه رفته 

ندادی. تقصتر توئه که زن زندگیش نشدی. مامانم منو 

کشید کنار و گفت "قسمتت این بوده. هم مطلقه ای 

ی بچه خرسو رو بزرگ  هم انگ قتل رو پیشونیته. برو بشیر

کن که بعد اینم هرجا بری باید بچه یگ دیگه رو بزرگ 

ی خرسو، م ی غلط کردم گفیر ." با اولیر ی تو کنی نو انداخیر

ی خرسو. پشتم خایل دامنش. مجبور شدم برگردم خونه

شده بود، روبروم هم یه بچه بود که پشت نداشت. دو 

  .پناه بودیم، چسبیدیم به همکس و بی تا بی 

 

ند. و با تمسخر به من اشاره میکند ی  .ارسالن تلخندی متر

ت گذاشنر بزرگ کردی، مجبور فربد و جای بچه  -

 
ی
؟ بودی، حرف   نیست. بقیه خاندان خرسو چ 

ترگل خودش از دست پرس خرسو فرار کرده. نکن   -

ارسالن. تو که بی رحم و بی منطق نبودی مامان. پرسی 
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که بهرام بزرگ کرده دست رو یه دختر بچه بلند میکنه 

  آخه؟

 

ی   ی  میدهد و انگار دوباره چتر
رسش را به اطراف تکابی

دوزد. مادرش یم یادش آمده باشد، با دقت چشم به

ی صورتش یم  .پرسدکشد و یمدستش را از باال تا پاییر

 بچه تو چیکار کردی؟  -

ی از من به دلش  نموند... خرسو باید داغ بچه  - داشیر

 تصادف کردم و مجبور شدن یم
ی
موند! تو همون حاملگ

  .رحمم و دربیارن

 

دیگر توان فریاد زدن ندارند؛ نه او و نه زنعمو. رسم را 

گذارم تا دیگر صورتش را نبینم، اما وی زانوهایم یمر 

شود کاری کرد. با لحنی خسته دوباره صدایش را نیم

 :پرسدسوال اولش را یم

 .چرا نگفته بودی اینا زیر رس خرسو بوده  -

 ای داشت؟گفتنش چه فایده  -
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  .خودم اجلش میشدم  -

 .میدونم! واسه همینم بهت نگفتم  -

 بهرام میدونه؟  -

 .نه  -

 

 .زندپوزخندی یم

؟ ناز و نعمت بهت ساخته بود؟  -  به بابا دیگه چرا نگفنر

 

ست! این لحن و این دادگاه ارسالن، دادگاه سخنر 

ها حق شوکت نیست. شوکت را منی که هفت حرف

شناسم. نه چشم، نه دل ام، یمسال کنار او بزرگ شده

و از شوکت جون هیچوقت ب  مال و منال نبود. دل زنعم

 .لرزداین حرف شکسته که صدایش یم

رفتم؟ چطوری؟ با کدوم پشتوانه؟ با دنبال بابات یم  -

ی شوهری که شدم؟ با اجازهی گ از مرز خارج یماجازه

اینهمه گناه و گردن گرفته بود تا من و پیش خودش نگه 
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گفت فکر کن شوهرت خدای داره؟ یا برادری که یم

 ته؟خونه
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شود. دل من هم با صدایش ش صدایش بیشتر یملرز 

شد کند. کاش یملرزد. هنوز کف رسم زق زق یمیم

ی بگذارم و دیگر بیدار نشوم  .همینجا رسم را زمیر

رفتم رساغ خواهرای بهرام، رساغ باباش. هرچ  التماس   -

ی تو واسه پرسمون  کردم یه نشوبی از بهرام بهم بدن، گفیر

. بهرام زن   گرفته. االنم داره بی دردرس اومد نداشنر

 زندگیشو یم
ی

 برو ب  کارت که اومدنت تو زندگ
ی کنه. گفیر

. اگه  ی پرسمون باعث شد رایه غربت شه. حق هم داشیر

  .شدمن اینقدر بهرام و دوست نداشتم که دربه در نیم

کشد. نگایه به آید و مرا در آغوش یمبه سمتم یم

ی خورده که اندازم و مثل بچهچشمان تر زنعمو یم ای زمیر

پنایه را رس ی بی منتظر آغوش مادرش است، دوباره گریه
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کشد. رسش را عقب برده دهم. دستش را به پشتم یمیم

 .دوزدو نگاه پرمحبتش را در نگاهم یم

ی که تونستم بعد چند سال پیداتون کنم و تو رو   - همیر

 .ببینم زیر سایه ی خشایار بود... بابای ترگل

به به ارسالن پوف  بلندی گفته و با دستانش چند ضی

بینم که چشمانش را با زند. از همینجا یمهایش یمشقیقه

 .بنددچه فشاری یم

خشایار و زنش مهربان، سه سال بعد من و خرسو   -

ازدواج کردن. از همون روز اول مهربان شد دوست و 

خواهرم.  بعد شنیدن ماجرا، خشایار و راضی کرد که بره 

ه ایتالیا.  دنبال تو  بگرده...  بابات بعد از طالقمون متر

 خرسو هم که  خیالش راحت میشه بهرام اندازه
ی
ی کاف

ه. ویل بهرام بعد دوسال دور شده، دیگه دنبالش و نیم گتر

  .کنهگرده ترکیه و اونجا با پیمانه ازدواج یمبریم

رفنر ترکیه. اینقدر شدی و یمتو هم از خرسو جدا یم  -

 سخت بود 
ر
دنت، قاچاف ؟ اون داداشای پفیوزت نتی

 .رفنر یم
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  .نگاه غمگینش را دوباره به ارسالن میدوزد

؟ بعدشم، دارم با کدوم آدرس یم  - رفتم؟ با کدوم نشوبی

  .میگم ازدواج کرده بود. دارم میگم پیمانه تو زندگیش بود

 پیمانه رو به هم یم
ی

زدم، با صدابی ضعیف میگوید: زندگ

  ن و خرسو چ  بود؟دیگه فرق م

 

کند روی مبل بنشینم. هق هقم آرام گرفته. کمکم یم

دهد آورد و به دستمان یمبرای هر کداممان لیوان آبی یم

تا دوای هق هق من و کبودی صورت ارسالن شود. 

کشم. م را نوازش کند که رسم را عقب یمخواهد گونهیم

ب شست ارسالن درد یم د و نشینکند. کنارم یمجای ضی

 
ی

هایم انگشتانش را الی موهایم که بهم مثل بچگ

ی شانهتر یمکشد. عقباند یمریخته ام، من رود و با گرفیر

های گذارد. از نوازشکند و رسم را روی پایش یمرا دراز یم

ترین فرد طرفترین و بی بندم. ساکتادامه دارش چشم یم

ارت عماین ماجرا منم، که نیم ی دانم رسم را از رسی و پاییر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی نیم  بابا باال. من هیچ چتر
ی

م یا از مردانگ ام. دانستهبگتر

 .وقنر هم فهمیدم، به عقوبت گناه عمو مجازات شدم

 

عنایت اله خان همیشه شایک بود که چرا خرسو اینقدر   -

ه رس. خشایار ویل  شبیه داییش شده؛ خودخواه و ختر

کرد. مثل باباش بود. با جربزه بود، یه بار حق و ناحق ن

ارت خوب کار میکرد،  هرچقدر که ذهن خرسو برای رسی

فکر اقتصادی خشایار خوب بود. تا دید پالستیک یکبار 

شه، زد تو تولید یکبار مرصف و کم کم مرصف داره مد یم

ش داد و جز  کارگاهش شد کارخونه. بعدشم کارش و گستر

یکبار مرصف، همه جور ظرف پالستیگ دیگه هم تولید 

 .کرد

شم با خرسو جور نبود. دل رحم بود و منصف. اخالق 

بیشتر از شهروز، خشایار حق برادری به گردنم داشت. 

خواست گناه خرسو رو سبک کنه. دنبال تو و بهرام یم

ی سفر من گشت و بعد سه سال پیداتون کرد. به بهونه
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ی بار وقنر تو رو دیدم که  و مهربان و برد ترکیه و اولیر

 دته که؟شیش سالت شده بود. یا
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دهد و نگاه مستقیمش را ارسالن رسش را به تایید تکان یم

 .دوزدبه زنعمو یم

با پیمانه اومده بودم رس قرار. اونروز هم خودش اومد   -

که کنارم باشه. تو راه کیل باهام حرف زد. گفت داری 

. اون دوست داره تو هم  ی مامان واقعیت و ببینی متر

خواست توبی رو دوست داشته دوسش داشته باش. یم

 .باشم که شوهرش دوست داشت

 

 .بندد و رس به زیر میکشدهایش را با درد یمزنعمو چشم

 این زن و بهم بریزم؟  -
ی

  بعد تو انتظار داشنر من زندگ
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گرداند. خودش ارسالن رویش را به سمت مخالف بریم

 درد زنعمو را حس میکند و باز هم دست از بی 
ی
انصاف

دارد. باید حرف را با پتک در رس این مرد زبان نفهم یمبرن

  !فرو کرد؟

ارسالن! اگه خشایار و مهربان نبودن، هیچوقت   -

تونستم پیدات کنم، هیچوقت اینو یادت نره. االنم نیم

 .نوبت منه بدهیمو باهاشون صاف کنم

 

هایمان درهم کشم که نگاهرسم را به سمت ارسالن یم

مندهقفل میشود. یگ آ   .زرده خاطر و دلخور، دیگری رسی

 

***** 

 

ی سفارشاتش در مورد ترگل خانه مادرش با تکرار چندباره

را ترک میکند. حال که به خودش آمده، بعد از حرفهای 

رکیگ که زده بود روی وارد شدن به خانه و نگاه کردن در 

ک را نداشت   .چشمان دختر
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طف ترگل های شب کنار حوض حیاط که به لتا نیمه

نشیند. وجدانش دست بیخ گلویش طراوت گرفته بود یم

فشاردش. در یک لحظه چنان دچار جنون گذاشته و یم

ترین فرد را به گناهترین فرد را، بی شده بود که دم دست

ترین و صالبه کشیده بود. از نظرش احمقانه

شد را از خودش نشان العمیل که یمترین عکسوحشیانه

اندازد و ی غرق در تاریگ یمایه به خانهداده بود. نگ

گ را که از پشت پنجره ی سالن به مرد ویران دختر

 .بیندنشسته در حیاط چشم دوخته، نیم

 

ون یم زند. طاقت صبح زودتر از همیشه از خانه بتر

 برای اوی 
ی

مندگ رودرروبی با ترگل را نداشت. آخ که رسی

ی و خفه کنن ای دههمیشه حق به جانب چه حس سنگیر

رود. هرچه سیاوش رس به رسش است. به باشگاه یم

ی و دهد. وزنهگذارد، محلش نیمیم هایش را سنگیر

ی  ها عالج دردش نیست. کند، اما این وزنهتر یمسنگیر
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بیند، دست به دامن محمد اش را یمسیاوش که پریشابی 

، بالبی رس خودش شود. یمیم
ی  سنگیر

ترسد با این هالتر

ی آسیب دیدن عضالتش به زور و به بهانهبیاورد. محمد 

 .کنداز پای دستگاه بلندش یم

 

ی منوال ساعت هایش را چند روز است که به همیر

ک رودررو شود. هنوز آرام یم گذراند تا کمتر با دختر

هایش را هضم کند. درک و نگرفته و نتوانسته شنیده

ی اتفاقابر تنها در چند روز و چند ساعت، کار  هضم چنیر

ن تمرین یمحنر نیست. باز هم با وزنهرا کند و های سنگی 

کند. بعد از باشگاه هرچه روی یمها پیادهباز هم ساعت

شان برود، یا برای دیدن کند به خانهسیاوش ارصار یم

د. هنوز کنمکان رستوران با او همرایه کند، قبول نیم

د و بنشیند یک  آنقدر خسته نشده که ذهنش آرام بگتر

ا بشود حرف حالیش کرد.  مغزش هنوز در حال گوشه، ت

 .قیام و انقالب است

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

 57_پارت#

 

رود. روی برگشت به خانه را کل مستر را تا خانه پیاده یم

ندارد. دوست دارد وقنر به خانه برسد که ترگل خواب 

ک اگر شب را تنها در داند نیمباشد، اما یم شود. دختر

کردن ترگل در   خانه بماند خواهد ترسید. بابت معذب

این مدت هم بشدت خودش را رسزنش میکند. از ظهر 

ی نرفته و حاال معده ی از گلویش پاییر ی اش با دیروز چتر

 فرمان دردی که به مغزش یم
ی
  .ستفرستد در حال تالف

ی ها ساعت پنج را نشان یمعقربه دهند، ویل به لطف پایتر

ها راه رفته و سبک و ست. ساعتهوا رو به تاریگ

ی کرده. اگر به ترگل بدهکار نباشد، طلبکار هم س نگیر

بان  ی  روزها را متر
ر
 کار خشایار، باف

ی
نیست. باید به تالف

خوبی برایش شود. گذشته از آن، مگر از پیمانه و بهرام 

ک را آزار  غتر از این آموخته؟ هرچه در این مدت دختر

داده بس است!  با این فکر جلوی آرایشگاه مردانه به 

 .دهدفرمان ایست یمپاهایش 
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***** 

 

حایل چند شب احوال پریشان ارسالن مرسی بود. آشفته

ش به من هم رسایت کرده و از صبح جز دو لیوان  اختر

ی دیگری نخورده ام. صبح زود از خانه چای پررنگ چتر

ون زد ویل هنوز برنگشته. دیگر مثل چند روز پیش، از  بتر

بیدار مانده و  ها،او عصبابی و متنفر نیستم. این شب

ام. خودم را به جای تک تک افراد این قصه گذاشته

ارسالن آن روز خشم یس سالش را روی رس من خایل 

اش های نصفه و نیمهکرد؛ هرچند به ناحق، اما دانسته

او را به این جنون کشانده بود. تمام قصه را که شنید او 

منده شد. تا صبح رسمای هوا را به  هم دگرگون شد، رسی

جان خریده و در حیاط قدم زده بود. دلم برای خودم 

سوخت. برای زنعمو، برای فربد، حنر دلم برای یم

سوخت. او فقط مادر خودش را ارسالن هم یم

ی یم   !خواست، همیر
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دیشب هم تا صبح در حیاط مانده بود. از احوالش 

 برایش دیدم که تا سکته رایه ندارد. یمیم
ر
ترسم اتفاف

اش را داشتم خطر ردیابی را به . اگر شمارهافتاده باشد 

  .گرفتمخریدم و با او تماس یمجان یم

 

ی تاریگ زودرس را به ارمغان آورده. باغ شب های بلند پایتر

زیبای روز، در شب مخوف است و در تنهابی شب 

های خشک درختان همچون تر. شاخهمخوف

و با  های ترسنایک که رساز خاک برآوردهاسکلت

اندازند. هایشان دنبال شکارند، هراس به دلم یمتدس

ه ای که از بعدازظهر آسمان را ابرهای پرپشت و تتر

نوای دل من به گریه و های بودند، حاال هم پوشانده

اند. ترس لحظه به لحظه بیشتر مرا به سوی های نشسته

 !کشد. لعنت به من ترسوخود یم
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پرم. از جا یم زنم و با صدای مهیب یک صاعقه جیغ یم

گذارم تا نشنوم. اصال هایم یمهایم را روی گوشدست

ی زیبا صدابی به این ترسنایک دارد؟ چرا چرا این صاعقه

ی سوت و کور است؟ چرا حنر تلویزبوبی اینقدر این خانه

نیست تا صدایش را زیاد کنم و خودم را گول بزنم که تنها 

ر باغ امشب مانند زنم، اما انگانیستم؟  رسی به حیاط یم

هر شب نیست. شاید هم ترس من ذهنم را وادار میکند 

 .که اینگونه ببیندش
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آور از باغ را به تصویر کشیده. ای دلهرهتاریگ شب چهره

های ترسنایک های خشک درختان شبیه دستشاخه

های بلندشان خواهند مرا در چنگال ناخناند که یمشده

ند. پس چرا ا آید؟ هر چقدر هم بد باشد، رسالن نیمبگتر

ها اینقدر ترسناک رحم باشد، زمان بودنش سایهبی 

 .زنداش شور یمنیستند. دلم هم برای خود لعننر 
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انگار داخل خانه امن تر از این حیاط درندشت است. به 

کند برگردم و قفل روم. اما ترس وادارم یمداخل خانه یم

ی در راهرو را هم ببندم. اینطوری حس امنیت  کشوبی پاییر

ی دارم  .بیشتر

 

دارم که ناگهان شود. به سمت شومینه قدم بریمرسدم یم 

ود. دوباره جییعی یم کشم. خدایااااا. خانه در تاریگ فرو متر

 را کم داشتم. قطیع برق! روشنابی ضعیف شومینه 
ی همیر

هایم را تند میکنم. راهنمای راهم میشود. از ترس قدم

ام که دو انگشت کوچک پایم را با وتر نرفتهچند قدم جل

ب به پایه ی وسط یمضی گویم و کوبم. از درد آچی یمی متر

روم و نزدیک شومینه شوم. یل یل کنان جلو یمخم یم

نشینم. این مردک دیوانه زانوهایم را درآغوش کشیده، یم

 بهانهنیم
ی

ای داند نباید مرا تنها بگذارد؟ نکند آشفتگ

دنبال عیشش رفته که مرا اینجا فراموش کرده؟ بوده و به 

گوید من بچه هستم، پس چرا یک بچه را مردک مگر نیم
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ی وحشت تنها گذاشته؟ اصال نکند بالبی در این کلبه

 .رسش آمده باشد

 

دهم. ترسم. خودم را ننو وار تکان یمترسم خدایا! یمیم 

ه و هایم را از دور زانوهایم برداشتشوم. دستآرام نیم

م تا صدای رعد و برق را محکم روی گوش هایم میگتر

وع یم کنم به زمزمه کردن و برای خودم زیرلنی نشنوم. رسی

خوانم. کاری که قبال وقنر عمو و زنعمو الالبی یم

هایم کردم. اشکشد و فربد خانه نبود، یمدعوایشان یم

افتند. پس چرا هایم فرو یمیگ پس از دیگری روی گونه

 آمد؟ن نیمارسال

 

ی منوال یم  به همیر
گذرد که صدای کوبیده شدن دقایقر

پای شود. امید همدر راهرو در صدای صاعقه ادغام یم

کشد. فورا نگاهم را به سوی در ترس در دلم تنوره یم

کشانم. سایه ای را جلوی در، در ورودی راهرو یم

ای راهرو روشن زند و برای لحظهبینم. رعدی دیگر یمیم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی مردی با هیبنر عظیم و موهای کوتاه را شود. چهرهیم

سد صوربر متفاوت از  ی که به ذهنم متر ی میبینم. تنها چتر

م را  ام است. ترس عملکردهای عصنی ی جنگیلهمخانه

ام سالن را پر میکند . زدههای وحشتاز کار انداخته، جیغ

رساند. تا مرگ هابی بلند خودش را به من یممرد با گام

 .نفیس بیشتر فاصله ندارم

 

***** 

 

 59_پارت#

 

***** 

 

ها میشود. پیچد، متوجه تاریگ خانهداخل کوچه که یم

تش را روی رسش یم کشد تا از باران در امان کاله سوئیرسی

بماند. با تعجب از اینکه در این زمان هنوز هم برق قطع 

هایش را به سمت خانه تند میکند. در را باز شود، قدمیم
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ند. جوابی یم
ی کند و از همان ورودی حیاط ترگل را صدا متر

د. اخمنیم رسد، رود. به ایوان که یمهایش در هم یمگتر

ها میگذارد و بازهم ی درون دستش را روی نردهبسته

ک را صدا یم ست که زند و بازهم سکوت تنها جوابی دختر

د   .میگتر

 

س به جانش یم بی به رسش افتد. نکند در نبود او بالاستر

آمده؟  نکند به دنبال رسسنگینی این چند روز، از اینجا 

خواهد در را باز کند که متوجه قفل   هم رفته باشد؟ یم
 
ُ

بهبودنش یم ند تا اگر شود. چند ضی ی ی محکم به در متر

ترگل خواب است صدای در را بشنود و بیدار شود، اما 

ی نیم علل کند. گذارد بیشتر از این تشود. نگرابی نیمختی

به محکم به دری که در چارچوبش لق  با کتف دو ضی

زند. در با صدای بدی باز شده و به دیوار پشت است یم

  .شودرسش کوبیده یم
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امشب آسمان هم بنای داد و فریاد گذاشته و رعدهایش 

کوبد. هراسان داخل راهرو تر یمرا با توان هرچه تمام

چرخاند که صدای شود. نگاهش را در سالن تاریک یمیم

شنود. رسش به رسعت به گوشخراش جیغ ترگل را یم

چرخد و او را جلوی شومینه با دستابی که سمت صدا یم

ک پا تند روی گوش هایش گرفته، میبیند. به سوی دختر

ک، به های ممتد و ترسیدهکند اما صدای جیغیم ی دختر

دجای آرام شدن اوج یم  .گتر

 

ای کوچک چشمانش را مثل بچه زند. اما ترگلصدایش یم

کشد. هایش را گرفته و پشت رس هم جیغ یمبسته، گوش

ی شنیدن صدابی را به او نمیدهد. تنها راه فریادش اجازه

ک یم ی کشیدن دستان دختر ی و پاییر
بیند. چاره را در گرفیر

زده است که توان بازکردن چشمانش دختر آنقدر وحشت

هایش گل را از روی گوشرا هم ندارد! به زور دستان تر 

کشد و با صدای بلند با او دارد، او را به آغوش یمبریم

ند ی  .حرف متر
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بس کن ترگل. بچه جون وا کن چشاتو... منم   -

 ..ارسالن... نگام کن. ترگلللل

 

ون آمدن از آغوش او بود به آبی  ترگل که در تقال برای بتر

د. شاید هم خشکش یمآرام یم باز  زند. چشمانش را گتر

گذراند. ناباوری در کند و صورت ارسالن را از نظر یمیم

کند. نگاهش که میخ چشمان ارسالن شده، بیداد یم

سیایه چشمانش آشناست. انقباض عضالتش هم، 

قدیم با ترسش عقب نشینی میکند. ارسالن تازه یادش 

افتد که با زدن ریشش و کوتاه کردن موهایش بشدت یم

ک  زند او را نشناخته. تند تند حرف یمتغیتر کرده و دختر

  .تا ترگل از صدایش باور کند که خودش است

. خودمم. از ریش میشم   - ی بچه جون. آروم بگتر منو ببیر

ترسیدی، از سه تیغم یه جور دیگه؟ ای بابا. یه جور یم

آروم باش دیگه. نیم وجنی دوبار جلوی اون یارو از این 

د دیگه الزم نبود فرار شزدی خودش بیخیالت یمجیغا یم

... منو نیگا کن...ترگل  .کنی
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نگاه ترگل میخ چشمان ارسالن است. هنوز هم بهت دارد  

د.  ویل رنگ آشنابی کم کم دارد در چشمانش جان میگتر

" پسوورد شناسابی ارسالن بود. ارسالن  انگار "نیم وجنی

ز او سیع دارد با نگاهش به او اطمینان بدهد و ترس را ا

یفهمد که چشمانش بیشتر از همه اجزای دور کند.  م

ه  آشنا آمده اند و نگاه ختر
اش را صورتش به چشم دختر

دهد. اما نگاهش کم کم بنای بازیگویسی میذارد. از کش یم

ه  نینی چشمان ترگل رد شده و به قاب چشمانش ختر

میشوند. قاب خماری که دو فنجان قهوه را درخود جای 

گذرد: چشمان ای از ذهنش یمممنوعه داده. سوال

ای ترگل همیشه همینقدر خمارند؟ حواس قهوه

ک یمچشمانش به لبهای لرزان و برجسته رود. ی دختر

های رنگ پریده که به صوربر ای دیگر؛ این لبممنوعه

 دارند؟ چال هم یم
ی

زنند، وقنر دختر آرام است چه رنگ
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کور بود؟  تن داشت و ارسالن ندیده بود؟ اینهمه وقت  

  .لرزدترگل هنوز یم

 

ه به هم مانده اند. هر دو متعجبند. ترگل از هر دو ختر

بان جنگیل ی ی که متر اش کرده و ارسالن از چشمابی تغیتر

 .ها دقت نکردهکه تا به حال به زیبابی آن

 

ک در زیادی نزدیک به هم ایستاده اند. بوی موهای دختر

یست خرید شامپو بچه پیچد؛ وقنر در لمشام ارسالن یم

ها بچه بودنش را به کرد، ارسالن ساعترا هم ذکر یم

ک رخش یم کشید. اما االن کم مانده از بوی موهای دختر

د. چرا مدهوش شود. گرمای خاض در تنش راه یم گتر

یکهو اینقدر گرم شد؟ تن این دختر که رسد است. اصال 

این دختر محصور شده در بازوانش چرا اینقدر 

ست؟ بنظرش اصال سایز استاندارد یک دختر باید یلبغ

ی باشد! چرا اینقدر دلش یم خواهد دستانش را همیر

ک بپیچد؟ معلوم است دیگر! برای  سفت دور دختر
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اینکه آرامش کند... ویل خودش را آرام کند یا او را؟؟... 

ست که به بوییدن موهای اصال این چه میل عجینی 

ک از نزدیک دارد؟  دختر

 ر... ارسالن؟ا  -

جون  -  .آهان، ارسالن.  خودمم دختر

 

ک به رسعت به  خود یم آید و قدیم عقب با صدای دختر

کند اما هنوز بازوان دختر را رها نکرده. ترگل نشینی یم

ی شده که خودش است. بی اراده  و بیحال  دیگر مطمی 

اش کج میشود و زانوانش سست رسش روی شانه

  .شودیم

 .... خییلخییل ترسیدم  -

س دیگه. من اینجام  -  نتر

 .خییل دیر اومدی. خییل ترسیدم  -
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ک بدهد. به  جوابی ندارد که به صدای پر از بغض دختر

ساند. دیگر   را از تنهابی بتر
عمد دیر نکرده بود که دختر

قصد ترساندن و آزارش را هم نداشت. خدایش شاهد 

ا کمتر رو در رو است که فقط خواسته بود دیرتر برسد ت

 .ی آن روز برایشان مرور نشودشوند و خاطره

 

ای که به جانش افتاده ثانیه به ثانیه بیشتر حرارت لعننر 

د. نیمگر یم خواهد دوباره ذهن و چشمانش گتر

نشاند و جلوی پایش بازیگویسی کنند. ترگل را روی مبل یم

زند. به عادت این چندوقت دسنر به محاسن زانو یم

داند باید چه بکند یا چه بگوید. کشد. نیماش یمتهنداش

وع یک لیوان آب برای ترگل یمبریم د و برای رسی ی   .آوردختر

 

ی که کنارش یم های خانه دوباره روشن رسد، چراغهمیر

شوند؛ برق وصل شده بود. خودش هم دوباره یم

ی یم ی شود حالش روبروی ترگل روی زمیر نشیند تا مطمی 

  .بهتر است
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تر است. گوبی با دیدبی  ی خودش همداند حاال چهرهنیم

و خشنی  آن ریش انبوه  و موهای نامرتب، مرد جاافتاده

بود که حاال جایش را به جوابی خوش چهره و برازنده 

اش ظاهر شده و داد. انگار پری قصه با عصای جادوبی یم

 .او را عوض کرده بود

ی بگوید اما سیبک گلوی دختر یم ی ک که هنگام خواهد چتر

ی یم گذارد. نییم از ذهنش رود نیمنوشیدن آب باال و پاییر

آورد و نییم دیگر بوی رنگ صوربر را به یادش یم

کشد و دلچسب شامپو بچه را. زبانش را روی لبش یم

کند خودش را جمع و جور کند. به جای سیع یم

دهد که دیگر صورتش، حواسش را به دستان ترگل یم

 .لرزندنیم

ترگل... منو نیگا کن... نمیخواستم دیر بیام... خوب؟   -

 ...حواسم به ساعت نبود

-  ... 

یس. ببخشیدنیم  -  .خواستم بتر
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خورد. ببخشید؟؟ از زبان این مرد گستاخ؟؟ ترگل جا یم

شود. تر نیمدرست شنید؟ چشمان ترگل از این درشت

. کشد اش را که از رس گریه راه افتاده باال یمآب بینی 

امشب چه بالبی رس این مرد آمده؟ پس همان مرد مورد 

زد این ارسالن بود، اعتمادی که شوکت جون از او دم یم

نه ارسالن گستاخ و همیشه طلبکاری که تا چند روز پیش 

شناخت؟ ارسالن شوکت جون، مردی بود که بعد از یم

ون از خانه یم گذراند شاهکار آن روز، بیشتر اوقاتش را بتر

ین چشمان ترگل نگاه نیم و در  کرد. ارسالبی که از بهتر

ی  فرصت به دست آمده برای زهره ترک کردنش، به همیر

 .کند که آرامش کندگذرد و تمام تالشش را یمراحنر یم

 

شود. با زند و ازجا بلند یملبخندی زوری به روی دختر یم

ی به ایوان خانه یم ی ای که روی رود و بستهیادآوری چتر

آورد. دوباره صورت ا رها کرده بود را به خانه یمهنرده

گردد. ی ترگل بریمکند. رنگ دارد به چهرهترگل را نگاه یم
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دهد. بی مقدمه به شود و بسته را به او یمنزدیکش یم

هابی که دیشب صدبار با خود دوره آید؛ حرفحرف یم

 .کرد و نتوانسته بود به زبان بیاورد

ازدواجش با خرسو رو  ی مامان فقطاز قصه  -

میدونستم... فکر میکردم یه آدم زورگویه که نذاشته 

ی مامان یاد پرسش بیفته. تو چشمم تو هم برادرزاده

ن آدیم نیستم...  همون آدم بودی... باور کن من همچی 

 ...اصال اونروز نفهمیدم چی شد
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 :پردمیان حرفش یم

 .مهم نیست  -

یه زل زدن به ترگل از جایش بلند ارسالن بعد از چند ثان

ک قصد حرف زدن در مورد آنروز یم شود. حاال که دختر

را ندارد، بهتر است خودش هم اضاری به مرور آن 
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رود و ترگل را با بهنر جنون نداشته باشد. به اتاق یم

 .گذاردعظیم از دیدن ارسالن جدید تنها یم

 

***** 

 

 را حس چه شب عجینی بود. تا بحال تریس به 
ی

این بزرگ

آورم. انگار تمام نکرده بودم. بسته را با خود به اتاق یم

اند. رمق از تنم رفته و دلم تنم را با چماق کوفته

خواهد فقط بخوابم. حاال که ارسالن برگشته خیالم یم

های چند ساعت پیش را ندارم. هم راحت شده و دلشوره

قط از نه که دلیلش خود ارسالن باشد. نه! فقط و ف

تنهابی در تاریگ این حیاط بزرگ و پر دار و درخت 

 !ترسیدمیم

شود. چشمانش چقدر ی جدیدش در رسم مرور یمچهره

اتر شده. فرم بینی و فکش چقدر مردانه بود. مبارک  گتر

های آنروزش که یادم ادب! حرفصاحبش! مردک بی 

چینم. دهم و لب ورمینرفته! رسی برای خودم تکان یم
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کنم اخمم را حفظ کنم. نشینم و سیع یمتخت یم روی

های گوشنر و خوش فرمش برای یک مرد زیادی لب

ی شده.  جذاب است. جای ریشش هم روی صورتش ستی

 متوجه لبخندی که بی 
اجازه روی لبانم نشسته وقنر

گذارم و به هایم یمشوم فورا دستم را روی لبیم

 
ی
انهخیالباف دهم. نشینی یمبام دستور اکید عقهای دختر

ست و نه من. بلیطم که جور نه ارسالن اینجا ماندبی 

 .امبشود رفته

 

رسوپا را پرت کنم. رساغ بهتر است حواس این ذهن بی 

ی روم که به دستم داده بود؛ یک جعبهای یمبسته

. بازش یمای رنگ با راهمقوابی قهوه کنم؛ راه طالبی

ی درونش یک برس مشگ براق و زیباست ک ه یک نگیر

ی بیضی شکل، پشتش دارد. اش و یک آینهروی دسته

ی یادم یمآنقدر از دیدنش ذوق یم   .رودکنم که همه چتر
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بالفاصله موهایم را از حصار کش آزاد کرده و شانه 

، کیم یم کنم. شانه کردن موها بعد از این مدت طوالبی

شود. اما بعد از چندبار سخت است. موهایم کنده یم

های برس شوند و دندانهها کم کم باز یمن برس گرهکشید

کنند. با هر بریس که به به راحنر میان موهایم حرکت یم

شود. تر یمتر و سبکموهایم میکشم دلم هم سبک

ی کنده تر. شود و لبخندم عریضیم پاهای دلم از زمیر

ی دیگر!  ی است نه چتر ذوقم فقط و فقط از کادو گرفیر

ن آدم نامتعادل چه کار؟! هرچقدر هم وگرنه من را با ای

م، دلم ترس از فربد را به فردا که به خودم سخت یم گتر

ی به اتاق ته راهرو رسک یم ی پاورچیر سپارد و پاورچیر

ی خیالم کنم، پرندهکشد. هرچقدر هم که مقاومت یمیم

زند. یقینا امشب خواب بر چشمانم حرام دارد بال بال یم

 !ی موهایم باشدباز شدن گره است و کاش تنها دلیلش،

***** 
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***** 

 

نشیند. پس این خواب لعننر شود و روی تخت یمبلند یم

های افکار درهمش گم کرده؟ را در کدام کوچه پس کوچه

او که موقع برگشت به خانه بشدت خسته بود و فکر 

ی که به تختش برسد، خواهد خوابید. پس یم کرد همیر

زی که روی گردنش ریخته بود، باعث چه شد؟ موهای ری

رود تا با دارد و به حمام یمشود. حوله را بریمخارشش یم

های صوربر ای خمار و لبریزه موها، فکر چشمان قهوه

ی بریزد  .هم از رسش پاییر

ی صبحانه نشسته اند. ارسالن بدون حرف زدن رس متر

ک را دارد. نیم ی دختر خواهد این هوای رسبه رس گذاشیر

نگینی که نشان از قهر و دلخوری دارد، ادامه پیدا رسس

ای برای حرف زدن است و بهانه همیشه کند. دنبال بهانه

ها شود؛ ترگل بعد از مدتبرای او به راحنر جور یم

هایش رها کرده! موهایش را برس کشیده و باز دور شانه

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

خورد و خییل جدی رو به ترگل لبخندش را فرو یم

  .کندیم

خریدم. از این دسته جای شونه برات جارو یمکاش   -

، از این چوبیا ی  .بلندا هسیر

؟  -  جارو واسه چ 

ی دیگه. با اون موهای وز   - خوب واسه اینکه باهاش بت 

خورده شبیه جادوگرای هالووین  شده بودی. یه جاروت 

 .کم بود فقط

 ؟... من؟... من شبیه  -

رنه هر کس بله دیگه تو. شانس آوردی من شجاعم وگ  -

دیگه جای من بود، دیشب تو اون تاریگ تورو میدید 

د ی  .سکته رو متر

 .ترگل به آبی برآشفت

  خییل پرروبی ارسالن. من شبیه جادوگرام؟  -

گردد. به پشنر صندیل تکیه خیالش بریمباز به قالب بی 

جود. با ی درون دهانش را یمدهد و با حوصله لقمهیم
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کند و ای درهم ترگل کیف یمهدیدن چشمان گرد و اخم

  .دهدبا لحنی کشیده جوابش را یم

نه دختر جون!  گفتم که، شبیه بودی... االن که   -

موهاتو شونه کردی، شدی راپونزل. دفعه بعدی اومدم 

، از در نیام تو ی  .خونه موهاتو از پنجره بنداز پاییر

د. ترگل از این تشبیه ها به زور جلوی خنده اش را میگتر

، ظاهر قهرش تما م تالشش را میکند که با اخیم مصلحنر

 .را حفظ کند و وا ندهد

 موهابی داشته بایسی    -
ی  .واال خیلیم دلت بخواد همچیر

خواد. پنج شیش سانت مو داشتم نه قربونت. دلم نیم  -

ی ترسو چپ و راست بهم میگفت جنگیل. وای یه بچه

نوع گره به وقنر که موهام مثل تو بلند میشد. اونم از 

 .شخورده

ک ساده یاد نیم گرفت. آخ که اختیار آخ که این دختر

اش بهانه را به زبانش را نداشت و ناخودآگاه برای گستاچی 

 .داددستش یم
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اصال خوب کردم گفتم جنگیل. بد که نشد برات. به   -

خودت اومدی رفنر زدیش. مثال ریش و پشمت قابر هم 

 بود خییل جذاب بود؟

دی لبش را گاز یممیکشد و گوشه نماییسی هینی   .گتر

. مگه تو دیدیش؟  -   حیا کن دختر

 چیو؟  -

 پشمای منو  -

 .هییییییع. بی شعورررر  -

و به رسعت و با گونه هابی برافروخته به حیاط پناه 

ود. چقدر برد. صدای خندهیم ی پرسک گستاخ به هوا متر

ش هفته طولشد با این دختر آشنر کرد و یکراحت یم

 !داده بود
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دارد. پاهایش را روی مبل مهتاب کوسن را از پشتش بریم

د. از وقنر که آمده، کند و کوسن را بغل یمجمع یم گتر
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ی و غر زدن است. نه خسته یم شد، نه تینا در حال راه رفیر

اش از های مهتاب بود. حوصلهگوشش بدهکار نصیحت

اضش غرغرهای تینا رس یم  .آوردرا به زبان یمرود و اعتر

بسه دیگه تینا! رسم و خوردی... یه فربد فالن کرد،   -

  .فربد بهمان کرد

 

ی بریمتینا برای لحظه دارد ای دست از چپ و راست رفیر

و رو به مهتاب یگ از دستانش را به کمر زده، دست 

ددیگرش را مشت کرده و جلوی دهانش یم  .گتر

هم. نصف هفته رو من تو بینی آخه؟ مرتیکه زبون نفیم  -

 !لیاقتگه ترگل. نکبت بی کنه یمتختشم، باز دهن وا یم

 ولش کن. به خدا لیاقته که یمخوب اگه اینقدر بی   -
ی

گ

من جای تو دیوونه شدم. این یگ دو هفته، هر بار 

ی حرفا رو زدی   .دیدمت همیر

چیو ول کنم مهتاب؟ مگه الکیه؟ پدرم دراومد تا   -

 ...خامش کنم
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کند و با صورتش را از یادآوری ترگل با نفرت جمع یم

 .دهدحرص ادامه یم

پدر هم اینقدر هار سلیطه خانوم در نرفته بود، این بی    -

 .شدنیم

 

گردد و مهتاب کالفه تینا دوباره به اول بحث بریم

چرخاند. کوسن را روی مبل چشمانش را در حدقه یم

رود تا رژ لبش را گرداند و به اتاق کوچک خانه یمبریم

رسد، چپ و جلوی آینه تمدید کند. جلوی آینه که یم

گذراند. از همانجا با راست صورتش را در آینه از نظر یم

 .دهدصدای بلند، تینا را مخاطب قرار یم

تینا از ختر این پرس بگذر. این واسه تو شوهر نمیشه.   -

ی صیغه هم واسه خدمت به زیرشکمشه. وگرنه که  همیر

، دوست ندارهودتم یمخ  .دوبی

 

تینا خودش را روی مبل جابی که مهتاب نشسته بود پرت 

د و با حرص ی ناخن را به دندان یمکند. گوشهیم گتر
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ست که خودش کند. این حقیقنر کوتیکول ناخنش را یم

دانست، اما بازگو شدنش بهتر از هر کس دیگری آن را یم

وستش، برایش ترین داز دهان دیگری، هرچند صمییم

 .شدگران تمام یم

گور باباش. مگه من دوسش دارم؟ البته دارم براش.   -

هفقط دعا کن برنامه  .هام بگتر

 

اش زند و نگاه عاضمهتاب به چهارچوب در اتاق تکیه یم

گذرند، اما ها از دلش یمدوزد. خییل حرفرا به تینا یم

. آید دل تینا را با این واقعیات بشکند دلش نیم

  .خواهد تینا از سوی تنها کس و کارش هم رانده شودنیم

خیال شو. این کار آخر و عاقبت تینا، مرگ مهتاب بی   -

تر از این حرفاست که به کیس باج نداره. فربد زرنگ

خرجیاش نکن، اگه بخواد سه ها. نگاه به این ولبده

  .کنهسوت تو رو دک یم
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ی برای مهقطعا از برنامه ی تاب نخواهد گفت؛ هایش چتر

خواهد شماتت مهتاب را هم به جان بخرد. برای نیم

دهد و از جا ساکت کردن مهتاب رسرسی، رسی تکان یم

 .شودبلند یم

کجا آماده شدی حاال؟ وایسا غذا گرم کنم بخوریم.   -

 .ریشبم بمون دیگه، کجا یم

بیند، دلش برای تنهابی او التماس نگاه تینا را که یم

شود! به سمت مبل شب که هزار شب نیمیک سوزد. یم

کند بلند شود تا دوباره خودش رود و به تینا اشاره یمیم

 .همانجا بنشیند

ازی درست  شام و که من آوردم، الاقل یه ساالد   - شتر

 .داری کردیکن، شک نکنم چند سال خونه
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 هایماند و از پلهمنتنظر لباس پوشیدن سیاوش نیم

ی  ِباشگاه باال یم آید. ارسالن ساکش را از روی شانه پاییر

رود که سمت اندازد و به سمت پرشیای آشنابی یمیم

دیگر خیابان پارک کرده. دابی ایمان طاقت نیاورده و 

خودش دنبال ارسالن آمده. با دیدن دابی که پشت فرمان 

ست اینجا به انتظارشان فهمد که ساعنر خوابش برده، یم

منده یمایست شود. با لبخندی اده. از این حرکت دابی رسی

به زند. دابی ی سمت راننده یمای به شیشهمعذب، ضی

ی دادن ایمان بالفاصله از خواب یم پرد و به جای پاییر

ی پیاده یم شود. مردانه دست شیشه، خودش از ماشیر

 .زندی ارسالن یمدهند و دابی ایمان دست روی شانهیم

م چطوری پدر ص¬  -  این دابی پتر
ی

؟ یه وقت نگ لوابر

همه وقت نیومدی خونه یه رس چشم به راه مونده! این

 .به ما بزبی 
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تواند دهد که گالیه کند. اما نیمکامال به دابی حق یم

ماجرا را برایش بازگو کند. دوست ندارد دابی با فهمیدن 

ک بکند  .این موضوع فکر دیگری در مورد او یا دختر

ی روزا. یکم رسم شلوغ شدهچه حرفیه د  - . میام  همیر  .ابی

چه کاری پرس؟ اگه کارای آژانسه که االن تلفنی انجام   -

. نفیسه هم دیگه ی ماهم بیای یممیدی. اونو خونه توبی

 .گه ارسالن قهر کرده از ماصداش دراومده. یم

 

کند. رسد و سالیم به پدرش یمسیاوش هم به آنها یم

دهد و ا به دست سیاوش یمارسالن ساک باشگاهش ر 

 .دهدهمزمان جواب دابی را هم یم

؟ من که همه  - ش با سیاوشم. از گ ای بابا. قهر چ  دابی

  خوام قهر کنم؟یم

گه این پس چ  شده که نمیای دابی جان؟ پیمانه نیم  -

خوای من و مو تنها گذاشته؟ یمداداش من چرا بچه

منده ؟رسی  ی خواهرم کنی
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ی دابی همیشه  ی بود! همیر گر، گرم و حمایتقدر خونهمیر

. در خانه ی لحن خودمابی اش همیشه به روی همه با همیر

تر. همیشه طوری رفتار باز بود و به روی ارسالن گشاده

کرده و او را روی چشمش جا داده بود، که ارسالن 

 .وقت ناتنی بودنشان را حس نکرده بودهیچ

مند  - . دشمنت رسی  دابی
ه باشه. به زندابی یه دونه بایسی

  سالم برسون بگو من فردا ناهار و خونه شمام. خوبه؟

 

 .پردسیاوش به شوچی وسط صحبتشان یم

بیا ایمان خان! راضی شدی؟ گوشت کیلو خدا تومن،   -

 و ستر کنه؟حاال گ یم
ر
 خواد این جاروبرف

 

کند و ارسالن پس آقا ایمان با ترسی نام سیاوش را صدا یم

کند زند. دابی دوباره به ارسالن اضار یماو یمای به گردبی 

ها بماند. ی آنکه همراه او برود و شب را در خانه

مییل ارسالن است، باز هم خود را سیاوش که متوجه بی 

 .دهدوارد بحث کرده و ارسالن را نجات یم
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تونه بیاد. یه دو سه تا بابا، ارسالن امشب و که نیم  -

نا رو ببینیم؛ بعدشم قراره با سالن هست باید بریم او 

 .گردیمها بریم بام. دیر بریمبچه

 

 یم
ی
کشد. وقنر ارسالن هم حرف سیاوش دابی ایمان پوف

کند. اما کند، به ناچار حرفشان را قبول یمرا تایید یم

 .زندنارضاینر همچنان در لحنش موج می

خییل خوب. پس من به نفیسه بگم برای فردا تدارک   -

. این رستوران هم هرجا رو پسندیدین، واسه بنگاه ببینه.. 

 .و این حرفاش، ختی بدین من خودم بیام

 .دمت گرم ایمان خان  -

 

ی یمساک اندازند و با قول ناهار فردا از هایشان را درماشیر

  .کننددابی خداحافظی یم

حاال واقعا یه جا هست که بریم ببینیم یا خایل مایل   -

؟  بسنر
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بابا نجاتت دادم الدنگ؟  بریم بنال ببینم  بده از دست  -

 ...چه مرگت شده این مدت
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ایست، که در سالن جمع و جور کوچک، اما خوش نقشه

 
ی
شد. دو مایه شاپ استفاده یم حال حاضی به عنوان کاف

ی یک رستوران  بود به دنبال ساختمابی برای راه انداخیر

شت و با تمام ی خوبی داکوچک بودند.  سیاوش سلیقه

 
ی

دند به نحو احسن اش، هر کاری را که به او یملودگ ست 

   .دادانجام یم

 

های چوبی یم
ی نشیند و سیاوش را هم پشت یگ از متر

کند که روبرویش بنشیند. باید با کیس حرف دعوت یم

ون بزند. یم ایظ ترگل را نه از خانه بتر داند تحت هیچ رسی

پارد تا خودش به استانبول سکند، نه به امان خدا یمیم

تواند زیر قولش برگردد. به مادرش قول داده و ابدا نیم
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بزند. اما الزم است کیس را در جریان این موضوع بگذارد 

  .و سبک شود

 

دهد. هایش گوش یمسیاوش در سکوت به حرف

ماه است که در دانست این که ارسالن بیشتر از یکیم

آنها رس نزنده طبییع نیست. ی تهران مانده، اما به خانه

 ماجرابی شده ویل به خواب هم نیم
ی دید درگتر چنیر

کند، اما حالت کند ارسالن شوچی یمباشد. اول فکر یم

ی شوچی بودن بیند، گزینهجدی صورتش را که یم

  .خوردهایش خط یمحرف

-  ¬ 
ی

  .باید به بابا بگ

 .بندینمیشه! تو هم دهن لقت و یم  -

گ دهن لقر کردم مرتیکه؟ اصال حواست   ای بابا.   -

ه  ؟ بابا نامزد دختر هست خودت و تو چه هچیل انداخنر

ی دامنت و یم ه؟ آخه من پیداش بشه، میدوبی چه رسی گتر

 ...موندم شوکت خانوم چرا
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اندازد ارسالن رسش را باال آورده و نگاه چن  به سیاوش یم

فته خواهد پشت رس مادرش کالیم گتا ساکت شود. نیم

شود که به سیاوش حق ندهد. شود. اما این دلیل نیم

دانست! از همان روز اویل که گفت را یمآنچه او یم

رس و صدا به مهمان مادرش خواسته بود چند روزی را بی 

شد برای او پناه بدهد، متوجه این موضوع بود. اما نیم

ی از او بخواهد و او نه بگوید!  ی ی بار مادرش چتر اولیر

ی یمدست راس اش را گذارد و پیشابی تش را از آرنج روی متر

 .دهددهد. با همان لحن جدی جواب یمبه آن تکیه یم

دونم سیا! فقط خواستم بهت بگم که در جریان یم  -

، بقیه رو  ، نه اینکه فکر کنی عقل کیل، بری رو منتی بایسی

 ...قضاوت کنی 
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د. گیجسیاوش رسش را میان دستانش یم  .شده گتر
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 چ  بگم بهت آخه؟ عمه ختی داره؟  -

مامان که هنوز نه. اما همون اول به بابا گفتم...   -

گم مامانم در جریان بذاره. اون خودش مامان و امشب یم

  .کنهراضی یم

آره دیگه! عمو بهرام کال با شاهکارای توی دیالق   -

 .راحت کنار میاد

، ح  - ، اگه بفهمم جابی  از این سیا به جون دابی
ی
رف

 .کنمموضوع زدی، دهن مهنت و رسویس یم

 به یه ورم. آدیم آخه بشینم حرف تو رو جابی بزنم؟  -

 

شود. سیاوش است دقایقر سکوت میانشان حکفرما یم

 .شکندکه سکوت را یم

ه بیاد خونه  - ی ما. من و ارسالن! بیا به بابا بگیم. دختر

 .تو بمونیم خونه باغ

 

جود. حرف کشد و لب باالیش را یمای یمپوف کالفه

ست، اما دوست ندارد دابی ایمان و سیاوش منطقر 
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اش را به دردرس بیاندازد. گذشته از آن، به کل کل خانواده

ک نیم وجنی عادت کرده. تصمیم ندارد کردن با این دختر

تا مشخص شدن تکلیفش او را به جای دیگری بفرستد. 

 .زندیمحرفش را در قالب شوچی به سیاوش 

م تو خونه؟  -   یه پری و ول کنم، بیام تو نره خر و بتی

. حیف من! الاقل   - از اولشم لیاقت عشق من و نداشنر

، بعد ولمون کنواسه بچه  .ی تو شکمم شناسنامه بگتر

 

د، اما سیع یماش یمی سیاوش خندهاز لحن زنانه کند گتر

 .جدی باشد

تو دردرس. تو هم  جدی سیا! دوست ندارم دابی بیافته  -

ی... امروز فرداست که یه چند روز خودتو بزن به بی  ختی

  .کارش درست شه بره

 

پرسد که خود رود و سوایل را یمسیاوش به فکر فرو یم

 .ارسالن از مادرش پرسیده بود
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ه نیست. عمال نیم  - تونه جلوش و این یارو که قیم دختر

ه که از کشور خارج نشه. قانونا واسه ازدواج هم  بگتر

 تونه مجبورش کنه. دیگه چرا از خونه فرار کرده؟نیم

ایظ قرار بده که   - ه رو تو رسی قانونا بله. ویل اگه دختر

؟ اونوقت جلوی  مجبور بشه باهاش ازدواج کنه چ 

ه. دیگه یمخروج از کشورشم یم شه همه تونه بگتر

هکاره حنر جرئت نکرده یه بار تو روی طرف  ش. دختر

 .ستبچه مچه وایسه. 

ی که به سن ازدواج رسیده، بچه نیست ارسالن  -  .دختر

 

گفت! ترگل بچه نبود. از وقنر که حالت راست یم

داد او را چشمانش را از نزدیک دیده بود، به فربد حق یم

بخواهد. چشمان خمارش که در نهایت معصومیت، 

  .کردبیننده را مست یم

 

به گوشه کنار سالن شود و نگاه دیگری از جا بلند یم

ی باال هابی که به طبقهاندازد. سالن خوبی بود اما پلهیم
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ا یم ی بودند. برای رستوران، که اکتر رفتند زیادی باریک و تتر

آمدند، اصال مناسب نبود ها یمها به همراه بچهخانواده

ی را سخت یم ی را به سیاوش هم و باالرفیر کرد؛ همیر

شود خورد و قرار یمگوید. این گزینه هم خط یمیم

ی باشد  .سیاوش به دنبال جای بهتر
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شب با بهرام تماس گرفته و خواسته بود، موضوع ترگل را 

با پیمانه هم درمیان بگذارد. ساعنر بعد پیمانه خودش با 

ارسالن تماس گرفته و او را بابت این کار شماتت کرده 

رای ارسالن بود. جزو معدود مواقیع بود که صدایش را ب

اش را از دست داده، خییل برد. اما اینبار خودداریباال یم

جدی از او خواسته بود ترگل را به خانه بفرستد و دنبال 

شان، ارسالن ی طوالبی دردرس نباشد. در انتهای مکالمه

توانسته بود پیمانه را تا حدودی قانع کند که در حال 

، ترگل به جز خانه ی  ی او جای دیگریحاضی برای رفیر
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ندارد. و با دادن این اطمینان که اقامتش چند روز بیشتر 

به طول نخواهد انجامید، رضایت نسنی او را جلب کرده 

  .بود

 

های خودش شبیه بود های مادرش هم به نگرابی دغدغه

ایط ترگل را یم دید. اما پیمانه و قبل از خودش، رسی

بان بیاورد؛ گذرد را به ز توانست هر آنچه از دلش یمنیم

ک کم سن و سال به ارسالن عادت کند و یم ترسید دختر

 میانشان بیفتد که آن دختر آسیب 
ر
یا ناخواسته اتفاف

دارد. اما بارها به هایش را برای خودش نگه یمببیند. ترس

د یم ی کند که این میهمابی هرچه رسیعتر باید ارسالن گورسی

 .تمام شود

 

***** 
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 من بهش  -
ی

شک دارم مامان. این یارو  هرچیم که بگ

محمدی خودشو بعد این همه سال مدیون خشایار 

 .میدونه. از منم خوشش نمیاد

. ول کن دیگه   - آخه تو که اینهمه وقت زیرنظرش گرفنر

بدبخت و. اگه از جای ترگل ختی داشت یا کمکش کرده 

فت رسوقتتش  .بود که تا حاال متر

ماه بیشتر شد. کل  چ  بگم؟ بازم بهش اعتماد ندارم. یه  -

ها رو گشتم. ظاهرا از تهران تهران و گشتم. همه پایانه

ون نرفته. تنهابی که نیم تونسته فرار کنه یا قایم بشه بتر

 مامان. اصال نکنه بالبی رسش اومده باشه؟

 .اندازدشوکت نگاه عمیقر به فربد یم

خدا نکنه. اصال شاید خونه دوسنر رفیقر رفته تا تو رو   -

 ازدواج منرصف کنه و برگرده؟ هان؟از 

نیما. اوال کدوم دوست و   - ی مامان راجع به ترگل حرف متر

دم محسن  رفیق؟؟ همه جا یا خودم بردم آوردمش یا ست 

ه بیاره و شیش دونگ حواسش به ترگل باشه. جابی  بتی
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نرفته که دوسنر هم داشته باشه. بعدشم ترگل میدونه با 

 .این حرفا من بی خیالش نمیشم
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 بیخیال خودش یا بیخیال کارخونه؟  -

بابا کم واسه اون کارخونه زحمت نکشیده که حاال   -

بذارم بیفته دست یه غریبه. نه ترگل از جمع محتشما 

ه نه اون کارخونه ون متر  .بتر

 ...فربد! اگه ترگل تو رو دوست داش  -

بسه مامان! هیچ  نگو. ترگل غلط بکنه بخواد فکر   -

 .ای بکنهگهدی

 

ی و زمان شک کرده.  عصبانیتش حد و مرزی ندارد. به زمیر

دم عمیقر از سیگارش میکشد و رسی که شوکت به 

بیند.  تمام تالشش را برای دهد را نیمتاسف تکان یم

تربیت احسن فربد به خرج داده بود. انصافا فربد هم 
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های همابی شده بود که انتظار داشت اما در سال

 ، ی عوض شده بود. سیگار نوجوابی به یکباره همه چتر

زینت بخش دستان شده بود و با رفتارهای عصنی و گاها 

بی منطقش ثابت کرده بود فرزند خلف خرسو است. 

همانطور جاه طلب و خودخواه؛ و گاها بی منطق. 

ها دوست داشتنش هم مثل خرسو بود. گایه وقت

کرد، تربیتش مغلوب ژنتیک خرسو شده احساس یم

 .ستا

 

اش آمده و تینا را ختی ی مجردیفربد دیشب باز به خانه

خواست کیم از افکار مزاحیم که در کرده بود. دلش یم

دهد، راحت شود. تینا باز هم به زیباترین رسش جوالن یم

شکل ممکن حاضی شده بود. شام را کنار هم خورده و 

ه فیلم دیده بودند؛ همان کارهابی را انجام داده بودند، ک

دوست داشت االن به همراه ترگل انجام بدهد. او را سهم 

ی نبودن ترگل بود که خودش یم دانست و حاال همیر

  .کردخشمش را دوچندان یم
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ی  ترگل مثل تینا کاربلد نبود. با دلش قرار گذاشته بود، اولیر

ی را خودش به ترگل یاد بدهد. اما االن به جای  ی هرچتر

ک زبان نفهم، تینا کنارش بود. تینابی که زیادی حرف  دختر

زد و در هتی اغوا کردن، زیادی استاد بود. از تمایم یم

هابی که برای تینا کرده بود، تنها کالس ماساژ برایش هزینه

ای تینا بازدیه داشت و در پایان شب هم با ماساژ حرفه

 .به خواب رفته بود

 

شد و به کارخانه صبح شده بود. کم کم باید بلند یم

دهد. کیم فت. دستانش را از دو طرف کش یمر یم

دهد. تینا را کشد و روی بالش تکیه یمخودش را باال یم

ی مشغول آرایش یم بیند که هنوز نرفته و جلوی متر

  .چشمانش است

 تموم نشد اون رسخاب سفیدآبت؟  -

 .تینا از توی آینه بویس برایش میفرستد

 بیدار شدی عشقم؟  -
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میذاری اون ریمل و برمیداری. مگه یکساعته این رژ و   -

 صدات میذاره بخوابم؟

انهخنده  .ای میکندی دلتی

  .بداخالقتم دوست دارم¬  -

دهد. لبهای رود و کنار فربد لم یمبه سمت تخت یم

ی فربد میگذارد و اش را محکم روی گونهرژمالیده

 .آوردی فربد را هم دریمبوسد که صدای خندهصدادار یم

ی با خنده چه تینا کش یمآها..   - ... هرچند وقت . ببیر یسی

 .یه بار بخندی بد نیست
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ی با خنده چه تینا کش یم  - ... هرچند وقت آها... ببیر یسی

 .یه بار بخندی بد نیست

ماساژ دیشبت کار خودشو کرده. کل رگهای گردنم   -

 .گرفته بود

 .پس امشب هم یه ماساژ مهمون من  -
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رم خونه. این یه هفته، ده روز فشار مامان نچ. باید ب  -

ی یم  .شه زیاد تنهاش بذارمشد. نیممدام باال پاییر

 

کند اما ی فربد حسادت یمالسلطنهتینا در دل به شوکت

ی در ظاهرش بروز ندهد. اثر رژ لب سیع یم ی کند چتر

مالد تا کمرنگش کند. ی فربد را با دست یمروی گونه

  .لحنی نرم، موضوع را عوض کندکند با همزمان سیع یم

فربد! فکر کن ازدواج که کنیم، من هر روز همینطوری   -

ی از خواب بیدارت یم  .جوری رژ مایلکنم. همیر

 

د و پوزخندی یم زند. این یک تای ابروی فربد باال میت 

 .زندمنظور حرف نیموقت بی دختر هیچ

 مگه قراره ازدواج کنیم؟  -

 

اعتماد به نفس جواب فربد را  تینا بدون تردید و با 

ی از این اعتماد نیست و تنها یم دهد، هرچند درونش ختی
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نقابی از اطمینان است که بر چهره نشانده تا فربد را به 

ی برساند که یم ی  .خواهدباور چتر

ی االنشم ازدواج کردیم خوب! من زنتم فربد. فقط   - همیر

 ...کنیم. من خییل دوستمونده دائمیش 

 

نشیند. جدی تینا را نگاه میکند و فتر یمکیم صا

 چشمانش را به نشانه پرسش ریز میکند؟

ی قصدی دارم؟   - اونوقت گ بهت گفته که من همچیر

 ممنوع؟
ی
  روز اول بهت نگفتم خیالباف

 

شود و به حالت درازکش روی بالش او به فربد نزدیکتر یم

و  تواند اضار دهد. با تمام تالشش باز هم نیمتکیه یم

 را از صدایش حذف کند
ی

 .کالفگ

. ویل االن دوساله با همیم. همدیگه رو   - ... گفنر گفنر

 .دوست داریم. رابطه مون خییل قشنگه
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صورتش را از لحن حق به جانب زن مقابل در هم 

 .کشدیم

دوست داریم؟؟! از طرف خودت حرف بزن تینا. از   -

فتم همون اولم بهت گفتم ترگل و دوست دارم. بهت گ

م و میام   .واسه چ  با تو متر

 

ی ترگل وسط بحنر که تینا عصبابی از شنیدن نام دوباره

مربوط به خودشان دونفر است، تکیه اش را از بالش 

د و صاف یمیم  .نشیندگتر
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ترگل، ترگل، ترگل... خوبه حاال قالت گذاشته و رفته،   -

. معلوم نیاینقدر سنگش و به سینه یم ست خود ترگل زبی

 ...االن کجا و بغل ک
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ک چشهای فربد به آبی رنگ خون یم د. نبودن دختر گتر

زبان نفهم کم بود، حاال از موجودی دم دسنر هم باید 

شنید و در مقابلش از ترگیل که نبود دفاع تیکه و کنایه یم

گذارد. روی او خیمه کرد. دستش را روی گلوی تینا یمیم

 و هشدار دهنده، کلمات را در زند و با لحنی عصنی یم

 .کوبدصورت او یم

 

بار آخرت باشه اسم ترگل و میاری. دفعه بعد یه   -

ون. دندون سالم تو دهنت نیم ذارم. حاالم پاشو گمشو بتر

اینهمه خرجت میکنم بیای تر بزبی به روزم و بری؟ 

تقصتر خودمه. زیادی رو دادم بهت فکر کردی پچی 

 .شدی؟ گمشو یاالا

 

له آخرش دست کیم از فریاد نداشت. گلوی تینا را با جم

هل رها کرده و از روی تخت بلند شد. تینا ماند و 

چکیدند. از همان روز اول، هابی که از رس حرص یماشک

فربد حدود او را مشخص کرده بود؛ اما تینا از همان اول، 
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ی نیامده بود و حاال احساس ناکایم یم کرد. وقنر برای رفیر

بد ماجرای فرار ترگل را گفته بود، امیدوار شده بود که فر 

که دیگر مزاحیم در میانشان نیست. اما انگار فربد 

ی آتش خشم را در قلب او  دست بردار نبود و همیر

خواست نسنجیده قدیم کرد. اما باز هم نیمور یمشعله

د رسی به دوستش مهتاب بزند و بردارد. تصمیم یم گتر

 .آرام شود

 

ی آمده و  زیر چشمش اه  اشکریمل همر  هایش پاییر

ریخته، آرایشش را بهم زده بود. اهمینر نداد و با همان 

ون آمد. رو از فربدی که لباس  رسوصورت از اتاق بتر

ی بود گرفت. در را به هم پوشیده، آماده ون رفیر ی بتر

ون رفت   .کوبید و جلوتر از فربد از خانه بتر

 

***** 
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وان یک فراری در این خانه نزدیک دوماه است که بعن

ی از محمدی نیست. شوکت زندابی شده ام و هنوز ختی

جون در این مدت دو بار دیگر به دیدنم آمده، ویل هربار 

نیم ساعت بیشتر پیشم نمانده و بیشتر این نیم ساعت را 

با سفارش به ارسالن گذرانده بود. شوکت جون از شک 

ت و اینکه تا گففربد به محمدی و زیرنظر گرفتنش یم

زمانیکه فربد آقای محمدی را به حال خود نگذارد باید 

 .در این خانه بمانم و کیس از جایم ختی نداشته باشد

 

ام بشدت رسرفته و این بالتکلیقی هم به آن دامن حوصله

ند. هرروز بیشتر و بیشتر از ارسالن خجالت میکشم.  ی متر

ر طول بیشتر حس رسبار بودن میکنم. قرار نبود اینقد

 روزهایم را جابی دیگر بگذرانم. بکشد! کاش یم
ر
شد باف

خواهد. اما یکبار که بعد از دلم گویسی همراهم را یم

بحث با ارسالن خواستم روشنش کنم و خودم با 

م، ارسالن آن را با عصبانیت از دستم  محمدی تماس بگتر

ی روشن کردنش کار گرفت و پنهانش کرد مبادا وسوسه
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من هم اضاری برای پس گرفتنش نکردم.  دستمان بدهد. 

اگر فربد پیدایم میکرد پای شوکت جون و ارسالن هم گتر 

توانستم گربه کوره باشم و بیشتر از این باعث بود. نیم

 .دردرسشان شوم
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ی و گوشه کنار این باغ  ی آنقدر در این مدت رسم را با آشت 

و  ام که وجب به وجب باغیخ زده مشغول کرده

خانه را ازبرم. ارسالن هم نامردی نیم ن کند و هر آنچه آشتی

دهد. عجیب است که این کند را سفارش یمهوس یم

افتد. لباسهای زیری بدن شش تکه با این اشتها از فرم نیم

ام باغ آویزان کردهرا که دور از چشمش در انتهای 

 دارم تا به حمام بروم. بعد از نصب آن مالفه میتوانمبریم

با خیال راحت در اتاقم لباس بپوشم بدون اینکه  نگران 

ی خیس شدن لباس هایم باشم. هر چند این مرد در همیر
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مدت خودش را ثابت کرده، اما باز هم از وقنر این مالفه 

ی دارمرا نصب کرده  .ام احساس امنیت بیشتر

 

ارسالن در خرید رسی قبل چند شامپوی بچه برایم 

ی متفاوت داشت. رس یک رایحهخریده بود. هر شامپو 

گفت شامپوبی که بوی طالنی گذاشت و یمبه رسم یم

ها طالنی دوست دارند. ی بچهمیدهد را بزنم که همه

اض من را بلند کرده بود و در آخر  چند بار صدای اعتر

موفق شده بود من را هم همراه خودش بخنداند. راسنر 

د رسش چقدر قشنگ یم ی را کیم به خندید! قهقهه که متر

برد و ردیف دندانهای درشتش را به نمایش عقب یم

ی میخورد و جمع میگذاشت. گوشه ی چشمانش هم چیر

  !اش خییل دوست داشتنی استمیشد. صدای خنده

 

به نم و فورا لبخند از این فکر با دست ضی ی ای به رسم متر

جا گرفته روی لبانم را جمع میکنم. نباید یادم برود من 

و فقط مهمانم و ارسالن... ارسالن هم اینجا فقط 
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بان باشد. شاید یک همخانه،  ی نمیتواند بیشتر از یک متر

های زنعمو دیگر حنر شاید یک دوست که بعد از حرف

ند و هر شب ساعنر را به حرف زدن میگذراند.  ی کنایه نمتر

گوید. از پدری که هروقت ارسالن از اش یماز خانواده

بویید شاید ردی از سالن را یمگشت دستهای ار ایران بریم

ای که دستان شوکت روی آن جا مانده باشد. از پیمانه

عاشقانه برایش مادری کرده بود و حنر نام دختر و پرس 

خودش را هم نزدیک به نام ارسالن برگزیده بود؛ ارسین 

اش بیست و چهارساله، همان دختر موبلوند که در گویسی 

باهویسی که دانشجوی دیده بودم. دختر با استعداد و 

ستابی بود  .ارشد روانشنایس بود و برادرش ارس که دبتر

 

سوزد که عمری با حرست عشقش عمو یمدلم برای زن

 ! رس بر بالش گذاشته؛ اما برای زن پیمانه نام بیشتر

شوهرش دور نزدیکش بوده و هست. تمام امید و 

اش را به پای همرسش ریخته، اما دل شوهرش، عالقه

ر در ظاهر خود را شیفته نشان بدهد، اما همیشه حنر اگ
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 مانده. به جای زنعمو بودن 
ر
در گرو عشقر قدییم باف

 !ترسخت است و به جای پیمانه بودن سخت

 

 73_پارت#

 

ی زیادی با روزهای اولش دارد. دیگر من ارسالن فاصله

ون آمده. پیش خدمت نیستم و او هم از قالب اربابی بتر

ی را بچینم، بار سوم خودش پیشاگر دو نوبت من م قدم تر

ام و او از من شود. گایه هم من نشستهانجام این کار یم

ی ترک دم کرده و با لیوان کند؛ برایم بارها قهوهپذیرابی یم

آبی کنارش رسو کرده بود. هربار هم بعد از خوردن قهوه 

متذکر شده بود که این جزو قول و قرارمان نبوده و باید 

مهرچه زود   .تر این مدل قهوه دم کردن را یاد بگتر

 

ام، که هم صحبتم شده بود. از دیگر نه تنها همخانه

شان در استانبول برایم گفته بود. از کازینوها و خانه

هابی که دور از ی شهرش. از شیطنتهای شبانهکلوپ
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ی مست شدنش. از چشم پیمانه میکرد. از تجربه

های دویدن ی بوی دریا و استشمام هر لحظه

اش کنار آن. از سفرهایش، دانشگاهش، شب صبحگایه

کرد اش برگزار یمشعرهابی که بهرام خان با دوستان ایرابی 

 و خودش که همیشه پای ثابت این شب
ی

ها بود. او زندگ

 
ی

  .کرده بودرا پر و پیمان زندگ

 

من هم برایش گفته بودم؛ از خاطراتم با مادر و پدری که 

 کردند. مادر و پدری که  هرچند کوتاه،
ی

اما عاشقانه زندگ

 هولناک  برای همیشه 
ی
روز سالگرد ازدواجشان با تصادف

ی عمو ترکم کردند. هر دو باهم! و نقل مکان من به خانه

  .ام بودخرسو که توفیق اجباری

 

 شدید گرفته و 
ی

از دوسایل برایش گفته بودم که افرسدگ

 که شوکت برایم مدرسه را تعطیل کرده بودم. دو سایل

شبانه روز مادری کرد. از روزهای بعد از آن گفته بودم.  

ها و از دوست و رفیق بودن فربد. از حمایت
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یهایش. از سختمهربابی  هایش... از ها و محدودیتگتر

ی گفتم به جز نگاههای آخرش. به جز رسی که  همه چتر

الی موهایم رفت. به جز دری که قفل کردنش از هفت 

یش عادتم شده بود. به جز بوی الکیل که از دهان ماه پ

ی فربد شنیدم. به جز سییل ای که در تمام عمرم برای اولیر

 ...بار به کیس زدم

 

دار شود. باز از کجا آمد و میدانهایم تند یمریتم نفس

دهم و قدمهایم را به افکارم شد؟ رسم را به شدت تکان یم

را به جریان آب کنم تا تن و فکرم سمت حمام تند یم

بسپارم. بعد هم باید انارها را دان کنم و هندوانه را 

همانطور که قبال از اینستا یاد گرفته بودم به شکل گل 

ترین شب سالم، برش بزنم. امشب یلداست و در طوالبی 

 !کابوس فربد را راه نخواهم داد
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گذارم تا زودتر خشک شوند. جلوی موهایم را باز یم

م و لیوان چابی ینه خودم را به بغل یمشوم ام را به گتر

ی که در این دنیا، بدون هیچ دهان یم ی برم. انگار تنها چتر

ست. دردرسی حق لذت بردن از آن را دارم، چابی لیوابی 

ارسالن هم کم کم به چابی عادت کرده؛ طوری که جای 

نوشید را چای تازه دم با عطر هابی که هرشب یمقهوه

ی گرفته استهل یا د   .ارچیر

 

هایم اضافه کاری گفت که از کلیهچندشب پیش یم

کشم و حقشان بر گردنم است. این را آنقدر جدی به یم

زبان آورده بود که از نوشیدن چابی عذاب وجدان گرفتم. 

اما این عذاب وجدان تنها تا زمابی طول کشید که دستش 

 من را هم را دراز کرد و در ادامه چابی خودش، لیوان چابی 

رسکشید و گفت؛ "واسه هرکیس اندازه هیکلش چابی بریز 

  !بچه". گفت و ندید که با دل ندید بدید من چه کرده
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شود. رس و ست دیگر در سکوت وارد خانه نیممدبر 

اندازد که من متوجه آمدنش صدابی در حیاط به راه یم

دانم چه زمان عادت کردم به بشوم. خودم هم نیم

بروم. انگار در مقابل یک قدم رو به جلوبی که  استقبالش

 دیده
ی
ام. به او برداشته، من هم خودم را ملزم به تالف

های خوبی برای ایم و همخانهدیدن همدیگر عادت کرده

ایم. آرامش نسنی که این روزها میانمان حاکم هم شده

 که دیگر بی 
ی ایم نیماست را دوست دارم. همیر کند و احتر

های مرا میهمان ی باالی هجده سالش، گونههابا شوچی 

  .کند  ممنونش هستمرسچی نیم

 

کند پایبند آداب و رسوم ارسالن بیش از آنچه که ادعا یم

اینجاست. همانقددر که در گفتارش روان است و طوری 

ون فاریس حرف یم زند انگار پایش را از تهران بتر

آنقدر که های قدییم را هم میداند. نگذاشته، تمام رسم

ی یلداست. من هم این سه روز را در تکاپوی چیدن سفره

اش کنم. امشب زودتر از هر زمان کنم همرایهسیع یم
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ن وسط دیگری به خانه بریم گردد. خریدهایش را روی مت 

ی به حمام یم  کند و خودش برای دوشرها یم رود. گرفیر

هنوز هم حمام داخل راهرو را به حمام داخل اتاقش 

ی خودش، بیشتر شود در خانهدهد. رویم نیمح یمترجی

اض کنم  !از این به این کارش اعتر
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ون یمترمه کشد. از بوی خاک ی آبی رنگ را از ته کمد بتر

شود همینطوری از شود. نیمو نای آن صورتم جمع یم

شورم و از ارسالن آن استفاده کنیم. ترمه را با شامپو یم

کنم آن را کنار شومینه ها را آماده یمرفخواهم تا ظیم

های فلزی جلوی شومینه خشک کند. ترمه را روی نرده

اضیم  .کندهای من نیماندازد و توجیه به اعتر

 

ریزم و کنار  ی سفایل قدییم یمها را در کاسهآجیل 

گذارم. ارسالن از کتابخانه دیوان ی آبی رنگ انار یمکاسه
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د و از این با دستمال خاکش را یم دارد و حافظ را بریم گتر

حجم خاک نشسته روی کتابها اوه اویه میگوید...  در 

های این این مدت اصال به فکرم نرسیده بود رساغ کتاب

شان کنم. راستش اصال کتابخانه ی ی کوچک بروم و تمتر

ای این کتابخانه قفل کردم که در شیشهفکرش را نیم

  .نباشد

 

چرخانیم. دودی از دی رس یمبا حس بوی ناخوشاین

سمت شومینه برخاسته. برسعت به سمت شومینه 

اش آتش ی ترمه را که حاال گوشهدویم و ارسالن سفرهیم

گرفته، در هم مچاله کرده و به رسعت به سمت حیاط 

برد، تا دود بیشتر از این در سالن نپیچد. وقنر داخل یم

کنم. او هش یمگردد، دست به کمر و با اخم نگاخانه بریم

 
ی

ی ترمه ناراحت نیست و انگار لودگ اش مثل من از سوخیر

 .خنددگوید و خودش هم یمگل کرده که خودش یم

های رسویسش ناقص شده. قیافه شو! انگار استکان  -

 !خرم میذارم رو جهازتخودم عینشو یم
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یهخواد غصه تو نیم  - ی ی من و بخوری. از اولشم ی جهتر

نکن، تو گوش نکردی. االن چ  بندازم  گفتم اونجا پهنش

؟ ی  رو زمیر

ی وختاست دیگه. حرص   - بابا یکبار مرصف مال همیر

نخور پوستت چروک میشه. اخالق که نداری، چروک 

تتامروکم بیسی دیگه کیس نیم  .گتر

 

 .توانم نخندمنیم

 .مونمتو نگران نباش. رو دست تو یگ نیم  -

 

پوشم و با ذوق یم پلیور قرمزی برایم خریده که آن را 

ی سایلتشکر میکنم. یم ست که در خانه گویم این اولیر

گوید پیمانه هر کیس جز من منتظر یلداست. اما او یم

کند و تر از سال قبل برگزار یمسال یلدا را با شکوه

ها دارد؛ همانطور که پدرش تعصب خاض به این مراسم

ی بچه ت، هایش متعصب اسبشدت روی فاریس یاد گرفیر
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ام پیمانه هم اعتقاد دارد باید به جشن های سننر احتر

 .گذاشت
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نشینیم. او مشغول پاکسازی بعد از شام کنار سفره یم 

سفره است و من در عجب که بعد از شام مفصیل که 

اش جا خورد، این حجم از تنقالت را کجای معده

  .دهدیم

 ینیشون؟میخوام زنگ بزنم بابا اینا. میخوای بب  -

 .دونم... یعنی برات بد نشه که من اینجامنیم  -

های سفید لعننر و همان خندد؛ با همان ردیف دندانیم

 .بردرسی که رو به عقب یم

نه کوچولو بد نمیشه. بابام کم و بیش در جریانه. روزی   -

  .نیست باهم حرف نزنیم
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ی را به پدرش یم گوید هم خجالت از اینکه همه چتر

کنم. گویسی را از جیبش م، هم ته دلم حسادت یمکشیم

ون یم  .گویدکشد و رو به من یمبتر

 .قبل این که زنگ بزنم اون اخماتم وا کن بچه جون  -

 

دانم کشم. نیمبه ناچار و معذب لبخندی روی لبم یم

وقنر تماس برقرار شود، باید چه برخوردی داشته باشم، 

واهند کرد. هرچند، ی ارسالن چطور رفتار خیا خانواده

هر بدرفتاری هم که بکنند حق دارند. دو ماه است 

 
ی

 .امشان شدهاینطور مزاحم زندگ

 

کنم. تماس برقرار موهایم را با دست کیم مرتب یم

ی بگوید یم ی شود و قبل از اینکه ارسالن فرصت کند چتر

ارسین از آنسوی خط با جیغ و خنده سالم میکند. 

اش خوش و بش بقیه خانواده ارسالن بعد از ارسین با 

 برق یمیم
ی

زند. کند. چشمانش از خوشحایل و دلتنگ

بیشتر مکالمابر که با خواهر و برادرش دارد، به خنده و 
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 یم شوچی 
ی

گویند و زمان برگشتش شان یمگذرد. از دلتنگ

  .پرسندرا یم

 

های ارسالن یم گوید که آنقدر ارسین از دوست دختر

اند که مجبور احوال ارسالن شده تماس گرفته و جویای

شده خطش را عوض کند و این خسارت را بعدا از جیب 

ان خواهد کرد. میانشان ارس تنها کیس ست برادرش جتی

که لهجه شدید ترگ دارد؛ هرچند بازهم کلمات فاریس را 

اش از آمدن زند. با آن لهجه بامزهخییل روان حرف یم

میدهد. گویا همسایه همسایگانشان تا ساعنر دیگر ختی 

هایشان هم در یط این سالها به این مراسم خو گرفته و 

کنند.  بعد از دقایقر طوالبی برای تکرار آن روزشماری یم

گذرد ارسالن توجهشان را به که از خوش و بششان یم

 .من جلب میکند
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سورپرایز دارم واسه تون. میخوام یگ رو نشونتون   -

 .بدم

 .ن میکند و با خنده ادامه میدهدرو به م

، راحت ببیننت  - ی  .ترگل بیا ور دل عمو بشیر

 

س و گونه ی دارم رسخ شدهبا استر اند نزدیکتر هابی که یقیر

ی جا شوم. با به ارسالن یم نشینم که در قاب دوربیر

خجالت سالم میکنم و دوباره هیاهو آنطرف خط باال 

هابی رو بهیم
ی د. ارسین به ترگ چتر ارسالن میگوید  که  گتر

نم در مورد من باشد. شلیک خنده ی های ارسالن حدس متر

ود و من هاج و واج نگاهش یم کنم. ارسالن رو به هوا متر

ی به  زن خوش ند و او با ترسی ی  متر
ی
چهره و مسن حرف

مصنوغ به ارسین سیع در ساکت کردنش دارد. هرچند 

 که ست و من آن را به لذبر چشمان خود پیمانه چراغابی 

د ربط میدهم   .از دیدن رابطه خوب میان فرزندانش میتی
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! همه همچنان لبخند دارند. گوبی  چه تصویر زیبابی

گرمای میانشان، رسدی یلدا را به سخره گرفته. کاش مال 

من بودند. خانواده این شکیل است؟ من که تا بفهمم 

ی دنیا دست کیست مادر و پدرم را از دست دادم. رابطه

زنعمو هم هیچوقت اینطور گرم نبود. هیچوقت عمو و 

ی کیس با کیس حرف هم نیم زد چه برسد به این رس متر

 ...های از ته دل. تنها فربد بود که آنهمخنده

م  -  .رست و باالتر بگتر ببینم صورتت و دختر

 

آورم. این زن همانطور که ارسالن میگفت رسم را باالتر یم

 .مهربان است

نازی تو. ارسالن میگفت قراره یه مدت ماشاال. چقده   -

 .هم بیای ترکیه پیش ما تا کارات درست بشه

خوب.. اگه کارا درست پیش بره بله،. هرچند   -

همینجوریش هم خییل مزاحم شدم. االن باید همه پیش 

هم بودین. من باعث شدم ارسالن خان االن از 

 .ش دور بمونهخانواده
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طرف خط نرسد زمزمه با صدابی آرام، طوری که به آن

 "کند: "خان یا غول جنگیل؟یم

 

بهرام که متانت و آرامش از تمایم حرکات و رفتارش 

اندازد و به جای ی پیمانه یمپیداست، دست دور شانه

 .پیمانه با شوچی جواب میدهد

این پرس من اگه االن استانبول هم بود، بازم ور دل ما   -

گرفت. الاقل شن یمنبود. معلوم نبود امشب و با کیا ج

 .االن ختی داریم کجاست

ارسالن االن تو جنته بابا. اونم با یه حوری که جای   -

 .هفتاد و یگ بقیه شونم خوشگله

 

قبل از اینکه ارسالن عکس العمیل نشان دهد پیمانه با 

 ارس کشیده
ی

اضی ساختگ ای میگوید و نمیگذارد اعتر

سنر به رس کم شوچی نابجای ارس ادامه دارشود. بهرام د

گوید. کشد و "پدرسوخته"ای رو به ارس یممویش یم
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 مکالماتمان به خنده میگذرد. انقدر صمییم و راحتند 
ر
باف

شناسند، و آنقدر دوستانه که گوبی سالهاست مرا یم

ای خودم را در جمعشان کنند که برای لحظهبرخورد یم

 احساس نکنم
ی
 .اضاف
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ی بهرام و پیمانه از روی من جدا های سبا اینکه نگاه نگیر

شود، اما ابدا احساس بدی ندارم. تمام معذب بودنم نیم

شک رخت بربسته و خودم را یگ از آنها میبینم. بی 

ین شب  امشب یگ از قشنگتر
ی

ام است. کنار های زندگ

ی یکبار مرصف آبی رنگ که ارسالن به یک متر سفره

ی پهن کرده، با  انار و هندوانه و آجییل نیت ترمه روی زمیر

 بی 
ی
اند. با ربط به بقیه ریخته شدهکه هر کدام در ظرف

. کنار فال  بشقابی پر از چیپس و یک پیاله ماست موستر

د و با صدای  حافظی که بهرام برای هر تک تکمان میگتر

ا و خش   .خوانددارش آن را برایمان یمگتر
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 ها به آدم دهن کچی گفتم ظرفتا ساعنر پیش یم

هابی که هیچ همخوابی کنند، اما االن حنر لبخند ظرفیم

بینم. حال خوش با همدیگر ندارند را هم به وضوح یم

ی نعییم، به آنها هم رسایت کرده. تماس قطع خانواده

کشد و شود و ارسالن خودش را بیشتر سمت من یمیم

بان قلبم برسعت باال ام یمدستش را روی شانه اندازد. ضی

ی میگوید "بگو سیب". من رود یم . با خنده رو به دوربیر

، متعجب از این صمیمیت فوران  ی اما به جای دوربیر

ه ماندهکرده ام. صدای اش به صورت خندان خودش ختر

  .ی ارسالنآید و بعد دوباره صدای خندهکلیگ یم

  .رختم قشنگهایا ویل نیمچه خوشگل شد... بچه  -

 

ند ورسی    ع جایش را  ی بر رس سفره عوض میکند  چشمگ متر

 .نشیندو روبروی من یم
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، یه عکس تگ  - ی م، بمونه به یادگار.  بشیر هم ازت بگتر

ی هام باور نیممدرک نداشته باشم، فردا پس فردا بچه کیی

 .تو جوونیام چه فردینی بودم

 

 من راست یم
ی

گفت؛ بدون شک ارسالن، فردین زندگ

ی دارم او هم تا ابد حایم  ن خاطرهتریاست. یقیر
ی

ی زندگ

  .من خواهد ماند

 

د! مانند عکس اینبار یم  خواهد یک عکس تگ از من بگتر

کنم دهد. سیع یمخواهد، تنها ختی یمقبیل، اجازه نیم

تری داشته نسبت به عکس قبل صورتم حالت طبییع

ه های بسته لبخند یمباشد. با لب ی ختر زنم و به دوربیر

د. کشد تا ارسالمانم. طول یمیم ن این یگ عکس را بگتر

ه به تصویری که  ی و ارسالن ختر ی دوربیر
ه به لتی من ختر

 !بینددرنمایشگر گویسی یم
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در آخر شب ارسالن چای داغ و نبابر را به زور به خوردم 

گوید جلوی شب ادراری دهد و بعد از خوردن آن یمیم

د. با حرص  بچه و ها بعد از هندوانه خوردن را میگتر

کنم تا مناسب چشمابی گشاد شده دور و برم را نگاه یم

ی  ی ترین وسیله را برای پرت کردن به طرفش پیدا کنم. چتر

افتم. با یک قدم بلند پله کنم. خودم دنبالش یمپیدا نیم

ها در کند و در ورودی راهروی منتیه به اتاقها را رد یم

 .ایستدرود، رو به من یمحالیکه از خنده ریسه یم

 

افتم و هرچه زور اش، من هم به خنده یماز دیدن خنده 

شوند و بعد از چند ثانیه خودداری زنم لبانم جمع نیمیم

ین من هم با صدای بلند با او یم خندم. یقینا امشب بهتر

ین شنی که در شب یلدابی بود که گذرانده
ام... اصال بهتر

 !امتمام عمرم گذرانده
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ی بار  دیر از خواب بیدار شدم. آنقدر امروز برای اولیر

دیشب از هر دری حرف زدیم که نفهمیدیم گ ساعت 

سه شد! هیچوقت عادت نداشتم تا این ساعت بیدار 

بمانم. ارسالن از دوستان و کارش در استانبول برایم 

حرف زده بود. از رستورابی که پدرش برپا کرده بود؛ با 

ی اینکه خود بهرام خان رسرشته ی نداشت اما با ای در آشت 

ان کاربلد، در عرض چندسال توانسته  ی استخدام رسآشت 

ش دهد   .بود اسم و رسیم در کند و رستورانش را گستر

 

اش رساغ عاشق جهانگردی خود ارسالن اما طبق گفته

 
ی

بود. در دانشگاه مدیریت توریسم خوانده بود و به تازگ

ه با دوستانش آژانس مسافربر دایر کرده بودند. از اینک

دو ماه است بخاطر من اینجا پاگتر و مجبور شده کارش را 

منده  هم به امید بقیه ول کند، بیشتر رسی
ی
ام کرد، از طرف

اش در برابر خواست مادرش، باعث مسئولیت پذیری

ایم که برایش قایلم چند برابر شود  .شد احتر
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***** 

 

ض ی دابی رس یماین اواخر بیشتر به خانه زد تا بازهم معتر

اش بود. ی دابی شوند. امروز هم ناهار را مهمان خانهن

نفیسه خانم مثل همیشه برای ارسالن سنگ تمام 

ی خوش رنگ و لعابی پخته بود. گذاشته و کوفته

ی بریمتربچه ی زند. دارد و گاز یمای از وسط بشقاب ستی

سوزد. قاشقر از غذا را به نوک زبانش از تندی تربچه یم

ان کند. در این خانه،  ی تربچهبرد تا تنددهان یم را جتی

ی خوردن همیشه به کاهو و ساالد ارجحیت داشت ی  .ستی

 

نقص است. اما اش مثل همیشه بی دستپخت زندابی 

ارسالن ناخودآگاه، دستپخت زندابی را با دستپخت ترگل 

ایست اما هرچه باشد کم کند. دختر باسلیقهمقایسه یم

ی تجربهسن و سال و کم غذاهابی را بلد ست و چنیر

ی مطبخ، کل روزش را  ک مثل کنتر
نیست. این مدت دختر

خانه ی هایشان ی او گذرانده و تمایم وعدهی خانهدر آشت 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

به سفارش و خواست ارسالن آماده شده بود. به این 

، که در هیچ کند که نه تنها در هیچ وعدهفکر یم ی غذابی

ی کوچک دیگری، اثری از خواسته . های ترگل نیستچتر

سوزد و از دلش دلش برای مظلومیت این دختر یم

ی گذرد کاش یمیم شد ترگل هم رس این سفره بود. با همیر

 .دهدفکر نفیسه را مخاطب قرار یم

. اگه از کوفته  - ها موند واسه دستت درد نکنه زندابی

م؟شامم یم  ذاری بتی

ین! نگفتم به این برسی نباید رو داد؟ خورده   - تحویل بگتر

هشم یمبقیه  .خواد بتی

 

د تا سیاوش را ساکت ی لبش را گاز یمنفیسه گوشه گتر

 .دهدکند، و رو به ارسالن با نگرابی جواب یم

ی االن یم  - . آره قربونت برم. همیر ذارم تو ظرف بتی

م... موندی تو اون خونه تک و تنها. نیم دونم بمتر

ی؟گرسنه  ای، ستر
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برد. ک دهانش باال یمکند و تا نزدیلیوان دوغ را پر یم

زند و به جای او جواب چشمگ معنادار به ارسالن یم

 .دهدمادرش را یم

ت شکم، اگه گرسنه یم  - رفت تو باغ موند، نیماین حرصی

ی آسمابی تنها بمونه مامان. ما که ختی نداریم شاید مائده

ی   ...تر وبراش پهن شده؛ هرروز سنگیر
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ی یمبا نگاه چپ ارسالن رس  گذارد ی    ع لیوان دوغش را زمیر

 .کندی حرفش را عوض یمو دنباله

کنم، خیلیم الغر شده. بچه البته... االن که فکر یم  -

 !خییل داره اذیت میشه... داداش بفرما دوغ

کشد و رو به نفیسه خانم تعارف رس یمدوغ سیاوش را بی 

 .کندیم

. فقط دست¬  - دی پخت شما زیااذیت نیستم زندابی

 .خوبه، منم خییل وقت بود کوفته نخورده بودم، چسبید
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ها بلند یمغذا که تمام یم شوند که شود، نفیسه و دختر

کنند. ارسالن بنا بر عادت این چند وقت، سفره را جمع 

شود.  نفیسه با دیدن ارسالبی که برای کمک از جا بلند یم

ست، کاسه به ها داخل سینی در حال جمع کردن لیوان

ها نداشت و زند. ارسالن از این اخالقدست خشکش یم

ی هم همه را متعجب کرده بود. صدای سپیده که  همیر

د، نفیسه را به خودش یمها را از ارسالن یملیوان آورد. گتر

ی اندازد که او هم حداقل به اندازهنگایه به شوهرش یم

ی دیگری خودش متعجب است. نیم گذارد ارسالن به چتر

 .فرستدو او را پیش شوهر و پرسش یم دست بزند 

ا جمع   - ی عزیزم. تو چرا آخه؟ من و دختر برو بشیر

  .کنیمیم

 .کندو زیر لب برای خودش زمزمه یم

 ...م از بس تنها موندهبچه  -
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سیاوش با لبخندی عریض رو به ارسالن، با صدای 

 .دهدشوچی حرف مادرش را یم

کدبانوبی شده واسه   یه مدت تنها مونده تو خونه باغ،  -

 .خودش. دیگه وقت شوهر کردنشه

 

د و با نگاهش برای ی سیاوش را یمارسالن کنایه گتر

کشد. به محض اینکه کنارش سیاوش خط و نشان یم

ی یمیم  :گویدنشیند، زیر گوش سیاوش، تهدید آمتر

ون از این خونه یم  - بینمت... یه زن و فردا که بتر

وطلبانه دنبال خواستگار شوهری نشونت بدم خودت دا

 .بگردی

 

ست! داند تهدیدش تو خایلگوید اما خودش هم یمیم

ی چند های سیاوش که یممثال شوچی  داند تنها در همیر

ی از شوند؛ این پرس پیش هیچکلمه خالصه یم ی کس، چتر

 .اصل ماجرا بروز نخواهد داد
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***** 

 

ی را به سمت پارکینگ کج میکند و دکمه ی رس ماشیر

زند تا در باز شود. هنوز در کامل باز نشده که موت را یمری

 که در های سوزبی بلند و کیسهزن با پاشنه
ی

ی نسبتا بزرگ

ی را سد میکند   .درست دارد، راه ماشیر

 

 یم
ی
کشد و رسش را به سمت مخالف کالفه پوف

ها ول کنش چرخاند. میدانست تینا به این راحنر یم

مدتها خودش هم نیاز به نخواهد بود. گرچه، بعد از 

ام  حضور او در اتاقش داشت. همان دو سال پیش به احتر

مادرش که مخالف روابط آزادش بود، این زن را صیغه 

وغ نداشته باشد. هرچند  کرده بود تا الاقل رابطه نامرسی

خودش اعتقادی به این امر نداشت اما جای شوکت 

، یم ا خواست رضایتش ر روی رسش بود و هرچند نسنی

 .جلب کند
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زند که سوار شود. تینا با ای به زن یمبا رس اشاره

شود. خوشحایل در سمت شاگرد را باز کرده و سوار یم

ی که روی صندیل جا یم ی را همیر د، فربد با شتاب ماشیر گتر

ی وارد پارکینگ کرده و پارک یم کند. تینا در همان ماشیر

اش را محکم خود را به سمت فربد کشیده و گونه

داند از رس منفعت ای که فربد کامال یمبوسد. بوسهیم

. چپ چپ نگاهش یم
ی

کند و بدون هیچ است نه دلتنگ

ی پیاده یم  از ماشیر
ی
ماند که او شود و منتظر تینا یمحرف

ی را قفل کند و به خانه بروند  .هم پیاده شود و در ماشیر
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تمام  اش برای تینا اهمینر ندارد. امشب با رسسنگینی 

 
ی

اش اش آمده تا فردایش را گاراننر کند. پالتوی یشیمزنانگ

لباس قرمز کوتایه که زیر پالتویش پوشیده آورد. را دریم

به زیبابی اندامش را در بر گرفته و گردنبند قرمز شکل 

ه  نگ گردنش، چشم را ختر انارش روی پوست خورسی
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تا فربد را برد تواند را به کار یمداند و یممیکند. هرچه یم

  .اغوا کند

شب یلدابی اومدم، تا دیروقت هم اینجا منتظرت   -

 .بودم، نیومدی

 

ون یم کشد و روی مبل فربد کراواتش را از دور گردنش بتر

اهنش را باز یمیم   .کنداندازد. دو دکمه اول پتر

نمیخواستم مامان و شب یلدا تنها بذارم. بعدشم، مگه   -

 قراری داشتم با تو؟

 

آورد. بر نا رسدی صدای فربد را به روی خود نیمتی

د. رسش نزدیکتر رفته و با ناز دست فربد را یم عکس، گتر

ی فربد را باز را روی شانه کج میکند و دکمه های رسآستیر

شود و ی موهای تینا یممیکند. فربد متوجه رنگ زمینه

ی موهایش را در دست یم دپاییر  .گتر

ه  -  .عجیبه از بلوند دل کندیشون کردی؟ چ  شد تتر
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تینا خوشحال از اینکه نظر فربد را جلب کرده لبخند 

 .دهدزند و با ذوق جوابش را یمعمیقر یم

گفتم یه تنوغ بشه. بهم میاد، مگه نه؟ خییل سنم و   -

پایینتر نشون میده. انگار بیست و یگ دوسالم بیشتر 

 .نیست

 

ه کرده اما دلش نیریشه امده از بلوند ی موهایش را تتر

های بگذرد. تنها جلوی موهایش را به سمت روی ساقه

 موهایش را بیشتر به رخ بکشد. فربد 
ی

گ باال کشیده که تتر

که از همان اول منظور او را فهمیده، در دل به تقالی 

ند. اما احمقانه ی ی تینا برای رقابت با ترگل پوزخندی متر

ش و خواهد امشب بیش از حد تلچی کند. نیاز نیم

  .دهنداش، این اجازه را به او نیمهای مردانههورمون

 

رود و ای که همراهش بود یمتینا با ذوق رساغ کیسه

ی یم ی چیند. از الی کیسهمحتویاتش را با عجله روی متر

ی ملیله دوزی شده به رنگ ی های پالستیگ،  یک رو متر
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ون یم  و آبی و بنفش را بتر
ی ی یمستی . اندازد کشد و روی متر

ی شدهبه رسعت بسته ی پسته و انجتر های کوچک تزییر

های زیبابی به خشک و آجیل چهارمغز را که در ظرف

اند، از داخل بسته درآورده و روی شده شکل ترنج چیده

ی یم ی   .چیندرومتر

 

یک آینه با قاب کریستال و دو شمعدان کوتاه، ست آینه 

ی یم گذارد. را از داخل کارتن کوچگ درآورده و روی متر

ها را با عجله و بدون دقت پاره کرده، پالستیک دور شمع

ای دهد. حنر انار دان شدهها قرار یمآنها را روی شمعدان

که در یک ظرف بلور شفاف قرار دارد هم سلفون پیچ 

ی خریده   .شده، و معلوم است که آن را هم حاضی

 

خریدهابی که دیروز از کارتش انجام  دلیل اس ام اس

ی شد مشخص شد! پوزخند واضچ یممی زند. روی متر

 که در عرض چند دقیقه چیده یم
ی

شود هیچ اثری شلوغ
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ی پول از زحمت تینا نیست. همه و همه نتیجه

ون رفتهیامفنر   .ست که از جیب فربد بتر

 اینا چیه؟  -

گفتم پنجشنبه که نشد، به تالفیش امشب و با هم   -

یم  .یلدا بگتر

قب جلوش کنیم؟ اسمش روشه، مگه تولده که ع  -

 .شب یلدا! سایل یه شب هم بیشتر نیست

 

تینا آدم پا پس کشیدن با این ضدحال نیست. با لبخند 

 .کندعمیقر رو به فربد یم

، من یه چابی هم دم   -
عزیزم تا تو لباسات و عوض کنی

 .کنم. یه کیک کوچیک هم گرفتم. با چابی بخوریم

چرخاند و به در حدقه یمفربد پشت به تینا چشمانش را 

 .رودسوی اتاقش یم
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دو ساعت بعد تینا، با لباس خواب حریر جدیدش کنار 

تخت نشسته. به فربد غرق در خواب نگاه، و به 

یی پیشوسیله کند که قبل از آمدن با ای فکر یمگتر

سوزن درشنر از روی کاور سوراخش کرده بود. فکر 

زند که به خیال خودش، بخند یمای لکند و به آیندهیم

 که صداقت 
ی

ی زندگ امشب آن را گاراننر کرده. همه چتر

نیست. در این دوره و زمانه، درسنر و رسبه زیری برایش 

 !شودنان و آب نیم

شود تا تینا کل هفته را در آپارتمان ای یماین آشنر بهانه

 .مجردی فربد بگذراند و محکم کاری کند

 

***** 

 

شود. بارد. حیاط دارد سفید پوش یمیم از صبح برف

ارسالن امروز به باشگاه نرفته و در خانه ورزش میکند. 

شلوار ورزیسی و یک رکابی تویس رنگ به تن دارد و 

ی دراز نشستش در حالیکه پاهای بلندش را روی صحنه
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ست. آنقدر راحت اینکار را ی مبل قرار داده دیدبی دسته

 
ی

ها شک میکنم. امتحان حرکتانجام میدهد که به سادگ

آورم که بعد از نهایت حرکت ورزش مدرسه را به یاد یم

کشید و گردنم درد ششم یا هفتم باالی دلم تتر یم

ی فشاری که تحمل میکند گرفت. تنها نشانهیم

 
ر
ه میکندعرف  .ست که  از الی موهایش رسی

بچه جون جای نگاه کردن پاشو یه غذا مذا ردیف کن   -

 .نه کم خوردمکه صبحو 

 

 .چشمانم گرد میشود

ی خوردی با   - بذار سه ساعت بشه. چهارتا تخم مرغ آبت 

یه پیاله خامه عسل و نصف یه سنگک. ماشاال به این 

 .اشتها

 

ی ورزش، بریده بریده محیل به تعجبم نیم دهد و در حیر

 .کندباز حرفش را تکرار یم
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که... الگ   ها رو پاشو... تنبیل نکن بچه. این ... عضله  -

نساختم... پاشو حسودی نکن... از این به بعدم... 

 .های من و... شمردی نشمردیالقمه

حسودی چیه؟ کم مونده بود رس صبحونه منم   -

 .بخوری. اونوقت سه سوت گرسنه ت شده

 

دهد. برای در این حال هم فرصت را از دست نیم

دارد وبا شیطنت ای دست از دراز و نشست بریملحظه

دلب پایینش را گاز یم  .گتر

تو رو بخورم؟ ... لعننر چه میکنی با آدم... بذار پرس   -

 !خوبه بمونم

 

ند. چرا یاد نیم ی گرفتم در مقابل او چه و بلند قهقهه متر

بگویم که اینقدر رسی    ع به نفع خودش از آن استفاده 

هایم را احساس ی خون به گونهنکند؟ هجوم یکباره

ین غذابی که ارش یمکنم. پرروبی نثیم
کنم و رساغ رسیعتر

 .رومشود درست کرد یمیم
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ها را کیم روی گاز کبابی میکنم و پوست میکنم. گوجه 

کنم اینبار با دل ارسالن راه بیایم و غذا را مطابق سیع  یم

میل او تند و فلفیل درست کنم. یک فلفل را هم ریز کرده 

ی شده. ریزم. ظاهرش خییل اشتهابراو داخلش یم نگتر

ی که تخم مرغ م ای برای خودم یمبندد لقمهها یمهمیر گتر

ی لقمه در حال چکه و فوتش یم کنم. کیم از املت از پاییر

برم. گاز کردن است. لقمه را باالتر برده و رسم را زیرش یم

ی لقمه یم م و هنوز آن را نجویدهکوچگ از پاییر ام که گتر

 از باالی رسم رد شده، 
ی

 لقمه را از دستم دست بزرگ
ر
باف

کشد و  در یک حرکت همه آن را در دهانش جا یم

 .میدهد

 

 83_پارت#

 :کشد تا دهانش را خنک کندنفسش را به داخل یم

 .اوخخخ چسبید  -

م  .چقدر از این راحت بودنش لذت میتی
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ی   -  .اصال املت یعنی همیر

 .اینبار حرفت و گوش کردم فلفلش و بیشتر کردم  -

 !فلش نیست. کال چسبید بهمنه از فل  -

د. دوباره  ند و تکه نان دیگری به سمتم میگتر ی چشمگ متر

م و به او تعارف میکنم لقمه  .میگتر

ی نشونت نه! خودت بخور. زودباش یم  - ی خوام یه چتر

 .بدم

  .آخه این لقمه واسه من بزرگه  -

نه یه الف بچه  - ی وع کن حاال. چونه متر  ...تو رسی

 

 گاز ریز 
ی

 ی به لقمه یمبا سادگ
ر
زنم و ارسالن دوباره باف

اش را یکدفعه درون کشد، همهلقمه را از دستم یم

ون یمدهانش جا یم خانه بتر ی رود. هاج و دهد و از آشت 

ه یمواج به جای خایل مانم. انگار پروانه ای درون اش ختر

وع به بال زدن میکند. لبخند  قلبم از پیله رس برآورده و رسی

اش را دم نیست. کاش با من فاصلهغمگینم دست خو 

ی این رفتارها را ندارد. دل بیشتر حفظ کند. دل من جنبه
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خورد، من در همان نوجوابی مانده. دل من زود  گول یم

اش را با من بیشتر کند! رود. کاش فاصلهزود از دست یم

شنوم کنم، اما صدای دلم را یمزیرلب با خودم زمزمه یم

ی این ی یم که برای نگرفیر  !گویددعا، آمیر

 

ی اصیل و برای بعد از خوردن املنر که برای من وعده

دهد آمد، اجازه نیمارسالن میان وعده به حساب یم

رود ها یمها را بردارم. به راهروی منتیه به اتاقدسنر پیش

 ایستاده که در این و من را هم صدا یم
ر
زند. جلوی در اتاف

کند و بود. در را باز یم مدت برایم تبدیل به معما شده

زند داخل شوم. خودش هم دست به سینه اشاره یم

  .زندجلوی در به چهارچوب در تکیه یم

 

د. از همان بدو ورود، فضای روحابی اتاق مرا دربریم گتر

فضای عجینی دارد. انگار در و دیوار اتاق با آدم حرف 

را  هایمخوانند. قدمزنند و آدم را به آرامش فرا یمیم

دارم تا قداست عجیب اتاق را نشکنم. اتاق آهسته بریم
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ی

ی بزرگ و قدییم میان آن. ست با یک تخت دونفرهبزرگ

ای تخت را در برگرفته و از روتخنر مرتب اما خاک گرفته

 شده پهن شده است. یک روی آن یک روتخنر قالب
ی
باف

ی توالت قدییم و صندیل چوبی روبروی تخت قرار دارد  متر

ی قاب عکیس قدییمو ر  وم  وی متر  متر
جا گرفته. نزدیکتر

م. زن و مردی میانسال با وقاب عکس را در دست یم گتر

دوپرس و یک دختر درون قابند. همه لبخند دارد. مرد 

روی صندیل نشسته و زن پشت رسش ایستاده. دو پرس 

ی که کامال مشخص است نوجوابی  سمت راست و دختر

اند. دوست دارم یستادهپیمانه است، سمت چپ مرد ا

م  .حس درون عکس را بغل بگتر

 

ی رسجای خودش برمیگردانم. روی  قاب عکس را روی متر

یگ از دیوارها چند تابلوی خطایط است که با نظم کنار 

اند. آیابر از قرآن و چند بیت شعر. در همدیگر قرار گرفته

شود که روی مرکزشان یک قاب سیاه رنگ ساده دیده یم
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ر و بادی درونش، با جوهر قرمز و مشگ نوشته کاغذ اب

 ."شده "مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک

  

ای که با یک پرده ضخیم کامال گوشه اتاق جلوی پنجره 

ی تحریر کوتایه، جلوی یک پشنر قرمز  پوشانده شده، متر

رنگ قرار گرفته. مشخص است که پدربزرگش اینجا 

  .کرده استنشسته و مشق یم

 .ق پدربزرگ و مادربزرگمهاتا -
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شود و دستش را به چرخم. داخل اتاق یمبه سمتش یم

ی روتخنر یم ون از اتاق ختی کشد. دیگر از شیطنت بتر

د که اینقدر نیست. او هم از این اتاق حس خاض یم گتر

ی است  .آرام و متیر

مادربزرگم و  خییل سال پیش از دست دادیم ویل  -

ی چه ارسال پیش فوت کرد. هروقت آقاجون همیر
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موندم... بعد فوت میاومدم ایران با آقاجون یم

ی اینجا رو مادربزرگ، بچه هاش خییل بهش اضار میکیی

 کنه، یا اینکه 
ی

بفروشه بره یه آپارتمان جمع و جور زندگ

ن تا تنها نمونه. ویل خدا بیامرز قبول  براش زن بگتر

 .کنهنیم

ند و نفس لبخندی محو به بالش های روی ت ی خت متر

  .کشدعمیقر یم

 .خدا بیامرز میگفت این خونه بوی مادرتون و میده -

 .حتما خییل عاشقش بوده -

  .خییل -

ی تحریر کوچک یم بوگ روی آن به سمت متر روم. کلتر

نم. داخلش پر است از است. بریم ی دارم و ورق متر

هابی از قرآن، یا اشعار ها آیهکه روی آن A4 هایبرگه

 .اندظ و موالنا و خیام با خط خوش نوشته شدهحاف

 ی اینا رو پدربزرگت نوشته؟همه -

وع کرد به خطایط که رسش  - آره. بعد فوت مادرجون رسی

 .گرم شه
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موضوع برایم جالب شده. دوست دارم بیشتر بدانم. 

بوک را ورق یم اند، بیشتر زنم. اشعاری که نوشته شدهکلتر

 .اند تا عارفانهعاشقانه

 ها بوده؟هام مگه از این ازدواج عاشقانهاونموقع -

 

ند ی  .لبخند ریزی متر

گفت با اینکه دختر ازدواج عاشقانه؟! آقاجون که یم -

داییش و براش گرفته بودن، اما تا شب عرویس همدیگه 

ا بریده بودن و دوخته بودن. اینا  رو ندیده بودن،. بزرگتر

. اما طبهم چاره ی ق گفته ای جز قبول کردن نداشیر

خودش همون شب اول که چشمش به جمال مادرجون 

 .روشن میشه یه دل نه صد دل عاشقش میشه

 

بوک را رسجایش یم ی ارسالن، گذارم. با تک خندهکلتر

ی کشیده یم   .شودلبهای من هم به طرفیر

 .چه جالب. خوش بحال مادربزرگت-
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آره! البته ناگفته نماند این مادربزرگ ماهم زن  -

بوده ها. فقط حسن و جمالش نبوده که  باسیاسنر 

 .آقاجون و جذب کرده
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نگایه به دور تا دور اتاق میاندازم و حسم را صمیمانه به 

 .آورمزبان یم

ای اینجا چقدر این اتاق آرامش داره. انگار هیچ غصه-

  .نیست. آدم دلش میخواد همینجا بمونه

که چندسال تنها غصه که زیاد بوده. البته واسه آقاجون  -

 .موند

 

ون از آید و دستش را پشتم یمبه سمتم یم د تا به بتر گتر

 .اتاق هدایتم کند
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، چون یم- ی آوردمت اینجا رو ببینی دیدم هر بار متر

سمت اتاقت یه نگاهم اینوری میندازی و کنجکاو 

ون ه بریم بتر
. ویل دیگه بهتر  .دیدنیسی

ش کنیم. حیفه اینجور - ی ی خاک یه روز کمک کن تمتر

 .گرفته

 

ون رسش را به تایید تکان یم دهد و با هم از اتاق بتر

ویم. حس عجینی درونم را پر کرده. شاید حس  متر

 .خوشحایل. خوشحایل از اینکه امروز محرم تر از دیروزم

 

***** 

 

بعد از شب یلدا صمیمیت میانشان بیشتر شده بود. 

ی  از  های ارسالن عادت کرده  و ترگل دیگر به بچه گفیر

شد. یاد گرفته بود به جای از هایش عصبابی نیمشوچی 

، در برابر شوچی  ی های های ارسالن جوابکوره در رفیر

دندان شکن بدهد. بیست روز از دی گذشته و رسمای 
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داد.  چندروزی استخوان سوز داشت خودی نشان یم

ی یگ از درختان قدییم را دیده بود که پیش شاخه

شده. امروز زودتر از هر روز شکسته اما کامل جدا ن

کند کند. هرچه سیاوش اضار یمدیگری تمرین را تمام یم

ون یممنتظر او بماند قبول نیم زند. کند و از باشگاه بتر

خواهد آن شاخه را هرس خرد؛ یمی کوچگ یمرس راه اره

ی اتاق ترگل نکوبد و کند که باد، شاخه را به شیشه

 .شیشه را نشکند

 

د. وارد زند و جوابی نیمدم راهرو صدایش یماز همان  گتر

رسی آب خانه یم شود. خانه نیمه تاریک است و صدای رسی

ون یماز حمام یم آمد و او را آید. اگر ترگل حوله پیچ بتر

ک تنها در دید سکته یمیم کرد. حواسش هست که دختر

ون یمنبود او حمام یم آید تا رود. رسی    ع از خانه بتر

دهد تا تمام شدن حمامش به ترجیح یم معذبش نکند. 

رساغ درخت برود و داخل خانه برنگردد تا احساس ناامنی 

به او ندهد. عالوه بر آن از نگاههای خودش که روزبروز 
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ترسید؛ قرار نبود تر میشد هم یمتر و طوالبی عمیق

شد، کم اش را با این میهمابی که داشت عزیز یمفاصله

  .کند

 

رود. دهد و از آن باال یمبه درخت تکیه یم نردبان چوبی را 

د تمایم ی آویزان، تصمیم یمبعد از بریدن آن شاخه گتر

ی ترگل است را کوتاه کند. هابی که به سمت پنجرهشاخه

هایش خشکیده. نردبان درخت کهنسایل بود و اکتر شاخه

قدییم را به درخت تکیه داده و رسسختانه مشغول هرس 

 .شاخه هاست

 

زند. حرکت ی بزرگ اتاق ترگل به او چشمک یمرهپنج

های مزاحم کند تا زودتر از رسی شاخهدستانش را تندتر یم

و خشکیده خالص شود. وسط کار، هر از چندگایه 

کند انداخته و ای که نقش پرده را ایفا یمنگایه به مالفه

ند. از اینکه اینقدر لبخندی به این ایده ی  متر
ی دختر

آید و ش به حریمش است خوشش یمرسسختانه حواس
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ک نگه  ون از خط قرمز دختر ناخودآگاه پایش را بتر

رود که تکابی در پرده دارد. باز هم نگاهش به پرده یمیم

شود و چشمانش را ریز ای متوقف یمکند. لحظهحس یم

دوزد. ی آویزان چشم یمکرده، با دقت به پنجره و پرده

را کشف کند، که  کنجکاو است تا دلیل جنبش مالفه

ی ناگاه گوشه ی سمت چپ پرده کنده شده و به زمیر

 .افتدیم
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ی شوند. از دیدن صحنهچشمانش به آبی درشت یم

ای بر پیکرش وارد شده ماند. گوبی صاعقهروبرو مات یم

ی کند. چند بار پلک یمو درجا خشکش یم زند تا مطمی 

ی که یم ی ش باز مانده. بیند درست است. دهانشود چتر

خدایا این دیگر کیست؟ شاید هم باید بگوید این دیگر 

چیست؟ پری؟ حوری؟ بت؟ اصال این اندام تراشیده که 

به سفیدی شتر تازه است، متعلق به یک انسان است یا 
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ک نیم وجنی 
؟ این واقعا همان دختر یک رب النوع زیبابی

شود این همه زیبابی ست؟ آینقدر تراش خورده؟ مگر یم

در این حجم ظریف و کوچک جا شود؟ نکند در نبود او 

گ که  کس دیگری وارد خانه شده و حاال در اتاق دختر

 مهمان اوست، مشغول لباس پوشیدن است؟

 

ترگل پشت به پنجره با تنی نیمه برهنه، موهای بلند و 

ی بند لباس  خیسش را روی شانه انداخته و مشغول بسیر

 آسمان غروب
ی

دهد اجازه نیم زیرش است و گرفتگ

ی نور اتاق شود. ارسالن زبان روی متوجه تفاوت یکباره

کشد. عضالت چشمانش گوبی فلج اش یملب خشکیده

اند که توان لغزیدن از روی این منظره را ندارند. تنها شده

اش دارد حرکت دستانش است حرکنر که بدن مات مانده

ل مغزش، و به عادت چند دقیقه اختر  یکه خارج از کنتر

 .در حال عقب جلو بردن اره است
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شود، از سوزش دستش تیغ اره که به دستش کشیده یم 

آید و اره از دستش رها میشود. نه توان یکهو به خود یم

ی دارد و نه طاقت دیدن. آب دهانش را با  چشم گرفیر

د. جان دهد و به سخنر چشم یمصدا قورت یم گتر

د که رسکشانه قصد هابی را بگتر کند تا جلوی مردمکیم

ه شونددارند دوباره به تن برهنه   .ی ترگل ختر

 

ی یم آید. با حایل منگ به سمت حوض از نردبان پاییر

نشیند. یک دستش ی حوض یمرود و روی لبهحیاط یم

ی یم کشد و همانجا را از پیشابی تا روی لبهایش پاییر

ی که دیده را درک کند، دارد. سیع یمنگهش یم ی کند چتر

ست که به مغزش هجوم ما تنها حاصلش حرارت باالبی ا

ی حوض زند. دستانش را لبهآورد. کنار حوض زانو یمیم

کند تا گذارد و صورتش را در آب یخ حوض فرو یمیم

  .حرارت رسش فروکش کند
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شود هنوز منگ و مات است. رسدی آب باعث یم

د. در دل یم نالد نفسش زودتر از حالت معمول بگتر

ایا این دیگه چ  بود؟" کیم دیگر صورتش را درآب "خد

ون دارد و نفس که کم یمنگه یم آورد رسش را از آب بتر

کشد. چشمانش را محکم با دستانش فشار میدهد. یم

هابی عمیقر بکشد تا ریتم تنفسش را سیع میکند نفس

آرام کند. باریکه خوبی از روی انگشتش صورتش را کثیف 

ی یم کند. دستش را کهیم بیند، آورد و رد خون را یمپاییر

 روی دستش یم
ی

افتد. نگایه به رد اره روی تازه یاد بریدگ

ی دست راستش اندازد. زخم عمیقر روی سبابهآن یم

فشارد تا جلوی خونریزی را است. روی انگشتش را یم

، آن هم با این رسعت در خونش  د. چه هورموبی بگتر

کند؟ ش حس نیمترشح شده که حنر سوزیسی در دست

صورتش و خون دستش را دوباره در آب رسد حوض 

 .شوردیم
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رسمای آب لرز به جانش انداخته، اما رسش هنوز داغ 

ون بدنش هم او را از  است؛ حنر تناقض دمای درون و بتر

بهاین گیچی درنیم ی آورد. حال کیس را دارد که ضی

داده. بی  شدیدی به رسش خورده و مشاعرش را از دست

چرخاند. چشمانش هدف چشمانش را در اطراف یم

بیند، اما مغزش در همان چهارچوب پنجره جا مانده و یم

قدرت پردازش تصاویر جدید را ندارد. همانجا لب حوض 

خواهد بلند شود نشیند. چرا جان از پاهایش رفته؟ یمیم

اما بدنش سست شده. اصال بلند شود کجا برود؟ برود 

  رودینر که در آن اتاق دید؟رساغ آف

 

درست است که پرس بهرام است و نامردی یاد نگرفته، 

اما مرد است. جوان است و خونش در جوشش. انصاف 

ی عسیل را جلوی چشمانش به رقص درآورند است خمره

د؟ رس یم چرخاند و خانه را نگاه و از او بخواهند رو بگتر

د. چقدر درمانده انداز کند. دوباره نگایه به باغ یمیم
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شده! موهابی که تازه کوتاه کرده را با فشار دست 

کشد. هنوز آنچه را که دیده باور سالمش به عقب یم

  .کندندارد. خودش را به دیدن توهم متهم یم

 

خسته است، اما جرئت وارد شدن به خانه را ندارد. 

گ که تا ساعنر پیش یم ترسد؛ از خودش، از زیبابی دختر

ی است که در چشمش گ نوجوان بود و حاال مطمی  ، دختر

تواند او را مثل قبل ببیند. یقینا از این لحظه به بعد نیم

هربار که نگاهش کند تصویر تندییس که دیده، جلوی 

چشمانش به رقص درخواهد آمد. رسش را رو به آسمان 

د و نگایه معنادار به آسمان یمیم اندازد. انگار گتر

اش را از نگاهش بخواند. با یخواهد خدا دلخور یم

کند. چشمان ریزشده و نگایه چپ رو به آسمان گله یم

  این انصاف است؟ چه وقت افتادن پرده بود؟

 

* 
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ام که به سخنر آنقدر بندهای لباس زیرم را سفت کرده

ام رو به در لباس توانم غزن آن را ببندم. عادت کردهیم

ین حرکنر در د هبپوشم تا متوجه کوچکتر ی در ستگتر

ام تا هایم را هم روی صندیل کنار در گذاشتهباشم. لباس

م. شلوار جینم را از پا رد یم کنم و به از در فاصله نگتر

کشم. هوای رسد این چند روز، انتخابی جز رسعت باال یم

 نگذاشته. از 
ر
 که ارسالن خریده، برایم باف

ی
پلیور قرمز رنگ

کنم. با از رس رد یمدارم و آن را روی صندیل برش یم

چرخم که از دیدن خیال راحت از اتمام کارم به پشت یم

ی لخت وبدون پرده قدیم به عقب پریده و هینی پنجره

ام؟ دستم را روی کشم. پرده گ افتاده که متوجه نشدهیم

م و نیمرسم یم زنم. با دیدن چرچی دور خودم یمگتر

ارسالن در کنم که های ساعت خدا را شکر یمعقربه

های تند شده خانه نیست. نیست؟! مطمئنم؟! با نفس

ی جلو یم روم. قلبم جابی نزدیک به و قدمهای نامطی 

 .کوبددهانم، محکم و پررسعت یم
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ون یم ی از پنجره نگایه مشکوک به بتر اندازم. هیچ چتر

عادی ام ارسالن به ای وجود ندارد. تا بحال حنر ندیدهغتر

زحیاط بیاید. تازه، اصال ارسالن اگر خانه بود این سمت ا

که تا االن از رسوصدایش فهمیده بودم. امکان ندارد 

بدون اینکه با صدای بلند  چندین بار مرا صدا بزند، 

آمده باشد. "نه، نه. در خانه نیست." با این توجیهات 

ی پلیورم را تند و تند مرتب خودم را دلداری یم دهم. پاییر

ی ایم را همانطور خیس یم بافم وروی شانهکنم. موهیم

کشم. اندازم و کاله بافتم را روی موهایم یمراستم یم

  .خواهم هرچه زودتر موقعیت اطرافم را برریس کنمیم

 

گردد، رسی    ع به با فکر اینکه ارسالن به زودی بریم

خانه یم ی کنم و آب را جوش روم. غذا را گرم یمآشت 

آید. همیشه . صدای در راهرو یمآورم تا چابی دم کنمیم

کند تا متوجه حضورش بندد و باز یمعمدا در را با صدا یم
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کند تا من فرصت شوم. انگار از قانوبی نانوشته تبعیت یم

برای جمع و جور کردن خودم داشته باشم. از این فکر 

که تازه از راه رسیده و من را با آن وضع فاجعه بار 

 یمندیده، نفیس از رس آسود 
ی

کشم. از رسخویسی این گ

کنم. رسش روم. سالم یمفکر، با روی باز به استقبالش یم

شود. رسو صورتش آورد، چشمانم گشاد یمرا که باال یم

چرا خیس است؟  نگایه از در باز راهرو به حیاط 

های مغزم را با صدای بارید. سوالاندازم؛ باران که نیمیم

  .پرسمبلند یم

 ن چه رس و وضعیه؟چ  شده؟ ای  -

روم و سواالتم را رگباری با چشمابی جمع شده نزدیکتر یم

 .دهمادامه یم

هنتم   -  افتاده؟ رس و صورتت چرا خیسه؟ پتر
ر
اتفاف

اومد که؟ مریض مییسی خیس شده... بارون نیم

هنتو برم حوله و لباس بیارم برات  .اینطوری... دربیار پتر
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 بی چرخم که برایش حوله بیبرسعت یم
اورم، اما با لحنی

 .کندحوصله متوقفم یم

 .خواد بچه جونحوله نیم  -

 یم
ی
 .کشمپوف

یت نیست. الگ نگران   - ی باز گفت بچه! پس معلومه چتر

 .شدم

 

روم افتد. جلوتر یمخواهم بروم که نگاهم به دستش یمیم

 .روندهایم ناخودآگاه در هم یمکنم. اخمو رس خم یم

  سالن؟ این خونه رو دستت؟؟دستت چ  شده ار   -

 

کند. چشمانش پر از حرفند اما من با اخم ریزی نگاهم یم

الفبایشان را بلد نیستم. تنها سیبک گلویش است که باال 

ی یم ند. دست شود. سکوتش به نگرابی و پاییر ی ام دامن متر

م و باال یمبزرگش را یم آورم. نگاه نگرابی به دست، و گتر

 .ازماندبعد به صورتش یم
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دستت چ  شده؟ اصال این چه رسو شکلیه؟ موتوری   -

ی خوردی؟ ی بهت زده؟ زمیر ی  چتر

 

موقع برریس دستش، الی زخمش کیم باز شده و قطره 

ون یم  از آن بتر
ون خوبی اید. فورا دستش را از دستم بتر

 .دهدکشد و روی زخم را با دست دیگر فشار یمیم

ی نیست. خراشه فقط. تو کابینت   - ی باال، کنار چتر

یخچال یه جعبه است، چسب مسب توشه... اگه قدت 

 .رسه بردار بیاریم
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خواهد کنم. چسب را از دستم گرفته و یمفورا اطاعت یم

خواهم پشت به من آن را روی زخمش بزند. با اضار یم

؛  که زخمش را ضدعفوبی کنم. کالفه است و عصنی

باشد. بتادین را با آب  احتماال اتفاق بدی برایش افتاده

ی بینم گوشهریزم. یمکنم و روی زخمش یمگرم رقیق یم
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ی یم افتد، اما آنقدر تخس چشمانش از سوزش آن چیر

اضی نکند. فقط ترسی یم زند که لفتش ندهم است که اعتر

یل را روی  و هرچه رسیعتر روی زخم را ببندم. گاز استر

از آن را قیچ  کنم  دارم که کیمگذارم. باند را بریمزخم یم

اش ی عصنی خندهو دور انگشتش ببندم که صدای تک

 .شودبلند یم

زخم شمشتر که نخورده بچه. چسب مسب بزن تموم   -

 .شه دیگه

، الاقل بذار این زخم بخیه یم  - خواست. دکتر که نرفنر

 .درست ببندمش

ای که برای تمام شدن کارم دارد، از این همه عجله

ی یم  افتاده. گوشهشوم مطمی 
ر
ی لبم را از روی اتفاف

 گاز یم
ی

مندگ م. او درگتر حادثهرسی ای بوده که دستش را گتر

مانه به این فکر یمبه این روز انداخته و من بی  کردم که رسی

یل را با دو  نکند زودتر به خانه رسیده باشد! دور گاز استر

د سه چسب محکم یم کنم تا هم جلوی خونریزی را بگتر

  .وی دستش تکان نخوردو هم  ر 
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م بخوابم  -  .من متر

 از االن؟ شام چ  پس؟  -

  .خورم. شب بختر کوچولونیم  -

هنوز که شب نشده! موضوع فقط زخم دستش 

تواند پنهانش کند. نکند نیست.و با شوچی ریزش هم نیم

ای باال با کیس درگتر شده؟  چقدر کالفه بود! شانه

د و با یادآوری موهای گذر اندازم. لرزی از تنم یمیم

خیسم، برسعت پتو و بالیسی از اتاق برداشته و راهم را به 

  .سوی شومینه کج میکنم

 

حمام داغ و طوالبی امروز آنقدر تنم را کرخت کرده که با 

ی ارسالن خوشحال همه نگرابی  ام، ته دل از شام نخواسیر

ای بلند بالش را به پایه مبل نزدیک شوم. با خمیازهیم

نه تکیه میدهم و پتوپیچ دراز میکشم. کاله را از شومی

دارم. موهایم خیس آب است. در دل روی موهایم بریم

زنم که کاش حوله کوچک را آورده به خودم نهیب یم

ی  بودم تا دور موهایم ببندمش. اما دیگر نای برخاسیر
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ندارم. گرمای دلچسب شومینه خییل رسی    ع به جانم 

دانم گ شوند و نیمم یمنشیند. چشمانم کم کم گر یم

د   .خوابم میتی

 

***** 

زند. تصویر تن و بدن برای بار هزارم در تخت چرخ یم

رود ی ترگل از جلوی چشمانش کنار که نیمتراش خورده

کشد. هیچ، حنر کمرنگ هم نمیشود. طاقباز دراز یم

ه دستانش را از دوطرف زیر رسش یم برد و به سقف ختر

گشود. روی سقف تتر یم ست که با ه هم تصویر از دختر

بند لباس زیرش درگتر است. خود خدا باید امشب را به 

 !داد دلش برسد

 

خواهد و هوا  کامال تاریک شده. دلش فنجابی قهوه یم

تواند اینجا داشته باشد اما یک بوی دریا. دریا را نیم

ی باشد که  ی فنجان قهوه که سخت نیست. باید یک چتر

ون یم. گویسی حواسش را پرت کند  کشد تا چرچی اش را بتر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

کند اما در اینستا بزند. چشمش تصاویر را دنبال یم

کند. فکرش اعالم استقالل کرده و در اتاق دیگری ستر یم

خواست امشب را در اتاق ترگل صبح چقدر دلش یم

 !کند

 

اش هابی که خانوادهشود. عکسوارد گالری گویسی یم

ی . وارد پوشه عکسکند فرستاده اند را مرور یم های دوربیر

ی باشگاه از خود ها را که غالبا جلوی آینهشود. عکسیم

شان با ترگل برسد. کند تا به عکس دونفرهگرفته رد یم

تصویر را با دوانگشت دست دیگرش بزرگ و روی 

ک زوم یم رخ مثل هایش از نیمکند. لبصورت دختر

ی باز مانده و آخ که چه ر های مایه نیمهلب نگ دلتی

دوزد. فکر رسبه ی اتاق یمدارد. چشمانش را به در بسته

زند؛ از روی تخت او. در هوایش از اتاق ترگل صدایش یم

ک را در آغوش گرفته. قول یم دهد کاری حالیکه دختر

ی   !نکند. فقط تا صبح زیبابی او را ستایش کند. همیر
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و  کشد با انگشت اشاره روی عکس ترگل دست یم 

ک به گردبی تصویر را باالتر یم برد. نگاهش را از لبان دختر

کشد. ذهنش بازی ی لباس مستتر شده یمکه میان یقه

دهد. مثال خطرنایک راه انداخته و پیشنهادهای جالنی یم

همانطور که او را روی تخت بغل گرفته، شاید ببوسدش. 

ا ی گرد و ریزش ر گردن سفید و بلندش را. یا مثال چانه

اش ی ریز به لبان صوربر ببوسد. شاید هم چند بوسه

ی بزند. نه! به لبانش که برسد، قطعا تنها با چند بوسه

ریز دست بردار نخواهد بود. لبخند عمیقر از این تصور 

نشیند. حتما تا صبح لبهای ترگل را ش یمهایروی لب

کرد. اصال قرمزی و کبودی بیشتر از متورم و کبود یم

  !آینداین لبها یم صوربر به

 

حراربر که به جانش نشسته لحظه به لحظه در حال الو 

ی است. هرچه تالش یم کند فکرش را از بت گرفیر
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تواند. ای که پشت دیوار است پرت کند، نیمبرهنه

ک جابی را ندارد که برود، کیس را ندارد که یم
داند دختر

د. یم اف داند اما باید پشتش بایستد و حقش را بگتر اعتر

تواند هر مردی را نامرد کند، ترگل جاذبه ای دارد که یم

 .کند

خورد که این افکار خاراند و افسوس یماش را یمپیشابی 

 یمخبیثانه
ر
 کشیده و ، تنها  در مرحله فکر باف

ی
مانند.  پوف

آید و کند. از حالت درازکش دریمگویسی را خاموش یم

ا فکرش از ترگل نشیند. باید کاری کند تروی تخت یم

 .منحرف شود

ون قهوه را در فنجان کوچک یم خانه بتر ی ریزد و از آشت 

بیند که جلوی شومینه به خواب رفته. آید. ترگل را یمیم

د؛ بازهم تصویری ممنوعه جلوی چشمانش جان یم گتر

ی جثه ی ریز جا شده  آن حجم متناسب واقعا در همیر

دید چون ا ریز یمبود؟ اشتباه ندیده بود؟ شاید هم ترگل ر 

کرد، چون او را در او را با هیکل خودش مقایسه یم
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ای دید؟ بدون ارایش. با چهرههابی با سایز بزرگتر یملباس

  .دادمعصوم که بیشتر از شانزده هفده نشان نیم

 

ک نیمه باز مانده. به این فکر نزدیکتر یم رود. لبان دختر

میتوانست  کند که  لبهایش چه طعیم دارند؟ کاشیم

دارد. دیدن ترگل تستش کند. نیم قدم دیگر به جلو بریم

غرق در خواب، آن هم جلوی شومینه، لبخندی محو را 

ایستد. آورد. چند دقیقه به تماشایش یمروی لبانش یم

ک به او اعتماد کرده بود که با این خیال راحت در  دختر

.  بهتر خوابید و او آدم خیانت به این اعتماد نبود سالن یم

است از ختر این قهوه بگذرد. همینطوری هم امشب 

خانه برگشته و قهوه را در  ی خواب نخواهد داشت. به آشت 

کند و بعد از یک دور قدم زدن در حیاط سینک خایل یم

 .گرددبه اتاق خوابش بریم

 

* 
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شوم. با حس سوزیسی در گلویم از خواب بیدار یم

 و تلچی خواهم آب دهانم را قورت بدهم امیم
ی

ا گرفتگ

 حسابی میدهد. کاش 
ی

گلویم ختی از یک رسماخوردگ

کردم. الاقل تا زمابی که موهایم خشک دیشب تنبیل نیم

های ساعت را ببینم توانم عقربهخوابیدم. نیمشوند نیم

و بفهمم ساعت چند است، اما هنوز همه جا تاریک 

 .است
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خواب ستر دیشب آنقدر زود خوابیدم که حاال از 

گذارم و صورتم از درد و ام. دستم را روی گلویم یمشده

ی و داغ است.  سوزش گلویم جمع میشود. رسم کیم سنگیر

امیدوارم در میان داروها آننر بیوتیگ هم باشد که هرچه 

کند. زودتر حال گلویم را بهتر کند. پشت چشمانم درد یم

 !این شدت از مریضی تنها در چند ساعت نوبر است
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حال بلند شدن از جایم را ندارم. پتو را سفت تر دور 

خواهم با گرمابی که پتو به تنم پیچم. انگار یمخودم یم

کند کل مریضی را بشورم. فکری محال از رسم تزریق یم

گذرد. کاش الاقل شوکت جون اینجا بود تا صدایش یم

رسید. اما به جای شوکت جون، کردم و به دادم یمیم

د. وقنر حالت روبراه که رساغم را یمبغض است   گتر

ی به میدان یم آید تا دخلت را نباشد، تنهابی با سپاه قویتر

ات را به کیسخواند و بی بیاورد. آنچنان در برابرت رجز یم

به فنی شوی. در این ساعت از رخت یم کشد که درجا ضی

ام  دلم نیمه شب، بیشتر از روزهای حساس ماهانه

 .دخواهمامان یم

 

ند. با احساس اشک به چشم ی  متر
های دردناکم نیشتر

شوم تا دستمال ام رسی    ع بلند یمماییع خنک در بینی 

زنم که بی شباهت به رسفه بردارم. دو سه عطسه یم

شود به سخنر ی بدی که دارم باعث یمنیست. رسگیجه

چرخد. داروها را زیر و قدم بردارم. گوبی خانه دور رسم یم
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ی که پیدا یمکنم ارو یم ی کنم بسته مسکنی ما تنها چتر

ام از آن یم. دو قرص است که در روزهای عادت ماهیانه

  .خورماستامینوفن را با آب ولرم یم

 

خواهم رسیعتر جلوی با احساس لرزی در بازوهایم یم

ی پایم را شومینه برگردم و پتو را دور خودم بپیچم. پاشنه

به داخل سالن بروم. اما  گذارم تا ی پله یمبا عجله لبه

ی یم ی یمپایم لتر ب روی زمیر افتم. صدای خورد و با ضی

 که نه از درد زیاد، بلکه از بی آخم بلند یم
کیس شود. آچی

هابی که دل تنگ مریضم و تنهابی خودم است! از بهانه

د. تنها چند ثانیه طول میکشد که ارسالن از اتاق یم گتر

ون آمده و با دیدن منی که ی شده بتر ام اینطور پخش زمیر

  .کندریزند، به سمتم پا تند یمصدا یمهایم بی و اشک

 

***** 
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ی و  نتوانسته بود بخوابد. دقایقر بود صدای راه رفیر

ک را یمعطسه تفاوت شنید و سیع میکرد بی های دختر

ون  ک نگذاشت. فورا از اتاق بتر بماند اما صدای آخ دختر

ی شده رنگ از آید و با دیدن ترگل که نیم قش بر زمیر

ی "چ  پرد. رسی    ع به سمتش یمرخسارش یم رود و با گفیر

زند. دست دختر را از روی مچ شده؟" کنارش زانو یم

تراش پای ترگل را در دارد و خودش مچ خوشپایش بریم

د. با دقت مچش را برانداز یمدست یم کند؛ اثری از گتر

ای او را آسیب در مچ پایش نیست. با نگرابی رستا پ

 نیفتادهیم
ر
ی شود اتفاف  .کاود تا مطمی 

 

 92_پارت#

 

 

؟  -  چت شد؟ خوبی
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هایش از حرارت قرمز صورت ترگل درهم است و گونه

 .اندشده

ی خوردم  - یم نیست. فقط از پله لتر ی  .چتر

نگرابی جایش را به عصبانینر داده که خودش هم دلیلش 

ید از این داند امشب هرطور که هست بافهمد. یمرا نیم

د تا کاری دست خودشان ندهد. اما  پری پیکر فاصله بگتر

اند که نگذارند این کائنات دست به دست هم داده

فاصله اتفاق بیفتد. صدای خشدار ترگل ابروهایش را 

ا یمبیشتر درهم یم  بیش کند. بازویرسی
ی

د و با حس داغ گتر

 .روداز حد بازویش، ناخواسته صدایش باال یم

کجاست آخه؟ من چیکار کنم با تو؟ اصال حواست    -

؟ دست من اماننر بچه. یم فهیم امانت ممانت یعنی چ 

 .امانت

 

گوید تا یادش و "امانت" دوم را خطاب به خودش یم

ی بماند. تا بداند نباید در امانت خیانت کند. چانه

ک که از بهت  و درد جمع یم شود فشار روی بازوی دختر
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ی ترگل کند. نگاهش از چانها رها نیمکند امترگل را کم یم

نگ و خواستنی  ک آنها اش یمبه لبهای خورسی رود که دختر

د و از را ورچیده. یم خواهد افسار نگاهش را به دست بگتر

د که به چشمان خمار  ی فاصله بگتر آن لبهای وسوسه انگتر

رسد. در چشمهای پر آب ترگل، بت و رنگ شبش یم

بیند. بنر به سفیدی شتر با ی ساعنر پیش را یمبرهنه

هابی تراز. اصال چرا نامش را صنم کمری باریک و شانه

 .تر بودنگذاشتند که وهللا برازنده

 

تر از برمودا ی ترگل با مغناطییس قویزدهچشمان نم 

کشد. چقدر خمارند! خماری ارسالن را به دام خود یم

نه های مینیاتوری طعچشمان این دختر به حوریان نقایسی 

زند. چرا قبال با این دقت به ترگل نگاه نکرده بود؟ ترگل یم

م  ی همان ترگل دیروز و روزهای قبل نیست یا او هیپنوتتر

شده؟ یعنی امروز هم موهایش را با همان شامپوهای 

مخصوص بچه شسته؟ با کدامشان؟ همان که بوی 

ی سیب دارد؟ کیم بو دهد یا شامپوبی که رایحهطالنی یم
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خورد؟ بو کشیدن هم خیانت در به جابی برنیمکردن که 

ک امانت است؟ فقط لحظه ای رسش را به موهای دختر

! شاید بشود رنگ پوست گردنش را هم  ی بچسباند؛ همیر

از نزدیکتر ببیند. واقعا آنقدر سفید است که دیده بود؟ 

اشتباه نکرده بود؟! چرا این شب عجیب به پایان 

 رسید؟نیم

 

ای شود، خاطرهموهای ترگل نزدیک یمرس ارسالن که به  

شود. به یاد فربد و رسی که میان در رس ترگل زنده یم

کند؛ با اخیم افتد و احساس خطر یمموهایش فرو برد یم

بر ابروهایش، همانطور نشسته  به رسعت خود را از 

ون یم کشد. یاد دو حصار دستان قدرتمند ارسالن بتر

ته بود به او نزدیک شب قبل از فرارش که فربد خواس

افتد. یاد اینکه گفته بود عطر موهایش را دوست شود یم

پرستد... اینکه بازوهای اش را یمدارد و لبهای برجسته

دختر را سفت در برگرفته و نفیس که بوی الکل میداد را 

روی گردن ترگل پخش کرده بود... خواسته بود لبهای 
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ک را شکار کند که ترگل خود را عقب کشیده، سییل   دختر

محکیم نثار فربد کرده بود. بعد هم به اتاقش دویده و تا 

صبح فردا را گریسته بود. گردن و صورتش از انزجار 

شود و رسش را به سمت شانه یادآوری آن لحظه جمع یم

بیند کند. ارسالن این حالت پر انزجار را یمراست خم یم

 .آیدو با درک تریس که به دختر داده ازخودش بدش یم
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ه به ارسالن مانده و یم  خواهد بیشتر خودش را ترگل ختر

کنند. خودش هم عقب بکشد اما عضالتش یاری نیم

ست که تمام گیج مانده. این مرد که فربد نیست. ارسالبی 

 کرده و فاصله
ی

ها را این مدت در این خانه با او زندگ

رار نشکسته.  پس چرا باز هم همان صحنه داشت تک

میشد؟ خوب حق داشت، شبیه بود! اما چرا اینبار مرد 

روبرویش را یک سییل مهمان نکرد؟ اصال چرا خودش 

برد که تا صبح کرد؟ چرا به اتاقش پناه نیمفرار نیم
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بنشیند و از دوره کردن رنگ نگاه ارسالن گریه کند؟ اصال 

نوع نگاه ارسالن چگونه بود؟ مثل فربد؟ نه نبود!  

الن که مانند چشمان فربد خمار نشده چشمان ارس

بودند. روی تن و بدنش نچرخیده بودند. بوی الکیل هم 

در کار نبود. اما او چرا تنها به یک گام عقب نشینی بسنده 

ی بدون کرده بود؟ چرا به جای فرار ایستاده بود و چهره

ی میکرد؟ نکند جمع ریش و آنکارد شده ی ارسالن را آنالتر

ای که نفر سوم حضور وسوسه کنندهشان به دونفره

ی جمیع  ست آلوده شده بود؟چنیر

 

از عقب نشینی ترگل حواس ارسالن جمع میشود. 

کند. با کند و ببخشید زیرلنی زمزمه یمبازویش را رها یم

کوبد. گردد و در را محکم یمرسی افتاده به اتاقش بریم

ک در تنهابی شب ایمان 
اگر به زهره ترک شدن دختر

ون زده و تا خود صبح برنیمنداش   .گشتت، بتر
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، پیایم در واتساپ گویسی را بریم دارد و با حایل عصنی

 .فرستدبرای مادرش یم

تونم مامان. تکلیف این بچه رو مشخص دیگه نیم  -

 دارم
ی

ی من باید زودتر برگردم. کار و زندگ  .کنیر

منده ی مهمانش و اعتماد و نگفت که اگر بیشتر بماند رسی

 .شودش یممادر 

 

بیند، های تبدار و حال نزار ترگل را یمصبح زود که گونه

ون کند، نه خودش از یم فهمد امروز نه میتواند ترگل را بتر

اینجا برود.  از داروخانه آننر بیوتیک و قرص تب بر برای 

د و با حلیم داغ به خانه یمترگل یم ک گتر برد. حال دختر

رود. دلش برای گیج یم  بدتر است؛ تب و لرز دارد و رسش

سوزد؛ شاید چند روز دیگر هم اینجا بماند تا حال او یم

ک بهتر شود   .دختر

 

خورد تا بتواند ترگل به زور ارسالن چند قاشق حلیم یم

شود و مثل دارو بخورد. هر چند دقیقه یکبار بیدار یم
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رود. تبش ها، از شدت بیحایل دوباره به خواب یمبچه

ی آمده اما بدنش هنوز لرز دارد. ناهار و شام را  کیم پاییر

کند. مثل مادری که کودکش تب هم ارسالن آماده یم

کرده باشد، دست و پایش را گم کرده. با پیمانه تماس 

د و از او راهنمابی یمیم   .خواهدگتر

 

طبق دستورات پیمانه، تا شب چندین لیوان دم نوش 

د و مدام دهزنجفیل و آویشن را به زور به خوردش یم

ل یم کند. روز بعد تب و لرز ترگل کامل تبش را کنتر

ی رفته، اما  برطرف شده و سوزش گلویش از بیر

دهد هنوز تا بهبودی فاصله دارد. هایش نشان یمرسفه

  .دهد از جایش بلند شودم اجازه نیمارسالن باز ه

 

آید در این حال و روزی که دارد تنها رهایش دلش نیم

م باید از او پرستاری کند. بعد از آنهمه کند. امروز ه

ک داده بود،  دمنوش و دارو که تا شب به خورد دختر

د و لباس های خیس از عرقش را وادارش میکند دوش بگتر
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ی باری ست که ترگل عوض کند. در این سه ماه، این اولیر

رود. آنقدر این دو در زمان خانه بودن ارسالن حمام یم

بی از ترگل غرق شده که حواسش به روز در نگرابی و پذیرا

 .ی پریروز پرت شدهکل از حادثه
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ی به سالن بریم گردد و با بعد از پوشیدن لباسهای تمتر

رود. در این مدت ی ارسالن جلوی شومینه یماشاره

خودش هم عاشق تکه قایل پرزبلند جلوی شومینه شده 

ی روی ان دنبال بهانه بود.   ارسالن بود و برای نشسیر

ای که گرم کرده را نشیند و حولهپشت ترگل روی مبل یم

د و اندازد و حولهروی موهای ترگل یم ی خیسش را میگتر

های کوتاه جلوی شومینه میاندازد تا دوباره گرم روی نرده

ک را الی حوله یم پیچد و با دست شود. موهای دختر

د. ترگل معذحوله را یم ب در مالد تا نم موهایش را بگتر

 .شودخودش جمع یم
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 .خواد. زحمت نکشنیم  -

همون پریشب با موی خیس خوابیدی، مریض شدی   -

 نیم
ر
 .افتهبسه. بعدشم یه دقیقه ساکت بموبی اتفاف

 

ترگل حال بحث کردن ندارد. موهایش را به دست 

ی گرم، سپارد که با چالندنشان میان حولهارسالن یم

خوبی که از خشک سیع در خشک کردنشان دارد. حس 

د قابل وصف شدن موهایش به دست کس دیگر یم گتر

نیست. دوست دارد بیشتر به عقب و پاهای ارسالن 

تکیه بزند و راحتتر بنشیند، تا بیشتر از این لمس نوازش 

د. اما ختی از آشوب دل مرد پشت رسش  مانند لذت بتی

ود.  ندارد. دیل که کم کم حواسش ب  موهای بلند ترگل متر

ک را همینطور از پشت بغل کند و دل ش میخواهد دختر

موهایش را ببوسد. شاید هم گردن سفیدش را. 

ند حواسش را جمع یمعطسه ی کند. از ای که ترگل متر

 دست این خواهشهای بیجای دلش که جدیدا رسبرآورده
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د و کالفه از جا اند لپش را از درون گاز یمو طغیان کرده گتر

  .شودبلند یم

 .امل خشکشون نکردی نخوابیاتا ک  -

 

 .شود تا دوباره دمنویسی بیاوردو با اکراه ازجا بلند یم

***** 

 

 

به روحبخش بگو گزارش حساب کتابای شیش ماه   -

م   .آخر کارخونه رو تا آخر وقت بیاره دفتر

م باهاشون  -  .بله. االن تماس میگتر

بگو مثل دفعه پیش گاف نده که اینبار اعصاب گذشت   -

ندارما. حسابرس میفرستم هرجا سوبر داده بکشه و 

ون. بعد دیگه حسابش با کرام الکاتبینه. یه  نسکافه  بتر

 .هم بیار اتاقم

 .بله جناب محتشم. االن  -
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رود. گویسی را قطع میکند و دوباره به رساغ لپ تاپش یم

ی در حساب و کتاب ی انبار رسجایش نبود. اما با کیم  چتر

ان واقیع دقت میشد فهمید موج ی  از متر
ودی انبار کمتر

ی خرسو بود و هوش نشان داده شده. فربد دست پرورده

اش را هم که از پدربزرگ و عمویش به ارث برده اقتصادی

بود. اگرچه در خوشگذرابی دست و دلباز بود، اما در کار 

ون یم کشید با احدی شوچی نداشت. مو را از ماست بتر

ین تخ لقی را نداشتند. اما از بد و نزدیکانش جرئت کوچکتر

دست و پابی که جابی را کیس نارو خورده بود؛ از ترگل بی 

 .شناختنیم

 

صبح تمایس از جانب آگایه داشت؛ مبنی بر کشف 

ی با موهای مشگ  که صورتش منهدم شده  جسد دختر

س اینکه مبادا  بود. تا به پزشگ قانوبی برسد، از استر

ه هم پیچیده بود. با جسد متعلق به ترگل باشد دلش ب

ه بندی ی دختر جوان و استخواندیدن پوست تتر

ای کشیده بود، اما بازهم تماشای درشتش نفس آسوده
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جسد یک دختر که به شکل هولنایک کشته شده برای 

 بود
ی
 .خراب کردن تمام روزش کاف

 

از یادآوری جسد اعصابش خرابتر میشود. سیع میکند 

عموی  تمام حواسش را به کار بدهد.  فعال فکر دختر

عموی صاحب کارخانه  عموبی که زیبایش، دختر
اش، دختر

زنده یا مرده بودنش معلوم نیست را باید کنار بگذارد. 

های اکسیل چشمانش را ریز میکند و به برریس فایل

 .پردازد که از سیستم مسئول انبار ارسال شدهیم

 

و  کشد تا مشکل را پیدا کند. ورودیدو ساعنر طول یم

خروچی انبار از سوم مهر تا بیست و دوم آبان با آنچه او 

در خاطر داشت همخوابی ندارد. فایل مربوط به بخش 

ها قرار را کنار این ستون تولید و فاکتورهای ثبت شده

کند. بله! اختالف دارند و این اختالف داده و مقایسه یم

آنقدر فاحش بود که در همان نگاه اول توجه فربد را 

ی زند. شمارهلب کند. پوزخندی به این دله دزدی یمج
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نامه فوری محمدی را گرفته و دستور تنظیم یک شکایت

دهد. امروز خود خدا باید به داد روحبخش و دار و را یم

 .اش برسددسته
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صبح زندابی نفیسه با ارسالن تماس گرفته و او را برای 

شان، سپیده دع وت کرده بود. اضار مراسم نامزدی دختر

کت کند و شب را هم  داشت ارسالن حتما در جشن رسی

همانجا بماند. نتوانسته بود زندابی را قانع کند که به 

کرد مدام از ترگل دور آید. این چند روز سیع یمجشن نیم

توانست، ها، نیمبماند؛ اما به رغم همه این دوری گزیدن

گذشت هرچه یمتمام شب او را در خانه تنها بگذارد. 

ی نسبت به او یم کرد. عالوه بر احساس مسئولیت بیشتر

ابر که داشت در احساسش رخ یم داد هم آن از تغیتر

بچهباختی بود. یم ی دانست دیگر برایش همان دختر
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ترسوی روزهای اول نیست و حیس که در وجودش 

ی است، فراتر از یک عادت  نسبت به او در حال پا گرفیر

ترسید کشش عجینی که نسبت به او در ست. یممعمویل

دلش ایجاد شده بود، باعث شود نتواند بیشتر از این 

 .خودداری کند

 

سیاوش مکان جدیدی پیدا کرده بود. با هم برای بازدید از 

ی بعد گذاشته سالن رفته و قرار محرصی را برای هفته

بودند. در راه بازگشت، دوباره بحث مراسم را پیش 

ای مادرش را خواهد که به بهانهیاوش یمکشد و از سیم

 .راضی کند که به مراسم نامزدی سپیده نرود

 نیم  -
ر
 .افتهول کن سیا، حاال من نیام اتفاف

وع کرد. بابا تو رو که نیم  - خوان اههههه! مرتیکه باز رسی

شوور بدن اینقدر ادا تنگا رو درمیاری. یه دوساعت میای 

ی دیگه  .و متر
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ی را سیاوش یم ای بهچشم غره رود و درجه بخاری ماشیر

 .کندکم یم

 

سیا، نمیشه این بچه رو خییل تنها بذارم. از ترس   -

کنه. بعدشم اینجا لباس مباس رسیم ندارم. گ سکته یم

 .حال داره بره خرید

ت بیا از کت شلوارهای خود من بپوش. شاید بهونه  -

 .تموم شه

 

اندازد تا اوش یمی سینگاه معناداری به قد و قواره

 که زده بشود. قدش حداقل ده 
ی
خودش متوجه حرف

سایز سانت از سیاوش بلندتر بود و لباسهایش هم یک

 .بزرگتر 

 

شود نگایه به او انداخته سیاوش متوجه سکوت او که یم

اش تازه دلیل سکوتش را و با دیدن لبخند یک وری

ش را به سوی مرکز خریدی کهیم  فهمد. با خنده مستر
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خواهد از خرید کند. یمی ارسالن بود کج یمنزدیک خانه

ی شود تا دیگر نتواند بهانه ای جور بکند. لباس او مطمی 

دانست درست نیست این دختر را تنها خودش هم یم

ی ارسالن  بگذارند و یقینا تا آنموقع برای زودتر برگشیر

 .کردای جور یمبهانه

 

ار نبود منو برسوبی از اینور چرا اومدی دیگه؟ مگه قر   -

 خونه باغ؟

ی یماول یم  - ی خری واسه جشن. ریم همینجا یه چتر

ین. دوباره برت یم ی ر بتی   .گردونمبعدشم، جهنم و ضی

 .گتر دادیا سیا. اه  -

ارسالن! بابا بدجور بهت شک کرده. اگه دیدی یهو   -

خودش ناغافل اومد خونه باغ که ببینه چه ختی شده و 

. خوب مردک یه ساعت بیا جشن  چرا نمیای، شایک نیسی

کنم برات خودت و نشون بده، بعدش یه بهونه جور یم

بذاری بری.  اصال میگم غذا بهت نساخته اسهال شدی، 

 خوبه؟
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 .خفه شو بابا. چندش  -

 

ی ارسالن، با صدای بلند ی جمع شدهاز دیدن قیافه

 خندد. ارسالن اما این خندهیم
ی
ی او را بدون تالف

 .اردگذنیم
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ی ارسالن، با صدای بلند ی جمع شدهاز دیدن قیافه

 خندد. ارسالن اما این خندهیم
ی
ی او را بدون تالف

 .گذاردنیم

باران خانومم دعوتن واسه مراسم؟ یا فصل عوض   -

ی و یلدا و یخ بندون و این حرفا؟  شده رفنر رساغ برفیر

 

ان های متفاوت سیاوش را روی نام بار حساسیت

ی گزینه فهمید و هر وقت کم یمیم آورد، رساغ همیر

 .کندرفت. سیاوش خییل جدی نگاهش یمیم
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  .خوامشبه بابا گفتم یم  -

؟  -  جدی؟ چ  گفت دابی

. یگ دو هفته پیش رفت پرس و جو کرد. قراره   - هیچ 

ی روزا بره رساغ باباش  .همیر

 

یک ی سیاوش یمبا لبخند دسنر به شانه زند و تتی

گوید. از همان ابتدا مشخص بود این دختر برای یم

دهد دیگر سیاوش با بقیه فرق دارد. به خودش قول یم

 .در مورد باران با او شوچی نکند

 

***** 

 

دلیل بداخالق و ایست که ارسالن بی دو سه هفته

ون از خانه  ی را بتر
ی شده. ساعات بیشتر رسسنگیر

خودش را در گذارند. وقتهابی هم که در خانه است یم

نشیند و با کند یا بیشتر در بالکن یماتاقش حبس یم

  .شوداش رسگرم یمگویسی 
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گذرد. مخصوصا که نه تر از قبل یمزمان برایم سخت

تلفنی دارم که وقتم را با آن پر کنم، نه تلویزیوبی هست 

 
ی

اش که صدابی ایجاد کند، و نه همصحبنر که از دلتنگ

های دریابی سفر با اتوبوس برای دویدن کنار ساحل یا 

بگوید. یا حنر رس به رسم بگذارد و بگوید در سفر بعدی 

من نیم وجنی را در جیبش مخقی کرده و با خود خواهد 

ی "آاااا  برد.  چند شب است که دیگر لبو نپخته و با گفیر

دانم او رسم محبت کن" به زور به خوردم نداده. نیم

ام که دلم حنر جنبهبی  داند یا من آنقدر کردن را خوب یم

از ذغال به پا کردن و جوجه زدنش هم داستان ساخته و 

به خورد مغز کوچکم داده، تا معتاد شوم و حال درد 

کاند؟توجیهخماری بی    اش استخوانم را بتر

 

جنبه بودن خودم که شگ نیست، اما یقینا او هم در بی 

لد کردن را خوب بلد است! بعد از اینکه مرا به ـَ هم  ج

هایش عادت داده، حاال این سکوت و صحبنر و شوچی 
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ام که دانم چه کردهدهد. نیمندید گرفتنش خییل آزارم یم

ست و قهر کرده. اگر وقت اینطور از دستم عصبابی 

د دیگری بود من زودتر از کیس که برایم قیافه یم گتر

گذاشتم، اما االن در این تنهابی طوالبی به او کنارش یم

ی دیگری نیست که به جای مجبورم . هیچ کس یا هیچ چتر

او بگذارم و به راحنر حذفش کنم. اصال چه شد که 

 !ستاش شدم؟ حتما تقصتر تنهابی اینطور وابسته
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ی دم کرده ی ام. چند عدد خرما را داخل پیالهچای دارچیر

ریزم. سینی استیل را برداشته و دو لیوان چای کوچگ یم

های گذارم. از دیدن لیواناخلش کنار پیاله یمپررنگ را د

اک من و این  نم. تنها وجه اشتر ی نگ پوزخندی متر خورسی

ی چای پررنگ لیوابی  ست. شاید زندانبان اجباری همیر

 چابی دوباره رس صحبت را باز کرد و 
ی بشود با همیر

های یچی که میانمان رسبلند کرده را آب کرد. سیع کوه
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تر زنم که جو میانمان متشنجکنم لبخندی اجباری بیم

اش را به رویم بازکرده و سه نشود. هرچه باشد او در خانه

ماه است پناهم داده. این بزرگواری را که نباید فراموش 

  .کنم

 

باز هم به بالکن پناه برده. آن هم در این رسما. دیشب 

برف مخترصی باریده و هوا بوضوح رسدتر از روزهای 

ی ندارد دانم عقبل شده.  یم ادت به پوشیدن لباس سنگیر

ای باال ویل در این هوا ممکن است رسما بخورد. شانه

ی گویم. اما لحظهاندازم و زیر لب "به من چه" ای یمیم

دارم و به سمتش آخر پتوی مسافربر روی مبل را بریم

روم. از پشت به او نزدیک میشوم و همانطور که سینی یم

اندازم. باز هم اش یمانهدر دستم است پتو را روی ش

تماس تصویری با یگ دیگر از دوستانش. خوش بحالش! 

وقنر اینقدر دورش شلوغ باشد، معلوم است که بود و 

نبود کیس مثل من برایش اهمینر ندارد و حنر به 

ی چشمش هم نیم ی آید. چه انتظاری داشتم که حاال چتر
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شکند؟ بازهم کند و با صدا یمدرون دلم سقوط یم

نمظ ی  .اهرم را حفظ میکنم و لبخندی متر

 

* 

 

مشغول صحبت با دوستش است که یکهو تصویر دختر 

اش شود و پتوبی روی شانهای از کادر ظاهر یمدر گوشه

گرداند. جم با سوبر نشیند. اخمالود رس به عقب بریمیم

 .کندکشد او را متوجه خود یمکه یم

 

-  Bu da neydi abi ya?  Bu muydu ölüm kalım 

meselen? Yoksa gerçekten ölüp de cennete 

mi düştün? 

 ( 
ی

ای که این دیگه چ  بود داداش؟ موضوع مرگ و زندگ

 (میگفنر همینه؟ نکنه واقعا مردی و رفنر بهشت؟

-  Kapa çeneni Cem . (خفه شو جم) 

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

اش به هوا مرد آنسوی خط چشمگ زده و شلیک خنده

 در گردن ارسیم
ی

دالن نبض یمرود. و رگ  .گتر

 

-  Vallah haklısın oğlum. Ben de olsam böyle 

güzel bi periyi bırakıp dönmem... 

 حوری  زیبابی رو ول )
ی واال حق داری. منم بودم همچیر

 (...نمیکردم برگردم

 

 98_پارت#

داند به یکباره از کجا رسبرآورد، فحش با خشیم که نیم

. صورتش در لحظه کند رکیک داده و گویسی را قطع یم

شود که سینی شود و آنچنان ناگهابی از جا بلند یمرسخ یم

ی یم افتد. ترگل چای از دست ترگل رها شده و روی زمیر

ها با پرد تا چابی داغ روی پایش نریزد. لیوانقدی عقب یم

شکنند و ترگل از حالت نگاه ارسالن که صدای بدی یم

ه لرزد. حنر یماش شده بر خود همچون بتی زخیم ختر
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ی اینقدر برآشفته. سیع نیم ی داند این مرد از چه چتر

ی بگویدیم ی  .کند چتر

 چت... چت شد یهو؟  -

  .خفه شووو  -

 

گوید که ترگل و این دوکلمه ای را با آنچنان فریادی یم

دستهایش را به عالمت دفاع از خوش جلوی صورتش 

د. چه شد؟ او که کاری نکرده. فقط خواسته بیم ود گتر

در برابر رسمای هوا پتوبی به او بدهد و او را به یک چای 

ی و خرما دعوت کند. اشک در چشمان ترگل  دارچیر

ی است که حنر یم جوشد. یعنی  اینقدر نفرت انگتر

حضورش کنار ارسالن برای به جنون رساندن این مرد 

 
ی
  ست؟کاف

 

ست که چشمان ترسیده و پر ارسالن آنقدر عصبابی 

بیند و متوجه بهت نشسته میان نیماشک دختر را 

 .زندشود. باز هم فریاد یماش نیمچهره
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نم   - ی تویه احمق نمیفهیم وقنر با مرد دیگه دارم حرف متر

ی وسط خودی نشون بدی؟ اینقدر هول و  نباید بت 

عالف نماییسی چرا اومدی اینجا؟ چرا منو االف خودت 

  .رفنر یه جا دیگهکردی؟ یم

 

َول؟ ترگل با خود اندیشید ارسالن چه گفت؟ نمایش؟ 
َ
ه

بعد از فهمیدن ماجرا هم به رودروایسنر با شوکت او را 

پذیرفته بود. هنوز هم او را رسبار میدانست! االفش کرده 

بود؟ بله، قطعا ارسالن را االف کرده بود.  حق داشت 

عصبابی باشد. االن هم در عصبانیت حرف دلش را زده 

 .بود

 

شد که یش بزرگ و بزرگتر یمی درون گلو گلوله

لرزید و اشکها اش یمتوانست قورتش دهد. چانهنیم

بارید. دیگر جای ایستادن و ماندن نبود. بدون اجازه یم

دستانش را جلوی دهانش گرفت تا هق هقش جلوی این 

مرد بلند نشود. به سمت اتاقش دوید. اتاقش؟ نه، نه! 
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اشغالش کرده بود.  ای که او اتاق او نه! چهاردیواری عاریه

حس تلخ حقارت همچون ماری عظیم الجثه دربرش 

گرفته بود و قصد بلعیدنش را داشت. به صورت روی 

تخت افتاد. رسش را میان بالش فرو کردو هق هقش را 

 .آزاد کرد. آخ که قلبش چقدر درد داشت

 

دوساعت گذشته بود اما همچنان صدای هق هق 

ک را یمخفه ر اتاق دختر ایستاده و شنید. پشت دی دختر

هایش. چشم به در دوخته. لعنت به جم و چشم چرابی 

لعنت به خودش که نفهمید چرا یکهو اینطور گر گرفت. 

ی  هایش چنیر جم قبال هم در مورد دوست دختر

ها را کنار زده شیطنت هابی کرده بود و او براحنر دختر

بر شده بود؟ برای ترگل؟   میکرد؟ غتر
ر
بود. االن چه فرف

ش هم نبود! کف پای راستش  کیس که حنر دوست دختر

دهد و رسش را رو به را به دیوار پشت رسش تکیه یم

ش نباشد،  د. خوب... خوب دوست دختر سقف میگتر

امانت مادرش که بود. کیس حق نداشت نگاه چپ به او 
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ی اینقدر  بیاندازد. ویل فقط امانت مادرش بود؟ برای همیر

ی از  از کوره در رفته بود؟ خودش ی حیس نداشت؟ چتر

درون خودش برای این دختر نتپیده بود؟ این دختر 

 نداشت؟
ر
 برایش با مروه و نازیل فرف

 

 99_پارت#

 

ی تکان یم دهد و جوابش به این سوال رسش را به طرفیر

 با بقیه ندارد. 
ر
یک نه ی محکم است. این دختر هیچ فرف

ش بودند و ترگل فقط . تازه آنها دوست دختر
ر
 هیچ فرف

اش. آنها راحت بودند و مهمانش است؛ کیم هم همخانه

و خودشان برای لمس شدن از طرف ارسالن پیش قدم 

شدند و مرزی میانشان نبود. اما ترگل همیشه یم

تر است. کیم، کند. کیم هم مظلومحدودش را حفظ یم

 .ترتر... دوست داشتنی فقط کیم هم زیباتر... دلخواه
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ی صورتش یمدستش را از باال تا پ  کشد و دور خودش اییر

تواند دروغ بگوید. کیم هم چرخد. به خودش که نیمیم

بیشتر از بقیه به او عادت کرده. کیم بیشتر به لبهای 

کند. کیم هم اش و پوست سفیدش فکر یمصوربر 

عاشق دست پختش است. عاشق آرام حرف زدن و 

ی  ی حال از کوره دررفیر  هایش است، که زبان تند و درعیر

ون یم ش را از کمینگاه بتر ی کشد. عاشق موهای بلند و تتر

مواجش است که مثل روزهای اول، دیگر سفت و 

 ...خواهد وبافد. کیم بیشتر او را یمسخت آن را نیم

 

ند و دستش را  ی گند زده بود! گند... موهایش را چنگ متر

ه برد. میخواهد در را باز کند اما ی در یمبه دستگتر

ال در را باز کند که چه بشود؟ بعد از این تواند. اصنیم

گندی که زده برود چه بگوید؟ چطور جمعش کند؟ چه 

ی دختر را بند بیاورد؟ بدجور دلش را بگوید که گریه

شکست و او را ترساند. خدا لعنتش کند. با حرص 

به زند. امشب هرچه بگوید ای به پیشانیش یمضی
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 شد رساغش برود و ای ندارد. باید وقنر ترگل آرامتر فایده

  بخشد؟از او بخواهد ببخشدش. یعنی یم

 

***** 

 

ام. حنر اگر مجبور شوم به خانه برگردم تصمیمم را گرفته

مانم. اصال از اول هم حماقت کردم هم دیگر اینجا نیم

خواست که فرار کردم. فربد که قصد بدی نداشت. یم

! کیم هم به فکر کارخانه بود  ی و کیم ازدواج کنیم. همیر

  .پرددانستم هرز یمهم یم

 

م یم ی کند. نه. پیش فربد، نه! اما حنر فکرش هم مشمت 

وم. هرجا که شد. هرجابی به غتر از اینجا. هنوز با ر یم

ی که خوب یم ی م اما تنها چتر دانم این است افکارم درگتر

 .خواهم بروم. اینجا دیگر جای ماندن نیستکه یم
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که ارسالن برایم خریده را   هابی نزدیک صبح است. لباس

گذارم. چند تراول هم روی آنها تا کرده و روی تخت یم

گذارم تا الاقل از بابت پول لباسها مدیونش نشوم و یم

ی غرورم را حفظ کرده باشم. پلیور قرمز را ماندهته

کنم. چقدر آنروز از دارم و با تلخندی براندازش یمبریم

هم تا میکنم و کنار  دیدنش ذوق کرده بودم!  آن را 

گذارم. برس مشگ رنگ آینه دار را هم لباسهای دیگر یم

روی آن میگذارم. نگایه به مالفه ای که جای پرده نصب 

ی پرده را کیم به پاین اندازم. گوشهکرده بودم، یم

شوم؛ شاید یک روز کشم. اما از کندنش پشیمان یمیم

گذار الاقل این پرده پناه دیگری را پناه بدهد. باین اتاق بی 

ی  ی بعدی مثل روزهای اول من چارهجا بماند تا بی همیر

ی نامهربانم احساس ناامنی نکند. هرچند، صاحبخانه

همان روز اول گفته بود، فکر تغیتر دکور به رسم نزند و 

شوم. نگایه خیال یممن گوش نکرده بودم. مالفه را بی 

ن شوم دیگر به اتاق یم هایش همه امانتر اندازم که مطمی 
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کنم اتاق را به همان ام. سیع یمرا رسجایشان گذاشته

 !ام تحویلش دهمشکیل که تحویل گرفته

 :�🏠�️❤خانه من قلب توست فاطمه اصغری

 ۱00پارت_ #

 

توانم ریسک کنم و به اتاق ارسالن ام. نیمماند گویسی یم

توانم بکنم. پس بهتر است از بروم. روشنش هم که نیم

ش ب هابی که قبل از فرار، از آلبوم گذرم. فقط عکسختر

اند. دلم برای آن مادر و پدرم گرفته بودم همه در گویسی 

خواهم یادداشت کوچگ برای شود! یمها تنگ یمعکس

ارسالن بگذارم و بابت این سه مایه که باعث زحمتش 

کنم. اما آنقدر دلم از رفتار دیشبش شده بودم تشکر یم

هایم را با اطمینان رود. لباسیمشکسته که دستم ن

پوشم؛ همانها که از ابتدا برتن داشتم. هودی خانم یم

ی ام را حسینی را تن میکنم و از رویش پالتوی خاکستر

 .پوشم تا رسدم نشودیم
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بافم و کاله بافتم را روی رسم موهایم را محکم یم

ون یمیم ی از اتاق بتر  آیم. برای آخرینکشم. آرام و پاورچیر

اندازم. حق داشت ناراحت بار نگایه داخل سالن یم

باشد؛ مزاحمش شده بودم. خلوتش را به هم زده بودم. 

اما حق نداشت اینطور رسم داد بزند و به گنایه متهمم 

کند که خیالش حنر از گوشه و کنار مغزم هم رد نشده 

ی یم ون یمبود. رسم را پاییر روم. تمام اندازم و آرام آرام بتر

 در صدابی از آن بلند م را یمتالش
ی کنم که موقع بسیر

م هایم را یمنشود. کفش پوشم. رسم را رو به آسمان میگتر

 .کنمو با دلخوری زیر لب زمزمه یم

من که به خودت توکل کرده بودم. اینطوری جوابم و   -

میدی؟ عیب نداره. بازم توکل به خودت. جز تو که کیس 

م. الاقل اینبار دیگه ولم و ندارم. دیگه هیچ کس و ندار 

 .نکن

 

افتم. هوا چکد. به راه یمو قطره اشگ از چشم چپم یم

روم. خییل رسدتر از دیشب است. به سمت در حیاط یم
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باید تا قبل از بیدار شدن ارسالن رفته باشم. تمام تالشم 

ای که صدا ببندم اما گربهرا میکنم که در حیاط را هم بی 

ی  شود هولم میکند و در را تند یم یکباره زیر پایم ستی

 و بی دست
ی

ام هم باید تمام و پابی میکشم. تمام شد! بچگ

شود. باید به رساغ محمدی بروم. من صاحب آن 

ام. نباید دیگر وقت را ام و اینطور ویالن ماندهکارخانه

  .بخشمهایم رسعت یمتلف کنم. به قدم

 

***** 

 

انده بود. تمام شب را به رسزنش کردن خودش گذر 

ای از پیش چشمانش کنار چشمان خیس ترگل لحظه

نرفته بود. نزدیک صبح تازه خوابش برده بود. یک لحظه 

کند صدابی مانند کوبیده شدن در حیاط را احساس یم

برد. با شنید. اما آنقدر گیج است که دوباره خوابش یم

شود. حتما بدلیل احساس بهم پیچیدن دلش بیدار یم

اندازد. شب است! نگایه به ساعت اتاقش یمبیخوابی دی
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ی به هشت نمانده. باید زودتر بیدار شود، امروز کیل  ی چتر

ک دربیاورد. ترجیح یم دهد ترگل کار دارد. باید از دل دختر

رود تا را به این زودی بیدار نکند. با عجله به حیاط یم

  .صورتش را آنجا بشورد

 

ی یمدو لیوان چای دم کشیده ریخته و روی  آورد. متر

ی هنوز بیدار  ساعت هشت و نیم است و ترگل سحرختر

ود که  نشده. باید بیدارش کند. به سمت اتاق ترگل متر

حواسش جمع در اتاق ترگل میشود. اوبی که هرشب در 

بست، حاال الی در اتاقش باز است!  اتاقش را کامل یم

حنر دیشب هم در را قفل کرده بود. خودش صدای 

ند  چرخش کلید را  ی شنیده بود. دلشوره به دلش چنگ متر

ب باز یم کند و اخمهایش در هم میشود. در اتاق را به ضی

ی که یمو داخل یم ی تواند بگوید یک "وای" شود. تنها چتر

 .بلند است

 

 ۱0۱پارت_ #
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 .میگم رفته مادر من. رفته  -

م جابی رو داد نزن ارسالن. آخه مگه میشه؟ مگه بچه  -

 داره؟

ه شده. رفته. هرچ  گشتم نبود. کوله ی حاال ک  -

 .خودشو برداشته و رفته

 

اش را بیشتر بهم ی شوکت اعصاب نداشتهصدای گریه

ی صدایش یم ی نگه داشیر ریزد. مادرش دیگر سیع در پاییر

 .ندارد

چه بالبی رسش آوردی که رفت؟ ارسالن به خدا قسم   -

 ...بفهمم

 .پردبا صدابی بلند میان حرف مادرش یم

. دیشب یکم حرفمون شد   - . هیچیینر هیچ  هیچ 

. گفتم امروز از دلش درمیارم. صبح پاشدم  ی فقط، همیر

 .بینم نیستیم
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 .با صدابی تحلیل رفته ادامه میدهد

توروخدا فکر کن مامان. کجا ممکنه رفته باشه.   -

یش بشه من هیچوقت خودمو نیم ی  .بخشمچتر

اونو امانت چ  بهت بگم آخه ارسالن؟ چ  بگم؟ من   -

 .داده بودم دستت

حاال باید کجا برم؟ کجا رو بگردم؟ مامان تو بهتر   -

 آشنابی فایم
. دوسنر  ...میدوبی

 

 :نالدشوکت با گریه یم

 .نداره! ترگلم جز من کیس و نداره  -

 

کند و گویسی را کنارش روی تماس را با ناامیدی قطع یم

کیه داده و هایش را روی زانوانش تاندازد. آرنجمبل یم

د. عذاب وجدابی که از رسش را میان دستانش یم گتر

دیشب داشت هزار برابر شده بود. اگر دست فربد به 

رسید چه؟ مادرش از قصد و نیت فربد برایش ترگل یم

گفته بود. اگر فربد ترگل را پیدا کند و بخواهد ... با 
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شود. حنر طاقت تصور کردنش را شتاب از جا بلند یم

د.  شده خیابان به خیابان بگردد باید قبل از هم ندار 

 .هرکس دیگری ترگل را پیدا کند

 

ون یم رود. کاپشنش را چنگ زده و با عجله از خانه بتر

هنوز چند قدیم فاصله نگرفته که تلفنش به صدا 

، بالفاصله آید. با دین شمارهدریم ی مادرش روی گویسی

 .دهدجواب یم

 الو  -

رساغ محمدی. بدو مادر. تا فربد بدو ارسالن. رفته   -

دار نشده خودتو بهش برسون. عجله کن  .ختی

 

***** 

 

آقای محمدی وکیل معتمد پدرم بود. با اینکه از پدرم 

 بود اما رفقای خوبی بودند. بعد از فوت پدرم هم 
جوانتر

 کارخانه را 
ر
به توصیه و اضار شوکت جون امور حقوف
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به  ۱۱قبل از ساعت دانستم تا برعهده گرفته بود. یم

ش نیم ی و منظیم بود و برای دفتر آید. مرد سحرختر

کردم داد. دعا یمکارهای اداری اول وقت را ترجیح یم

امروز دادگایه نداشته باشد و زود به دفتر بیاید. دو 

ساعنر است که در رسمای استخوان سوز اواخر دی ماه، 

 در پارک روبروی دفتر نشسته و منتظر آمدنش هستم. 

احتیایط کنم. فربد از ارادت محمدی به پدرم توانم بی نیم

  .ختی دارد و ممکن است او را زیر نظر داشته باشد

 

ون بیایم، دیدن فربد برایم مهم  تا صبح که از خانه بتر

ام از نبود، اما حاال که جلوی دفتر آقای محمدی ایستاده

س فربد، پاهایم یم تا دوسه ماه پیش لرزد. اگر استر

نگرانیم ازدواج اجباری بود، حاال از خشم و عصبانیت 

ترسیدم. از اینکه بفهمد چه کیس کمکم کرده و فربد یم

دانستم اگر ببینمش، همان فربد چه کیس پناهم داده. یم

 .سابق نخواهد بود
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ام به رسمای هوا از طریق نیمکنر که رویش نشسته

جانم را به لرز  یکند و همههایم رسوخ یماستخوان

کنم و پاهایم را اندازد. چند باری دستانم را ها یمیم

دهم شاید کیم هم شده تنم گرم محکمتر به هم فشار یم

ای که از خودم ای ندارد. شام و صبحانهشود. اما فایده

تاثتر نبود. با دری    غ کرده بودم هم در این لرز و رسما بی 

ره قطره اشگ یادآوری دیشب و برخورد ارسالن دوبا

ام خورد و روی گونهی چشمم رس یممظلومانه از گوشه

افتد. حقاربر که دیشب تجربه کردم، آنقدر پرقدرت می

هست که بر ترس درونم فایق بیاید و دوباره عزمم را 

  .راسخ کند

 

هایم به تک به تک عضالت بدنم لرزه از استخوان

فکم برسد.  آید تا بهکند و پله پله باال یمرسایت یم

اند و رسسختانه های پاهایم از رسما درد گرفتهاستخوان
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م. رسپا  سیع دارم تاثتر ترس را در این حالم ندید بگتر

دهم، اما ایستم و تنم را از نیمکت یخ زده فاصله یمیم

ی تنم را به ای ندارد. رسما کار خودش را کرده و همهفایده

پا ماندن ندارد. با تسختر درآورده. پاهایم قدربر برای رس 

کنم. کافه ای رس خیابان توجهم را دقت اطرافم را نگاه یم

ی کشیدهکند. کاله را تا جابی که یمجلب یم ام و شود پاییر

ی رسما دستانم را در رسآستینم پنهان کرده، به بهانه

ام تا صورتم پیدا نباشد. یواش یواش جلوی دهانم گرفته

ی کوچک که با در و هروم. یک کافبه سمت کافه یم

های  ی ، شکل کلبه به خود گرفته. با متر دیواری چوبی

کوچک و چهارصندیل در چهارطرفشان و المپهای کم 

 .اندنوری که به شکل توپ از سقف آویزان شده

 

ها نشسته ی  کنار یگ از متر
اند و آنچنان دختر و پرس جوابی

محو در چشمان یکدیگرند که گوبی در حال حاضی 

با این جهان ندارند. یگ از دستان پرس محصور  ارتبایط

ی او را در دو دست دختر است و با دست دیگرش گونه
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هنوازش یم کشم و ام به آنها خجالت یمکند. از نگاه ختر

ون دید ندارد یم ی کوچگ که از بتر روم. روی به سمت متر

نشینم که بتوانم هم در و هم ها طوری یمیگ از صندیل

  .ون را زیر نظر داشته باشمی بتر شیشه

 

پرس جوابی با قد متوسط و موهای مرتب به سمتم 

دهد و آید. با لبخندی گرم منو را به دستم یمیم

شود که گوید. خییل زود  پرسخاله یمآمد یمخوش

ی بار است مرا در کافهیم بیند و جزو شان یمگوید اولیر

ی متقابال کنم های دائمشان نیستم. من هم سیع یممشتر

وبی جواب بدهم. پس از سفارش یک تکه کیک 
با خورسی

ی این که تلفنم را در  ی با گفیر شکالبر و یک لیوان چای ستی

ای ام از او خواهش میکنم که لحظهخانه جا گذاشته

م. چند  موبایلش را به من بدهد تا تمایس فوری بگتر

اش را گردد و رمز صفحهلحظه بعد با موبایلش کنارم بریم

  .کندیم باز 
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برای چند ثانیه از اضطراب هرچه شماره در ذهنم داشتم 

برم و با کنم. ناخن شستم را به دهن یمرا فراموش یم

ها هدف روی شمارهی دست دیگرم بی انگشت اشاره

نم. سیع یم ی ی دوم آقای محمدی را که کنم شمارهمتر

م را به  وری با آن تماس بگتر گفته بود فقط در مواقع ضی

ر بیاورم. انگار تنها قسمت سختش بیاد آوردن پیش خاط

 رقمها  در زهنم ردیف یم
ر
شوند. روی شماره بود. باف

نم و گویسی را کنار گوشم یم ی ی رنگ متر م. عالمت ستی گتر

  !حواس پرسک تماما پیش من است

 

 .شنومبعد از چند بوق صدای مردد آقای محمدی را یم

 .بله  -

 .سالم. ترگلم  -

 

 
ی

ی پشت خط هم میشود به راحنر بهت زدگ اش را از همیر

 .حس کرد

م؟  -  شما؟ این خط کیه؟ شما کجابی دختر
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تون. باید ببینمتونتو کافه  -  .ی نزدیک دفتر

سم. آخه اینجا چیکار میکنید؟   - همونجا بمونید زود متر

 مگه قرار نبود فعال آفتابی نشید؟

 رسید؟دیگه نشد اونجا بمونم. گ یم  -

ی تا بیام. وایاعته یمنیم س  -  ...رسم.همونجا بمونیر

 

یس که تلفن را قطع یم کند. وای آخری که میگوید استر

آورد بخشد. این "وای" یادم یمدر دلم است را شدت یم

ست. این " وای" یعنی وای به که فربد یک بتی زخیم

ش بیفتم.  گویسی را به پرس پس یم دهم و تق حالم اگر گتر

ی  وع به شکسیر کنم. کاش آقای  انگشتانم یمتق رسی

 .محمدی زودتر برسد

 

 ۱03پارت_ #

 

* 
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آقای محمدی پس از تماس ترگل بالفاصله با شوکت 

ی  تماس گرفته و جای ترگل را گفته بود. ارسالن ماشیر

رساند. دربسنر گرفته و خییل زود خودش را به کافه یم

چند لحظه جلوی در کافه این پا و آن پا میکند. دلش 

داند ی این دختر احمق را بجود. اما یماهد خرخرهخو یم

ی را بدتر یم کند و در این وضعیت ترساندن ترگل همه چتر

دهد. ترگل این دختر را به سوی تصمیم اشتبایه سوق یم

بچه بود، خودش که نبود! با اینکه بعضی اوقات یکهو از 

فت اما غالبا مرد منطقر و عاقیل بود.  کوره در متر

کشد تا آرامشش را محکم به صورت یم دستانش را 

بازیابد. با نفس عمیقر آرام در کافه را باز میکند و وارد 

  .میشود

 

خورد و با ترس از جایش بلند ترگل از دیدن ارسالن جا یم

کند بیند، سیع یمشود. ارسالن که ترس دختر را یمیم

هابی محکم به سوی لبخندی بزند تا او را آرام کند. با قدم
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ی یم ون یممتر کشد و رود. صندیل روبروی ترگل را بتر

 .نشیندیم

. چرا پاشدی؟  - ی  بشیر

 ...چه جوری؟...اینجا  -

محمدی زنگ زد. من نزدیکتر بودم. زنگ زد تا خودش   -

 .رسونه مواظبت باشمو یم

 

ی  رنگ دختر از ترس و نگرابی پریده و مدام نگاهش بیر

  .ارسالن و در ورودی در حرکت است

 !ترگل  -

 

کند. ترگل با ارسالن مجدد با دست به صندیل اشاره یم

کند. اثری از خشم زنند، نگاهش یمچشمابی که دو دو یم

ی ارسالن نیست. کیم خیالش راحتتر دیشب در چهره

ی لب پایینش را نشیند و گوشهشود.  روی صندیل یمیم

د. از این مرد و خشمش یمبه دندان یم ترسد. خییل گتر

ترسد. اما تریس که خودش هم یشتر از فربد از او یمب
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داند با حس امنیت همراه است. پارادوکیس که از آن یم

کند. کیم هم خجالت زده آورد اما حسش یمرس در نیم

 .آورداست. رسش را باال نیم

 

ی دراز کرده.   ارسالن پاهای بلندش را تقریبا روی زمیر

وع به دست به سینه به ترگل زل زده  و آر  ام و شمرده رسی

 .کندحرف زدن یم

 

برات صبحونه چیدم. چابی مابی رو دم کردم. اومدم   -

 .بیدارت کنم دیدم ای دل غافل، جا تره و بچه نیست

تواندرنجش صدایش را کشد نیمبا همه خجالنر که یم

 .پنهان کند

 .من بچه نیستم هزار بار  -

 

کشد. تر یمتر نگاهش میکند و رسش را جلو ارسالن عمیق

 .تمام تالشش این است صدایش باال نرود
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 و بی   -
ی؟ نگفتم بهت بچه نیسنر ختی متی میذاری متر

؟ من و  ؟ نگفتم نباید جابی آفتابی بیسی
دست من اماننر

س کشیدی  مامان به درک! سه ماهه خودت اینهمه استر

ی بهش؟  که آخرش آفتابه بگتر

 

رتش را یکجا چالند تا جساانگشتانش را محکم در هم یم

 .جمع کند و صدایش نلرزد

 مزاحمت شدم. باالخره که باید یه فکری به   -
ی
اندازه کاف

 .حال خودم میکردم

 

کند لبخندی تا از تالیسی که برای حفظ عزت نفسش یم

  .کندآید اما به زور جمعش یمپشت لبهای ارسالن یم

 من گفتم مزاحیم؟  -

 !زیاد_

 

 ۱04پارت_ #

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی را جدی گرفته بود؟ خورد. دختر جا یم ک همه چتر

ماند رک شده زبان بود، حاال که باید ساکت یمهمیشه بی 

کرد؟ آرنجهایش را بود و عذاب وجدانش را تشدید یم

ی یم گذارد و انگشتان دست چپش را در موهایش  روی متر

کند شمرده شمرده حرف بزند تا برد. سیع یمفرو یم

 .رویش حک کندکلمات را تک به تک در مغز دختر روب

 

ی وخنر دو تا   - ... چجوری بگم... ببیر
ی

اگه دیشب و میگ

زنن یه دختر که از قضا زیادی هم قشنگ مرد حرف یم

پره وسط، که طرف پشت خط یه حرف مشنگه نیم

بر شه و قابر کنه.  نامربوط بزنه و مرد اینور خط غتر

؟  گرفنر

 

کشد تا ترگل منظورش را بفهمد. چند لجظه طول یم

شود. ارسالن به او مانش تا آخرین حد ممکن باز یمچش

بر شده بود؟ به چه  گفته بود زیادی قشنگ؟ برای او غتر
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مناسبت؟ خوب معلوم است! خودش که بارها گفته 

  .بود؛ امانت بود

فت تا به یکباره فوران کند، با جوابی که    که متر
ر
ذوف

خشکد. ارسالن همه خودش به خودش داد در جا یم

هایش که گل عملهایش را زیر نظر دارد. گونهالعکس

خواهد با دو انگشت اشاره و وسط اندازد دلش یمیم

کند. هنوز باید لپش را محکم بکشد اما خودداری یم

کرد تا ترگل کیم ی عصبابی و طلبکارش را حفظ یموجهه

هم که شده به او حق بدهد و زود به برگشت راضی 

 .شود

 

مدی برسه. ببینیم چ  کارا کرده و االناست که آقای مح  -

 ...ما باید چیکار

  .ما نه دیگه. شما تا همینجا هم خییل زحمت کشیدی  -

 

ک پرد عصنی یماز اینکه ترگل میان حرفش یم شود. دختر

توقیع که ی لج افتاده و این لجبازی از ترگل بی روی دنده
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در این سه ماه دیده و شناخته بعید است. توقع ندارد 

روی حرف او بیاورد. کافیست راضی شود و به  حرف

دهد بابت این فرار و این زبان درازی خانه برگردد، قول یم

تواند بابت ناراحت بودن فلکش کند. اما ته دلش هم نیم

و قهر کردنش به او حق ندهد. چشمهایش را برای ترگل 

ند ی ی به او متر  .ریز میکند و با اخم ترسی

 

ش سه ساعت نیست زدی هباز ریست شدی بچه؟ هم  -

ون. چ  تو این خیابونا بود که یهو عوضت کرد؟  بتر

خواهد منتظر ترسد اما دیگر نیمترگل از عاقبتش یم

 بود. اگر 
ی
بنشیند تا بقیه برایش کاری بکنند. تا همینجا کاف

قرار است کیس رسپناه به او بدهد و در قبالش اینطور 

د، همان بهتر ک د. غرور او را نشانه بگتر ه از او فاصله بگتر

ی شده د. ی ارسالن نیمنگاهش را از چشمان تتر گتر

تواند خودش را محکم و قوی خواهد تا جابی که یمیم

کرد با نشان بدهد. مگر روزی که داشت از خانه فرار یم
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هایش را در خودش قرار نگذاشته بود تغیتر کند و ترس

 همان کالس کنکور جا بگذارد؟

 

.. من االن سه ماهه تو اون خونه حبسم... ببینید، من.   -

نمیگم بهم بد گذشته، نه! تازه این منم که باعث شدم به 

. ویل بازم  ی شما خوش نگذره و از کار و زندگیتون بیفتیر

سه ماه گذشته... معلوم نیست چند وقت دیگه باید 

بگذره تا آقای محمدی بخواد یا بتونه کاری کنه... اون 

ت، اونوقت این منم که قایم شدم. کارخونه مال منم هس

م خودم باال رس کارم وایسم. دیگه بچه  باید یاد بگتر

 .نیستم

 

 ۱05پارت_ #

 

دهد و در پایان لبهایش را ارسالن متفکرانه به او گوش یم

 :به جلو داده و با تمسخر میگوید
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اون وسط مسطای کارآموزیت هم مییسی زن فربد و   -

ی مامان من دوتا توله براش پس میندازی.  آخرشم عیر

ی و به خوبی و های دیگهبچه ی فربد و گردن میگتر

 میکنی 
ی

و این حرفا  Happily ever after  .خویسی زندگ

 دیگه؟

 

 .مسخره م نکن  -

بیشتر به جلو خم میشود و با اخم عمیقر در چشمان 

ه یم  .شود تا تاثتر حرفهایش را ببیندترگل ختر

 

توئه بچه جون. اینهمه  مسخره؟ مسخره، برنامه ریزی  -

سال چرا فکر اداره کارخونه ت نبودی؟ فکر کردی چرا 

فربد نذاشته تو حنر یه خیابون و درست و حسابی 

بشنایس، چه برسه به حساب کتابای کارخونه؟ فکر 

 که بشینه و بگه بفرما 
ی
کردی با یه بچه مثل خودت طرف

  ترگل خانوم. کارخونه  مارخونه دو دسنر تقدیم شما؟؟
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ها را ها فکر نکرده باشد، اما این حرفنه که به این حرف

دانست. خودش هم هیچوقت در مورد فربد اغراق یم

ی را  نخواسته بود دخالنر در کارها داشته باشد. همه چتر

شد به گردن فرد غایب بیاندازد. اما بخش اول هم که نیم

 حرف
ی

ای که بدون شک به های ارسالن درست بود. زندگ

هآن م ی ایست که این همه ماجرا و جبور میشد، همان انگتر

داستان را رقم زده بود. فربد مردی نبود که یک اشتباه را 

 این بینانهدوبار تکرار کند. در خوش
ی
ترین حالت اگر تالف

ی را رسش در نیم ی اول آورد، باز هم به پلهقال گذاشیر

 .گشتندبریم

 

تجربه گل بی های تر ارسالن تردیدی که به جان مردمک

ی را به زبان یمافتاده را یم ی آورد که خود ترگل از بیند و چتر

 .ترسدفکر کردن به آن هم یم

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی که دستش به تو برسه   - بذار بگم چ  میشه. فربد همیر

کاری میکنه خودت واسه اینکه عقدت کنه التماسش 

. یم  تر بگم؟فهیم منظورمو یا روشنکنی

 

های ترگل ن خون به گونهاز منظور پشت حرفهای ارسال

ی یمحجوم یم اندازد. با من و من آورد و رسش را پاییر

 .دهدجواب یم

تونه منو وادار کنه باهاش ازدواج کنم. یه قانونا نیم  -

 ...خونه مستقل یم

 

ی از روی عصبانیت ارسالن دست خودش قهقهه

  .نیست

احمق جون کدوم قانون؟ تو اصال میشنوی چ  میگم؟   -

سه. فربد اینبار دیگه صتی  کارت به قانون مانون نمتر

 کنه حالیته؟کنه. اشتباه قبلش و تکرار نیمنیم

 

 ۱06پارت_ #

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

 

ی یکهوبی و بلندش، چرت دختر و پرس غرق در خنده

ی آنطرفتر نشسته  که دو متر
کند. اند را پاره یمخیاالبر

اش های قفل شدهزند و از میان دندانپوزخندی یم

 .غردیم

ه... هه...  صبح   - میخواد واسه من خونه مستقل بگتر

ت بوده مغزت و جای صبحونه خوردی؟ زیادی گشنه

گردی خونه، تا بیشتر از ترگل راه میافنر االن با من بریم

این اعصاب معصاب منو گیه نکردی. به خدا قسم باز 

 ...بخوای جفتک بندازی

 سالم  -

 

مدی را شود و جواب آقای محترگل رسی    ع بلند یم

 .دهدیم

م. زمان نداریم، من باید برم هرچه زودتر   - ی دختر بشیر

ون زدی؟ مگه نگفتم بهت  برم. شما چرا از خونه بتر

؟  منتظر ختی من بایسی

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

 

ی گذاشته و با عجله  خودش هم کیفش را روی متر

نشیند. رو به پرسک پیشخدمت با صدای نسبتا بلندی یم

  :گویدیم

گ نسکافه آماده کن لطفا. حمید جان یه لیوان بزر   -

م  .میتی

 

ترگل زیر چشیم نگایه به ارسالن که با اخم به آقای 

ه شده یم ای تا اندازد و با حالنر که فاصلهمحمدی ختر

 .نالدگریه ندارد یم

 ...نمیشه برگردم آقای محمدی. آخه من  -

ه. یه   - م. االنم فربد زنگ زده تو راه دفتر آخه نداره دختر

نباردارش کرده بود، داره میاد راجع به شکاینر از ا

ست. دونیم اینا بهونهجزئیاتش حرف بزنه. البته که یم

بیشتر دنبال اینه که یه ردی از شما پیدا کنه.. شما رو 

 .ببینه هرچ  رشته کردیم پنبه میشه
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سه ماه شد آقای محمدی. چقدر دیگه طول میکشه؟   -

؟ قانوبی برم چ   خوب غتر

هردو نگاه عاقل اندر سفییه به او ارسالن و محمدی 

 .شوداندازند. اخمهای ارسالن عمیق تر یمیم

ی   - . همیر شیطونه میگه پاشو دهن این بچه رو گل بگتر

قانوبی هم راه بیفنر از مرز رد  مونده با این بر و رو غتر

. معلوم نیست با کیا همسفر یسی   .یسی

 

 از رسورویش یم
ی

 بارد، سیم کارتمحمدی که رساسیمگ

ی اینکه به ای را جلوی ارسالن یمبازنشده گذارد و با گفیر

 .شودزودی با او تماس خواهد گرفت از جایش بلند یم

آقای نعییم من یه فکرابی دارم. شب باهم مفصل   -

م خداحافظ نیم. فعال باید برم. دختر ی  .حرف متر

 

د کیفش را برداشته و لیوان قهوه را از پرس کافه چ  یم گتر

ون یم ی رسیده که آقای و بتر رود. ترگل دیگر به یقیر

محمدی مخالف فرار و خروج او از کشور است. این مرد 
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خواست زیادی منطقر و محافظه کار بود. مطمئنا یم

ی را بزند  .معطلش کند تا قید رفیر

 

ه یمبی حرف به پنجره ون ختر شود. ارسالن لیوان ی بتر

ی رسد شده ای از آن هدارد و جرعی ترگل را بریمچای ستی

شود و مثل نوشد. صورتش از طعم گس چابی جمع یمیم

وع به غر زدن یمپرسبچه  .کندها رسی

-   ، این چیه سفارش دادی آخه؟ کال چارتا تیکه استخوبی

 .این آت آشغاال رو بخور همونم آب شه

 

 ۱07پارت_ #

 

ی لیوان را برمیدارد و به سمت پیش خوان یم برد. روی متر

اشته و به جایش برای هر دویشان چ  گذپرس کافه

ها ایستد تا لیواندهد. همانجا یمشکالت داغ سفارش یم

د. یگ از را از دست کافه ی بتی د و خودش رس متر چ  بگتر

گذارد و دیگری را جلوی ها را جلوی ترگل یملیوان
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ی ترگل را هم با چنگال تکه خودش. کیک دست نخورده

ینی گتر کرده و به سمت دهان ترگل یم د. همراه با شتر

ک یمکیک، تلچی کنایه  .دهداش را هم به خورد دختر

بگتر بخور. قندت افتاده مغزت پیشنهادای طالبی   -

 .دهیم

 

ی آقای محمدی هنوز چند دقیقه بیشتر نگذشته  . از رفیر

ی فربد را از جلوی کافه یم بیند. که ترگل رد شدن ماشیر

اش ی    ع در چهرهپرد و اضطراب خییل رس رنگ و رویش یم

ک شده و نمایان یم شود. ارسالن که میخ صورت دختر

 
ی

ی سیاه رنگ حاالت او را زیر نظر دارد، نگاهش را به ماشیر

ک را یم دهد که با رد شدنش از جلوی کافه، رنگ دختر

 .پراند

 خودش بود؟  -

دهد. به جای حرف زدن با رس جواب ارسالن را یم

د تا نگاهارسالن دستش را یم ش را از شیشه به صورت گتر
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او بدهد. از این ترس ترگل کالفه است اما دیگر تمسخری 

 .در لحنش ندارد

یه ماشینش و دیدی اینطوری زرد کردی. اونوقت   -

؟ پاشو..   از مرز رد یسی
ر
 ماچاف

ر
واسه من میخوای قاچاف

 .پاشو که از صبح سکته م دادی بچه

ون یم ش پوش زند. مرد خو جلوتر از ترگل از کافه بتر

بیند که وارد ساختمان دفتر آقای محمدی بلندقدی را یم

شود. با ورود فربد به داخل ساختمان، او و ترگل هم از یم

ون زده و در خالف جهت دفتر به سمت خیابان  کافه بتر

 .روند تا سوار تاکیس بشونداصیل یم

 

ی و فرار   نزده بود تا ترگل دوباره فکر رفیر
ی
کل راه حرف

ها را برای خانه ها و تنبیهش نزند. تمام توبیخکردن به رس 

نگه داشته و تا رسیدن به خانه لحظه شماری کرده بود. 

ی خواست واقعا جا داشت و در را روی این بچهدلش یم

د به جای فرار کردن بایستد و رستق قفل یم کرد تا یاد بگتر

د. آنقدر او را حبس کند تا یاد  بجنگد، حقش را پس بگتر
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د  کجا باید حرف بزند و آن زبان درازش را به کار   بگتر

ی جلو نگایه به ترگل بیاندازد و کجا سکوت کند. از آینه

که روی صندیل عقب نشسته و چشمان خمارش، از 

اندازد. حنر نشده بود خوابی دیشب خمارتر شده یمبی 

  .شکالتش را بخورد تا رنگ و رویش کیم برگردد

 

کرد. مردک بد را خرد یمرسید گردن فر اگر دستش یم

عمری این بچه را لوس کرده بود، حاال یک شبه از او 

توقع داشت بزرگ شود و نقش همرسش را بازی کند؟ 

شود. اصال فربد غلط کرده بود که اخمهایش درهم یم

ی فکری در مورد ترگل کرده بود. این بچه هنوز هربار  چنیر

ی جابی از دست و پایش را یم
ی . اما سوزاند موقع آشت 

دستپختش خییل خوب بود. خییل هم خوشگل بود. 

آنقدر که جم هم با یک لحظه دیدن ب  به زیبابی او برده 

داد و پایش را بود. کیم هم ناز داشت. وقنر حرصش یم

ی یم  .رفتکوبید و به اتاقش یمبه زمیر
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وی افکارش را صدای ترگل، اجازهی بی خمیازه ی پیرسی

که از هم فاصله گرفته بودند را   گرفته و دوباره ابروهابی 

زند. هر چقدر هم زیبا باشد، عقل ندارد. به هم گره یم

کرد تا او را پیش مادرش وگرنه که از پیش او فرار نیم

 !بدقول کند.حسابش را خواهد رسید

 

 ۱08پارت_ #

 

کند. ترگل را به داخل اندازد و در حیاط را باز یمکلید یم

فهمید از صبح تازه داشت یمدهد. حیاط تقریبا هول یم

ی در با دو قدم بلند خود را به  چه کشیده. بعد از بسیر

رساند و رفت یمترگل که با عجله به سمت خانه یم

 .چسبدبازویش را یم

 

 حقته چه بالبی   -
؟ خوبه خودت میدوبی فرار میکنی

رست بیارم. به خدا ترگل، دلم میخواد همینجا فلکت کنم 

قدررر بزنمت که دیگه تا آخر عمرت و انقدر بزنمت، ان
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، اجازه عمو. باید غل و 
ی

خواسنر آب هم بخوری بگ

ه ت کنم دختر  عقل؟ی بی زنجتر

 

س به ارسالن نگاه یم کند، اما این مرد بیشتر ترگل با استر

از آن که عصبابی باشد نگران است. این را از چشمان 

با  توان فهمید. ارسالن بازویش را سیاه او به راحنر یم

 .دهدخشونت تکان یم

پاشدی در رفنر که چ  بشه؟ چ  و خواسنر به گ   -

؟ به من ثابت کنی خییل احمقر یا به مامان  ثابت کنی

  م و از دستم فرار کردی؟ثابت کنی که من آدم بده

ترگل در چشمان ارسالن نگرابی خوابیده پشت این حرص 

ند. دیگر کبیند که از فشار روی بازویش شکایت نیمرا یم

س هم ندارد. دلش فقط اتاقش را یم خواهد و حنر استر

 .چند ساعت خواب آرام

هان؟ چیه؟ ساکت موندی، جواب نمیدی. خودت   -

  هم فهمیدی چه غلظ کردی دیگه، نه؟
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ی را در یک مگر یم شود که چشمان مردی خشمگیر

هایت را جمع کند، ات ببینی و صدای فریادش شانهوجنی 

فریاد کرور کرور آرامش به دلت رسازیر شود؟ اما از این 

ات را بر رست هوار کند اما شود کیس غلط اضافهمگر یم

"؟ کیس بازویت را  دلت آن را ترجمه کند "مردم از نگرابی

میان چنگال قدرتمندش با حرص بفشارد و جای درد، 

 امنیت به جانت تزریق شود؟

 

شود. نیم زند و حرصش خایلگوید و فریاد یمارسالن یم

ست که داند که فریادهایش از رس تریسخودش هم یم

امروز تجربه کرده. ترس اینکه دلیل حیس نوپا را از دست 

ی این حس  ی و نخواسیر بدهد که خودش هم میان خواسیر

داند چرا و چه زمابی این دختر برایش معلق است. نیم

آنقدر مهم شد که امروز از اینکه دست فربد به او برسد، 

خواهد ساکت شود و دست از شماتت نقدر ترسید. یمای

ی که در مقابل این فریادها عکس العمل همیشه را دختر

تواند. دلیل این فریادها بالتکلیقی ندارد بردارد، اما نیم
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ی موقتش سالم و خودش است، وگرنه که همخانه

 .سالمت به خانه برگشته

 

ر کنم وای ترگل، وای. فقط خودت بگو باهات چیکا   -

؟ چ  کار کنم که نزنم داغونت  حرصم خایل شه لعننر

 کنم؟

دهد. به اوبی که ترگل جوابی ندارد اما حق را کامال به او یم

 را هم. 
ی

رسم امانتداری را خوب به جا آورده. رسم مردانگ

خواهد یکبارهم که شده جسارت نشان دهد و ترس یم

م قدم درون قلب خودش را هم دور بریزد. داوطلبانه نی

کند و برای رفع آشوبی که در دلش به پا فاصله را پر یم

گذارد. دستانش را از ی ارسالن یمشده بود، رس بر سینه

دو طرف بند کاپشن ارسالن کرده و در جواب 

 
ی

کند. خودش های این مرد ببخشیدی زمزمه یمآشفتگ

بیشتر از ارسالن به این آغوش نیاز داشت، تا باور کند به 

هایش ه پناهگاه امنش برگشته است. تا ترسسالمت ب

دست از  چکش کوبیدن بر رس مغزش بردارند. تا دوباره 
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باور کند، کیس هست که نگران اوست. کیس که 

گذارد. اولویتش را برای پیدا کردن و آشنر دادن او یم

ی یم شود اما خوب بلد است کیس که زبانش گایه تند و تتر

را از گزند دنیا در امان نگه  دور او حصاری امن بکشد و او 

 .دارد

 

 ۱09پارت_ #

 

ای آید. قلبش برای لحظهنفس ارسالن به یکباره بند یم

ان همان یک تپیدن را فراموش یم کند و بعد برای جتی

لحظه که ایست کرده،  خود را با رسعنر دیوانه وار به در 

های تند کوبد. صدای تپشاش یمو دیوار قفسه سینه

و سکوبر که حایک از شوکه شدنش است ی مرد شده

آورد. دست ارسالن از های ترگل یملبخندی روی لب

   .روی بازویش شل شده و در هوا مانده
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گذارد و حیابی بیشتر از این جایز نیست! قدیم عقب یمبی 

اش، زدهبا دیدن دهان نیمه باز ارسالن و چشمهای مات

ی که از چله سمت خانه و  ی کمان رها شده بهچون تتر

هایش از فهمد چه کرده. گونهاتاقش پرواز میکند. تازه یم

شود. پشت به در تکیه داده و ناخن تر نیماین رسخ

افتد و با خجالت جود. یاد نگاه ارسالن یمشستش را یم

  .خنددبه شوک شدنش یم

 

گذارد که رود و مردی را در حیاط جا یمترگل به خانه یم

نبیه کند و زبانش را بچیند، اما حاال زبان قرار بود او را ت

کرد، خودش بند آمده بود. مردی که فکرش را هم نیم

 کند
ی
ک کار دیشبش را اینقدرظالمانه تالف  !دختر

 

* 

 

ای که خودم را به آغوش ارسالن هنوز هم از یاد لحظه

رود. با شوم و لبم زیر دندانم یمدعوت کردم رسخ یم
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االخره رایه برای خلع سالح کنم که ببدجنیس فکر یم

دانم دیگر ام؛ هرچند بعید یمکردن این مرد پیدا کرده

 .جرئت و جسارت تکرار آن را داشته باشم

 

ارسالن نیم ساعنر در حیاط ماند و بعد از آن فقط  

رود. خدا را صدای بلندش را شنیدم که گفت به خرید یم

رسبه کردم که از این موضوع هم آتو نگرفته و شکر یم

گذارد. معلوم است بدجوری آچمز شده! خودم رسم نیم

کشم. آنقدر در این گذرد بیشتر خجالت یمهم هرچه یم

چند ساعت بابت این موضوع خودم را به صالبه کشیده 

هایم بودم که اتفاق صبح به کل از یادم رفته بود. حماقت

پایابی نداشت. از امروز به بعد دیگر چطور در این خانه و 

کرد، در ماندم؟ اگر با این کارم خیال یمنار این مرد یمک

  تهمت دیروزش حق داشته، چه؟

 

دوساعت پیش شوکت جون آمده بود و تعدادی از 

لباسهای محبوبم را، به همراه عطر دوست داشتنی و 
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تاییمان با مامان و بابا آورده بود. با دیدن قاب عکس سه

باز کرد و زیر گریه عکس مامان و بابا انگار زخم دلم رس 

س امروز را زدم. دیدن عکسشان بهانه ای شد تا استر

ون بریزم. زنعمو توپش حسابی پر بود، حق هم داشت.  بتر

این بدنایم را به جان خریده بود تا من را از اجباری مانند 

فکری آنچه خودش تجربه کرده، رها کند. اما من با بی 

ی را خراب یم اگر فربد من را  کردم. تمام داشتم همه چتر

آورد، ول کن نبود. شک تا ته ماجرا را در نیمدید، بی یم

عمو بیشتر از هر کس دیگری پیش فربد وقت زنآن

شد. تلچی ماجرا اینجا بود که این موضوعات، خراب یم

  !بعد از فرار کردن تازه به عقلم رسیده بود

 

آن زمان بیشتر از هر کیس تنها به خودم و آزادیم فکر 

کرده بودم؛ نه اعتبار زنعمو پیش پرسش برایم مهم بود و 

نه نقره دغ شدن فربدی که پیش دوست و آشنا من را 

 کرده بود. بعدها که کاله خودم را 
ی
نامزد خودش معرف

قاضی کرده بودم، به ارسالن و آقای محمدی بابت 
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اضارشان به بازگشت حق داده بودم. من در آن زمان 

 .را انتخاب کرده بودم بدترین راه حل ممکن

 

 ۱۱0پارت_ #

 

ی هق هقم، زنعمو اول بابت کار صبح  بعد از آرام گرفیر

ی رسخ شده ی و لوبیای خیس  شماتتم کرده و بعد با ستی

ای که از خانه آورده بود، کمکم کرده بود قورمه شده

ی درست کنم. ضعفم را نسبت به این خوش آب و  ی ستی

د از این همه خواست بعدانست و یمرنگ خوشبو یم

ی که به من یم ی دلجوبی کند. ترسی
ی زند، با قورمه ستی

همیشه همینطور بود. مثل یک روانشناس زبده اول 

فلکت میکرد و بعد مرهم یم گذاشت. زیر شعله را کم 

کنم تا خورش جا بیفتد. با دو لیوان چابی  پیش یم

روم و برای بار چندم در این دوساعت شوکت جون یم

 .ویمگببخشید یم
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پیش من گفنر ویل دیگه پیش ارسالن اینقدر ببخشید   -

 .نگیا. پررو میشه دیگه ول نمیکنه

 

 .اندازدی فمینیسنر زنعمو مرا به خنده یماین روحیه

  .عاشقتم شوکت جون. خوبه پرسته ها  -

 

 .اندازدای باال یمشانه

باشه. مرد، مرده. زیاد نباید جلوشون کوتاه بیای. تو   -

زبون و مظلوم بودی... ارسالن که از اول بی  هم که

ی فکر  برگشت یه نشینی جلوش قیافه پشیمونا رو بگتر

یه ها. مخصوصا که خودش باعث شده قهر کنی  کنه ختی

بری. بذار اونم بفهمه اشتباه کرده باید معذرت خوایه 

 .کنه

 

 .شومدمغ یم
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ی نداره زنعمو. حق داشت اون حرفا رو بزنه...   - تقصتر

نم با من اینجا زندوبی شده... همه زندگیش و بهم او 

 .ریختم

 

ندموهای مش شده ی  .اش را با دست پشت گوش متر

ه. خریدش و   - چه زندوبی قربونت برم. باشگاهش و متر

ه، رفیق نه. متر ی بازیشو داره، به دابی و پرسدایش رس متر

 دیگه چیکار باید میکرده که نتونسته بکنه؟

 شناسن همو؟مگه یم پرسای آقا شهروز؟!   -

 

شوکت با غیم که چندان در پنهان کردنش موفق نیست 

 .خنددتصنیع یم

 

نه فدات شم. پرسای شهروز سایل یه بار احوال   -

پرسن که حاال پرسعمه شونو بشناسن و شونو یمعمه

؟ پرس آقا ایمان و میگم؛ برادر پیمانه. مرد با خداییه.  ی ببییی

یست، بیست و پنج سال طاقت غربت و نیاورد همون ب
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یاد ایران هواش و پیش برگشت ایران. ارسالن هروقت یم

 ذارن. نگفته برات؟دارن، تنهاش نیم

 

ها گفته بود. من توجه نکرده بودم. از این که خییل وقت

ین توجیه به تنها صدای ارسالن را شنیده ام اما کوچکتر

ی که از ام خجالت یمحرفهایش نکرده ی کشم. تنها چتر

ی پرسدابی در ذهنم مانده، اسم سیاوش است. اژهو 

 .دهدکنم زنعمو دوباره ادامه یمسکوت که یم

ن انگار واقعا   - خییل دوسش دارن. جوری دورش و میگتر

 .پرس خود پیمانه ست

 

 ۱۱۱پارت_ #

 

هابی بود! هرچند به قول خودش این زن ناکام چه مادرانه

برایش مادری  هایش گذاشته و فربد را جای تمام نداشته

شد کرده بود، اما بازهم حرست بود که از دلش رسریز یم
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کنم بحث را و او بازهم حفظ ظاهر میکرد. سیع یم

  .عوض کنم

گفت هر وقت راسنر زنعمو، ارسالن که خودش یم  -

 .میاد ایران، اینجا میمونه

نه خوب. دوست داره این   - ی آره اینجا هم زیاد رس متر

ه پیش اقوامش؛ یعنی اونا نمیذارن خونه رو. اما بیشتر   متر

بینی ارث پدری هم که یم که اینجا بمونه... این خونه

پیمانه است که فعال نیازی بهش نداره و همینجوری 

 .مونده

 

ای در عوض کردن بحث نه. موفق نشدم! اصال رسرشته

ندارم. کال باید بحث را از پیمانه دور کنم. با لحنی 

 .آیمبه حرف یم دلسوزانه برای خودم

راسنر زنعمو اگه بدوبی این مدت چه کزبر شدم. صبح   -

خونه یم ی گذره. یعنی این پرست روزی تا شبم تو آشت 

شیش وعده غذا بخوره هم ستر نمیشه. اگه تو رستوران 

 .کردم، الاقل این مدت کیل حقوق گرفته بودمکار یم
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ای یگردونم داری یه خرابکاری مرابکار یعنی رو بریم  -

. االنم خرابکاری جدید پیدا نکردی، داری زیرآبمو یم کنی

؟ بی ی  متر

 

با شنیدن صدای ارسالن از پشت رسم هینی کشیده و 

شوم. از گ به خانه آمده؟ باز  برسعت از جا بلند یم

ساند؟ اخمبی  هایم برسعت رس و صدا آمده که من را بتر

 .شوددر هم یم

ی جن پرست یه عیب دیگه هم داره شوک  - ت جون. عیر

 .شهیهو ظاهر یم

 

د و برخالف انتظارم، شکایتم را به هیچ جایش نیم گتر

ای کوچک را شنیده، با صدای انگار که تنها نق و نق بچه

شود و از خندد.  زنعمو هم به او ملحق یمبلند یم

 .های من هم یم نشیندهای آنها لبخند روی لبخنده
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ی خوش رنگ و زنعمو برای شام نماند، اما از  ی قورمه ستی

 هم برای فربد کشیده و همراهش برد. اینکه 
ی
بویش، ظرف

ی از  ی فربد را خود زنعمو دنیا نیاورده باشد، چتر

کند. با اینکه برای غذا کشیدن از هایش کم نیممادرانه

خانه ی های ی ارسالن معذب بود، اما نیش و کنایهآشت 

 .ردخاحتمایل ارسالن را بخاطر فربد به جان یم

 

چه خوب که صبح پرده را از جلوی پنجره نکنده بودم. 

کنم. در همان تاریگ به سخنر چراغ اتاق را روشن نیم

 را که شوکت جون آورده بلوز و شلوار ست نقره
ی

ای رنگ

پوشم. دلم برای بافت مخمل نرم و لطیفش تنگ بود یم

شده بود. بعد از سه ماه لباس تکراری پوشیدن، تن کردن 

  .های جدید حس خوبی داردلباس

 

ای شل باالی رسم میبندم. موهایم را شانه زده و گوجه

ام که ارسالن با دو تقه که هنوز از جلوی آینه کنار نرفته

ند وارد اتاق یم ی شود. با غرغری برای خامویسی به در متر
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شود. زند. اتاق به یکباره روشن یماتاق، کلید برق را یم

اندازد و ناخودآگاه از دلم پایم یم ارسالن نگایه به رستا 

گذرد "کاش خوشگل شده باشم!" انگار فکرم را یم

خواند که بعد از نگایه عمیق و طوالبی به حرف یم

 .آیدیم

 .خوشگل شدی بچه  -

 

م گر یمگونه ندهایم از رسی  .گتر

 .ممنون  -

 

 عقب گرد کرده و نگاهش طوالبی که یم
ی
شود با پوف

ون یم  .شنوماش را یمی زیر لنی ن زمزمهرود. و مبتر

 خواستم بگم؟نچ. چ  یم  -

 

 ۱۱۲پارت_ #
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د و حس خوبی در دلم یمخنده پیچد. امشب ام میگتر

خواهم به مهمان بودنم و ماندبی نبودن ارسالن دیگر نیم

اهه زده راه  فکر  کنم. بگذار یک شب را با دیل که به بتر

خودم را روی تخت بیایم. چراغ را دوباره خاموش کرده و 

ی را تا روی اندازم.  به پهلو یمیم چرخم و لحاف سنگیر

خواهد بیدار بمانم تا کشم. هم دلم یمهایم باال یمشانه

د، تا این   کنم، هم دوست دارم زودتر خوابم بتی
ی
خیالباف

دل رس به هوا بیشتر از این افسار پاره نکند و کار دستم 

 .ندهد

 

ان دیگری از خواب بیدار تر از هر زمصبح باانرژی

ی "خوشگل شدی بچه" شوم. انگار همان سه کلمهیم

ترم کرده چوب جادوبی بود که از هر زمابی زیباتر و قوی

خواست ارسالن چپ و راست صدایم کند و بود. دلم یم

روم، با من کاری داشته باشد. و هر بار که پیشش یم

خواست نگاهش کش بیاید و باز هم فراموش کند چه یم

د، این چند ثانیه را با خودم  بگوید. دیشب تا خوابم بتی
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مرور کرده بودم و این فکر در رسم چرخ خورده بود که 

ون یم زدم. آنگاه شاید ارسالن کاش زودتر از اینجا بتر

خواست دنبالم گفت، شاید زودتر یمام یمزودتر از زیبابی 

ی جوان یم د، نه دیبگردد، شاید هم از دیروز مرا دختر

  !یک بچه

 

بارها این فکرها را با خودم مرور و بارها پای دلم را فلک 

ی رسیدنش کم کردم؛ در این بی  ، همیر
رسپنایه و بالتکلیقی

بود! اما در آخر بازهم افسار دلم از دستم دررفته بود. 

ایط را ندید یم گرفت تا مرا از اینی دلم آگاهانه داشت رسی

کار شده بود؛ خیانت ترم کند. دلمکه هستم بیچاره

دید حریفم قدر است، دان پاشیدن را خوب بلد است، یم

دید اگر پا کرد. دلم یماش رحم نیمباز هم به خود بیچاره

بازمش؛ باز ی حریف یمبه میدان بگذارم، با یک اشاره

  .دادهم وسط معرکه هولم یم
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بخش ناخودآگاه ذهنم هم در این خیانت همدست بود؛ 

کوبیدم که م دلم شده بود. هرچه بر رسش یماو هم را

ها دست و پایش را جمع کند و برای خودش برنامه

اش تعبتر کرده و نچیند، هر حرکنر از ارسالن را به عالقه

ساخت که در کرد. تصویری از من و او یمبرایم دیکته یم

اش آن من معشوق بودم و او عاشق! دروغ خود پرداخته

های و لعاب جدیدی به خورد سلولرا هر لحظه با رنگ 

  .دادی مغزم که هنوز در حال مقاومت بودند یمبیچاره

 

ست.  اصال لعنت به هرچه تصویر ناممکن و خیایل

تصویری که در آن یک چهاردیواری ساده جا شده با 

ی که روی پاهای مرد جوابی نشسته و انگشتان  دختر

کنند.  از یمی مرد، موهای خرمابی دختر را نوازش کشیده

گزم. دبتر دینی چه گفته بود؟ حیابی دلم لب یمبی 

ام! نیشگوبی از استغفار کنیم؟ ذکرش را فراموش کرده

م، شاید درد حواسم را رسجایش برگرداندران پایم یم  .گتر
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ستان زیست نخوانده بودم؟! باید   مگر من در دبتر

ل امور را به دست  وظایف اعضای بدنم را تفکیک و کنتر

فهماندم که تا مغز گرفتم. باید به قلب رسکشم یمیم

ی تپیدن هم ندارد؛ چه برسد به اینکه نخواهد، اجازه

کودتا کرده و بر تخت سلطنت نشسته. حاال به جای 

خواهد فرمان بدهد. انگار من هم با او مغز هم یم

ی است نه قلبفراموش کرده    .ام که مغز باالنشیر

 

دانستم از ذهنم پاک شده، و یمهرچه از زیست و شییم 

ها و اشعاری که دبتر ادبیاتمان از شان را داستانجای همه

زد گرفته. کاش انسابی خوانده بودم و چهار خط آن دم یم

ی بلد بودم، شاید یم ام را توانستم مکنونات قلنی نوشیر

ی  آنچه در دلم عیان کنم. دایره ی لغاتم، برای گفیر

ت. اگر چهار خط بیشتر شعر گذرد خییل محدود اسیم

شد که حاال حفظ کرده بودم، الاقل میانشان بینر پیدا یم

هابی که گایه به دردم بخورد. الاقل در جواب تک بیت
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ی داشتم و کیم ارسالن یم  برای گفیر
ی
خواند، من هم حرف

 .شدمهم شده شبیهش یم

 

م که واژهاما اصال برای چه یم هابی را یافتم و گفتم؟ گتر

یک خط ردیف کردم تا به او بفهمانم که چه بر رسم  در 

گفت کرد؟ باز هم نیمام نیمآمده، آخرش چه؟ مسخره

هول و آویزان او هستم؟ یا اصال مرا منفعت طلب 

ام گفت رو دیدهکرد؟ نیمدید؟ به پرروبی متهمم نیمنیم

 !گفتخواهم؟! یمو آستر یم

 

 ۱۱3پارت_ #

 

م خویسی آن سه کلمه را خواستخودآزار شده بودم. یم

ایطم را  هرطور شده از دماغ خودم دربیاورم! باز هم رسی

کنم، تا دلم دست از این همه برای خودم یادآوری یم

کنم یک آرزو، مثل شمیع خودرسی بردارد. اما هرچه یم
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زند؛ کاش ارسالن هم به کم نور در ته وجودم سوسو یم

 !من فکر کند

 

***** 

 

ی محمدی گرفته بود را در گویسی سیم کاربر که از آقا

اش انداخته و منتظر تماس است. چند روزی شده قدییم

ی در  ی ی از آقای محمدی نیست و چتر و هنوز ختی

درونش مییل به این تماس ندارد؛ خودخواهانه 

های خویسی برای ترگل نیم خواهد آقای محمدی ختی

ک تا یم شود به داشته باشد؛ دوست دارد کارهای دختر

بیفتد. اصال تا ابد به درازا بکشد، چه عینی دارد؟ تعویق 

دهند اند؛ دیگر اره نیمهای خوبی شدهها که همخانهآن

ند. حنر نگاه خودش به ترگل هم و تیشه تحویل نیم گتر

هایش روی او کش عوض شده بود. دوست دارد نگاه

  .بیایند و هر لحظه حرکت جدیدی از او را شکار کنند
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ترسد. بعد از شتر از دیروز از خودش یمروز به روز بی 

افابر که در مورد ترگل به خودش کرده بود، و بعد از  اعتر

ک از روی ترس آغوش چندلحظه ی دارد دختر ای که یقیر

ترسید نتواند خوددار باشد به او پناه آورده بود، دیگر یم

خواست نامردی کند. آن و مرزها را در هم بشکند. نیم

دوتای خودش به جواب چهار نرسیده هم وقنر هنوز دو 

ی شده بود یم توانست وقنر بود؛ اگر از تصمیمش مطمی 

ی او را از  تکلیف ترگل مشخص شد، با خیال راحتتر

احساسش باختی کند. اما نه حاال که در احساسش 

هابی از عادت هنوز پررنگ بودند و او را به اشتباه رگه

انهانداختند. جاذبهیم هم مزید بر علت  ی ترگلهای دختر

 بود تا دیل را از راه 
ی
شده بود؛ تنها حالت چشمانش کاف

اه کند، چه برسد به این که توهم عاشقر هم در رس  بتر

 .کیس بیاندازد

 

د. با پس از یک هفته، آقای محمدی با او تماس یم گتر

لرزیدن گویسی در دستش، مردد میان جواب دادن و 
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ی را لمس یم و گویسی را جواب کند ندادن، نشانگر ستی

 .دهدیم

 .امسالم جناب نعییم. محمدی -

سالم. بله آقای محمدی. چند شب پیش منتظر  -

 تماستون بودم. خوب هستید؟

 زنده باشید. این دختر ما چطوره؟ -

 .خوبه. منتظر ختی از شماست -

بله میدونم. راستش یه موضوغ هست که اول  -

اگه اجازه دادن خواستم با خود خانم تهرابی حرف بزنم. 

 .باهاتون مطرح کنم

 .بفرمایید گوشم با شماست  -

من ... ببینید. به مادرتونم گفتم. یه رایه هست که   -

ون بکشیم   .بتونیم ترگل خانم و از سایه بتر

 خوب...؟  -

چطور بگم؟ ببینید! من میدونم شما تو ین مدت   -

 ...حسابی به دردرس افتادین. ویل

-   
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هایش را روی اعصابش بود. دندان وقت کیسی محمدی

د تا اگر راه حل محمدی به مذاقش خودش به هم یم فرسی

دنیامد، جمله ون نت   .ی نامربویط از دهانش بتر

ی جناب محمدی  - ؟ حرفتونو بزنیر   .ویل چ 

 

حقیقتش من به مادرتون گفتم، البته ایشون زیاد   -

موافق نبودن. دالیل خودشونو دارن که خوب منطقر 

هست. میگن بازم صتی کنیم شاید فربدخان دست  هم

ی که نیم ی ون. اما چتر دونن برداره و از فکر ترگل بیاد بتر

اینه که فربد خان هنوز شدیدا پیگتر پیدا کردن ترگل 

ون موندن خانومه.  البته هنوزم یم گم، من کال مخالف بتر

گم باید ترگل جان برگرده ام. هنوز هم یمایشون از خونه

نه و مسله رو با صحبت کردن با آقای محتشم به خو 

 .حل کنیم
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بافت؟ مگر راه حلش چه بود که برای چه قصه یم

خواست ترگل را مادرش موافقت نکرده بود؟ نکند یم

قانوبی از کشور خارج کند؟ رگ های بصورت غتر

ی خودش چرا برجسته شده بود؟ از شنیدن شقیقه

 بر بازگشت ترگل؟! مگر نهاد آقای محمدی مبنی پیش

ی حرف را به مادرش و  خودش از همان روز اول مدام همیر

جوشید؟ موهای زد؟ حاال چرا خون در رسش یمترگل نیم

 .کشدکوتاهش را به چنگ انگشتانش یم

 و راه حل شما؟  -

 .ازدواج خانم محتشم  -

؟؟  -  چ 

 

چه گفت؟ ازدواج؟ احیانا منظورش از خانم محتشم 

نبود؟ ازدواج کند؟ با چه کیس؟ با فربد؟؟  همان ترگل

آورد. خودداری را از خون به یکباره به رسش هجوم یم

و  دهد و اعصاب متشنجش در صدای گرفتهدست یم

 .دهدخشنش خودی نشان یم
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؟ این دختر سه   - ی هیچ معلوم هست چ  میگیر

چهارماهه آواره شده که تهش باز بیاد بره زن این مردک 

 !تون؟این بود راه حل طالبی  فربد بشه؟؟

همرس فربد نه، ... همرس شما! خانم محتشم با خود   -

 .شما ازدواج کنه

 

ی آرامش و اطمینان لحنش، سیع  آقای محمدی در عیر

ای سپشت رس هم داشت کلمات را بدون هیچ وقفه

د و او نتواند  ردیف کند، مبادا ارسالن میان حرفش بت 

غافل از اینکه ارسالن این آنطور که باید توجیهش کند. 

طرف خط، در شوک آنچه شنیده زبانش بند آمده 

 .است

 

ببینید، خانم تهرابی میگن هم شما هم ترگل خانم این   -

مدت حسابی به دردرس افتادین. شما باید برگردین ترکیه، 

خانم محتشم هم باید بفرستیم بره تا دور از فربدخان 
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 انتقال سند و امور راحتتر بتونیم برای کارهای قانوبی 

ش اقدام کنیم. اینجا باشه نمیشه. هر لحظه کارخونه

ممکنه آقای محتشم پیداش کنه و بعدش رو شما از من 

  .بهتر میدوبی 

ی شما خونده بشه، شما یم یسی اگه یه عقد صوری بیر

شوهر خانم محتشم. اینجا بمونید هم دیگه کیس 

 ادعابی داشته با
شه. دیگه  نمیتونه در مورد اون دختر

صاحب اختیارش از نظر قانون شما هستید نه پرس 

عموش. پیداتون هم بکنه دستش به جابی بند نیست. 

برای اینکه جانب احتیاط و رعایت کرده باشیم هم یگ 

رو پیدا میکنم که یه عقد موقت بینتون بخونه و یه 

به تاری    خ سه ماه پیش درست کنه. ایناش با  عقدنامه

ه رضایت شما و ترگل خانم. اگه من!  فقط میمون

ی مدارک ترگل خانم و بدین مادرتون  تونستید راضیش کنیر

 .برام بیارن

 

؟  -
ی

ی سادگ  به همیر
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ی هم ساده نیست. مسئولینر   - راستشو بخواید همچیر

دونم فداکاری که متوجه شماست خییل سنگینه. یم

خواد؛ شاید حنر مجبور بشید یه عقد دائیم زیادی یم

ی به عنوان همرس به ایشون اجازه صوری بکن ید که بتونیر

ینش.  خروج از کشور و بدین یا اینکه همراه خودتون بتی

العمل فربد خان گم که مسئولیتش زیاده. چون عکسیم

شه حدس زد، ممکنه با دیدن ازدواج ترگل جان کال و نیم

 کنه. بی 
ی
خیالش بشه، یا اینکه برعکس، بخواد تالف

ی جوانب فکر د. خوب به همهممکنه به خطر بیفتی

 .کنید
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کند یا آقای محمدی. فهمد تلفن را خودش قطع یمنیم

هایش است. ذهنش از میان ذهنش درگتر حالچی شنیده

ی کرده و تنها بخش مربوط  حرفهای آقای محمدی گلچیر

ی نیست آقای  ده. هنوز مطمی  به ازدواج را به خاطر ست 
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را پیشنهاد داده باشد. آقای محمدی ازدواج او و ترگل 

کند که او را در چه برزچی محمدی حنر فکرش را هم نیم

  !گوید لنگش کنقرار داده. مردک کنار گود نشسته و یم

 

اندازد؛ خوب نهایتش یک عقد ای باال یمشانه

 نیمصوری
ر
افتد. آن که باید هول کند ترگل ست. اتفاف

شکش زده؟ است، او چرا ماتش برده؟ چرا اینطور خ

خواهد به این دختر اصال مگر فکر کردن دارد. فقط یم

کمک کند. شاید هم کیم برای دل خودش بخواهد این 

د نسبت را. به کیس چه؟ اصال کیس هم یقه اش را بگتر

. اول  باید با خودش یم غ و قانوبی گوید زن گرفته. رسی

دودوتا چهارتا کند بعد به ترگل بگوید. اصال چطور 

 بگوید؟

 

ون یم ی کارش تماس با پیمانه از خانه بتر زند و اولیر

ها به برقراری تماس ختم نشوند، شود. تا صدای بوقیم

سوزد. پرسش کند و دلش برای او یمبه شوکت فکر یم
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رود که بیشتر از شوکت برای مشورت رساغ زبی یم

فرصت مادری برای او داشته. صدای شاد و پرانرژی 

 .چدپیپیمانه در گوشش یم

 . *جانم کاچاک  -

 

بود برای در امان ماندن از خندد. مدبر بلند یم

هایش را یک خط درمیان جواب های پیمانه تلفنشماتت

ی اول میداد. پیمانه حق داشت و حاال با همان جمله

یس مخترصی  شکایتش را به زبان آورده بود. احوالت 

را  ای از اتفاقات و احساساتشکنند و ارسالن چکیدهیم

 .کندبرای او بازگو یم

واال چ  بگم؟ تو خودت عاقل و بالیعی ارسالن. تو هم   -

ی عمیق ای؛ فرق یه حس زودگذر و از یه عالقهباتجربه

راحت تشخیص میدی. اما اون دختر نه! هنوز خییل 

ا خییل زودتر و بچه ست. ازدواج و تعهد روی دختر

ه مرد بعد عقد ذاره. شاید احساس یعمیقتر از مردا اثر یم

ی که اسم  ا اینطوری نیست. همیر ی نکنه، اما تو دختر تغیتر
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ین تماس بدبی باهاش داشته  یگ بیاد روشون، یا کوچکتر

  .باشن حسشون صد برابر میشه

 

خوب اینکه بد نیست. از طرف من همه چ  اوکیه.   -

بنده، این خیلیم اگه با یه عقد ترگل هم به من دل یم

 .خوبه

ه بله. ویل این دختر همیشه بیست، بیست ظاهرش ک  -

مونه. بعد از عقد با تو از اون قفس میاد سالش نیمو یک

ون، هیجاناتش فروکش یم کنه. اونوقت ممکنه گیج بتر

بشه. ندونه احساس درست چیه؟ یا اینکه اگه خود تو 

بفهیم که حست عادت بوده، اون نابود میشه. چون دل 

 .باخته. بهت امید بسته

 چیکار کنم پس مامان؟  -
ی

 میگ

 

کند و وقنر دوباره به حرف پیمانه برای دقایقر سکوت یم

 .آید، صدایش امیدوارتر از لحظابر قبل استیم
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تونم جای تو ارسالنم بچه نیسنر که مامان. من نیم  -

م، چون از دل تو ختی ندارم. اگه فکر یم کنی تصمیم بگتر

م دلش با توئه و مطمئنی ای ن دختر و از دست این دختر

مونه، همه تالشت و بدی، یه عمر چشمت پشتش یم

 و عقد 
ی

بکن از دستش ندی. اونوقت دیگه به زندگ

صوری فکر نکن. به این فکر کن که ترگل یارت باشه. اما 

اگه با خودت دو دوتا کردی و به این نتیجه رسیدی که 

توبی ای، اونوقت تازه یمفقط جذبش شدی و هیجان زده

 .خوای بهش کمک کنی یا نه فکر کنی ینکه آیا یمبه ا

 

های پیمانه همیشه برایش راهگشا بود. همیشه حرف

زد. برخالف بهرام کرد و حرف یمعاقالنه و منطقر فکر یم

  .شدو خود ارسالن، درگتر هیجانات زودگذر نیم

—------------- 

 فراری *
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ک خوشش آمده بود؛ خییل زیاد.  به از دست  از دختر

آمد. به پیچ و تاب کرد، جانش باال یمدادن او که فکر یم

شد و دلش کرد، در لحظه رسش داغ یمتن او که فکر یم

ی او فکر یمیم کند را نیست خواست هر کیس که به داشیر

و نابود کند. خودش هم در کار این حجم از احساسابر 

ده بود که از ناکجاآباد آمده و دلش را به تسختر درآور 

  .مانده بود

 

ی ی آزادی ذهنش را در وزنهباز هم چاره های سنگیر

بیند. محمد دیگر به این مدل ورزش کردن او عادت یم

داند که ممکن است به خودش آسیب برساند، کرده. یم

اما تجربه نشان داده گوش این پرس به حرف کیس 

بدهکار نیست و هرچه بگوید او بازهم کار خودش را 

کرد. با دیدن ارسالن که بدو ورود به باشگاه رساغ خواهد  

ی یمهالتر و وزنه رود، رسی به تاسف تکان های سنگیر
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کند امروز هم بدون حادثه ختم به ختر داده و دعا یم

 .شود

 

ی  وارد خانه میشود. ترگل با دستمایل مشغول گردگتر

است. این خانه از وقنر این های تزئینی روی تاقچهگلدان

 دوباره از زند. بعد از سالمده برق یمدختر آ
ی

ها بوی زندگ

سد. اصال این نیم وجنی با  در و دیوارش به مشام متر

خودش طراوت آورده. خوش به حال مردی که این دختر 

را برای همیشه داشته باشد! چقدر خانم خانه بودن به 

  .آیداو یم

 

به دیوار راهرو تکیه داده و در سکوت نگاهش میکند. 

ی داند اگر ترگل او را ترک نیمنیم کرد و بنای رفیر

کرد یا گذاشت به واقیع بودن این حس ایمان پیدا یمنیم

اش همچنان در باور اینکه تنها به بودن کیس در خانه

داد؟ اصال اگر پیشنهاد آقای عادت کرده ادامه یم

گذاشت و محمدی نبود، پا را از همخانه بودن فراتر یم
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وع یک زن ک هرچند صوری با او فکر به رسی  مشتر
ی

دگ

 کرد؟یم

 

ی است که ترگل را دوست دارد.خییل هم  اکنون مطمی 

زیاد. اما ازدواج فرق دارد، آن هم ازدواج صوری. هزار و 

یک شاید را به ذهنش فرامیخواند تا سبک سنگینشان 

کند. اگر ترگل او را نخواهد چه؟ حنر در حد یک ازدواج 

اش کند که د بعدا بتواند راضی صوری و کوتاه مدت! شای

ازدواجشان واقیع باشد. اصال اگر بعد از اینکه مشکلش 

حل شد ترگل او را ترک کند چه؟ یا بدتر از اینها، اگر ترگل 

در دلش امیدی به او ببندد و بعد از مدبر خودش فکر 

ی  کند حسش به این دختر عشق نیست چه؟ غرق همیر

با لبخندی پهن روی شود ترگل افکار است که متوجه یم

لبهایش، دستانش را مثل برف پاک کن به چپ و راست 

 .بردیم
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وت. به چ  زل زدی   - ی تو هت   یه متر
ی

بعد به من میگ

 دوساعته؟

 

یعنی بگوید که به خود ترگل زل زده بود؟ به این حجم از 

؟ بگوید که به توهیم از یک آینده ی ظرافت و زیبابی

میکند خودش را جمع و جور دونفره زل زده بود؟  سیع 

 .گذرد را بر زبان نیاوردکند تا آنچه در دلش یم

ی   - دیگه کمال این همنشینی که ما داریم، اثر بهتر

 !نمیذاره که

 

 ۱۱7پارت_ #

کند تا های تکراری او اشاره یمخندند. ارسالن به لباسیم

 .زند پرت کندحواس خودش را از آنچه در رسش چرخ یم

ت لباس و یه بشور و بپوش، تن میکنی این دو دس  -

م دوسه  ؟ جالبه صداتم درنمیاد. امروز متر خسته نمییسی

مدست برات لباس یم   .گتر
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ای زیر شود. لبش را لحظهقلب ترگل پر از حس خوب یم

د. هم دلش یمدندان یم خواهد مخالفت کند و بیشتر گتر

کر از این مدیون او نشود، هم از فکر اینکه ارسالن به ف

کند و در قلب کوچکش خرید لباس برای اوست، ذوق یم

 .زندشود. با تردید لب یمپایکوبی یم

 

  ...آخه  -

اش را به پرد. انشگت اشارهبالفاصله میان حرفش یم

د و هشدار گونه حرفش را قطع سمت اتاق ترگل یم گتر

 .کندیم

شه که هیششششش، یه بار دیگه نگو پولش چ  یم-

 .والی روی تخت و یادم نرفتههنوز اون ترا

د و رسش ی لبش را گاز یمای کوتاه گوشهترگل با خنده گتر

ی یم اندازد. از وقنر برگشته بود ارسالن در هر را پاییر

ی روی تخت گذاشته بود  گفتگویشان پویل که موقع رفیر

را به رویش آورده و غر زده بود. "تراول دار" لقب 

ه بود و بعد از چندین جدیدی بود که ارسالن به او داد
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شان شده بود. نگاه بار تکرار، دیگر موضوع خنده

ش را روی ترگل کش یم ی دهد. در فکرش شیطنت آمتر

ی چرخ یماندام بی  خورد که برهنه و در حال نقص دختر

لباس پوشیدن است؛ اما برای رسخ و سفید کردن او از 

ک او را مهمان کرده بود مایه یم  .گذاردآغویسی که دختر

نگران سایز لباستم نباش، دیگه سایزت دستم اومده.    -

کنم. کمر لباسه که تو مشتم جا شد اول لباسه رو بغل یم

 .تهیعنی اندازه

 

ی مستقیم ارسالن به جسارت چند روز ترگل از اشاره

د و رسخ یمپیشش، دوباره لبش را گاز یم شود. با همان گتر

" نثار گونه کند. اینبار ارسالن یمهای گل انداخته "پرروبی

 .کند کم نیاورد و فرار نکندتالش یم

ای که کمر یه نفر تو مشتت پس قبول داری انقدر گنده  -

اه هم نیم ی بتر  .گفتم غویلجا بشه. همچیر
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های نابی که خود به خود برایش جور ته دلش از سوژه

زند. امکان ندارد از هیچ فرصنر برای شوند غنج یمیم

ک بگذرد؛ آن هم وقنر که   رسخ و سفید  کردن دختر

اش باشند. ی موضوع مورد عالقهها در حیطهسوژه

ند. رسش را به او نزدیک کرده و زیر  ی چشمگ به ترگل متر

 .کندگوشش زمزمه یم

 

کمر یه نفر نه و کمر تو. بعدشم من غول نیستم تو   -

 ... . چ  میگن، همچ  بغیل هسنر زیادی ظریف مریقی

دونه، شاید خودت خواسنر ببینی تو بغل بعدشم، گ یم

 !یسی یا نه؟من جا یم

 

گ که در  با گرد شدن چشمان ترگل، تصویر آنروز و دختر

حال لباس پوشیدن بود مقابل چشمان ارسالن جان 

د. دلش به طرز عجینی تکرار آن آغوش چند یم گتر

کند. دستانش را در جیب شلوارش ای را طلب یملحظه
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تش به اختیار عمل نکنند و او را میان کند تا آفرو یم

 .بازوان خویش نفشارند

 

ی چابی آوردن دوباره ترگل رس به زیر انداخته و به بهانه 

داند اگر بماند، هرچه در دفاع از خودش کند. یمفرار یم

بگوید، او دستآویز جدیدی برای شیطنت پیدا خواهد 

گ که شاید یککرد. ارسالن یم روزی،  ماند و خیال دختر

ی که با آن  دیگر اینطور از او خجالت نکشد. خیال دختر

اهناندام دلفریب، دامن های رنگارنگ های کوتاه و پتر

آید. دستش را برایش بپوشد. لبخندی روی لبش یم

کرد دلش آنقدر کشد. فکرش را هم نیمپشت گردنش یم

جنبه باشد که با یک پیشنهاد، اینطور هوابی شود. بی 

 حث بی شاید هم ب
ی

اش نبود. شاید هم حرف آقای جنبگ

ای محمدی تنها یک تلنگر بود؛ با این پیشنهاد خواسته

شد که خودش خواسته تر یمدر مغزش پررنگ و پررنگ

بود از آن چشم بپوشد. با خودش شوچی که نداشت. 

خودش راضی بود و با هر لحظه که او را میدید، بابت این 
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ی  اش؛  این ند عروسک فراریماتر میشد. یمتصمیم مطمی 

ی فربد نشان داده بود بر دختر با قیام در برابر خواسته

اندازش، خییل هم راحت راضی خالف ظاهر غلط

 .شود؛ الاقل در مورد کیس که عاشقش نباشدنیم

 

 ۱۱8پارت_ #

 

کت و شلوار نوک مدادی که همراه سیاوش خریده بود را 

کند و مرش باز یماندازد. حوله را از دور کروی تخت یم

ی کوچگ را چندین بار پوشد. حولهلباس زیرش را یم

اش را خشک کشد . دوباره باالتنهروی موهایش یم

اهنش را لک نکند. مجبور شده بود یم کند که رطوبت پتر

رود و به دابی قول بدهد که زودتر به مراسم سپیده یم

امیدش ماند. و حاال تمام ها یمی آنشب را هم در خانه

ای پدرش را راضی کند که به سیاوش بود که به بهانه

 .ارسالن شب را به خانه برگردد
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کشد. از لباس پوشیدنش چند دقیقه بیشتر طول نیم

کند و کتش را همانطوری ضف نظر یم پوشیدن جلیقه

اهن سفید رنگش تن یم زند.. مقداری ژل را کف روی پتر

کند. موهایش را ریزد و روی موهایش پخش یمدستش یم

کند، اما تار موهایش آنقدر به سمت باال هدایت یم

د و چند تار ضخیم است که به راحنر حالت نیم گتر

شوند. از اش رسازیر یمرسکش همچنان به سمت پیشابی 

ماند شود، تنها یمحالت دادن موهایش که فارغ یم

ی کرواتش. با نگاه به در اتاق  پوشیدن جوراب و بسیر

دارد گذرد. کراوات تویس باریک را بریمز رسش یمفکری ا

 .رودو رساغ ترگل یم

 

از همان شب یلدا که دیده بود در کتابخانه قفل نیست، 

های درونش افتاده بود و وقتش را با آنها به جان کتاب

ی میکرد و کتابها و قفسهگذراند. یا کتابیم ها شان را تمتر

داشت شعری بریم کتابچید، یا  را دوباره در جایشان یم

شد. گایه هم یک خط دست ها در آن غرق یمو ساعت
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کرد و بساط صحبت نوشته در گوشه و کنار کتابی پیدا یم

شد.  هرچه که بود حال شان با ارسالن جور یمشبانه

ی محدود و قدییم خییل بهتر از قبل دلش با این کتابخانه

 .شده بود

 

ای جگ روی مبل تک نفرهبیند که کارسالن ترگل را یم 

ی دیگر آن آویزان کرده نشسته، پاهایش را از روی دسته

و مشغول خواندن اشعار فروغ است. موهایش را از 

پشت رس رها کرده و پابی که روی پا انداخته و رسی که 

 .ی زیبابی ساختهبه پشنر مبل تکیه داده، منظره

 

ک بیشتر اوقات همینطور روی مبل یم  نشست. دختر

ی  انگار که مبل او را در آغوش گرفته باشد. اگر به همیر

ی نشست چه؟ حتما تجربهشکل در بغل خودش یم

توانست مثل مبل شد. البته که خودش نیمجالنی یم

ک اینقدر خونرسد و سیب زمینی باشد. آنقدر حواس دختر

بوسید، پهلویش را قلقلک کرد، گردنش را یمرا پرت یم
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ز ختر کتاب خواندن بگذرد. حنر داد تا آخر رس ایم

 .توهمش هم زیبا بود

 

د. اما دهد  تا جلوی افکار ممنوعهرسی تکان یم اش را بگتر

تواند دل دله شود. حنر نیمحریف لبخندش نیم

ی لبش را اش را جمعش کند. با ناخن شست گوشهشده

خاراند تا به عضالت صورتش برای جمع کردن این یم

  .عضو رسکش کمک کند

؟   -  بلدی کراوات ببندی نیم وجنی

 

کند و به ارسالبی که کت و رسش را از روی کتاب بلند یم

کند. کاش شلوار قامت بلندش را قاب گرفته نگاه یم

توانست بعد از خودش هم به این جشن دعوت بود و یم

کت کند و میان بقیهمدت ی آدمها وقت ها در مراسیم رسی

 .بگذراند

 .آره  -

 .بیا اینو دور گردن عمو گره بزن پس بدو   -
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ی مبل بندد و پاهایش را از روی دستهترگل کتاب را یم

ی یم  .روداندازد. با لبهابی ورچیده به سمت ارسالن یمپاییر

فتم   - دابی داشتم، متر
خوش بحالت. کاش منم دختر

 .عقدش. جای منم خوش بگذرون

 

 ۱۱9پارت_ #

 

ی موضوع کوچگ برا ی او تبدیل به از اینکه حنر چنیر

شود. خودش حرست شده، دل ارسالن برایش مچاله یم

رفت تا او را در خانه تنها نگذارد. هم اگر مجبور نبود نیم

اما اگر امکانش بود که باهم بروند هم خیالش راحت بود 

خیایل گذشت. با بی هم به خودش هم بیشتر خوش یم

همیت ادهد تا جشن امشب را برایش بی جواب ترگل را یم

 .کند

 .انها عشق عرویس و یل یل یلهمینه دیگه، بچه  -

 .م کراواتتم خودت ببندحاال که من بچه  -
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خواهد برگردد و روی مبل بنشیند که ارسالن دوباره یم

 .زندصدایش یم

کجا،  کجا؟ بیا این و ببند من برم. واسه تنبیل دنبال   -

اینجابی ست بچه پررو... خوبه این چندماه که بهونه

کارآموزی شوهرداری بود واست. حاال درسته من آدم 

ان کن خوبیم، پول این ورکشاپ و نیم م، ویل دیگه جتی گتر

 .بچه

 

دهد نگاه خندان ترگل و رسی که به تاسف تکان یم

ی او خیالش را راحت یم کند که قرار نیست بعد از رفیر

کت نیم کند.  بنشیند و غصه بخورد که چرا در جشن رسی

کند. رس ایستد و نگاهش یمقدم مانده به ارسالن یم یک

سد و اینگونه ممکن نیست ترگل تا سینه ی ارسالن متر

  .بتواند کراوات را برایش ببندد

. اینطوری دستم نیم  -  .رسهباید خم یسی
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 .زندهای تخس برق یمچشمان سیاهش مانند پرسبچه

 ...خم شدن که سخته، ویل من یه راه حل بهتر دارم  -

 

و پیش از آن که ترگل حنر بتواند حدیس در مورد راه حل 

برد. او بزند، دستش را کشیده و با خودش کنار مبل یم

ترگل هنوز هاج و واج این تغیتر مکان است که ارسالن دو 

گذارد، او را به راحنر از دستش را روی پهلوهای ترگل یم

ی بلند کرده و روی مبل پشت رسش یم . گذارد روی زمیر

کند و تنها با ترگل حنر فرصت جیغ زدن هم پیدا نیم

کند و ناخودآگاه دستانش را که یکهو هینی بسنده یم

گذارد و دمایشان افت کرده، روی دستان ارسالن یم

شود دستان ارسالن کیم بیشتر روی پهلوهایش باعث یم

 .مکث کند

 

ه به قهوه ماند. ی نگاه ترگل یمچشمهایش ختر

کنند که آرامش و معصومیت از آن چکه یم  هابی ایقهوه

و حیس ته دلش برای مزه مزه کردن این آرامش دست به 
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کشد و مییل عقب یمهایش را با بی شود. دستدامنش یم

زند. حاال ترگل حنر از ارسالن هم کیم لبخندی زوری یم

بلندتر شده است. حاال گردن سفید او دقیقا در امتداد 

دهد. نگاهش را دهانش را قورت یمنگاهش قرار داد. آب 

کشد و با دیدن چشمان منتظر ترگل، یادش باالتر یم

افتد اصال برای چه او را روی دستانش بلند کرده بود. یم

 .دهدکراوات را به دستش یم

-   
ی

ی نزنیا. اگه بلد نیسنر هنوز فرصت داری بگ ی  .گره ستی

 

لد کند. بله که ببه شوچی برای ارسالن دهابی کج یم

است کراوات ببندد! خییل هم خوب بلد است. همیشه 

بست. از خود فربد یاد گرفته کراوات فربد را خودش یم

بود چطور باید گره کراوات را ببندد و آن را دور گردن 

کند به فربد فکر نکند. دستنش را مرتب کند. سیع یم

کند. برد و کراوات را از دور گردن ارسالن رد یمپیش یم

کند تا زیر گردن ارسالن را بهتر ببیند. کیم کج یم  رسش را 

شوند و نگاه موهایش از یک طرف شانه آویزان یم
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کشند. دست ارسالن ارسالن را هم به سمت خود یم

ک یمبی  رود و موهای اختیار به سمت دم موهای دختر

د. دست ترگل برای لحظهرسکشش را به دست یم ای گتر

بیند و دم سالن تعللش را یمکند. ار روی کراوات مکث یم

ی یم کشد تا نشان موهای ترگل را بیشتر به سمت پاییر

 .دهد قصد شوچی دارد

 

 ۱۲0پارت_ #

 

ی در دل ترگل فرو یم ی کند توجیه ریزد. اما سیع یمچتر

زند. نگاهش از راست تا نکند. خودش را به نفهمیدن یم

 های پهنش جانپیماید. شانههای ارسالن را یمچپ شانه

!  اخم ریزی یمیم ی ی دهند برای رس گذاشیر ی کند که به چتر

 .جز کراوات درون دستش فکر نکند

 

د و گوشهسمت چپ کراوات را به دست یم ی گتر

ی روی گردن کند. رگ برجستهراستش را از زیر آن رد یم
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ند. گوشه بیند. دستانش لرزش خفیقی یمارسالن را یم گتر

چپ کشیده و به شکل  راست کراوات را از باالبه سمت

کند. با حوصله و ای از ریز تقاطع دو طرف رد یمگره

ای به دهد تا عجله، خدشهآرامش کارش را انجام یم

 این مرد وارد نکند
ی

 .آراستگ

کند، باال نوک انگشتانش که با گردن ارسالن برخورد یم

بیند. روی این سیبک برجسته شدن سیبک گلویش را یم

زند. دلش بدجور توی ذوقش یم جای خایل یک بوسه

شود که همیشه ارسالن خواهد. نیمکیم شیطنت یم

د و در ی لبش را از این فکر گاز یماذیت بکند... گوشه گتر

" به خودش یم  .گویددل "بی حیابی

 

ی از این آرامش نبود. لبهای در جبهه ی مخالف اما ختی

ک از این فاصله از دل تر بود و قرار ی نزدیک دیدبی دختر

ای کوتاه شد اگر تنها برای لحظهربود. چه یمارسالن یم

بوسید. این لبها را لمس... نه، یکبار، فقط برای یکبار یم

هایش دهد طولش ندهد؛ تنها لبکوتاه و رسی    ع. قول یم
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را روی لبهای صوربر ترگل بگذارد و بردارد. نهایتش زمان 

ی اینها مهشد. اصال هکرد و همانجا متوقف یمیاری یم

ست که با پیشنهادش ضامن تقصتر آقای محمدی

اش را کشیده بود تا هر فکر نابجابی های مردانههورمون

ک را رها یمبه رسش ب کند و زند! دم موهای دختر

دهد که تمام تالششان بر جدا نگاهش را به چشمابی یم

 .ی کراوات استنشدن از روی گره

 

کیم بیشتر به سمت شانه آورد و  ترگل رسش را جلوتر یم

ی متحرک را از باال از داخل کند. همان گوشهخم یم

کند و گره را دور گردن ارسالن ای که ایجاد شده رد یمگره

ی کشد و با دیدن گرهکند. رسش را عقب یممرتب یم

زند. چند تار موی ارسالن به سمت مرتب لبخندی یم

د. حق ندارد اناش خم شده و زیادی جذابش کردهپیشابی 

کان حاضی  اینقدر جذاب باشد که خدای نکرده دل دختر

برد و در مجلس امشب برایش بلرزد. ناخودآگاه دست یم

 .کندچند تار موی رسکش را به سمت باال هدایت یم
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 !حاال خوب شد  -

 

خواهد از روبروی ارسالن کیم کنار برود و از سمت یم 

د. اما قبل از آنک ی بت  ه حرکنر بکند، ارسالن دیگر مبل پاییر

کند. این حرکت اندازد و متوقفش یمدست دور کمر او یم

شود تعادلش به هم بخورد، اما پیش از رسی    ع باعث یم

ی او آن که روی ارسالن بیفتد، دستش را روی شانه

گذارد تا بتواند دوباره تعادلش را باز یابد. با چشمابی یم

ه مانده. نه  منتظر گشاد شده به ارسالن ختر

به حرکت بعدی او دارد. ست و نه حدیس راجعتوضیچ

وبی او را در مرکز این مغناطیس قوی نگه داشته و  اما نتر

شود. شدیدا تمایل دارد گرمای مانع از عقب کشیدنش یم

کند، زیادی که از دست ارسالن روی پهلویش احساس یم

همچنان ادامه داشته باشد. انگار تمام تنش یخ زده بوده 

ی رسیده و حاال به تنها منبع گرماییسی روی کره ی زمیر

 .است
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های عمیقش باال و ی ارسالن از دم و بازدمقفسه سینه

ی یم بیند و زنگ خطری در شود. احوال این مرد را یمپاییر

 میانشان ذهنش به صدا در یم
ر
ین اتفاف آید. اگر کوچکتر

بیفتد، قطعا احساس در آن دخیل نخواهد بود؛ چون او 

پناه ی مزاحم و بی در چشم ارسالن تنها یک دختر بچه

ی تک کلمه که روزی به او  است. یک امانت! همیر

کرد، داد و حاال هر بار که یادآوریش یماحساس امنیت یم

 .های کم جان احساسش در جا خاموش میشدشعله

 

 ۱۲۱پارت_ #

 

ی بگوید و او را متوجه زبابی روی لبش یم ی کشد تا چتر

بیند که لب کند. اما ارسالن تنها زبابی را یمموقعیتشان  

ی بار ممنون ترگل برجسته ی ترگل را تر کرد. برای اولیر

است که از خانه فرار کرد و مغلوب فربد نشد. اگر از 

آورد، ارسالن تا آخر کرد و به او پناه نیمخانه فرار نیم

جواب را تجربه ی ناب و این خواهش بی عمر این لحظه
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هابی که در اش از رسکوب خواهشدل بیچارهکرد. نیم

ش از حد فاصل شود. زمزمهتر یماند بیچارهحال طغیان

 .رودمیان خودشان دو نفر فراتر نیم

، حق نداشنر بعدش از بسنر اگه کراوات فربد هم تو یم  -

  .خونه فرار کنی 

 

 .شودچشمان ترگل پر از عالمت سوال یم

 چرا؟  -

 

دارد. نوازیسی نرم از روی کمر ترگل بریمدستش را همراه با 

آید که بگوید "آخه کدوم مردیه که تو تا نوک زبانش یم

رو از این فاصله، توی بغلش ببینه و دلش تو رو نخواد؟ 

تو کم کردی که پدرش و اگه با اونم همینقدر فاصله

هایش حبس ها را پشت دنداندرآوردی بچه". اما حرف

د و کمکش یمکند. دست ترگل را یمیم کند که از روی گتر

د ی بت   .مبل پاییر
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کنم دیر نیام. ویل بازم ممکنه من همه سعیم و یم  -

تریس بخاطر دابی و زندابی مجبور بشم بیشتر بمونم. نیم

 .که

 .ببخشید  -

 

کرد و آخ که هربار این دختر احساس رسبار بودن یم

 گفت، جابی در قلبش برای مظلومیت او تتر ببخشید یم

خواست آنقدر محکم او را در بغل کشید و دلش یمیم

پنایه و رسباری نکند. اما به بفشارد که دیگر احساس بی 

دهد که بداند هیچ جایش با لحنی جدی جواب ترگل را یم

 با او ندارد
ی
 .تعارف

 

نگفتم که معذرت بخوای. بار آخرت هم باشه که   -

 ببخشید. حرفم اینه کههرچ  میشه یه یم
ی

یه وقت  گ

یس  .تنها نموبی و بتر
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دونم. ویل شاید... خوب عقد دختر داییته. شاید یم  -

. االن مجبوری  خودت هم دوست داشنر بیشتر بموبی

 .بخاطر من برگردی

 

د و حواس ترگل به این های ترگل را در دست یمشانه گتر

 .کندرود که جدیدا چقدر راحت او را لمس یمیم

این مراسما نیستم. اگه تو نبودی من خودمم زیاد اهل   -

ون. خوب؟ بعدشم، ای زودتر یمهم به یه بهونه زدم بتر

... نیم  هم باشم، االن یه نیم وجنی
گم اصال اهل مهموبی

م شده و دوست ندارم مثل اون دفعه مهمونمه؛ همخونه

سه   .از تاریگ یا تنهابی بتر

 

نش هابی که تا دقایقر پیش برای بوسیدلبخندی روی لب

نشیند. نه دستش کوتاه بود و نه خرما بر زد یمله له یم

 دست و پایش را بسته بود. به 
ی

نخیل. اما رسم مردانگ

کند و ی ترگل را نوازش یمی کشیدن لپش، گونهبهانه

 .نشیند تا جورابش را هم پا کندروی مبل پشت رسش یم
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بودند.  تر از آن بود که گفتهمراسم عقد سپیده شلوغ

چند دختر و پرس جوان، نبض مجلس را به دست گرفته 

و مشغول رقص و همخوابی با آهنگ بودند. داماد هم 

آمد دست عروسش را بکشد و به این انگار بدش نیم

  .جمع پرشور ملحق شود

 

از دیدن دامادی که از خویسی رس جایش تکان تکان 

د. انگار زنزد لبخند محوی یمهای ریز یمخورد و بشکنیم

ی عقد جاری شود تا آن روی تنها منتظر بود صیغه

دیگرش را نشان بدهد. لبهای خندانش به هیچ وجه 

توجه به بقیه شدند و هر چند لحظه یکبار بی جمع نیم

 .گرفتکمر عروسش را در بغل یم
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یس با یگ هر چند دقیقه یکبار مجبور یم شد برای احوالت 

دیدند از ند یا تازه او را یماز اقوایم که تازه آمده بود

جایش بلند شود و پاسخشان را در پرسش ازاحوال پیمانه 

یسو خانواده های بعضا از رس اش بدهد. این احوالت 

اش را رس برده بود و حاال دیدن این کنجکاوی حوصله

  .آوردداماد رسحال و رسخوش حالش را جا یم

 

ی بود که به  نظر هم میان جمعیت در حال رقص، دختر

رسید. اما ابدا شباهنر به ترگل سن و سال ترگل یم

ی تا   زمیر
نداشت. چشمان شوخ و پر از شیطنت دختر

آسمان از ترگل دور بودند. تنها اندام ظریفش بود که قد 

آورد. چند ی این مهمان عزیزشده را به یادش یمو قواره

 زند و در ذهنش تفاوتهای او ای به این دختر زل یم دقیقه

کند. اما ظاهرا نگاه ممتدش برای را با ترگل مقایسه یم

زند. کند که رو به او چشمگ یمدختر سوتفاهم ایجاد یم

انتظارش را نداشت، از پرروبی دختر جفت ابروههایش 

د و در پرند. رسی    ع اخم کرده و نگاهش را از او یمباال یم گتر
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از فرستد که معلوم نیست  بعد دل سیاویسی را لعنت یم

 .مراسم عقد، کدام گوری رفته و او را تنها گذاشته

 

از پیشدسنر روبرویش سینی برمیدارد و خودش را با آن 

کند. دابی در جمع چند مرد میانسال نشسته مشغول یم

های پدر دامادش و مشغول گوش کردن به صحبت

است. پدر داماد هم در رسخویسی دست کیم از پرسش 

را در دست گرفته و دابی  ندارد. به تنهابی نبض جمع

ایمان با متانت در حال گوش کردن است. دلش برای 

شود. خییل وقت است پدر و پرسی وقت بهرام تنگ یم

  .اندنگذرانده

 

بریسی از سیب را به دهان برده و در حال جویدنش بود  

به ای بعد سیاوش خورد و ثانیهای به کتفش یمکه ضی

شود. چشمان سیاوش اش جاگتر یمروی صندیل کناری

کند. اش را به سخنر جمع یمخمار شده و لب و لوچه
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اش برمیدارد و به سمت ای سیب از پیشدسنر تکه

دسیاوش یم  .گتر

 .هاباالبی   -

مت. پاشو... پاشو که بچه  - ها یه اوففففف. اومدم بتی

ی آوردن تووووووپ ی   .چتر

 

از بوی دهان سیاوش و قرمزی چشمانش مشخص است 

ی    !اند، چیستتوب  که دوستانش آورده چتر

 .خورم سیا. برین خوش بگذرهنوش. من نیم  -

ی دوتا شات هم به این   - بیا بابا ضد حال نباش. ببیر

زنه. پاشو شادوماد دادم، یه ساعته داره درجا بندری یم

 .بابا حیفه نخوری

 

 ۱۲3پارت_ #

 

شود و به اتاق سیاوش با اضار سیاوش از جا بلند یم

روند. دابی ایمان نوشیدن الکل در جمع را، خصوصا در یم
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ها ناپسند یم دانست. دوستان سیاوش هم حضور بزرگتر

ام او، بساط  از این اخالق دابی باختی بودند و به احتر

شان را در اتاق سیاوش پهن کرده بودند. نوشیدبی 

 
ر
کنند. چند ماه است شان شابر برای ارسالن پر یمساف

ل نزده و حاال  با استشمام بوی وسوسه که لب به الک

آید در کنار این ای که اتاق را انباشته، بدش نیمکننده

جمع پایه، او هم لنی تر کند. شات زرد رنگ را از دست 

د. با پرسی که هم سن و سال خود سیاوش است یم گتر

" همه شات را باال یم ی "به سالمنر روند. گلویش از گفیر

شود. ی چشمش جمع یمشهسوزد و گو تلچی آن یم

 توب  بود
ی  !سیاوش راست گفته بود؛ عجب چتر

 

برد. برگ چیپیس را داخل ماست موستر زده و به دهان یم

خواهد. رسش دلش یک شات دیگر از این نوشیدبی یم

وع به داغ شدن یم کند. پیک را وسط بالفاصله رسی

 دوباره با دست و دلبازی برای همه یم
ر
گذارد و ساف

نوشد و ریزد. شات دوم را هم با لذت یم یمنوشیدبی 
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ابی همراه بقیه سالمنر جمع را یم باالبی  طلبد. آنقدر گتر

وع به دارد که همه ی پرسان حاضی در اتاق که زودتر رسی

 اند، رسخوش و مست شدهنوشیدن کرده
ی

اند. همگ

ای بودند و حاال با این احوالشان های باحال و پایهبچه

 .ان جالبتر هم شدهبودن در میانش

 

 جمع برای بار سوم شاتش را پر یم
ر
کند. پیکش را ساف

دارد و دوباره همراه با جمع آن را نزدیک دهانش بریم

د، برد. اما تصویری که جلوی چشمانش جان یمیم گتر

ی برهنه که پشت دستش را همانجا خشک یم کند. دختر

ی یک شات، رسش را دبه پنجره لباس یم اغ پوشید! همیر

کرده بود و تصویری را که دلش برای تکرار آن پر 

کشید، اما منطقش با اضار آن را به پستوی ذهنش یم

ون کشیده، جلوی یم  مغزش بتر
فرستاد را از بایگابی

دانست تا به در چشمانش به رقص درآورده بود. یم

ک، دو سه  ی از تن بلورین دختر آغوش کشیدن و کام گرفیر

رد. پیکش را داخل سفره شات بیشتر فاصله ندا
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گرداند و خطاب به جمع "نوش" گفته و از جایش بریم

دلیل سیاوش پیداست، های بی شود. از خندهبلند یم

آنقدر مست شده که دیگر حواسش به حال و هوای 

ای برای ارسالن نباشد. باید خودش به دنبال بهانه

  .بازگشت باشد

 

کم رسدرد و کم خواهد کم  شود، یمبساط شام که جمع یم

د. اما کند و از دابی اجازهخوابی را بهانه  ی بگتر
ی رفیر

ان جوان فامیل با  شانس با او یار است و چند تن از دختر

ی دابی و خواهند که شب را در خانهرسوصدا و خنده یم

شود؛ کنار سپیده بگذرانند. بهانه خود به خود جور یم

ان فامیل اینجا بمانند، دابی 
سیاوش را هم به اگر دختر

ابی از میهمانان خانه ی برادرزنش خواهد فرستاد تا دختر

  .مانند معذب نشوندکه امشب اینجا یم

 

ی پرسها زد، دابی از سیاوش و بقیههمانطور که حدس یم

ی برادرزنش بروند؛ اما با خواهد که شب را به خانهیم
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ی سه خیابان است، اینکه اختالف مستر تنها به اندازه

هایش حال مساعدی برای اما نه سیاوش و نه پرسدابی 

ی پشت فرمان ندارند. ارسالن از فرصت استفاده  نشسیر

 یم
ی

شان، با حایل که دارند کند و با این بهانه که رانندگ

خطرناک است، رساندن پرسها را خودش به عهده 

د. دابی آنقدر از هوشیاری ارسالن خرسند و از یم گتر

است که به راحنر پیشنهاد ارسالن مسنر سیاوش نگران 

 .پذیردرا یم

 

 ۱۲4پارت_ #

 

ی یم شوند و ارسالن آنها را به مقصد پرسها سوار ماشیر

ی را در پارکینگ دابی سیاوش پارک یمیم کند رساند. ماشیر

 .شودو خودش با تاکیس به سمت خانه روانه یم

 

رسد، ساعت از یک نیمه شب گذشته وقنر به خانه یم

ی  های روشن شود، چراغ که داخل حیاط یماست. همیر
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ک ترسو، تمایم خانه توجهش را جلب یم کند. دختر

سد! آرام و با احتیاط وارد غچرا  ها را روشن گذشته که نتر

شود. با صدای نه چندان بلندی دو بار ترگل را خانه یم

د. حدس یمزند و جوابی نیمصدا یم زند خواب باشد. گتر

ی به ی پاورچیر رود. نگایه به جایگاه سمت سالن یم پاورچیر

ک جلوی شومینه یم ی اندازد. یک قایل کهنهدائیم دختر

ای آجری، تنها توقع این دختر از پرز بلند جلوی شومینه

دنیاست! شومینه روشن، و کتاب شعر وبالشت ترگل 

ی نیست. با  جلوی شومینه است اما از خودش ختی

ک شجاع شده و بخودش فکر یم ا اینکه در کند دختر

 !خانه تنهاست، در اتاق خودش خوابیده

 

هایش را اندازد. قدمآورد و روی ساعدش یمکتش را در یم

کند. پشت در اتاق ترگل مکث به سمت راهرو کج یم

خواست او هم امشب روی تخت کند. چقدر دلش یمیم

خوابید و جسم ظریفش را تا صبح میان بازوانش ترگل یم

دهد و رویش را را تکان یم داشت. رسشنگه یم
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گرداند تا زودتر به اتاقش برود و کمتر مهمل ببافد. بریم

یده که   همان یگ دو پیک هنوز از رسش نت 
ی

حتما داغ

ند ی   .خیاالت خام به رسش متر

 

دهد و به اتاق ی چپش فشار یمدستش را روی شقیقه

کند و با دیدن جسم مچاله رود. در را باز یمخودش یم

میان تخت، رسش را کامل رو به عقب برده و  یشده

اش را فقط ی زیرلنی زند. زمزمهنیشخندی رو به سقف یم

خوام و شنود و خدا. "خدایا! همیشه هرچ  یمخودش یم

؟ یا هدف فقط سوزوندن همینقدر زود جور یم کنی

  "ماتحت منه؟

 

کراوات را از دور گردنش باز کرده و به همراه کتش به 

هایش را به کند. چند بار بالتکلیف قدمابش یمکناری پرت

داند، پیش برود و کنار ترگل کشاند. نیمجلو و عقب یم

دراز بکشد و آرزوی چند دقیقه پیشش را محقق کند، یا 

باز هم بر رس دلش بکوبد و ناکام بگذاردش! یقینا برزخ 
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ی فراتر از بالتکلیقی این لحظه ی اش نخواهد موعود چتر

  .بود

 

خت که تخت خودش بود. ایرادی نداشت روی خوب ت

تخت برود و رس جای خودش بخوابد. او که از ترگل 

دعوت نکرده بود شب را اینجا بگذراند. تمام تخت را هم 

ی نصف یک بالش هم که قرار نبود اشغال کند. اندازه

 بود. اصال جابی هم برایش برای ترگل جا یم
ی
ماند کاف

دش بلد بود چگونه جایش را ماند ایرادی نداشت. خو نیم

 .با دختر کنار دستش تقسیم کند که خدا را خوش بیاید

 

گذارد تا خودش را روی یگ از زانوهایش را روی تخت یم

تخت باال بکشد و رسجایش بخوابد. نگاهش به صورت 

ها را بغل گرفته و با دهابی افتد که یگ از بالشترگل یم

رود برای ه. دلش یمنیمه باز به خواب عمیقر فرو رفت

گوید و ای یمها را یک لحظه... نچ کالفهاینکه آن لب

ی یم آورد. اگر این یک امتحان پایش را از روی تخت پاییر
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است، به خدا که منصفانه نیست! انگار خدا دارد رسبه 

  .گذاردرسش یم

 

هایش را این دختر در نبود او، به اتاقش پناه آورده تا ترس

خیال راحت بخوابد. ترگل نه تنها به او پس بزند و با 

اعتماد دارد که حنر در نبود خودش هم، در اتاق او 

رود تا مالفه را تا روی کند! جلوتر یماحساس امنیت یم

هایش باال بکشد. مالفه رسد است و تازه یادش شانه

افتد که خودش به خاطر گرمابی بودنش، بخاری یم

 .اتاقش را روشن نکرده
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رود تا روشنش کند و اتاق را از رسی    ع به سمت بخاری یم

ی کوچک کنار شود و دریچهرسما نجات بدهد. خم یم

رود؛ بخاری کند، اما دستش جلوتر نیمبخاری را باز یم

ست و برای اینکه روشن شود گایه باید ده اتاق قدییم
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بار شمعکش را بزنند. بدون شک از صدای آن ترگل بیدار 

بندد و از ختر صدا یمرا آرام و بی  شد. دریچه خواهد 

اش گذرد. دستش را به چانهروشن کردن بخاری یم

خورد و تواند ببیند ترگل باز هم رسما یمکشد. نیمیم

افتد. آن چشمان آنطور بیحال و مریض یک گوشه یم

 
ی
ست. بیحال و دو روز سکوتش برای یک عمر ارسالن کاف

کشد. پتوی دیگری ترگل باال یم مالفه را تا نزدیک گوش

دارد و خییل آرام روی او از داخل کمد دیواری بریم

 .اندازدیم

 

ون یمفکری در رسش جرقه یم  رود و زند؛ از اتاق بتر

کند. در آخر بخاری سالن و اتاق ترگل را تا آخر زیاد یم

گذارد، تا گرما به داخل اتاق ها را باز یمهم درهای اتاق

ک از رسما در امان بماند. خودش هم ن فوذ کند و دختر

 نبض گرفته است. بالشت و پتوبی 
ی

رسش از خستگ

رود تا بخوابد و از رسی رسدردی که دارد و به سالن یمبریم

ی دراز یم کشد و با در راه است خالص شود. روی زمیر
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ک حنر رسما را به جان خریده تا به او  فکر به اینکه دختر

  .شوداز حس غرور یمنزدیک باشد، قلبش پر 

 نیم
ی

داند تا دقایقر دیگر تواند بخوابد. یمبا تمام خستگ

گرمای سالن برای او خفه کننده خواهد شد. تنها جای 

خنک این خانه، به جز اتاق خودش، اتاق پدربزرگش 

است، که قطعا آنجا نخواهد رفت. به ناچار دوباره به 

، کنار تاتاقش بریم ی خت پهن گردد و تشگ روی زمیر

ون یمیم اهن و شلوارش را از تن بتر کشد و با یک کند. پتر

ک دراز شلوارک و باالتنه ای برهنه روی تشک، رو به دختر

دهد تا کشد. چشمانش را محکم روی هم فشار یمیم

د و از فکر اینکه کاش این چند وجب  زودتر خوابش بتی

ون بیایدفاصله   .ی میانشان نبود، بتر

 

ی ی شود و روی کم است. از جایش بلند یم  انگار یک چتر

باز ایستد. لبهای نیمهدو زانو، روبروی صورت ترگل یم

تواند کنند و شوربختانه نیمترگل او را به بوسه دعوت یم

این دعوت را اجابت کند. نگایه به رسانگشتان ظریفش 
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ی انگشت اند یمکه بالش او را دربرگرفته اندازد. پاییر

 روغن شستش، نزدیک به مچ
ی

ش جای سوختگ

 
ی

 .ست که دیروز روی دستش پاشیده بودداغ

 

ها سیب رسخ حوایند و ممنوعه، بوسیدن این دست لب

 که دیگر گناه نیست. به آرایم رسش 
ی

و جای این سوختگ

آورد و خییل نرم لبانش را با پوست لطیف او را جلو یم

دهد. دوست دارد این لحظه را  تا جابی که تماس یم

ند کش بدهد، اما ترس بیدار شدن ترگل اجازه توایم

 روی موهای خرمابی نیم
اش که پریشان دهد. دسنر

دهد، کشد و به خودش قول یماند یمدورش را گرفته

 .هرشب خودش موهای ترگل را ببافد

 

نشیند و دوباره رس مثل پیش آمدنش، آرام آرام عقب یم

ام ماندن، ته گذارد. حاال بهتر شد! آنقدر ناکروی بالش یم

 بود. چشمانش را با لبهابی که میل به کش آمدن بی 
ی
انصاف
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خواهد الاقل در خواب، گذارد. دلش یمدارند روی هم یم

د  .از آنچه در بیداری نصیبش نشد فیض بتی

***** 
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اند. دیشب تا دیروقت به انگار داخل چشمانم شن ریخته

عنر خودم را با انتظار ارسالن نشسته بودم. چند سا

رسید و کتاب رسگرم کردم اما شب داشت به نیمه یم

ی از ارسالن نبود. وقنر سپاه ترس رسبازهایش  هنوز ختی

را یک به یک به رساغم فرستاد، به اتاق خودش پناه 

ی داشت. انگار خودش  آوردم. اینجا حس امنیت بیشتر

توانست هرچه ترس در دل و جانم رشته کرده را بود و یم

نبه کند. خواسته بودم تنها چند دقیقه روی تخت دراز پ

بکشم و وقنر چشمانم گرم شد به اتاق خودم بروم. اما 

دانم خواب چه زمابی مرا مغلوب خود ساخته بود. نیم
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مهابا به داخل اتاق هجوم اگر نور خورشید اینطور بی 

  .خوابیدمنیاورده بود، بازهم یم

 

ی که با باز کردن چش ی ی چتر کنم مانم به آن فکر یماولیر

این است که ارسالن دیشب را کجا گذرانده. شاید 

! هم من را ی دابی دیشب را در خانه اش مانده باشد. بهتر

کردم، دید، هم به او  ثابت یمدر اتاق خودش نیم

  .دست و پا نیستمکند ترسو و بی آنقدرها هم که فکر یم

 

م. روی تخت، نشینزنم و یملحاف را از رویم کنار یم

پتوی دیگری هم وجود دارد. ابروهایم به هم نزدیک 

آید دیشب روی خودم را حنر پوشانده شوند. یادم نیمیم

باشم، چه برسد به اینکه پتوبی هم از روی لحاف 

رود های بلندی یمانداخته باشم. حواسم به صدای نفس

افتد. چشمانم از های خودم از ترس به شماره یمو نفس

های مردانه یقینا مال خودم شود. این نفسگرد یمترس  

اندازم. نیست. نگایه مشکوک به دورتا دور اتااق یم
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ی پهن شده. با احتیاط، کیم  ی ی چتر سمت راستم روی زمیر

شوم و با دیدن ارسالن نفس به سمت راست خم یم

 .کشمراحنر یم

 

پتوی نازگ کنارش است که بیشتر آن را زیر و میان 

اش لخت است و پتوبی هم رویش فته. باالتنهپاهایش گر 

اش آرام آرام باال ی سینهنیست. طاقباز خوابیده و قفسه

ی یم ی روی آن. شود و دلم یمو پاییر رود برای رس گذاشیر

موهایش کامال به هم ریخته و ساعد دست راستش را 

ی ارتفاع روی چشمانش گرفته. تنها فاصله ی بینمان، همیر

 .تخت است

 

 خودخواه بود. آنقدر که از تختش نگذرد، و کاش کیم

تنها آنقدری بخشنده بود که نییم از تختش را با من 

د. حواسم باز  قسمت کند. نیم دیگر تخت را خودش بگتر

رود. کنارش روی تشک هم به دم و بازدم منظمش یم

ی من جا بود! اصال چرا من عادت نداشتم در اندازه
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روی تخت قل بخورم و خواب غلت بزنم؟ آنقدر که از 

ی و چسبیده به تخت پهن شده  روی تشگ که روی زمیر

بیفتم. من بیفتم اما او بیدار نشود و رسم را روی بازوبی 

که به طرف چپ باز کرده بگذارم. دست چپم را هم 

اش، دادم. اصال چرا روی سینهاش قرار یمروی سینه

و نشستم و دستانم را میان موهای سیاهش فر کنارش یم

بردم. کاش آن روزها، ترسم از ظاهرش را اینقدر عیان یم

کردم که حاال برای بلندشدن موهایش چشمش به نیم

تقویم باشد و نگران از این که بازهم موهایش را کوتاه 

توانستم میان تارهای موهایش کند. آنوقت راحتتر یم

 .کیسی کنموقت
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شد و مثل دیروز، اصال او هم وسط این نوازش بیدار یم

کشید. مرا به کمرم را با دستان گرمش به آتش یم
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رفت. بیدار کرد و دوباره به خواب یماش سنجاق یمسینه

 !ماند هم مانده بودیم

 

کشم، اما درست است که از اشغال تختش خجالت یم

 
ی

اش برایم ثابت شده بود. هرچه دل یکبار دیگر مردانگ

ا به قید  و بندها پابند بود. کرد، او امحیابی یممن بی 

 موضوع خوبی 
ی  همیر

ی
اش فکر ست؛ اصال به مردانگ

توانست این نیم متر فاصله را هیچ کنم. به اینکه یمیم

گذرد کاش از است، اما از دلم یمکند، اما نکرد. احمقانه

گذاشتم. شاید ارسالن متوجه ترس چراغ را روشن نیم

ی حضورم نیم خوابید.  تخت یمشد و کنار من، روی همیر

 ...آنوقت تا صبح این فرصت را داشتم که

 

پروابی ذهنم گاز گرفته و رسم را به ام را از بی انگشت اشاره

حیا نبود. چه بر چرخانم. این دل من بی سمت مخالف یم

رسش آمده که این روزها، مدام به میدان مغناطییس 

 شود؟ کاش همینجا دست بردارد و کیمارسالن کشیده یم
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ترسم از روزی که عاض شده و هرچه آبروداری کند. یم

 .درونش است روی داریه بریزد و رسوایم کند

 

ی ی لباسم را مرتب یمیقه کنم و از سمت دیگر تخت پاییر

ترسم معطل کنم و بیدار شود. آنوقت دیگر روم. یمیم

توانم در چشمانش نگاه کنم. مرتب کردن تخت بماند نیم

است به اتاق خودم بروم و تا زمان بیدار  برای بعد. بهتر 

ون نیایم  .شدن ارسالن بتر
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ست. دائما در فکر فرو از دیروز ارسالن طور دیگری 

کند. فهمیدم به چه فکر یمزند. کاش یمرود و لبخند یمیم

دوست دارم اینبار من رسبه رسش بگذارم و از این 

م. اما  ثابت کرده این  تجربهموقعیت نهایت استفاده را بتی

 مرد شوچی بردار نیست. یه وقت جوابی یم
ی
دهد یا حرف

  .ام جدا کنمزند که تا شب نتوانم رسم را از یقهیم
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دابی 
 شنی که به مراسم عقد دختر

ی
اش رفته بود و به تالف

تنها مانده بودم، این سه شب را زودتر به خانه آمده. 

با آن را به من هم یاد دیروز تخته نرد خریده بود تا بازی 

مان رس نرود. اما هرچه از ها اینقدر حوصلهبدهد و شب

های سیاه و سفید و حرکت دادنشان و چینش مهره

ی یاد  ی اصطالحات بازی برایم توضیح داده بود، هیچ چتر

 .نگرفتم

 

کرد. همه بعدازظهر با پدرش و پیمانه صحبت یم

ی  ی رسدربیاورم. مکالماتشان به ترگ بود و نتوانستم از چتر

هایش نشان از اتفاق خوشحال اما ذوق پیمانه و خنده

ام رسرفته و به ای برایشان داشت. وقنر حوصلهکننده

ض شدم، ارسالن با چشمگ رو  ترگ حرف زدنشان معتر

ها به پیمانه گفته بود، این حرفها به گروه سنی بچه

 خورد و بهتر است فضویل نکنم و مرا در خماری ایننیم

 .کنجکاوی گذاشته بود

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

 

کنم قهوه را همانطور که خودش یادم داده دم سیع یم

ین. فنجان های کنم. برای او تلخ و برای خودم کم شتر

 گذاشته و لیوان آبی هم کنارش 
سفید کوچک را در سینی

ه به آتش شومینه زانوهایش را بغل قرار یم دهم. ختر

گ چند خرما ی کوچگرفته و نشسته. برمیگردم و در پیاله

ی توانم بفهمم این قهوهکنم نیممیگذارم. هرچه فکر یم

آورد.  سینی دهد و باال نیمبدون شکر را چطور قورت یم

آورد و با لبخندی گذارم. رسش را باال یمرا مقابلش یم

 ..شودمردانه منتظر فنجانش یم

هایش، کنم بدون فکر کردن به جذابیت لبسیع یم

زنم؛ چقدر این لبخند یک وری روی متقابال لبخند ب

پرسد که کند و یمصورتش زیباست. به فنجانها اشاره یم

 فنجان او را 
ی
کدام فنجان برای اوست. بدون حرف

 در رسم برداشته به دستش یم
ی

دهم. عالمت سوال پررنگ

ی ساده، به شود؛ "دادن یک فنجان قهوهروشن یم

بخش باشد؟" تواند اینقدر لذتدست مرد دیگری هم یم
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 وقنر خود ذهنم یم
ی

پرسد و خودش هم خط قرمز پررنگ

کشد، دیگر چرا من را وسط میدان روی سوالش یم

 !ها تماشاچ  بمانمموشه آورد. بگذارد همان گوشهیم

  .مریس  -

 .نوش جون  -

 

کشد و نگایه به کف قهوه را قبل از مزه کردن ابتدا بو یم

کند و به شوچی ز یماندازد. چشمانش را ریرویش یم

  .پرسدیم

 تف که نکردی روش؟  -

 

زنم. چه انتظاری داشتم و چه گفت؟! مغز یخ یم

خودی که در ذهنم های رمانتیک بی ام بابت سوالجنبهبی 

توجه به اندازد الیق فلک شدن است! ارسالن بی به راه یم

ای از قهوه ی من با آرامش جرعهصورت مات مانده

 .شودهش پر از رضایتمندی یمنوشد و نگایم

ی  -  .خوبه. دیگه داری یاد میگتر
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 .استادم  خوب بوده  -

 

 ۱۲9پارت_ #

 

ام میان رهزند. عمیق! و قلب بیچا باز هم لبخند یم

توانم شود. دیگر نیمشیارهای ریز کنار لبش آواره یم

ام را در مورد رسخویسی این دو روزش پنهان کنجکاوی

 .کنم

 ی دوروزه. ختر باشه؟خوش خنده شد  -

 .دهدای جواب یم با لحن بامزه

 اخمو دوست داری؟  -

غلط بکنم اخمو دوست داشته باشم. فکرکن! اون   -

 .روزای اول، ترسناک بودیا

  .خنددیم

گفت این بچه پررو الاقل جلو خودم نگو. مامان یم  -

اومدی عوضت زبون و خجالتیه. نکنه تو راه که یمبچه بی 

 کردن؟
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ترسیدم. مخصوصا با اون نه خداییش. خییل ازت یم  -

. اخم که میکردی زهرهریخت و قیافه م آب ای که داشنر

 .میشد

 !موندیترسیدی و ساکت یمچقدرم که یم  -

 

د. او هم همراه من به مدل حرف زدنش خنده ام میگتر

خندد و مواقیع که از او ترسیده بودم را یادآوری یم

 .کندیم

یت شده. خییل خوشحایلویل خ  - ی  .دابی دوروزه یه چتر

 .یه پیشنهاد عایل شنیدم واسه اونه  -

سم چه پیشنهادی؟جدی؟ یم  -  تونم بت 

 

اندازد.  حالت دهد و ابرو باال یملبهایش را جلو یم

چرخد و چهار زانو دهد. رو به من یمنشستنش را تغیتر یم

رسی کج نشیند. دستانش را به پشت تکیه زده و با یم

شوم و جمع تر کند. از نگاهش کیم معذب یمنگاهم یم

 .ستآید، لحنش کامال جدینشینم. به حرف که یمیم
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  .پرسم درست جوابم و بدهترگل یه چ  یم  -

س  -  بت 

ون از اینجا کیس منتظرته؟  -  بتر

 ...خوب زنعمو  -

 .پردمیان حرفم یم

 .مامان و نمیگم  -

 

ند و کیم به دستهایش را از پشت برد ی اشته ودرهم گره متر

 .شودجلو خم یم

  .غتر از مامان  -

ی شمال   - من فامیل چندابی ندارم. داییام بودن که رفیر

 یم
ی

. عمو خرسو هیچزندگ ی وقت رو نداد بهشون که کیی

  . ی ی نگرفیر . خییل سالم هست که ازم ختی ی بیان منوببییی

 ...یه عمه هم دارم که

نیا. من  - ی ظورم کیس غتر از فامیل مامیله. ترگل؟ گیج متر

 ...کیس که منتظرت باشه. کیس که

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

کند. رسم را به نشانه نفهمیدن کج حرفش را قطع یم

 .کنمیم

 

؟  -  کیس که چ 

ه یم خواهد اثبات حرفم را شود. انگار یمبه چشمانم ختر

 .از چشمانم بخواند

یه. کیس که بهش قول   - ی ، چتر
، عشقر منظورم دوسنر

. احساس محسایس بینتون باشهمویل داده   .بایسی

 

 ۱30پارت_ #

 

کنم. شوم هم تعجب یماز سوالش هم خجالت زده یم

افکار مختلف در رسم آتش بازی راه انداخته و در هر 

شود؛ نکند میخواهد ای فکری متفاوت منفجر یمگوشه

مرا به کیس که فکر میکند منتظرم است بسپارد و برود؟ 

ند مربوط به رفتنش  نکند پیشنهادی که از آن ی حرف متر

 دلیل این لبخندهابی که از دیروز حالت 
است؟ یعنی
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ی است؟ میخواهد برود؟ لب هایش را تسختر کرده همیر

کند و حس رسدی زیر پوستم دلهره موزیانه بغلم یم

 .خزدیم

 فهمم این سواال واسه چیه؟من نیم  -

 .جواب منو بده  -

 

خواهد عا از این که یمشود. یعنی واقنگاهم پر از غم یم

خواهد من را به کس برود اینهمه خوشحال است؟ یم

ی دیگری ست که دیگری حواله دهد و برود؟ دنبال امیر

امانت شوکت جون را به او بسپارد؟ اصال او امینی پیدا 

کند، من که غتر از کنار او، جای دیگری اینقدر در آرامش 

یگری آرام خواهم که در جای دنخواهم بود. اصال نیم

ی من دارد دلم  ی و رفیر م. از این فکر که سیع در گذاشیر بگتر

د، اما تمام سعیم را یمیم  .کنم که به رویم نیاورمگتر

 .نه  -

 یعنی هیچ کیس تو زندگیت نیست؟  -

 ...اگه مزاحمتم  -
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شود و دوباره اخمهایش درهم رنگ نگاهش فورا عوض یم

وند. طوری غضبناک نگاهم یم ی حرفم ه ادامهکند کمتر

 .خورمرا یم

وع شد؟ مزاحمم مزاحمم. باز میخوای تر بزبی   - باز رسی

رسه من تو ی من؟ یعنی یه روزی یمبه اعصاب نداشته

 رو فلک کنم، دل ستر بزنمت؟

 

 .آیم که جواب بدهمبا من و من به حرف یم

یس... اگه... اگه کاری داری برو.   - خوب... اینهمه میت 

شنهاد خوب داری. بخاطر من موندی، خودت گفنر پی

  .میدونم

 

ی یمانگشتانم را در هم یم دوزم. چالنم و نگاهم را به زمیر

ی که یم ی گویم حرف مفت است؛ الاقل برای مطمئنم چتر

 .خودم
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تونم بمونم. اگه میخوای بری... نگران من تنها هم یم  -

 .نباش

 

و زیر  زند کشد. دستانش را درهم گره یمپوف کالفه ای یم

کند و در گذارد. با اخم برای لحظابر نگاهم یماش یمچانه

 .آیدآخر به حرف یم

 .نگاه کن منو  -

م. نوک بینی لب پایینم را به دندان یم کشد. ام تتر یمگتر

کنم. چشمانم میان آورم و نگاهش یمرسم را باال یم

نند ی   .چشمانش دو دو متر

ی بچهیه سوال پرسیدم ازت. بدون اینکه   - ها هزارتا عیر

ی بیاری تو اون مغز فندقیت جواب منو بده  .چتر

ی یم  .کنمرسم را باال و پاییر

 کیس تو زندگیته؟  -

 .نه  -

خواهد به داخل شود انگار یمطوری به چشمانم دقیق یم

 .ذهنم نفوذ کند و حقیقت را خودش ببیند
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؟  - ی  مطمی 

ی   -  !مطمی 

 

 ۱3۱پارت_ 

 

دهم اما نمیفهمم این اب یمبدون هیچ شک و معطیل جو 

نشیند و دوباره نگاهش سوالها برای چیست؟ راحتتر یم

دهد.  ام را برداشته و به دستم یمشود. فنجان قهوهنرم یم

گویم که صدایم به گوش خودم هم زیر لب ممنوبی یم

نوشم. کاش به جای یگ، ای از قهوه را یمرسد. جرعهنیم

 !دمدوحبه قند درونش انداخته بو 

 

اش را تمام میکند و چشم از من خودش هم قهوه 

های طوالبی به دنبال فهمم با این نگاهدارد. نیمبرنیم

ی در من است؟ فنجان ی ها را داخل سینی کشف چه چتر
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 را جابی دورتر هل یمیم
دهد. کیم به من گذارد و سینی

د. شود و دست راستم را میان دستانش یمنزدیکتر یم گتر

زند. در این چندماه یکبارهم دست من را یخ یم تمام تنم

خواهم دستم را عقب شوم و یمنگرفته بود. هول یم

بکشم که محکمتر نگهش میدارد. رسدی دستم در حدی 

نیست که متوجهش نشود. با انگشت شست پشت 

س را از من دور کنددستم را نوازش یم  .کند تا استر

 

دی؟ بدون میشه باهات جدی حرف بزنم؟ گوش می  -

 مزاحمم و برم و این حرفا
ی

 .اینکه جلو جلو بگ

ی کاش زودتر رس اصل حرفش برود. به سخنر ماهیچه

ی شده دهم. باید بتوانم بالغ تر ی زبانم را تکان یمسنگیر

 .رفتار کنم

 آ..آره  -

اگه پرسیدم کیس تو زندگیت هست یا نه، واسه این   -

چقدر حرفام و  خواستم بدونمنیست که بذارم و برم. یم

ی ترگل، من جدیدا از کیس خوشم اومدهدرک یم . ببیر  .کنی
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ریزد. از کیس خوشش آمده؟ دردی قلبم به یکباره فرو یم

کند از کجا پیچد و سنگینشان یمکه در بازوهایم یم

پیدایش شد؟ او از کیس خوشش آمده و هوای سالن 

برای نفس کشیدن کم است! وای... وای! حالم را 

ی در حالت صورتم ایجاد همم. یمفنیم خواهم هیچ تغیتر

دانم چقدر در این امر موفق هستم. از نشود، اما نیم

شنوم. حقش است اینطور درون صدای زاری قلبم را یم

سنگ روی یخ بشود. گفته بودم حق رس خوردن و 

 لرزیدن ندارد! چرا گوش نکرده بود؟

 

تصور کردم هایم ی خیالمن این چند شب او را شاهزاده

خواست جدی و او از کیس خوشش آمده؟ کاش نیم

گوید؟ باشد. اصال چرا من؟ چرا این حرف ها را به من یم

خواهد به من چه که از کیس خوشش آمده.  دلم یم

ی االن بلند شوم و به اتاقم بروم. اصال چرا اتاق؟  همیر

شود که بلند شوم و از این خانه، از این شهر بروم. اما نیم
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زنند؟ نگونه خودم را رسوا کنم. چشمانم چرا دو دو یمای

زنم داند لبخند زوری که به رغم این حال خرابم یمخدا یم

 !!چقدر مضحک است

 .خوب؟ ... مبارکه  -

 

کاود و لعنت به نم نشسته در عمیق چشمانم را یم

اند. احمقانه و جا خوش کرده اجازه آمدهچشمانم که بی 

ز در شوچی وارد شوم که دست دلم خواهم ااست اما یم

 .بیش از این رو نشود

ی بود؟ میخوای بری زن   - ختی خوشت مربوط به همیر

ی؟   بگتر

نه هنووز. راستش خودش هنوز ختی نداره. یه جورابی   -

 .ترسم بهش بگمیم

یس؟  -  از چ  میتر

 

هایش را روی زانوهایش تکیه کند. آرنجدستم را رها یم

دزیر چانه اش یمداده و دستانش را   .گتر
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راستش من بیشتر از یه خوش اومدن معمویل ازش   -

 .خوشم اومده

 

بندند. کاش وای از حال دلم. دیوارهای دلم سیاه یم

ماند و همان مرد کم حرف اخموی روزهای اول یم

کرد. قلبم ترگ بزرگ ی دلش را پیش من باز نیمسفره

آزارد. یم را یمهادارد و صدای این ترک خوردن گوشبریم

شنود که اینقدر صدای به این بلندی را خودش نیم

  دهد؟رحمانه ادامه یمبی 

 .ترسم نکنه اون از من خوشش نیادیم  -

 

 ۱3۲پارت_ #

 

دصداقتم پییسی یم  .گتر

 .مگه دیوونست از تو خوشش نیاد  -
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 که از چشمانش یم
ر
ی نیست که بتوانم برف ی گذرد چتر

مش. کاش او ه دید و تمامش م حال قلب مرا یمندید بگتر

  .میکرد

 اگه بهش بگم دوسش دارم، امکانش هست   -
ی

یعنی میگ

که اونم دوسم داشته باشه؟ میشه اینقدر خوش شانس 

 باشم؟

 

م. کاش گوشهایم کر میشد و نیمدلم یم شنید. خواهد بمتر

کوبید، حسادت هم آمده و چنگ بر غم کم بر رس دلم یم

توانم راستش را نگویم. شد. نیمکدیوارهای قلبم یم

ه نمختر ی  .ی چشمان سیاهش حرف دلم را متر

 

... شاید... شاید اونم   - شاید این توبی که شانس اوبی

کنه خوش شانسه که تو دوسش داری. بعیده فکر یم

ی باشه که تو رو بشناسه و دوست نداشته باشه  .دختر

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

م. از این حرف که ناخواسته گفتم زبانم را گاز یم گتر

 .کندتر نگاهم یمدقیق

 پس یعنی برم باهاش حرف بزنم؟  -

 

داشتم و ختی وای از دلم. من این مرد را دوست یم

ی بماند. کاش گذاشت دلم در این بی نداشتم! کاش یم ختی

کردم از او خوشم آمده و تمام. مثل دیروز تنها فکر یم

 .کنم تا بگویمجان یم

 .حتما  -

 

د و لبخندش خنجری دیگر است بر زنلبخند عمیقر یم

های ام. چند ثانیه نگاهم میکند. این نگاهقلب بیچاره

ست بر زخم دلم. در این همه نگاه تنها دارش نمگکش

توانست یک بچه را ببیند، یا شاید هم  یک خواهر 

 !کوچکتر را؟
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ی درونم، در برابر مردی که دلش در گرو   از ترس لو رفیر

کاری برای دزدم. چقدر پنهانیمست، چشمانم را کیس

ی یم شود که برود. دماغم من نابلد سخت است. نیم ختر

کشد. و "حتما" را مثل خودم با تاکید را با دو انگشتش یم

 .تکرار میکند

 .مریس کوچولو. حتما بهش میگم. حاالم برو بخواب  -

 

ود. با رسخویسی  ای که از صورتش پیداست به اتاقش متر

ی یست  کدام دختر ست که به او نه بگوید؟ کدام دختر

هایش را ببیند و محو که او را بشناسد و دل نبندد؟ خنده

نشود؟ در چشمان سیاهش زل بزند و در عمق آن گم 

اش نشود؟ بیچاره نشود؟ حمایتش را حس کند و پناهنده

های این مرد دل من که در این چشمها زل زد و در خنده

ده میشود و ام تتر میجا ماند. نوک بینی  کشد. قلبم فرسی

 .خدا میداند امشب را چگونه صبح خواهم کرد

 

***** 
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 ۱33پارت_ #

* 

تر از آن بود که او دستش را این دختر بسیار نایسی 

نخواند. تمام سعیش برای خودداری و حفظ ظاهر در 

فایده بود. ای چون ارسالن بی برابر مرد زیرک و باتجربه

زیر نظر گرفته بود و از های ترگل را العملتمام عکس

 
ی

اش بود غرق ی کج فهیماش که در نتیجهدیدن آشفتگ

تفاوت نبود. او لذت شده بود. ترگل هم نسبت به او بی 

هم احسایس داشت که میشد روی آن حساب کرد. 

ک را در  شیطنتش گل کرده بود.  بدون شک امشب دختر

این دست و پا زدن نگه میداشت. ولوله را به جان او 

نداخته بود و ناگفته جوابش را گرفته بود. امشب ا

 .خوابیدآسوده یم

 

ای داشت. صبح آنقدر العادهبعد از مدتها خواب فوق

احت  رسحال از خواب بیدار شده بود که گوبی روزها استر
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 فکر و جسمش را به در کرده. ترگل 
ی

کرده و تمام خستگ

ی است. چابی را دم کرده و  هم مثل همیشه سحرختر

ی حوض داخل حیاط نشسته. موهایش را ش لبهخود

گذاشتشان، برس کشیده و بعد از چندوقنر که آزاد یم

ی موهایش است.  ارسالن  دوباره مشغول سفت بافیر

ی را یم فهمد و با لذبر از رس کشف دلیل این مو بافیر

  .دلیلش لنی میکشد

 .راپونزل! بازش قشنگتر بود  -

 

بیند. چشمانش وی ایوان یمکند و او را ر ترگل رس بلند یم

ه زیر چشمانش برق دیروز را ندارد. حنر هاله ای تتر

دهد. لبخند کم نشسته که ختی از بیخوابی دیشب یم

 .زندجابی یم

 سالم. صبح بختر   -

ی برم   - صبح تو هم بختر عمو جون. صبحونه رو نچیر

م بیام  .نون مون تازه بگتر
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ک از شنیدن کلبوضوح یم "عموجون"  مهبیند که دختر

ک دیگر نیمناراحت یم خواهد در چشم او شود. دختر

بچه باشد.  از کنار ترگل که رد میشود دست انداخته و 

کشد که ترگل بیشتر اخم دوباره لپ او را با دو انگشت یم

اند و دست کند. کرم های درونش باز فعال شدهیم

  .خودش نیست

 بخرم؟ ت خروس قندی همخوای رس راه واسهیم  -

ت بخر  -  .واسه همون دوست دختر

 

ک را میشنود و به روی  زمزمه ی حرض و زیر لب دختر

 .شودآورد. عجیب حالش بهتر یمخودش نیم

ی یم ی امروز رسرسی و نان سنگک تازه را روی متر گذارد. متر

های حوصله چیده شده. دیگر پنتر به شکل مستطیلبی 

، بریسی از یک اندازه برش نخورده و ال به الی ه ر تکه پنتر

های گوجه ی نیمرو هم خورده و با برشکره نیست. زرده

ک حنر فراموش کرده روی تخم مرغ ی نشده. دختر ها تزییر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

زند و را هم مثل هر روز منظم برش نیم فلفل بریزد. نان

ی نیست که ارسالن متوجه آن نشود ی   .این چتر

لقمه  بخور دیگه. به زور عادتت دادم رس صبحونه یه  -

، باز ریست شدی که  .بزبی

 .خورمدارم یم  -

ی جوجه. فردا ِد نه دیگه. نیم  -  عیر
بی ی خوری. نوک متر

 شوهر موهر کردی طرف چیکار کنه توی استخونیو؟

 

ون  حرض که از دیشب در دل ترگل تلنبار شده بود بتر

لش کند اما زند. هرچند تمام تالشش را یمیم کند که کنتر

 .که نداردامان از سیاسنر  

چیکار من داری؟ تو برو فکر گوشت و استخون زن   -

یت باش  .ایکبتر

 

خورد. لبهایش امروز شدیدا میل چقدر جالب حرص یم

لرزانند. به لرزیدن دارند و با هر لرزه، دل ارسالن را هم یم
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کند و هایش حبس یمارسالن لبخندش را پشت لب

دظاهر دلخوری به خود یم  .گتر

فکر کردم بعد این چندماه رفیقیم. شخض منو باش   -

ترین موضوعم و باهات درمیون گذاشتم رس سه سوت 

 سواستفاده کردی؟

 

 ۱34پارت_ #

 

فهمد گند زده. رسش را شوند. یمچشمان خمارش گرد یم

ی یم اندازد تا ارسالن برق اشگ که با لجاجت در پاییر

چشمش نشسته را نبیند. لحنش آرام و خجالت زده 

 .است

 

؟   - سواستفاده؟ چ  گفتم مگه؟ چرا جناییش میکنی

 .م نکنگم اینقدر مسخرهفقط... فقط یم

ی؟  - ی که دوسش دارم گفنر ایکبتر ی به دختر  واسه همیر
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هایش از خجالت رسخ شد. کارش زشت بود. با گونه

ی لبش را گاز خود فکر کرد حق با ارسالن است. گوشه

د و نیمیم ی حرکتگتر ساده چه بالبی رس  فهمد با همیر

  .آوردبلعد یممردی که تمام حرکات او را با چشمانش یم

 .ببخشید. منظوری نداشتم، از دهنم دررفت  -

ط یم بخشم  -  .به یه رسی

یط؟  -  چه رسی

 

ارت در چشمانش یم رقصید. هرچه ترگل بیشتر رسی

شد. دست داد بیشتر خوش به حالش یمخودش را لو یم

کشد. چشمابی گذارد و رسش را باال یمی ترگل یمزیر چانه

کند. که از نگاه مستقیمش در فرارند، دلش را آب یم

ی کوچگ از نان را داخل کند و تکهاش را رها یمچانه

دی تخم مرغ زده و جلوی دهان ترگل یمزرده  .گتر

 .اینو بگتر تا بگم  -
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د اما یم خواهد  دستش را باال بیاورد و لقمه را بگتر

تر کشیده و دوباره به دهان ن، لقمه را کیم عقبارسال

ی شود که با لقمهترگل نزدیک یم اش بازی کند تا مطمی 

کند و لقمه را به کند. ترگل به ناچار دهانش را باز یمنیم

د. نگاه منتظرش را به ارسالن یمدهان یم دوزد تا گتر

  .ی حرفش را بزندبقیه

ط یم  -  .بخشمت که کمکم کنی به این رسی

 واسه چه کاری؟  -

 

شود ترگل لقمه را خورده، جوابی به خیالش که راحت یم

دهد که رد به جا مانده از طعم لقمه را در سوال ترگل یم

 .کنددهانش تبدیل به زهر یم

م موندم چ  باشه بیشتر یم  - ی براش بگتر ی خوام یه چتر

 .کنهخوشحالش یم
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به رو نیاورد، اش را کند که ناراحنر تمام تالشش را یم

هرچند حجیم در گلویش برجسته شده و راه گلویش را 

 .بنددیم

  .اگه خوب بشناسیش خرید هدیه کاری نداره  -

ی که خییل خوب میشناسمش  -  .شناخیر

 .پس میدوبی چ  خوشحالش میکنه  -

 

 .دهددهد و متفکرانه جواب ترگل را یملبهایش را جلو یم

شه داره که راحت یم تقریبا. راستش انقدر تواضع  -

خوشحالش کرد. از هرکاری که براش انجام بدن 

ی حرکاتش نازه شه و قدردانه. رس تا پا، همهخوشحال یم

                 .ها، ویل خودش ادای الگ نداره

                   

ند. بدون آنکه متوجه  ی  به دل ترگل متر
ی

حسادت چنگ

. برای رفع تکلیف کند باشد پوست لبش را با دندان یم

ی  ترین پیشنهاد را طوری و بدون فکر دم دسنر همیر

 .دهدیم
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 .میخوای براش لباس بگتر   -

 

 ۱35پارت_ #

 

  .ارسالن کیم فکر میکند

  .فکر بدی نیست  -

ه ست؟ ببینیم چ  بهش میاد،   - ی خوب ... سفیده، ستی

 چ  نمیاد؟

 

کند و این دختر شیطنت در چشمان ارسالن بیداد یم

بیند. از دیدن در غرق در فکر است که این برق را نیمآنق

ش را حالتهای ترگل غرق لذت یم شود و دلش بیشتر

ی اجزای صورت اش، همهی خودداریخواهد. با همهیم

زنند و او را غرق ای که به او دارند را فریاد یمترگل عالقه

  .کنندخویسی یم

ه به چشمان ترگل جوابش را یم از همان دهد. گرچه ختر

گوید از عمق قلب و احساسش است جمله اول هرچه یم
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ی ی کند. در ست که نسبت به او حس یمو دقیقا همان چتر

کند. صدایش زمزمه واقع دارد خود او را توصیف یم

                                       .مانند است

 

مونه. سفیده. خییل سفید. رنگ و روش مثل برف یم  -

 تو دنیا باشه که بهش نیاد. یه جور فکر نکنم 
ی

هیچ رنگ

عجینی خوشگله... باید ببینیش، یه چشما درشت و 

خماری داره. نمیشه دیدش و عاشقش نشد. میتوبی 

تصور کنی شعله شمع سیاه باشه؟ تاریگ و روشنی یگ 

ه بشه؟ ویل تو چشمای این  دختر شده... یه قهوه ای تتر

و کشیده ست. دوست زنه. انگشتاش ظریف که برق یم

م تو دستم دیگه ول نکنم  .دارم دستاش و بگتر

 

ی گرفته زیر چشیم نگایه به ترگل یم اندازد که رسش را پاییر

ی  ی انگشتانش است. غمگیر ترین حالنر که و درحال شکسیر

زند همه هابی که ارسالن یماز او رساغ دارد! حرف

ی صمیمینر که در حرفهایش موج صادقانه ست، اما همیر
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ند، قلب ترگل را مچاله یم ی خورد به حال کند؛ غبطه یممتر

ی که ارسالن دوستش دارد  .دختر

ش چندماهه شناختمشا، اما انگار یه عمره همه  -

شناسمش. حسم بهش یه جور عجیبیه... انگار همه یم

شعرهابی که بابا تو این چندسال برامون خونده رو 

ی واسه   .ی این دختر نوشیر

 

لرزد و ی ترگل یمکند. چانهترگل تنظیم یمنگاهش را روی 

ی ارسالن در نیم بیر ی رود. رو به این لرزش از زیر نگاه تتر

ی گرفته ادامه یم ک که رسش را پاییر   .دهددختر

. از   - لباش انقدر خوش فرم و قشنگه؛ صورتیه صوربر

موهاشم که نگم برات. بلند، موج دار، پرپشت. قول دادم 

 .ب خودم ببافمشونوقنر مال من شد، هر ش

 

 بریم
ی

هایش را دارد و صدایش گوشقلب ترگل، ترک بزرگ

کند یعنی موهای آن دختر از آزارد. با خود فکر یمیم

موهای خودش قشنگتر است؟ خوش به حالش! یعنی 
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خودش اصال به چشم ارسالن نیامده؟ چه کم از  موهای

آن دختر داشته که دیده نشده؟ قدش بلندتر بوده، 

ی است. خانواده دار تر بوده؟ خانوادهزیبا ی... حتما همیر

های شود. به چشماست! چقدر خودداری سخت یم

لرزند. هرچه زند. مردمک چشمانش یمارسالن زل یم

 .تواند حرف دلش را نزندکند نیمجان یم

ی که این شکیل و اینقدر   - خوش به حال اون دختر

 .شهقشنگ دوسش داری. باید خییل آدم خاض با

 .ش کنم، جون منههست! خاصه... اصال خالصه  -

 

ی درون سینه ی  ی ترگل فرو یمچتر
ی
است اگر ریزد. بی انصاف

اش در داریدر برابر لطف این چندماهه ارسالن و حریم

برابر او به این حسادت ادامه دهد، اما دست خودش 

نیست. در رسش از هر طرف صدای "ای کاش" اکو 

 .شان را تازه کندد تا چابی شو شود. بلند یمیم

ی که   - ی ون. ببینم چتر م بتر زحمت نکش. من یه رس متر

  .باب میلم باشه پیدا میکنم یا نه
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شباهنر به لبخند طرح مضحک روی لبانش، هیچ 

  .ندارد

ا، گل خییل دوست دارن  -  .بیشتر دختر

 

ک را بغل کند و سفت در دلش یم خواهد همینجا دختر

هایش اینطور دودو نزند. دیگر چشمآغوش بفشاردش تا 

ینی این حال او عجیب زیر دندانش مزه کرده. از  اما شتر

اینکه ترگل هم نسبت به او حیس داشته باشد غرق 

 .سترسخویسی 

 

***** 

 

 ۱36پارت_ #
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ی شده بود و این تغیتر تینا دو سه هفته ای بود رسسنگیر

دت داشت همیشه این رفتارش برای فربد عجیب بود. عا

تینا باشد که دنبال او بیاید و التماسش را بکند، نه این که 

ی و آمدن تینا سه بار با او  خودش برای یکساعت رفیر

د   .تماس بگتر

 

بار حنر پا را فراتر گذاشته و در خیابان با او قرار تینا این

گذاشته بود، تا فربد دنبالش بیاید، نه اینکه خودش به 

د برود و منتظر آمدن او بماند. احساس ی فربخانه

گذارد اما با تکیه بر چه کند تینا جدیدا طاقچه باال یمیم

ی، نمیداند. از اینکه مجبور است این زن و  ی چتر

ار یماخالق ی شود های جدیدش را تحمل کند از خودش بتر

   .ها میرس نیستاما ترک عادت به این راحنر 

 

تینا در خیابان اهمینر تا به حال به نوع لباس پوشیدن 

نداده بود. در اصل هیچوقت فرصنر پیش نیامده بود که 

ون از خانه وقت بگذراند که برایش مهم باشد تینا  با او بتر
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شود. اما چگونه و با چه ظاهری در خیابان حاضی یم

حاال که تینا را کنار خیابان با آن پالتوی چرم زیادی کوتاه 

ا باالی زانوانش را های پاشنه بلندش که تو بوت

ای از بیند، برای لحظهدربرگرفته، و آن آرایش غلیظ یم

ی و سوار کردن او پشیمان یم خواهد شود. نیمجلو رفیر

کند. کیس او را ببیند و فکر کند که زبی خیابابی را سوار یم

دید که کیس، ولو فردی غریبه در در شان خودش نیم

 .مورد او اینطور فکر کند

 

فرستد. اندازش یملعننر به تینا و ظاهر غلطدر دلش  

زند خورد و یک لحظه به رسش یمخون خونش را یم

خیال شود و تینا را همینجا جا بگذارد و برود. از تینا رد بی 

شود و کیم باالتر از جابی که او ایستاده، داخل کوچه یم

زند و با اش زنگ یمکند. به گویسی پیچد و پارک یمیم

 
ر
خواهد چند قدم باالتر بیاید و سوار از او یمبداخالف

ی روی سنگفرش ی شود. قدم برداشیر های پیاده رو با ماشیر

های بلند و سوزبی کار راحنر نیست و آمدن آن پاشنه
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ی که باید طول یم ی  از چتر
ی تینا، کیم بیشتر کشد. و همیر

  .کندتر یمی فربد را متشنجاعصاب بهم ریخته

 

ی سیاه رنگ تینا که وارد کوچه یم شود با دیدن ماشیر

وزی برق یم زند. به خیالش فربد، چشمانش از خویسی پتر

خواهد تواند بتازاند و فربد را هرطور که دلش یمدیگر یم

رس انگشت بچرخاند. با حال خویسی که نصیبش شده، 

ی را باز کرده و سوار یم ی که پایش در ماشیر شود. اما همیر

ی یم جای سالم، توپ و ترسی فربد گذارد، به را داخل ماشیر

 .شوداست که نصیبش یم

این چه رسو وضعیه؟ یه بار دیگه این آت آشغاال رو  -

ون؟  پوشیدی نپوشیدیا. مثل آدم بلد نیسنر بیای بتر

واااا. علیک سالم. توپت چرا اینقدر پره؟ این چه  -

 وضعشه؟

پریس توپم چرا پره؟ این چه رسو وضعیه؟ یه تازه یم -

ودت کردی تو آینه؟ از اون رس خیابون صدتا نگاه به خ

ی خیالتم نیست  .چشم زومن روت عیر
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هایش، برای تینا داند با حرفکند اما نیمفربد شکایت یم

شود که برای فربد مهم شده و این سوتفاهم ایجاد یم

ت پیدا کرده. قلبش مملو از خویسی یم شود. رویش غتر

نات اینبار به میل کند روی دور شانس افتاده و کائفکر یم

ها را او در گردش و چرخشند.در دل همه ی توپ وترسی

گذارد تا به وقتش نویسد و کنار یمهم به حساب فربد یم

 کند
ی
 .تالف

 

 ۱37پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

بیند، غر زدن بیشتر را میخ خیایل تینا را یمفربد که بی 

 زیر شود. فقط گایهداند و ساکت یمکوبیدن در سنگ یم

شنود یا خودش را زند که تینا یا نیملب غرهای ریزی یم

کند که چرا زند، و همزمان به این فکر یمبه نشنیدن یم

ی و تلخ شده. چرچی در  عطر فربد امروز اینقدر سنگیر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

زنند تا به سمت خانه بروند. فربد به اضار ها یمخیابان

رد و هرچه تینا راهش را دور کرده بود تا برای او بستنی بخ

به تینا غر زده بود که کدام عاقیل در فصل زمستان 

  خورد، تینا با ملوس کردنبستنی یم

چشمانش و تقلید صدای بچگانه، موفق شده بود فربد را 

ای های کوچک را مقدمهراضی کند و تمام این موفقیت

  .دانستبرای بدست آوردن فربد یم

 

ی را کنار خیابان نگه یم خواهد رد و از تینا یمدافربد ماشیر

ی بماند و پیاده نشود و  که با آن رس و وضع در ماشیر

ی رسش خودش برای خریدن بستنی یم رود. تینا در ماشیر

د انگار یمرا طوری باال یم هابی که خواهد به تمام آدمگتر

کنند نشان بدهد که او زن فربد است از خیابان عبور یم

ی لوکس به او تعلق دار  د.  چند دقیقه بعد و این ماشیر

ی بریم گردد و بدون حرف فربد با دو لیوان بستنی به ماشیر

دهد و ها را به دست تینا یمنشیند. بستنی پشت فرمان یم

  .بنددکمربندش را یم
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برد و چشمانش را با لذت قاشقر از بستنی را به دهان یم

بندد. هوم کشداری که از طعم خوش و خنک آن یم

 .کنددان فربد را بلند یمگوید صدای خنیم

ست. کنه زن حاملهخوب حاال. هرگ ندونه فکر یم  -

  چته بابا؟

  .ستخییل خوشمزه  -

 .نوش جون  -

 

کند که دیگر مثل تا رسیدن به خانه به رویاهابی فکر یم

س به نظر نیم ای رسند. رویای  خانهقبل، دور از دستر

ی شایس بلند و جدیدتر  ین گویسی بزرگ و لوکس، ماشیر

آیفون. دیگر نیازی به قناعت نخواهد بود. هر وقت 

ین کیف و کفش اراده کند یم ین لباسها و گرانتر تواند گرانتر

اش بزند. به دیدن را بخرد. شاید رسی هم به خانواده

پدری برود که او را از فرزندی رد کرده و در ماجرای طالق 

ش طرف دامادش را گرفته بود  .او، به جای دختر
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خورد و به گفت هرکیس نان قلبش را یمپدرش همیشه یم

 بهره یم
ی

برد. حتما بعد از ازدواج به حد لیاقتش از زندگ

رفت تا نشانش بدهد که لیاقتش بسیار دیدن پدرش یم

ی میوه فروشش بوده. تا ثابت کند کیس باالتر ازپرسعمه

  .که اشتباه کرده پدرش بوده، نه خودش

 

شود و ینی بستنی به کامش تلخ یمبا یادآوری پدرش شتر 

ی لذبر که از بستنی دلچسبش برده بود زهرمارش همه

شود. لیوان خایل بستنی خودش و فربد را داخل هم یم

کند. این همه زحمت نکشیده شان یمبرد و کیم مچالهیم

 را به کام خودش تلخ کند 
ی

تا با یک یادآوری کوچک زندگ

جای راه را آمده. دیگر و دست و دلش رسد شود. تا این

 
ی

ی نمانده تا زندگ ی اش را برای همیشه گاراننر کند. آن چتر

دانست با فرارش چه خدمنر ترگل احمق خودش هم نیم

به او کرده و چطور راه را برای او هموار کرده. کاش 
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هیچوقت نشابی از او پیدا نشود. برای همیشه گم و گور 

 .باشد

 

 ۱38پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

ی شده بود آقای محمدی در  خییل وقت بود که مطمی 

ها نخواهد کرد. هربار ست و کمگ به آنکیسی حال وقت

کرد به جای راهکار نشان دادن، همان با او بحث یم

 را تکرار یمتوصیه
ی

گفت به خشایار کرد؛ یمهای همیشگ

ش  مدیون است و برایش سخت است ببیند که دختر

ترگیل که تا به حال در شهر خودش آواره شده. از نظر او، 

توانست در کشور دیگری تک و تنها هم تنها مانده، نیم

ی  جایش هم اشتباه کرده و رس کند. معتقد بود تا همیر

ر را از اند. یمای گرفتهتصمیم ناپخته گفت جلوی ضی

ند، منفعت است  .هرجا بگتر
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چند روز پیش هم در تمایس که با او گرفته بود، باز  

ی  ها را دوره کرده بود و وقنر دیده بود  اضارش حرف همیر

برد، با پیشنهادی که داده بود خواب را بر راه به جابی نیم

او حرام کرده بود؛ گفته بود اگر عقدی صوری میان ترگل 

هابی که تواند بدون نگرابی و ارسالن جاری شود، ترگل یم

رگردد. از جانب فربد دارد، به عنوان زبی متاهل به خانه ب

د و در آخر از  بعد هم ب  حق و حقوقش از کارخانه را بگتر

 خودش 
ی

ارسالن جدا شود و با خیایل آسوده به زندگ

دازد  .بت 

 

ی بحنر به میان نیامده بود، به این فکر نکرده  تا پای چنیر

بود که ارسالن و ترگل یک دختر و پرس جوان هستند که 

ترگل فقط مهمان اند. از نظر او تنها در یک خانه مانده

دانست این تنها نظر خودش است! ارسالن بود. اما نیم

ی فربد فکر کرده بود که یادش رفته آنقدر به خواسته

بود، ارسالن هم مرد است! مردی هم سن و سال فربد؛ 

 ...هابا همان تمایالت و همان خواسته
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وقنر آقای محمدی بحث ازدواج صوری آن دو را پیش  

ه یادش افتاده بود که آن دو را در چه کشیده بود تاز 

ی را که ادعا داشت امانت  موقعینر قرار داده است. دختر

است، از یک پرسش دور کرده و به پرس دیگرش نزدیک 

کرده بود. همینقدر احمقانه! آنقدر تحت تاثتر ترس و 

 گریه
ی

های ترگل قرار گرفته بود و آنقدر از تکرار یک زندگ

ترسید، که منطقش هانه یمدیگر با عشقر خودخوا

کورشده و اجازه داده بود شوکت بیست ساله، به جای 

  .خودش وارد میدان شود

 

چقدر دیر عاقل شده بود! مگر اینهمه حادثه را از رس 

شود با نگذرانده بود؟ پس چرا هنوز یاد نگرفته بود نیم

روزگار رسشاخ شد؟ چرا هنوز نفهمیده بود یک قدم 

اشتباه ممکن است عمری را به فنا اشتباه، یک زمان 

 بدهد؟ اصال اگر ارسالن اینقدر خوددار نبود، چه

شد؟ اگر او را بهرام و پیمانه تربیت نکرده بودند، اگر یم

، نصفه شنی شیطان وردی در گوش این مرد جوان  شنی
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میخواند، چه؟ ارسالن که پرس پیغمتی نبود؛ اگر میانشان 

 یم
ر
خواست در چشمان ور یمافتاد، آن دنیا چطاتفاف

 خشایار و مهربان نگاه کند؟

 

به آقای محمدی گفته بود "خدا از من نگذره که پنبه و 

آتیش و گذاشتم کنار هم و حواسم نبود دارم چیکار 

شود. از پریشب یک میکنم." بار دیگر از جا بلند یم

لحظه یک جا بند نشده. انگار آتش به جانش 

 .اندانداخته

 

 ۱39پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

ی  کند. اینکه های ارسالن خوش یمدلش را به "بچه" گفیر

د. با ترگل به چشم ارسالن نیامده. دوباره رسش درد یم گتر

بندد. لیوان آب را از پارچ روی دستمایل رسش را محکم یم

خورد. روی مبل کند و مسکن دیگری یمکانتر پر یم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی را حالچی یم کند شاید به  نشیند تا دوباره همه چتر

" گفته و دستش را به پیشابی نتیجه ای برسد. "وابی

د. نکند محمدی این موضوع را با خود ارسالن هم یم گتر

مطرح کند و مطرح شدن این موضوع ترگل را به چشم 

 زیبابی 
ارسالن بیاورد؛ یادش بیاندازد که او چه دختر

افتد. او که با اضار از آقای ست؟ رسش به دوران یم

ی باشد، نکند این  محمدی خواسته بود به فکر راه بهتر

 .مرد لجوج و عقل کل، باز هم کار خودش را کرده باشد

 

" یم  گوید و دوباره از جا بلند با استیصال "یا خدابی

اش شود. یک دست به کمر و دست دیگر را به پیشابی یم

د. عجب غفلنر کرده بود! آنقدر حواسش به فراری یم گتر

گل از دست فربد بود که موضوع به این مهیم را دادن تر 

از یاد برده بود و حاال با تماس آقای محمدی تازه داشت 

کرد. اگر هزار بار دیگر خودش را بابت این به آن فکر یم

کرد کم بود. محمدی حق داشت، این کوتایه رسزنش یم

ی خود او بود که مرتکب اشتباه شده بود؛ باید میانه
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گرفت و به عنوان بزرگتر موضوع را حل میدان را یم

ی خودش برای ترگل کرد، نه اینکه با نگاه به گذشتهیم

 .نسخه بپیچد

 

لعنت بر خودش که هم اینهمه فربد را دوست داشت و 

 جای تمام نداشته
ی

اش را با عشق به فربد اشباع های زندگ

کرده بود، هم در جاییکه باید، به عزیزترین کسش نارو 

کاش اصال اینبار هم از اشتباه فربد چشم   زده بود. 

های دیگر گرفت و مثل خییل وقتپوشید، ندید یمیم

 عادت خودش را به ندیدن یم
ی

زد. ترگل هم به این زندگ

کرد! مگر فربدش چه کم داشت؟ خودش چرا زودتر یم

 به اینجای کار فکر نکرده بود؟

 

 اش چند بار پشت هم روی ران پایشفکریاز این بی 

کوبد. فردا باید حتما به رساغ ارسالن و ترگل برود و با یم

ها صحبت کند تا هرچه رسیعتر جای دیگری برای آن

اش ی عمه ملیحهترگل پیدا کند. اصال شاید او را به خانه
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ی  یز بفرستد. آری! آنجا مطمی  است. هم  و امن در تتی

زن از تنهابی در  اید. هم فربد آنقدر نسبت به یمپتر

 .افتدتفاوت است که یاد او نیماش بی مهع

 

 ۱40پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

شود. موبایل را از روی اش بلند یمصدای زنگ گویسی 

اندازد. تازه دارد و نگایه به اسم مخاطب یمکانتر بریم

افتد فربد دیروز هم تماس نگرفته. تماس را یادش یم

زند تا یم ایکند و پیش از حرف زدن تک رسفهوصل یم

س در آن گم شود  .صدایش باز شود و رد پای استر

 .جانم مامان  -

 سالم بر شوکت سلطان. چطوری مامان جان؟  -

خوبم عزیزم. کجا بودی این دوروز؟ چرا زنگ نزدی   -

 فربد؟
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 .صدای فربد رسخوش است

ی حوایل بودم مامان  -   .همیر

 

ی حوایل یم ابروهابی فهمد و همراه با منظورش را از همیر

 .شودرسند، لحنش هم توبیچی یمکه به هم یم

ی حوایل یعنی در جوار اون عنتر خانوم دیگه؟  -  همیر

 

از موضع مادرش نسبت به تینا کامال آگاه بود. اما 

حساسینر روی تینا ندارد که بخواهد از او  دفاع کند. 

برد و برعکس از این مدل حرف زدن مادرش لذت هم یم

 .تدافبه خنده یم

دونم تو بدبخت اسم داره مامان. تینا! بعدشم من یم  -

عیه غ رسی . نگران نباش مادر من. رسی  .نگران چ  هسنر

ی یم   - ترسم. جا تو جاپای خرسو نذار. دورت منم از همیر

ه پالونش  بگردم مامان ظلم نکن به خودت. این دختر

 !تکجه به خدا. یه وقت دیدی بد گذاشت تو کاسه
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هایش را جدی است که فربد حرف کامال مشخص

د. با صدابی که ته مایهنیم  .پرسدای از خنده دارد یمگتر

مگه االغه که پالون داشته باشه؟ بعدشم چه ربظ به   -

 خرسو داشت مامان؟

 

کند ای که داده بود لبش را گزیده و سیع یماز سوبر 

د ل اوضاع را به دست بگتر  .کنتر

دیدی مادربزرگ یمربطش چ  میخواد باشه؟ ن  -

 پدربزرگت همیشه خدا ازش شایک بودن؟

-   . قربونت بشم که نگرابی حنر از دست من شایک بیسی

ست که اونم سهم یعنی مامان به این گیل تو دنیا یه دونه

  .منه

 

نشیند. با همه های شوکت یملبخند روی لب

 .گویدهایش نرم یممادرانه

ی خونه؟ دلم برات تنگ اینقدر زبون نریز حاال. گ میا  -

 .شده فربد
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سم   - اتفاقا تو راهم مامان جان. مثال زنگ زده بودم بت 

ی الزم داری یا نه ی  .چتر

 

حرف زدن با فربد حواسش را پرت کرده بود و رسدردش 

رود تا شایم که بهتر شده بود. به رسعت رس یخچال یم

ون  دیشب پخته بود و مییل به خوردنش نداشت را بتر

و برای فربد گرم کند. خودش بیشتر از فربد به این بیاورد 

 .ها عادت کرده  و وابسته شده بودمادرانه

 

 .زندکند و به صندیل تکیه یمقاشق را توی بشقاب رها یم

آخ که فدای خودت و دست پختت! شوکت جون   -

شه کنی که گوشت یماصال یه کاری با این غذا یم

 .چسبه به تن آدمیم

 

آورد. مثل مادری د، خودش را هم به وجد یماشتهای فرب

کند، هنوز هم از که از به غذا افتادن طفلش ذوق یم

 .شوداینکه غذایش به فربد بچسبد غرق لذت یم
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خدا نکنه دورت بگردم. نوش جونت. مادر با عشق   -

   .چسبهپزه که اینقدر بهش یمش غذا یمواسه بچه

 

ارد و به هال گذفربد بشقاب ها را درون سینک یم

ی فربد یم ی ظرفها را به بعد از رفیر رود. شوکت هم شسیر

کند تا بیشتر کنار پرسی که این مدت کمتر به موکول یم

 .آید باشدخانه یم

 حواست هست این مدت چقدر کم میای خونه؟  -

 .گرفتارم مامان به خدا  -

 .رودای ظریف به پرسش یمچشم غره

 ه دیگه؟گرفتاریت همون عنتر خانوم  -

 

د. دستش اش یمفربد از این حساسیت مادرش خنده گتر

اش را کند و شقیقهی مادرش حلقه یمرا دور شانه

 .بوسدیم
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بینمش. نه به خدا. اصال یه ماهیه درست حسابی نیم  -

چند روز پیشم اومده بود حال نداشت. باال آورد گند زد 

 .به ماشینم. منم باهاش حرفم شد فرستادمش بره

 واسه چ  باال آورد؟  -

  .دونم. انگار مسموم شده بودنیم  -

 

دهد. شوکت اهمینر به ختی مسموم شدن تینا نیم

 .شودگذارد و بلند یمدستش را روی پای فربد یم

، برگشتنی دیدم از این کیک   - پریروز رفته بودم جابی

ازیا داره واسه ت گرفتم. بیارم چاییتو تلخ نخور  .شتر

 

خانه فربد با لب ی خندی عمیق به شوکت که به سمت آشت 

هایش اندازد. دنیا یک طرف و مادرش و مهربابی رود یمیم

 .پرستدیک طرف. او این زن را یم

 

 ۱4۱پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#
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اش به آن دختر بگوید و خواهد از عالقهچند بار دیگر یم

د دل من را بسوزاند؟ چند بار دیگر از من مشورت یم گتر

که چگونه دل آن دختر که بخت با او یار است را به 

دست بیاورد؟ صبح گفته بود، امروز تکلیفش را با او 

یکرسه خواهد کرد و رفته بود. چقدر ظالمانه من را ندید 

فهمید دل هر دید و نیمگرفته بود. یعنی خودش را نیم

ی ممکن است برایش بلرزد؟ چرا احتمایل برای  دختر

بار با خودش ل نشده بود؟ چرا یکلرزش دل من قای

ی دیگر یمنیم گوید، گفت، این همه از عشقش به دختر

 شود؟ام یمزده حسودیمن فلک

 

کنم. چقدر احمقانه بندد هق هقم را آزاد یمدر را که یم 

داری های ارسالن فقط از روی امانتکردم  نگرابی فکر یم

او نیست و ردی از عالقه در آن است. من در چشم 

گوید. آنقدر ای هستم که ارسالن همیشه یمهمان بچه

ی مرد به او آدم ندیده و بی  جنبه هستم که با دیدن اولیر
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ام. هرچه خودم را رسزنش کنم کم است. اصال دل بسته

چه فکری با خودم کردم که به خودم قبوالندم من و 

یم؟ به ارسالن در قاب یک تصویر، کنار هم جا یم گتر

صمیم گرفتم و خودم را در کنارش قرار جای او هم ت

دادم. خوب شد که بیشتر از این حماقت به خرج نداده و 

ی به رویش نیاوردم. وگرنه دیگر چگونه در صورتش  ی چتر

  .کردمنگاه یم

توانم نگاهش کنم. اگر بار دیگر همینطوری هم دیگر نیم

در چشمانش نگاه کنم عشق از چشمانم رس خواهد 

بروم تا جلوی چشمم نباشد و جلوی رفت. کاش زودتر 

چشمش نباشم. نکند بخواهد مرا با آن دختر آشنا کند؟ 

 ..وای

 

اراده، کشم تا اشکهابی را که بی دستم را زیر چشمانم یم

ی یم افتند را پاک کنم. یگ پس از دیگری از چشمم پاییر

کشم و بابت این وضع رقت بارم "خاک ام را باال یمبینی 

" نثار  ام که حنر کنم. چقدر ذلیل شدهخودم یم بر رسبر
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اختیار چهار قطره اشک را هم ندارم. مگر چند سال دارم 

ام؟ باید کنم به ته دنیا رسیدهکه اینطور احساس یم

خودم را جمع و جور کنم مبادا جلوی ارسالن سوبر 

  !بدهم. وای اگر بفهمد

 

روم و صورتم را چندین بار با آب رسد به دستشوبی یم

ها و التهاب چشمهایم شورم تا رسمای آب، رسچی گونهیم

را کیم هم شده التیام ببخشد. پشت رس هم چند نفس 

ای کنم آرام شوم. اما فایدهکشم و سیع یمعمیق یم

ی پلک زدن دوباره چشمانم پر میشود و  ندارد. با اولیر

هایم شویم. اشکبارد.  دوباره و چندباره صورتم را یمیم

شود. کاش ارسالن امروز کیم دیرتر ود که نیمشقطع نیم

 !برگردد

 

روم و چرچی کنم. به حیاط یمشعله زیر قابلمه را کم یم

زنم، شاید رسمای هوا میان درختان خشکیده از رسما یم

ی ارسالن التهاب درونم را کم کند. نیم خواهم تا برگشیر
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 مانده باشد. او کهاثری از گریه
ر
 ها و این حال بدم باف

 
ی

بدهکار من نبود، هم به من پناه بدهد هم دل. زندگ

چشم و روبی را خودش را دارد و حق انتخابش را. باید بی 

اش، از کنار بگذارم. او بخاطر من از کارش، از خانواده

 
ی

بان من زندگ ی اش جا مانده. اوست که در این چند ماه متر

ام شده. اوست که مرا مهمان امنیت نگاهش کیسو بی 

. اوست که مرا رفیق دانسته و از عشقش برایم کرده

 ندارم اما حداقلش این است که 
ی
ی برای تالف ی گفته. چتر

 .من هم باید حق این رفاقت را به جابیاورم

 

* 
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ی که راضی  ی کند یک شاخه گل رز قرمز اش یمتنها چتر

ند. فروش تزئینش کگذارد مرد گلرنگ است. نیم

ی گل همانطور ساده و بدون هیچ نقاب و تظاهری شاخه

ی که قرار به چشمش زیباتر یم آید؛ درست مثل دختر

د  .است این شاخه گل را هدیه بگتر

 

ی سیاوش را  به سمت خانه یم  راند. از دیروز که ماشیر

فهمد چقدر این مدت رفت و آمد قرض گرفته تازه یم

دهد بعد از اینکه برایش سخت بوده. به خودش قول یم

ی فرصت  خیالشان از بابت رستوران راحت شد، در اولیر

ی باشد. در قدییم و بزرگ حیاط، آنقدر  به فکر ماشیر

بدون حرکت مانده و باز نشده که لوالیش زنگ شده و 

ست در را باز کرده و رود. با هر زحمنر به سخنر کنار یم

ی را به داخل حیاط یم ی بهماشیر ترگل قول  برد. قبل از رفیر

د تا حالش جا  ی به گردش بتی داده بود یکبار او را با ماشیر
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ی سیاوش را قرض  ی روزها دوباره ماشیر بیاید. حتما همیر

  .خواهد گرفت تا به قولش عمل کند

 

ک کتاب دارد و وارد خانه یمشاخه گل را بریم شود. دختر

ی را در دست گرفته و روی مبل چمباتمه  اشعار معتر

یگر از کم توقیع این دختر دلش مچاله زده. یکبار د

شود. چند دیوان شعر قدییم و چند کتاب قطور دینی یم

ی به سن و سال ترگل چه جذابینر یم توانست برای دختر

اضی نیم کرد؟ مگر در این داشته باشد؟ چرا هیچ اعتر

شان شکل رفاقت نگرفته بود؟ پس چرا از او مدت رابطه

برای خانه دست و پا کند خواست حداقل تلویزیوبی نیم

های که با دیدن فیلم رسش را گرم کند؟ یا اینکه کتاب

اش را هم به خواست؟ حنر گویسی بروز و جدیدتری نیم

کل از یاد برده بود... این یگ را خوب کرده بود. اصال چه 

های زیبا از دید ارسالن پنهان دلییل داشت آن عکس

ین شیطننر که ت رگل به عمرش کرده، بمانند؟ انگار بزرگتر

ی بوده است  !شکلک درآوردن و سلقی گرفیر
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های چرب و چیلش خانه را پر کرده بوی خوش ماکاروبی 

د. یواش یواش به ترگل که و اشتهای ارسالن را بریم ی انگتر

شود و شاخه گل را از در کتاب غرق شده، نزدیک یم

آورد. ترگل با جیغ باالی رسش روی صفحات کتاب یم

پرد و دستش را روی قلبش کشد از جا یمیم خفیقی که

گذارد. حرض نگایه به ارسالن که از خنده رسخ شده یم

 .اندازدیم

یه چند روز دیگه تحمل کن من برم، یه قتل بر اثر ¬  -

 .سکته دادن گردنت نیفته

 

ی ترگل کشیده و بعد شاخه ارسالن خندان گل را به گونه

تقدیم کردن جلوی او گل را با حرکنر نماییسی به حالت 

دیم  .گتر

ت گل مل خریدم جای اینکه بیای عمو بچه پررو. واسه  -

؟  مریس، چشم سفید میکنی
ی

 رو یه ماچ کنی بگ

 ...گلت و بتی بده  -
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خورد. قول داده بود رفیق باشد و ی حرفش را یمادامه

ی تری "مریس" یم گوید و حسادت نکند. با تن صدای پاییر

د. این شاخه گل در این رسما سالن یمگل زیبا را از ار  گتر

ی داشتعجب بوی دل ی  !انگتر

 

خورند. ترگل هم کم کم به تندی شام را در آرامش یم

غذاها عادت کرده و خوشش آمده بود. دیگر قبل از 

ی در غذا  اینکه ارسالن تذکر بدهد خودش فلفل بیشتر

ریزد. ارسالن وسط غذا مدام به ماست و خیار ترگل یم

ی زند و تاکید میکند ماست و خیار دورن پیالهک یمناخن

 قسم یمترگل خوشمزه
ی

ک با سادگ خورد تر است.  و دختر

که هردو پیاله را از یک کاسه پر کرده. اینبار به ماکاروبی 

زد و هروقت هم ترگل به این درون بشقاب او ناخنک یم

د، گیل که خریده را یاد آوری کرده و  ی حرکت غر متر

اقل بخاطر خرچی که روی دستش گذاشته، میگفت ال
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د. به خوبی یم بیند که ترگل چه امشب را به او سخت نگتر

 .تقالبی میکند تا خوب و عادی بنظر برسد

 

 ۱43پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

شورند و ترگل مثل هر شب ها را با کمک هم یمظرف

 کشد تا لکهروی گاز و سینک را هم دستمال یم
ر
ای باف

 چابی پیش قدم نم
ی اند. در این فاصله ارسالن برای ریخیر

شود تا کمگ به ترگل کرده باشد. مانند خود ترگل خرما یم

هایش شود که ترگل دستگذارد و منتظر یمدر سینی یم

 .را بشورد و با هم به سالن بروند

 

عشق قهوه بودم، توی نیم وجنی این مدت چابی خورم   -

 ...تا اسب و ببندی کنار همکردی رفت. راست میگن دو 
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  .پردترگل با خنده میان حرفش یم

ی، من کجام به اسب میخوره   - ی حاال خودت یه چتر

 .آخه؟ تا دیروز که فنچ و جوجه بودم

 

 سینی را روی کانتر یم
ی

گذارد و ارسالن با اخیم ساختگ

ی یم  گرسنه برای ترگل دندان تتر
ی

 .کندهمچون گرگ

ی؟! خ  - ی بینم زبونت وب... خوب... یمحاال من یه چتر

 .دراز شده

 

شود. ترگل حرکت همینطور ریز ریز به ترگل نزدیک یم

هایش میان حیس از بیند و صدای خندهنماییسی او را یم

د. از سمت راست ارسالبی  اضطراب و تفری    ح اوج میگتر

دهد رد شده و به رسعت به که به او آوانیس برای فرار یم

کند در حال سالن هم وانمود یمدود. ار سمت حیاط یم

 .تعقیب اوست
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حاال در و که قفل کردم تا صبح موندی قندیل مندیل   -

 بالنسبت شمابسنر یم
ی

 .فهیم یه جاهابی باید بگ

 

 ترگل از خنده و هیجان نیم
ی
تواند جواب بدهد. از طرف

هم بدون دمپابی به حیاط دویده و پاهابی که روی ته 

گذاشته از شدت رسما به لرزه ی برف روز قبل  مانده

  .اندافتاده

 

 .بگو غلط کردم تا بذارم بیای تو  -

 .خودت گفنر اسب. مگه من گفتم  -

گفنر دور از گفنر بالنسبت شما... چه میدونم... یمیم  -

 .جونت

 

 ارسالن ترگل را بیشتر و بیشتر به خنده 
ی

خشم ساختگ

ها غرق اندازد و ارسالن از شنیدن صدای این خندهیم

های اول فکر شود. بر خالف آنچه در هفتهلذت یم
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میکرد، خنداندن این دختر اصال هم کار سخنر نیست. با 

 .داردچشمابی ریز شده، چند قدم آهسته به سوی او بریم

س بابا کاریت ندارم. شوچی کردم  -  .نتر

 

اما چشمانش و انگشتابی که به شکل چنگال گرگ در هوا 

ی دیگریگرفته، گویای چ خواهد دوباره ست. ترگل یمتر

فرار کند. خودش هم از این تعقیب و گریز خوشش 

دهد قدمهای اش اجازه نیمآمده. اما پاهای برهنه

ی بردارد و ارسالن تنها با چند گام بلند خودش را  رسیعتر

ساند و کمرش را با یک دست یم د. همچون به ترگل متر گتر

هابی که و با کری ای او را روی دوشش انداختهبچه

  .اندازدشبرد و روی مبل سه نفره یمخواند به خانه یمیم

 

ی گذاشنر نذاشتیا. اونوخت خودت باید   - پاهات و زمیر

ی کنی   .همه جا رو تمتر

ی میکردی؟  -  نه که قبلش تو تمتر
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ش و هیششش بچه پررو. بچه  - ی خوب جواب بزرگتر

 .نمیده. یاد بگتر اینو

 

نشیند. زانوهایش را تر یمورتر و مرتبترگل کیم جمع و ج

ان رسبه زیر به هم یم چسباند و دستانش را مثل دختر

 .زندروی زانوهایش در هم گره یم

 خوبه اینجوری؟  -

 

 ۱44پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

ی رسی تکان یم دهد و با لبخند روبروی ترگل روی زمیر

نگایه  زند و بعد از نشیند.  به چشمهای ترگل زل یمیم

ک را برای بار هزارم یم لرزاند به حرف عمیق که دل دختر

 .آیدیم

؟  -
ی

سم راستش و میگ ی بت  ی  ترگل، یه چتر
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پرد. نکند باز بخواهد در مورد آن دختر رنگ ترگل یم

سد  حرف بزند؟ اگر بحث را کیم بیشتر کش دهد میتر

اختیارش را از دست بدهد و احساسش را رو کند. نکند 

 طوری شود  
ی

اش شود؟ اگر که ارسالن متوجه شیفتگ

تواند اینجا بماند و نزدیکش ارسالن بفهمد دیگر نیم

ی باشد. رویش نیم شود! آب دهانش را صدادار پاییر

 .دهدفرستد و با تردید جواب یمیم

س  -  .بت 

 

آید. دستان نگاه ارسالن روی موهای ترگل کش یم

د ی او را میان دستان بزرگش یمزدهیخ و لبهای خوش گتر

شود. نگاه مننتظر فرم و مردانه اش به لبخندی باز یم

آید او را بیشتر از این اذیت ترگل را میبیند و دلش نیم

کند. اینطوری نه تنها تکلیف ترگل، که تکلیف خودش را 

کرد. حنر اگر یک درصد در مورد احساس هم معلوم یم

اف امشب و حرف  زدنشان ترگل اشتباه کرده باشد، با اعتر

 .کردهمان یک درصد اشتباه را هم برطرف یم
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زدنها و ابراز عالقه کردنها برایش همیشه این مدل حرف

حکم لوس بازی را داشت. اما حاال که نوبت به خودش 

ستابی هیجان زده بود و رسیده بود مثل پرسبچه های دبتر

د که   را بگتر
دوست داشت زودتر بگوید و از ترگل پاسچی

. موهابی را که به سمت صورت ترگل آویزان دوست دارد 

کند و دوباره اند را به پشت گوشش هدایت یمشده

ه در چشمان ترگل لب یمدستش را یم د. ختر  .زندگتر

 !جز من اگرت عاشق شیداست بگو  -

 

پرد. سوالش این بود؟ یعنی چه؟ ابروهای ترگل باال یم

بلد  وقتدانست که ترگل هیچپرسید؟ نیمداشت چه یم

وع به  نبود شعرها را معنی کند؟ با انگشت شست رسی

ای مکث ادامه کند و بعد از لحظهنوازش دست ترگل یم

 .دهدیم

 !ور میل دلت به جانب ماست بگو  -
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هابی که ترگل نیم
ی تواند منظور ارسالن را درک کند. از چتر

رسد هزار حس متناقض در لحظه به قلبش به فکرش یم

ا گیچی کیم رسش را به سمت راست آورند. بهجوم یم

اش کند. ارسالن با دیدن چشمهای درشت شدهخم یم

 .کشدلنی یم
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هابی که ترگل نیم
ی تواند منظور ارسالن را درک کند. از چتر

رسد هزار حس متناقض در لحظه به قلبش به فکرش یم

مت راست آورند. با گیچی کیم رسش را به سهجوم یم

اش کند. ارسالن با دیدن چشمهای درشت شدهخم یم

 .کشدلنی یم

 !ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو  -

 ار... ارسالن  -

 .جان ارسالن  -
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ی با  چه گفت؟ جان؟ جانش که کس دیگری بود؟ دختر

 ...پوست سفید و موهای بلند

 

برد و آنها را به جلو بی اختیار دستش را به موهایش یم

کشد. موها و پوست دستانش را با آنچه ارسالن گفته یم

کند. موهای او هم بلند است. او هم بود مقایسه یم

پوست سفیدی دارد. او هم چندماه است با ارسالن آشنا 

شده. چشمهای او هم کشیده و خمار است. با شک 

اندازد. اصال نگایه به چشمان ستاره باران ارسالن یم

 که در نگاهش هایش را اشتباه فهحرف
ر
میده، اشتیاف

بیند را چطور انکار کند؟ تازه دارد منظور حرفها و یم

لرزد. مگر... مگر هایش یمکند. لبنگاههای او را درک یم

شود؟ درست فهمیده؟ ارسالن در جایش کیم بلند یم

نشیند. دست ترگل را از موهایش شده روی دو زانو یم

شان را قطع کند جدا کرده و بدون اینکه ارتباط چشیم

دهر دو دستش را در یک دست یم  .گتر
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بهت گفتم اونیکه جونمه، خییل برام خاصه، خییل   -

خوشگله ویل یادم رفت بگم یکم خنگه. چند روزه دارم 

هاشو جلو روش ردیف سیگنال میدم، همه نشونه

ه. بعد تازه کنم، همه رقم دارم بهش نخ یمیم دم، نمیگتر

ون  م بتر کنه، چشمای شینه گریه یمیممن که متر

 .قشنگش رسخ میشه

 ...من... آخه... تو خودت گفنر   -

چ  گفتم به جز حسن و جمال تو؟ هرچ  گفتم وصف   -

 خودت بود. غتر از اینه؟

 

شود اما آوابی از آن خارج لبهای ترگل باز و بسته یم

ی ارسالن از شود. از یک طرف هیجان ابراز عالقهنیم

خورد، ض که از کند ذهنی خودش یمیک طرف هم حر 

گیجش کرده. هنوز از شوک درنیامده. چشمانش میخ 

چشمان ارسالن است و هنوز هم منتظر است ارسالن 

بگوید شوچی کرده و رسبه رسش گذاشته. ارسالن دسته 
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موبی که جلوی صورت ترگل ریخته را با دست پشت 

 .زند. تا گردی صورتش بیشتر مشخص شودگوشش یم

 

 رو رس و تهت یه وجبه اما دل آدم به این گنده  -
ی

گ

ته. نیم دونم از گ اما پای رفتنش و بردی. ترگل! دلم گتر

ی چشمات استر  . منی که یه جا بند نبودم و با همیر بسنر

ام که همه آرزوش بود کردی... من یه آدم دیوونه

جهانگردی کنه، اما االن انگار همه آرزوهابی که قبل تو 

دش رفته. همه دنیا رو ول کرده، چسبیده به یه داشته یا

 .خونه قدییم

 

ترش کرده. پشت دست بهت چشمان ترگل خواستنی 

کند. در چشمانش ترگل را با انگشت شست نوازش یم

ه یم  .شود تا تاثتر حرفهایش را ببیندختر

دونم خییل وقته که دونم گ و چه جوری؟ فقط یمنیم  -

بندم عکس تو مام و که یمدیگه خواب راحت ندارم. چش

 میاد پشت پلکام. روزامم دست کیم نداره. هر لحظه
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فکرم پیشته. اصال بخوام بگم حسم چه جوریاست کلمه 

خوادت... کم میارم... یه جور عجیب مجینی دلم یم

! من بلد نیستم واسه کیس زیرو و رو بکشم، رس و  ی ببیر

ام... گم آدم خوبهتهم و بزنن آخرش باز همینم. نیم

ام، اما کیس که مال من شد فقط مال گم آدم حسابی نیم

منه. رسش شوچی ندارم. دل به دلم بدی تا ته دنیا 

کنم. پشتتم. دلت هم مال من نباشه اضار مرصار نیم

م و ببندم. اما شک نکن  ی رو به زور بگتر ی عادت ندارم چتر

 ،  هسنر
ی

عاشقر رو خوب بلدم. اگه تو بخوای، اگه تو بگ

 ترگل؟ تو دلت واسه و رو هم رام یمدل ت
ی

کنم... چ  میگ

 من جا هست؟
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کند تا به او فرصت حالچی و حرف زدن کیم سکوت یم

بدهد. ترگل مات مانده. اما او آنقدر کاربلد است که به 

 .حرف بیاوردش

ی نیست تو رو ببینه و خوشش   - اون شب گفنر دختر

 المصب! تو چهارماهه منو از نزدیک دیدی. به نیاد... دِ 

دلت ننشستم؟ نگو نه که دیشب و امروز دیدم حالت 

  .و

 

ها درون دلش به کند. پرونهترگل لبهایش را خیس یم

ست. در اند اما هنوز هم در شوک و ناباوریپرواز درآمده

 میان منطق و احساسش، در میانه
ی

ی میدان مانده جنگ

اش را بر رسو سامابی کند و بی را منع یماست. منطقش او 

داند کوبد؛ ظالمانه این عشق را یاسمنی یمفرق رسش یم

هایش گم است. احساسش اما طرفدار این که میان سمن

خواند "چه است که دل را به دریا بزند. زیر گوشش یم

ی فردا دابی فردا چه خواهد شد؟ نقد امروز را به نسیهیم

؟ باز همیم کیس خواهد بود که این گونه پناه تو   فرویسی

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی تو باشد؟" چشمهایش در نگاه ارسالن دو باشد؟ خانه

  .زنددو یم

  .من... فکر کردم که تو  -

 

تواند حرفش را مثل ارسالن براحنر بزند از این که نیم

شود. نفسهایش تند شده. لبخند مهربان ارسالن کالفه یم

وز میبه دادش یم دان شده. سیع رسد. احساسش پتر

 .کند یکبار حرفش را بزند و خودش را خالص کندیم

دیدم. با کیس تا من قبل تو... یعنی اصال کیس رو نیم  -

دونم چطوریه که حاال دوست هم نبودم. یعنی اصال نیم

میشه یگ عاشق بشه. کیس رو دوست نداشتم. اما... 

 ...تو... یعنی 

 

م جانش را یم د تا جملهرسی تمام کند. انگشتان اش را گتر

کند شکند. لبش را دوباره با زبان تر یمدستش را تق تق یم

ی ارسالن گره یم زند تا و نگاه لرزانش را به نگاه مطمی 

 .صداقت نگاهش به داد زبان الکنش برسد
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ام که... که نیم   - تونه تو رو ببینه منم یگ از همون دختر

 .و دل نبنده

 

ک را در یمارسالن روی زانوهایش بلند  شود و دختر

فشارد و ی خود یمکشد. او را محکم به سینهآغوش یم

د. دلش یمموهایش را به چنگ یم خواهد ترگل را گتر

اش و در اش، چشمهایش، چانهبوسه باران کند. گونه

های سفت و آخر لبهایش را ستر ببوسد، اما میداند حریم

ما این آغوش سخت ترگل این اجازه را به او نخواهد داد. ا

ی تواند از او دری    غ کند! از همهرا که دیگر نیم

هایش این یگ دیگر سهمش است.  با چشمان محدودیت

ی قلبش کند این آغوش را به حافظهبسته سیع یم

بسپارد و در آخر روی موهای او را بوسیده و او را از خود 

 .کندکند. با صدای بمش زیر گوش ترگل زمزمه یمجدا یم

 دیگه عمرا بذارم بری. خوب؟  -
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ک را مهری که از نگاهش یم بارد، همچون آتیسی دل دختر

ی این زمستان رسد، گرم میکند. دل ارسالن بی در میانه

ترسد حاال که از سوی ترگل پذیرفته صاحب شده و یم

شده نتواند دست و پای دلش را جمع کند. دستای ترگل 

د و به جارا بار دیگر در دست یم هابی که هنوز ی لبگتر

 .بوسدشانسیب ممنوعه است، محکم یم

دوست ندارم دیگه یه لحظه از ور دلم جم بخوری   -

  ...اما

 

ها هابی که زبانش یمحرف زند با اشتیاق نگاهش کیلومتر

 .فاصله دارد

برو بخواب ترگل. چشم به هم بزبی راه اینکه ور دلم   -

  .بشینی و تکون نخوری رو هم باز میکنم

 

ند و با  از منظور پشت جمله ی ارسالن، لبخند خجویل متر

رود. ارسالن از پشت شب بختر آرایم به سمت اتاقش یم

 :گویدرسش با صدای بلند یم
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دیگه شدی سیب رسخ حوا. یادت نره در اتاقت و قفل   -

 !کنی دختر 
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های کند توجه کسابی که پشت تمام سعیش را یم ی متر

اند را به خود جلب نکند، اما بیقرار دیگر کافه نشسته

یل روی لحن عصنی حرفهایش ندارد. وقنر 
است و کنتر

کرد قرار ارسالن گفته بود باید صحبت کنند، فکر یم

است ختی برگشتنش به ترکیه را بشنود. آماده بود تا از 

تصمیم جدیدش برای ترگل بگوید اما انتظار نداشت 

دسنر کرده و آنچه را که از آن منع دی پیشآقای محم

هابی که در این چند شده بود به ارسالن گفته باشد. ترس

روز سیع در پس زدنشان داشت دوباره بر رس دلش آوار 

ل امور را به دست گرفته بودند  .شده و کنتر
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ی نگه. من نمیدونم چرا   - ی به محمدی گفتم به تو چتر

  رس خود کار میکنه؟

 اش مامان. چ  شده مگه؟آروم ب  -

 ...چ  شده؟ هزار بار گفتم این بچه دست من امانته  -

 

خودداری و خونرسدی که در این یک ساعت از خود 

ی است اما بازهم  نشان داده بود، در حال از دست رفیر

د. فنجان  تالش میکند تا صدایش را برای مادرش باال نتی

ی یم جود و دسنر گذارد. لب باالیش را یمچایش را روی متر

کند که لحن کشد. دارد وقت کیسی یمروی ته ریشش یم

صدایش را در برابر شوکنر که امروز به شدت عصنی و 

ی نگه دارد. کلمات را با تاکید ادا یمبی  کند منطق شده پاییر

ان ناراحنر  ی  .اش بشودتا مادرش متوجه متر

امانت، امانت! حواست هست داری با این حرف به   -

ی  فم امانت یممن توهیر  من اینقدر بی رسی
کنی مامان؟ یعنی

 رسم نشه؟؟
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ی یم  .نالداندازد و یمشوکت رسش را پاییر

حرف تو نیست ارسالن. خیالم راحت بود ازت که   -

اینکار و کردم. من احمق به این فکر نکردم که تو هم یه 

مردی، که ممکنه وقنر همش جلو چشمته، ترگل و با 

. چ   شد که یادم رفت و پنبه و  همه قشنگیاش ببینی

دونم. به محمدی هم گفتم آتیش و کنار هم گذاشتم نیم

این حرفا رو به تو نزنه. گفتم خداروشکر این بچه به 

چشم تو نمیاد. گفتم الگ رس این بحث و با تو باز نکنه، 

فکر تو رو درگتر نکنه. بازم رس خود نشسته هرچ  

 من؟گه به دوبی چ  یمخواسته گفته... یم

 

کند تا ادای آقای محمدی را صدایش را کیم کلفت یم

 .دربیاورد

؟ این دختر گناه داره رایه   - ایرادش کجاست خانم تهرابی

ی کنار ترگل جان باشه که بهتر  غربت بشه. یه آدم مطمی 

 ...دریهاز دربه
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ی  از تالش مادرش برای تخریب آقای محمدی و شسیر

مهایش درهم هایش از گوش و ذهنش، اخآثار حرف

شود. ذهنش ناخودآگاه واکنش شوکت و پیمانه را یم

کند و پیمانه با اختالف، از شوکت باهم مقایسه یم

تر است. لحنش آنقدر جدی هست که حساب منطقر 

 .کار دست شوکت بیاید

محمدی کار اشتبایه نکرد مامان. حرفشم منطقیه. از   -

اینستادی همون اول اشتباه و شما کردی که جلوی فربد و 

و این بچه رو آالخون واالخون کردی. باید قاطع 

گفنر دست از رس ترگل برداره. اما چیکار وایمیستادی، یم

ون. فراریش دادی.  کردی؟ کمک کردی این بچه بزنه بتر

ه و از  جای اینکه یادش بدی حق و حقوقش و بگتر

خودش دفاع بکنه، یادش دادی فرار کنه. االنم دیگه دیره 

 .ن چه کنم چه کنماواسه ای
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حرفهای ارسالن را قبول دارد. دستش را روی دست 

  .پردگذارد و میان حرفش یمارسالن یم

گرده خونه. اینبار سفت و نه بابا چه دیری. خوب بریم  -

خوام فربد و سخت جلوی فربد درمیایم. فقط زمان یم

 ...فرستمل و یمآماده کنم. تا اونموقع ترگ

 

موقع باید دیره مامان! خییل دیره. این فکرا رو اون  -

 ...کردین، نه االن که هم فربد شده بتی زخیمیم

 

اش را کند و ادامه جملهنگاهش را در نگاه مادرش قفل یم

 .کندبا لحنی محکم ادا یم

 !هم ترگل به چشم من اومده  -

 

دهانش  کشد و دسنر که جلویهینی که شوکت یم

د غتر ارادییم ی که در این چند روز از آن گتر ی ست. چتر
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ترسید، به رسش آمده بود. از فکر اینکه اگر فربد یم

افتد. اما بفهمد چه خواهد شد، لرزه بر اندامش یم

ارسالن دست بردار نیست. آمده تا تکلیف را الاقل از 

 .جانب خودش با مادرش یکرسه کند

. اونقدری که نذارم، فربد بدجورم به چشمم اومده  -

 .نایم حنر اسمش و بیاره

 

ی را بخواهد سفت و سخت یم ی داند که ارسالن وقنر چتر

ایستد. مانند خودش که بهرام را پای خواستنش یم

شود. هرچند برادر هایش دوبرابر یمخواسته بود. ترس

نباشند، اما ترس با هم درافتادن دو پرسش نفسش را 

م بود، ارسالن هم به این غائله کند. فربد کتنگ یم

اضافه شد. خودش کرد که خدا خودش را لعنت کند! 

ی رسش در حال بلند شدن است. کند کاسهاحساس یم

بیند و از پیشخدمت یک ارسالن حال بد مادرش را یم

کند. لیوان را به لبهای لیوان آب خنک درخواست یم

شت کند و در حالیکه یک دستش را پمادرش نزدیک یم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ای آب کند جرعههای مادرش قرار داده کمکش یمشانه

  .بنوشد

 

زند تا بتواند متقاعدش کند، ساعنر با مادرش حرف یم

ای که به ترگل پیدا کرده زودگذر و تحت تاثتر که عالقه

انهجاذبه ی او نیست. که تا بحال دست از پا های دختر

گل اند؛ و نه در شان خودش، نه در شان تر خطا نکرده

های این دختر را درهم بشکند. که او را بیند که حریمیم

نه برای دوسنر و یک فلورت کوتاه مدت که برای یک 

 یم
ی

خواهد.  شوکت با خیایل که آرام و نا عمر و یک زندگ

ی ترگل در کنار آرام است رایه خانه یم شود. قرار گرفیر

ارسالن، یعنی خودش و بهرام بعد از این همه سال 

و شوند، یعنی دو پرسش مقابل هم بایستند، یعنی رودرر 

یا ارسالن یا فربد! تا رسیدن به خانه زیر لب صلوات 

د و اضطرابش رخت بربنددیم   .فرستد تا قلبش آرام بگتر
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ی  ی که دوباره مطمی   بود. همیر
چند ساعت بعد حالش بهتر

شده بود ارسالن روسفیدش خواهد کرد برایش قوت 

العملش وقنر جریان را فربد و عکس قلب بود. اما فکر به

 .بفهمد، دوباره خون را در تنش منجمد میکرد
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** 

اسفند از راه رسیده اما رسما همچنان اضار بر قدرت 

ام گرم داند دلم آنقدر به مرد همخانهنمابی دارد. نیم

شده که زمهریر هم جلودارش نیست چه برسد به 

ی آخر زمستان. این چند روز آنقدر زیبا و خاطره هانفس

ی گذشته بود که هر لحظه با یادآوری اش گل لبخند انگتر

شکفت. ارسالن در این مدت روی هایم یمروی لب

دیگری از خودش را نشانم داده بود. مردی که قبال چتر 

داشنر روی رسم باز کرده بود، حمایتش را بی هیچ چشم
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پایم ریخته بود. یک جمله، یک بیت حاال عشق را هم به 

شعر، یک نگاهش کافیست که دلم دوباره و دوباره بلرزد 

 !و او آنقدر دست و دلباز است که دلم از لرزه نیفتد

 

دار شناسد و خودش پردهارسالبی که خط قرمزهایم را یم 

ی را در خانه یم گذراند تا به این حریم است. زمان کمتر

ذره خودداری که برایش  ی خودش، همان یکگفته

م. وقنر از برنامه هایش برای مانده را هم به یغما نتی

کمان یم تر شود که هر لحظه عاشقگوید نیمفردای مشتر

دهد، لحظه نشوم و برای رسیدن فرداهابی که وعده یم

  .نشمارم

 

برد تا وقنر ارسالن گفت بعد از چندماه مرا به خیابان یم

دت هیجان به هوا پریده و باهم خرید کنیم، از ش

دستهایم را به هم کوبیده بودم. دلم حنر برای 

ها هم تنگ شده بود، برای های خیابانفرشسنگ

ها را روی خیابانحوصله و با عجله پیادههابی که بی آدم
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ی یم ی باال و پاییر هابی که در روند، برای صدای بوق ماشیر

هابی که برقتتر  اند، برای دیدن چراغترافیک گتر کرده

  .ریزندها، نور به دل تاریک خیابان یمشب

 

پوشانده بودم و به جز ی رسما رسو صورتم را به بهانه

ی از صورتم پیدا نبود. خییل رسی    ع آماده  ی چشمانم چتر

ون رفته بودیم. از عرص تا ده شب را در  شده بودم و بتر

ت ها بودیم و آنقدر  پیاده روی کرده بودیم که وقخیابان

ی به خانه انگشت پایم تاول زده بود و یم سوخت. برگشیر

تمام این چند ساعت دست راستم را میان دستش گرفته 

بود تا وقنر از میان مردیم که از االن به تکاپوی عید 

شدیم، میانمان فاصله نیفتد. دوست اند رد یمافتاده

داشتم این شب تا ابد ادامه پیدا کند و دستم تا ابد میان 

 این جمعیت مرا گم نکندد
ی

  .ستش بماند تا در شلوغ

 

ی پرسدابی  اش را قرض گرفته بود تا با خیال ارسالن ماشیر

راحت دوری در شهر بزنیم. اما من اضار کرده بودم که 
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ی را بگذاریم و پیاده برویم. دلم حنر برای تنه زدن  ماشیر

ای را حوصله هم تنگ شده بود. حال پرندهعابران بی 

ی ها از قفس آزاد شده. با همهکه بعد از مدتداشتم  

، دلم نیم
ی

خواست دوباره به خانه و فضای خستگ

محبوس میان چند دیوار برگردم. حیف خیابان نیست؟ 

؟ ارسالن هم خسته بود. این را از 
ی

حیف این همه شلوغ

اضی پابه نگاهش یم خواندم، اما بدون هیچ حرف و اعتر

را ساکت بودیم. انگار  پای من آمده بود. بیشتر راه

، و یم
ی

خواست به من فرصنر بدهد تا کیم رفع دلتنگ

ی این حبس انرژی جمع کنم. معلوم بود که برای ادامه

 به این زودی
ی

ی در وضعیت زندگ ام رخ نخواهد ها تغیتر

دانستم داد. دیگر امیدی به آقای محمدی نداشتم. یم

ده بود. در خواست کمکم کند، تا به حال کاری کر اگر یم

پرسیدم. اما این مورد او دیگر از ارسالن هم سوایل نیم

ی نبود که لحظه ی ای دست از رسم حس رسبار بودن چتر

ی قلبش هم جا بردارد. حنر اگر ارسالن من را در شاه نشیر
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رفت خار داد، باز هم عزت نفیس که زیر سوال یمیم

 .چشمم بود
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 نابی برای خوردن   به خانه
ی

که رسیدیم از شدت خستگ

شام نداشتیم. به همان لبوی داغ کنار خیابان بسنده 

احت کنیم. در اوج کردیم و به اتاق هایمان رفتیم تا استر

، خواب از چشمانم فراری شده بود. دستم 
ی

خستگ

ده بود و حاال برای جا گرمای دستش را به حافظه اش ست 

ی دوباره میان انگش کرد. گرمای تانش بیقراری یمگرفیر

دستش روی دستم جا مانده بود. دست راستم را با 

کنم تا دست چپم هم از این گرما دست چپم نوازش یم

   .بی بهره نماند
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هایمان خاری ی میان اتاقشود، فاصلهها که یمشب

تر تابشود در چشمم، برای فرداهای موعود بی یم

های دلم به خواهش شوم. روزها بهتر است. زورمیم

کنند. دلم یم ها که آدم را بیچارهرسد. اما امان از شبیم

ی به دارد و بقیهپرچم عصیان بریم ی اعضا و جوارحم را نتر

دارد؛ قلب رسکشم، بالشت زیر رسم را با شورش وایم

کند  و انگشتانم ی ارسالن را مقایسه یمبازوهای برجسته

کند. لبانم ش از راه به در یمی ستتی را با فکر نوازش سینه

 ...را هم

 

م و چشمانم را محکمتر روی هم فشار لبانم را گاز یم گتر

د تا این دل بی دهم. دعا یمیم حیا، کنم زودتر خوابم بتی

ی جا دست و پایش را قلم کند. اگر حال و روز من  همیر

 !سوزداین است، بیچاره ارسالن. دلم برایش یم

 

* 
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دش را زود به او رسانده بود. ظاهرا با تلفن سیاوش خو 

 باران مثل بالبی 
وقنر با باران قرار داشتند، برادر کوچکتر

از آسمان بر رسشان نازل شده  و رسی به پا کرده بود. 

اوضاع رسو صورت سیاوش بدجور به هم ریخته بود و 

باتش تنها صورت سیاوش را  مشخص بود طرف در ضی

ود که بخواهد هدف گرفته. خود سیاوش هم کیس نب

کتک بخورد و این صورت بهم ریخته و کبود برای 

های باشگاه عجیب بود. هرچند از ی بچهارسالن و بقیه

ی دید خودش اتفاق خاض نیفتاده بود اما باید مالحظه

کرد. به باشگاه آمده بودند تا سیاوش سامابی نفیسه را یم

 .به رس و ریختش بدهد

 

د و آرام زیر چشم سیاوش گی یخ را از محمد یمکیسه تر

گذارد. سیاوش آخ ریزی گفته و رسش را عقب یم

کشد. زیر چشم راستش کبود شده و باد کرده. رد یم

 لبش خشک شده بود. ارسالن بار 
ی

خوبی هم کنار پارگ

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

کشد و یخ را دیگر دستمال نمدار را به صورت سیاوش یم

  .دهد تا روی کبودی بگذاردبه دست خودش یم

 

ری، زرشک بود؟ عنی این همه وقت میای باشگاه یمی  -

 از پس یه بچه هیفده هیجده ساله برنیومدی؟

سیاوش نگاه چن  به وقت نشنایس ارسالن انداخته و با 

ها فاصله کند که هنوز از آننگاهش به محمد اشاره یم

ش بریم ی ی که محمد پشت متر گردد، زانویش نگرفته. همیر

ی ارسالن دان محکم حوالهرا صاف کرده و لگدی نه چن

 .کندیم

 طرف چند سالش   -
ی

الدنگ، حتما جلو ممد باید بگ

   بوده؟

تر بود. مردم جداتون هر چند سال! از تو که بچه  -

 .نکرده بودن االن بیمارستان بودی
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گوید. گذارد و دوباره آخ یمسیاوش یخ را زیر چشمش یم

ی پش در حال باد کردن است و لکهزیر چشم چ

 به داخل چشمش هم رسایت کرده
ی

 .خونمردگ

ی از پشت رس اومد تو   - ی ناغافل زد االغ. یهو دیدم یه چتر

 .صورتم... جغله بچه پنجه بوکس داشت

  .شدکردی. اینطوری ادب یمباید شکایت یم  -

 

اندازد و صدایش را نگاه عاقل اندر سفییه به ارسالن یم

ی  آورد تا پرسگ که برای لباس پوشیدن به تر یمپاییر

 .رختکن آمده صدایش را نشنود

کردم؟ تقصتر اون بابای... ای بابا. باران و چیکار یم  -

ش و یم ، آدیم که اسم دختر ذاره آخه بگو مرد حسابی

ی اسما رو  باران، میاد اسم پرسش و میذاره بهادر؟ همیر

نه دیگه. بعدشم هدفش ز البر یمذارین یارو توهم گندهیم

 .زدن باران بود نه من
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از مردیم که شاهد دعوا بودند شنیده بود، سیاوش 

به را هم نوش  خودش پرسک را نزده و همان دو سه ضی

کرده بود چون ست  دختر کنار دستش شده بود. انگار 

پرسک خواهرش را تعقیب کرده و هدفش در اصل زدن 

 .خواهرش بوده نه سیاوش

کردی بهتر بود. این پرسه دمش قیچ  شکایت یماتفاقا   -

فهمید نباید اینطوری آبروی خواهرش و تو شد. یمیم

ه  .خیابون بتی

شد دیگه. بعدشم خود من اگه قبل خواستگاری، نیم  -

دیدم، از این بدترش و سپیده رو تو خیابون با نیما یم

هابی که به باران زد آوردم. گرچه، بابت حرفرسش یم

ی خوشگل میدم واسه ش کنار گذاشتم، به وقتش همچیر

 .به خوردش

 

ی سیاوش شود و دسنر روی شانهکیم به جلو خم یم

 .زندیم
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ی این قلدر بازیا گذشته، ویل دمت گرم... هرچند دوره   -

؟حاال یم  خوای چیکار کنی

رم خواستگاری. جلوی چشمش اون این که معلومه. یم  -

مش. قبداداش الدنگش یم ال هم با بابا حرف زدم. گتر

ی روزا بره رسوقت  پرس و جوهاش و کرده، قرار بود همیر

 .بابای باران، واسه خواستگاری قرار بذاره

 

ون یم روند. کبودی زیر لباس پوشیده و از باشگاه بتر

 .زندچشم سیاوش بدجور در ذوق یم

ی سیا، امشب و نرو خونه. بیا خونه باغ پیش من.  ¬  - ببیر

 .افتهطوری ببیندت، پس یمزندابی این

شه. نه بابا. کجا بیام؟ بیام دختر مردم معذب یم  -

 همهاینطوری که یم
ی

گه مزاحم شدم و ببخشید و ش یمگ

اینا، اگه من بیام اونجا بدترم میشه. گناه داره! امشب و 

م خونه دوستم. تا فردا این کبودی بهتر یم  .شهمتر

، ویل به دباشه. خودت یم  -   .ابی بگو چ  شدهدوبی
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ی چشم نگایه به ارسالن انداخته و سیاوش از گوشه

 .زندنیشخندی یم

کجای کاری داداش؟ همون اول زنگ زدم که زودتر بره   -

پیش بابای باران. پرسه یه وقت تو خونه گردن کلفنر نکنه 

 .شواسه

 

شود و نگایه به سیاوش که با ای متوقف یملحظه

اندازد. اگر ش مشغول است یمهای تلفن همراهشماره

شد که همانجا هر خودش بود چه بسا آنقدر عصبابی یم

آورد و بعد ای را کنار گذاشته و دخل پرسک را یممالحظه

رفت باید چه بکند و از آن هم از شدت حرص یادش یم

حنر دختر کنار دستش کیست. اما سیاوش در همه حال 

ی او را اینقدر ق ابل اعتماد کرده حواسش جمع بود و همیر

بود. خوش به حال باران که قرار بود سیاویسی با این 

 .تعصب و عالقه را داشته باشد

 دونسنر خییل مردی؟سیا! یم  -
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***** 

 

 ۱5۲پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

* 

 

 

برم و کنار دست ارسالن نان داخل سینی را به حیاط یم

شود و دهم. میخواهم کنارش بنشینم که مانعم یمقرار یم

کند تا من را به خانه بفرستد. رسمای هوا را بهانه یم

ی و نزدیک به  سفره را همانطور که خواسته، روی زمیر

کنم و دو بشقاب را در دو طرفش، شومینه پهن یم

گذارم. ارسالن هم فهمیده دوست روبروی همدیگر یم

ی قایل پرزبلند داشتنی  ترین جای این خانه برای من، همیر

ینه است. یک پشنر در قسمنر که به دیوار جلوی شوم

گذارم، تا تکیه بدهد و راحت بنشیند. نزدیکتر است یم

گذارم. دوغ را در پارچ ریخته و وسط سفره کوچکمان یم
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دهم و سبد نان را کنار پارچ دو لیوان کنار بشقابها قرار یم

ست. او نقش مرد خانه را دارد گذارم. شبیه خاله بازییم

 .زن خانه را و من نقش

 

شود و با قدمهابی ارسالن با سینی جوجه ها وارد یم 

ای از آید. همانطور رسپا تکهرسی    ع به سمت سفره یم

برد و با همان دهان پر که سیع در ها را به دهان یمجوجه

 .کندخنک کردنش دارد، من را هم به شام دعوت یم

ی جوجه یعنی چ    -  .بخور ببیر

 .ه بوبی دارهدستت درد نکنه. چ  -

 

گذارد و دهد. سینی را روی سفره یمبه پشنر تکیه یم

  .دهدبشقاب من را کنار بشقاب خودش قرار یم

  .دوست ندارم دور بشینی   -

 

تر از این جمله هم وجود دارد؟ ای سادهدر دنیا عاشقانه

بخوایه نزدیکت بنشیند، چفت دلت. از این واضحتر 
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بدهد؟  لبخند محوی  اش را نشانتوانست عالقهیم

ی زنم و از خدا خواسته جایم را عوض یمیم کنم. اولیر

د. یقینا این لقمه از دست او لقمه را برای من یم گتر

م. کیم داغ ای از لقمه را گاز یمخوردن دارد. گوشه گتر

ای دارد. من هم برای او لقمه العادهاست اما طعم فوق

م و یمیم رسش را جلوتر خواهم به دستش بدهم که گتر

کشد.  تنها آورد و با دندانهایش لقمه را از دستم یمیم

 .جود و آن را قورت میدهدچندبار لقمه را یم

  .بچه جون یه نیگا به هیکل من کن بعد لقمه بگتر   -

ی یه دونه بود.   - بزرگ بود که لقمه ش. بعدشم همیر

 .دیگه خودت واسه خودت لقمه بگتر 

بزرگ باشه، واسه من یه گاز بود اوال واسه تو شاید   -

ش. دوما، پختنش با من بود، دیگه زحمت لقمه همه

ک  مشتر
ی

ی زندگ  !گرفتنش با تو. از قدیم گفیر

 

ی زند دلم به رقص دریمچشمگ که یم آید و لبم به طرفیر

ک کشیده یم  اگر قرار است با ارسالن مشتر
ی

شود. زندگ
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 از آب در یم
ی

ی قشنگ های بعدی هآید. لقمشود، حتما چتر

م و به این فکر یمرا بزرگتر یم کنم که حتما خدا گتر

یک روبرویمان نشسته و در سفره ی ساده و کوچکمان رسی

چسبد.  سفره را که شده که اینقدر این غذا به جانمان یم

خواهد که زند و یمکنیم، دوباره به پشنر تکیه یمجمع یم

اش عالقهبازهم نزدیکش بنشینم. چند روز اویل که از 

رونمابی کرده بود، با اینکه دل خودم هم برایش پر 

ترسیدم توقیع در او بوجود آمده باشد که کشید، یمیم

و نگاه امنش،  نتوانم جوابگویش باشم. اما خودداری

 
ی

اش را تمام قد به رخم کشیده بود. با خیایل راحت مردانگ

وع به صحبت یمروبرویش یم کنیم. از اول نشینم و رسی

رسد. کنیم، تا حرف به رفتنم یمام را مرور یمقصه

دهد که در هر جمالت محکمش این اطمینان را به من یم

ایظ حمایتش را از من دری    غ نخواهد کرد  .رسی

 

اگه میگم نرو واسه خودته. فرار مرار نکن. نه که من   -

پشتت نباشم، بخاطر خودت فرار نکن. هیشگ حق 
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 و ازت بگتر 
ی

ه. محکم وایسا و حقت و پس نداره حق زندگ

. تا هر وقت که فرار کنی همه ی ترسهات دنبالت بگتر

، زندگیت دیگه مال  میان. اونوقته که هرکجا که بایسی

  .خودت نیست

 .ترسممن ازش یم  -

-   
ی

یس چون کل دنیات تا حاال محدود بوده به زندگ میتر

ی. شایدم  با زنعموت و فربد. چون نذاشته پر و بال بگتر

 ودت تنبیل کردی. انقدر خیالت راحت بوده که همهخ

زندگیت و دادی دستش. اونم نذاشته ببینی دور و برت 

ی و  ه. نذاشته خودت واسه خودت تصمیم بگتر چه ختی

 .توبی خودت زندگیت و بسازی یا نهبفهیم که یم

 

 ۱53پارت_ #
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 .ندکند تا تاثتر حرفش را در نگاهم بخوامکنر یم
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هیچوقت ترگل! هیچوقت زندگیت و رو وابستگیات و   -

ترسات نساز. به احدی اجازه نده متوقفت کنه. همه اینا 

دست خودته، نه من نه هیچ کس دیگه. اراده کن، ترس 

مرسات و پس بزن و قدمات و محکم بردار. هیچوقت 

فرار نکن. تا حاال به این فکر کردی که اگه کار و به مامان 

دی و خودت رک و راست به فربد یممن  نیم گفنر ست 

ای واسه زندگیت داری، شاید مجبور به تصمیمهای دیگه

 شدی؟فرار نیم

 

گفت. من حنر یکبار هم جوابی ندارم که بدهم. راست یم

با فربد جدی حرف نزده بودم. زنعمو هم که تکلیفش 

ی خودش راه گرفته و تا آخر خط معلوم ااست. از تجربه

 تلخ خودش دیده بود. هر نارضای
ی

نر من را در تکرار زندگ

دو آنقدر احسایس با قضیه برخورد کرده بودیم که منطق 

ای کنار گذاشته بودیم. با طوالبی شدن را بطور احمقانه

 .آیدسکوت من خود ارسالن به حرف یم
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دیدی؟ خودت هم جوابی نداری. چون حنر به   -

گم، خودم یمایستادن فکر نکردی. خییل وختا با 

خداروشکر که آقای محمدی طرف حسابتون بوده. 

اینطوری شما رو رس دوونده تا تو بفهیم فرار عالج کار 

ی شخصیت و ترسا  نیست. تو هرجای دنیا که بری همیر

تو کرده، بری... اینجا فربد خییل مالحظهرو با خودت یم

 !کنهجای دیگه کیس بهت رحم نیم

های مهیم که فکر  ی نکرده بودم! من فقط فربد  به چه چتر

 یم
ی

شناختم. فربدی که همیشه هوایم را را در زندگ

داشت و کارمان به اینجا رسیده بود. در برابر بقیه چگونه 

م؟ قرار بود  قرار بود قد علم کنم و حقم را پس بگتر

همیشه حقم را بگذارم و خودم میدان را خایل کنم؟ چرا 

 داده بودم؟اینقدر خودم را ضعیف و حقتر نشان 

ین ظالم به   - به خودت ظلم نکن ترگل. آدم ترسو بزرگتر

 .حق خودشه
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رود تا به من فرصنر بدهد که شود و به اتاقش یمبلند یم

ها هایش فکر کنم. کاش کیس بودد که این حرفبه حرف

 .گفترا چندماه زودتر به من یم
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رخت آویزان شده نشسته و تاب روی تاب بلندی که از د

ام و با هر بار جلو و خورم. بافت موهایم را باز کردهیم

ی تاب، موهایم در باد خوش کنند و رقض یمعقب رفیر

پیچد. نوک انگشتان پایم خنگ باد البه الی تارهایشان یم

دهند. رسم را کنند و قلقلکم یمبا چمن زیرشان برخورد یم

بینم که تاب را هل . ارسالن را یمچرخانمکیم به عقب یم

نشیند. کم کم دهد. لبخندی عمیق روی لبانمان یمیم

  .ایستدشود و از نوسان یمرسعت تاب کم یم
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ام به سمت خود ارسالن من را که هنوز روی تاب نشسته

ی دستانم بر طناب چرخاند و دستانش را روی گرهیم

را آرام آرام  گذارد. نگاهش عمیق و سوزان است. رسشیم

رود. هایم کنار نیمآورد. لبخند از روی لبنزدیک یم

ای هستم که روی لبانم بنشاند، اما نگاهش منتظر بوسه

ون گردنم را هدف یم د. دستهایم را از زیر دستانش بتر گتر

گذارم. "دوستت دارم کشم و دوطرف پهلویش یمیم

 کند و رسش را به گردنم نزدیکتر ترگل"ی زمزمه یم

  .کندیم

 

شود تمام حس نفس گرمش که روی گردنم پخش یم

کنم و ام جمع یمپرد. گردنم را به سمت شانهخوبم یم

پیچد. به تندی رسم را عقب بوی تند الکل در مشامم یم

بیند باور ندارد. این که کشم. چشمانم آنچه را که یمیم

ارسالن نیست. فربد است که با چشمان به خون نشسته 

م میکند! دستانم را به رسعت از پهلوهایش به عقب نگاه

ون یمیم جهد و کشم. صدای عجینی از گلویش بتر
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کند. فربدی که همیشه دندانهای ی کرییه یمخنده

مرتب و سفیدی داشت، اکنون دهابی بدبو با دندانهای 

شود. یک در میان و ترسناک دارد. ترسم چند برابر یم

زند. ه برای رهابی زار یماشگ که در چشمانم حلقه زد

م که سیع یم ی بت  کنم پسش بزنم و از روی تاب پاییر

دم. انگشتان رسدش همچون میخ در محکمتر یم گتر

روند. از درد صورتم در هم جمع میشود و پهلویم فرو یم

فربد از دیدن درد کشیدنم با صدای عجیب و بلندی 

  .خنددیم

 

ا کنم اما هرچه خواهم فریاد بزنم و ارسالن را صدیم

آورم هیچ کنم و به خودم فشار یمبیشتر دهانم را باز یم

شود. انگار نه تنها صدایم، که صدابی از دهانم خارج نیم

 ام را هم از من ربودهاعضای تنفیس
ی

اند. احساس خفگ

کنم. هوابی برای نفس کشیدن نیست! صدای یم

ترس شود.  های ترسناک فربد بلندتر و بلندتر یمخنده
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ست که سنسورهای مغزم دریافت ترین حیسپررنگ

  .کنندیم

کند و زیر گوشم با رسش را به گردنم بیشتر نزدیک یم

 .زندصدابی مانند هیوال حرف یم

 .دیدی پیدات کردم دختر عمو  -

 

مرگ را نه در یک قدیم، که در آغوش خودم حس 

وم شکند و موفق یمکنم. باالخره ترس کار خودش را یمیم

 .جییعی بکشم

 

 ۱55پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

کشم. ارسالن در را دست به گردن خیس از عرقم یم

شود. هنوز از جو کند و داخل اتاق یمیکباره باز یم

ون نیامدهکابویس که دیده هابی یمام بتر
ی گوید اما ام. چتر

ون یمنیم رود و اینبار با لیوابی آب شنوم.  از اتاق بتر
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م اما دستانم آنقدر د. یمگردبریم خواهم لیوان را بگتر

هایم نزدیک لرزند که خود ارسالن لیوان را به لبیم

ه یم ی شوم میکند. با ترس به چشمانش ختر شوم تا مطمی 

ه تر یمخودش است. نفسهایم آرام شوند. همانظور ختر

ای چسبانم و جرعهبه چشمانش لبهایم را به لیوان یم

گذارم تا ریشش یمرم. دستم را روی تهخو دیگر از آب یم

نشیند، من را از رسمای هیوالی حراربر که کف دستم یم

  .خوابم برهاند

 

کند که شود. مدام تکرار یمصدایش کم کم مفهوم یم

گوید که اینجاست و نباید ام و تمام شده. یمخواب دیده

سم. بی اختیار رسم را روی سینه
گذارم و نفس اش یمبتر

کشم. متوجه احوال پریشانم است که مانع  یمعمیقر 

کند و با صدای آرایم شود. موهایم را نوازش یمنیم

خواهد که آرام باشم و چشمانم را ببندم. بعد از چند یم

سپارم دقیقه که که موهایم را به انگشتان حمایتگرش یم

  .بردخوابم یم
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ی تصویری که با باز کردن چشمانم یم ن بینم، همااولیر

کابوس دیشب است. تابی بلند و فربدی که رسش را به 

شوم و کند. از حالت درازکش بلند یمگردنم نزدیک یم

نشینم تا تغیتر در موقعیتم، باعث شود روی تخت یم

  .تصویر حک شده جلوی چشمان محو شود

 

یک لیوان آب روی دراور است و در اتاق بسته. یادم 

کرد. معلوم است ازش یمآید که ارسالن موهایم را نو یم

بعد از خوابیدنم به اتاقش رفته. لبخندی از این که در 

ایظ اهل سواستفاده نیست روی لبم یم آید. هیچ رسی

 را تمام و کمال از بر است. ارسالن مردی
ی

ست که مردانگ

رفت کند و لبخندی که یمکابوس دیشب اما رهایم نیم

د را درجا یم هنوز دلشوره خشکاند. روی لبم جان بگتر

ام کم فرستم تا دل آشوبهدارم. دو سه صلوات زیر لنی یم

  .شومشود و از جا بلند یم
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بوی هل و نان سنگک تازه فضای خانه را پر کرده. بازهم 

ارسالن زودتر بیدار شده. اگر همخانه بودن با اینقدر 

 دلچسب است، همرس او بودن چه حایل دارد؟

 .علیک سالم خوش خواب   -

نمل ی  .بخندی متر

 .سالم. صبح بختر   -

ی چه کرده حاجیتون.   - صبح توهم بختر جوجه. بیا ببیر

یز و گوجه خیار خرد شده و نیمرو.  نون تازه و پنتر تتی

  .دوز هم داریمچابی تازه دم لب سوز و لب

به به. دست شما درد نکنه. حاال صبحونه بخوریم یا   -

 .خجالت؟ قشنگ معلومه وقت شوهرکردنته

 

خندد. هرچه من از درون آشوبم او امروز به شیطنتم یم

  .حسابی رسحال است

ی صبحونه رو چیدم. هدفم این بود   - امروز و استثنائا متر

ی، بدوبی چطوری دوست دارم، دیگه از فردا  یاد بگتر
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. دیگه بحث یه عمر زندگیه. از  ی بچینی همینطوری متر

 .االن تعارف معارف کنم رفته تو پاچه م

 

 .توانم نخندم. دوست دارم من هم دل به دلش بدهمیمن

خوبه حاال چهارماهه شب و روزم تو مطبخ گذشته.   -

ی صبحونه  امتحانم و پس دادم قبال. اونوقت واسه یه متر

 .منت رسم میذاری

 

 ۱56پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

خندد. حال خوشش به من هم رسایت بلند بلند یم

ه یمام آر کند و دلشورهیم د. به لبخندم ختر شود و ام میگتر

ام را با دو انگشت آید. نوک بینی قدیم نزدیکتر یم

 .کشدیم
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ی صبحونه که   - س خانوم. تو دل به دل من بده. یه متر
نتر

ی  ی نیست، ناهار و شامم یادت میدم چطوری متر ی چتر

 .بچینی 

 

مانم. چه انتظاری داشتم  و چه گفت. ای مات یملحظه

بهام را یمدهدهان باز مان ی نه چندان محکیم بندم و ضی

گویم. با خود زنم و با خنده "بی مزه"ای یمبه شکمش یم

گویم روزی که اینقدر زیبا و با خنده آغاز شده، تا آخر یم

  .شب هم همینطور خوب خواهد گذشت

 

خواهد کاسنی گفت یمباز هم با سیاوش قرار داشتند. یم

هابی که ایران نیست و وقتکوچگ اینجا راه بیاندازد 

گفت تا به حال اینقدر مدیریتش را به سیاوش بسپارد. یم

خواهد برای طوالبی اینجا و بیکار نمانده بود و دلش یم

ی وقت ای دست و پا کند که توجیه هابی مشغلهچنیر

اش هم دانم همهاقتصادی هم برایش داشته باشد. یم

ون رفتنش بیشتر به انه است. آنچه برای کار نیست؛ بتر
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ست که برایم بسیار خوشایند است، حد و حدودی

کند، هرچند در ارسالن بیشتر از قبل مراعاتش را یم

  .حرف زدن و شوچی کردن راحتتر از قبل است

  .من امروز دیرتر میاما نگران نیسی   -

ی؟  -  کجا متر

 

  .چرخانداستکان چابی را در دستش یم

م باشگاه. بعد یه   - رس میخوام برم پیش آقای اول متر

محمدی. احتماال یه جوری بشه که به زودی بتونیم بریم 

ترکیه. برم سفارشای ارسین و پیمانه رو بخرم که رفتم 

ی   .ترکیه آویزونم نکیی

 

های آقای محمدی امیدوار شده و در آخر آنقدر با پیغام

ی از جانب او به در بسته خورده ی ختی
ام، که دیگر گرفیر

ینر ندارد. فقط دوست دارم از این بالتکلیقی برایم جذاب

ی سوال پیچش نیم کنم. اگر ختی قابل دربیایم. برای همیر

گفت. اما از فکر دیر آمدن ارسالن، ذکری بود خودش یم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی االن حوصله شد دوباره من رود. کاش یمام رس یماز همیر

ون بروم. قیافه شود و ارسالن با ام آویزان یمهم با او بتر

ب ی  .شودینی متوجه یمتتر

وقتشه دیگه یه خط و گویسی جدید هم واسه تو   -

، تو بیو اسم من و خودت و  یم. بری اینستا نصب کنی بگتر

 .بذاری و یه قلب وسطش

 

ی که هرچند حنر از فکرش هم دلم غنج یم زند؛ همیر

ایک میان من و او باشد. به  کوچک و مسخره، اما اشتر

شان دهم از این خزبازی کنم تا نشوچی صورتم را جمع یم

ی چابی اش را به نشانهآید. لیوان خایلها خوشم نیم

، سمتم یم ی د و با شیطنت ادامه یمخواسیر  .دهدگتر

مون، زیرش بعد یه پست بذاری از لیوانای نشسته ¬  -

 االن یهوبی 
ی  .بنوییس لیوان چابی من و عشقم، همیر

 

نمکنم و نماییسی عوق مصورتم را بیشتر در هم یم ی  .تر

 .چندش  -
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* 

 از دست راست به دست چپش داد. 
ی

گویسی را با کالفگ

صدای فربد آنقدر شایک بود که دیگر جرئت مخالفت 

  .نداشته باشد

امشب اومدی اومدی، نیومدی برو ب  کارت دیگه نیا.   -

 .م صیغه رو فسخ کنماتفاقا منم دنبال بهونه

  .، خییل خوب. شب اونجامخییل خوب  -

 

کند. تینا با فربد گویسی را بدون خداحافظی قطع یم

زند "لعنت بهت" و گویسی را روی تخت حرص فریاد یم

کند. در این مدت فربد یکبار دیگر خودش به پرتاب یم

شد از او انتظار دنبال او آمده بود. اما بیشتر از این را نیم

موس کند و  داشت. عادت نداشت دنبال کیس موس

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

قابلیت این را داشت که خییل رسی    ع طرف مقابلش را 

 .کنار بگذارد و حذفش کند

 

 موهای پریشانش را که رود. با بی جلوی آینه یم 
ی
حوصلگ

شدید محتاج شانه بودند، با دو دستش کیم مرتب 

ی موهایش رشد کرده و کند. در این مدت ریشهیم

تر از بی حوصله دهد. هابی میانشان رخ نشان یمسفیدی

آن است که به اتو کشیدن موهایش حنر فکر کند. 

شد در این یکماه امانش را تهوغ که رفته رفته شدیدتر یم

اش کرده بود. از آینه بریده، و بشدت بیحال و عصنی 

اندازد. هیچ غذابی نگایه به گودی زیرچشمانش یم

کرد. اگر هم هوس غذابی را اشتهایش را تحریک نیم

آورد و همان یک خورد، بالفاصله باال یمکرد و آن را یمیم

های صبحگایه، از همان شد. تهوعلقمه هم زهرمارش یم

ی ساعات روز وجود مسافری جدید را برایش یادآوری  اولیر

کرد و حس بد عوق زدن و باال آوردن او را از یم

شد در غذاخوردن زده کرده بود. هر بار که حالش بد یم
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ا میگفت که با زمزمهدلش به فر  های ترک او، بد نارسی

ی پناه بیاورد و این وضع را  مجبورش کرده بود به این جنیر

  .تحمل کند

 

مهتاب در این مدت خییل به دادش رسیده بود. تا جابی 

ی یمکه یم ی کرد و غذای توانست در خانه خودش آشت 

آورد تا بوی پخت غذا اذیتش نکند. آماده را برای تینا یم

دانست از بوی پیاز رسخ شده، جان تینا همراه دل و یم

سوخت و آید. دلش برای تنهابی تینا یماش باال یمروده

ایط تنهایش بگذارد. اما وجدانش اجازه نیم داد در این رسی

آورد و یک خط در میان هم اشتباهش را به رویش یم

بابت این مدل بارداری و هدف کثیف پشت آن 

باری هم شدیدا بحث کرده بودند کرد. چند رسزنشش یم

اش اش رفته بود، اما دل نازگو مهتاب با قهر از خانه

اجازه نداده بود تینا را در این وضعیت رها کند و دوباره 

 .به دیدنش آمده بود
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ی را جوش یم ای را داخل ماگ آورد و چابی کیسهآب کتر

های اندازد. چندتا از بیسکوییتبزرگ و سفیدرنگش یم

جبییل که مهتاب برایش پخته بود را در پیشدسنر زن

ی آماده گذاشته و همراه چابی به اتاقش یم برد، تا در حیر

ی شدن کیم از آنها را بخورد. این بیسکوییت ی ها تنها چتر

توانست با خیال راحت بخورد. قلن  از بودند که یم

نوشد. طعم افتضاچ دارد. لیوان را کیم چایش را یم

دهد تا به سیم سشوار گتر سش قرار یمدورتر از دستر 

ی نیفتد. دستش را که میان موهایش  نکند و روی زمیر

شود. اش درهم یمکشد، از چربی پوست رسش چهرهیم

خورد و به ناچار به سمت ها را یمدوتا از بیسکوییت

رود تا آنطوری آماده شود که فربد خان سخت حمام یم

 !پسند دوست دارد

 

کرد. در این جنینش نباید ریسک یم تا تثبیت اوضاع

توانست فربد را پیچانده بود، تا به یکماه تا جابی که یم

اض تهوع های مدامش شک نکند. اما دیگر صدای اعتر
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های شد بیشتر از آن خواستهفربد بلند شده بود و نیم

دار و مریز با او راه فربد را پشت گوش بیاندازد. باید کج

داشت؛ مبادا ختی نگه یمز این موضوع بی آمد، اما او را ایم

ی ناخواسته خالص شود.  به رسش بزند که از رسی این جنیر

اش مانده بود. تنها ده روز دیگر به سونوی غربالگری

توانست فربد را با ختی پدر شدنش غافلگتر شب عید یم

های فربد شنیده بود که دوست کند. از میان صحبت

شد و بارها دعا کرده بود دارد پرسی از ترگل داشته با

جنسیت جنینش پرس باشد، تا راحتتر بتواند فربد را رام 

 .کند

 

 ۱58پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

کند و لیوان شتر و عسیل حوله را از دور موهایش باز یم

کشد. رسم دوفاز که آماده کرده را به زور رس یم

ی  خوشبویش را با دست و دلبازی روی موهایش است 
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دارد. باید طوری خودش را ند و دوباره سشوار را بریمکیم

 و گودی زیر چشمانش مشخص 
ی

بیاراید که رنگ پریدگ

نباشند. وقت چندابی برای تلف کردن ندارد. باید هرچه 

ی به خانه فربد حاضی شود. نباید تعلل  رسیعتر برای رفیر

ایط از نظر  کند و فربد را از خود برنجاند، زیرا در این رسی

  .ی او بودبیشتر از قبل وابستهمایل 

 

شود. بی توجه به تتر جلوی مجتمع از تاکیس پیاده یم

کند مثل همیشه با ناز قدم کشیدن زیر دلش سیع یم

های ورودی های پاشنه بلند سیاهش پلهبردارد. با بوت

رود. در آسانسور یکبار دیگر رژ لب ساختمان را باال یم

 
ی

را بیشتر و قویتر از هر اش قرمزش که بوی توت فرنگ

زمان دیگری حس میکرد، با سخاوت روی لبهای 

ی موها روی پیشابی اش یمبرجسته اش کشد و با کج ریخیر

 .کندی دو رنگ موهایش را تا حدودی پنهان یمریشه
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شود. انتظار کلید را در قفل چرخانده و وارد خانه یم

بلند  ست که فربد برای استقبال از او، از جایشبیجابی 

ی پیچیده اش را از بوی کوبیدهشود و در را باز کند. بینی 

ی یم دهد. خوشحال است که قبل از آمدن، در خانه چیر

کند رفته، و به رساغ دوستش که در داروخانه کاریم

ون تزریق کرده بود. وگرنه شک توصیه ی او آمپول دمیتر

د و حالش به هم  ی ی جا عوق متر نداشت با این بو، همیر

  .وردخیم

 

کشد و بزاق جمع شده در دهانش را نفس عمیقر یم

ی یم کند خودش را بشاش و دلتنگ دهد. سیع یمپاییر

نشان دهد. از همان دم در نگاهش را در سالن و 

خانه یم ی ی از فربد نیست. همانطور که آشت  چرخاند. ختی

آورد با صدای بلندی فربد را صدا کفشهایش را دریم

آید را از سمت رسویس بهداشنر یم زند. صدای آبی کهیم

شنود. شال افتاده روی گردنش را به همراه پالتویش یم

دهد. آویزان کرده و کیفش را هم روی جاکفیسی قرار یم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ون آمده و با دستهابی که روی سینه  فربد از دستشوبی بتر

 ..کنددرهم گره زده و ابروبی باالرفته نگاهش یم

س کردنا و بیام بیام چه عجب!  نه به اون التما  -

 .کردنات، نه به این پیچوندنا و نیومدنات

 

شنود و هابی که فربد جایگزین سالم کرده را یمکنایه

کند. همچون ها را به بعد موکول یمپاسخ این حرف

هایش را زند. لببازیگری ماهر خودش را به نشنیدن یم

انه بد دهد و با ناز به سمت فر ای زینت یمبه لبخند دلتی

 .رودیم

 .سالم عشقم. دلم برات یه ذره شده بود  -

 

کند و با چشمان دستهایش را دور گردن فربد حلقه یم

نگ مشتاقش به او زل یم زند. رژ لبش آنقدر براق و خورسی

شود. فربد زود از موضعش است که سیبل نگاه فربد یم

گذارد. کشد و دستهایش را روی پهلوهای تینا یمعقب یم
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نوز سیع دارد لحنش را شایک نگه دارد تا تینا هرچند ه

 .فکر نکند که دلش برای او تنگ شده

 نه،   -
ی

م علیک. کافیه یه بار دیگه بگم بیا و بگ گتر

 ...اونوقته که

 

 تهدیدهای فربد ندارد که رسی    ع 
ر
 برای شنیدن باف

ر
اشتیاف

گوید. انگشتش را روی لبهای او گذاشته و هیس یم

کند و انگشتانش را روی گردن فربد چشمانش را خمار یم

شناسد و آورد. به خوبی زبان بدن او را یمبه حرکت در یم

هایش آگاه است. فاصله را که صفر به نقظه ضعف

کند، خود فربد هم آنقدر تحت تاثتر هورمونهایش یم

اب کردن خودش  هست که ادامه ندهد و از همانجا ستر

وع کند. تمام فکر فربد درگتر ک امجوبی ست و فکر را رسی

تینا مشغول سند ازدواچی که ایمان دارد به زودی به 

نامش خواهد زد، و جواب دندان شکنی برای پدرش که 

 .او را از خانواده طرد کرده بود خواهد شد
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عشقر در این رابطه نبود که حس و حالش را عوض کند. 

رفت تا با رابطه غ تینا یمشد رسا هربار دل تنگ ترگل یم

 که بعد از 
ی
 اش را کمرنگ کند، اما حس مزخرف

ی
دلتنگ

شد آمد، باعث یمهربار بودن با تینا به رساغش یم

احساس نفربر نسبت به زبی که کنارش و سمت دیگر 

تخت خوابیده پیدا کند. حیس که امشب زودتر از 

ته های داغ تینا گریبانش را گرفهمیشه و با همان بوسه

ی حس هم عصبانیتش از ترگل را بیشتر و بیشتر  بود. همیر

خورد ترگل را پیدا کند و تقاص تمام میکرد. قسم یم

ی کرده بود را از او شب هابی که از رس نیاز با دیگری ست 

د   .بگتر

 

 را به دل او بدهکار بود. کیس 
ی

ترگل شبهای یک عمر زندگ

بود. کیس کرد ترگل که باید سمت دیگر تخت را گرم یم
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نشست و شبها که باید هر روز در خانه به انتظارش یم

آمد، کیس که بدون ناز کردن هم بلد بود به استقبالش یم

ی کند؛ با موهابی بلند و مواج و ناخنهای کوتاه و  دلتی

د نه اغواگرانه ی انه لبخند متر   !مرتب. کیس که دلتی

 

ک  امشب از هرزمان دیگری دلتنگ تر بود. کاش دختر

ی فهمید که تنها جابی که باید باشد خانهمق یماح

اوست. کاش بفهمد و برگردد. کاش هنوز همان ترگیل 

تجربه. همانقدر باشد که بود؛ همانقدر پاک و بکر و بی 

که دست کیس را به دست نگرفته و در چشم کیس زل 

  .نزده

 

مالد. تریس اش را یمبا دو انگشت شست و اشاره شقیقه

به رسش هجوم آورده مغزش را رو به  که به یکباره

برد. نکند ترگل دور از چشم او با کیس در انفجار یم

ارتباط بوده و با او فرار کرده باشد. اصال نکند در این 

مدت با کیس خوا...رسش را به شدت تکان میدهد تا به 
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وی ندهد. زیر لب لعننر به  این فکر اجازه جوالن و پیرسی

ی بار این جمله را او فرستتینای غرق خواب یم د که اولیر

زند و از روی تخت در رسش انداخت. لحاف را کنار یم

شود. شلوارکش را از روی صندیل برداشته، تن بلند یم

رود. ی برهنه به بالکن یمزند و با همان باالتنهیم

خواهد رسو صدابی ایجاد کند و تینا بیدار شود. کارش نیم

را هم ندارد. همان بهتر  را کرده و دیگر حوصله صدایش

کند که مدت زیادی تا که  خواب باشد. به این فکر یم

ای برای دیدن تینا پایان زمان صیغه نمانده و دیگر بهانه

ند. چه بهتر که دیگر  ی نخواهد داشت. پوزخندی متر

 !نبیندش

 

لرزاند، اش را یمسوز هوا آنقدر زیاد است که تن ورزیده

تواند جلوی وز هم نیماما این رسمای استخوان س

د. به چراغ های یگ در وسوسه سیگار کشیدنش را بگتر

کند. کاش میان خاموش و روشن شهر زیرپایش نگاه یم

دانست ترگل االن در کدام خانه و کجای این شهر یم
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کرد. ای تعلل نیمدرندشت پنهان شده. آنوقت لحظه

ون کشید ک رسکش را از میان آن چهار دیواری بتر ه دختر

برد که دیگر حنر برد. جابی یمی خودش یمو به خانه

  .ی کس دیگری را نبیندسایه

 

ون یم  از سینه بتر
دهد. چه دود سیگار را با نفس عمیقر

شد حال گندی کند"؟ شاید یمکیس گفته "مرد گریه نیم

 عجینی که در این مدت 
ی

که در این لحظه دارد و دلتنگ

بک کرد. رسش را رو به پدرش را درآورده را با گریه س

د تا اشگ را که بی آسمان یم اجازه به چشمانش نیشتر گتر

زده را همانجا نگه دارد. آخ اگر پیدایش کند، آنوقت او 

های این چندماهه را به او داند و ترگیل که بیخوابی یم

ک خیانتکاری که هدیه داده بود. آنوقت او یم داند و دختر

 .کرده بود  قرار اینطور قرار او را بی 

 

 ۱60پارت_ #
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ی اختر با یک هفته بیشتر به عید نمانده. در این دوهفته

ی کرده  و از گرد و خاک ارسالن تمام خانه را تمتر

 این خانه تکابی چندساله
ی

اش تکانده بودیم. آنقدر خستگ

توانست برایم خوشایند بود که مطمئنم هیچ تفریچ نیم

غرق لذت کند. آنقدر رسمان گرم بود که گذر مرا اینطور 

کردم. حنر اتاق پدربزرگش را هم اسایس زمان را حس نیم

ی کرده بودیم. روتخنر  های هایش را به همراه مالفهتمتر

ها، در تشت آب گرم و صابون خیسانده بودم و اتاق

ها را تنها با لگد زدن شسته، و آب کشیده ارسالن آن

   .بود

 

یکاری خانه برنیامده شاید آنطور   که باید از پس تمتر

 از خانه رخت 
ی

بودیم، اما بازهم بوی خاک و کهنگ

بربسته و جای خود را به بوی خوب صابون و پودر 

های سالن انگار با پنجره آشنر رختشوبی داده بود. پرده
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ی را به داخل خانه راه یم دادند. کرده بودند و نور بیشتر

ی من یم کرد. هروقت هم خسته یم گفتم و ارسالن تمتر

زد که اگر قرار است بعدها هم همینطور از شد غر یمیم

ی امروز فردا بلیطش را گرفته و به ترکیه  او کار بکشم، همیر

اش فرار خواهد کرد. تنها واکنشم به تهدیدهای توخایل

دانستم های الگ. یمخنده بود و خط و نشان کشیدن

هابی که خسته چههایش جدی نیستند و مثل پرسبحرف

داند، دارد بهانه یمیا گرسنه   .گتر

 

های ارسالن زمابی بود که هایمان و شوچی اوج خنده

ی یمشیشه ی که گوشههای بلند اتاق مرا تمتر ی کرد. همیر

ها از روی دیواری که ی اتاقم را که تکان داد، میخپرده

ی  گچش سست شده بود، کنده شده و پرده روی زمیر

با دست محکم روی پیشابی کوبیده و به  افتاده بود. 

، به بخت بد خودش لعنت یم خندید و فرستاد. یمشوچی

است که تا بحال این پرده نیافتاده گفت آدم بدشانیسیم

ای ندیده است؛ و او بقول خودش، مرا در وضعیت سوژه
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ام یا جابی از مثال وقنر که انگشتم را در دماغم فرو کرده

گفتم و من با خیایل آسوده در دل یم خارانم. تنم را یم

"کجای کاری که این پرده موقع لباس پوشیدنم افتاد و 

 !"خداروشکر تو خونه نبودی

 

هابی که در این خانه و میان چهاردیواری این روزها و ماه

 به من داد. این که 
ی

 درس بزرگ
ی

آن محبوس بودم، زندگ

 نیازی به امکانات آنچ
ی

نابی برای لذت بردن از زندگ

نیست. بهشت جاییست که در آن احساس امنیت کنی و 

کیس باشد تا آرامش را برایت آجر به آجر روی هم 

ی موعود و ندیده ای نیست؛ جابی بچیند. بهشت رسزمیر

اش. بهشت های آنچنابی با حوض شتر و عسل و باغ

ها در آن ست که شبچهاردیواری کوچک و محدودی

روی بالشت بگذاری.  چهاردیواری رست را با آرامش

ست که گرمایش را از دو دست گرم و بزرگ بهشت جابی 

ی زیادی نیم ی. چتر خواهد، دو لیوان چای تازه دم با بگتر

کند. های زیادی برشته هم کفایت یمبیسکوییت
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ه شده ی دیوارها دیگر زندان آنجاست که رنگ کهنه و تتر

دلت نیست؛ حصار امنت است. شک ندارم زرق و برق 

 فربد قادر نیست حنر یگ از این لبخندهای واقیع ز 
ی

ندگ

 ارسالن داشتم به من 
ی

 زندگ
ی

را که در این خانه و با سادگ

 .هدیه بدهد

 

 ۱6۱پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

گردد. در ارسالن امروز کیم دیرتر از روزهای قبل بریم

ه گرفته و در یک دستش کوزه ی ای ست که دورش را ستی

تنگ کوچک با دومایه قرمز. شوکت  دست دیگرش یک

آمد و هیچ سایل مایه جون از مایه در تنگ بدش یم

ی نیمقرمز در سفره گذاشت. با اینکه از ی هفت سیر

 
ی

 نیمجزئیات زندگ
ی
گفت با زد، اما همیشه یماش حرف

ی در قفس، نفسش تنگ دیدن مایه در تنگ و پرنده
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د؛ حیس که تا قبل از شود و قلبش یمیم شنیدن گتر

 
ی

 .فهمیدماش دلیلش را نیمداستان زندگ

کنم که با رسعت های قرمز آنقدر ذوق یماز دیدن مایه 

دوم و در همان حیاط، تنگ را از به سوی ارسالن یم

ی به دستش یم م. تنگ را باالی رسم برده و از آن پاییر گتر

گویم. به این ذوق آمد یمهای درونش خوشمایه

 .آیدهمپای من به خانه یم خندد و ام یمبچگانه

 

روم. آنقدر عاشق بعد از شام باز هم رساغ تنگ مایه یم 

ام که دوست دارم آن دومایه قرمز کوچک شده

شان ساعت ی ها جلوی تنگ بنشینم و به جست و ختر

ه بشوم. گاها لبانشان را به سطح آب  درون آب ختر

برایشان کنند. انگار چسبانند و تند و تند باز و بسته یمیم

ها ست. روی چهارزانو نشسته و با مایهیک جور بازی

ایستند، با نوک انگشتم زنم. وقنر از حرکت یمحرف یم

زنم تا دوباره به تکاپو بیفتند. حس آرام به شیشه یم

بازی محبوبش را با حرست ها اسبابکودگ را دارم که ماه
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ین مغازه یم ب نگریسته، و حاال کیس آن اسباپشت ویتر

هایش پایان بازی را برایش خریده و به تمام حرست

 .اندداده

 

 استییل که دو لیوان چابی را در خودش 
ارسالن با سینی

آید و صدای خندانش زودتر از جا داده، به سمتم یم

 .رسدخودش یم

شانس ما رو باش. از کل محاسنت یه خل بودنت کم   -

 .دبود، که خداروشکر با دیدن ماهیا اونم رو ش

 

ه به مایه  .دهمها جوابش را یمهمانطور ختر

ه   - . این ماهیا احساسشون از تو بیشتر خل خودبر

کنم. خودشونم میفهمن دارم بهشون محبت یم

 .خوششون میاد رسبه رسشون بذارم

 

ی یم گذارد و سمت لیوان چابی را کنار دستم روی زمیر

 .چپم رو به من یم نشیند
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اس دارم. تو یه ذره محبت کن نریزیش... واال منم احس  -

 .بینی یم

 

ارتش یم اندازم. همانطور نگایه به چشمان رسارس رسی

چرخم. دیگر این منم که دوست نشسته به سمتش یم

دارم ارسالن مدام به پر و پایم بپیچد و رس به رسم 

دهم و دارم. نازی به صدایم یمبگذارد. لیوان چابی را بریم

 .اندازمتک ابروبی باال یم

 محبت چطوری دوست داری؟ داغ داغ؟  -

 

د، اما طویل نیماش حالت تعجب یمچهره کشد که گتر

کند و لیوان فهمد. برسعت دست دراز یممنظورم را یم

د و از جا بلند میشود. با این چابی  ام را از دستم میگتر

 .شودزنم اما صدای او پر از حرص یمحرکتش قهقهه یم

 .ست، یه بتازونو پام بستهبینی دست المصب یم  -

 

 ۱6۲پارت_ #
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ی وسط گذاشته و دوباره به جای قبلش چابی  ها را روی متر

چیند و به شوچی قیافه هایش را بریمگردد. لببریم

دناراضی به خود یم  .گتر

 .خطرنایک تو. همون محبتت و خرج ماهیا کن  -

 

قهر درآورده،  اش که ادایاز دیدن لبهای کج و کوله

اش را از هم باز برم تا اخم مصنوغخندم و دست یمیم

  .کنم

حسود...  بعدشم من گفتم بهت محبت کنما. فردا   -

 .شایک نیسی که اخالق نداری و فالن

نه بابا! من چرا ندیدم اونوخت؟ محبت داغ! درک من   -

از محبت با درک تو فرق داره بچه جون. میخوای برات 

کنم تا بفهیم من چطور محبنر دوست   شفاف سازی

 دارم؟ اونم از نوع داغش؟
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اش را طلبکار نشان بدهد، هرچقدر هم که بخواهد چهره

آنقدر نگاهش حرارت دارد که نیازی نیست با زبان 

منظورش را بفهماند. بدون شک حرارت نگاهش به جانم 

اند. هایم تب کردهکنم گونهشود که احساس یممنتقل یم

ی را گاز یم زبانم م که باز هم بدون فکر چرخیده و چنیر گتر

کنم موضوع بحث را ای به دستش داده. سیع یمسوژه

ها میکنم و با لحنی عوض کنم. نگاهم را معطوف مایه

 .پرسممعمویل یم

ی یم  -  چینید؟تو ترکیه هم هفت سیر

 .آره  -

 

ای. و این یعنی که هفت دهد؛ تک کلمهکوتاه جواب یم

ی مو  اش برای صحبت کردن نیست. ضوع مورد عالقهسیر

گذارد و ام یمای روی گونهپشت دستش را لحظه

 .داردبریم

 چرا اینقدر رسخ شدی یهو؟  -
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دست بردار نیست. به خدا که فکرم را خوانده و خجالتم 

خواهد رسخ و سفیدم کند. به قول را دیده که باز یم

ی چندبار خودش آتشفشابی از کرم درون اوست که روز 

ترین گسل این آتشفشان شود و من روی پر لرزهفعال یم

کنم به چشمان مشتاق و پر از حرفش ام. سیع یمایستاده

دهم. سیبک گلویش نگاه نکنم. نگاهم را به گردنش یم

گذرد. کاش ای ممنوعه از دلم یمخورد و وسوسهتکابی یم

 کوچک روی گلویش زد. میشد بوسه
ی

  ای روی آن برآمدگ

دهم تا خشگ عجیب گلویم را آب دهانم را قورت یم

خواهم ترین دلیل، یمبرطرف کند و با پیش پا افتاده

 .هایم را توجیه کنمرسچی گونه

شه کم کم. نزدیک شومینه هم هوا داره گرم یم  -

 ...نشستیم

 !بچه خودبر   -

 

آورم و با او چشم در از جدیت لحنش رسم را یکهو باال یم

شوم. هیچ اثری از شیطنت دقایقر پیش در چشم یم
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نگاهش نیست. هرچه هست نیاز است و نیاز.. دستش را 

د. مخالفنر نیمآورد و دستم را یمپیش یم کنم. خییل گتر

ام. کیم ها معتاد شدهوقت است که به گرمای این دست

کشد تا جابی که زانوهایمان با هم خودش را جلوتر یم

ی لمس   بان قلبم برخورد کند. همیر کوچک زانوهایمان ضی

 .بردرا به یکباره باال یم

 

 ۱63پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

تر شده. باز هم نگاهم نگاهش از یک لحظه قبل هم گرم

م. شاید اگر اتصال نگاهمان قطع را از چشمان یم گتر

شود، تمنای نگاهش را نخواهم، تمنای نگاهم را نخواند. 

ستم را به دهان برده و میل شدید دارم که انگشت ش

ی ناخنم را بجوم، شاید اضطرابی که دامنم را گوشه

ی در  ی د. چتر گرفته رهایم کند و تپش قلبم آرام بگتر

دارد. نگاهش است که مرا به سکوت و اطاعت وایم
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ی حال یم  در همیر
مانیم و در آخر خودش سکوت دقایقر

 .شکندمیانمان را یم

نه. اضار دارهست مامان هرروز ز دوسه هفته  - ی  نگ متر

یز پیش عمه  .تبفرستمت تتی

 

ی در دلم سقوط یم ی ی کند. یمچتر خواست من را برای رفیر

آماده کند؟ نکند قبول کند؟  در این یک ماه آخر که 

توانم عشق را به حمایتش اضافه کرده، بخواهم هم نیم

ام. کجا بروم که بتوانم بدون او بروم. کبوتر جلدش شده

 خوب نیست؟  نفس بکشم. 
ی

چه کیس گفته بود وابستگ

 زیباترین حیس
ی

ست که من در این یک ماه تجربه وابستگ

ن من تنها در اتمسفر حضور  ی  یعنی اکستر
ی

کردم. وابستگ

او وجود دارد و بس. یعنی حنر اگر فربدی هم نباشد، 

 گلستان باشد باز هم 
ی

ون از این قفس، زندگ حنر اگر بتر

آید و در شوم. بغضی به رسعت یمتوانم از او دور من نیم

خواهم پیش چشمانش فرو بریزم، نشیند. نیمگلویم یم

 .کنداما ارتعاش صدایم دست دلم را رو یم
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ی نگفت؟ تو چ  گفنر به زن عمو؟   - ی چرا به من چتر

یز؟  یعنی من باید آماده شم برم تتی

 

ی چشمان  نگاهش عمیقتر از همیشه است. چشمانش بیر

خواهم لرزششان را ببیند. و آمدند. نیم و لبهایم در رفت

کند. صدایش به زمزمه لب پایینش را با زبان خیس یم

 .ی عادیبیشتر شبیه است تا یک مکالمه

ی باشه باهم گفتم نیم  - ذارم جابی بری. اگه قرار به رفیر

یم... هنوز یم ترسه یه جور دیگه نگات ترسه از من. یممتر

 رمت. میخوای بری؟بکنم. ویل اگه تو بخوای یم

 

بدون آنکه نگاهم را از نگاهش بردارم رسم را به آرایم تکان 

 .دهمیم

  .خوامنیم  -

 

آورد. کند و دستانم را باال یمچندلحظه دیگر نگاهم یم

زند. کاش هدف بوسه ای محکم روی دستانم یم
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گذرد که از اش دستانم نبود. خواهیسی از دلم یمبوسه

گزم. با دیدن چشمان ترم، لبخند حیابی خودم لب یمبی 

آورد. یگ از دستانش زند و رسش را نزدیکتر یمای یمکالفه

گذارد و با انگشت شستش را جابی میان گوش و گردنم یم

ام که کند.. آنچنان مسخ شدهام را نوازش یمگونه

نمیتوانم تکان بخورم. دوست دارم تا ابد در حصار 

مهر نوازشم کند. آب  دستانش بمانم و همینطور با 

ی یم دهد. مردمک لرزان چشمانش دهانش را با صدا پاییر

زنند و صدای آرامش که به سخنر شنیده نیاز را فریاد یم

ای را از من العمل و مقابلهشود، قدرت هر عکسیم

د. انگار با تن صدایش جادویم یمیم  .کندگتر

کشم شه. دیگه نیماین فاصله سختمه ترگل. نیم  -

 !اینجوری

 

کند. لبهایش را سفت و سخت بدون و فاصله را تمام یم

چسباند. چشمانم دیگر از این هیچ حرکنر به لبهایم یم

ای برای شود. با اینکه تمام حرکاتش مقدمهگشادتر نیم
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های شوم. از حساین بوسه بود باز هم شوکه یم

آورند بر خود متناقضی که یکباره به رسم هجوم یم

ی درونم مانع از عقب کشیدنم یملرزمیم ی شود. ، اما چتر

ی  ی  مرد روبرویم. چتر
ی

ی شبیه اطمینان به مردانگ ی چتر

شبیه به نیازی که به اتصال به آغوشش داشتم و این 

 .اممدت با ترس از گناه، رسکوبش کرده

 

کشد اما دستش همچنان ای عقب یمرسش را لحظه

م صورتم را نگه داشته. پر حرارت نگاهم میکن د و از رسی

ام دزدم. از اینکه عقب نشینی نکردهرسی    ع نگاه یم

نشیند. پاهایش را کنارم دراز لبخندی روی لبانش یم

کشد و کند. دستم را آرام آرام بیشتر به سمت خود یمیم

د. دوباره مرا یمکامل در آغوشم یم بوسد. لبهایش گتر

ند. اما محکم لبانمنشینند و بریمروی لبانم یم ی را مهر  ختر

ی یمیم کنند و کنند. اینبار لبانش مکث بیشتر

کشد اش را از دست میدهد. لبهایم را به کام یمخودداری

 .بوسدو با حرکات نرم لبانش آنها را عمیق و طوالبی یم
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بندم و حس گناه را پس زده و در این لحظه چشمانم را یم

ی حرکنر که به لبهایم یمشوم. با او غرق یم دهم برای لیر

کند و اینبار با حرارت و اشتیاق ای مکث یملحظه

ی بوسیدن را از رس یم د. یمبیشتر بوسد و بوسد و یمگتر

د. متوجه حرکت دستانش روحم با روحش درهم یم ی آمتر

 یم
ی

آید اما ام یمهای باالتنهشوم که به سمت برجستگ

کشد. آنچنان و عقب یمکند همانجا دستش را مشت یم

حیس در وجودم پاگرفته که میدانم اگر در این لحظه 

ی از من باشد، باز هم نه نخواهم  های بیشتر ی طالب چتر

دهد تا گفت. حیس در جانم پیچیده که جسارت یم

دستانم را باال برده و دور گردنش حلقه کنم. حیس که 
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ین است که هم یم ه ترساندم، هم بآنقدر خواستنی و شتر

 .کندروی تشویقم یمپیش

 

ی باری ی حس عجینی را تجربه یماولیر کنم، ست که چنیر

ست که اما کشیسی که درونم پا گرفته آنقدر قوی

د. خواهم ارسالن حنر برای ثانیهنیم ای فاصله بگتر

بان قلبم باالرفته و نفسهایم را تند کرده. دستهای  ضی

راه  ام بازی نوازش بهارسالن که روی کمر و شانه

 .بخشنداند، این کشش را قدرت یمانداخته

 

افتد رسش را عقب میکشد ارسالن وقنر به نفس نفس یم

خندد و چسباند. ریز یمام یماش را به پیشابی و پیشابی 

صورتم را میان دستهایش گرفته و گونه ام را محکم 

کشد که صدای بوسد. مرا طوری به آغوش یمیم

اش است و . رسم روی شانهشنومهایم را یماستخوان

بینم اما لبخندش را از همینجا هم میتوانم صورتش را نیم

  .حس کنم
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. من احمق این همه وقت چطوری   - کشنر که منو لعننر

 .خودمو از این محرسی محروم کردم نمیدونم

 

اضی که به خودش یم دهم. اما کند نیمجوابی به اعتر

من نزدیک شود،  خواست بهمطمئنم اگر زودتر از این یم

  .دادبرای همیشه اعتماد من را از دست یم

 

کند. کوسن مبل را روی دستش را به سمت مبل دراز یم

ی یم هایم را گرفته و به دراز اندازد. با دستانش شانهزمیر

گذارم. کند. رسم را روی کوسن یمکشیدن دعوتم یم

خودش هم به رسعت کنارم دراز کشیده و روی آرنجش 

زند؛ طوری که رسش را باالی رسم نگه دارد. تکیه یم

م نفسهایش که به صورتم یم خورد داغ است. از رسی

م و تمام تالشم  لحظات قبل لب پایینم را به دندان میگتر

کنم که به چشمانش نگایه نکنم و همزمان به این را یم

 !آیدکنم که چقدر لبخند به لبهای مردانه اش یمفکر یم
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ام که به جای ترسیدن و رسخ و سفید حیا شدهچه بی  

ای عاشقانه و گرم کنم دوباره مرا به بوسهشدن، آرزو یم

ترسم با صدای بلند آرزو کرده باشم که دعوت کند. یم

اختیار شود. بی اینطور به رسعت و در لحظه اجابت یم

گذارم. حالوت حس هایش یمدستانم را روی شانه

شده که اگرخدا در  خواسته شدن طوری در دلم رسازیر 

د، شکاینر نخواهم  ی لحظه جانم را بگتر ی جا و همیر همیر

کرد. به او خواهم گفت "من اوج خوشبخنر را در این 

 ".لحظه تجربه کردم
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کنم. انگشتان دستم را روی در آینه به صورتم نگاه یم

 کشم. حسابی متورم شده. از کبودی لب پایینم یم

یادآوری دقایقر که گذارنده بودیم، گوشه لبم را به دندان 

م و لبخند تا چشمهایم باال یمیم آید. ارسالن بعد از گتر
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اینکه از کنارم بلند شده بود با جدیت گفته بود "گفته 

؟ االن صندلیتم  بودم قبل خواب در اتاقت و قفل کنی

 ."بکش پشت در

 

م را یادآوری  ی که هراس و رسی ی میکند، این است تنها چتر

که زنعمو مثل این چندوقت رسزده و بدون اطالع به 

 روی لبم را ببیند. آنوقت حتما از 
ی

گ اینجا بیاید و تتر

 !خجالت خواهم مرد

 

شود. ارسالن برای دوش صدای آب حمام قطع یم 

ی به حمام رفته بود و من هم به اتاقم پناه آورده  گرفیر

تنها صندیل را پشت در اندازم. نه بودم. نگایه به در یم

ام. خودم هم از ام، که حنر در را قفل هم نکردهنگذاشته

س و عجیب که از درونم رسبرآورده و حیا را  این ترگل نتر

 کرده در عجبم
ر
 !ف
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روم و گوشم را به در هایم به سمت در یمروی پنجه

ون یمیم آید و صدای پایش جای چسبانم. از حمام بتر

شود. پشت در اتاقم مکث میکند. دور شدن نزدیک یم

شنوم. اینبار جای های سنگینش را یمصدای نفس

ای در چسبانم. چند دقیقهام را به در یمگوشم، پیشابی 

شنوم که مانم. دوباره صدای قدمهایش را یماین حالت یم

روند و صدای بسته شدن در اتاقش، به سمت اتاقش یم

ی ارسالن در سنگ ر خودش دارد. به حکایت از پناه گرفیر

شد امشب گردم و دراز میکشم. کاش یمطرف تخت بریم

 !تنها در بوسه خالصه نشود

 

برای پرت کردن حواسم به عیدی که نزدیک است فکر 

کنم. انگشتانم را باال گرفته و روزهای باقیمانده را یم

میشمارم. امسال بیشتر از هر عید دیگری مشتاق تحویل 

های او ه در کنار ارسالن و با بوسهسالم. از تصور سایل ک

 .شودتحویل خواهد شد قند در دلم آب یم
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* 

 

توانست خوددار باشد. این خودداری بیشتر از این نیم

برای او که لذت رابطه را بارها چشیده ، تا همینجا هم 

 و زاهد نبود که ترک 
ی
نفسش را گرفته بود. او که صوف

د که در برابر دنیا گفته باشد؛ اما خییل وقت بو 

کرد. امشب هم نصیب های ترگل مقاومت یمجذابیت

ده بود. تنها به شکار لبانش رفته   از این زیبابی نتی
چندابی

ی امشب را  انش بودند، قطع به یقیر بود. اگر دوست دختر

شد؛ با با آنها در تختشان صبح میکرد. اما با ترگل نیم

ی که مدام دستش را به یقه د تا دختر از کیپ اش میتی

ی که تا کارش تمام یم ی شود. دختر شود بودن آن مطمی 

ی یم اهنش را پاییر ی پتر دهد که سفیدی ساق آستیر

دستانش را پنهان کند. با ترگیل که نابلدی و بکر بودن از 

توانست بیشتر از این تمام حاالت امشبش پیدا بود. نیم

ک حصار کشیده  وبی نامرب  دور دختر وی کند. نتر پیرسی
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ی بوسهرا وادار به عقب نشینی یمکه او  ها و کرد. همیر

آمد. آغوش هم برای ارسالن فتح الفتوح به حساب یم

ک را در این زمان  خودش هم دوست نداشت حریم دختر

درهم بشکند. این دختر آنقدر برایش عزیز شده که 

 .ارزشش کندنخواهد بی 

 

 ۱66پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

آب رسد حرارت رسش را فرو  رود تا دوشبه حمام یم

ی این ماند اما وسوسهبنشاند. نیم ساعنر زیر دوش یم

کند. بعد از بوسیدنش، تصویر سیب رسخ رهایش نیم

ترگل برهنه پررنگتر از قبل جلوی چشمانش زنده شده 

دهد. یقینا بود. کف دستش را به دیوار روبرو تکیه یم

ین پشیمابی عمرش را تجربه کرده است . اگر تا قبل بزرگتر

از بوسیدن ترگل فقط دوستش داشت، االن تمنای 
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داشتنش، آن هم تمام و کمال، داشت نفسش را 

گرفت. کاش کیم بیشتر خودداری کرده و به این کوزه یم

ینی آن زیر دندانش نرود و  عسل ناخنک نزده بود، تا شتر

داند اگر بار دیگر آرزوی تکرارش عذابش ندهد. یم

تواند هیچ حریم و کنند، دیگر نیمامشب را تکرار  

  .حدودی را حفظ کند

 

کند و حنر ندابی از درونش او را به این تکرار تشویق یم

فکر اینکه ترگل را تصاحب، و به این شکل فربد  را 

اندازد. اما در نهایت ازمیدان به در کند را هم به رسش یم

 .زندبا لفظ "نامرد" به خودش ترسی یم

 

ون یممرش یمحوله را دور ک آید. پیچد و از حمام بتر

خواهد به اتاقش برود اما قدمهایش او را پشت در اتاق یم

گذارد و انگار که کشانند. دستش را روی در یمترگل یم

ین نقطه به خود احساس  ک را در نزدیکتر حضور دختر

اش را به در تکیه میدهد و چند لحظه در کند، پیشابی 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

اکراه قدمهایش را به عقب ماند. با همان حالت یم

رود. اگر امشب از پس وسوسه کشد و به اتاقش یمیم

درونش بربیاید، از پس هرکار دیگری در دنیا برخواهد 

 .آمد

 

تمام شب را بیدار مانده و در جایش غلت زده بود. صبح 

ون یم زند. خییل زود، پیش از رویاروبی با ترگل از خانه بتر

شد، ه رسیعتر این دختر مال او یمکرد. یا هرچباید کاری یم

یز یم فرستاد. تا نه از یا تا روبراه شدن کارها او را به تتی

  .فربد، بلکه از خودش او را در امان نگه دارد

 

 شاب  که معموال با مادرش تماس یم
ی
د و او را به کاف گتر

خواهد از تصمیمش کند. یمگذارند دعوت یمقرار یم

ا پدرش هم حرف بزند. همیشه برای او بگوید. باید ب

ی است اینبار هم  راهنمای خوبی برایش بوده. مطمی 

 .ساز خواهد بودراهنمابی بهرام چاره
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ی یمتلفن را قطع یم گذارد. کند و گویسی را روی متر

 شاپ برود که فربد زنگ زده و ختی 
ی
میخواست به کاف

د و د. با ارسالن تماس یمآیداده بود که به خانه یم گتر

کند. تا رسیدن فربد زمان قرارشان را به فردا موکول یم

ینی نخریده و زیادی ندارد. چندروزی ست کیک و شتر

ین گزینه در این زمان کم، کیک مورد عالقه فربد  بهتر

 .شوداست. رسی    ع دست به کار یم

 

ون یم  کشد یک ساعت بعد قالب پای سیب را از فر بتر

ای که گرفته را داخل لیوانهای بلند و ب پرتقال تازهو آ

ی دار یمپایه ریزد. لبه لیوان را با بریسی از پرتقال تزییر

ون بیاورد که صدای کند. یمیم خواهد کیک را از قالب بتر

باز و بسته شدن در و متعاقب آن صدای بلند فربد را 

  .شنودیم
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 .سالم بر شوکت السلطنه  -

 

 از تم 
ی

ام وجنات فربد پیداست، اما باز هم برای خستگ

صدا زدن مادرش با آن القاب خاص و زیبا حوصله 

ی نیست یم ی گذارد. عشق وافری که به مادرش دارد چتر

که شوکت آن را نبیند و لمس نکند.  لبخند دندان نمابی 

 .رودزند و با باز کردن دستانش پیش یمیم

  .سالم قربونت برم  -

 

ت اما بازهم در آغوش فربد گم است. سزن بلند قامنر 

فربد مادرش را محکم بغل میکند و روی رسش را 

ون یمیم آید و روی بوسد. شوکت از آغوش پرسش بتر

ون یممبل یم کشد و روی نشینند. فربد کتش را از تن بتر

شکند، اندازد. قولنج گردنش را که یمی مبل یمدسته

وندنگرابی و دلسوزی از چشمهای شوکت رس   .متر

ای فدات شم. چرا اینقدر خودتو خسته چقدر خسته  -

 کنی مامان؟یم
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ی نیست. آخر ساله، حساب کتابا یکم بهم ریخته.   - ی چتر

باید جمعشون کنم. این چندروز تا دیروقت کارخونه 

  .بودم. یکم خسته م

احت کن  -  .الاقل شبا بیا خونه استر

م خونه خودم. گفتم که   - دیروقت میام. نه مامان.  متر

 .کنماینطوری تورو هم بدخواب یم

ی خودت تنها. بیا فدای رست. من اینجا تنها، تو خونه  -

 .مامان جان. نرو تنها بموبی 

 

یدهد. شوکت از جا بلند فربد رسش را به تایید تکان م

شود تا فربد راحت دراز بکشد. جورابهای فربد را از یم

اض پایش دریم  .شودفربد بلند یمآورد که صدای اعتر

 .خودم درمیارم مامان. تو چرا آخه  -

ی نیست که. در آوردم. بذار یه آب پرتقال بیارم   - ی چتر

 .حالت جا بیاد
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ی

تمام غروب را با توجهات شوکت گذرانده بود و خستگ

نه تنها از جسمش که از روحش هم در شده بود. شوکت 

ها چهبعد از گذشت نزدیک به یس سال، هنوز هم مثل ب

 .برداز تر و خشک کردن فربد لذت یم

 

 ۱68پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

ساعات اول شب روی همان مبل سه نفره به خواب  

رفته بود و از آنجابی که عادت به خوابیدن طوالبی 

های شب از خواب ستر شده بود. مادرش نداشت نیمه

رویش پتوبی کشیده و بالشنر زیر رسش گذاشته بود. 

 خودنمابی یملیوا
ی کرد. لبخند محوی از ن آبی هم روی متر

  .زنداین توجهات بی دری    غ مادرش یم

 

اندازد. پتو را از روی پایش برمیدارد و گوشه مبل یم

مالد و هردو دستش را به چشمانش را با دو دست یم
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ی میکشد تا قولنجش را بشکند. فراموش کرده بود  طرفیر

رد و اذیت شده بود. از قبل از خواب کمربندش را دربیاو 

ون یمجا بلند یم کشد و شود، کمربند را از پلهای شلوار بتر

ی غرق در سکوت کند. خانههمانجا کنار پتو پرتابش یم

و تاریگ، نشان از خوابیدن مادرش دارد. نگاهش به 

ی راهروی منتیه به اتاقها یم افتد. دل تنگش پیشنهاد رفیر

قیه ساعات شب را در آن اتاق دهد، تا ببه اتاق ترگل را یم

داند زند. یمسه در چهار رس کند. اول رسی به شوکت یم

بخش های قوی که سالهاست قبل از خواب آرام

ی قرصیم ها خواب سنگینی دارد. خورد و به لطف همیر

های بوسد و پتو را تا شانهدر خواب پیشابی مادر را یم

  .کشدمادرش باال یم

 

ود. شوکت را یم بی رسو صدا در اتاق ون متر بندد و بتر

ه در اتاق ترگل یم نشیند. وقنر ترگل دستش روی دستگتر

خانه بود بارها نیمه شب راهش را سمت این در کج کرده 

بود و هربار با در قفل شده روبرو شده بود. اما پس از 
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رفتنش، دیگر در قفل نبود و شبهابی که فربد به خانه 

ه مادرش میآمد، رسی به این  ی که دستگتر د. همیر ی اتاق متر

ی یم شود، از دلش میگذرد کاش یگ دهد و در باز یمرا پاییر

از شبهابی که ترگل در این اتاق بود، با در باز روبرو میشد. 

آنوقت کاری میکرد که ترگل تا ابد مال خودش باشد و 

ک زبان نفهم ی به رسش نزند. دختر  !هیچوقت فکر رفیر

 

کشد. دارد و بو یمالش را بریمرود. ببه رساغ تختش یم

دیگر مثل روزهای اویل که ترگل رفته بود بوی خوب 

ی موهایش را نیم دهد. معلوم است مادرش از گردگتر

ی و  ی مثل سابق تمتر اینجا هم غافل نشده که همه چتر

کند. لباسهابی که مرتب است. در کمد دیواری را باز یم

ه آنها را ترگل عادت داشت به ترتیب رنگ از روشن ب ه تتر

آویزان کند، به همان ترتیب رسجایشان بودند. چقدر 

ک روی این لباسها به چشمش  جایل خایل انگشتان دختر

 آبی آسمابی را که آید. دست دراز یمیم
ی کند و شومتر

ک بشدت با آن  خودش برای ترگل خریده بود و دختر
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ون یم اهن را بغل یمخواستنی میشد را بتر کند و کشد. پتر

ی زیبا در تنش به یاد یمذ  .آوردوق ترگل را از دین آن شومتر

 

 ۱69پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

اشتباه از خودش بود! اصال نباید منتظر بزرگ شدن ترگل 

 مغز او را یم
ی
ماند. باید از همان شانزده، هفده سالگ

کرد. از همان روزهابی که خودش فهمیده بود آماده یم

گل قبل نیست. همان وقنر که ترگل برایش همان تر 

های ترگل را دوست دارد. از همان فهمیده بود خنده

روزهابی که فهمیده بود ترگل چقدر با موهای باز و 

اش خواستنی است. از آشفته و لبهای نیمه باز برجسته

همان وقنر که دستان خودش را روی کمر ترگل تصور 

در سن  کرده بود. اشتباه از خودش بود! این همه دختر 

ی ازدواج یم بندند؛ ترگل کنند و به شوهرشان دل یمپاییر
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هم یگ از آنها. چرا زودتر از اینها ترگل را با این فکر که او 

 قرار است شوهرش باشد، تربیت نکرده بود؟

 

رد بوی محو شده در اتاق خار چشمش است. انگار تا 

شنید، ها یموقنر که بوی ترگل را از روی بالشت و لباس

ی داشت. اما حاال در این اتاق غرینی یم کند. حس بهتر

ی را دوباره آویزان یم کند و رساغ شیشه عطر ترگل شومتر

خواهد چند پاف از آن را روی تخت و رود. یمیم

ک بپاشد تا مدبر دیگر حضور ترگل را در  لباسهای دختر

این اتاق حس کند. خودش چندین شیشه عطر برای 

و همیشه از شیشه عطر صوربر ترگل خریده بود اما ا

رنگش که بوی مالیم گلهای بهاری داشت، استفاده 

ی را با نگاهش یمیم گردد، همه عطرها کرد. روی متر

  .ی صوربر هستند به جز همان شیشه

 

ون یم کشد، زیاد اهل آرایش نبود کشوی اول دراور را بتر

و کل لوازمش به چند براش و یک کیف کوچکف شامل 
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ابی آرایش محدود میشد.لوازم آراییسی یک لوازم ابتد

ها و طرف کشو قرار گرفته اند. نییم از کشو هم با ساعت

ی خود فربد زیورآالتش پر شده. زیورآالبر که همه هدیه

ک است. کشوی دوم را باز یم کند. لباس زیرهای دختر

ی نیست. کشوی مرتب چیده شده ی اند. در اینجا هم چتر

تکند و البالی بر یمسوم و چهارم را هم باز  ها و رسی

ی شلوارهای ترگل را یم گردد. اینجا هم نیست. مطمی 

ی دیده  و  ی متر است دفعه قبل شیشه عطر را روی همیر

  .بوییده بود

 

ی که به فکرش یم ی رسد این است که موقع تنها چتر

ی افتاده و شکسته شده باشد. به  نظافت اتاق از روی متر

ی تحریرش یم ای بار هزارم دنبال ردپابی رود تا بر سمت متر

های ترگل بگردد. دفتر از شخص سوم میان یادداشت

ی بریم دارد. حداقل صدبار آن خاطرات ترگل را از روی متر

ی  ی دستش را نگرفته. دوباره مطمی  ی را دوره کرده و چتر

ون یم شود که ترگل با سودای شخص دیگری از خانه بتر
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کند، کاش نزده. آنقدر دلتنگش است که حنر آرزو یم

نوشت. ترگل عاشق کیس بود و از او در این دفتر یم

توانست پیدایش کند. اما خییل رسی    ع اینطوری حداقل یم

 خط یم
ی

کش روی این آرزو را با قرمز پررنگ کشد. دختر

حق نداشت به جز او کس دیگری را به حریم دلش راه 

 .بدهد

 

ا روی گذارد و با نگایه اجمایل آن ر دفتر را رسجایش یم

ی بریم رود اما دوباره به رسعت گرداند. قدیم عقب یممتر

ی یم ی رسش را به سمت متر ی چرخاند. حس میکند یک چتر

ی  رسجایش نیست. چشمانش را ریز کرده و دوباره همه چتر

 .گذراندرا از نظر یم

 

 ۱70پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#
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ی قرار  کتاب های کنکور و دو رمان در قفسه باالی متر

ی روی فتهگر  اند. قبال هم جایشان همینجا بود. روی متر

 
ی

ست که روی آن نقایسی زیرلیوابی فوم، ماگ زرد رنگ

گ با عینک درشت وجود دارد. لیوان رسامیگ  دختر

بنفیسی که ترگل مدادها و خودکارهایش را درونش قرار 

داد هم رسجای خودش است. حنر گلدان خییل یم

، چسبیده به کوچک کاکتوسش هم گوشه ی انته ی ابی متر

دیوار و از جایش تکان نخورده. چراغ مطالعه هم که 

هابی که ترگل خییل دوستشان 
ی همینجاست. همه چتر

 !داشت

 

ی رسجایش است. فکر یم کند از بس در ظاهرا همه چتر

ای برای پیداکردنش این اتاق به دنبال کشف نشانه

گشته، دچار توهم شده است. اما ناگهان فکری در رسش 

 ترگل رسجایش نیست. ای یمجرقه
ی

ین وابستگ زند. مهمتر

  .شان با پدر و مادرشنفرهقاب عکس سه
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زند. امکان ندارد! شاید از شدت تعجب خشکش یم

بتوان توجییه برای نبود عطر آأورد، اما برای نبود این 

ی کنار چراغ مطالعه قرار  قاب عکس نه. همیشه روی متر

اش . اما حاال جای خایلداشت. دقیقا جلوی چشم ترگل

 ممکن است افتاده بدجور توی ذوق یم
ر
زند. چه اتفاف

افتد. یعنی ترگل به این خانه باشد؟ رسش به دوران یم

رفت و آمد دارد؟؟ آن هم در نبود او؟؟ یعنی ترگل تا این 

حد به او نزدیک بوده و خودش ختی نداشته؟ با عجله دو 

خواهد مادرش را از دارد. یمقدم به سمت در اتاق بریم

خواب بیدار کند و از آمد و رفت ترگل بگوید، اما به 

دهد. امکان ندارد ناگهان مغزش به پاهایش ایست یم

ترگل به اینجا آمده باشد؛ اگر اینطور بود نگهبان 

  .دادساختمان رفت و آمد ترگل را حتما به فربد ختی یم

 

ی داند باید به زند. نیمیک چرخ دور خودش یم ی چه چتر

فکر کند. این قاب عکس حنر اگر شکسته شده باشد به 

جز ترگل، همآنقدر برای خود شوکت عزیز است که 
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عکس خایل را نگه دارد و جلوی چشم بگذارد. دستش را 

کند محکم به موهای کوتاه و مرتبش میکشد. سیع یم

های پازل را به درسنر کنار هم تمرکز کند و همه تکه

زند به رسعت به سمت ای که به رسش یمبچیند. با جرقه

کند. بلوز و گردد. دوباره لباسها را زیر و رو یمدراور بریم

بان شلوار نقره ای رنگ دوست داشتنی ترگل نیست. ضی

ی با عقل  ی قلبش همینطور رو به افزایش است. یک چتر

هابی آید.! نیمجور درنیم
ی شود که همزمان برای تمام چتر

 افتاده باشدکه ترگل دوستشان دا
ر
 .شت اتفاف

 

ترگل که به اینجا نیامده. امنیت مجتمع هم آنقدری باال 

هست که دزدی نتواند وارد شود. حنر اگر دزد بیاید هم 

هابی مهم
ی ی برای بردن وجود دارد؛ چتر

های مهمتر ی تر چتر

از یک شیشه عطر نصفه نیمه و یک قاب عکس قدییم. 

بان، خشم زیادی درون خونش پم شود. از پاژ یمبا هر ضی

فکر به تنها گزینه باقیمانده، همچون کیس که تتر خورده 

دارد و روی تخت آوار باشد نامتعادل به عقب قدم بریم
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شود؛ ای رسش از هر فکری خایل یمشود. چند لحظهیم

انگار تمام حسگرهای مغزش در لحظه از کار افتاده و قوه 

 .ادارکش را از دست داده

 

 ۱7۱پارت_ #

  _من_قلب_توستخانه#

 

 

ی صورتش یم کشد و روی دست راستش را از باال تا پاییر

کند به افکارش نظم بدهد دارد. سیع یمفکش نگهش یم

و از اول مرور کند که اصال چرا به این اتاق آمده. با 

ای که به آن رسیده، نگاه ناباور و ی نتیجهیادآوری دوباره

ی از دهد. نفسهاش را به در اتاق یمتوخایل ایش سنگیر

 .شودآید وصدابی در رسش اکو یمسینه باال یم

خواد ولش کن فربد. بهش فکر نکن... ترگل تورو نیم  -

بیخیالش شو... این بچه دست من امانته... وقنر 

ه حق داره تورو  رنگابرنگ دختر تو زندگیت میاد و متر
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... ترگل  نخواد... روزبروز داری بیشتر شبیه خرسو مییسی

 ...خواد مامان جانیمتورو ن

 

زند. مامان! چقدر احمق است که تا به حال پوزخندی یم

توانسته هم در فرار به ترگل نفهمیده. تنها کیس که یم

کمک کند و هم لوازم محبوبش را از اتاق خارج کند یک 

 ...نفر است؛ مامان! شوکت السلطنه

 

 پشتش بود و تنها در مورد ترگل
ی

 مامابی که در همه زندگ

حمایتش نکرده و او را از اجبار به ترگل منع کرده بود. 

اش نسبت به گم شدن ترگل، مادری که خونرسدی

همیشه برایش جای سوال داشت. رسش را با دودست 

د. مغزش رو به انفجار است. حال کیس را دارد که یم گتر

از پشت خنجر خورده؛ آنهم از طرف عزیزترین کسش. 

 که حنر جلوی خرسو هم مورد اعتمادترین کسش. کیس

سینه ست  کرده و در نزاع میان پدر و پرس تمام قد از فربد 

 .کردجانبداری یم
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نشیند و تا روشن شدن هوا همانطور روی تخت ترگل یم

کند. به رودررو شدن با کند. به هزار راه فکر یمفکر یم

ی او تا جای ترگل را نشانش  مادرش و تحت فشار گذاشیر

که تمام فشاری که این مدت تحمل کرده را بدهد. به این

کند. خودش را بابت اتهام یکجا باال بیاورد. بارها شک یم

ها را کند و وقنر دوباره رسنخزدن به مادرش محاکمه یم

رسد. آنقدر کند، نتیجه به شوکت یمبهم وصل یم

کند و ست که سیگار پشت سیگار دود یمعصبابی 

ریزد. پرزبلند اتاق ترگل یمخاکستر سیگارها را روی فرش 

پیدایش که کند مادرش و ترگل را با هم مجازات خواهد 

کرد. از هر کس دیگری در دنیا توقع خیانت داشت به 

جز مادرش. یعنی دلش برای عز و جز کردنهایش نسوخته 

 پاسوخته شهر را برای بود؟ او که یم
ی

دید فربد چون سگ

عموی فراری زیر و رو   ی این دختر کرده، چطور یافیر

توانسته بود ساکت بماند؟ چطور توانسته بود روی 

 داغ شدن پرسی که جانش بود چشم ببندد؟نقره
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 ۱7۲پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

ی که سپیده یم  دارد و از خانه زند کتش را بریمهمیر

ون یم تواند تا بیدار شدن شوکت صتی رود. نیممادرش بتر

اش داده ر به آب بزند. بازیگدابار بی کند. نباید این

ی که کیم، فقط بودند؟ بازی ی شان خواهد داد. تنها چتر

کند این است که اگر شوکت ترگل را فراری کیم آرامش یم

ده و از آن افکار  داده، حتما او را به جای امنی ست 

ی فکر و روحش شده آزاردهنده که در این چندماه خوره

ی نیست  .بودند، ختی

 

در اتاقش در کارخانه سیگار کشیده و فکر  تمام روز را  

کرده بود. آدم رفتارهای هیجابی نبود. همیشه دو 

گدار به آب دوتایش چهارتا شده بود. نباید اینبار هم بی 
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د. هنوز هم دلش نیم ی خواست همدسنر مادرش با متر

ترگل را باور کند و این حنر از فرار ترگل هم برایش 

ی  اش بود. تمام قرارهای کاری تر تر و غتر قابل هضمسنگیر

دانست روی هیچکاری به جز را کنسل کرده بود. یم

ی ترگل، حضور ذهن و تمرکز نخواهد داشت. مساله

صدبار قصه را از اول مرور کرده و هر بار به مادرش 

 .سوزاندرسیده بود، آیه کشیده بود که جگرش را یم

 

همد که فبیند یمصبح که شوکت در اتاق ترگل را باز یم

دانست قبال بازهم فربد شب را در اتاق او گذرانده. یم

هم چند باری به اتاق ترگل آمده و دفتر خاطراتش را زیر و 

رو کرده. در همان بدو ورود بوی سیگار زیر دماغش 

کند تا زند و پنجره را باز یمحریر را کنار یم زند. پردهیم

ون برود. با دیدن ت ه سیگارها و بوی سیگار از اتاق بتر

شود و روی زانو خاکستر ریخته شده روی فرش خم یم

دارد و همزمان برای نشیند. ته سیگارها را با دست بریمیم

 .ریزددل تنگ فربد اشک یم
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فهمد چقدر حال فربد خراب بوده که این تعداد یم 

کند سیگار را دود کرده. خودش را برای بار هزارم لعنت یم

شمارد. شاید اگر ترگل با فربد ازدواج و ته سیگارها را یم

کرد کم کم دلش گرم او میشد. قرار نبود که ماجرای یم

خودش و خرسو برای او هم تکرار شود. او بهرام را قبل از 

خرسو دوست داشت اما در قلب ترگل که کیس نبود. 

اش با ارسالن کیس نبود. خودش الاقل قبل از آشنابی 

ی ایباعث شده بود همه  .نطور در هم گره بخوردچتر

 

کشد. از همان اول نباید هشت ته سیگار! قلبش تتر یم

پذیرفت. ارسالن کرد و درخواست ترگل را یمدخالت یم

راست گفته بود؛ ترگل بچه بود و بچگانه تصمیم گرفته 

یک یم   .شدبود، او نباید در این تصمیم احمقانه رسی

 

ی یم ا تکیه گاه نشیند و دستش ر با استیصال روی زمیر

 زند و اشک یمبدنش میکند. هق یم
ی

ریزد. هم برای داغ
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که به دل فربد گذاشته هم برای عشقر که باعث شده 

به رس ارسالن بیفتد. اگر بخواهد با خودش صادق باشد، 

کند. ی ترازوی دلش سمت فربد بیشتر سنگینی یمکفه

باید یکبار دیگر با خود ترگل صحبت کند. شاید تصمیم 

 .وزش با تصمیم دیروزش متفاوت باشدامر 

* 

 

 ۱73پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

ارسالن امروز زودتر از همیشه به خانه آمد. به 

ی که در او دیدم حال آشفته  ی ی چتر استقبالش رفتم و اولیر

و پریشانش بود. چشمانش رسخ شده بودند. خریدهایش 

به  را در همان راهرو رها کرده بود و با دوقدم خودش را 

من رسانده و در آغوشم کشیده بود. حال بدش 

ای که از صبح دامنم را گرفته بود را تشدید کرده دلشوره
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بود. وقنر از دلیل حالش پرسیدم، گفت که پدرش سکته 

 .کرده و باید هرچه رسیعتر به ترکیه برگردد

 

فت و با خودش  مثل مرغ رسکنده اینطرف و آنطرف متر

یم از حال بدش بخاطر نگرابی دانستم نیزد. یمحرف یم

ی من است، اما با هر بار حرف زدن این  برای تنها گذاشیر

ترسم و دادم که دیگر مثل قبل نیماطمینان را به او یم

ایط بودن او یم توانم چند روزی را تنها بمانم. در این رسی

ی دیگری مهم تر بود و کنار خانواده اش از هرچتر

ی منع کنم. ههای بچگانتوانستم با ترسنیم ام  او را از رفیر

اش تماس عالوه بر آن در همان دوسه باری که با خانواده

تصویری داشتیم، آنقدر مهرشان بر دلم افتاده بود و من 

کردم اتفاق بدی برای بهرام خان هم از ته دل آرزو یم

  .نیفتد

 

گوید از طریق آژانس پرسدابی ارسالن تماس گرفته و یم

برایش بلیط پرواز به ترکیه پیدا کرده. یگ از دوستانش 
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آنهم برای ساعت شش صبح فردا. ارسالن را به حمام 

ی کیم حالش را بهتر کند. بعد از یم فرستم تا دوش گرفیر

د. گریهحمام دوباره با خواهرش تماس یم های ارسین گتر

اندازد چه برسد به ارسالن! دل من را هم به شور یم

یدا کرده بود هم با تماس با همان یک ذره آرامیسی که پ

ود ی متر   .خواهرش از بیر

 

تواند با پیمانه صحبت کند چون درگتر کارهای نیم

ی کردن همرسش است. هرچند با هر  بیمارستان و بستر

گوید که خطر رفع شده و از بار تماس کوتاه به ارسالن یم

دانیم این را برای خواهد که نگران نباشد. هر دو یماو یم

ها از آنها فاصله دن ارسالن یمآرام ش گوید که کیلومتر

 آن زن خوش
ی

پوش و خوش خنده دارد. وگرنه آشفتگ

ی نیست که بتوان از آن چشم پوشید ی   .چتر

 

گوید یک میخواهم سایک برای ارسالن آماده کنم که یم

رود. دست لباس تنش کافیست و دارد به خانه خودش یم
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داممان نخواهد دانم امشب خواب به چشمان هیچ کیم

کنم در این چند ساعت باقیمانده با آمد، پس سیع یم

حرف زدن آرامش کنم. هرچند دلشوره امان خودم را هم 

  .بریده

 

 که برای پدرش افتاده و ترس از دلشوره
ر
هایم را به اتفاف

ی دهم و تالش یمتنهابی شبهای آینده ربط یم ی کنم چتر

خودم بقبوالنم که بروز ندهم. باید پیش از ارسالن، به 

دیگر آن ترگل بی دست و پای ترسوی سابق نیستم. این را 

به او مدیونم؛ وقتش رسیده که بداند حرفها و رفتارهایش 

 .در این چندماه مرا چگونه از نو ساخته

 

 

ی اش به خانهکند مرا به همراه پرسدابی هرچه اضار یم

بم و کنم. هم بشدت معذبرادر پیمانه بفرستد قبول نیم

خواهم پای کس دیگری را در این ماجرا باز هم اینکه نیم

  .کنم و برایش دردرسی تازه بسازم
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قرار است سیاوش ساعت سه صبح به دنبالش بیاید و او 

د. یم خواهد گویسی همراهش را برای من را به فرودگاه بتی

ی کنم. یمبگذارد اما قبول نیم دانم به محض نشسیر

اش تماس خواهد گرفت و بشدت به هواپیما، با خانواده

تلفن همراهش نیاز دارد. من هم اینجا کیس جز شوکت 

جون را ندارم که اگر بتواند و الزم شود خودش به من رس 

 .آوردزند وقنر هم بیاید از ارسالن برایم ختی یمیم

 

 ۱74پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 دارد و در جیب داخیل کتکیف کوچک مدارکش را بریم

 تن کرده که چرمش یم
ی

گذارد. زیر کتش، پلیور آجری رنگ

بشدت جذابش کرده؛ حنر در این حال و احوال. موهای 

اند به حال خودشان اش را که باز هم بلند شدهآشفته
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اش بروم. حنر تا گذارد. دوست دارم خودم برای بدرقهیم

داند و اضار فرودگاه. اما ضعفم را نسبت به تاریگ یم

ند از همان راهرو به داخل خانه برگردم.  با چشمان کیم

کنم که دارد بندهای نیم بوتش را ام نگاهش یمپرشده

  .بنددیم

 

هرسش را ناغافل باال یم کند. ام را شکار یمآورد و نگاه ختر

ایستد و چند دقیقه عمیق و با محبت نگاهم صاف یم

 و نگر یم
ی

ابی از کند. تک تک اجزای صورتم را با دلتنگ

ی باز یمنظر یم کند و با رس گذراند. دستانش را به طرفیر

ند که جلو بروم. خودم را به آغوشش پرت  ی اشاره متر

زنم. سکوت کنم و دستانم را محکم دور کمرش گره یمیم

هاییست که از ی حرفمیانمان خودش گویای همه

ام گریه نکنم و پای گذرد. به خودم قول دادهدلمان یم

ی ار  سالن را بیشتر از این سست نکنم. رسم را روی رفیر

گذارم و او هم دستانش را دور شانه هایم سینه اش یم

فشارد. کند و مرا محکم و مردانه به آغوشش یمحلقه یم
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هایش را گذارد و من تمایم نگرابی اش را روی رسم یمچانه

اش زیر فهمم. با صدای خش گرفتهاز لمس دستانش یم

 .کندگوشم زمزمه یم

کردم اینطوری بشه... کاش میشد نرم... فکرشم نیم  -

تونم مامان اینارو تنها بذارم نه قرار بود باهم بریم... نه یم

 .تو رو

 

وع کنم. مگر به خودم  ی جا رسی محکم بودن را باید از همیر

 .امقول نداده

ه. باید بری! نگران من   - االن بودنت پیش اونا مهمتر

 .نهنباش. جای من که ام

ترسم ترگل! انقدر دلشوره دارم که نفسم داره بند یم  -

یش بشه؟ ی  میاد. نکنه بابا چتر

انشاهللا که تا بریس حالشون خوب خوب شده. نگران   -

 .نباش. بقول زنعمو توکل کن به خدا
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م برای تکرار کند و من یمحلقه دستانش را محکمتر یم متر

دم که این آغوش. چه زمان اینطور جلد دستانش ش

خودم نفهمیدم؟ چقدر زود مرا به الفبای دستانش 

شوند هایم کشیده یمعادت داد. انگشتانش  روی شانه

 .کننداما روحم را نوازشش یم

. اینطوری خیالم الاقل از بابت   -  خونه دابی
فنر کاش متر

دم به سیاوش روزی یه بار بیاد بهت  تو راحت بود. ست 

  .ام بدهرسبزنه هرکاری الزم داشنر انج

 

در بدترین حالش هم همیشه حواسش جمع است. لحن 

توانم افسار زبانم را آورد. نیماش دلم را به درد یمدرمانده

م تا هرچه در دلم است را روی داریه نریزد  .به دست بگتر

. حنر وقنر نیسنر هم   - مریس ارسالن! مریس که هسنر

 .دلم گرمه که حمایتت رسجاشه

 

کشم و به چشمهای نگرانش زل رسم را کیم عقب یم

  .زنمیم
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من جام خوبه. اینجا خونه توئه. از هرجابی واسه من   -

ه. برو پیش خانواده ت. االن بهت نیاز امن تر و راحتتر

دارن. همونجوری که من تو این چندماه نیاز داشتم و 

  .پیشم بودی، االنم باید پیش اونا بایسی 

 .گردمزود بریم  -

 .دونمیم  -

 

کنم با گویم. سیع یممیدونم" آخر را به حالت زمزمه یم"

نگاهم این اطمینان را به او بدهم که نباید بابت من 

آورد و بوسه نریم نگرابی داشته باشد. رسش را جلو یم

  .گذاردام یمروی پیشابی 

برو تو. در هم قفل کن تا من برم. هر کاری تو حیاط   -

نجام بده. به سیاوش گفتم داری تا قبل تاریک شدن هوا ا

 . برات یه تبلت و سیمکارت بیاره با چندتا فیلم که ببینی

 !خوب
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زنم و از اینهمه توجه ناب و دقیق تشکر باز هم لبخند یم

  .کنمیم

دیگه سفارش مفارش نکنم ترگل. سیاوش رس ظهرا   -

. یه وقتا  میاد. مبادا وقت دیگه ای در و رو کیس باز کنی

به فهمن اینجام، میان تا راجعطراف یمکه امالکیای ا

 تو اینجا تنهابی خونه حرف بزنن. نیم
ی  .خوام بیان ببییی

 .باشه  -

 

 .گویدنگاه مهربانش را به چشمانم میدهد و با مکث یم

. اونوقت پای رفتنم شل   - اینقدر مظلوم باشه نگو دختر

 .میشه

 

با اینکه دوست دارم این آغوش تا ابد طول بکشد اما 

 .ناچار دستم را از دور کمرش باز میکنمب

ی میاد. حتما سیاوشه. دیرت   - برو ارسالن. صدای ماشیر

 .نشه
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ام بخوابم. حتما تا هوا کامال روشن شده اما من نتوانسته

االن به استانبول رسیده است. هرچه اضار کرده بود تا 

تا از روی بالکن کاسه آبی را قبل رفتنش در را نبسته بودم 

پشت رسش بریزم. به این کارم لبخند کم جابی زده بود. از 

ی االن دلتنگش بودم. هر روز ساعتهای طوالبی را  همیر

ون ازخانه بود اما در ماههای اول دلبسته اش نبودم که بتر

دلتنگ شوم. این دوماه آخر هم دلم گرم بود که شب را 

ب دعابی را که از کتابخانه اینجا و کنار من است. کتا

پدربزرگش پیدا کرده بودم، برداشته و هر دعابی که به 

رسید را هم برای سالمنر بهرام خان و هم برای ذهنم یم

ی ارسالن خوانده بودم   .به سالمت برگشیر
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چهارروز دیگر عید است. برای سال تحوییل که با 

 کرده ب
ی
ودم ارسالن کنار یک سفره بنشینیم کیل خیالباف

ها با من فاصله خواهد  اما ارسالن در آن لحظه کیلومتر

م. نگایه به ساعت  داشت. با صدای زنگ در از جا میت 

ها ساعت ده و نیم را نشان میدهند. اندازم. عقربهیم

هنوز به ظهر مانده  و احتمال اینکه سیاوش باشد کم 

تم است. جرئت نیم کنم به سمت آیفون بروم. سوییرسی

وم و با قدمهابی که سیع یمپوشمرا یم کنم . به حیاط متر

شوم. فرد پشت هیچ صدابی تولید نکند به در نزدیک یم

به در با بیقراری دستش را روی زنگ یم گذارد و چند ضی

بان قلبم آنقدر باال رفته هم با دست به در یم کوبد. ضی

 .که دستانم را به لرزه انداخته

 .آخه این بچه کجاست در و باز نمیکنه  -

 

ب  با شنیدن صدای آهسته اما نگران زنعمو، در را به ضی

ون باز یم کنم و با دیدنش نفس عمیقم را از سینه بتر

بندد. تازه یادم آید و در را یممیدهم. فورا داخل خانه یم
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افتد که زنعمو کلید خانه را ندارد. با هم داخل خانه یم

 .رویمیم

 

کند با یع یمروی مبل نشسته و یکساعنر ست که س

د. در این دوماه هر بار که زنعمو را  ارسالن تماس بگتر

ام الغرتر از رسی قبل شده. اینبار حنر زیر دیده

 شتر گرم ریخته و به 
چشمانش هم گود افتاده. لیوابی

برم. مشخص است او هم مثل من همراه خرما برایش یم

ترسم دوباره قند خونش بازی صبحانه نخورده و یم

اش را پنهان تواند بیقراریرد. بی قرار است و نیمدربیاو 

 .کند

صبح که بیدار شدم اس ام اس ارسالن و دیدم. از   -

سم. نکنه اونموقع دارم تماس یم م حال بهرام و بت  گتر

ییش بشه؟ ی  چتر

 

 .گذارمدستم را روی دستش یم
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نگران نباش شوکت جون. ارسالن هم حتما رسش   -

. ایشاال که حال بهرام خان تونه جواب بدهشلوغه نیم

هم خوبه. اینقدر خودتو اذیت نکن. یه قلوپ از این شتر 

 .بخور بهتر مییسی 

 

یزد. دستمایل  از  قطره اشگ ازگوشه چشمش فرو متر

ی بریم کند. انگار قطره اش را پاک یمدارد و بینی روی متر

کند که چند اشک اول راه را برای بقیه اشکهایش باز یم

ریزد و هق هق پهنای صورتش اشک یم لحظه بعد به

 نداردیم
ر
 .کند. صدایش با ناله فرف

ه  - ی  این بود که بهرام یه یه عمر همه انگتر
ی

م از زندگ

گوشه این دنیا سالم و سالمت نشسته داره زندگیشو 

میکنه. یس و یک ساله ازش دورم اما خدا شاهده همه 

ن این سالها واسه سالمنر و خوشبختیش دست به آسمو 

 .بودم
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خواهم باز هم تکرار کنم که نگران نباشد اما تا دهانم یم

پیچد. اش در خانه یمکنم صدای زنگ گویسی را باز یم

دهم. ارسالن پشت خط رسی    ع گویسی را به دستش یم

کند و تصویر ارسالن در است. زنعمو تماس را برقرار یم

د.  دلم پر میکشد برایش اما تمام قاب گویسی جا میگتر

کنم که جلوی زنعمو خودداری ام را از دست تالشم را یم

پرسد و از اینکه اینقدر ندهم.  زنعمو از احوال بهرام یم

 .کنددیر جواب تلفنش را داده شکایت یم

 

از فرودگاه مستقیم اومدم بیمارستان. نرفتم خونه. بابا   -

 .ای نگرابی ندارههم حالش خوبه. آوردنش تو بخش. ج

 دیدیش؟ واقعا حالش خوبه؟  -

 .آره! گفتم که. نگران نباش. خوبه خوبه  -
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 که پشت رس ارسالن دیده یم
ر
ون پیمانه از اتاف شود بتر

زند به او آید و با دیدن ارسالن که با تلفن حرف یمیم

شود و چقدر شود. زنعمو بوضوح دستپاچه یمنزدیک یم

د و یمانه گویسی را از ارسالن یمسوزد. پدلم برایش یم گتر

یس گریم میکند. انگار نه انگار که از عشق  با زنعمو احوالت 

دهد که میان او و همرسش ختی دارد. به ما اطمینان یم

خواهد که حال بهرام خوب است و از شوکت جون یم

سپارد و با نگران نباشد. گویسی را دوباره به ارسالن یم

م دوتا قهوه ی "متر
ود. یم گفیر م" متر رود اما من را در بگتر

 .گذاردبهت دل بزرگش جا یم

مامان! به ترگل هم گفتم. سیاوش حول و حوش   -

ساعت یک، دو میاد واسه ترگل تبلت و سیم کارت میاره. 

شما هم تا زنگ نزدی دیگه نرو اونجا. حواستون باشه. 

گردم. نهایت منم به محض اینکه بابا مرخص شد بریم

ی یمیک هفت  .مونهه بستر

 ...باشه عزیزم. ارسالن  -
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 مردد است که ارسالن به دادش 
ی
ی حرف زنعمو در گفیر

سد  .متر

ی به   - ی نگران نباش. پیمانه ناراحت نمیشه. بشه هم چتر

 .روش نمیاره. تو هم کمتر گریه کن

 

کند. کامال چند سفارش کوتاه و تکراری هم به من یم

نعمو را حساس نکند. زند تا ز معمویل با من حرف یم

شود. حال زنعمو خییل بهتر از ساعنر تماس که قطع یم

گذرد اگر من جای شوکت جون قبل است. از دلم یم

  .آورم یا نهباشم طاقت یم

حاال که حال هردویمان بهتر است عدس پلوی دست 

کنم و با زنعمو چند قاشقر نخورده دیشب را گرم یم

ا یگ کرده باشیم. اشتهایش خوریم تا ناهار و صبحانه ر یم

آید با پرسیدن دلیل گودی زیر باز شده و دلم نیم

چشمانش، دوباره حال خوبش را خراب کنم. کیم دیگر 

ی یمیم کند. تا دم در ماند و قبل از ساعت یک عزم رفیر

 .کنممشایعتش یم
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م برات که چه وقنر هم تنها موندی  -  .برو تو عزیزم. بمتر

 .جونخدا نکنه شوکت   -

ارسالن که اینجوری مجبور شد بره. منم دیگه نمیتونم   -

این هفته بیام پیشت. فربد حساب کتابای کارخونه رو 

شه جمع کرده که این چند روز و بیشتر خونه باشه. نیم

ون  .یه بزنم بتر

نگران نباش زنعمو. من دیگه به اینجا عادت کردم،   -

 .ترسمنیم

 

احت کنم، وگرنه من هنوز ام که خیالش را ر دروغ گفته

شان شبها روی های خشک درختان که سایههم از شاخه

  .افتد واهمه دارمی اتاق یمپنجره

 

بان غم یم ی شود و با صدایش هم مثل چشمایش دوباره متر

ی صداقنر که از جانب او باور دارم، برای کمگ که همه

 .کندبه من کرده از من عذرخوایه یم
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کردم کمکت کنم از ترگل. من فکر یمببخش تورو خدا   -

ه. نمیدونستم اینطوری میشه اینهمه وقت  خونه بری بهتر

 .آواره مییسی 

 

 نگاهش را دوست ندارم. کم برایم مادری نکرده. 
ی

مندگ رسی

 .دهمبا اخیم مصنوغ جوابش را یم

بی زنعمو. آواره چیه؟ کجا یم  - ی تونستم چه حرفیه متر

 .باشم بهتر از اینجا
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بی زنعمو. آواره چیه؟ کجا یم  - ی تونستم چه حرفیه متر

 .باشم بهتر از اینجا

 

گویم که چقدر بابت اینکه ارسالن را رس راهم و به او نیم

  .قرارداده سپاسگزارش هستم
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ی االن از همه بدتر شب عیدی و تنها یم  - . از همیر
موبی

 .دلم آشوبه

اش. میخوای هرچ  از خودت یاد اصال هم آشوب نب  -

گرفتم و همینجا بگم؟ خودت همیشه تو روزای سخت 

م زودتر میگذره؟ این روزا نیم گفنر هرچ  آسون تر بگتر

 .هم زود میگذره

 

ی پر یم شوند و صورتم را مادرانه با چشمانش از تحسیر

 .کنددست نرمش نوازش یم

م برم من. احساس یم  - د ماه کنم تو این چنقربون دختر

  .اندازه چندسال بزرگتر شدی ترگل

 

ند و دستم را فشار میدهدای روی گونهبوسه ی  .ام متر

ی که   - مواظب خودت باش. دیگه سفارش نکنم. همیر

 .سیم کارتت رسید یه ختی بهم بده

 .چشم  -
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بعد از رایه کردن زنعمو یک لیوان چابی برای خودم 

بینم که و را یمروم. کیف پول زنعمریزم و به سالن یمیم

ی جامانده. صدای آیفون بلند یم شود. هنوز پنج روی متر

ی زنعمو نگذشته. با فکر به اینکه حتما  دقیقه از رفیر

متوجه نبود کیف پولش شده و برگشته، کیف پول را 

مبریم   .دارم تا برایش بتی

 

شوم. ساعت از یک گذشته و ی راه متوقف یممیانه

سیاوش باشد. محض احتمال دارد شخص پشت در 

تم را هم تن یم کنم و موهایم را در کاله احتیاط سوییرسی

ت جا یم دهم. یکبار دیگر صدای آیفون در سوییرسی

هایم شود به قدمپیچد و باعث میسکوت خانه یم

 .رسعت بدهم

 

 

* 
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ده و نتیجه نگرفته بود،  هرچه کار را به زیردستانش ست 

ان بسته راه رفته و هرچه اعتماد کرده بود، هرچه با چشم

 بود. وقتش بود 
ی
از دور و برش غافل مانده بود کاف

ی خودش پرشیای  خودش وارد میدان شود. به جای ماشیر

ی خودش را به او  جدید صادق را سوار شده بود و ماشیر

ده بود تا به پارکینگ خانه ی خودش منتقلش کند. از ست 

ون مجتمع، در ماشینش کشیک داده بود.  از   صبح بتر

ساعت ده که مادرش با عجله و احوایل پریشان از 

ی االن که  ون زده بود دنبالش کرده بود، تا همیر مجتمع بتر

ون بیاید. با تمام شواهد هنوز  از در این خانه قدییم بتر

هم امیدوار بود مادرش به او خیانت نکرده باشد. کیس 

که در را به روی مادرش باز کرده بود را ندیده بود، اما 

خوب مادرش بعد از خروج از خانه، گواه مالقات با  حال

  .آشنابی عزیز بود

 

ی شود تاکیس شوکت از رس کیم صتی یم کند تا مطمی 

شود. پرشیا را به کوچه گذشته و وارد خیابان اصیل یم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

شود کند. پیاده یمحرکت انداخته و جلوی در پارک یم

و  ای که دیوارهای قدییموعقب عقب، چند قدم از خانه

اش وصله ناجور این کوچه، با آن ویالها و کهنه

د. دیوارها  ساختمانهای شیک و بروز است، فاصله میگتر

کند. دیوارهابی قدییم که نه دوربینی را از دور برانداز یم

باالی آن نصب است و نه آیفون تصویری دارد! باید 

بفهمد ساکنان این مخروبه چه کسابی هستند که مادرش 

شود، اما شناسد و با دیدنشان حالش خوب یمها را یمآن

 جابی هم بی 
ی ختی بوده. باید خودش حنر از وجود چنیر

دهمه شک   .ها را در دلش رس بتی

 

ایستد. چشمش را از زند و قدیم عقب یم زنگ خانه را یم

کند کند. برای باز شدن درلحظه شماری یمدر جدا نیم

رد. پلک راستش نبض گذاما انگار زمان ایست کرده و نیم

ی یمیم د. گوش تتر کند شاید کیس از پشت این آیفون گتر

 صدابی از آیفون 
قدییم هویتش را سوال کند. وقنر

  .دهدشنود، دوباره شایس زنگ را فشار یمنیم
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ی کتش را کیم عقب یم دهد و با حالنر طلبکارانه پاییر

کند. همه تنش دستانش را در جیب شلوارش فرو یم

به در دوخته شده تا صاحبخانه را ببیند و  چشم، و 

جوابی برای عالمت سوال های درون ذهنش پیدا کند. 

شنود که معلوم است با عجله به سمت صدای پابی یم

شوند و هایش ناخودآگاه بیشتر در هم یمآید. اخمدر یم

تر و برنده ی  .دوزدتر از دقایقر قبل به در یمنگاهش را تتر

 

 ۱78پارت_ #

  من_قلب_توستخانه_ #

 

 

یدر باز یم بیند که پنج ماه را یم شود و پشت در دختر

اش از است با نبودنش قرار را از او ربوده. قفسه سینه

ی یم شود. لبخند روی لب ترگل خشک حرص باال و پاییر

ی شود و شوکه از حضور فربد در پشت در خانهیم
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د و پر دارد. رنگش در لحظه یمامنش، قدیم به عقب بریم

آید و در افتند. یک آن به خود یمهایش به لرزه یملب

برد که در را به حرکنر غتر ارادی به سمت در هجوم یم

العمل نشان روی فربد ببندد. اما فربد زودتر از او عکس

دهد. دست چپش را از جیب درآورده و روی در یم

دهد. ترگل هر چه تقال میگذارد و آن را به داخل هل یم

رسد. با فشاری که فربد به در د، زورش به فربد نیمکنیم

شود و به سخنر کند، قدیم به عقب پرت یموارد یم

ی نیفتدتعادل خود را حفظ یم  .کند که روی زمیر

 

کند کافیست های خشیم که از چشمانش فوران یمگدازه

تا بدون حنر یک کلمه، یا یک حرکت اضافه، دست و 

ی نمانده که از ترس پای ترگل را به لرزه بیاند ی ازد. چتر

غضنی که در این چشمهای رسخ  است، خودش را خیس 

ی به در و دیوار کهنه و  ی کند. فربد نگاه تمسخر آمتر

دهد و قدییم خانه انداخته، رسی به تاسف تکان یم

ایست که زند. "بی لیاقت" تنها واژهپوزخند صداداری یم
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نش را با آن فربد بعد از چند دقیقه، مهر سکوت روی لبا

کشد. با رس به های صداداری از بینی یمشکند. نفسیم

گذارد. ترگل سیع کند و قدیم جلو یمداخل خانه اشاره یم

کند تمام جسارتش را جمع کند و خود را نبازد. هرچند یم

ی اویل که فربد را در چارچوب در دید، بازی همان لحظه

 بیهوده است. را باخت و این رسپا ماندن هم تنها تقالبی 

اش هم گواه ترسش از پایان رنگ پریده و لرزش چانه

ی االن برای قصهتلچی    .بینداش یمست، که از همیر

 ...اینجا چیکار یم  -

 

اش اش را روی بینی فربد با حالنر عصنی انگشت اشاره

کند. دهد و با هیس کشداری حرفش را قطع یمقرار یم

یده پشت این خونرسدی تواند خشم خوابترگل براحنر یم

 .پنهان را حس کند

 !هیسسسس... خفه شو! برو تو... یاال  -
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ای جز اطاعت کردن ندارد. تمام امیدش به این چاره

است که زنعمو به دنبال کیفش برگردد و یا اینکه سیاوش 

از راه برسد. یا نه، سیاوش نرسد. اگر برسد و با فربد 

شناسد؟ چقدر از درگتر شود چه؟ اصال مگر او را یم

داند؟ اصال اگر برسد و درگتر شوند و داستانش را یم

 برای سیاوش بیفتد چه؟ چند نفر دیگر قرار است 
ر
اتفاف

درگتر تومار بدبخنر او شوند؟ کاش سیاوش نرسد، اما 

زنعمو برسد. تنها کیس که میتواند افسار فربد را به دست 

د و آرامش کند خود زنعموست  .بگتر

 

کند و با قدمهابی را به سمت خانه کج یم ترگل راهش

کند به نامتعادل در حالیکه مدام پشت رسش را نگاه یم

ود. فربد هم با قدم هابی محکم و چشمابی داخل خانه متر

کاوند، به که گوشه کنار را در جستجوی صاحبخانه یم

شود. لزویم به درآوردن دنبال ترگل وارد خانه یم

کند گل در دلش خدا را شکر یمبیند و تر هایش نیمکفش

که ارسالن اینجا نیست. وگرنه این مرد عصبابی که تا 
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د  انفجار مرزی ندارد، هر کیس را که رسراهش قرار بگتر

های این آتش تنها خواهد سوزاند. همان بهتر که شعله

د و بس  .دامن خودش را بگتر

 

 ۱79پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

گردد. و به سمت فربد بریمایستد ترگل وسط سالن یم

ها از ذهنش فراری شده و در ردیقی پشت رس هم واژه

ند که جملهقرار نیم کشد ای بسازند. نفس عمیقر یمگتر

ن تازه وارد شده به خونش، آتش هیجابی که  ی تا اکستر

ل کند. ارسالن یکبار  یکباره به جانش الو کشیده را  کنتر

سد و بر  ی نتر ی ای تصمیمات و به او گفته بود از چتر

ایست که باید محکم اش بجنگد. االن همان لحظهآینده

زند تا بهتر بتواند بایستد. دستهایش را در هم گره یم

ل کند. نفس عمیقر یم کشد. هنوز قدرت خودش را کنتر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

جفت و جور کردن کلمات را پیدا نکرده. حنر اگر کلمات 

ی شده د. با اش توانابی یاری ندار ردیف شوند، زبان سنگیر

همه تریس که سیع در پس زدنش دارد، رسش را باالتر 

د و تمام تالشش این است قرص و محکم به یم گتر

ه    .شودچشمان فربد ختر

 

آید و صدای زمزمه مانندش از هر فربد به آرایم جلو یم

 .فریادی ترسناکتر است

ی؟ آدم شدی؟  -  از دست من در متر

 ..من  -

 

ای که به زور به زبان کلمهبا فریادی بلند، همان تک  

 .کندآورده را هم در همان نطفه خفه یم

گفتم خفه! همه کوپنات و واسه حرف زدن   -

 .شنویگم تو یمسوزوندی. از اینجا به بعد دیگه من یم
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زند و پشت با همان قدمهای آهسته چرچی دور ترگل یم

درسش قرار یم  .گتر

؟ منو و یم کنی و منبا مادر من دست به یگ یم  - پیچوبی

؟ وقنر به همه یمنقره داغ یم گفتم نامزدیم خفه کنی

خون گرفته بودی، وقنر همه منتظر مراسم بودن در 

  رفنر و رسوای عالمم کردی؟

 

لحن صدایش دوباره آرام گرفته. آنقدر آرام که ترگل 

خواند. فربد دستش را از فاتحه خودش و قلبش را یم

ت ترگ ساند و با خشونت کاله پشت به کاله سویرسی ل متر

کشد. دسته ای از موهای ترگل هم با کاله کشیده را یم

آورد. همانطور با خشونت شود و صدای آخش را دریمیم

کند. رس دسته موهابی که به چنگ کشیده بود را رها یم

رود و ترگل هم با این رها شدن هل مانند، عقب و جلو یم

د. اما جرئت بگردنش درد یم ی به سمت فربد را گتر رگشیر

ندارد. اگر به چشمان خونبارش نگاه نکند، جسارت 

ی دارد  .بیشتر
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اشتباه کردی ترگل! بدترین اشتبایه که یه احمق   -

تونه توی زندگیش مرتکب بشه رو تو انجام دادی. یم

 ...تونه به دادت برسهدیگه فقط خدا یم

 

ی یم به  فرستد همحنر صدای آب دهابی که با حرص پاییر

 .کندگوش ترگل رسیده و خون را در عروقش منجمد یم

عمو! هم واسه تو هم واسه ها دارم واسهبرنامه  - ت دختر

 .هرگ کمکت کرده

 

شوند و چشمان ترگل تا آخرین حد از این تهدید باز یم

 !آید، ارسالنتنها یک اسم در ذهنش یم

 

اما  خواهد رس بچرخاند و بگوید به تنهابی فرار کردهیم 

به حنر فرصت چرخاندن رسش را پیدا نیم کند. با ضی

رود و خورد از هوش یممحکیم که به پشت رسش یم

ی نیم ی  .فهمددیگر چتر

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

* 

 

 ۱80پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

حال بهرام رسیعتر از آنچه انتظار داشتند بهتر شده و به 

بخش منتقل شده بود. به رغم اضارهای ارسین و پیمانه 

م شب گذشته را در بیمارستان و در کنار بهرام تما

داد به خانه گذرانده بود. حس بدی که داشت اجازه نیم

احت کند. سیاوش دیروز کیم  برود و با خیال راحت استر

دیرتر از زمان مقرر به رساغ ترگل رفته و با در بسته 

دادند ترگل از ترس در را باز مواجه شده بود. احتمال یم

و قرار بود امروز دوباره رس همان ساعت به نکرده باشد 

د ی از او بگتر   .خانه ارسالن برود تا ختی
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هایش از بعد تماس سیاوش بیشتر هم شده بود. دلشوره

سیاوش راس ساعت یک جلوی در خانه بود، اما هرچه 

 .در زده و ترگل را صدا کرده بود جوابی نگرفته بود

فته بودم رسظهر سیاوش یه بار دیگه برو در خونه. گ  -

میای. شاید ترسیده کس دیگه باشه در و باز نکرد. 

 .دونم دستشوبی بوده، حموم بودهشاید... چه یم

رفتم بابا. دوباره رفتم. هر بار هم نیم ساعت پشت در   -

وایسادم یه زنگ زدم. چند بارم با صدای بلند صداش 

 زدم و گفتم از طرف تو اومدم در و باز نکرد. اصال صدابی 

 .اومد. شاید خونه نباشه اصالاز خونه نیم

گم دیروز قبل تو مامان پیشش بوده. سیا! دارم یم  -

خودم باهاشون حرف زدم. بعدشم ترگل جابی رو نداره 

دوبی و بازم فرضیه میدی. امکان بره که. خوبه خودت یم

 ...نداره رفته باشه، مگه اینکه

 .مگه اینکه کیس از اونجا برده باشدش  -
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ی را گفته بود که ارسالن جرئت  ی سیاوش بی رحمانه چتر

کند و روی به زبان آوردنش را نداشت. گویسی را قطع یم

ی یم اندازد. به بهانه خوردن قهوه به بوفه آمده بود تا متر

دور از چشم کاوشگر پدرش، دوباره با سیاوش تماس 

د. نیم خواست پدرش دچار اضطراب شود و دوباره بگتر

بان قلب کرد، کمتر به ش باال برود. هرچه بیشتر فکر یمضی

ی دیگری برایش نگذاشته رسید. نگرابی چارهنتیجه یم

بود؛ با اینکه ریسکش باال بود اما باید با مادرش تماس 

خواست به دیدن ترگل برود. شاید گرفت و از او یمیم

 .ترگل در را به روی شوکت باز کند

 

ی یم و رسش را با دو دست گذارد آرنجهایش را روی متر

د. عذاب وجدان دارد. خودش را متهم یمیم کند که گتر

چرا حرف مادرش را گوش نکرده و ترگل را زودتر از اینها 

یز نفرستاده. اگر بالبی رسش آمده باشد چه؟ مگر  به تتی

قول نداده بود مواظب خودش باشد؟ مگر نگفته بود 

 کرد؟نیمترسد، پس چرا در را بای دیگر مثل قبل نیم
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ها از جایشان تکان خورده و باعث نکند لوله بخاری

مسمومیت او در خواب شده باشند؟ یا اصال در حمام 

ی خورده باشد؟ نکند کیس در این مدت رفت و آمد  لتر

آنها را دیده باشد و االن رسوقت او رفته باشد. از افکار 

کند ترسو بودن ترگل گوید. سیع یمناخوشایندش نچ  یم

ی ترسش ربط را  به یاد بیاورد و باز نکردن در را به همیر

 .بدهد

 

ای از قهوه رسد شده دارد و جرعهلیوان قهوه را بریم 

نوشد. طعم مزخرفش باعث میشود صورتش را درهم یم

اش جمع کند. نگایه به لیوان یکبار مرصف قهوه

اندازد. اصال االن وقت قهوه خوردن نیست، االن باید یم

همان خانه قدییم نشسته باشد و چابی لیوابی در بالکن 

شود، که ترگل با طعم هل دم کرده را بنوشد. ازجا بلند یم

اندازد. دارد و در سطل زباله کنار در یملیوان قهوه را بریم

رود تا قبل از اینکه پیش پدرش برگردد، به دستشوبی یم
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 و استیصال را 
ی

آبی به دست و صورتش بزند و آثار کالفگ

 .ز صورتش پاک کندا

 

 ۱8۱پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

چرخاند با باز شدن در بهرام رسش را به سمت ارسالن یم

ی کش یم آید. هنوز کیم رنگ پریده و لبانش به طرفیر

است. اما آنقدر دلتنگ پرسش شده که از وقنر به بخش 

  .دارداند، چشم از او برنیممنتقلش کرده

 .رفنر خونهیمخسته شدی پرسم. کاش   -

... پیمانه   - نه خسته نیستم. کاری نکردم که بهرام بی

 زنگ نزد؟

ی االن زنگ زده بود. تو راهه. داره میاد   - چرا. همیر

احت کنی   .بیمارستان تو بری خونه استر
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زند و نگایه به جلوی در بیمارستان پرده اتاق را کنار یم

ندازد. اکه همچون ذهنش شلوغ و پر رفت و امد است یم

هایش را در پس نقابی از لبخند و کند دل مشغویلسیع یم

ی به پدرش بروز ندهدبی  ی  .خیایل پنهان کند و چتر

 .الزم نبود بیاد. من اینجام دیگه  -

 

ست دیگه. بگه میام، میاد... درضمن واسه من پیمانه  -

  .نمیاد که، میدوبی طاقت نداره به تو سخت بگذره

داند. به او دارد را بهتر از هرکیس یمای که پیمانه عالقه

آید. کیم شوچی چاشنی لحن لبخند تا چشمهایش باال یم

 .کنداش یمصمیمانه

پیمانه خود عشقه بابا. خوش بحالت! یادته بچه بودم   -

 کنم؟گفتم، وقنر بزرگ شم خودم باهاش عرویس یمیم

 

گوید و بهرام با خنده "پدرسوخته"ای به ارسالن یم

ندلحظابر  ی   . را به پرسش زل متر

 .پیمانه داره میاد که بهت بگه تو برگردی ایران  -
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ب سمت بهرام یم   .چرخاندرسش را به ضی

؟  -  واسه چ 

گفت از دیروز که اومدی دیده چندبار با نگرابی با یم  -

ی   .سیاوش حرف زدی. فهمیده نگران اون دختر

 

ی و نگران پیماگر این تماس بیر ی انه دور ها از چشم تتر

ی کند مالحظهماند جای تعجب داشت. سیع یمیم

 .ش را به او منتقل نکنداحوال پدرش را بکند و نگرابی 

دمش به سیا. قراره بره   -  نداره بابا. ست 
جای نگرابی

ی ی  ...هرروز بهش رس بزنه اگه چتر

  .میدونم که رفته و نشده ترگل و ببینه   -

 

ای که سیع در رهدیگر جای انکاری ندارد. همه دلشو 

آورد و پنهان کردنش داشت یه یکباره به دلش هجوم یم

گذارد و خود اش. قدیم عقب یمشود بر پیشابی چینی یم

اندازد. یک دستش را را روی صندیل کنار تخت ولو یم
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روی دسته مبل گذاشته و دست دیگرش را الی موهایش 

 .کشدیم

 اینم پیمانه فهمیده؟  -

به سیاوش زنگ زده باهاش حرف زده...  گفتآره... یم  -

اون بچه دست تو امانت بود ارسالن. زودتر باید برگردی 

 .ببینی چ  شده

  ...آخه نمیشه که تو این اوضاع  -

 

دتری به خود یمبهرام لحن جدی   .گتر

ا رو از گذشته   - ی ی ارسالن! یه رسی چتر کدوم اوضاع؟ ببیر

ا رو نه. من اونمو یم ی قع کوتایه کردم، یه دوبی یه رسی چتر

عمر به خودم و مادرت ظلم شد. تو به خودت و دلت 

 ، ظلم نکن. بعدا هرچقدر هم تو زندگیت راحت بایسی

توبی به این فکر خوای رس رو بالش بذاری،  نیمشبا که یم

ی که پشت رست ولش کردی چ   نکنی که رس دختر

 .اومده

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

 ۱8۲پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

ی بار است   شنود. که این جمالت را از بهرام یماولیر

خودش تا به حال به این فکر نکرده بود که کاش پدرش 

ی یم  برای حفظ شوکت اضار بیشتر
ی

کرد. همیشه زندگ

پدرش را رِس سامان دیده بود و از نظرش، مادرش هم 

 
ی

اش را باخنر نکرده بود؛ شوهر و پرسش را داشت و زندگ

اف یمکاریکرد. حاال پدرش داشت به کمیم کرد.  اش اعتر

اما االن و در بیمارستان مجال این صحبت ها نبود؛ آن 

 .هم با وضعیت قلب پدرش

ی فکر نکن. بذار بهتر بیسی بعد حرف   - ی حاال فعال به چتر

 .زنیمیم

من حالم خوبه بچه... از اولشم من راضی نبودم به تو   -

  .زنگ بزنن... شلوغ کاری ارسین بود
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اطعش را به چشمان مردد ارسالن گره نگاه جدی و ق

 یم
ی

مندگ زند. هرچند صدایش بیشتر از جدیت، رنگ رسی

 .دارد

یه وقتا اگه صتی کنی و کاری و بذاری واسه بعدا، یه   -

انش کردجوری خراب میشه که دیگه نیم  .شه جتی

 ...آخه بابا  -

ت بلیط جور آخه نداره. یه زنگ بزن اورهان واسه  -

 .کنه

 

ی  لحظه پیمانه با دو تقه کوتاه به در وارد اتاق  در همیر

رود. کیف شود و قبل از بهرام به رساغ ارسالن یمیم

گذارد و ارسالن کوچک درون دستش را روی صندیل یم

ام او از جا بلند شده را مادرانه در آغوش  که به احتر

کشد. سابقه نداشته تا به حال اینقدر از هم دور یم

ال مساعدی نداشتند و نتوانسته بود بمانند. دیروز هم ح

 کند. ارسالن هم پیمانه را 
ی

آنطور که باید رفع دلتنگ

ای به رسش فشارد و بوسهسخت میان بازوهایش یم
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 یم
ی

اض ساختگ ی پیمانه صدای اعتر زند. قربان صدقه رفیر

 .کندبهرام را بلند یم

اونیکه رو تخت بیمارستان افتاده و توجه میخواد منم،   -

 .ی درازین پرسهنه ا

 

ون یم آید اما کماکان بازوی پیمانه از آغوش ارسالن بتر

 .پرسش را در دست دارد

مرد. بچه  - م و چندماهه ندیدم دو سه حسودی نکن پتر

روز هم دیگه دوباره باید بره. ویل توی غرغرو همچنان 

 .ور دلیم

 

بوسد و از اعماق قبلش یکبار دیگر رس پیمانه را یم

 .گویدیم

 .ت تنگ شده بود ماماندلم خییل واسه  -

 

* 
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ی شدهپلک اند که باز کردن چشمانم هایم آنقدر سنگیر

رسد. به سخنر الی ترین کار دنیا به نظر یمسخت

خواهم رسم را تکان بدهم که کنم. یمچشمانم را باز یم

پیچد و آچی از میان درد بدی در گردن و پشت رسم یم

شمهایم را اینبار، با فشار از روی شود و چلبهایم خارج یم

کنم دستم را باال بیاورم و پشت رسم درد میبندم. سیع یم

ی مانع یم ی شود. دوباره چشمهایم را را ماساژ بدهم اما چتر

د. تازه متوجه کنم و پشت رسم نبض یمباز یم گتر

ام. روبروی یک شوم که در آن قرار گرفتهموقعینر یم

 روی یک صپنجره
ی

ام. دستهایم روی ندیل نشستهی بزرگ

اند دسته های یک صندیل و پاهایم بهم دیگر بسته شده

 .گاه مانده خشک شده استو گردنم که بدون تکیه

 

کند. بی سپاه ترس در یک لحظه تمام تنم را محاضه یم

ها و پشت رسم در توجه به درد شدیدی که میان شقیقه

دهم کت یمرفت و آمد است، رسم را به راست و چپ حر 

تا ببینم کجا هستم. فضا به نظرم آشناست. نگاهم را 
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 چرخانم و با دیدن کاغذ دیواری که راهروی دیوارها یم

شناسم. ویالی های کرم و آبی روشن دارد، اتاق را یمراه

 !لواسان عمو

 

آخرین بار که به اینجا آمدیم دوسال پیش بود. عمو  

ی از رسطابی  که داشت کم کم   ظاهرا سالمت بود و ختی

 .آورد نداشتاش را به تسختر دریممعده

 باالخره بیدارشدی؟  -

 

شود جیغ صدای زمزمه مانندی زیر گوشم باعث یم

ی کلمه مو  بکشم. صدای آشنا و منفوری که با همان اولیر

ند و سمت راستم را به تنم سیخ یم ی کند. نیم چرچی متر

د. رس سنگینم را به سمتش یمقرار یم خانم و با چر گتر

کنم. ظاهرش آنقدر خونرسد است که هراس نگاهش یم

اگر در این موقعیت نبودیم حاضی بودم قسم بخورم با 

ترین موضوع عمرش روبروست. اما در این تفاوتبی 

دانم این ظاهر خونرسد لحظه و در این موقعیت، یم
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همان آرامش قبل از طوفان است. طوفابی که قادر است 

 
ی

د ام را کل زندگ  !یکجا به یغما بتی

 

 ۱83پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

به به رست خورده، زبونت کجا رفته دختر   - چ  شد؟ ضی

 عمو؟

دارد تا روبرویم آرامش صدایش و قدم دیگری که بریم

د بیشتر یم زنم و ترساندم. در دل خدا را صدا یمقرار بگتر

فته بود کند. گارسالن را. یاد ارسالن کیم دلم را گرم یم

سم. گفته بود برای زندگیم بجنگم. تمام تالشم را  نتر

کنم تا شجاعتم را در نگاهم بریزم و به جنگ آن یم

وزمندی بروم. صدایم به  چشمان رسارس خشم و پتر

 .آیدسخنر دریم
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به زدی  - به نخورده، ضی  .زبونم رسجاشه... رسمم ضی

 

 .زندبا خنده برایم دست یم

  .زبونت رسجاشه... البته فعالآفرین. خوبه هنوز   -

 برای چ  منو آوردی اینجا؟  -

 

ارت و ظفری که در نگاهش رسش را کج یم کند. رسی

های سیاه را تواند رنگ خشم آن مردمکنشسته نیم

 .پنهان کند. سوالم را با سوال پاسخ میدهد

فکر کردی بچه بازیه منو قال بذاری بری؟ به من   -

؟ فکر نکردی  کنم و اونوقته که پیدات یمخیانت میکنی

 کنم؟روزگارتو سیاه یم

 

شوند. هایم از درد جمع یمزند و چشمپشت رسم نبض یم

دوست دارم پشت رسم را با دست فشار بدهم. نزدیک 

هایم را آزاد کنم. اما کنم دستبینم و تقال یمشدنش را یم

شود. نتیجه ای جز سوزش پوست مچ دستم عایدم نیم
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ینش گواه این است که این بار به من رحم های سنگنفس

ی ام برهنخواهد کرد. شده ی نمانده به دندان تتر ی ای که چتر

ش را که یم ی بینم، زبانم به کار او دریده شوم. نگاه تتر

ی افتد. نهایت تالشم برای حرف زدن به چند جملهیم

ی جمالت بتوانم او را از کوتاه ختم یم شود؛ شاید با همیر

 .گذرد بازدارمش یمآنچه در رس 

؟ اصال به چه حقر من و   - واسه چ  منو اینجا بسنر

 ای؟آوردی اینجا؟ به چه اجازه

 

آید که خونرسدی ام به مزاجش خوش نیملحن گستاخانه

بندد. دستانش را روی ساق نگاهش رخت بریم

شود. سیع گذارد و در صورتم خم یمهایم یمدست

یاورد که همیشه در برابر کند با نگاهش دوباره یادم بیم

خواهد قدربر را که او، صدایم آرام و زبانم کوتاه بود. یم

در برابر من دارد به رخم بکشد. در این دوئل نابرابر من از 

ام. من هیچوقت قدربر در برابر فربد همان اول بازنده
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نداشتم. صدایش از آن خونرسدی اولیه فاصله گرفته 

 .است

؟؟ برنام  - ه ها داشتیم دختر عمو. نامزدت به چه حقر

 بودم، قرار بود ازدواج کنیم. یادت که نرفته؟

من نامزد تو نبودم. این برنامه هاروهم خودت تنهابی   -

 ...چیده بودی

کردی. نامزد من من چیده بودم، تو هم باید اجرا یم  -

نبودی؟ تو غلط کردی! ندیدی هرجا رفتم گفتم قراره با 

 شنیدی؟ر بودی؟ نیمترگل ازدواج کنم؟ ک

 

د و با همه لرزی که به تنم نشسته در صدایش اوج یم گتر

تالشم یکبار هم که شد برای زندگیم سینه ست  کنم و با 

ی توابی که برایم مانده من هم صدایم را باال ته مانده

م  .بتی

من گفتم بگو نامزدیم؟ اصال از من پرسیدی؟ برای   -

ی و که  خودت بریدی و دوخنر و خواسنر  ی . چتر تنم کنی

 .خواستم ونیم
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های اینبار صدایش تفاوبر با فریاد ندارد. فریادی که پرده

خراشد. از بلندی صدایش رسم را تا جای گوشم را یم

چرخانم و چشمانم را روی هم ممکن به سمت دیگر یم

 .دهمفشار یم

خواسنر که نداشتم؟ کردی که نخوای. چ  یمغلط یم  -

ای  تهران آرزوشونه یه نیگا سمتشون بندازم، نصف دختر

؟ تو بیجا کردی منو  اوتوقت تو یه الف بچه منو نخواسنر

. آدم شده بودی واسه من؟   نخواسنر

 

کشد و دست هایش را به کمر با نفس نفس عقب یم

دهد خود گویای افکار درون زند. رسی که تکان یمیم

 .ها نیستمغزش است. دیگر نیازی به واژه

 .ری ازت دربیارم ترگل. هم از تو هم از شوکت خانومپد  -

 

 ۱84پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#
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ماند تا اثر شوگ را که به من وارد پرد.  نیمبرق از رسم یم

ترسیدم رسم آمده. فهمیده که زنعمو کرده ببیند. آنچه یم

دهم. لبم را به کمک کرده! رسم را به تاسف تکان آرایم یم

بندم. چرا یادم نبود؟ حتما و چشمانم را یم دندان گرفته

زنعمو را تعقیب کرده که به من رسیده. اما از کجا به 

ترسید مقابل زنعمو شک کرده؟ خدایا! چقدر زنعمو یم

ی را که نباید فهمیده. و  ی د. حاال فربد چتر فربد قرار بگتر

هست که شوکت السلطنه به شوکت  آنقدر عصبابی 

ه باشد. نکند رساغ زنعمو هم خانوم نزول درجه داشت

رفته باشد؟ االن زنعمو در چه حالیست؟ چرا نماند تا 

 هایم را پاسخ بدهد؟سوال

 

ی حالت و هوا تاریک شده. چندساعنر  ست که در همیر

ه به باغچه روبرو مانده گاه ام. رسم به شدت تکیهختر

خواهد و میل عجینی دارم که از شدت درد گردنم یم
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 نبض  فریاد بزنم. هم
ی

نیاز به دستشوبی دارم و هم گرسنگ

های شد دراز بکشم و شقیقهرسم را تشدید کرده. کاش یم

دردناکم را با کف دست محکم فشار بدهم. اشک در 

ین اشاره ایست تا کاسه چشمانم پر شده و منتظر کوچکتر

فرو بریزد؛ هم از ترس، هم از درد بدی که در ستون 

 .فقراتم پیچیده است

 

آید. هایش یمدر اتاق و متعاقب آن صدای قدمصدای  

بندم تا نبینمش. شود و از حرص چشمانم را یمنزدیک یم

کنم. دست چپم را حضورش را سمت چپم احساس یم

کنم. دهد، چشمانم را باز یمکه به سمت خودم هل یم

دانم شوم. نیمبینم و مضطرب یمکاتری را در دستش یم

با پوزخندی صدادار چسب را بیند که چه در نگاهم یم

ی حرکتم بعد از آزاد شدن برد و دستم آزاد یمیم شود. اولیر

  .دستم ماساژ پس رسم است
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کند. آید و دست دیگرم را هم آزاد یمبه سمت راستم 

 نیمنگاهش یم
ی
زنم. او هم ساکت کنم اما هیچ حرف

ه  است و بدون خرج کردن حنر یک کلمه در چشمانم ختر

توانم از چشمهایش بخوانم. بعد حیس را نیمشده. هیچ 

شود، چسب دور پاهایم را هم پاره از کیم مکث خم یم

ون یمیم رود. کند  و بدون هیچ حرف دیگری از اتاق بتر

خواهم از روی شنوم. یمصدای چرخش کلید را یم

صندیل بلند شوم اما تمام تنم خشک شده. پشت گردنم 

فشار یم لعننر همانجا بماند و میان دهم تا درد را بیشتر

دارم انگار روی اعضای دیگر نچرخد. هر قدیم که بریم

ی روی روم. پاشنهرسم راه یم هایم انگار به جای زمیر

آورند و با هر قدم، درد از پشت اعصاب چشمم فشار یم

هایم گرومپ پیچد و انگار شقیقهرس تا چشمانم یم

 .کوبندگرومپ یم

 

 ست که تنه
ی

ا یک تخت دونفره و یک قالیچه اتاق بزرگ

 که هروقت به 
ر
کوچک کرم رنگ درونش قرار دارد. اتاف
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شد. تا زمابی که آمدیم، فربد در آن ساکن یماین ویال یم

رنگ نگاه فربد عوض نشده بود ، من هم مهمان 

هابی برسد ی اتاقش میشدم تا دستم به گیالسناخوانده

 .دشانشد چیکه از بالکن اتاق او براحنر یم

 

 ۱85پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

رسانم و ای که هست به تخت یمخودم را به هر سخنر 

چرخانم. نشینم. نگاهم را دور اتاق یمی آن یمگوشه

، این ویال را بیشتر از هر جای دیگری در دنیا  زمابی

شد بدون دغدغه در دوست داشتم. تنها جابی بود که یم

هابی که همیشه نتآن خندید و شیطنت کرد. شیط

ی اصیل آن فربد بود و من نهایتا نقش متهم ردیف پایه

  .دوم را داشتم

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

دو در سفید شبیه به هم سمت راست تخت و کنار در 

ورودی قرار گرفته که متعلق به کمد دیواری است. 

د؛ پانزده سالم بود. آن ای دور در ذهنم جان یمخاطره گتر

 در آمده 
ی

و مدرسه را از رسگرفته زمان تازه از افرسدگ

های تندی که داشت، ی اخالقبودم. عمو خرسو با همه

رفت. در این چندماه آخر که ماجرای جانش برایمان دریم

ازدواجشان با زنعمو را فهمیدم، هرچند از کارش دلگتر 

های عمو شد انصاف را کنار بگذارم و توجهشدم اما نیم

م. شاید  اگر زنعمو سیع  را به هر تک تکمان ندید بگتر

کرد عمو را ببخشد و روی خویسی به او نشان بدهد، یم

 .کردعمو خرسو هم تغیتر یم

 

قرار بود با عمو و زنعمو آخر هفته را به لواسان بیاییم.  

فربد گفته بود با دوستان دانشگاهش به سفر دانشجوبی 

ی یم ی فربد به همراه دو ماشیر رود، اما وقنر رسیدیم ماشیر

ی را با عصبانیت و عجله  ناآشنا در  حیاط بود. عمو ماشیر

ی به  پارک کرد. زنعمو هرچه کرد نتوانست عمو را از رفیر
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درون خانه منرصف کند. عمو با عصبانیت به خانه رفته 

بود و دقایقر بعد چند جوان با مدل موهای سیخ و 

ون زده و رسما فرار کرده  عجیب،  برسعت از خانه بتر

  .بودند

 

م وارد خانه شدیم. عمو یکرسه داشت رس من و زنعمو ه

کشید. شیشه قلیابی وسط سالن بزرگ فربد فریاد یم

هایش هم روی قایل رسنگون شده و شکسته بود، ذغال

قرمز رنگ پخش شده و فرش را سوزانده بودند. ورقهای 

بازی دورتا دور سالن پخش بودند. معلوم بود بد موقع 

ایم. فربد رسش را دهشان را برهم ز و بساط عیش رسیده

ی انداخته بود. زنعمو میان پدر و پرس قرار گرفته و  پاییر

کرد عمو را مجاب کند که فربد جوان است و سیع یم

 نیفتاده که دلییل برای اینهمه عصبانیت داشته 
ر
اتفاف

  .باشد
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ی  نگاهم را به اطراف چرخاندم. شیشه زیبابی روی متر

خانه بود که مایع زرد رن ی  درونش جلوی آشت 
ی
گ شفاف

داشت. با کنجکاوی به سمتش رفتم. شیشه را در دست 

ی که متوجه شیشه درون  گرفتم و به فربد نگاه کردم. همیر

کرد پنهانش دستم شد رنگش پرید. با چشمانش اشاره یم

کنم. شیشه را پشتم قایم کردم تا چشم عمو به آن 

ی که رنگ فربد را  ی نبودم چیست اما همیر نیفتد. مطمی 

 ممنوعه است. عمو با نده بود، نشان یمپرا
ی
داد ظرف

د. فربد هم عصبانیت به چپ و راست یم ی رفت و غر متر

همانطور رسپا ایستاده بود و نگاهش را به هرجابی 

دوخت به غتر از عمو. فربد تنها رفیقم بود و دیدنش یم

شد برایم ناراحت کننده در حالیکه آنطور شماتت یم

 .بود

 

 ۱86پارت_ #

  ه_من_قلب_توستخان#
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عمو خسته از فریادهایش خودش را روی مبل انداخت و 

خواند. هایش را بست. فربد را عقوبت گناهش یمچشم

 که آن زمان متوجه منظورش نیم
ی
شدم! با اشاره ریز حرف

ی به اتاقش رفتم تا شیشه را پنهان  ی پاورچیر فربد، پاورچیر

شیشه را  کنم. تا وارد اتاقش شدم، از روی کنجکاوی در 

ی باز کردم و بوی تند الکل زیر بینی  ام پیچید. صورتم را چیر

دادم و دوباره در شیشه را بستم. به رساغ کمد دیواری 

رفتم که شیشه را آنجا پنهان کنم. چند دست لباس 

ی زاپ دار در کمد آویزان بودند و  ت و شلوارهای جیر است 

ی کمد مرتب روی هم چ ی در پاییر یده دو پتو و بالش تمتر

شده بودند. پتوها را کیم جلو کشیدم و شیشه را پشت 

 .آنها پنهان کردم

 

دم که فربد صدایم زد  ی روز بعد داشتم موهایم را شانه متر

اش را خواست. فرصت نشده بود موهایم را و اماننر 

ببافم. با عجله به اتاقش رفتم تا شیشه را تحویلش 
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یت به انجام خواستم ببیند ماموریتم را با موفقبدهم. یم

ام و در ازایش بازهم کلید اتاقش را به من بدهد تا رسانده

من با خیایل آسوده رساغ گیالسها بروم. تا کمر در کمد 

خم شده بودم و فربد به در کمد تکیه زده بود. ناگهان 

دستش را دراز کرد و دسته ای از موهایم را نوازش وار 

ا رها کرده کشید. با تعجب به سمتش برگشتم. موهایم ر 

 :ام کشیده و گفته بودو به جایش دستش را به گونه

  .چقدر موهات قشنگه  -

 

 .بعد از آن نگاه عجیبش را به چشمانم دادده بود

  .چشماتم خییل قشنگه  -

 

نگاهش مثل همیشه نبود. عمیق بود و پر از حرف. 

لبخندش هم با همیشه فرق داشت. از آنروز به بعد 

م نکرد؛ نگاهش روز به روز عمیقتر و دیگر مثل قبل نگاه

ین و تنها رفیقم بود. مالکانه تر شده بود، اما هنوز هم بهتر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

تا زمابی که برخالف همیشه جلوی دوستانش من را به 

 کرد
ی
عمو، به عنوان نامزدش معرف  .جای دختر

 

 ۱87پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

روی تخت سینی کوچگ است که یک ظرف غذای یکبار 

ف و یک قاشق و یک لیوان آب درون آن است. مرص 

معلوم است قبل از بازکردن دستانم، این سینی را روی 

ی کمرم تتر یمتخت گذاشته. بلند که یم کشد. شوم پاییر

ی این ساعات روی کمرم انگار وزن تمام بدنم در همه

وم و آبی   بوده. با هر زحمنر  که هست به دستشوبی متر

  .زنمبه دست و رویم یم

 

 و گردم و دوباره روی تخت یمبریم
ی

نشینم. گرسنگ

ضعف امانم را بریده. دوست دارم هرچه زودتر غذا 

بخورم و ساعنر را درازکش بخوابم تا از این کمردرد لعننر 
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خالص شوم. آنقدر گرسنه هستم که در این لحظه به 

ی دیگری فکر نکنم. در ظرف را باز یم کنم. هیچ چتر

نگ روی برنج و بوی کره های جوجه زعفر تکه ابی و خورسی

ی دهد. فربد یمدلم را مالش یم دانست همیشه اولیر

ست. قاشق اول را به دهان انتخاب من جوجه زعفرابی 

جوم و قورت میدهم. برم و رسیعتر از همیشه آن را یمیم

خواهم اینگونه از رسی صداهای مزاحم درون رسم یم

خورم، و ی یمراحت شوم. قاشق دوم را با رسعت بیشتر 

. اما موقع قورت دادنش بغض  قاشق سوم را هم رسیعتر

کنم محلش بندد. سیع یمای راه گلویم را یمناخوانده

دارم و غذا را با کمک آب فرو ندهم. لیوان آب را بریم

  .دهمیم

 

گذارم، چشمانم طاقت قاشق بعدی را که در دهانم یم

یز یمنیم کمتر در دست شوند. قاشق را محآورند و لتی

م و پشت دست چپم را زیر بینی یم ام میکشم. گتر

ها باز شده. با پشت دستم اشک ای ندارد. راه اشکفایده
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کنم. بالفاصله قطره ام را پاک یمراه گرفته روی گونه

د و من قاشق دیگری از این پلوی دیگری جایش را یم گتر

ی به دهان یم   .برماشتها برانگتر

خواهد که از این رسعت باال در غذا دلم ارسالن را یم

خوردنم تعجب کند و بگوید "خفه نیسی بچه جون" 

اصال تا خود صبح رس به رسم بگذارد و مثل روزهای اول 

تکه بارانم کند، اما باشد! تکه کوچگ از جوجه را در 

جوم. از اینکه اینقدر گذارم و با حرص آن را یمدهانم یم

د. من دلم م یماش لذیذ است، حرصطعم جوجه گتر

خواهد. ی ارسالن را یمجوجه کباب سوخته اما نپخته

نشستم، گفت اگر من کنارش نیمهمابی را که یم

زد. کاش شد و اینقدر بادشان نیمحواسش پرت نیم

زنعمو شوکت اینجا بود و حال فربد را بابت این حال بدم 

 گذاشتم و تا وقنر گرفت، بعد رسم را روی زانویش یمیم

د موهایم را نوازش یم   .کردکه خوابم بتی
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 ریزد و من غذا را قاشقاشکهایم همینطور پشت هم یم

بلعم. ارسالن خواسته بود قاشق، جویده نجویده یم

همیشه قوی باشم. برای قوی بودن باید اول رسپا بمانم. 

معده کوچکم گنجایش بیشتر از این را ندارد. سینی را به 

ی تخت هل میده کشم. پتو را م و روی تخت دراز یمپاییر

بندم. زیر کشم و چشمهایم را یمهایم باال یمتا روی شانه

کنم تا کمتر احساس تنهابی و ترس پتو خودم را بغل یم

ترسیدم تا االن کنم. که اگر در این ویال تنها بودم کمتر یم

های خشم و که فربد هم اینجاست! فربدی که شعله

کشند و به دنبال زبانه یم عصبانیتش از چشمانش

 .گردندای برای خاکستر کردن یمطعمه

 

* 

 

 ۱88پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#
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رو رفته بود که پاهایش درد گرفته آنقدر در خانه قدم

ها بود ذکر "خدایا خودت به دادمون برس" بود. ساعت

کند. پریروز بعد گرفته بود. خودش را روی کاناپه رها یم

به خانه متوجه شده بود کیف پولش را در  از رسیدن

ننر  خانه ترگل جا گذاشته. کرایه رفت و برگشت را اینتر

حساب کرده و دوباره پیش ترگل برگشته بود. اما هرچه 

در زده بود اینبار کیس در را به رویش باز نکرده بود. او 

های ارسالن که به جز ساعت هم با تکیه بر سفارش

یس بازنکند، خیالش راحت شده و مقرر در را به روی ک

به خانه خودش برگشته بود. اما شب  وقنر ارسالن 

ی او در را به  تماس گرفته و گفته بود که ترگل پس از رفیر

هایش به اوج رسیده روی سیاوش باز نکرده، دلشوره

  .بودند
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به سیاوش زنگ زده و خودش مستقیما از او پرسیده بود 

ل رفته. روز بعد، رسظهر با ی ترگکه چه زمابی به خانه

سیاوش به خانه ارسالن رفته بودند. سیاوش نگایه به 

چپ و راست کوچه کرده بود و وقنر دیده بود کیس در 

اطرافشان نیست به رسعت از روی دیوار پریده و در را 

باز کرده بود. سیاوش با قدمهابی بلند و رسی    ع، جلوتر از 

رو باز بود. از شوکت به سمت خانه رفته بود. در راه

همانجا ترگل را صدا زده بودند، اما تنها جوابی که گرفته 

بودند سکوت خانه بود. سیاوش با نگایه اجمایل به 

سالن به طرف اتاقها رفته بود تا دنبال ترگل بگردد. اما 

ی نصفه و نیمه ای روی  ی که هفت سیر ی شوکت کنار متر

به  آن چیده شده بود روی دو زانو نشسته بود. چشمش

هایش مرده  و تنگ بلور کوچگ افتاده بود که یگ از مایه

 .جسدش آب را کدر و کثیف کرده بود

 

از یادآوری نبودن ترگل در خانه، یکبار دیگر روی ران  

کند. از دیشب دیگر اشگ پاهایش کوبیده و زاری یم
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دهد. سیاوش امروز برایش نمانده. فکرش به جابی قد نیم

آمد انجام داده و در آخر هم هرچه از دستش بریم

ک آب شده  شوکت را خودش به خانه رسانده بود. دختر

ی فرو رفته بود. ارسالن هم که برای سه روز بعد  و در زمیر

بلیط پیدا کرده و تا آنموقع نیست که بتواند کاری انجام 

  .دهد

 

ند و از روی ناچاری سیع  ی ی چنگ متر گویسی را از روی متر

ی را به او بگوید. اما  کند با فربد تماسیم د و همه چتر بگتر

س نبودن گویسی فربد  اپراتور گویسی ختی از در دستر

ی یم دهد. از فکر اینکه فربد االن با تیناست و به همیر

س خارج کرده، با حرص و دلیل گویسی  اش را از دستر

 .نالدبغض یم

ی با اون زنیکه  - . االن وقت ددر رفیر  ست آخه؟لعننر

 

کند. رسش را با ر کاناپه پرت یمگویسی را سمت دیگ

د و بار دیگر گریه را رس یمدودست یم  .دهدگتر
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ساعت از نه شب گذشته. از دیشب حنر یک لقمه هم 

س باعث شده  ی نرفته بود و گریه و استر از گلویش پاییر

د. از دیروز حنر فراموش کرده  بود رسش بشدت درد بگتر

نوسان  های فشار و قندش را بخورد و حاال بود قرص

زد. دستش را به اش دامن یمفشار خونش به بدحایل

د و از جا بلند یمدیوار یم شود. همانطور که دستش را گتر

رود اما از شدت رسگیجه به دیوار گرفته تا وسط هال یم

ی سقوط کند. همانجا خم شده و به کم یم ماند روی زمیر

ی یم  نشیند. آنقدر رسدرد دارد کهکمک دستانش روی زمیر

 .تواند چشمانش را به درسنر باز کندنیم

 

 ۱89پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#
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رساند. تنه مادرش را به خودش را با دوقدم بلند به او یم

خودش تکیه داده و او را روی مبل سه نفره وسط سالن 

خواباند. از حس رسمای دست شوکت فورا با اورژانس یم

ح یمتماس یم د و وضعیتش را رسی ترسد هد. یمدگتر

ای دیگر را تجربه کند. حال شوکت لحظه مادرش سکته

ترساند. با دستابی شود و فربد را یمبه لحظه بدتر یم

کشد تا فربد را لرزان و کم جان گوشه کت فربد را یم

 .آیدمتوجه خود کند. صدایش انگار از ته چاه دریم

 ...فربد! ترگل  -

 

حرفش را ادامه دهد.  گذارد کهآورد و نیمگریه هجوم یم

هرچند حاجنر به کلمات نیست؛ فربد خودش تا آخر 

خواند. مادرش از پیدا نکردن ترگل، در جابی که خط را یم

پنهانش کرده بود به این حال و روز افتاده. قلبش ترک 

 عمیق نگاهش یمعمیقر یم
ی
کند. خورد و بدون هیچ حرف

کس دیگری ست که مادر بودن را از هر این زن همان زبی 

اش به این دانست؟ کیس که برای فرزند جاریبهتر یم
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تواند اهل خیانت باشد؟ آن هم به حال بیفتد، چطور یم

 !پرسش

 

پزشک اورژانس رسم روی دست شوکت را بار دیگر چک 

های الزم برای رسوقت خوردن کند و با تکرار توصیهیم

س از های غذابی داروها و وعده ی از استر خانه  اش، و پرهتر

دانست شود. شبهای پایان سال بود و یمخارج یم

ها تا ساعات پایابی شب مشغول رسویس دیه رستوران

هستند. دوپرس از چلوکباب محبوب مادرش را سفارش 

زند تا تنفسش دهد و تا رسیدن غذا رسی به مادرش یمیم

 
ی

اش هیچ تریس برایش بزرگتر از از را چک کند.  در زندگ

  .رش نیست؛ حنر از دست دادن ترگلدست دادن ماد

 

اند به خواب تحت تاثتر آرامبخیسی که برایش تزریق کرده

فرورفته، اما در خواب هم حالت گرفته و ناآرامش 

ی باشد و نه تواند از این زن دلپیداست. نه یم چرکیر

زند. به خیانتش را هضم کند. میان برزخ دست و پا یم
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ی درون شوکت نگاه یم ی اش ی سینهقفسهکند و چتر

  .پرستیدشود. این زن را یممچاله یم

 

داند پرس او نیست. شوکت هرگز نفهمیده بود که فربد یم

هیچ کس دیگری هم نفهمیده بود. کیس نفهمیده بود 

، موقع 
ی
زبی که او را به دنیا آورده در شانزده سالگ

 
ی
بازگشت از مدرسه راهش را سد کرده و خودش را معرف

اش شود ه امید اینکه فربد هوابی مادر واقیعکرده بود؛ ب

 خرسو باز کند. اوبی که به 
ی

و دری برای ورود او به زندگ

 
ی

اش را برای قول فربد، دورهایش را زده و بدبخنر و آوارگ

  .پرسش، یا بهتر بگوید بلیط شانسش سوغات آورده بود

 

و  تا چند روز از خانه خارج نشده بود. آن پرسک رسی

رسو صدا رفته و موجودی افرسده و شیطان و پر 

مسکوت جایش را گرفته بود. خرسو که مانند تمام 

زمانهای دیگر رسش گرم حساب و کتاب پولهایش بود. 

شک برده  ی اما شوکت بود که با اضار فربد را نزد روانت 
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گفت، بود. شبهابی که تا صبح از شدت تب هذیان یم

او را پاشویه این شوکت بود که باالی رسش گریه کرده و 

کرده بود. روزها همچون پروانه دور فربد چرخیده بود و 

ای که دور تمام تالشش را کرده بود تا فربد را از پیله

ون بکشد  .خودش تنیده بتر

 

بعد از سه هفته سکوت، صتی شوکت رس آمده بود. او 

هم پا به پای پرسش آب شده بود. رس فربد را درآغوش 

د، اما جگرگوشهگرفته و گفته بود کاش ب اش را در این متر

حال نبیند. فربد هم این را از صمیم قلبش باور کرده بود. 

ی شوکت بود. فقط و فقط شوکت! او پرس او جگرگوشه

زبی بود که هرچند او را به شکم نکشیده و او را از 

ماحصل خیانت شوهرش به دست آورده بود. اما 

کس بد، نه هیچآنچنان عشقر نثار او کرده بود که نه فر 

ده بودند.  دیگر شگ به این که پرس شوکت نباشد نتی

 .اش را به پای فربد ریخته بودشوکت عمر و جوابی 
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ون آمده بود، همه را وقنر از شوک حرف  های آن زن بتر

ایم که برای  در ذهنش به محاکمه کشیده و عشق و احتر

رابر شده بود. با این حرف شوکت مادرش قایل بود صدب

هم طاقت نیاورده و دستش را بوسیده بود. بعد از سه 

ی "مامان" شکسته بود.  هفته روزه سکوتش را با گفیر

ی را یم دانست، اما به خودش قول داده بود دیگر همه چتر

او هم امانتدار راز این خانواده بماند. رازی که هرکدام از 

 !آوردندروی خود نیمدانستند و به اعضای آن یم

 

ی زانو یم زند. از یادآوری آن روزها کنار مادرش روی زمیر

خواهد خم شود و دستان چروک خورده بازهم دلش یم

اما همچنان زیبای شوکت را ببوسد. اما اینبار مثل 
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 شانزده
ی
اش نیست. اینبار از پشت خنجر خورده و سالگ

که   سوزد. دردی تا مغز استخوانش پیچیدهقلبش یم

ی زده و خاکش کرده. نیم تواند توصیفش کند، اما او را زمیر

عزیزترین کسش این درد را به او بخشیده. مادری که روی 

گذاشت، امروز بوسید و مرهم یماش را یمهر زخم کودگ

ین زخم را به قلب او وارد کرده. پشت  خودش بزرگتر

کشد اش را به آرایم روی دست مادرش یمانگشت اشاره

 .کندزمزمه یمو 

 چرا شوکت السلطنه؟  -

 

 درونش برپاست. دلش ساعنر تنها خدا یم
ی

داند چه جنگ

کند راحت خواهد تا از عذابی که قلبش تحمل یممرگ یم

شود. دوست دارد هرچه دم دستش است را بشکند و 

خانه را ویران کند، اما حال بد شوکت را چه کند؟ اگر 

 کرد؟آمد او چه یمبالبی رس شوکت یم
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بعد از تریس که از رسگذرانده بود، حاال وجدانش یک  

طرف ایستاده و بنای شماتت گذاشته بود که چرا دو روز 

ی از او نگرفته؟ در طرف  تمام او را تنها گذاشته و ختی

دیگر لشگری که منطق به پا کرده، ایستاده و حق به 

ند "اون تورو پرس خودش ندونست". اما  ی جانب فریاد متر

خواهد اعتنابی به آن زند و نیمش ساز خودش را یمدل

های صدای شوم و منحوس کند. تنهاف میان تنوره

 بیست و هشت خشیم که عقلش یم
ی

کشد، دینی به بزرگ

 .نشیندکند و بعد دوباره عقب یمسال را یادآوری یم

 

رسم تمام شده و رنگ به صورت شوکت برگشته. سوزن 

ون یماسکالپ وین را از دست مادر  کشد و روی ش بتر

ی چسب و دستش را محکم چسب یم زند. برای انداخیر

شود که صدای زنگ خانه ختی از پنبه کثیف بلند یم

 .دهدرسیدن شامشان یم
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کند و شام را با هم تا بیدار شدن شوکت صتی یم

خورند. حال مادرش به وضوح بهتر است. هنوز از رس یم

ی بلند نشده د و نوازش را یماند که دست شوکت متر گتر

تواند در میکند. هرچند درونش آتیسی برپاست اما نیم

 به او بزند. جان یم
ی
کند تا شماتت مادرش این حال حرف

 .را به فردا موکول کند

 

کردم مامان؟ گویسی اگه طوریت میشد من چیکار یم  -

ی نمیداد، چرا به بچه   ها زنگ نزدی؟من آنیر

 تو؟ به گ مثال؟ گ و دارم جز   -

 

 .شودقلب فربد از این حرف مچاله یم

ی دختر همسایه   - به محسن، صادق، چه میدونم همیر

ه  .باالبی که یه میاد اینجا و متر

زن داره. هربار به یه   - ؟ اون چیکار من پتر
ی

آرام و میگ

بهونه میاد شاید تورو ببینه... اون نره غوال هم که 
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گه دردت خوشم نمیاد ازشون. بعدشم خودت اومدی دی

 .به رسم

 

 ۱9۱پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

ی عمیق در چشمانش نگاه یم کند. شوکت  همیشه همیر

ی های جانانه و از ته دل،  ی قربان صدقه رفیر بوده. با همیر

ی  همیشه درد فربد را به جان خریده. آنقدر دلش سنگیر

شده و درد در نگاهش دارد که راه گلویش بسته شده اما 

 کردن با مادرش غذایش را تا انتها بخاطر همرایه

 .خوردیم

 

تواند باور کند که مادرش در این خیانت هنوز هم نیم

ی لغات ذهنش، گردد، در دایرهدست داشته. هرچه یم
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کند که روی این کار مادرش بگذارد. تمام اسیم پیدا نیم

این دو ساعت را از زمان ورود به خانه با خودش کلنجار 

ن نتیجه رسیده بود که فردا مادرش و ترگل را رفته  و به ای

 !رودررو خواهد کرد. دیگر جابی برای فرار و انکار نیست

 

ی حال و نیم  تواند مادرش را دوست نداشته باشد. همیر

س برای مجازاتش کافیست. وقنر  ی استر روز بد و همیر

طرف حسابش شوکت باشد، بیشتر از این از فربد 

د و با همهاال یمآید. دست شوکت را ببرنیم ی دردی گتر

بوسد. که در قلبش دارد، پشت آن را نرم و طوالبی یم

شود. یکبار دیگر اشک به آبی در چشمان شوکت پر یم

 پرسش یم
ی

مندگ د و زنده یمدلش از رسی شود. از جا بلند متر

آید. گوبی حال بدش را شود و به سمت فربد یمیم

د و فهمد. رسش را در آغوش یمیم  .بوسدمادرانه یم گتر

 هرچ  رو از من گرفته، به جاش تو رو به   -
ی

خدا تو زندگ

 .من داده
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آخ که اگر این حرفها نبودند و فربد باورشان نداشت چه 

کرد! ناخواسته دلخوری لحن و نگاهش رنگ ها که نیم

 .بازدیم

حاال چ  شد که اینقدر حالت بد شد؟ فشارت خییل   -

ی بود. دکتر یم ت هم فشار عصبیه، هم معلومه گفپاییر

 .گرسنه موندی

 

خواست به فربد بگوید شوکت چند ساعت پیش، یم

اش، نهایت ترگل واقعا گم شده و با خاموش بودن گویسی 

 را حس کرده بود. با خودش عهد کرده بود 
ی

درماندگ

ی را بگوید.  ی که فربد گویسی را جواب دهد، همه چتر همیر

ه، زبان گفتنش را ندارد. اما االن که به مرحله عمل رسید

کشد، روی نگاه کردن در چشمانش از پرسش خجالت یم

های پهن و ورزیده پرسش را ندارد. نگاهش را به شانه

ی قد و باالی دهد و در دل بار دیگر قربان صدقهیم

گردد و روی رود که مادرانه بزرگش کرده. بریمپرسی یم
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از و بسته نشیند. چند باری دهانش را باش یمصندیل

وع کند و چه بگویدکند، اما نیمیم  .داند باید از کجا رسی

 

پرسد، شود، فربد با سوایل که یمسکوتش که طوالبی یم

خواهد این بحث را به کارش را راحت میکند. هرچه یم

ای به آن تواند اشارهفردا موکول کند، اما باز هم نیم

 .نزند

دی واقعا گم واسه خاطر ترگل اینجوری شدی؟ ترسی  -

 شده باشه؟

 

ب باال یم آید. نگاه ناباورش در چشمان رس شوکت به ضی

زند. در رسش یک حقیقت با صدای بلند فربد دو دو یم

تکرار میشود؛ اگر فربد ختی از گم شدن ترگل دارد، پس 

 .ترگل را خود او برده است

؟  -  تو... میدوبی
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دهد  یماش را به پشنر صندیلنشیند. تکیهفربد صاف یم

زند و با کند. آهسته پلک یمو مستقیم مادرش را نگاه یم

 .دهدخونرسدی جواب او را یم

میدونم مامان. حنر میدونم تو به ترگل کمک کردی   -

 .فرار کنه

 

 ۱9۲پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

ی دهان باز یم بلعید بهتر از کرد و شوکت را یماگر زمیر

دستش را جلوی صورتش  حایل بود که االن دارد. دو 

د و صدای گریهیم شود. ارسالن حق اش دوباره بلند یمگتر

داشت؛ ندانم کاری شوکت به عنوان بزرگتر کار را به اینجا 

کشانده بود. اگر یکبار محکم در برابر پرسش و 

ایستاد نه نیازی به فرار و اینهمه پنهان اش یمخواسته

 
ی

مندگ   . و حال بدکاری بود، نه دلییل برای این رسی
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 ...من ... من فقط خواستم... ترگل اذیت نشه  -

 

 .پردفربد میان حرفش یم

  .به جاش منو اذیت کردی  -

 

تواند در صورت فربد نگاه کند. انگشتهای لرزانش را نیم

ی تصمییم را گرفته بودند، در هم گره یم زند. زمانیکه چنیر

 حنر توانست هزار و یک دلیل ردیف کند. اما حاال یم

 .توانست خودش را قانع کند، چه برسد به فربدنیم

 

. اما ترگل تو رو نیم  - خواستم تو اذیت بیسی

خواست. من فقط نخواستم ترگل و مجبور به یه نیم

 اجباری کنی 
ی

  .زندگ

 ترسیدی من بشم خرسو و ترگل بشه شوکت؟  -

 

ی یم اندازد و اشک چشمانش را با شوکت رسش را پاییر

د. چقدر این حرف فربد برایش درد یم رسانگشتانش گتر
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دارد. ترسیده بود. آن زمان ترسیده بود پرسی که خودش 

تربیت کرده راه پدرش را برود. حاال از فکری که در مورد 

مسار بود. با تکان رس حرف فربد را  فربد کرده بود رسی

ی در توجیه افکارش بگویدکند. سیع یمتایید یم ی  .کند چتر

 کردم. هیچوقت من یه عمر   -
ی

به اجبار با خرسو زندگ

تونستم بذارم ترگل نتونستم دوستش داشته باشم. نیم

 کنه
ی

 .هم همینطوری زندگ

 

د. یعنی اینقدر آدم بدی بوده که دلش از این حرف یم گتر

 ترگل را حیف کند؟ صدای ترک مادرش یم
ی

ترسید زندگ

ی چشمانش از این شنود و گوشهخوردن قلبش را یم

شود. تن آزاردهنده و دردی که در ب  دارد جمع یم صدای

ی یم  .پرسدآید و ناباورانه یمصدایش پاییر

فکر کردی منم خرسوام؟ منو اینقدر بد دیدی مامان؟   -

شناخت؛ چطور نفهمیدی من و هیشگ مثل تو نیم

م براش؟یم  متر
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ی

ای که با خرسو داشت تنش مورمور از یادآوری زندگ

که خرسو با بوی تن زنان دیگر به تخت   شود. هر بارییم

آمد و از او تقاضای رابطه داشت هم همینطور یم

اش به دانست خرسو با همه عالقهشد. یممورمورش یم

هایش برنداشته. اما چون نه او، دست از هرزپریدن

امیدی و نه جابی برای بازگشت نداشت، روی همه 

ینکارهای خرسو چشم یم دلیلش  پوشید. شاید بزرگتر

ی بود. غم هم به  برای فراری دادن ترگل  هم همیر

 صدایش اضافه یم
ی

مندگ  .شودرسی

فکر کردی آسونه که بدوبی زنهای دیگه رو تن و بدن   -

شوهرت دست کشیدن؟ حنر اگه شوهرت و دوست 

؟ من اینو کشیدم و تحمل کردم فربد.  نداشته بایسی

  .شد بذارم ترگل هم تحمل کنهنیم

 

شود و چشمانش را در چشمان و خم یمفربد  به جل

 .کند و با لحنی عصنی میگویدمادرش ریز یم
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م رساغ بقیه، ذاشنر یمیم  - گرفتمش بعد اگه دیدی متر

آوردین. جلو جلو دادگاه تشکیل دادی این بال رو رسم یم

 محکومم کردی؟ قصاص قبل جنایت کردی مامان؟

 

 .رودصدای شوکت هم کیم باالتر یم

. مگه وقنر به ترگل فنر فربد. به خدا که یمر یم  - رفنر

؟ گفنر یم خوای باهاش ازدواج کنی دوست دختر نداشنر

مگه وقنر به همه گفنر ترگل نامزدته، بازم نرفنر رساغ 

س کار خالف  اون زنیکه تینا؟ صدامم که دراومد گفنر نتر

ع نیم عه؟ دل این دختر و رسی کنم. مگه فقط به رسی

 ازت زده میشه؟ دیدی که چطورییم

 

فربد جوابی برای این حرف مادرش ندارد و از حرص لب 

ی درهم قفل پایینش را یم جود. دستهایش را روی متر

 .کندیم
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 چیکار یم  -
ی
کردم؟ خود ترگل و از پونزده شونزده سالگ

عقد میکردم خوب بود؟ این شیطنتا هم مال قبل ازدواج 

  .رفتمیشگ نیمکردیم رساغ هبود.  بعد اینکه عرویس یم

؟ اونام رساغت نیم  -  اومدن؟اونا چ 

 

 .محکم گفت

 .ذاشتمنیم  -

 

 ۱93پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

ی دراز یم کند و دستان فربد را شوکت دستش را روی متر

د. لحنش دوباره نرم یمیم شود و با التماس رو به فربد گتر

 .ندکند شاید بتواند او را از خر شیطان پیاده کیم

من اشتباه کردم. تمام این جریانا تقصتر منه. اگه یه بار   -

بعنوان مادرت محکم جلوت وایمیستادم و کوتاه 
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اومدم، نه اون بچه دربه در میشد، نه تو االن جلو نیم

کردی. فربد به جون نشسنر و منو محاکمه یمروم یم

خودت که تو دنیا از همه برام عزیزتری، به جون خودت 

 بدون تو یه لحظهکه زند 
ی

شم واسه من جهنمه، این گ

 واسه تو هم عذاب یم
ی

شد. به خدا قسم جوری زندگ

  .شدعذاب یم

 

داند عزیزترین کس شوکت قسم نخورده هم فربد یم

ی بار  است. این را همان وقنر فهمیده بود که برای اولیر

خرسو شیشه الکل را در دستش دیده و با کمربند به 

. آن زمان هم شوکت بود که خود را جانش افتاده بود 

بات خشم خرسو را نوش کرده  ست  بالی فربد کرده و ضی

بود. شوکت هم جای مادرش را پر کرده بود هم جای 

کشید با این اش شعله یمپدرش را . اما آتیسی که در سینه

 .شدها خاموش نیمحرف

خییل عصبانیم مامان. هیچ کدوم این حرفام آرومم   -

 منو زیر سوال بردین. آبروم و  کنه. نیم
ی

شما مردونگ
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بردین... از پشت بهم خنجر زدین... االنم همه حرفات 

ی عوض نمیشه ی  ...قبول. اما چتر

 

د و قاطع و محکم حرفش را ادامه از جایش بریم ی ختر

 .دهدیم

شینه رسسفره عقد. بعدشم گرده یمترگل بریم   -

 و بخشنزندگیمونو یم
ی

 مال من کنیم... بذار بزرگ
ی

دگ

ه جای من ترگل و نصیحت کنی که  بمونه...  تو هم بهتر

ه دوسم داشته باشه؛ البته نداشتم نداشت. فکر  یاد بگتر

کنه داره تقاص نقره داغ کردن منو پس میده. فردا میام 

 .دنبالت. هم واسه سال تحویل هم واسه مقدمات عقد

 

ند و بدون اینکه فرصنر برای پاسخ حرف ی به هایش را متر

ون یم رود. شوکت دودستش را شوکت بدهد از خانه بتر

د و "خدایا"ی بلندی یمبه رسش یم گوید. حاال کارش گتر

از قبل هم سختتر شده. قبال فقط فربد بود که ترگل را 

خواست و هنوز هم خودخواهانه ادعای مالکیت او را یم
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گوید ترگل را به دارد! اما االن ارسالبی هم هست که یم

دهد و ترگیل که شاید او هم دل در گرو کس پس نیمهیچ  

 !ارسالن داشته باشد

با نرم شدن لحن فربد برای لحظه ای خوشحال شده بود 

که فربد متقاعد شده، اما او پرس خرسوبی بود که به هر 

ی بود که چنگالاش یمقیمنر به خواسته های رسید و همیر

کبار دیگر کرد. فربدی که یترس را در قلب شوکت فرو یم

ی دیگری ثابت کرده بود خواسته های خودش بر هر چتر

 .ارجحیت دارد

 

ی را به او نیم د و همه چتر دانست با ارسالن تماس بگتر

بگوید، یا اینکه اینبار سکوت کند و پشت فربد بایستد. 

توانست ارسالن را از دست بدهد نه فربد را. رسش نه یم

ی یم مغزش خاموش  گذارد تا صداهای درونرا روی متر

داند راه درست کدام است و باید چه بکند؟ شوند. نیم

ک را به دست رسنوشنر بسپارد که فربد  اینبار دختر

خواهد آن را رقم بزند؟ از دل ارسالن بگذرد؟ یکبار یم
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 فربد را دیده بود، حاال هم باید روی 
ی

رسآسیمگ

 و پریشابی ارسالن چشم یم
ی

بست؟ یا اینکه به رسآسیمگ

ا کرد تا ن دیل که از فربد شکسته بود، سکوت یمجتی

رس و صدا انجام شود و دیگر برای هر ازدواجشان بی 

اقدایم دیر باشد؟ چند ساعت بیشتر وقت ندارد که 

د، انصاف با دل کدام پرسش است  .تصمیم بگتر

 

 ۱94پارت_ #.

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

* 

ی در تراس ن یاز هوا هنوز آنقدر رسد است که برای نشسیر

ی  به لباس گرم دارد. سه روز است نتوانسته از ترگل ختی

د. بلیط سفرش برای پس فرداست. قرار بود فردا،  بگتر

 ساده و بی 
ی تکلفشان عید را با ترگل دور سفره هفت سیر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

د، نه اینکه  بنشینند و مثل قناری از لبهای ترگل کام بگتر

ها دور از او در بی 
ی دست و پا بزندکیلومتر  .ختی

 

شود. سینی در ین با دو فنجان قهوه وارد تراس یمارس 

ی فرفورژه یم گذارد و صندیل کنار دستش را روی متر

ون کشیده و یم  ارسالن را بتر
ی

نشیند. شال بافت کرم رنگ

های ظریفش پیچیده. ارسالن لبخندی به روی دور شانه

کند. لحن ارسین زند و بابت قهوه تشکر یمخواهرش یم

 .تپر از شیطنت اس

حواسم هست این عروس خانوم نیومده همه عادتات   -

وعوض کرده ها. ویل منم به عنوان خواهرشوهر قرار 

ی از چابی نیست کوتاه بیام. خونه ی ما که اومدی ختی

  .نیست

 

گذارد. ارسالن با ها را روبروی ارسالن یمیگ از فنجان

دارد و جرعه ای از قهوه را ای فنجان را بریمتک خنده

 .نوشدیم
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، زهر هالهل آخه المصب تو که قهوه دم نیم  - کنی

میدی به خورد آدم. نسبت آب و قهوه رو برعکس 

 .ریزی با دو قاشق آبشنیدی، یه فنجون پودر قهوه یم

 

رود و فنجان خودش را به دست ای یمارسین چشم غره

دیم  .گتر

ه تنظیمات ارسالن و خراب   - بیا! بعد میگم این دختر

 ."مامان میگه "هیس کرده

 

رود. های ارسین جانشان برای هم در یمبا همه شیطنت

بیشتر از خواهر و برادر دو دوست خییل نزدیک هستند. 

ی یمفنجان گذارند. ارسین با نگایه به های خایل را روی متر

ی تراس، در جایش کیم جابجا پشت رس و در بسته

ون  ایشود. از جیب شلوارش بسته سیگار نصفهیم را بتر

 .کندکشد و به ارسالن تعارف یمیم

    .به یاد ایام قدیم سیگار آوردم یه نخ بکشیم  -
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ون یم کشد ترسی ارسالن حینی که سیگار را از بسته بتر

ند. از عشق خواهرش به سیگار  ی نریم هم به خواهرش متر

کرد با همرایه، این عادت را از او ختی داشت و سیع یم

 . و بدخلقر دور کند نه با ترسی 

 یسی که. حاال فردا ریهاز دست تو بچه. درست نیم  -

 .ات از کار افتاد میگم بهتمیه

 

گوید. سیگار اول را در خندد و بیخیایل یمارسین یم

کنند. فکر ارسالن آنقدر بابت ترگل سکوت دود یم

  .روداست که بی اختیار دستش به سیگار دوم یمآشفته

ی نشد، نه؟  -  ازش ختی

 

رسش را به عالمت نقی به چپ  و راست تکان میدهد. 

ی بریم ند. فندک را از روی متر ی دارد و سیگار را آتش متر

دارد و فندک را از دست ارسین هم سیگار دوم را بریم

ه به منظره روبرو حرف ارسالن یم د. ارسالن ختر گتر

 .زندیم
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ترسیدم. دوبی چیه؟ اگه مثل تو بود اینقدر نیمیم  -

یت جسارت اون بچه فرار کردنش از خونه بود. یه نها

پره. بلد کنم رنگ منگش یمش بلند یمذره صدام و واسه

ه و طرف و با زبونش  نیست مثل تو دست پیش بگتر

آچمز کنه. تو موقعیت خطر که بیفته فورا دست و پاش 

 .کنهو گم یم

 

 مشنر به بازوی برادرش یم
ی

زند و ارسین با اخیم ساختگ

 .پردحرفش یممیان 

میخوای از دختر مردم تعریف کنی چرا منو خاک   -

؟ فهمیدیم بابا طرف بی زبونه
 .میکنی

ارسالن متوجه است که این لحن شایک ارسین تنها برای 

 .دهدپرت کردن حواس اوست و دل به دلش یم

اتفاقا بی زبون نیست. خییل مظلومه ویل پاش بیفته   -

 .خوب زبون درمیاره

 گ زبون درمیاره؟ موقع فرنچ کیس؟حاال    -
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 .رودای به خواهرش یمارسالن چشم غره

این مدت نبودم حسابی روت باز شده ها. به پیمانه   -

 بگم گوشت و بکشه؟

 

 ۱95پارت_ #.

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

ند و دستش را روی شانه برادرش  ی ارسین زیر خنده متر

   .گذاردیم

ه بیخیال بابا. بحث و عوض نک  - ن. داشنر از دختر

ی بچهیم . معلوومه همیر ی مظلوم بد به دلت گفنر

 .نشسته

 

ارسالن با یادآوری صورت معصوم ترگل و چشمان 

خواهد زند. اما نیمدرشت و خمارش لبخند محوی یم
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سوژه دیگری به دست ارسین بدهد. با اینکه خواهر و 

ین رازدار همدیگر بوده ین اند، اما ارس برادر همیشه بزرگتر

خوب بلد است از حرفهای ارسالن سوژه گرفته و در 

 .فرصت مناسب رسبه رسش بگذارد

این حرفا به تو نیومده. دانشگاه مانشگاه و چه کردی؟   -

 مشکلت با استاد حل شد؟

 

کشد و پاهایش را روی صندیل ارسین دستش را عقب یم

نشیند. پک محکیم به سیگارش باال کشیده و چهارزانو یم

 .د و دودش را با لذت به هوا میفرستدزنیم

من مشکل نداشتم. اون شاپشال*  مشکل داشت که   -

  .حلش کردم

بیند، با چشمان ریز شده و پرسشگر برادرش را که یم

 .دهدچشمگ رو به او ادامه یم

دونسنر مدیر گروهمون تو جووبی عاشق یه دختر یم  -

  کنه؟شه و باهاش ازدواج یمایرابی یم
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ی سالن از برق چشمان خواهرش که یمار  فهمد از چنیر

ی سوژه ی نابی فرصنر نگذشته. امکان ندارد ارسین چنیر

دستش بیاید و به راحنر از آن کوپن شانس بگذرد. 

چشمانش را به روی خواهرش ریز کرد و با حالنر هشدار 

ی نگاهش یم کند. ارسین ته سیگار را در زیرسیگاری آمتر

ده و لحنی که طلبکاری در آن موج دهد و با خنفشار یم

ند ادامه یم ی  .دهدمتر

؟ طرف دختر ایروبی   - هان؟ چیه اینجوری نگاه میکنی

گرفته ،یه جورابی دومادمون به حساب میاد خوب. باید 

 !کارمون و راه بندازه دیگه

 

خندد و ارسالن هم از تصور خودش پشت بند حرفش یم

از مدیر گروهشان های که ارسین با این سوژه سواستفاده

 .افتدکند رسی به تاسف تکان داده و به خنده یمیم

؟ بهرام و پیمانه هردو   - من موندم تو جونور به گ رفنر

رس به زیرن و رسشون به کارخودشونه. اونوخت تو 
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اینجوری فتان*  شدی. بهرام بشنوه میدوبی چ  بهت 

 میگه؟

 

 .دهدارسین بالفاصله جواب یم

 .تهمیگه پدرسوخ  -

 

خندند. ارسین استاد عوض کردن حال بد اینبار هردو یم

دیگران بوده است.  االن هم خوب توانسته بود حال 

 .ارسالن را عوض کند

سم، راسنر یه حرف تو حرف میاری نیم  - شه بت 

 ت با ترگل جدیه؟برنامه

 

نشیند و دوباره نگاهش را به شهر زیر ارسالن صافتر یم

  .پایش میدهد

ای نامهبر   - ... من تا حاال با دختر م با ترگل!... میدوبی

م حنر عاطقی هم شد. زیادی بودم. با بعضیاشون رابطه

 .خودت در جریابی 
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از شهر بیدار در شب چشم گرفته و به خواهرش نگاه 

  .کندیم

اما تا حاال هیشگ نبوده تو زندگیم که اینقدر دوسش    -

امش. واسه یه عمر داشته باشم. اینقدر واسه خودم بخو 

 .خوامش خانم روانشناسبخوامش... یم

؟ اونم همینقدر دوست داره؟  -  اون چ 

 

افتد و به آبی های تبدار آن شبشان یمارسالن یاد بوسه

خواهد. ها را یمکند. دلش تکرار همان لحظهرسش داغ یم

ها را. گوبی در لحظه دلش شاید حنر بیشتر از آن لحظه

ک زبان دراز بغیلهزار برابر بیشتر  اش تنگ  برای دختر

 .کندشود. زیرلب زمزمه یمیم

 .دوسم داره  -

 

 

________________________ 
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 احمق *

 کیس که از دردرس درست کردن ابابی ندارد*

 

 ۱96پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

د کند که طبق ارسین یم ی خواهد به برادرش گورسی

 ترگگفته
ی

ی مرد زندگ ل است و ممکن است هایش، او اولیر

ون افتادن از قفیس که به آن محکومش  ترگل بعد از بتر

اند، کسان دیگری را بشناسد و فکر کند احساسش کرده

 بوده و اینبار برادرش آسیب 
ی

به ارسالن از روی ناپختگ

ببیند. اما لبخند روی لب ارسالن و چهره متفکرش این 

ا خراب دهد که حال خوب برادرش ر اجازه را به او نیم

ها خوانده و ای که در کتابکند. تزهای روانشناسانه

ی کلینیک مرور یم کند را همانجا در کلینیک برای مراجعیر

گذارد. اصال بگذارد برادرش اشتباه کند؛ مردی به جا یم
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سن و سال او، با این همه تجربه، و منطقر که پشت 

 .ایستدی کارهایش بود، پشت اشتباهش هم یمهمه

 

زند و شود. بوسه ای روی گونه برادرش یمبلند یم از جا 

 .ایستدصاف یم

یا. وگرنه ترگل پاش   - پیمانه ته سیگارا رو دید، گردن بگتر

ا و مروه رو یم ذارم کف دستش. برسه اینجا، آمار برسی

 .گفته باشم

 

ی یادش افتاده  ی ود. انگار چتر ون متر با چشمگ از تراس بتر

کند و برادرش را باز یم باشد که دوباره در تراس را 

 .مخاطب قرار میدهد

، مغزت که ریلکس کرد یه رس به بوراک و جم   - راسنر

بزن. آفیس و چندماهه ول کردی به امید اون دوتا 

 .شه تلفنی مدیریت کنی ش که نیمساالک . همه
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ارسالن پاکت سیگار را که مشخص است تازه باز شده 

ن پاکت، تنها هفت برمیدارد. از بیسست عدد سیگار درو 

تا باقیمانده، و این یعنی ارسین دوباره در تعداد 

کند. باید موضوع را با پیمانه و سیگارهایش زیاده روی یم

بهرام مطرح کند تا حواسشان باشد دختر جسور و 

زیبایشان برای نخوابیدن و درس خواندن دوباره به سیگار 

د ی پناه نتی  .و ریتالیر

 

* 

 

ی رسم گ  - ، گناه اون بگتر بشیر یج رفت. حاال من هیچ 

 .بچه چیه؟ چشاش چپ شد بابا

تونم مهتاب. لعننر جواب نمیده. مثال قرار بود نیم  -

امشب سورپرایزش کنم. سه روزه گوشیش خاموشه. 

 .دونم کدوم جهنمیهنیم
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ی یم اندازد و با دست مهتاب پاهایش را از روی کاناپه پاییر

  .کندبه کنارش اشاره یم

ی یه دقیقه... رفنر خونهب  -  ش؟شیر

 

دنشیند و ناخنش را به دندان یمتینا یم  .گتر

رفتم. عوضی قفل در و عوض کرده. معلومه داره ولم   -

 .کنه دیگهیم

 

ون  مهتاب با حالت چندیسی دست تینا را از دهانش بتر

میکشد. از همان اول این روزها را پیش بینی و به تینا 

د یم ی آنقدر در اوهام خودش غرق شده  کرد. اما تینا گورسی

ی نقشه ی بود، که گویسی برای شنیدن و از گرفیر اش مطمی 

 .نداشت

چرا همون دوهفته پیش نرفنر جواب سونو رو   -

 .نشونش بدی؟ اونموقع که بود
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شود و مشت نه چندان آرایم به شکمش تر یمتینا عصنی 

 .زندیم

 .لعننر   -

 

کشد. این رفتار مهتاب عصبابی شده و دست تینا را یم

تینا دیگر خارج از تحملش است. با اخم صدایش را بلند 

  .کندیم

دیوونه شدی؟ آدم نمییسی تو؟ تقصتر این طفل   -

معصوم چیه؟ توی عوضی خواسنر بیاد االنم نیومده 

 کنی باهاش؟ چه مرگته؟اینطوری یم

 

 ۱97پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

ون مهتاب با حالت چندیسی دست تینا ر  ا از دهانش بتر

میکشد. از همان اول این روزها را پیش بینی و به تینا 

د یم ی کرد. اما تینا آنقدر در اوهام خودش غرق شده گورسی

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی نقشه ی بود، که گویسی برای شنیدن و از گرفیر اش مطمی 

 .نداشت

چرا همون دوهفته پیش نرفنر جواب سونو رو   -

 .نشونش بدی؟ اونموقع که بود

 

شود و مشت نه چندان آرایم به شکمش ر یمتتینا عصنی 

 .زندیم

 .لعننر   -

 

کشد. این رفتار مهتاب عصبابی شده و دست تینا را یم

تینا دیگر خارج از تحملش است. با اخم صدایش را بلند 

  .کندیم

دیوونه شدی؟ آدم نمییسی تو؟ تقصتر این طفل   -

معصوم چیه؟ توی عوضی خواسنر بیاد االنم نیومده 

 کنی باهاش؟ چه مرگته؟طوری یماین

 

 .نالدزند و با حالت گریه یمتینا دست مهتاب را پس یم
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 .بدبخت شدم مهتاب  -

 

کند. تینا که حالت سوایل مهتاب هاج و واج نگاهش یم

 .دهدبیند خودش ادامه یمنگاه مهتاب را یم

تو سونو گفته بودن احتماال سندروم داونه. رفتم   -

ی مثبته. باید  تست آمنیو دادم.  پریروز زنگ زدن گفیر

 .سقطش کنم

 

 .زندو با صدای بلندی زیر گریه یم

من بدبخت اگه شانس داشتم این بچه االن یه پرس   -

کرد پیشم سالم بود که فربد بخاطر اینم شده، قبول یم

  بمونه. ویل یه دختر با سندروم داون و چیکار کنم؟

 

ند. مهتاب آن ی چنان شوکه مشت دیگری به شکمش متر

د. اشکشده که حنر نیم های تینا تواند جلوی تینا را بگتر

 .دهدشوند و با هق هق ادامه یمرسازیر یم
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گفتم مجبور میشه عقدم کنه. چند وقت بعد با فربد   -

گردم پیش بابام. االن موندم چیکار کنم. آخه و بچه بریم

 چرا من اینهمه بدشانسم؟ چرا اینهمه بدبختم؟

 

کند. دهان باز میکند ا حالت رسزنیسی نگاهش یممهتاب ب

ی بگوید اما دلش نیم ی آید در این حال بد نمک روی چتر

 :زخم تینا بپاشد. اما از دلش میگذرد

ت خیانت کردی و بخاطر اونموقع که به شوهر بیچاره  -

کردی تو سقط کردی، فکر نیمدوست پرست بی ختی بچه

ه  .یه روزی، کارات دامنت و بگتر

 

ییل دوست دارد این حرفها را در صورت تینا بزند اما خ

 .پرسدآید. به جایش با لحنی رسد یمبازهم دلش نیم

ی واسه سقط؟  - ؟ گ متر  االن میخوای چیکار کنی

 

ی تکان م  .یدهدتینا رسش را با گریه به طرفیر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

کنم. الاقل نه تا وقنر که فربد عقدم سقطش نیم  -

 .نکرده

 

وری و عصبانیت از روی کاناپه بلند مهتاب از روی نابا

 .ایستدشود و رودرروی تینا یمیم

. مگه این بچه بازیچه توئه؟ غلط یم  - کنی سقطش نکنی

 بخاطر توی عوضی مشکل دار دنیا بیاد؟

 

 ۱98پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

ی مهتاب را نداشت. دهانش را  تینا انتظار اینطور برآشفیر

ی بگوید باز یم ی دهد و ، که مهتاب مهلت نیمکند چتر

دصدایش اوج یم  .گتر
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توی عوضی که میدوبی عرضه بچه داری نداری. واسه   -

چ  یه بچه مشکل دار و میخوای دنیا بیاری؟ واسه خاطر 

پول؟ آخه بدبخت... اومدیم و فربد دم به تله نداد. این 

ی آخه؟  بچه چهارماهش تموم بشه کجا سقطش میکیی

ی؟ چرا اینقدر اونوقت میخوای چه گیل  به رست بگتر

ندازیش شعوری تو؟ حتما اونموقع هم دنیا میاریش یمبی 

 .تو خیابون

 

پاچه دست مهتاب را شود و هول و دستتینا بلند یم

دیم  .گتر

همش دوهفته وقت دارم. پزشگ قانوبی نامه داده باید   -

برم واسه سقط. باید تو این دوهفته هرجور شده فربد و 

 !م و کار و تموم کنم. کمکم کن! تورو خداپیدا کن

 

د از اینکه تینا هنوز هم حرف خودش را عقش یم گتر

ند. دستش را با شدت عقب یم ی کشد و انگشت متر

داش را به حالت تهدید باال یماشاره  .گتر
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خوب گوش کن تینا. هزارتا غلط و کثافت کاری کردی   -

نکنم. تو این چندسال. گفتم دوستمه. گفتم قضاوتت 

... ویل دیگه داری از حد یم . تو اصال روابی هسنر گذروبی

... آخه کدوم آدم عاقیل کارابی رو یم
کنه که باید بری دکتر

تو کردی؟  ویل دیگه بسه! نمیذارم واسه منافع خودت 

. اگه تو نری برای سقط، از زیر  یه بچه رو قربابی کنی

 کنم بهش میگم چه غلظسنگم شده فربد و پیدا یم

کردی و چ  شده. بعدشم دیگه تا دنیا دنیاست، 

 .خوام ریخت نحست و ببینمنیم

 

یل روی تن صدای بلندش ندارد. تینا را در همان  هیچ کنتر

کند و با عصبانیت پانچو و شالش حالت مبهوت رها یم

ند و در حالیکه هنوز دارد غر یم ی زند، برسعت را به تن متر

ی شود. تا از خانه تینا خارج یم جا هم زیادی صبوری همیر

به خرج داده بود. این را هم خودش و هم تینا به خوبی 

 .دانستندیم
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د و روی کاناپه آوار تینا دستهایش را روی رسش یم گتر

د و با بچه درون شود. دوباره گریه را از رس یمیم گتر

 .زندشکمش حرف یم

لعنت بهت. اینهمه زحمت کشیدم، اینهمه حالت   -

 .خاطر تو تحمل کردم که بیسی این؟ لعنت بهتتهوع و ب

 

هایش سهیم برای اشتباهات خودش و باز هم در بدبخنر 

ددرنظر نیم  !گتر

 

 ۱99پارت_ #

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

*  

 

شود. قرار بود با ارسالن سفره امشب سال تحویل یم

خواستم ها را وسط سفره بگذاریم. یمبچینیم و مایه گیل
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را ریز و به تعداد ببافم تا روز بعد  از شب قبل موهایم

ی بار در این چند ماه،  حسابی مواج و فر شود و برای اولیر

خواستم برای امشب هرچند بلند اما دامن بپوشم. یم

دست و دلبازی کنم و رژلب قرمزی که زنعمو آورده بود 

ی کنم تا ارسالن طاقت از را بزنم. یم خواستم آنقدر دلتی

های گرمش را به آغوش و بوسهکف بدهد و دوباره م

  .مهمان کند

 

زانوهایم را داخل شکمم جمع میکنم و دستهایم را 

کردم و چه شد؟  شوکت پیچم. چه فکر یمدورشان یم

گفت تقدیر حسود است، طاقت صدای جون همیشه یم

کند که به گریه خنده را ندارد. تا بلند بخندی کاری یم

. راست یم ر از ته دل خندیدم گفت. آن شب آنقدبیفنر

 
ی

و حالم خوب بود که فراموش کردم کجای زندگ

  .ام و بالتکلیفام. فراموش کردم که فراریایستاده
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ستانمان را بارها  در این سه روز حرفهای معلم دینی دبتر

، خدا مجازاتت  دوره کرده بودم. گفته بود "گناه کنی

کف   کردم که عنان از کند". یکبار خودم را شماتت یمیم

ده ام، بار دیگر از داده و خود را به دستان ارسالن ست 

کردم، که آنچه از رس خودم در برابر خودم دفاع یم

گذراندم از روی هوس نبود؛ عشق بود و اگر خودم را به 

دم، کفران نعمت کرده بودمجریان این عشق نیم  .ست 

 

ام شد. مردی که دلم تنگ است. دل تنگ مردی که خانه

ی دیگری امنیت را به من هدیه داد. خوابم پیش از  هر چتر

ی قدییم او، میان رختخواب کهنه و در کنار شومینه

اش راحتتر و سنگینتر از هر زمان دیگری بود. کنار قدییم

دار یلدابی که برایم چیده بود، ی ساده و شاید خندهسفره

بیشتر از هرزمان دیگری در تمام عمرم خندیده و شاد 

ی  شده بودم.  هرسال زنعمو برای چیدن سفره هفت سیر

آورد. اما همیشه در آن سفره پر زرق و برق دیزایتی یم

ی کم بود؛ لبخند نداشتیم. نه من، نه زنعمو، نه  ی چتر
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فربد. عمو خرسوبی که تا دو سال پیش زنده بود هم 

لبخند نداشت. تنها لبخندهایش برای زنعمو بود که نگاه 

 .خشکاندیشه یمرسد زنعمو لبخندش را در ر 

 

 قدییم که در یک اتاقش همیشه 
ی

اما من در آن خانه کلنگ

ه  قفل بود، وسایلش کهنه بودند، رنگ دیوارهایش تتر

شده بود و از آن حیاط بزرگ و پر دار و درخت، تنها 

 
ی

 را زندگ
ی

مساحت کوچگ را برای خود برداشته بود زندگ

ی چندماه، به اندازه یک عمر  یکرده بودم. تنها در همیر

 را نفس کشیده بودم. آن هم با حال خوش. محال 
ی

زندگ

 .است بگذارم فربد دوباره مرا به قفسش برگرداند

 

تمام دیروز را در خانه تنها ماندم. این را از سکوت خانه 

ی کردم قفلش باز بود. با  ه در را باال و پاییر فهمیدم. دستگتر

ون از اتاق دویدم. کیس در خانه نبود  اما درب امید بتر

 .ورودی ویال قفل بود

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ممکن بود. اگر پنجره  ها هم نرده داشتند و فرار از آنها غتر

کردم؛ دیگر از فربد ممکن بود هم دیگر فرار نیم

ی خواستم حنر یک روز دیگر را در سایهترسیدم. نیمنیم

 کنمترس
ی

 .هایم و با عنوان فراری زندگ

 :�🏠�️❤خانه من قلب توست فاطمه اصغری

 200_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

 

بابت شوکت جون خیالم راحت بود. عشقر که فربد به 

او داشت محال بود اجازه بدهد در برابر مادرش دست از 

پا خطا کند. تنها ترسم از این بود که فربد از وجود 

دار شود و بالبی رس او بیاورد  .ارسالن ختی
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 را بدون حرف ر 
ی

وی تختم صبح زود آمد. پاکت بزرگ

گذاشته و دست به سینه و با نگایه معنادار دقایقر را 

 آن 
ی

ه نگاهم کرده بود. نگاهش دیگر دریدگ ه ختر ختر

ی  روزها را نداشت، اما از نوازش قدیم هم در نگاهش ختی

های جدیدی داشت که حدسشان برایم نبود. حرف

سخت نبود. دلخوری در صدر معابی نگاهش قرار داشت 

ردیف دوم. هنوز نتوانسته بود هضم کند؛ و ناباوری در 

آورد، برای فربد دزدید و بالبی به رسم یماگر کیس مرا یم

ی کاری بزنم و  باورپذیرتر بود، تا اینکه خودم دست به چنیر

کشد چند ماه بتوانم در همان شهری که او نفس یم

 .خودم را پنهان کنم

 

اتاق گفته بود زنعمو شب به اینجا خواهد آمد وبعد از 

ون رفته بود. پاکت را بازنکرده یم دانستم درونش بتر

لبایس برای سال تحویل است. در تمام این سالها 

ین های مجلیسلباس ام را خود فربد خریده بود. از بهتر

کرد، کرد و سایزهابی که انتخاب یمبرندها برایم خرید یم
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آنچنان دقیق بود گوبی لباس را مشخصا برای اندام من 

ی یماند. تا سال گذشته سلیقههدوخت کردم و اش را تحسیر

ها را به گردن بابت اینکه زحمت خرید سخت این لباس

د از او ممنون بودم. سلیقهیم اش نظتر نداشت و بر گتر

ها را ی زیر و رو کردن فروشگاهخالف من که حوصله

برد. مطمئنم االن هم نداشتم، او از خرید کردن لذت یم

ها را انتخاب کرده. اما دل من همان پلیور ینیگ از بهتر 

خواهد نه لبایس که فربد قرمز گشاد و یقه بسته را یم

 .برایم آورده

 

موهایم در این سه روز چرب شده و تارهایش به هم 

ی زیادی در چسبیده. به حمام یم م. چتر روم تا دوش بگتر

حمام نیست؛ یک شامپوبدن مردانه و شامپوی رسی که 

کرد کنار دوش قرار دارند. از فکر شه استفاده یمفربد همی

ی شده و صورتم را  د مشمت  اینکه رسو تنم بوی فربد را بگتر

ای کمد کوچک حمام را باز کنم. در آینهدرهم جمع یم

تری بگردم. یک صابون ی مناسبکنم تا دنبال شویندهیم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

با بسته بندی قرمز رنگ داخلش بود که هنوز باز نشده 

کیفیت که هیچ سنخینر با نرم کننده موی بی  بود و یک

شامپوهای فربد نداشت. بعید نیست از وسایل دوست 

ی فکر، حنر دستم  هایش به جا مانده باشد. با همیر دختر

ی دو زنم و با انزجار و گوشهکننده  نیمرا هم به آن نرم

ون یمانگشتم، تنها بسته  .کشمی صابون را بتر

 

 201_پارت#

  _توستخانه_من_قلب#

 

 

 

 

ون یم کشم و موهایم را به صابون را از داخل پاکتش بتر

ست که شورم. تنها حسنش بوی دلچسنی سخنر با آن یم

شورم، کند و هرچه بیشتر یمدارد. به سخنر کف یم

رسد. اما بازهم بهتر از این بود تر یمموهایم بنظرم چرب
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را به  که شامپوی فربد را استفاده کنم. یکبار دیگر صابون

 .اندمالم. تار موههایم همه به هم چسبیدهموهایم یم

 

به  پرم و خورد. از ترس از جا یمای به در حمام یمضی

م. عجب حماقنر کرده بودم. دستم را جلوی دهانم یم گتر

شد کرد و داخل یماگر در این وضعیت در حمام را باز یم

 .شنومچه؟ صدایش را از پشت در یم

 .پو گذاشتم پشت درت شامواسه  -

 

ی میکنم. لحظه ای بعد صدای در اتاق را گوشم را تتر

ام را آزاد میکنم. با احتیاط و شنوم و نفس حبس شدهیم

 .کنمترس و لرز گوشه در را باز یم

 

کنم و شامپو بچه را روی قاب در گذاشته. دست دراز یم 

دارم. بعد هم به رسعت دستم را داخل کشیده و برش یم

  .بندما یمدر ر 
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ریزم. کف که کنم و روی موهایم یمدر شامپو را باز یم

کند. شود بوی شامپو هم تمام حمام را پر یمدرست یم

زنم تا اثری از بو کشم و دوباره شامپو یمموهایم را آب یم

و کدورت صابون نماند. بوی خوشش را با دم عمیقر به 

شه استفاده ای که قبال همیفرستم. همان رایحهریه یم

ایستد و کردم! دستم میان موهایم از حرکت باز یمیم

چرخد. فربد همیشه حواسش به همه نگاهم سمت در یم

ی بود؛ چه زمابی که رفیقم بود، چه زمابی که ترجیح  چتر

 
ی

 که در زندگ
ی

ام داد رفاقت را کنار بگذارد و نقش پررنگ

 .داشت را از دوست به همرس تغیتر دهد

 

وجه کباب را با کره زیاد دوست دارم و حواسش بود ج

پسندم. شامپوهابی که بوی خنک دارند را بیشتر یم

ی است و در تولد حواسش بود رنگ مورد عالقه ام ستی

 
ی
 را برایم هجده سالگ

ی
رنگ ی ام رسویس خواب مخمل ستی

خریده بود. حواسش بود در مدرسه به خاطر اختالف 

سنر پیدا کنم و بودم دو هایم نتوانستهسنی با همکالیس
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داد خودش جای تمام دوستانم را پر کرده بود. اجازه نیم

تنهابی جابی بروم و همیشه همراهم بود، تا تنهابی اذیتم 

خواهد مرا در انزوا نکند و من ظالمانه فکر کرده بودم یم

نگه دارد. حواسش بود من عرضه مدیریت ندارم و تمام 

و من به این فکر کرده امور کارخانه را به عهده گرفته بود 

 .بودم که قصدش تصاحب کارخانه است

 

اگر قبل از این ماجراها و قبل از دیدن ارسالن، فربد را 

انش تر قضاوت یممنصفانه کردم، و روی دوست دختر

توانستم بعنوان همرس دوستش بستم، شاید یمچشم یم

توانستم؛ فربد برای من همیشه فربد داشته باشم! نه نیم

هایم را گذاشت تا گالیهند. همان فربدی که وقت یممایم

ی هایم پرت کند. همان که بشنود و حواسم را از دلگتر

  .رفیق بود

 

سوزد. دستش نمک نداشت! اما دیگر دلم برای فربد یم

خواستم هم شد. یماز من برایش آبی گرم نیم
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توانستم. منی که حنر حاضی نبودم تنم بوی شامپوی نیم

د، چطور یماو را بگ ترین لحظاتم را با توانستم خصوضتر

یک شوم. حال آنکه وقنر ارسالن در آغوشم کشید  او رسی

مانه دلم یم خواست دوست داشتم زمان بایستد. بی رسی

همه مرزها را زیرپا بگذارد و آنچنان مرا به بغل بفشارد که 

 .وجودم در وجودش حل شود

 

 202_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

 

 

خواهم این مقایسه را ادامه بدهم. آن هم وقنر که نیم

ی  معلوم نیست زمانه چه خوابی برایم دیده. باید همیر

ی خواسته م تا اگر تقدیر آبی شد ها را همیر جا در دلم رس بتی
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خواهد... نه، خدایا خواست فربد نشود، که که فربد یم

شوند. در ی دقم یمها  آینهاگر اینطور باشد خاطره

افتم. وای از منی که بدون ری مرگ تدریچی یمرسازی

 ...مانمارسالن یم

 

تنم را هم با همان شامپوی کم حجم بچه میشورم و 

ون یم آیم. برسعت صندیل را پشت در حوله پیچ بتر

ه در یمیم گذارم. دوروز کشم و تاج صندیل را زیر دستگتر

ی لباسها مانده ام و است در این اتاق گرم با همیر

ایم بو گرفته. هرچقدر هم که نخواهم مجبورم هلباس

  .لبایس را بپوشم که فربد آورده

 

دارم. پولکهای درشت و آبی لباس چشمم در پاکت را بریم

زند. از پاکت در میآورمش و لباس را با دو دست از را یم

اهنی بلند و ساده به رنگ آبی ها باال یمرسشانه م. پتر گتر

ه. یقه لباس از جلو کا مال بسته و از پشت تا خط کمر تتر

ی  سد. مثل باز است. آستیر های بلندش تا مچ دستم متر
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اش نظتر ندارد. فربد خییل خوب میداند همیشه سلیقه

  .آیدچه لبایس به چه اندایم یم

 

د که گوبی کنم. آنقدر زیبا تنم را قاب یملباس را تن یم گتر

ه به لباس را بر تنم قالب گرفته تصویر اند. خودم ختر

، تنها با تاللو درون آینه یم ین آراییسی مانم. بدون کوچکتر

توانم ام که نیمپولکهای لباس آنقدر زیبا و چشمگتر شده

  .از تصویر خودم چشم بردارم

 

از تصور اینکه فربد چطور نگاهم خواهد کرد بر خودم 

آورم و همان لرزم. لباس را برسعت از تنم دریمیم

پوشم. دکمه شلوار جینم را ره یملباسهای قبل را دوبا

ی یمیم ه اتاق باال و پاییر ی بندم که دستگتر شود. رسی    ع پاییر

وم. هنوز بلوزم را روی شلوارم یم اندازم و به سمت در متر

وقت نکرده ام موهایم را به اسارت کش دربیاورم. صندیل 

دارم و فربد با اخم و نارضاینر از را بناچار از پشت در بریم

  .بودن در، وارد اتاق میشودبسته 
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از دیدن من با همان لباسهای قبیل اخمش غلیظتر 

 .شود و با لحنی عصنی رسزنشم میکندیم

چرا لبایس که آوردم و نپوشیدی؟ این بچه بازیا چیه   -

 درمیاری؟

 

ش لعنت نیم توانم در روی خودش به سلیقه بی نظتر

م و پاسخش را یمبفرستم. چشم یم  .دهمگتر

ی لباسا خوبه  -  .همیر

 خوبه؟؟  -

 

انگشتان شستش را در جیبهای شلوارش فرو میکند و 

 .رسش را کیم کج کرده به جلو خم میکند

 لباسابی که بو گرفته خوبه، لبایس که من آوردم   -
ی همیر

؟ اینقدر  اخه؟؟ بعد این همه داستان طلبکارم هسنر

؟اضار داری بی   لیاقتیت و ثابت کنی
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 میکشم و جوابش را نیم
ی
دهم تا زودتر دست از رسم پوف

رود. پاکت باز شده و لبایس که بردارد. به سمت لباس یم

روی تخت افتاده کامال مشخص است که توسط من پرو 

د. دارد و به سمتم یمشده. لباس را از روی تخت بریم گتر

  .ستلحنش کامال جدی  و تا حدی عصنی 

ی بچه آدم لباس یه بار بیشتر تکرار نیم  - کنم. عیر

ون... یه ساعت دیگه مامان میاد اینجا. یم پویسی میای بتر

... نذار موقع مثل همیشه یم ی شینیم رسسفره هفت سیر

سال تحوییل اون روی سگم باال بیاد، عید و زهرمار تو و 

 به اعصاب نداشته
ی
 !م ریدیمامان کنم. اندازه کاف
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ود. ابدا ی تخت یملباس را رو  ون متر گذارد و از اتاق بتر

خواهم به حرفش گوش کنم. اما جرئت ندارم بیشتر نیم

ورش کنم. با از این در این آتش زیر خاکستر بدمم و شلعه

بات استیصال روی تخت یم نشینم. با کف دست ضی

  .زنم. باید فکر کنمام یمآرایم به پیشابی 

 

ی ارسالن بو  د، پوشیدن این لباس اگر پیش از شناخیر

توانم جلوی فربد اهمینر برایم نداشت. اما اکنون نیم

ست، با این خودم را راضی کنم وقنر قلبم برای دیگری

لباس جلوی کس دیگری ظاهر شوم؛ آن هم کیس که 

نگاهش روی من اینقدر تبدار و خریدارانه است. نه که 

اعتقادات سفت و سخنر داشته باشم، اما حس تعهدی 

در اعماق قلبم به ارسالن دارم این اجازه را به من  که

دهد. باید دنبال لباس دیگری باشم تا هم اینقدر به نیم

م  .چشم نیایم هم آتش زیر باروت فربد نگتر
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آخرین باری که به اینجا آمده بودم تولد فربد بود. از 

عمو اجازه گرفته بودیم تولدش را میان دوستانمان جشن 

یم. البته  من که دوسنر نداشتم، فربد هم تعدادی از بگتر

ان یا  همکالسیها و دوستانش را به همراه دوست دختر

دانستم باید در این نامزدهایشان دعوت کرده بود. نیم

ی چند دست از لباسهایم را با  جمع چه بپوشم، برای همیر

 
ی

خودم آورده بودم. به انتخاب فربد رسهیم سفید رنگ

 لباس
ر
 .ا در کمد گذاشته بودمها ر پوشیده و باف

 

 معاشقه یگ از  
ر
در آخر مهمابی هم از دیدن اتفاف

ش، آنچنان حالت تهوغ به  دوستان فربد با دوست دختر

من دست داده بود که فربد با خیال مسموم شدنم، 

ین درمانگاه برده بود و دیگر به  دستپاچه مرا به نزدیکتر

   .جمع کنمویال برنگشته بودیم تا لباسها و وسایلم را 

 

آوردم. اما هرگز به فربد نگفتم چه شد که آنطور باال یم

ی دوستابی از او بشدت عصبابی  بابت دعوت کردن چنیر
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ام را بودم و تا چند روز با او قهر کرده بودم. کیف دسنر 

بعدا فربد برایم آورد اما لباسهایم در ویال ماند. از 

 .زنماش لبخند نیم بندی یمیادآوری

 

 204_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

 

 که برای 
ر
ی نیستم هنوز هم آن لباسها در کمد اتاف مطمی 

من بود مانده باشد، اما باید شانسم را امتحان کنم.  به 

وم و کمد را باز یم  .کنماتاق روبرو متر

لباسهای شنی که آورده بودم با چند دست لباس راحنر  

بل آویزان که از قبل در کمد بودند، همانطور مثل ق

  .کنمهستند.  زیر و رویشان یم
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، کنارش  ی لباس قرمز کوتاه با یقه ایستاده و بدون آستیر

اهنی کله غازی بود با دامنی از حریر  نم. لباس بعدی پتر ی متر

چندالیه. باالتنه لباس با تورهای پلیسه شده پوشانده 

شده و دکلته بود. وقنر این لباس را پوشیدم، فربد 

 را   عصبابی شده و 
ی

ی رنگ گفته بود دیگر هیچوقت نه چنیر

ی یقه بازی را. االن هم مثل  جلوی بقیه بپوشم، نه چنیر

هر لباس دیگری که سفیدی پوستم را بیرسی عیان کند، 

  .ام باشدتواند گزینه انتخابی نیم

 

اهن لمه مشگ رنگ ساده و بلندی است  لباس بعدی پتر

ینهایش بلند که دامن مایه با دنباله کوتایه دارد. آست

گفت اش کامال بسته. لبایس که فربد یماست و یقه

"جلوی بقیه این و بپوش، نه جابی که من هستم." لباس 

ون یم  و خاک یمرا از کمد بتر
ی

دهد کشم. کیم بوی ماندگ

 .اما باز هم از لباسهای تنم بهتر است
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گردم. دوباره صندیل را پشت در به اتاق فربد بریم

کنم. کفشهای رسعت لباسم را عوض یم گذارم و بهیم

ای که در پاکت لباس آبی بود را به پا پاشنه بلند نقره

نم. نیازی به آرایش نیم ی بینم. موهایم هم تقریبا متر

اند. میدانم فربد عاشق موهای باز و خشک شده

رهاست. رسم را به جلو خم میکنم و موهایم را با دو 

چند پیچ به  کنم. دست به حالت دم اسنی جمع یم

ای سفت و سخنر باالی دهم و با کش گوجهموههایم یم

بندم. کاش زنعمو زودتر برسد؛ بودنش جسارتم را رسم یم

 .کندبیشتر یم

 

 

* 

 

ساعنر به تحویل سال مانده که مادرش را به همراه 

خریدهایش به ویال میآورد؛ بدون اینکه در طول راه 

ی که وارد خانه ای با مادرش حرف بزند. شوکت هکلمه میر
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کند. فربد شود، به سمت اتاقهای طبقه باال پاتند یمیم

اضی ندارد. یم ی دانست با همههم به این امر اعتر

سکوتش، باز هم دلش مثل ستر و رسکه برای ترگل 

جوشد و تا او را سالم و سالمت نبیند آرام نخواهد یم

شد. دیروز آنقدر محکم  و قاطعانه با مادرش اتمام 

ی باشد دیگر دست از پا خطا  حجت کرده بود، که مطمی 

 .کنندنیم

 

ی است. دیگر نیازی به   ترگل اینجا بود؛ مهم هم همیر

 نیم
ی
آمد. هرچه ایده برای تنبیه کردن دید؛ دلش نیمتالف

آمد با دیدن چشمان معصوم ترگل دود او، در رسش یم

و  رفت. اما باید تا مدبر با بدخلقر شد و به هوا یمیم

 .کردجدیت ادبش یم

ی در دلش سنگینی یم  کند که حنر جرئت تنها یک چتر

پرسیدن آن را از خودش هم ندارد.  اینکه نکند  ترگل در 

این مدت با کیس بوده باشد، دیگر آن ترگل بکر و دست 

 !ی خودش نباشدنخورده
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 205_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

 

 

ا با شدت تکابی از فکر دوباره به این موضوع رسش ر 

ی وسط را یمهای روی مبلمیدهد. مالفه کشد و ها و متر

کند. از همانطور مچاله یک گوشه سالن پرتشان یم

ی سفیدی را برمیدارد و به عوض  ی خانه رومتر ی کشوی آشت 

ی پهن میکند. رساغ کنسول بزرگ کنار سالن  سفره روی متر

ون  ود و چند تا از ظرفهای پذیرابی شیک را بتر متر

کشد؛ ظرفهابی که قبال شوکت برای هفت سینی که در یم

ی وسط و ویال پهن یم کردند استفاده میکرد، را روی متر

دهد و هرچه برای هفت بدون هیچ نظم خاض قرار یم
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ی خریده بود را داخلشان یم ی چندان سیر ریزد. هفت سیر

شود؛ نه نظیم دارد و نه نشایط. تنها انگار که جالنی نیم

نجام داده باشد. وگرنه این سفره آن هم در باید کاری ا

ایط آخرین اولویت ذهنی   .اش استاین رسی

 

ی چیدن و مرتب کردن سفره را ندارد. ی هفتحوصله سیر

ی باال پرت ست که حواسش را از طبقهتنها دنبال رایه

ک را به نظاره ننشیند.  کند. که نرود و آماده شدن دختر

 کند، و صاحبش ر یه نگاهش نکند تا دل بی 
ی

فع دلتنگ

  .ستهایش الگترگل بفهمد که همه هارت و پورت

 

همه جای ویال را خاک گرفته و نظافت اسایس نیاز دارد  

اما در این لحظه این موضوع هیچ اهمینر برایش ندارد. 

اش را چیده به جشن مخترصی که برای هفته بعد برنامه

. جز عاقد، کند. نیاز به تعداد زیادی مهمان ندارد فکر یم

 دو شاهد یم
ی
خواهد که همان صادق و محسن کاف

هستند. محمدی را که حتما دعوت خواهد کرد! مادرش 
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ی مراسم خواهد بود. خودش و ترگل هم  هم میهمان ویژه

بازیگران نقش اول این نمایش خواهند بود. از حرص این 

د. چه برنامه ها که نداشت. قرار بود فکر پلکش میت 

ین مر  ها همه از اسم را برگزار کند، طوری که تا سالبهتر

شکوه عرویس آنها حرف بزنند. و حاال تک پرس خرسو 

عموبی را 
محتشم، با آن همه کبکبه و دبدبه، دختر

کند که قالش گذاشته. آخ که بعد از رسوصدا عقد یمبی 

عموی چموشش کار دارد   .عقد چقدر با این دختر

 

ی به او دهن کچی یم کند. هرسال حنر سفره هفت سیر

ی دعوت  و  برای کنار هم قرار دادن این ظرفها هم دیزایتی

کرد. اما امسال... پوزخندی به هزینه هنگفنر خرج یم

ند.  لبه ی دهد و های کتش را عقب یمشمایل سفره متر

های منتیه به طبقه باال روی مبل تک نفره رو به پله

ی آمدن ترگل یم  .نشیندمنتظر پاییر

 

 206_پارت#
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  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

 

در اتاق فربد، شوکت و ترگل روی تخت نشسته و دستان 

اند. شوکت با دیدن ترگل باز هم گریه همدیگر را گرفته

میکند. هرچند تمام تالشش در این است هرچه زودتر 

اش فربد را آرام شود، تا دیدن اشکهایش و چهره ناراضی 

زنند بیشتر حرف یمبیشتر از این عصبابی نکند. اما هرچه 

شود را بیشتر از دست اختیار اشکهابی که رسریز یم

 .دهدیم

 

کند ترگل اما برخالف همیشه آرام و محکم است. سیع یم

هیچ ترس و اضطرابی در ظاهرش نشان ندهد. با صدای 

شود و دست زنعمو را میکشد تا او را فربد از جا بلند یم

ی استهم بلند کند. صدایش آرام و کیم غمگ  .یر
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پاشو شوکت جون. االن سال تحویل میشه. بریم   -

ی   .پاییر

 

کاری فربد گویسی  کند. اش را بعد از چندروز روشن یمغتر

ی که سال تحویل شود، سیل پیامها و یم داند همیر

تماسهای دوستان و همکالسیهای قدیمش رسازیر خواهد 

ست که ی خوبی ها بهانهشد. جواب دادن به این پیام

را از روی ترگل رسکش بردارد. اما با روشن کردن  نگاهش

گویسی پشت رسهم صدای دینگ دینگ آمده و ختی از 

پاسخ های بی های مربوط به تماسسیل پیامها و پیامک

 .کشد. واتساپ را باز میکندمیدهد. ابرو در هم یم

چند پیام از گروه دوستانش، دو پیام از مربی باشگاهش  

هایش با انزجار ه پیام از تینا. اخمو در راس آنها یس و س

 درهم یم
ی

ون شود. وقتش شده این زن را از زندگ اش بتر

کند و برای همیشه از رسی موجود آویزابی مثل او خالص 

 .شود. زیر لب با حرص زمزمه میکند
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زنیکه بی شخصیت! خوب وقنر تلفن روت خاموش   -

 برو ب  کارت. واتساپ و 
میشه یعنی زنگ نزن. یعنی

 .رکونده نفهمت

 

ی که االن میخواهد خواندن پیامهای  ی آخرین چتر

گذارد و باز تیناست. گویسی را روی عسیل کنار دستش یم

ی آمدن از ها یمهم چشم به پله دوزد. مادرش در حال پاییر

تر از او ترگل. از شدت خشم هاست و چند پله عقبپله

پرد. این دختر شود و پلک راستش یمفکش منقبض یم

خواهد خارد و نیمد آدم شدن ندارد. خودش تنش یمقص

هیچ تخفیقی در مجازاتش شامل حالش شود.  از شدت 

شود. لبهایش را از داخل عصبانیت نفسهایش صدادار یم

جا با داد و فریاد روی رس او آوار جود که از همانیم

نشود. با قدمهابی آرام و ظاهری خونرسد به سمت ترگل 

ی پله  .رودکنار مادرش ایستاده یمها  که پاییر

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

خواهد خواند اما نیمترگل خشم فربد را از نگاهش یم

کوتاه بیاید. اینبار دیگر قرص و محکم خواهد ایستاد. 

ند. فربد رسش را باالتر یم ی د و به چشمان فربد زل متر گتر

ک  سد و با دستابی در جیب چرچی به دور دختر به او متر

د و با خشونت  زند. ناگهان دست به موهاییم ترگل میتی

کند. ترگل رسی    ع دستش را بند کش موهایش را باز یم

کند که تعادلش بر هم نخورد. رسش اینور و ها یمنرده

خواهد گوید. شوکت یمشود و با درد آچی یمآنور یم

اض کند، که فربد بالفاصله انگشت اشاره اش را رو اعتر

ی و ا خطار گونه  درجا به مادرش بلند میکند و با نگایه تتر

 .ساکتش میکند

 

 207_پارت#
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کرد ترگل با گریه به اتاقش برود و از ترس او فکر یم

لباسش را عوض کرده و برگردد. اما برخالف انتظارش 

کند و لبهایش را به هم تر نگاهش یمترگل با نگایه برنده

ک با نگاهش برای او شاخ و شایم کشد  نه یمفشارد. دختر

خواهد جسارتش را به فربد نشان بدهد. دلش و یم

عمویش یم خواهد این لباس مشگ را همینجا در تن دختر

، حرص این چندماه  تکه و پاره کند و به بهانه این نافرمابی

وع به حرف زدن یم کند را بررسش خایل کند. وقنر رسی

 .حرص صدایش کامال مشهود است

چه بازی در بیاری؟ آدم شدی مگه نگفتم حق نداری ب  -

واسه من؟ یا فکر کردی بعد گندی که زدی هنوز اونقدر 

اعتبار داری پیش من که بهت اجازه این مسخره بازیا رو 

 بدم؟

 

 .صدای ترگل هم حرض و پر از انزجار است
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؟ تو چته که فکر یم  -
ی

کنی هنوزم میتوبی به من زور بگ

د. دیگه من عروسک خیمه شب بازی تو نیستم فرب

 .نیستم

 

کند ترگل را عقب بکشد و ساکت کند اما شوکت سیع یم

پیش از آنکه موفق به ساکت کردن او شود، دست فربد 

رود و سییل محکیم بر گوش ترگل ناخودآگاه باال یم

نوازد. رس ترگل به سمت مخالف پرت میشود. شوکت یم

ی بلندی یم کشد. خودش هم از صدای سییل، شوکه هیر

ی سییل محکیم که زده بود، ابتدا  به رسچی گونه در بهت

ترگل و بعد به کف دستش نگاه میکند. چه کرده بود؟ 

د. او که قصد آسیب برای یک لحظه دلش یم خواهد بمتر

ک زبان نفهم، گستاخ  رساندن به ترگل را نداشت. اما دختر

  .هم شده بود

 

ی در نگاه انگاه ترگل با نفرت سمت او یم  ی ین چرخد. چتر

دختر عوض شده. دیگر آن ترس و اضطراب قبل را 
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برد و این کامال مشهود ندارد. دیگر از فربد حساب نیم

است. این چندماه دوری، جسارت را در تخم چشمان 

یس که دیروز و پریروز  ک کاشته بود. حنر از استر دختر

ی در عمق چشمان  ی داشت هم دیگر اثری نیست. چتر

اش میکند. خودش از عصنی  ترگل است که بیشتر و بیشتر 

خواهد خود این سییل بیشتر دردش گرفته، اما بازهم نیم

را از تک و تا بیاندازد. هنوز هم ایمان دارد در این ماجرا از 

ی تر است. دستش را مشت یمهر کیس محق کند و پاییر

ک را یمیم  .دهداندازد. با لحنی طلبکار جواب دختر

ماه پیش ثابت کردی. به لیاقتیت و که همون پنج بی   -

 محسنات نداشته
ر
 ت زبون درازی هم اضافه شده؟باف

 

ب شست فربد ترگل محکم پلک یم بندد تا اشگ که از ضی

در چشمش جمع شده فرو نریزد. همانطور که نگاهش به 

ی است نجواگونه یم  .گویدزمیر

پس دست از رس این بی لیاقت بردار بذار زندگیش و   -

 .بکنه
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ج ک بیشتر حرصش یماز حاضی د. دلش وابی دختر گتر

میخواهد کمربندش را دربیاورد و تا جا دارد ترگل را بزند. 

س را رسش خایل کند. آخ   این چندماه دوری و استر
ی
تالف

 ...که اگر او ترگل نبود

م دهنت و؟ مگه واسه  - ت لباس خفه مییسی یا گل بگتر

 نذاشته بودم اینو پوشیدی؟ این چندماه کدوم جهنیم

 بودی که حنر مثل آدم لباس پوشیدن از یادت رفته؟

 

شود. فکر ترگل باز به این چندماه و ارسالن کشیده یم

فربد حق ندارد بهشت کوچک او را جهنم بخواند. 

هایش از حرص خورند. لبی کوری یمهایش گرهاخم

تواند آرام بماند. رو به فربد لرزند. دیگر بس است! نیمیم

دهد. ی فربد را هل یمو دست سینهکند و با دیم

 .کوبدجمالتش را با فریاد در صورت فربد یم

. نگاه کثیف تو باشه.   - جهنم جاییه که تو توش بایسی

 ...جهنم جا
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شود شوکت به سمت فربد و صدای سییل دوم باعث یم

هجوم بیاورد و خود را ست  ترگل کند. صدایش مخلویط 

 .از جیغ و گریه است
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شود شوکت به سمت فربد صدای سییل دوم باعث یم

هجوم بیاورد و خود را ست  ترگل کند. صدایش مخلویط 

 .از جیغ و گریه است

ولش کن. دیوونه شدی؟ خدا منو بکشه راحت شم.   -

چه عذابیه آخه خدا به من بدبخت میده؟ این دختر 
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ی و زمون بیچاره چیکار کرده که اینطوری بای د از زمیر

 بخوره؟

 

ی بارینوک زبانش را گاز یم د تا نگوید این دومیر ست گتر

شود. فربد را به زور به که ترگل به گناه نکرده مجازات یم

د و کشد و التماسش یمسمت عقب یم کند آرام بگتر

دست از رس او بردارد. سیع دارد با این جمالت هم 

از زور سییل فربد  خودش را آرام کند هم فربد را. ترگل

ی افتاده. دست راستش را تکیه گاه یم کند و روی زمیر

ی یمنیم کشد و شود. انگشتانش را روی لبش یمختر

انگشتانش خوبی میشود. خودش هم از اشگ که در 

چشمش خشکیده و جرئنر که یکباره در قبلش فوران 

کرده در عجب است. موهایش را که پریشان دور 

زند و با با حرص پشت گوش یمهایش ریخته، شانه

گردد. اگر قرار است عیدش با رسعت به طبقه باال بریم

ارسالن تحویل نشود، همان بهتر که حنر به اندازه یک 
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ی لحظه ی دیوار هم شده از فربد هم دور بماند و اولیر

 .سال نگاهش در نگاه او نیفتد

 

* 

 

برخالف همه سالهای گذشته امسال رس سفره هفت 

ی صدا ی شادی و خنده برپا نبود. چندساعت پیش سیر

شوکت به ارسالن زنگ زده و آنچه اتفاق افتاده را برایش 

بازگو کرده بود و حاال عالوه بر ارسالن، کل خانواده 

ی ارسالن حنر نگران و ناراحت بودند. نگرابی و دلشوره

ل هم منتقل شده بود قابل کنتر  .به ارس پررسوصدا و غتر

 

رفت پیش م بهتر از آنچه انتظار یموضعیت جسیم بهرا

رفته و زودتر از موعد مرخص شده بود. همه دور سفره 

کردند روحیه خود و مخصوصا نشسته بودند و سیع یم

اش را از ارسالن را حفظ کنند. اما ارسالن خودداری

رفت و دست داده بود. کالفه طول و عرض سالن را یم
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 دست به صو بریم
ی

کشید. تا رتش یمگشت. مدام با کالفگ

این چهارده ساعت باقیمانده یط شود و او بتواند سوار 

 .رسیدهواپیما شده برگردد، جانش به لبش یم

 

پیمانه در دلش برای رهابی ترگل و آرامش پرسش دعا 

کرد. کرد. دیدن این حال ارسالن قلبش را مچاله یمیم

 بز نگایه خواهشگر به بهرام یم
ی
ند و اندازد تا شاید او حرف

ی را  ی ارسالن را آرام کند. اما در چشمان نگران بهرام چتر

ی شاید مثل یم ی بیند که به سکوت وادارش میکند. چتر

ی مثل تکرار گذشته. مثل آغاز  ی ترس از دست دادن. چتر

یک حرست. حال بهرام هم دست کیم از ارسالن ندارد. 

 !همان بهتر که سکوت کند
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بینی دعوت ارسین تالش کرده بود ارسالن را به خوش

کند. به یادش بیاورد که فربد به ترگل عالقه دارد و امکان 

اینکه آسینی به او برساند ضعیف است. خواسته بود 

ی پر لیوان را ببیند. به این فکر کند که اگر به جای نیمه

ک را تنها فربد، کس دیگری وارد خانه یم شد و دختر

 .شدفت چه یمیایم

 

داد که شوکت هم فکرش را با این حرف تسیل یم 

داند ترگل کجاست. در همان کنارشان است و الاقل یم

ی آماده  ی ذهن او را برای هر اتفاق ناخوشایندی نتر حیر

ی باشد و به هر احتمایل کرد و از او یمیم خواست واقع بیر

فکر کند؛ به اینکه حنر ممکن است فربد به ترگل دست 

  .درازی کرده باشد
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ای سیع کرده بود برادرش را برای رویاروبی با هر حادثه

 به تنهابی با آن
شود، بیش ها مواجه یمآماده کند تا وقنر

از حد شوکه نشود و رفتارهای هیجابی از خودش بروز 

د کردن این مسایل در . خودش هم یمندهد  ی دانست گورسی

ف بقیه، منطق این زمان چقدر ظالمانه است، اما برخال

های تلخ و عریان را او غالب بر احساسش بود. واقع بینی 

 .داداساس ترجیح یمهای پوچ و بی بینی بر خوش

 

ی موضوغ آنقدر برایش  از ارسالن خواسته بود اگر چنیر

اهمیت دارد که بخاطرش ترگل را کنار بگذارد، اصال 

زحمت بازگشت به ایران را به خودش ندهد. گفته بود 

ن چهارده ساعت را نه به عنوان زمان عذاب، بلکه به ای

عنوان فرصنر ببیند برای اینکه کالهش را قاضی کند و 

تواند ترگل را بپذیرد یا نه؟ تازه اگر ببیند، آیا همه جوره یم

امکان به دست آوردن مجدد او را داشته باشد. ممکن 

قت است تا آن زمان، فربد او را وادار به ازدواج کند و آنو 

است که ارسالن دیگر مزاحم ناموس فربد به حساب 
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خواهد آمد و نه تنها هیچ کاری از دستش ساخته نیست، 

تواند به راحنر و با طرح یک دعوا از او که فربد یم

 .شکایت کرده و برایش دردرس ایجاد کند

 

آشوبی که حرفهای ارسین بر دل ارسالن انداخته بود کم 

ی نبود. هر چند دقیقه  ی های یکبار نگایه به عقربهچتر

ی که یمساعت یم ی اندیشید رسیدن انداخت. به تنها چتر

ک بغیل  .اش بودبه دختر

دوباره دیدن آن چشمان خمار و در آغوش کشیدن ترگل  

بود. ترگل او ترسو بود و حتما تا به حال کیل اذیت شده و 

گریه کرده. حتما فکر کرده تنها ماندده و ارسالن او را به 

د خدا رها کرده. اگر از او ناامید شود چه؟ به این فکر امی

کرد که گردن فربد را خواهد شکست، اگر گوشه ناخن یم

ی پیمانه  ترگل شکسته باشد. سکوت جمع را صدای غمگیر

 .شکندیم

ی دیگه مامان. اینطوری بیقراری کردنت نه   - ارسالن بشیر

 .کمگ به تو میکنه نه ترگل
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چرخاند و برای آرامش دل او و رویش را سمت مادرش یم

 .کند حفظ ظاهر کندپدرش هم شده سیع یم

نگرانم مامان. ترگل اونقدرا قوی نیست که از پس یگ   -

 .مثل فربد بربیاد

 

 210_پارت#

  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

 

خواهد کند و از ارسالن یمپیمانه به کنار دستش اشاره یم

گذارد و پرسش یمی کنارش بنشیند. دستش را روی شانه

 .کند با لحن محکمش اضطراب را از او دور کندسیع یم

ی خطری و به  -  پر و بال بسته که تونسته همچیر
یه دختر

جون بخره، چندماه با یه غریبه رس کنه و مواظب 
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خودش باشه، قویتر از این حرفاست. مگه خودت 

گفنر اوایل تا تونسنر اذیتش کردی؟ هرگ دیگه بود نیم

رفت. ویل این بچه ذاشت رو کولش و در یمیم دمش و 

موند و ساخت. چون ته وجودش این جسارت و داره. 

فقط تو موقعینر قرار نگرفته بوده که نشونش بده. االنم 

تونه از پس خودش بربیاد. الاقل تا مطمئنم این دختر یم

 !تونهوقنر که امیدش و از دست نداده باشه، یم

 

 ه نگاه یمارسالن به چشمان پیمان
ی

کند. از روی درماندگ

 .بوسدکند و روی موهایش را یممادرش را کوتاه بغل یم

 .مریس که هسنر مامان. دعا کن براش -

 .کنمکنم. برای هردوتون دعا یممعلومه که دعا یم -

 

کشد و او شود و دست ارسالن را هم با خودش یمبلند یم

  .کندرا به سمت اتاق خوابش هدایت یم

ارسالن جان... خسته و نفس بریده بریس اونجا،  -

احت کن نیم توبی به هیچ درد ترگل بخوری. یکم استر
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انرژیت جمع شه عزیزم. پرس ارشد من محکمتر و 

 .تر از این حرفاست که اینطوری به هم بریزهمنطقر 

 

 ارسالن به ایران برسد، ساعتهای خوبی یم
دانست وقنر

کند تا ارسالن را یم در انتظارش نیست. تمام تالشش

د  ی برای ساعات هرچند کوتایه بخوابد. مدام به او گورسی

یم.کند که مبادا از روی عصبانیت قدیم بردارد که 

د و پشیمابی به بار بیاورد. حنر با برادرش تماس یم گتر

کند که هوای ارسالن را ضمن تعریف ماجرا، سفارش یم

 .داشته باشند و تنهایش نگذارند

 

دهد برای کند و اجازه نیمرام را بهانه یمبیماری به

ی پرسشان به فرودگاه بیاید. این مسئولیت را هم بدرقه

های دیگر خودش به عهده یم ی د. ضمن مانند خییل چتر گتر

 .خرد تا بتواند با ارسالن خلوت کنداینکه فرصنر یم
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د؛ یگ را به دست ارسالن یمدو لیوان قهوه یم دهد و گتر

د. روبروی ارسالن روی ش در دست یمدیگری را خود گتر

ه به او جرعهصندیل یم اش را ای از قهوهنشیند و ختر

 .نوشدیم
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ارسالن آنقدر غرق در فکر است که حواسش به 

سوزد. اطرافش نیست. دلش برای این حال پرسش یم

ی ی که   همیشه تمام تالشش را کرده تا ارسالن به هرچتر

خواسته برسد، اما اینبار از دست او هم کاری یم

 .آمد؛ دست او کوتاه بود و خرما بر نخیلبرنیم
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ی بافت سفید رنگش را مرتب یم کند. از دیشب برای پاییر

ها صدبار تا نوک حرف زدن با ارسالن مردد بود. حرف

زبانش آمده و برگشته بودند. اما حاال و در نبود بهرام 

ین فرصت  دانست هایش را بزند. نیمبود که حرفبهتر

ی روی پرسش خواهد گذاشت. حرف هایش چه تاثتر

برد تا تار موی عینکش را به حالت تل باالی موهایش یم

مزاحیم که جلوی چشمش یم.ریزد را جمع کند. لیوان 

گذارد و دست ارسالن قهوه را روی صندیل کناری.اش یم

درا میان دستان طریفش یم  .گتر

 سالن جان یکم حرف بزنیم؟ار  -

 

کند.  این نگاه ارسالن در عمق چشمان پیمانه نگاه یم

ی اما مصمم مادرش را یم  از غمگیر
ی
شناسد. هر گاه حرف

شوکت در میان باشد، با تمام خودداری و حفظ ظاهری 

ی  ه و غمگیر که دارد، رنگ چشمان پیمانه اینطور تتر

 .شودیم

 !جانم مامان-
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تر کشد تا حرف زدن برایش راحتیمپیمانه نفس عمیقر 

 .شود

 .رم رس اصل مطلبزیاد وقت نداریم مامان. رسی    ع یم -

 

اندازد. که هنوز هم تری یمبه صورت پیمانه نگاه دقیق

بسیار زیباست اما کیم بیشتر از سنش شکسته شده. 

نگاهش را به پیمانه دوخته و مثل پرسی رس به راه رسی 

 .دهدبه تایید تکان یم

اگه واقعا این دختر و دوست داری ولش نکن. اگه واقعا  -

، حتما یه رایه هست  از ته دلت دوسش داشته بایسی

 .بهش بریس

 

خواهد خواند. دلش یمارسالن تا ته حرف پیمانه را یم

برای دل این زن زار بزند و یکبار دیگر خرسو را از قتی 

ون کشیده و با دستان خودش، دوباره تسلیم مرگ  بتر
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اش رسنوشت چندین نفر را تحت د، که با خودخودیهکن

 .تاثتر قرار داد
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-  ... ی اگه بهش نریس میشه یه حرست تو دلت... ببیر

مونه مامان جان. یگ دیگه زندگیت همیشه اینطوری نیم

ه، میاد به جاش... ویل فقط جابی که کنارت داره رو یم گتر

و قلبت داره... دنیا دنیا هم به پات عشق نه جابی که ت

سوزه، ش یمبریزه به چشمت نمیاد. نهایتش دلت واسه

منده یمیا.... چه یم . روت دونم... از خوبیاش رسی یسی

 .شه تو روش بزبی که دوسش ندارینیم
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شوند این زن چه کشیده بود؟! ابروهایش بهم نزدیک یم

! نه برایو  از دلش یم شوکت اونطور که  گذرد "بهرام بی

باید جنگیدی، نه واسه پیمانه اونطوری که باید یار 

 ".شدی

 

دهد. پیمانه آنقدر دستان مادرش را محکمتر فشار یم

قوی هست که پیش چشم فرزندانش نشکند.اما عالچی 

 صدایش ندارد
ی

 .برای گرفتگ

اگه دوسش داری، دنیا رو زیر و رو کن که مال تو باشه.  -

که باعث بشه چشمت پشت رست که نره یه جابی  

؛ هم خودت، بمونه.  اینطوری به سه نفر ظلم یم کنی

، هم اون بداقبایل که اشتباها میاد تو  هم اون دختر

ش خودشو تره؛ همهزندگیت... نفر سوم خییل بیچاره

 ...کنه که اگه نیومده بود تو زندگیت، شایدرسزنش یم

 

. خودش را بیند های مادرش را یمارسالن لرزش مردمک

اش را به کند. این زن جوابی جلوتر کشیده و او را بغل یم
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ها در پای او و پدرش ریخته بود و حقش نبود این حرست

وار پشت مادرش دلش تلنبار شوند! دستش را نوازش

ی مادر و فرزندیشان در تمام ی صمیمانهکشد. رابطهیم

ی ها همه به لطف بردباری پیمانه بوده و ایاین سال ن اولیر

ی هم ست که گالیه کردن این زن را یمباری بیند. برای همیر

 .شودبرایش گران تمام یم

ها ندیدم چ  ی این سالببخش مامان! فکر نکن همه -

کشیدی. هرجا دلت شکست دیدم و فهمیدم. به روت 

 !نیاوردم که غرورت هم همراه دلت نشکنه

 

.انقدر به هم . ارسالن جانش بود داند نگفته هم پیمانه یم

ی احساسات همدیگر وابسته و باهم رفیق بودند که همه

  .را درک کنند

 !بهرام و به من ببخش مامان -

 

 .زندکشد و لبخند تلچی یمپیمانه رسش را عقب یم
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ی ازش به دلم نگرفتم که بخوام ببخشمش. میدوبی  - ی چتر

دوسش دارم... اما تو نذار تاری    خ تکرار بشه. دست اون 

و ول نکن ارسالن. اگه دوسش داری پای دوست بچه ر 

 داشتنت وایسا. پای دل خودت هم وایسا. باشه؟

 

اش را های منطقر کند جای احساسات توصیهسیع یم

، همهدوباره تکرار کند. نیم ی ی ذهن خواهد دم رفیر

 .هایش کندارسالن را معطوف خود و غصه

باش  خییل مواظب رفتارا و کارات باش ارسالن. مواظب -

انش یا واسه  کاری دست خودت ندی که برای جتی

ی که به پا شده  مجبور بیسی تاوان سنگینی  خالض از رسی

 .بدی

 

کند. نیازی به ارسالن با رس حرف مادرش را تایید یم

  .توضیح بیشتر ندارد؛ جان مطلب را دریافته بود

شود، با دوباره به آغوش شماره پروازش که اعالم یم

 .کنداز او خداحافظی یمکشیدن مادرش 
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* 

، سال که تحویل شد، نه بوسه ای در کار بود، نه آعویسی

نه کادوبی و نه حنر هیچ لبخندی. بعد از تحویل سال 

مادرش را به خانه برگرداند. هرچه شوکت اضار کرده بود 

د تنها با شب را در ویال بمانند و ترگل را تنها نگذارند، فرب

ی "پنج ماه تنها مونده، این یه شبم  یک جمله و با گفیر

اضی را به روی مادرش بسته بود.  با  روش" در هر اعتر

ی حرف، شوکت متوجه شده بود که فربد نیم داتد همیر

ترگل در این چندماه کنار کیس مانده؛ خودش هم ترجیح 

ی راجعیم ی  به ارسالن نداند تا اوضاع بیشتر دهد فربد چتر

 .از این به هم نریزد
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راند تا گذرانند. فربد با رسعت یمکل راه را به سکوت یم

زودتر مادرش را به خانه برساند و خودش به اپارتمانش 

عمویش را  برود. نیاز دار ساعنر را تنها باشد و نگاه دختر

حالچی و هضم کند.  فشاری که امشب از رسکیسی ترگل 

ی هم تحمل کرده بود خارج از توانش بو  د، برای همیر

لش را از دست داده و به او سییل زده بود. ترگل  کنتر

ایستاد و با باال اش کرده بود؛ ترگل قبیل یمجدید شوکه

ی صدای او مثل بید یم لرزید. در آخر هم به آنچه رفیر

 دادفربد برایش مقدر کرده بود تن یم

اش را با نپوشیدن یک لباس ساده، علنی نه اینکه لجبازی 

ش را از رو ببنددک  .ند و شمشتر

 

کند. ته دلشنگران به هم مشتش را دور فرمان محکم یم

ی دوباره  نیمریخیر
ی
زد؛ ی احواالت مادرش بود که حرف

ک دخیل و  وگرنه که مادرش را هم در این احواالت دختر
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دانست. او بود که جاده را برای فرار ترگل صاف مقرص یم

  .بود کرده و به او جرآت رسکیسی داده

 

دانست اگر با سکوت بر خشمش افسار زده بود چون یم

 بزند، کلمات مانند گله
ی
ون حرف ای رم کرده از دهانش بتر

ل لحن عصبابی و کوبنده ی خواهند جست و قادر به کنتر

صدایش نخواهد بود. مادرش هم که روز قبل یک 

ی عصنی سخت را پشت رس گذاشته بود، دیگر حمله

 . دیگر را نداردتحمل یک شوک عصنی 

 

ی به خانه که یم رسند، انقدر خسته است که از ختر رفیر

های مادرش رابه گذرد. قرصی خودش یمبه خانه

دهد تا دیگر نگران قلبش نباشد.شوکت که خوردش یم

رود. کتش خوابد به جای اتاق خودش به اتاق ترگل یمیم

 کند و روی تخت او را روی صندیل کنار تخت آویزان یم

 این چند روز کشد. چشمانش را یمدراز یم
ی

بندد تا خستگ
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را با خواب رفع کند، اما رسو صداهای درون مغزش 

 .دهندخواب را از چشمانش فراری یم
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یاداوری نگاه جسور و پر از نفرت ترگل روانش را به بازی 

دست  گرفته است. یکدستش را روی شکمش گذاشته و 

کوبد. اش یمدیگرش را مشت کرده، ارام ارام روی پیشابی 

این نگاه، نگاه همان ترگل ارام و مطیع سابق نیست. انگار 

کس دیگری از درون او رسبرآورده و در مقابل فربد قد 

کرده است. در این سه روز صادق مامور کشیک از علم

 شده بود که ترگل را آنجا پیدا کرده. اما 
ی

خانه باغ

کیس نیست، جز پرسی جوان که دو سه بار امده، هیچ
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در زده و بدون جواب برگشته. پرس جوان کلید نداشته و 

 .کردهدهد که او در این خانه سکوتت نیماین نشان یم

 

 اند؛ با خانوادهعالوه بر آن آمار پرس را درآورده
ی

اش زندگ

های رفت و امدش به خانه و محل کارش کند و ساعتیم

ف نامزدی مشخص ست، پس است.خودش هم در رسی

امکان ندارد توانسته باشد این چندماه را در خانه باغ 

مانده باشد. مخصوصا که پشت در "ترگل خانم" 

پس پرسک  گفته؛ این یعنی صمیمینر میانشان نیستیم

ی خط یم خورد! اما یقینا سیاوش نام از لیست متهمیر

 !شناسدترگل را یم ربظ به این خانه و اهایل آن دارد که

 

 

طبق پرس و جوبی که از امالیک محل داشتند، سند خانه 

به نام خانیم هم سن و سال مادرش است. اما مرد جوابی 

ماند. چند روز در سال به ایران امده و در این خانه یم

مردی که تا به حال حاضی  به فروش این خانه باغ نشده 
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کار است. نباید گرد بدجور از دستش شو امالیک دندان

د. هرطور شده باید صاحب خانه را موضع را رسرسی بگتر

 .پیدا کند

 

ی یم گذارد. فردا آورد و روی چشمانش یمساعدش را پاییر

ی  کارش باید تماس با محسن باشد و او را دوباره به اولیر

تر و کنجکاوتر است؛  ی خانه باغ بفرستد. او از صادق تتر

ی بتواند یک راه ارتبایط با  اش حرف ندارد. شاید امارگتر

صاحبخانه پیدا کند. بعد از آن هم باید دوباره رساغ ترگل 

برود و تحت فشارش بگذارد. شاید از طریق خود ترگل به 

نفر سوم این داستان برسد. ترگل امکان ندارد این چندماه 

 !ی قدییم دوام اورده باشدرا به تنهابی در این خانه

 

ی کارش ده که بیدار یمهنوز هوا کامال روشن نش شود. اولیر

کند و نت گویسی تماس با محسن است. تماس را قطع یم

کند. بالفاصله هشدار چند پیام پشت رس را روشن یم
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یک عید از آید. وارد واتساپ یمهم یم شود. چند پیام تتی

 .دوستانش دارد
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شود. باید به او های تینا کشیده یمنگاهش به پیام

 یادآوری کند که چند روز بیشتر از مهلت صیغه
ر
شان باف

ی بعد با نمانده و خودش هم ترگل را پیدا کرده  و هفته

ترگل ازدواج خواهد کرد. شاید با این ختی بتواند این زن را 

های پشت ی خواندن پیاماز رسش باز کند. حوصله

زند؛ ها را حدس یمرسهم تینا را ندارد. محتویات این پیام

کند، حتما مثل همیشه در چند  پیام با خودش فکر یم

های بعدی اضار به آمدن اول ابراز عالقه کزده، در پیام

ی فربد و دیدن او دارد. در دو سه پیامش در به خانه

خواست پول کرده و احتماال یگ دو پیام آخر  را هم با 
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شد و یمعصبانیت و همان ادبیات سخیفش که بعضا ر 

  .فرستاده است

 

ها شود. رسرسی از روی پیامی چت با تینا یموارد صفحه

ی پیامیم هاست. تصویر گذرد، دوتصویر ناواضح در بیر

رنگ با نقاط  کند. عکیس تقریبا سیاهاول را دانلود و باز یم

رسد و خطوط درهم سفید. از تصور انچه به ذهنش یم

رود. اغ عکس دوم یمکشد. رسی    ع به رس ابرو در هم یم

 عکیس از نتیجه
ی
ست؛ باالی برگه نام ی یک سونوگراف

تینا به عنوان مراجع نوشته شده است. عکس گرفته 

ی صفحه کامل نیست اما در نوشته ی شده از میر

  .شودانگلییس"دوازده هفته و یک روز" بوضوح دیده یم

ی شود حدسش درست ها بریمبه باالی پیام گردد تا مطی 

ی یمپیام است.   !خواند؛ تینا باردار استها را از باال تا پاییر

 

نشیند. چشمانش از آید و یمرسی    ع از حالت درازکش دریم

کند خون به مغزش شوند. احساش یماین بازتر نیم
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رسد. خوب تینا باردار باشد، به او چه ربظ دارد؟ او نیم

که همیشه مواظب بوده. پس تینا از چه کیس باردار 

ها را ست به چه حقر این عکس؟ اگر از کیس دیگریشده

؟ پول او را  برای او فرستاده است؟  اصال به چه جرئنر

خواهد هایش را هم یمی هرزه بازیکند و نتیجهخرج یم

به ریش او ببندد؟ این زن او را چه فرض کرده است؟؟ 

ف؟احمق یا بی   رسی

 

وجه به تشد. بی با این فکرها عصبابی از جایش بلند یم

ی اخر یادش خواهد به تینا زنگ بزند که لحظهساعت یم

ی افتد مادرش در خانه است و  یقینا خودش مکالمهیم

زند و آرایم با تینا نخواهد داشت. کتش را چنگ یم

ون یم  .رودبرسعت از خانه بتر
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 یم
ی

ست کند که در عرض بیآنچنان با رسعت رانندگ

ق تهران یمدقیقه از شمال رسد. غرب به جنوب رسی

ی را رسآسیمه جلوی درب پارکینگ ساختمان پارک  ماشیر

کند.  شود و دزدگتر را فعال یمکند و با عجله پیاده یمیم

دهد. گذارد و ممتد فشارش یمدستش را روی زنگ یم

ی تینا را آلود و ترسیدهچند لحظه بعد صدای خواب

پرسد "کیه؟" صورتش از انزجار و شنود که یمیم

یکبار برای همیشه باید این زن را  شود عصبانیت درهم یم

 
ی

ش را از رس خودش و زندگ اش کم رسجایش بنشاند و رسی

  .کند

 

گوید، بعد از کیم مکث در با صدای تیگ بازکن" که یم"

ی دوم باال ها را دوتا یگ تا طبقهشود و فربد پلهباز یم

 پریده جلوی در به . ترود یم
ی

ینا با موهای پریشان و رنگ

انتظارش ایستاده است. با موهای آشفته و چرب سه 
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رنگ، و با ریمیل که از شب قبل شسته نشده و االن 

ی های آن زیر چشمش پخش است، آنقدر صحنهخرده

 خطابی نکرده بود 
ی ناخوشایندی ایجاد کرده که اگر چنیر

ی منظره از چشم فربد   .بیفتد هم با همیر

 

 

 از چشمان تینا یم
ر
گذرد؛ به آنچه از دیدن فربد برف

رود و در را خواسته رسیده است. با لبخند عقب یمیم

شود. نگاه کند. فربد با کفش وارد خانه یمبیشتر باز یم

اض ندارد. های فربد یمتینا به کفش رود، اما جرئت اعتر

ی که این وقت صبح تا اینجا آمده، نشان از  وزی همیر پتر

ی که به دست خواهد آورد، لگد  ی او دارد. در برابر چتر

ی نیست!  در را پشت رس  ی شدن یک قایل کهنه که چتر

کند موهایش را که در اثر دکلره وز بندد و سیع یمفربد یم

اند با دست مرتب کند. لبخند زنان به فربد نزدیک شده

 .شودیم
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ی از خوش اومدی عشقم... چه عجب از این ورا؟ یاد -

 .ما کردی

 

ی لباس او چرخد و با یک حرکت یقهفربد به سمتش یم

د. تینا را عقب عقب یمرا در مشت یم برد تا به دیوار گتر

 .کوبدشپشت رسش برسند و با خشونت به دیوار یم

پرد. انتطار عصبانیت و شوکه شدن رنگ تینا به آبی یم

 چشمانش از شدت فربد را داشت اما نه به این شدت

اند. باز هم در دل خودش را دلداری ترس کامال باز شده

دهد که ایرادی ندارد؛ باالخره فربد است و انفجارهای یم

اش. هرچه آتشش تندتر باشد زودتر به عرق رفتاری

داند که هنوز هم فربد را خواهد نشست. اما نیم

د و نشناخته است!  ظاهر مظلویم به خودش یم گتر

ی بگوید. اما فربد اجازه نیم کند تا دهان باز یم ی دهد و چتر

 .لرزاندصدای فریادش چهارستون خانه را یم
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چه گیه خوردی زنیکه؟ هار شدی؟ پول چیسان  -

 زیرخوابی بقیه؟ نگفته بودم فیسانت و من
دادم، رفنر

 خوام؟هرزه دور و برم نیم
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ور امیدی در دلش شود و نفهیم فربد یممتوجه کج

کند اگر فربد بداند خودش پدر این بچه تابد. فکر یمیم

گذارد تا شود. دستش را روی دست فربد یماست نرم یم

کند. دلخوری تصنیع در نگاهش از فشار دست او کم

ریخته و با لحنی طلبکار صدایش را برای این مرد 

 .بردخورده باال یمفریب
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 واسه خودت؟ حرفچ  یم -
ی

دهنت و بفهم. این  گ

 .ی خودتهبچه

دوبی امکان زر مفت نزن تینا! خفه شو. خودتم یم -

 .نداره

ی خودته... چه بخوای... چرا... امکان داره!  اینم بچه -

 .چه نخوای

گیه که باال آوردی و نخواه بندازی پای من. من  -

هیچوقت بدون محافظت با تو زنیکه نخوابیدم. امکان 

 .از من باشه نداره این توله

 هست! از همون شب یلدا. یادت رفته؟ -

 

ای که شود و یک هفتهفکر فربد به شب یلدا کشیده یم

ی او مانده  و تینا به هر ترفندی بود هر شب را خانه

ی تکان  اغوایش کرده بود. رسش را با ناباوری به طرفیر

 .دهد. فریاد جایش را به بهت دادهیم

امینطوری بهت دست وقت ممکن نیست. من هیچ -

 .نزدم
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کند خودش را جمع و اش را مرتب کرده و سیع یمتینا یقه

زند انگار نه انگار که تفاوت حرف یمجور کند. طوری بی 

 .چه موضوع مهیم پیش آمده است

آره، همینطوری دست نزدی. ویل انگار کاندوم سوراخ  -

بوده. منم بعدا موقع دور انداختنش فهمیدم. فکر 

دم با یگ دو بار اینطوری بشه،؛ دیگه دنبال قرص کر نیم

 .نرفتم

 

شود. اینبار صورت فربد کامال برافروخته و رسخ یم

د و محکمتر از دفعهشانه ی قبل به های تینا را یم.گتر

 .شودکوبدش.صدای آخ تینا بلند یمدیوار یم

... ولم کن -  .آخ! وحیسی

ش زیر هگیه خوردی تو؟ همچه گیه خوردی تینا؟ چه -

ای که به زور موندی رسخودته، نه؟ اون یه هفته

 گیه خوردی تو؟م... اون باال آوردنا... چهخونه
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های صدای فربد از فریادهایش خش برداشته. رگ

زند. اما و صورتش به کبودی یمگردنش برجسته شده 

کشد. به تینا همچنان از موضع طلبکارش عقب نیم

تواند بتازاند. اوست و یم خیالش دیگر برگ برنده دست

 .صدایش همچنان بلند است

 !مونفقط یه خانواده ساختم؛ من و تو و بچه -

 

 .لرزاندی فربد تنش را یمنعره

تو غلط کردی! گ از توی هرجابی بچه خواست؟ گ  -

 خواست با تو خونواده بشه؟

توبی بزبی من خواستم... تو هم دیگه باید بپذیری. نیم -

م کردی االن حاملهکنم. میگمزت شکایت یمزیرش... ا

 .قبولش نداری.... میگم بهم تجاوز کردی

 

د. آنقدر فربد از پرروبی و وقاحت او بیشتر حرصش یم گتر

کوبد و بعد با ست که تینا را بار دیگر به دیوار یمعصبابی 

دقدیم بلند از او فاصله یم  .گتر
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ی فردا خوری یه بار دیگه اسم منو بیاتو گه یم - ری. همیر

ی سقطش یم . سقطش نکنی خودتو نیست متر کنی

 .کنمیم
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 .زندو زیر لب غر یم

 !کنم... نه که دختر باکره بودهرم شکایت یمیم -

 

زند، تینا بیشتر به خودش هرچه فربد بیشتر دست و پا یم

د. تنها یک هفتهآید و اعتماد بنفس یمیم ی دیگر گتر

ی که امضای عقد را بزنند، از رسی این  زمان الزم دارد. همیر
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بچه خالص خواهد شد. برای این خالض و بعدش هم 

 .ها چیده استبرنامه

ده هفتهنیم - ی م االن ستر
. دختر شو  رد توبی سقطش کنی

ه به جای دست و پا زدن،  کرده. رفته تو ماه چهارم. بهتر

. حواس ت نبوده گند زدی؛ پای گندی که زدی وایسنر

ان کنی االنم جورش و من دارم یم  .کشم. تو هم باید جتی

 و پای چ  وایسم؟ اصال از کجا معلوم راست یم -
ی

گ

 ی منه؟بچه

 .اگه شک داری دی ان ای میدم -

 

کند که درنگ و لحن محکم تینا مطمئنش یمجواب بی 

بازی خورده است. آن هم یک بازی کثیف. تینا زهر 

ی خودش را ر  یخته بود. اما قرار نبود او هم به همیر

 .ها وا بدهدراحنر 

کنم. تو زندگیم جابی ی بعد دارم عرویس یممن هفته -

 .واسه تو و این بچه ندارم
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زند تا او پا پس بکشد. با کند فربد دارد بلوف یمفکر یم

ی مخاطب پوزخند رو به فربد یم کند و با لحنی تمسخرآمتر

  .دهدقرارش یم

ای؟ با گ اونوقت؟ من خرم ... عرویس؟ یه هفتههه -

، اما با من! این فربد؟ شاید یک هفته ای عرویس بکنی

 .خوادبچه بابا یم

 .با ترگل -

 

ماند. باز هم ترگل دهان تینا از بهت آنچه شنیده باز یم

؟ از کدام گوری پیدایش شد؟ با ناباوری و شک  لعننر

 .پرسدیم

. امکان ندار دروغ یم -
ی

 ه. ترگیل درکار نیست، مگه نه؟گ

 .کنمهست. پیداش کردم و دارم ازدواج یم -

 

؛ رس بزنگاه رسیده و همه ک لعننر ی باز هم آن دختر

شد اگر مرده هایش را به خطر انداخته بود. چه یمبرنامه
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شد؟ با حرص به سمت وقت پیدایش نیمبود؟ یا هیچ

 .بردتر از قبل است هجوم یمکه حاال آرامفربدی 

... نیمنیم - . من چ  یمتوبی  شوم این وسط؟توبی لعننر

 

کشد. کوبد و جیغ یمی فربد یمهایش به سینهبا مشت

دهد. تینا کند و با نفرت هلش یمفربد او را از خود جدا یم

شود. افتد و موهای پریشانش پریشانتر یمروی کاناپه یم

اطب بدو زند. مخکشد و جیغ یمدودسنر موهایش را یم

اه  .هایش مدام در حال تغیتر استبتر

... از کجا پیدات شد؟ نیم - توبی فربد. به کثافت لعننر

م رساغش... بهش یمخدا نیم م... گم حاملهذارم... متر

ه. خاک بر رس سادهنیم ی ذارم تو رو از دستم بگتر ت کیی

 !تینا
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ای برایش ی هیچ شک و شبههها و حرکات تینا جاحرف

 نیم
ر
گذارد. اگر تا به این لحظه تنها یک درصد شک باف

ی تبدیل شده بود که داشت، دیگر همه ی تردیدش به یقیر

ی خود تینا بوده است. رسی به اینها همه بازی و نقشه

دهد. شوکت هشدارش را داده بود و او تاسف تکان یم

منش را گرفته. باید جدی نگرفته بود و حاال رسی این زن دا

ش  با این بچه چه بکند؟ رایه جز خالص شدن از رسی

ای ندارد. این دنیا برای یک فربد دیگر جابی ندارد! بچه

ی آینده؛ ناخواسته از یک زن صیغه ای به سودای تامیر

 !چه حکایت آشنابی 

 

ین تالیسی برای ارام کردن تینا که در حال   حنر کوچکتر

کند. به عکس، با هر نیم ضجه زدن و نفرین کردن است

شود خودش را شماتت فحیسی که از دهان او خارج یم

 
ی

اش راه بدهد میکند که چطور توانسته این زن را به زندگ

ی به او  ی و نزدیک به دو سال تحملش کند. نگاه تحقتر آمتر
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رود، حرف اندازد و همینطور که به سمت در یمیم

دهد تکان یم ای که تهدیدوار آخرش را با انگشت اشاره

 .زندیم

 

ی که مطبا باز بشه، صادق و یم - فرستم دنبالت بری همیر

. دیگه هم نیم ش خالص یسی خوام ریخت نحست از رسی

و ببینم... ماشینی که زیر پاته، بمونه... صدقه رسم. ویل 

به خداوندی خدا تینا... از یک فرسچی ترگل و زندگیم رد 

، زنده  ذارم. فهمیدی؟ت نیمبیسی

 

ون یماز  زند تما فکرش مشغول است. باید خانه بتر

د. یمجلوی تینا و آن بچه داند دندان ی ناخواسته را بگتر

سد و  طمع تینا گردتر از ان است که از این تهدیدها بتر

میدان را خایل کند. کیس که با حقه باردار شده، آنقدر 

  .ی راه برنگرددپرواست که از نیمهبی 
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انش رایه برای بازشدن ندارند. باید ی کور میان ابرو گره

نشیند. به جای استارت فکری بکند. پشت فرمان یم

اش را روی دستانش زدن، دستانش را روی فرمان و چانه

ی گذارد. اگر نوبت خایل در محرصی پیدا یمیم شد، همیر

اش را به کرد تا اگر تینا ختی بارداریفردا کار را یکرسه یم

د، کار از کار گذشته باشد. گوش ترگل و مادرش رسان

کند. اصال تینا بچه را هم پوست لبش را با دندان یم

ی خرسو را بزرگ سقط نکرد، نکرد. مادرش عمری بچه

 !کندی او را بزرگ یمکرده بود؛ خوب ترگل هم بچه

 

ی یمخودش هم از این نتیجه ی مشمت  اش شود و بینی گتر

ی یم ه دنیا امده، خورد. از وقنر فهمیده بود چطور بچیر

همیشه خودش را مدیون شوکت دیده و تمام عمرش 

ی آرزو کرده بود هیچ بچه ای جای او نباشد! همیر

 و احساس دین به شوکت بود که اجازه نیم
ی

مندگ داد رسی

تر به او بگوید.  حنر حاال که طلبکار است، از گل نازک

ی رسنوشنر را به انسان نیم تواند بپذیرد خودش چنیر
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شود. این یل کند. قلبش از این فکر مچاله یمدیگری تحم

ی  تر است؛ اینجا کیس او را بچه به دنیا نیاید سنگیر

 !ی راه برگرددخواهد. همان بهتر که نیامده، از میانهنیم
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ی سیاوش به فرودگاه آمده بود تا ارسالن را به خانه

د. خودش اضار داشت  ی مادرش به خانهخودشان بتی

ی اکید کرده بود که سیاوش برود، اما دابی توصیه

هرطوری هست، مانع شود. دابی ایمان گفته بود اول 

ایط و وخامت اوضاع را بسنجند و بی  گدار به اب باید رسی

تر شود و آتش خشمش دامن نزنند؛ مبادا فربد عصبابی 

د  .ترگل را بگتر
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 یه حرفابی ت -
و این یه هفته از دهنت رسویس پرس! یعنی

 .بابا شنیدم، به عمرم نشنیده بودم

 چ  شده حاال؟ النگوهات شیکسته؟ -

 پرروبی  -
ی  .جون به جونت کیی

توبی بفهیم ترگل تو چه وضعیتیه؟ نشسنر سیا! اصال یم-

بچه ی دختر ی کنی ها گالیه مالیه یمعیر که بهت گفیر

 پیشته؟

 و نه بیند که ارسالن احوال مناسنی نه برای شوچی یم

اضش هم جدی نبود؛ تنها خواسته  برای گالیه ندارد. اعتر

منده کند و زبانش را  ی بهانه رسی بود ارسالن را به همیر

کوتاه؛ تا در برابر همرایه کردن با او مقاومت نکند. 

های پدرش هم ایستاده و تمام وگرنه که در مقابل توپیدن

داوری قد از ارسالن و دالیلش دفاع کرده بود. اما با یا

ترگل و اوضاغ که معلوم نیست چگونه است، خودش 

منده شده بود. ترجیح یم دهد حرف دیگری نزند و رسی

 بی 
ی

رس و صدا ارسالن را به خانه برساند. از دلدادگ
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ختی نبود و در این ماجرا هم مثل همیشه اش بی پرسعمه

  .ایستادپشت ارسالن یم

 

ول صحبتند. اش نشسته و مشغبعد از شام روبروی دابی 

ها ختی دابی با خونرسدی از احواالت بهرام و پیمانه و بچه

د. همزمان حواسش به ارسالن است که بی یم قرار گتر

های متفرقه رس او را گرم است و تالش دارد با صحبت

   .کند تا امشب برایش رسیعتر بگذرد

 

ارسالن هم تمام تالشش این است که خود را خونرسد 

ند آتیسی درونش برپاست. نییم از نشان بدهد، هرچ

 !شنود و نییم را نههای دابی را یمحرف

انتظار یک توبیخ جانانه را از سوی دابی ایمان داشت. اما 

این مرد برادر پیمانه است و مثل خواهرش وقت شناس؛ 

ی، نه کنایه یننه ترسی ای کرده گالیهای و نه حنر کوچکتر

تش. در حال حاضی باید ها را گذاشته بود به وقبود. تنبیه
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کرد تا کاری اعصاب این جوان پر رسی و شور را آرام یم

 .دست خودش ندهد

 

اش صحبتشان را نیمه تمام گذاشته با عذرخوایه از دابی 

د و در مورد رود. با شوکت تماس یمو به بالکن یم گتر

کنند. شوکت اضار دارد فربد از وجود ترگل صحبت یم

دار نشود؛ اما  ارسالن مرص است به دیدن فربد او ختی

 .برود و شخصا با خود او رو در رو شود

 

ماند، شوکت چاره را در صحبت نتیجه یمبحثشان که بی 

، شاید نفوذ او روی ارسالن بیند کردن با برادر پیمانه یم

اش با فربد شود. انقدر بتواند مانیع برای رویاروبی 

نفوذی مستاصل است که حنر فرصت ندارد بابت این 

که خودش ندارد و از جانب آقا ایمان به آن امیدوار 

است غصه بخورد. دابی ایمان هم با او هم عقیده است؛ 

بنظرش باید دست به عصا حرکت کنند و منتطر بمانند 

شاید خود شوکت بتواند فربد را راضی کند. شاید اینگونه 
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ترگل را رها کند. ایمان در قانع کردن ارسالن، ظاهرا از 

ی "بهش فکر وکت موفقش تر است که ارسالن با گفیر

 .رود تا بخوابدکنم" به اتاق سیاوش یمیم
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شکند. های بلند سیاوش یمسکوت اتاق را صدای نفس

ی یمروی تشگ که کف اتاق پهن شده نیم شود و به ختر

ایه سیاویسی که دمر خوابیده و بالشت را بغل گرفته نگ

ی باالی رس سیاوش را باز خواهد پنجرهاندازد. دلش یمیم

کند تا هوای اتاق عوض شود. از وقنر با مادرش حرف 

اش چند برابر شده بود. هرچقدر هم که زده بود نگرابی 

شوکت گفته بود حال ترگل خوب و جایش امن است، اما 
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ی نبود که متوجهش نباشد.  ی لرزش ک حزن صدایش چتر

 
ی

اش را با یک حرکت از رس کند. رکابی یم احساس خفگ

ون یم  .بنددکشد و شتر رادیاتور اتاق را یمبتر

 

گذارد کشد. هر دو دستش را زیر رسش یمطاقباز دراز یم

ه یم  رسش و به سقف ختر
ی

ماند. یک هفته پیش از داغ

 دلش. چه تقدیر خوابش نیم
ی

برد و حاال از داغ

زیبابی را با ست! یک هفته پیش انقدر شب عجینی 

ک گذرانده بود که اگر لحظه اش را بر ای خودخوایهدختر

ی جلودارش نبود و این ی ترگل مقدم یمآینده ی دید، چتر

کرد.  اما حاال از فکر به امن یا لذت را تا انتها تجربه یم

ک ناامن بودن جای ترگل بی  خواب شده است. کاش دختر

ه اشته باشد! ی اتاق گذباز  هم صندیل را پشت دستگتر

کاش عصبانیت فربد آنقدر باشد که بخواهد فعال از 

د! به پهلو یم هایش را چرخد و دستترگل فاصله بگتر

کند.  کاش بتواند کیم بخوابد تا روی سینه در هم قفل یم
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د و بتواند درست فکر  مغز در حال جوشش کیم آرام بگتر

 .کند

* 

 

اندازم. مثل ام یمنگاه دیگری در آینه به صورت کبود شده

دیشب درد ندارد اما رد انگشتان فربد هنوز روی آن 

زنم و عقب مانده است. لبخند تلچی به تصویر خودم یم

روم. لباسهابی که دیشب بعد از حبس کردن خودم در یم

ام. هنوز کامل خشک اتاق، شسته بودم را پوشیده

شوند.  کاش روز اخر پلیور اند و کیم باعث لرزم یمنشده

 که ارسالن برایم خریده بود را تن کرده بودم، ق
ی

رمز رنگ

ت را. لحاف روی تخت را بریم دارم و کنار نه این سوییرسی

پیچم و کمرم را به روم. لحاف را دور خودم یمرادیاتور یم

دهم تا گرم شوم و لباسم زودتر خشک رادیاتور تکیه یم

 .شود
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ی روی ان فرش قدییمدلم پر یم پرز   کشد برای نشسیر

کنم که نبارم، باز بلند جلوی شومینه. هرچه مقاومت یم

ی چشمم برایش تنگ هم قطره اشک سمچی که کاسه

 .شودام رها یمکند و روی گونهشده خودش را آزاد یم

 

ام و کشم. از دیروز ظهر غذا نخوردهام را باال یمبینی 

کنم. اما باز هم مییل به غذا بشدت احساس ضعف یم

دوست دارم چشمانم را ببندم و برای همیشه ندارم. 

 !بخوابم
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شکند. های بلند سیاوش یمسکوت اتاق را صدای نفس

ی یمروی تشگ که کف اتاق پهن شده نیم شود و به ختر

سیاویسی که دمر خوابیده و بالشت را بغل گرفته نگایه 

باالی رس سیاوش را باز ی خواهد پنجرهاندازد. دلش یمیم

کند تا هوای اتاق عوض شود. از وقنر با مادرش حرف 

اش چند برابر شده بود. هرچقدر هم که زده بود نگرابی 

شوکت گفته بود حال ترگل خوب و جایش امن است، اما 

ی نبود که متوجهش نباشد.  ی لرزش ک حزن صدایش چتر

 یم
ی

 اش را با یک حرکت از رس کند. رکابی احساس خفگ

ون یم  .بنددکشد و شتر رادیاتور اتاق را یمبتر

 

گذارد کشد. هر دو دستش را زیر رسش یمطاقباز دراز یم

ه یم  رسش و به سقف ختر
ی

ماند. یک هفته پیش از داغ

 دلش. چه تقدیر خوابش نیم
ی

برد و حاال از داغ

ست! یک هفته پیش انقدر شب زیبابی را با عجینی 

ک گذرانده بود که اگ اش را بر ای خودخوایهر لحظهدختر

ی جلودارش نبود و این ی ترگل مقدم یمآینده ی دید، چتر
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کرد.  اما حاال از فکر به امن یا لذت را تا انتها تجربه یم

ک ناامن بودن جای ترگل بی  خواب شده است. کاش دختر

ه ی اتاق گذاشته باشد! باز  هم صندیل را پشت دستگتر

شد که بخواهد فعال از کاش عصبانیت فربد آنقدر با

د! به پهلو یم هایش را چرخد و دستترگل فاصله بگتر

کند.  کاش بتواند کیم بخوابد تا روی سینه در هم قفل یم

د و بتواند درست فکر  مغز در حال جوشش کیم آرام بگتر

 .کند

* 

 

اندازم. مثل ام یمنگاه دیگری در آینه به صورت کبود شده

نگشتان فربد هنوز روی آن دیشب درد ندارد اما رد ا

زنم و عقب مانده است. لبخند تلچی به تصویر خودم یم

روم. لباسهابی که دیشب بعد از حبس کردن خودم در یم

ام. هنوز کامل خشک اتاق، شسته بودم را پوشیده

شوند.  کاش روز اخر پلیور اند و کیم باعث لرزم یمنشده

 که ارسالن برایم خریده بود ر 
ی

ا تن کرده بودم، قرمز رنگ
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ت را. لحاف روی تخت را بریم دارم و کنار نه این سوییرسی

پیچم و کمرم را به روم. لحاف را دور خودم یمرادیاتور یم

دهم تا گرم شوم و لباسم زودتر خشک رادیاتور تکیه یم

 .شود

 

ی روی ان فرش قدییم  پرز دلم پر یم کشد برای نشسیر

کنم که نبارم، باز یمبلند جلوی شومینه. هرچه مقاومت 

ی چشمم برایش تنگ هم قطره اشک سمچی که کاسه

 .شودام رها یمکند و روی گونهشده خودش را آزاد یم

 

ام و کشم. از دیروز ظهر غذا نخوردهام را باال یمبینی 

کنم. اما باز هم مییل به غذا بشدت احساس ضعف یم

شه ندارم. دوست دارم چشمانم را ببندم و برای همی

 !بخوابم
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ی صدای در یم آید. آنقدر بلند و بشدت کوبیده از پاییر

پرم. معلوم است فربد با شود که من اینجا از جا یمیم

ی را یم ی ی چتر
بان توپ پر آمده. صدای شکسیر شنوم و ضی

س همهقلبم باال یم د. باز ی جانم را فرا یمرود. استر گتر

 دیگر و نعره هم صدای
ی
ی ظرف ی فربد! شکسیر ی خشمگیر

ی اینطور دیوانه ی ی چه چتر اش کرده؟ گوشهایم را تتر

هابی را به اینطرف و انکنم. فریاد یمیم
ی طرف زند و چتر

 .شکندپرتاب کرده و یم

 

کودگ که خطابی کرده و ام؛ مثل همچنان رسپا ایستاده

ی کرده ت این ام که گ نوبمنتطر مجازاتش است. گوش تتر

ی  رسد. چند لحظه های من یمها به استخوانشکسیر

های بلند فربد شود و بعد  صدای قدمسکوت برقرار یم
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ی باال دارد. نکند ها، نشان از امدنش به طبقهروی پله

ی در مورد ارسالن فهمیده است؟ در دل خدا را صدا  ی چتر

کنم شاید اخم کردن کمک کند حالت زنم. اخم یمیم

حفظ کنم و خودم را نبازم، اما موفق نیستم.  طلبکارم را 

س یمدست لرزند. انگشتانم را در هم هایم از شدت استر

 .ای نداردزنم که لرزششان متوقف شود اما فایدهگره یم

 

چسبم. شود، به دیوار پشت رسم یمدر اتاق که باز یم

اش گذارد و من با دیدن پریشابی فربد پا به داخل اتاق یم

گذارد و با هایش را در جیب یم. دستخوانمیم اشهدم را 

ی ناخوانا رسی کج نگاهم یم کند. حالت نگاهش در عیر

کند؛ غم، بودن، چندین حس را یکجا به قلبم مخابره یم

، دلخوری...؛ همچون جنگجوبی که با 
ی

خشم، دلتنگ

ی به خانه برگشته، پریشان است و از  شکسنر سهمگیر

 .نفس افتاده

 .چ  اینطوری شده همهتقصتر توئه ک-
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صدای خسته و آرامش با موهای پریشان و صورت 

کبودش تناسنی ندارد. نشستنش روی تخت به آوار 

شدن بیشتر شبیه است، انگار به یک مرتبه جان از 

رسد، انگار تمام . انقدر خسته بنظر یمرود پاهایش یم

هایش را روی زانو شهر را پیاده زیر پا گذاشته است. آرنج

ی آویزان یمگذاشته و دست کند. از هایش را رو به پاییر

ی بودن رسش سواستفاده یم کنم و احوال پریشانش را پاییر

گذرانم.  این فربد،فربد پنج ماه پیش با دقت از نظر یم

. چه بالبی به رسش نیست؛ حنر فربد دیشب هم نیست

سم،  آمده؟ قبل از اینکه من جرات کنم و  سوایل بت 

 .آیدرف یمخودش به ح

ده سالت بود که اومدی خونمون... قرار بود یه - ی ستر

هفته مهمون ما بایسی تا عمو خشایار و مامانت برن سفر، 

... تو  ی ... اما برنگشیر ی واسه سالگرد ازدواجشون.  رفیر

 .اومدی... اما نرفنر 

 

 .دهدکشد و ادامه یمآیه از عمق سینه یم
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مان بردیمت دوماه تمام حرف نزدی... یادته؟ با ما -

ی  ... موندی خونه. عیر ... دو سال تمام مدرسه نرفنر
دکتر

. وقنر برگشنر مدرسه از اون دوسال و حواسم بهت بود 

درسات عقب بودی؛ راه انداختمت! نتونسنر دیگه با 

، فکر یم کردی همه باید مثل من و کیس دوست بیسی

. عادت کرده بودی به ناز کردن... مامان نازت و بکشن

... به رفیق بودن... منم ع ادت کرده بودم به ناز کیسی

 .پشت بودن
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ی نبود که من حنر با نگاهم رلست یم ی گوید. هیچ چتر

بخواهم و فربد برایم فراهمش نکند. همانطور که 
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اش را به پشت روی پاهایش از تخت اویزان است، باالتنه

کند. کیم ه دوطرف باز یماندازد و دستانش را بتخت یم

کند؛ انگار در حال یادآوری آن روزهاست.  من مکث یم

هایم را دور نشینم و دستهم همانجا که هستم یم

اش زنم. آچی با بازدم بلندش از سینهزانوهایم گره یم

  .آیدشود و دوباره به حرف یمخارج یم

جای هشت، نه سال خودمو بیست سال بزرگتر از تو  -

ت... مننر خواستم جای عمو رو پر کنم واسهیدم. یمدیم

ندارما؛ هرچ  کردم واسه دل خودم بود... هنوز بچه 

بودی که به چشمم اومدی، تقصتر خودتم بود... انقدر 

جلوی چشمم بودی... انقدر کنار دستم بودی که 

دونستم... االنم شد ندیدت. تو رو سهم خودم یمنیم

ی عوض شدهمیدونما! نه که فکر کنی  ی  ...چتر

 

رسد و دقایقر هیچ اش آرام آرام به سکوت یمزمزمه

کنم به خواب آید. طوری که فکر یمصدابی از او درنیم

اش از نفس ی سینهشوم؛ قفسهتر یمرفته است. دقیق

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی یمبلندی که یم رود و دوباره به حرف کشد باال و پاییر

امده  آید. چقدر صدایش خسته است! چه بر رس فربد یم

 !است؟

خواست... دیدمت، دلم بیشتر تورو یمهرچ  بیشتر یم -

ی یم ؟ فقط دلتی ی کردی و یمتوی لعننر چ  . عیر رفنر

شدی، پریدی از گردنم آویزون یمخیالت نبود وقنر یم

ی بخوام، شدم. دلم نیممن چه حایل یم ی اومد از تو چتر

 .بودن کارهرفتم رساغ اونابی که اینیم

 

کرد؛ تنها ت بگوید. تا سال گذشته اذیتم نیمشاید راس

شد. اما هایش بود که بعضا کشدار و آزاردهنده یمنگاه

 بود تا هر بار چندین روز از او همان نگاه
ی
ها هم کاف

م و رسدی کنم. بعد وقنر که او همان فربد  فاصله بگتر

شدم. شد، من هم به رسعت همان ترگل قبل یمسابق یم

و رفیقر بود که داشتم و دل قهر ماندن فرب  تنها دوست 

 .با او را نداشتم
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 .زندی تلچی یمتک خنده

مثل االن که دلم نیومد کاری به تو داشته باشم... زدم  -

هرچ  دم دستم بود و شکستم، تا وقنر میام پیش تو 

چ  جون نداشته باشم دستم و روت بلند کنم... همه

 تویه که قدر خواستمت. تقصتر تقصتر منه که این

چ  خراب شد و اینطوری گره خورد به هم. همه همه

 ...چیو خراب کردی ترگل... همه چیو

 

نشیند. رسش را سمت شود و یمدوباره در جایش بلتد یم

ی نگاهم یممن یم کند. عادت به دیدن چرخاند و غمگیر

 بزند و این فربد شکسته ندارم. انگار یم
ی
خواهد حرف

دانم نامردی قدم شوم. یمم من پیشکنتواند. سیع یمنیم

و خودخواهیست، اما شاید در این حایل که دارد، بتوانم 

 .درهای این اسارت را بشکنم

رو خراب کرد، من نبودم فربد... تو  اوبی که همه چ   -

 .بودی. تو رفیقم بودی... پشتم بودی... برادرم بودی
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دانم . یمگرداند بندد و رسش را بریمچشمانش را با درد یم

ها را بشنود. اما شاید زمان دیگری خواهد این حرفنیم

 .قدر آرام نباشداین

دنیای من فقط سه نفر داشت... خودم و زنعمو و تو.  -

کرد بابام باشه، اما انقدر رسش گرم بود و عمو سیع یم

تونست... زنعمو شد مادرم... برام اخالقش تند که نیم

ی شبیه خانواده. ویل سنگ تموم گذاشت. شدیم یه چ ی تر

تر بودی. همیشه بودی... جای تو از همه پررنگ

 .داداشم... جای دوستم... جای بابام
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آورد. وقتهابی یادآوری آن روزها لبخند تلچی روی لبم یم

برد و بعد از آن به بستنی دعوت که مرا به سینما یم

ت دیر رسیدنمان به خانه، او را کرد و آخرشب عمو بابیم

  .شماتت میکرد

ای به تو اعتماد داشتم؛ حنر من بیشتر از هر کس دیگه  -

دونستم هروقت بخوام پیشیم. بیشتر از زنعمو. یم

ی اعتماده باعث شده بود انتظار نداشته  شایدم همیر

 .ای بکنی باشم رفتار دیگه

باشم؟ مگه چیکار کردم؟ غتر از اینکه دوست داشته   -

لعننر یعنی وسط این همه اعتماد، این همه بودن، یه ذره 

 دلت نتپید واسه من؟ ندید بال بال زدنم و؟

 

کند. حیس درونم یم گوید امشب این هنوز نگاهم نیم

مرد هیچ خطری برای من ندارد. آنقدر شکسته است که 

جابی برای بلند کردن صدایش ندارد، چه برسد به بلند 

ام یم بوی الکل مانع از ریسک پذیری کردن دستش. اما 

گذارد خییل راحت حرف بزنم، و بگویم همان شود و نیم
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، سقف این اعتماد شنی که بی  اجازه به شکار لبانم رفنر

  .فرو ریخت

اعتمادی که قبال ترک برداشته بود. وقنر پارسال به بهانه 

ی موهایم، دستانت نوازش گر گردنم شد و رست بافیر

ام، نفیس عمیق را به کام گرفت و ردن و شانهجابی میان گ

دهد مننتظر جواب من من لرزیدم. سکوتش نشان یم

اعتمادی بهانه زیاد داشتم! حیف که است. برای این بی 

 .دست و پایم بسته بود برای دفاغ جانانه

آخرای اردیبهشت پارسال و یادته؟ با دوستات تو کافه   -

. منم با خودت برده ی بودی. تا رسیدم کاغذای  قرار داشتیر

 از باال رو رسم ریخت، صدای جیغ و دست اومد. 
ی

رنگ

 .دستم و گرفنر رفتیم جلو

 

ی آن روز مثل فیلم جلوی چشمم است. لحظه به لحظه

 .توانم حرص صدایم را پنهان کنمنیم

به همه گفته بودی نامزد کردیم. بدون اینکه من از   -

ی ختی داشته باشم. خودت بریده ی بودی و خودت  چتر
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دوخته بودی. خودت واسه هردومون تصمیم گرفته 

 دونفره
ی

 !بودی. یه تصمیم یه نفره واسه یه زندگ

 

نم و لبانم را جمع یم ی کنم. هنوز هم از این پوزخندی متر

ی حرکتش عصبابی  ی ام. هرچند آنروز جلوی دوستانش چتر

نگفته و خرابش نکرده بودم، اما این موضوع روی دلم 

  .دمانده بو 

 

د و کنارم یماز روی تخت بریم ی بیند در خودم آید. یمختر

جمع یم شوم و پوزخندی یم زند. چهارزانو روبرویم 

شود. ای از نگاهم جدا نیمنشیند و نگاهش برای ثانیهیم

های نگاهش ترین رنگهنوز هم خشم و دلخوری پررنگ

 .هستند و صدایش طلبکارتر از دقایق پیش است

. تو رو از تو قرار ن  - بود هیچوقت مال کس دیگه بایسی

فهمیدن کیس حق من خواستگاری کرده بودن. باید یم

ی بود، حاال یه چندماه  این کارو نداره. بعدشم آخرش همیر

 .اینورتر یا اونورتر این ادابازیا رو نداشت
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ی یم گذارم و کیم به  سمتش دستانم را دو طرفم روی زمیر

 .شوم. اخم دوباره میان ابروهایم جا خوش کردهخم یم

 ...خوام یا نه؟ من تو رو مثلبرات مهم نبود منم یم  -

 

 .بردبا فریادی حرفم را یم

 برادر دندون سالم تو دهنت نیم  -
ی

ذارم! من بازم بگ

برادر تو نبودم احمق... پرسعموت بودم. خودت باعث 

طوری؟!  وقنر هرشب شدی برادرت نباشم. میدوبی چ

میاومدی تو اتاقم که موهاتو ببافم، یادم افتاد چقدر 

! وقنر همه لباسات و خودم یم خریدم و فقط ذوق جذابی
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کردی عادت کردم یه بار هیکلت و قبل خرید اسکن یم

کنم یه بار بعد اینکه لباس و تنت دیدم! اونموقع بود که 

است با خو دیدم چقدر بهت کشش دارم. وقنر دلت نیم

مامان بری سفر ترکیه و دو هفته تو خونه با من تنها 

 !موندی فهمیدم مال منی 

 

دهانم از ناباوری باز مانده. چقدر حق دارد و من چقدر 

  !احمق بودم

من... هیچ.. هیچ کدوم اون کارا ... منظورم هیچوقت   -

 ...این نبود

؟ منظورت چ  بود؟ من و خواجه فرض کرده   - پس چ 

ای دورم و یمبودی؟  فهمیدی منم دیدی و بازم نیمدختر

  مردم؟

 

 .رودصدایم باال یم

 .من گفتم تو داداشیم  -
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ی برمیدارد. شانه د و هایم را در چنگ یمبه سمتم ختر گتر

 .در صورتم فریاد یم زند

تو غلط کردی! یه بار دیگه بگو برادریم تا بهت رحم   -

ودی، تو مشتم نکنم. احمق منم... من که جلوو چشمم ب

ه  .بودی و یه کاری نکردم توی بی عقل بفهیم چه ختی

 

هایم را از ترسم. سیع میکنم شانهاز حالنر که دارد یم

 .چنگالش نجات دهم و خودم را عقب بکشم

... ولم کن  -  .ولم کن. دیگه حق نداری به من دست بزبی
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ب به او رهایم یم شوم اما خودم موفق نیم کند و با ضی

ی نیم ی ی عقب هلم میدهد. چتر ماند که از پشت به زمیر

اش را تهدید شود وانگشت اشارهبیفتم. از جایش بلند یم

 .دهدوار برایم تکان یم

برو خداتو شکر کن فعال کاریت ندارم. هیچوقت تو   -

ی بارمون اینجا و این شکیل باشه.  تصوراتم نبوده اولیر

ی دو  سه روز و وقت داری تا خودتو عادت بدی به همیر

 هم که 
ر
ی بیاد... هر اتفاف ... آسمون به زمیر این که زن منی

شه. ببینم چموش کنیم تموم یمبیفته هفته بعد عقد یم

بازی درمیاری قبل عقد دست به کار میشم و میشه اون 

ی که نباید ی   .چتر

 

ه پشتم یم ی با نفرت نگاهشتتر میکنم  لرزد و از همان پاییر

 .زنمو فریاد یم

 .من دوست ندارم. متنفرم ازت  -

 .به جهنم  -
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ی یادش  ی ون برود که انگار چتر یم خواهد از اتاق بتر

گردد و رو به من خم یم شود. با افتد. دوباره بریمیم

چشمانش برایم خط و نشان یم کشد. تهدید واضحش با 

 .اندازدتمام آرام بودن صدایش لرزه بر اندامم یم

فقط خدا بهت رحم کنه این چند وقت تنها بوده   -

، دست از پا خطا نکرده بایسی ترگل. به روح بابام  بایسی

زنده نمیذارمت اگه بفهمم تو اون خراب شده با کیس 

 .بودی و یه غلظ کردی

 

یم رود و من دوباره همانجا که بودم آوار یم شوم. چه 

شود. ل یمشد که فکر کردم فربد با پیدا کردن من بیخیا

ون یم کشد، االن هم دنبال مردی که مو را از ماست بتر

م ست که پناهم داده. صورتم را میان دستانم یمکیس گتر

و از ته دل خدا را صدا یم زنم. کاش ارسالن هیچوقت 

د،  برنگردد! اگر نحیس من اینبار هم دامن ارسالن را بگتر

 مجایل به فربد نخواهم داد؛ خودم خودم را خواهم

 .کشت
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آیند و ی دابی ایمان برای عید دیدبی یممهمانهای خانه

دهند که نگذارد ارسالن از دست دابی یم روند، و بهانهیم

خانه خارج شود. تمام شب را فکر کرده بود. هنوز 

ی نیم داند کار درست چیست و چه باید بکند. اما مطمی 

رشان تمام خواهد شد.  است هیجابی  عمل کردنش به ضی

و به این نتیجه رسیده بود که باید با فکر وارد عمل شود 

  .تا فربد رس لج نیفتد و کاری نکند
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دابی 
ها شان رفته و مرد هایش به دیدن خالهزندابی و دختر

کند و اند. سیاوش قلیابی چاق یمرا در خانه تنها گذاشته

مقابل ارسالن و پدرش آن را وسط یک سینی بزرگ، 

ی "بکشید گذارد. قلیان را روی آن قرار یمیم دهد و با گفیر

رود تا بساط چای و نبات و خرما را خاموش نشه"، یم

  .آماده کند

 

د و دودش را دابی ایمان دو سه پک عمیق از قلیان یم گتر

ند و شلنگ را رو به به هوا یم ی فرستد. دو تک رسفه متر

دارسالن یم  .گتر

 .بیا دابی جون. من دیگه نفس ندارم. پتر شدم  -

 

د و پک یم زند. ارسالن با لبخندی شلنگ قلیان را یم گتر

ای در هوا کند با دود قلیان حلقهمثل قبل سیع یم

 .افتددرست کند که دابی به خنده یم
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چشم پیمانه روشن. هربار میای ایران، زنگ یم زنه کیل   -

  .دم دست پرسم سفارش که مبادا قلیون بذاری

 .مامان خییل حساسه  -

ی   - فقط حساس نیست. خیلیم دوست داره. گفته همیر

 .که بهرام بهتر بشه، میاد ایران خودش پیشت باشه

 

آید و دهد. صدای استکانها یمرسش را به تایید تکان یم

ست، تا این کیسی   مشخص است سیاوش در حال وقت

 .تر حرف بزننددو مرد راحت

 

بیند نگاهش پر حرف است دهد. یمرا به دابی یمنگاهش  

اش را نوش های پنهان کاریو وقت آن رسیده که ترکش

 .کند. رس شلنگ را میان دستانش تاب یم دهد

  .بگو دابی   -

 

کشد. نگاهش را به ذغالهای رس ایمان نفس عمیقر یم

وع به حرف زدن یمقلیان یم  .کنددهد و رسی
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 ای خییل خاض داشت. خونهخدابیامرز آقام اخالق  -

، خونه به اون مامانتو که یم
ی

، حیاط به اون بزرگ بینی

 .کوچیگ
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ی
ارسالن حواسش هست که دابی ایمان ترکیب اضاف

برد ی آقام" بکار  یمی مامانت" را به جای "خونه"خونه

انه و تا به حس مالکینر که ارسالن نسبت به این خ

ای وارد نشود. از محافظه کاری او خانواده دارد خدشه

های دابی نشیند و برای حرفلبخند محوی زوی لبش یم

  .شودرس تا پا گوش یم
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ش جلوی چشمم باشید؛ گفت دوست دارم همهیم -

ه. بدجور به همهرین اونور دلم یمیم مون وابسته بود. گتر

ن فرنگ درس بزرگتر که شدیم زد به رسش بفرستتمو 

بخونیم. من از اول رسم تو حساب کتاب بود؛ اهل درس 

؛ دنبال کاسنی بودم. پیمان و پیمانه اما عاشق درس نبودم

خوندن بودن. پیمانه خییل باهوش بودا... تو فامیل 

ش و یمزبونزد بود. آقام یم فرسته که معماری گفت دختر

ی خونه باغ و بکوبه و بسازه  .بخونه، بعد بیاد همیر

 

د و پک دیگری یمشلنگ را از دست ارسالن یم زند و گتر

هایش دیگر جوابگوی ای دیگر. ریهمتعاقب ان رسفه

 .یه دوسیب سیاوش نیستندقلیان

رفتیم ترکیه یه مدت بمونیم تا کارامون درست بشه. یه -

اشنا داشتیم تو فرانسه، قرار بوداون کمکمون کنه. اون 

ود و کشورهای اروپابی سالها حکومت تازه عوض شده ب

ی واسه ایرانیا. چند مایه کارمون هم خییل سخت یم گرفیر

طول کشید و تو همون چندماه، پیمانه با بهرام اشنا شد. 
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بیشتر از بهرام عاشق تو شده بود... خدا بیامرزه آقامو، 

ی گفت دختر مجرد به مرد مطلقهخییل مخالفت کرد. یم

  .دهدار  نیمبچه

 

ین را آقاجان چندین بار برای خودش تعریف دانست، ایم

ها از رویای درس دانست پیمانه بخاطر آنکرده بود. یم

ی که و هوش بی  خواندنش دست کشیده است نظتر

های ارسین از مادرش به ارث برده بود، گواه درسنر حرف

اش بود. همیشه خودش را مدیون فداکاری پیمانه دابی 

 .دانستیم

ی االن آروم گرفته، خالصه اینکه، ا - ین پیمانه رو نبیر

رسخودی بود واسه خودش. از ارسین هم زبون درازتر 

بود. انقدر گفت و تو رو با خودش آورد خونمون، که مهر 

تو به دل اقاجون افتاد و بخاطر تو راضی شد. پیمان که 

رفت انگلیس، همونجا هم زن گرفت و موندگار شد. 

 .ایران پیمانه موند ترکیه، منم برگشتم
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شود زند. سیاوش نزدیک یمقلیان را به ارسالن تعارف یم

 حاوی چابی و تنقالت را کنار دستشان گذاشته و 
و سینی

 .نشیندرس و صدا کنار ارسالن یم بی 

، از همون اول واسه همه - مون اینا رو گفتم که بدوبی

ی خونه بودی. روزی که آقاجون عزیز بودی. بچه ی همیر

هرچ  به تو  ی این خانوادهداد، تو شدی نوه به بابات بله

 غتر از این فکر 
بگم، انگار به سیاوش خودم گفتم. مدیوبی

 .کنی 
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گذارد و ی ارسالن یمسیاوش دستش را روی شانه

 شودتر یمزند. لحن دابی جدیارسالن لبخندی به دابی یم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ی ختی داشتم، نیماگه از اول از این ماجرا  - ذاشتم چنیر

. مادرت جای خواهر منه؛ که وهللا اگه  اشتبایه بکنی

ی اشتبایه کرده بود، دیگه تو روش نگاه  پیمانه همچیر

ای داره دابی جان. مادرت کردم. هر مشکیل چارهنیم

! مثل خودت که بدترین راه چاره رو انتخاب کرد 

 یم
ی

 .تونسنر از اول بیای و همه چ  و به من بگ

 

 .دهدرسش را به تایید تکان یم

. ویل بازم وقنر ازم خواست نتونستم یم - دونم دابی

ی فکرم این بود که مامان مخالفت کنم. اولش همه

ی ازم خواسته و روی  ی همیشه منو کم داشته، حاال یه چتر

ی نندازم.  من به عنوان پرسش حساب کرده، روش و زمیر

کردیم ، فکر نیمکاری کنم دلش گرم پرسش باشه. بعدشم

قدر طول بکشه. قرار بود ترگل یه هفته ده روز پیش این

 .من بمونه و بعدش بره. گفتیم رس و صدا نشه

 

 .پرددابی میان حرفش یم
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!  وقنر بعدش چ  دابی جان؟ بعدش به من یم- گفنر

دیدی طول کشید و نشد کاری بکنید، اون دختر و 

شد رگل هم یممیاوردی اینجا. من دوتا دختر داشتم، ت

ی   تو نیستا، خدا شاهده عیر
ی

دختر سومم. حکایت مردونگ

دونم ناموس حالیته. اما چشام به تو اعتماد دارم؛ یم

ه که حکایت آتیش و پنبه ست. حکایت فردای اون دختر

کیس بفهمه چندماه و با مرد عذب جوون تو یه خونه 

 .کنهبهش یمتنها مونده، چه فکری راجع

 

ی را در خشت خودش این فکر  ی را نکرده بود. دابی چتر

 خام دیده بود که ارسالن در آینه هم نیم
ی
دید. از طرف

خانه بودن در ترکیه  راحت و پذیرفته شده آنقدر این هم

بود که ارسالن به نمودی که این کار در ایران داشت، 

 .حنر فکر هم نکرده بود

  .حق با شماست. فکرشو نکرده بودم -

کرد. االنم ام. مادرت باید بیشتر فکر یمتو جووبی و خ -

کدومتون فایده نداره. االن باید دیگه شماتت هیچ
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تونیم بکنیم و کار یمفکرامونو بریزیم رو هم، ببینیم چ  

 اول گتر خودخوایه چ  به نفع اون بچه
ست. اون دختر

ی  پرسعموش بوده، حاال هم انصاف نیست فقط خواسیر

 .تو باعث آزارش بشه
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 .پرداش یمقراری میان حرف دابی با بی 

 .خوام اذیتش کنمدابی من که نیم -

 

دابی با نگایه عمیق چابی را از توی سینی برداشته و به 

 .دهددست ارسالن یم
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بخور دابی جان... شده به این فکر کنی که اون پرس هم  -

 ط خواستتش؟از دید خودش ترگل و اذیت نکرده و فق

 

شود. نه! فکر نکرده بود. مادرش گفته بود فربد مات یم

خواهد قصد تصاحب ترگل را دارد. گفته بود فربد نیم

کارخانه از دست خانواده خارج شود. آیا مادرش همه 

ی را یم ای که عمری رها دانست؟! یا انقدر در گذشتهچتر

 نکرده و با خود به دوش کشیده بود، غرق شده بود که

احواالت فربد را ندیده بود؟ نکند اینجا را هم اشتباه 

 کرده بود؟

 

کشد. دارد و هوربر یمدابی ایمان چابی خودش را بریم

ی فکر یمیم ی خواهد با کند. اما نیمداند ارسالن به چه چتر

به زبان آوردنش، مادرش را خراب کند. ارسالن و 

ن را شادهد چابی هایش را دوست دارد. اجازه یمتعصب

در سکوت بخورند تا ارسالن در این فاصله افکارش را 

نظم ببخشد. بعد از چند دقیقه، دست روی زانوی 
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شود تا برای خواب گذارد و در حایل که بلند یمارسالن یم

قیلوله به اتاقش برود، رو به او با لبخندی دلگرم کننده 

 :گویدیم

م رساغ این - پرس، تا نگران نباش دابی جان! من خودم متر

ببینم اوضاع از چه قراره. اگه شد و اجازه داد ترگل و هم 

ی ببینم. یه درصد فکر کنم این دختر دلش با توئه، همه

 .زنم عروس این خونه بشهزورم و یم

 

هنوز دو قدیم فاصله نگرفته که ارسالن پشت رس دابی از 

 .شودجا بلند یم

 .ی زورتو بزن دابی همه -

 

یند اما لبخند روی لبهایش را نه. این پرس بمکث دابی را یم

ی خود پیمانه نبود، اما در پافشاری بر رس هرچند زاده

 .اش دست کیم از او نداشتخواسته

 

* 
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های فربد، تمام دیروز و پریروز را بعد از خط و نشان

نشسته و با خودش فکر کرده بود. مهتاب قهر کرده بود 

بود اینبار برخالف داد. معلوم و تلفنش را جواب نیم

 .دفعات قبل کوتاه نخواهد آمد

  

چندبار به رسش زده بود بچه را سقط کند و خودش را از 

 
ی

ایط زندگ اش و این تحقتر نجات دهد. اما وقنر به یاد رسی

ی فربد از دست یم افتاد، دوباره داد یمرفایه که با رفیر

شد نگهش دارد. ده روز بیشتر وقت نداشت تا مصمم یم

د. حاال که ترگل مزاحم برگشته فکر   کند و تصمیم بگتر

ی دیگر بود، کارش سختتر شده بود. فربد گفته بود هفته

شد. با عجله کند و او باید زودتر دست به کار یمعقد یم

اش را روی تنش رود و مانتوی پشم مشگبه اتاقش یم

ی را بی یم
دقت روی موهای چند کشد و شال خاکستر

 .اندازدرنگش یم
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ها بسته روز چهارم فروردین بود و هنوز بسیاری از مغازه

 یم
ی

ی رانندگ کرد و حواسش به بودند. با رسعنر پاییر

ها بود. چند خیابان دورتر از خانه، فروشگایه را باز مغازه

ی را پارک یمیم   .کندبیند و برسعت ماشیر

 

و مرواریدی را خریده بود تا های دودی ترین رنگروشن

های ساقه نزدیک کند. اش را به دکلره رنگ ریشه

ریزد و با اکسیدان به های داخل تیوپ را در کاسه یمرنگ

کند. کاسه را که زند. موهایش را فرق وسط باز یمهم یم

کشد، از بوی رنگ و اکسیدان دلش به هم جلوتر یم

ری پیچد. برایش مهم نیست که ممکن اسیم ت چه ضی
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برای جنینش داشته باشد. تنها حواسش به این است که 

ی ارایشش نریزد و خرابش نکند  .رنگ روی متر

 

کشد و فرچه را سمت چپ موهایش را با دست یم

ها کار مالد. بخاطر سالی موهایش یمماهرانه روی ریشه

ای بود، اما در این دوسال در ارایشگاه در این زمینه حرفه

ی باری کند. به ست که خودش موهایش را رنگ یماولیر

نشست و بعد لطف فربد با خیال راحت در آرایشگاه یم

ی رنگ موهایش از اتمام کارش بدون نگرابی از هزینه

 .کشیدکارت یم

 

ی نایلوبی را روی رسش شود، کیسهکارش که تمام یم

نشیند تا یس دقیقه بگذرد. کشد و جلوی تلویزیون یمیم

کند. پیایم از گویسی توجهش را جلب یمصدای دینگ  

سوی مهتاب است که نوشته "تینا برای یکبار هم که 

 اون بچه شده عاقل باش وخودخوایه و بذار کنار 
ی

. زندگ

رو نیومده بخاطر خودت خراب نکن." گویسی را کنارش 
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کند. اندازد و پشت چشیم برایش نازک یمروی مبل یم

د. فقط کیم شانس تصمیمش را گرفته فردایش را بساز 

 .الزم دارد

 

به هر سخنر بود نیم ساعنر بوی تند رنگ را تحمل 

رود و نایلون را از روی موهایش کند. جلوی آینه یمیم

دهد دهد. رسش را به چپ و راست تکان یمکیم عقب یم

هایش هنوز کند. شقیقهو با دقت موهایش را چک یم

ن کیم اند. از روی همان نایلو کامل رنگ نگرفته

د. ی فربد را یمدهد و شمارههایش را ماساژ یمشقیقه گتر

د. باید خورد اماجوابی نیمگویسی پشت رس هم بوق یم گتر

هر طوری شده بار دیگر فربد را ببیند؛ باید به او بفهماند 

ی ندارد  !که گریزی از او و این جنیر
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کند با این مضمون "عشقم پیایم برای فربد ارسال یم

ست که من و تو باید کنار هم باشیم. شاید این یه نشونه

کنم ی خوب باشیم. خواهش یمتونیم یه خونوادهما یم

 ".نذار این بچه بدون پدر بزرگ بشه

 

کند. خواند و برایش دهابی کج یمپیایم که نوشته را یم

ی و کلهخودش را بابت زمابی که هدر داد تا باالخره رس 

کند اگر ترگیل در کند. فکر یمترگل پیدا شود، شماتت یم

توانست فربد را راحتتر راض به ازدواج کند. کار نبود، یم

د را کناری   که جلوی فربد مجبور بود بکار بتی
ادبیابر

ا بلد بود، از راه دور  گذاشته و با لحنی عصنی هرچه نارسی

ا یگ از این کند. کجاست فربد باکالس تنثار ترگل یم

ها را بشنود و برای همیشه دور او خظ قرمز حرف

 !بکشد
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ی موهایش را با موهایش را با دقت سشوار یم زند و پاییر

دهد. پس از پایان کار موهایش، فر درشت حالت یم

اندازد. هیچ پاسچی از ی گویسی یمدوباره نگایه به صفحه

د و کنفربد دریافت نکرده. آرایش مرتب و کامیل یم

اش تن مانتوی کنر کرم رنگش را به همراه شلوار راسته

ی شکمش کیم باال امده و نمایان است. مانتو یم زند. پاییر

آورد و بافت ظریف و کوتایه که زیر ان پوشیده را در یم

کند. رسد عوض یمرا با بلوزی که قدش تا زیر باسنش یم

بد خودش را در آینه برانداز کرده و "خودت خواسنر فر 

 .کندخان"ی زمزمه یم

 

دهدتا رورسی ابریشمش را دسته گل را به دست چپش یم

ی  جلوتر بکشد. باید جلوی مادر فربد خود را موقر و متیر

گوید که مهمان ایستد و یمنشان بدهد. جلوی نگهبابی یم

 .ستخانم تهرابی 
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ی شوکت است. روی مبل تک دقایقر بعد تینا در خانه

خاته نشسته. شوکت حنر تعارفش ای پشت به آشنفره ی ت 

های دم دسنر نکرده بود به پذیرابی بروند و به همان مبل

نشیند و هال اشاره کرده بود. با اقتدار که روبروی تینا یم

 و زیبابی زن پا روی پا یم
اندازد، تینا در دلش شیک پویسی

ی کرده و به فربد حق دهد او را یم روبرویش را تحسیر

 .خطاب کند السلطنه""شوکت

 

ه  اش شده و معلوم است شوکت با اخیم بر چهره ختر

ش را از رو بسته. وقنر به حرف  برای این زن، شمشتر

 .باردآید رسدی از صدایش یمیم

 ...زیاد وقت ندارم. حرفت و بزن و برو -

 

ی شوکت یم آمتر زند. در دل پوزخندی به رفتار رسد و تحقتر

ین خانه شد، این روز دهد وقنر خانم ابه خودش قول یم

 خواهد کرد. اما در ظاهر لبخندی 
ی
و این رفتار رسد را تالف

 زند؛ با چهرهمصنوغ یم
ی

اش ای که مظلومیت ساختگ
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هیچ تناسنی با آرایش غلیظش ندارد، دست در کیفش 

ون کند و برگهیم های آزمایش و سونوی بارداری را بتر

ی وسطشان یم  .گذاردکشیده و روی متر

 ...اردارم... از پرستونمن ب -
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فریادهای شوکت تمایم نداشت. از همان لحظه اول که 

فربد پایش را داخل خانه گذاشته بود شوکت مواخذه را 

وع کرده بود. حنر یادش نبود تینا گ و چطور رفته  رسی

خاست. خاطرات نشست و بریمبود. مدام رسجایش یم

برایش زنده شده بود. خاطرابر که  سالها پیش

 بزند و شعلهنیم
ی
های توانست جلوی فربد از آنها حرف
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آتیسی که در دلش افروخته بودند به صورت فریاد از 

 .شدنداش خارج یمسینه

گفته بودم بهت! گفته بودم این زنیکه دست بردارت   -

؟ گفنر غلط میکنه بخواد روده نیم شه. تو چ  گفنر

! درازی کنه.  سه. بفرما! تحویل بگتر
ی سگ ازم میتر عیر

 !اینم دسته گلت

 

د و او را بنشاند   .فربد سیع میکند دستان مادرش را بگتر

ه سقطش کنههیچ غلظ نیم  -  .کنه. فردا پس فردا متر

 

 .دهدشنود که ادامه یمشوکت انگار جمله فربد را نیم

عههه... تو چشم من زل زده یم گه "من و پرستون   -

  ".پدر بمونهم بی شیم. نذارین بچهریم بچه دار یمدا

ول کن دیگه مامان. گفتم که تموم میشه. این همه داد    -

 .و قال نداره

 

دتر یم شود و یقه فربد را یمشوکت عصنی   .گتر
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فهیم چ  کار کردی؟ داد و قال نداره؟ نداره؟ اصال یم  -

ت فهیم چ  شده؟ چه کالیه رست رفته؟ حالیت نیسیم

ت کیسه دوخته؟ این زنیکه بچه سقط میکنه؟ تینا واسه

اصال اون سقط کنه خودت دلت میاد بچه سه ماهه رو 

؟ بچه خودتو؟  سقط کنی

 

داند در این مورد هرچه شود. اما یمفربد هم کالفه یم

مادرش بگوید حق دارد و زبانش کوتاه است. شوکت 

و جدی بارها در مورد تینا به او هشدار داده بود و ا

ی رودسنر از این نگرفته بود. فکرش را هم نیم کرد چنیر

مار خوش خط و خال بخورد. زیادی دست کمش گرفته 

زند تا خیال شوکت را بود. نقاب خونرسدی بر چهره یم

هم آرام کند. هرچند درون خودش از فکر فهمیدن ترگل 

 .های دوباره آشوب استو تنش

 

د دوباره دستهای مادرش را یم و روی مبل گتر

  .نشاندشیم
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ی منم باشه با کلک بوده؛ ناخواسته بوده. اگه غتر بچه  -

این بود تینا همون موقع که فهمید بارداره میاومد جلو و 

ش و یم کردم.  االنم نگران نباش. داد، یه کاریش یمختی

 .نمیذارم هرغلظ دلش خواست بکنه

 

زده زند. گلویش از فریادهابی که شوکت پوزخندی یم

 .خش برداشته

هر غلظ دلش خواسته رو کرده! کجای کاری پرس   -

خوای چیکار کنی فربد؟ این زن نه بچه من؟ االن یم

؟بندازه نه بچه نگه
ی

 دار! میخوای به ترگل چ  بگ

 

فکر به این موضوع است که باعث شده بود پریشب به 

ویال برود و هرچه دم دستش است را بشکند و تار و مار 

دوست نداشت بچه دیگری مانند خودش کند. 

ناخواسته به دنیا بیاید و ناخواسته بزرگ شود. سیع 

 .کند از موضع ضعف حرف نزندیم
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تینا حق نداره اون بچه رو نگه داره. اگه به فرض محال   -

هم نگهش داشت و دنیا آوردش،  دندش نرم، خودش یه 

ه. کنه. خرج بچه رو میدم بره نگهش دار گوشه بزرگش یم

 .نمیذارم آویزون ترگل بشه. خودم از پسش برمیام

 

 .روددست خودش نیست که از زبانش در یم

 .ی من آویزون ترگل بشهذارم سوغابر صیغهنیم  -
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پرد و نفسش تنگ میشود. رنگ شوکت در لحظه یم

ی جمله ی ی فربد زیادی برایش عجیب بود. نکند چتر

انست؟ اما نه او و نه خرسو از این موضوع با احدی دیم
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از آشنایانشان حرف نزده بودند. تنها کیس که ختی 

داشت خواهرشوهرش ملیحه بود که با تمام قهر بودنش 

از خرسو، آنقدر روی برادرانش تعصب داشت که امکان 

ی به فربد گفته باشد ی  .نداشت چتر

 

آید. سیع ش یمبیند و به خودفربد تغتر حال شوکت را یم

ی یم ی کند جهت صحبت را عوض کند تا مادرش به چتر

 .شک نکند

نگران هیچ  نباش. شما یه زنگ بزن مزون خانم   -

خوام جواهری، واسه خودت سفارش لباس بده. نیم

 شو بسپار به خودمکارای عقد عقب بیفته. بقیه

 

شوکت اما هنوز به خودش نیامده. درست است فربد 

سوغابر صیغه بود، اما به مرور زمان هم بقول خودش 

جان شوکت شده بود. او را بیشتر از ارسالن دوستش 

نداشته باشد، کمتر هم دوست نداشت. از فکر اینکه 

اش نیست قلبش تتر روزی فربد بفهمد او مادر واقیع
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شود تا به شود. بلند یمکشد و صورتش در هم یمیم

شود. ایش آوار یمتواند. دوباره رسجاتاقش برود اما نیم

ی انگار فریادهایش تمام توانش را از او گرفته ی اند. اما چتر

کند. حرف فربد بدجور هنوز روی دلش سنگینی یم

برایش گران تمام شده؛ او را ترسانده. فربد با دیدن 

د و کمکش کند حالش نزدیکش یم شود تا دستش را بگتر

های ورزیده پرسش را در آغوش که شوکت رسشانه

ل اشکهایش ندارد و از ته دل یم کشد. اختیاری برای کنتر

 .زندلب یم

ببخش منو... ببخش فربد اگه کم گذاشتم. هرچ  تو   -

 رست اومد تقصتر منه... به خدا قسم که آخرین 
ی

زندگ

ی که تو دنیا یم ی   .خواستم ناراحت کردن توئهچتر

 

د و اینبار خودش مادرش را مردانه به آغوش فربد بریم ی ختر

ی مادرش را کشد. جمالت پنهان شده پشت این جملهیم

گ سینه هردو شنود و درک یمبا قلبش یم کند. درد مشتر

ی سوزاند. دردی که فربد یمرا یم داند و شوکت از دانسیر
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گ که هر دو یمفربد بی  دانند و از ختی است.  درد مشتر

! روی رس مادرش را هم پنهان یم کنند. چه بازی غرینی

 .کند ذهن مادرش را منحرف کندوسد و سیع یمبیم

تو ببخش که گفنر و گوش نکردم. این دردرسا که تموم   -

ریم سفر حالمون جا بیاد. اصال امسال ترکیه شد، یم

، خودم یم برمت ده روز بموبی آب و هوات عوض نرفنر

 .شه

 

بندد. دلیل ترکیه رفتنش و شوکت با درد چشم یم

ترین رقبیب فربدش شده یماههاست اینجاست و جد

لرزد که دو پرسش مقابل هم است. تنش از فکر روزی یم

ند. در دل خدا را صدا یم به قرار بگتر زند. با دست ضی

ند و رسی به تایید حرف ی هایش آرایم روی سینه فربد متر

رود؛ اما جای زنگ زدن به دهد. به اتاقش یمتکان یم

آورد. دو دریم هایش را از کشو خانم جواهری قویط قرص

ست آرامبخش قوی را با لیوان آبی که روی پاتخنر 

کشد؛ شاید خواب بتواند بلعد و روی تخت دراز یمیم
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های عذاب برای چند ساعت هم شده او را از این ترس

 .آور برهاند
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با محسن تماس گرفته و گفته بود تینا را پیش متخصص 

ی نشده تینا بچه را سقط زنان بتی  د. گفته بود تا مطمی 

خورد. با گندی که تینا دیروز میکند از کنارش جنب نیم

ی را به زده بود دیگر نباید دست دست یم کرد. ماشیر

راند تا رسی به ترگل بزند. آنطور که سوی لواسان یم

حساب کرده غذاهای فریزری که برای ترگل گذاشته فردا 

ک پوست و استخوان شوند. همیتمام یم نطوری هم دختر

  .حال شودخواهد ضعف کند و بی شده. نیم
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به جز جوجه کباب زعفرابی با کره فراوان، چند مدل 

ی چند روز  خورشت برایش گرفته و فریز کرده بود. همیر

ی تمام بود.  سه هم دندان رس جگر یم گذاشت، همه چتر

ید. رساش به پایان یمی عذاب و سخنر روز دیگر همه

  !کردند و تمامازدواج یم

 

خواست به ویال برگردد. اما فشار شوکت با دیشب یم

ی قرص های آرامبخش قوی که خورده بود، بسیار پاییر

آمده بود و رسدی دستانش اجازه نداده بود تنهایش 

بگذارد. تا نزدیک صبح در اتاق مادرش و نزدیک به تخت 

ش را چک او نشسته و هر نیم ساعت یکبار فشار خون

کرده بود. مادرش همه دار و ندارش بود. به هیچ شکیل 

توانست ریسک از دست دادن او را به جان بخرد. نه نیم

با مرگ و نه با رو کردن حقیقت. شوکت سهم خودش 

  .بود و بس
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ی به ویال نمانده که محسن تماس یم ی ی را چتر د. ماشیر گتر

. ایستد کند و یمبه سمت راست خیابان هدایت یم

ای اصل محسن مثل همیشه بدون سالم و هیچ مقدمه

  .زندحرفش را یم

فربد خان ردش و زدم. یه پرسه گوالخه. االن خونه   -

مونه. ویل قبال همون یارو که دوسه بار اومد دم در یم

ی خونه باغ رفت و همسایه ها و امالکیا دیدنش تو همیر

 .آمد داشته

 اسم و آدرسش و درآوردی؟  -

 .تونفرستم تو گویسی خیالتون راحت. االن یمبله   -

ی شد رسی    ع زنگ بزن  -  .خییل خوب. ختی

 

کند. گویسی را روی صندیل شاگرد پرت تماس را قطع یم

  .فشاردکرده و رس دردناکش را میان دستانش یم

چه گیه خوردی ترگل این چند ماه؟ این مرتیکه کیه   -

 ش موندی؟خونه

 

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

انفجار است. ترگل آفتاب  کند مغزش رو بهاحساس یم

ی او چه زمابی فرصت کرد با کیس آشنا مهتاب ندیده

د؟ محسن گفته بود یک مرد جوان.   شود و به او پناه بتی

یعنی ترگل و این مرد جوان، کل این شبها و روزها را با هم 

ی هم بینشان بوده؟در این خانه بوده ی  اند؟ چتر
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شود که چاره را در نعره کشیدن آنقدر داغ یمرسش 

 یمبیند. در سینهیم
ی

کند. دو مشت اش احساس داغ

شود. داغ کوبد. خنک نیماش یمنسبتا محکم روی سینه

تش است که دارد از درون یم سوزاندش. خودش هر غتر

غلظ هم که کرده باشد، از نظرش مرد است و به 

گل که عشقش را به دهد. اما امان از تر خودش حق یم
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تش را هیچ شمرده. تا امروز خودش را با  سخره گرفته. غتر

این جمله که "شاید این مدت و تو خونه تنها رسکرده" 

ی نیم ی توانست تسیل داده بود. اما االن دیگه هیچ چتر

  .مانع هجوم افکار ترسناک به مغزش شود

 

رگیل تواند باور کند. تدهد. نیمپلکهایش را به هم فشار یم

ین لمس او بریم آشفت و سییل به صورتش که از کوچکتر

کوبید، چندماه را با مرد دیگری، زیر یک سقف یم

 ...گذرانده بود؟ شاید هم در یک اتاق و روی یک تخت

 

ای تا کشد. فاصلهدستانش را محکم روی صورتش یم

کند. صادق عکیس سکته کردن ندارد. واتساپ را باز یم

برایش فرستاده به همراه آدرس. زیر از دو مرد جوان 

ست. اسمش عکس نوشته "یارو همون قد بلنده

  "ارسالنه
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سد. بعد  اول باید به رساغ ترگل برود و از خودش بت 

حساب این رسخر از راه نرسیده را خواهد رسید. خون در 

ت او را رسبریده بود. عشقش مغزش یم جوشد. ترگل غتر

ی را راه را پس یمرا لگدمال کرده بود. تاوانش  داد. ماشیر

  .رانداندازد و با رسعت به سمت ویال یمیم

 

* 

  

خواهد فرار کنم. کاش جابی بود که دلم باز هم یم

توانستم بروم و برای همیشه خودم را گم و گور کنم و یم

 .آدرسم را فقط و فقط ارسالن داشته باشد

 

؛ دلم برایش تنگ شده؛ برای نوازشش؛ برای خندیدنش 

اهن در خانه های ورزیدهبرای رسشانه اش، وقنر بدون پتر

رفت برای اینکه رس روی گشت و من دلم یمیم

هایش بگذارم. چقدر احمق بودم که خجالت این شانه
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فرصت را از من گرفت و به جایش حرست را در دلم 

 .کاشت
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ی کوچک. انهکاش من باشم و ارسالن باشد و یک خ

حنر کوچکتر از خانه پدربزرگش. تا مدام جلوی چشمم 

 باشم جابی نیم
ی گذارد. من رود و تنهایم نیمباشد. مطمی 

باشم و ارسالن باشد و یک تراس که بنشینیم و او حرف 

بزند و من غرق شوم در شب چشمانش. کاش باشد و 

دوباره من را به آغوشش فرابخواند. باشد و احساس کنم 

 .اندوار امنی دورم کشیدهدی
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ی ختی از آمدن فربد میدهد.  در خانه با  صدای ماشیر

های تند فربد صدای بدی کوبیده میشود و صدای قدم

اندازد. باز چه شده که ها باز هراس به جانم یمروی پله

 اینگونه به رساغم آمده؟

 

ون بروم که به در نرسیده، در با یم خواهم از اتاق بتر

ب باز ش شود. از ده و به دیوار پشتش کوبیده یمضی

پرم. لعنت به زنم و عقب یمشدت ترس جیغ کوتایه یم

این اتاق نفرین شده که همیشه خاطرات ترس من از 

 !فربد را برایم ساخت

 

چشمانش کاسه خونند و از شدت عصبانیت نفس نفس  

ند. آرام آرام جلو یم ی آید. سییل محکیم که سمت چپ متر

ست که دوباره گوشه لبم را بد آنقدر کاریکو صورتم یم

اش روی شوم. دستم را جای سییلبشکافد. شوکه یم

گردم. گذارم و عقب عقب به داخل اتاق بریمام یمگونه
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سم به چه حقر مرا  جرئت ندارم دهانم را بازکنم و حنر بت 

 .زده

  .کشمتگفته بودم دست از پا خطا کنی یم  -

 

ون ارش یمدستش را به کمربند شلو  برد و آن را بتر

کشم و از تصور اینکه بخواهد کشد. جیغ دیگری یمیم

لرزم. قدیم به عقب به من دست درازی کند بر خود یم

آید. تن صدایش همچنان دارم و قدیم به جلو یمبریم

ی اما ترسناک است   .پاییر

. چیکار کردی تو اون خراب شده؟   - گفته بودم مال منی

  ده؟کیه اون حرومزا

 

شود و یا خدا! دستانم بی اختیار جلوی دهانم مشت یم

ون بزند. از کجا فهمیده؟  چشمانم کم مانده از حدقه بتر

ه ی پشتم از ترس به لرزه نکند ارسالن برگشته؟ تتر

دهد. کمربند در افتد. فرصت فکر کردن به من نیمیم

کوبدش. درستش را باال برده و با تمام توان به پهلویم یم
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روند. زنم و از شدت درد چشمانم سیایه یمیغ یمج

 .های فربد ترس دارند، کمربندش نداردآنقدر که نعره

من االغ بزرگت کردم. من بدبختیاتو گردن گرفتم...   -

وقت استفاده شد رفنر زیر یگ دیگه... من بودم که اول 

ف بودم که خوشگلیای تو  از همه خواستمت. من بی رسی

ی س گ جون دادم واسه توی نمک نشناس. رو دیدم و عیر

 .مال من نبایسی مال هیشگ نیسنر 

 

به دیگری یم کند. لبهایم را زند که به پشتم برخورد یمضی

م و اشکم روان یممحکم گاز یم شود. احساس میکنم گتر

دهد نفسم باال پوست تنم شکافته شده. مهلت نیم

به دیگری بر تنم فرو  د بیاید. همراه با فریادهایش ضی

 ...آوردیم
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پلکهای متورم و دردناکم را به سخنر از هم فاصله 

نم. آه از نهادم بلند یم ی دهم. نیم چرچی روی تخت متر

کند و کوفته است. وقنر از زدن شود. تمام تنم درد یمیم

زد و نعره من دست کشیده بود که خودش خسته شد. یم

زد و من و خودش را کرد. یمو گریه یمزد کشید. یمیم

  .کردنفرین یم

 

چند ساعت قبل مثل کابوس گذشته بود. انگار فربد 

واقیع را برده و کس دیگری را در قالب او گذاشته بودند. 

 نداشتم برای دید و نه یمنه یم
ی
شنید. من هم هیچ حرف

توجیه خودم بگویم و از خودم دفاع کنم. انگار به جنون 

 .شده بود دچار 

 

دم نه زورم به زورش یم ی  متر
ی
رسید. نه حنر اگر حرف

آمد این بود ای داشت. تنها کاری که از دستم بریمفایده
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که دستهایم را حایل رسو صورتم کنم تا کمتر آسیب 

ام برای خودم بود و نییم ببیند و گریه کنم. نییم از گریه

روز برای فربدی که من باعث شده بودم به این حال و 

ها بیفتد. بعد از این جنون کنج اتاق نشسته و مثل بچه

زار زده بود. او گریه کرده بود و من هق زده بودم. او 

خودش را زده بود و من از خودم متنفر شده بودم. 

 !مسبب این حال او من بودم و بس

 

کنم و به سخنر از جا بلند دستم را تکیه گاه بدنم یم

کنم و با همان لباسهای تنم زیر شوم. در حمام را باز یمیم

ی که دوش یم روم شاید آب گرم دردم را کم کند. اما همیر

افتد و های پشتم به سوزش یمخورد زخمآب به تنم یم

ست خودم را شود. به هر سخنر دوباره اشکم رسازیر یم

اندازم. حوله شورم و لباسهایم را همانجا کف حمام یمیم

ون یمپیچم و را دور خودم یم آیم. به کبودی روی بتر

گ که درون آینه ایستاده تلخندی یم زنم. رساغ گونه دختر

روم. پوشیدن لباس در این وضعیت دست هایم یملباس
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گذارم تا کیم از شکنجه ندارد. بندهای سوتینم را باز یم

ام  فشار نیاورد و نفسم از اینی که هست سینهبه قفسه 

 .تنگ تر نشود

 

خواهم به ارسالن شکسته که دیگر حنر نیمآنقدر دلم 

د و از او هم فکر کنم. اگر به او فکر کنم بیشتر دلم یم گتر

شوم که چرا نیست. از اوبی که چندروزی هم شایک یم

بان بی 
ی ام شد و در ازایش دلم را ربود. در این پنایهمتر

 برای پدرش 
ر
ی از او نشده، یا اتفاف هشت روز که ختی

واسته بیشتر از این خود را وارد این ماجرا افتاده و یا نخ

 .کند را دستمال ببنددکند و رسی که درد نیم
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کاش هیچوقت از خانه نرفته بودم که ارسالن را ببینم و 

وقت نتوانستم سوزد که هیجبشناسم. دلم برای خودم یم

 طلبکار باشم. چقدر نسبت 
ی

به خودم حقر از این زندگ

دهم ترکم کرده باشد! اما رحمم که حنر به او حق یمبی 

اگر این حق را برای او قایل نشوم، تا ابد در این عذاب که 

شوم. باز چرا مرا نخواست و تنهایم گذاشت گرفتار یم

ی یم  و حرص هم قطره اشگ از چشمم پاییر
ی

افتد. با کالفگ

د که کنم. این همه اشک از کجا رسچشمه یمپاکش یم گتر

   پایابی ندارد؟

 

هایم باال کشم. پتو را تا رسشانهخودم را روی تخت یم

م. کسم را زیر پتو در آغوش یمآورم و خود بی یم گتر

بندم و زیرلب برای خودم الالبی چشمهای دردناکم را یم

ی پیدا کندیم  .خوانم تا بخوابم و دردم تسکیر

 

* 
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سه روز است که تواند تحمل کند. بیشتر از این نیم

برگشته و به حرف دابی ایمان و مادرش هیچ کاری نکرده. 

ی  از نیمه شب دیشب که با کابوس از خواب پرید، تا همیر

ای رهایش نکرده بود. تمایس با االن دلشوره لحظه

د و با اضار و داد و بیداد، آدرس ویالبی که مادرش یم گتر

د. بعد از قطعترگل آنجاست را از او یم شدن  گتر

تماسشان، شوکت برسعت با سیاوش تماس گرفته و از او 

خواهد پدرش را به همراه ارسالن به ویال بفرستد و یم

  .شودی فربد عازم ویال یمخودش با راننده

 

ی ارسالن شوکت هم آرام و قرار ندارد و انگار دلشوره

د. فکر ست که با یک تماس قرار را از او یممرسی گتر

وپرسش که هیچ نسبنر باهم ندارند، به جان اینکه نکند د

 .هم بیفتند مثل خوره به جانش افتاده است

 

ارسالن بی توجه به اضارهای سیاوش مبنی بر منتظر 

دابی ماندنش، آژانیس ختی کرده و خییل رسی    ع به راه 
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تواند از دست افتد. دیگر حنر یک لحظه را هم نیمیم

وز منتظر او بوده بدهد. فکر اینکه ترگل در این چند ر 

ک زبان درازش باشد، دیوانه اش میکند. شاید دختر

ترسیده باشد، شاید فربد... نه امکان ندارد! رسش را به 

ی تکان یم ه رسعت به طرفیر دهد و با اخم به جاده ختر

دهد که شود. هر چند لحظه یکبار به راننده تذکر یمیم

ش را لعن شود بیشتر خودرسیعتر براند. هرچه نزدیکتر یم

کاری دابی و مادرش کند که چرا از محافظهو نفرین یم

اطاعت کرده و خودش تا این ساعت وارد عمل نشده 

 .است

 

آژانس وارد کوچه فرغ شده و جلوی در سیاه رنگ 

د شود. ارسالن تراویل را به سمت راننده یممتوقف یم گتر

ک یم افتد که روز فرارش چند و در همان حال یاد دختر

راول را برای تشکر روی تخت گذاشته و رفته بود. قلبش ت

کشد.  پیاده از یادآوری این خاطره و عزت نفس او تتر یم
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ود. دستش را یم شود و با قدمهای بلند به سمت در متر

 .زندگذارد و بدون وقفه زنگ یمروی زنگ یم

 

ی آنسوی آیفون مردی خراب و خسته با دیدن چهره

زده و در را بدون هیچ سوال و  منحوس آشنا پوزخندی

کند. ارسالن آنقدر عجله دارد که حنر در جوابی باز یم

بندد و به  رسعت به سمت ویال حیاط را پشت رسش نیم

ی فربد دقیقا وسط حیاط پارک حرکت یم کند. ماشیر

شده. همان ماشینی که آن روز که در کافه بودند، دیده 

ی یمبودند و ترگل ترسیده بود. اخیم به م کند و از اشیر

گذرد. در ویال باز است و حدس اینکه چه کنارش یم

 .کیس داخل ویال منتظرش ایستاده سخت نیست
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ی قدم را که داخل خانه یم گذارد، مرد بلند قامنر را اولیر

میبیند که با دستهای گره کرده روی سینه و اخمهای 

ی پ ی باال های منتیه به طبقهلهبشدت در هم، پاییر

ه و کدرش  منتظرش ایستاده. مردی که نفرت از نگاه تتر

تفاوت کند و از همانجا بی بارد. او هم متقابال اخم یمیم

زند. به حضور فربد، با صدای بلند و رسا ترگل را صدا یم

فربد با شنیدن اسم ترگل از دهان ارسالن تحملش را از 

دم رسی    ع و بلند خودش را به او دهد و با چند قدست یم

ی مشت را حواله  .کندی فک ارسالن یمرسانده و اولیر

 

کند خواب دیده کند. احساس یمترگل چشمانش را باز یم

خواهد دوباره چشمانش که صدای ارسالن را شنیده. یم

ی کیس را اینبار بلندتر  را ببندد که صدای ترگل گفیر

گردد. آنچنان به ریمشنود. یکهو انگار جان به تنش بیم

کشد. نشیند که پهلویش تتر یمرسعت در جایش یم
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ی یم آید. از دستش را روی پهلو گذاشته و از تخت پاییر

ون یم شنود؛ صدای رود، صداهای عجینی یماتاق که بتر

است ی صدابی مردانههای فربد، پیش زمینهفحش دادن

زیر  کند. که چشمان ترگل را تا آخرین حد ممکن باز یم

ند و با تمام توانش به سمت  ی لب نام ارسالن را صدا متر

دود و بدون توجه به دردی که در پهلو و کمرش ها یمپله

ی یمیم  .رودپیچد، از آنها پاییر

 

بهدو مرد بلند قامت در هم پیچیده ای اند و هرکدام ضی

کند. یگ ارسالن کاری را به قصد کشت به دیگری وارد یم

ند که زند و یگ فیم ربد. مگر چند ساعت است درگتر

اینگونه خون از دماغ و دهانشان جاری شده و یقه 

اهن   هایشان پاره شده است؟پتر

 

 متهم یمزنند و همدیگر را به بی فریاد یم
ی
ف کنند. فربد رسی

زند و ارسالن قدیم عقب مشنر به صورت ارسالن یم

به دوم آماده یمیم گد کند که لرود. مشتش را برای ضی
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ی که یمارسالن مجالش نیم افتد ارسالن روی دهد. زمیر

نشیند و مشتها را بر رس و صورتش فرود اش یمسینه

کند و هایش از خودش دفاع یمآورد. فربد هم با دستیم

تر ارسالن را به عقب هل میدهد.  هرچند ارسالن درشت

تر است، اما خشیم که فربد دارد، قدرت او را و قوی

 .بر کرده استچندین برا

 

گر این کارزار است. ها نظارهترگل از همان جلوی پله

خواهد جلو برود اما قدمهایش سست شده. باور اینکه یم

زند ارسالن اینجاست برایش سخت است. صدایش یم

شاید خودش از خواب که نه، از این کابوس بیدار شود. 

رسد. بار دیگر اش حنر به گوش خودش هم نیمزمزمه

زند اما صدایش در فریاد رجزخوابی دو تر صدایش یمبلند

ی روبرویش گم یم شود. بار سوم با جیغ نام مرد خشمگیر

زند. خواند و هر دو مرد درجا خشکشان یمارسالن را یم

آید. فربد را به کناری هل ارسالن زودتر به خودش یم

 .کشدرساند و در آغوشش یممیدهد و خود را به ترگل یم
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خواهد آنقدر شنود اما یمصدای آخ ضعیف ترگل را یم

محکم او را به خود بفشارد که باورکند پیدایش کرده 

ست که با دیدن است. چند قدم دورتر اما فربدی

دستهای ترگل که به دور گردن رقیبش پیچیده شده، 

به دهد و عقب عقب یمتعادلش را از دست یم رود. ضی

نهابی را خود ترگل به قلب او شلیک کرده بود! دستهای 

ظریفش که سییل بر صورت او نواخته بود، اکنون بر 

گردن مردی بود که فربد میخواست گردنش را بشکند. 

کشد. ترگل را به این رفته رفته خشم در دلش تنوره یم

دانست کیست و از مرد باخته بود؟ به مردی که حنر نیم
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  کجای آسمان وسط
ی

شان سقوط کرده بود؟ مردی زندگ

دانست چه زمان آمده و مرواریدش را از او که نیم

  دزدیده بود؟

کشد تا نگاهش کند و بگوید ارسالن ترگل را کیم عقب یم

که آمده و دیگر هرگز رهایش نخواهد کرد. اما با دیدن 

شود. ترگل را عقب تر کبودی صورت ترگل شوکه یم

های فربد به میکند. رد کتک کشد و دقیقتر نگاهشیم

کند. پلکش از وضوح روی صورت ترگل خودنمابی یم

آمد پرد. صوریر که ارسالن حتر دلش نیمعصبانیت یم

هایی که زیاد نگاهش کند سییل خورده است! لب

ه خواب را بر ارسالن حرام کرده و تنها یکبار از چندما

 .اندآنها کام گرفته بود، کبود شده و ترکیده

 

ف"ی فریاد زده و دوباره سمت فربد  با حرص "بیرسی

به گردد. فربد اما از او آمادهبریم تر است که اینبار هم ضی

ند. آنهم محکم و کاری! ترگل هردو دستش را  ی اول را او متر

کشد. دست خودش گذارد و جیغ یمروی دهانش یم
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د قدیم به عقب بریم دارد و نیست که از این میدان نتی

 .دهدهایش با جیغ فربد را خطاب قرار یممیان گریه

 !ولش کن فربد. ولش کن... بسه دیگه... فربد  -

 

ین  تا ساعنر پیش گفته بود دیشب بدترین و ترسناکتر

ساعتهای عمرش را گذرانده؟ اشتباه کرده بود! دیدن 

ارسالن و فربد در این حال، صد مرتبه بدتر از کتک 

د یگ از آنها خوردن خودش بود. هرلحظه منتظر بو 

زند و با التماس از دیگری را از پا دربیاورد. مدام جیغ یم

کند خواهد آن یگ را رها کند. سیع یمهر کدامشان یم

جلو برود و بازوی ارسالن را بکشد که آرنج فربد توی 

کند. پشت ترگل با خورد و به عقب پرتش یمگردنش یم

خانه برخورد یم ی نجا روی کند و هماستون ورودی آشت 

ی رس یم شود و رسش به خورد. نگاهش کم کم تار یمزمیر

ی یم افتد. ارسالن روی شانه خم شده و به پهلو روی زمیر

ی ی چشم ترگل را یملحظه ای از گوشه بیند که روی زمیر

 .افتدیم
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ی فربد گرفته و آماده بود تا با رس دستش را به یقه 

به ریکه خوبی ای به صورت فربد بزند که چشمش به باضی

افتد. دستش از یقه فربد شل که روی دیوار است یم

خواهد به سمت ترگل برود که فربد از غفلت شود. یمیم

کوبد. او استفاده کرده و با پا پشت زانوی ارسالن یم

ی یم افتد و فربد به رسعت ارسالن به صورت روی زمیر

  .اندازدخودش را روی او یم

 

ی یم چرخد تا رو به فربد باشد و ارسالن همانجا روی زمیر

باتش را مهار کند. مشت فربد که باال یم رود، بتواند ضی

پیچد و های ممتد مادرش در سالن خانه یمصدای جیغ

 .کندهمانجا متوقفش یم

 .م خدا... مردفربد!!... ترگل... وااااای مرد بچه  -
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ال رسیده بودند. در باز سیاوش و شوکت همزمان به وی

حیاط را که دیده بودند بدون تعلل وارد شده و به سمت 

ویال دویده بودند. از همان حیاط هم صدای داد و فریاد 

ی دو مرد به گوششان یم ی که وارد و درگتر رسید. همیر

خانه شدند دو مرد را دیدند که همچون دو شتر نر با هم 

روی دیوار و جنگند. نگاه شوکت برسعت رد خون یم

ی به پهلو افتاده را شکار کرده و  سپس ترگیل که روی زمیر

  .جیغ کشیده بود

 

خواست به کمک ارسالن برود و حساب فربد سیاوش یم

را کف دستش بگذارد که با دخالت جدی پدرش متوقف 

شده بود. دو مرد دست از جدال کشیده و شوکه 

ک بیهوش و خون جاری از پس  رسش نگاهشان را به دختر

دوخته بودند.  و شوکت  شوکه از دیدن ترگل در این 

 .کشیدکوبید و جیغ یمحال تنها بر رسو صورتش یم
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آنقدر حال ارسالن خراب بود که نفهمیده بود آمبوالنس 

گ آمده و ترگل را برده بود. سیاوش گ پلیس را ختی کرده 

ی کرده بود.  و آنها فربد را دستبند به دست سوار ماشیر

ی "خراب کردی متاسف دابی ایمان را دیده و جمله نگاه

پرس" را از دهانش شنیده بود، اما در تحلیل و درک 

گ معنای آن عاجز بود. به هر طرف که نگاه یم کرد دختر

دید که خون از پشت رسش راه گرفته و با گونه کبود یم

  .ها ریخته استروی رسامیک

 

رسیده و فریاد شوکت با دیدن ترگل در آن حال آنقدر ت

زده بود که از حال رفته بود. نفیسه  برسعت به 

بیمارستان آمده بود تا اگر نیازی به همرایه یک خانم 

   .بود، کمک حال شوکت  و ترگل شود

 

کند. چسب را روی پرستار رسم را از دست شوکت باز یم

ی زند و محکم جای سوزن را فشار یمپنبه یم دهد. اولیر
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پس از به هوش آمدن گفته بود  ای که شوکتکلمه

هام" بود. سه جوان که شوکت به نوغ مادر "بچه

شان بود، در این گرداب افتاده بودند. آنقدر گیج هرسه

د، وضعیت فربد بود که نیم دانست از حال ترگل ختی بگتر

را جویا شود یا اینکه بخواهد ارسالن را ببیند. هر رس 

دش بود که پاره پاره گرفت این جگر خو ماجرا را که یم

 .شدیم

د و یمدستش را به رسش یم ی گتر خواهد از روی تخت پاییر

بیاید که زبی غریبه برسعت به طرفش دویده و زیر 

دبازویش را یم  .گتر

ی کمک کنم  -  .وایسیر

 یمگیج که نگاهش یم
ی
 .کندکند، زن خودش را معرف

مگ م... همرس آقا ایمان... اومدم اینجا اگه کنفیسه  -

ی   ...خواستیر

 .نالددوزد و یمنگاه پر التماسش را به نفیسه یم

 ترگلم... ترگلم حالش چطوره؟  -

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

کند روی تخت بنشیند و نگاهش را نفیسه کمکش یم

 .دزددیم

ی   - حالش خوب میشه ایشاال. توکل بر خدا... شما بشیر

 .حاال. تازه به هوش اومدی. دوباره حالت بد میشه

ی یم ی رسجایش نیست. رسش را با گریه و فهمد یک چتر

 .گویددهد و با گریه یمزاری به چپ و راست تکان یم

 نتونستم بچه  -
 
م از دست رفت... خدا بکشه منو که

م و نگه دارم. خداااا  .امانتداری کنم... نتونستم دختر
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 سوزد و نوک بینی نفیسه از دیدن این حالت شوکت یم

کند که اشک را داخل شود. سیع یمچشمهایش پر یم
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کاسه چشمش حبس کند و با لحنی آرام به او امیدواری 

 .بدهد

. خدا بزرگه. از اتاق عمل که سالمت ¬  - ی گریه نکنیر

ی از آی یس یو هم بسالمت  ی دعا کنیر ون. بشینیر اومده بتر

ی که به هوش بیاد خیال همه ون بیاد. همیر مون راحت بتر

. ریه که دردی و دوا نیممیشه. گ ی ی دعا کنیر کنه. بشینیر

 .کنم باهاتونمنم دعا یم

دوزد و دستش را محکم چشمهای خیسش را به نفیسه یم

فشار میدهد. انگار هرچه محکمتر دست این زن ناآشنا، 

د ترسش کمتر یم  .شودبا این نگاه گرم را بگتر

 ارسالنم چ  شد؟ فربدم کجاست؟  -

. فربدخان هم... ارسالن همینجاست  - ی . نگران نباشیر

 ...پلیس

 

خواهد با من و من بیشتر زیر آتیسی که در دل زن نیم

 .کند آرامش کندروبرویش است بدمد. سیع یم
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آقا ایمان رفته دنبال کاراش. زنگ زد سیاوش... پرسم و   -

میگم... سند خونه رو برد براش. ببینه چیکار میتونه 

  .بکنه

 

 .شنودا یمی شوکت ر وای" خفه"

ببخشید. سیاوش خییل هیجان زده بود زنگ زد پلیس.   -

ی  به پلیس گفته فربدخان ترگل و زده. پلیس هم برای همیر

بردتش. کار سیاوش درست نبوود میدونم. تو این گتر و 

کشید و یه دردرس دیگه به دار نباید پای پلیسم وسط یم

 .پا میکرد

 

نجام داده شوکت میداند که سیاوش کار درست را ا

است. حنر اگر سیاوش هم با پلیس تماس نگرفته بود، 

وهای اورژانس با دیدن آن اوضاع و اثرات  خود نتر

ی حتما با پلیس تماس یم گرفتند. گذشته از آن درگتر

ی غتر از حقیقت نگفته بود؛ حقیقنر که  ی سیاوش که چتر
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ی قلب شوکت را تکه و پاره یم کرد. رسش را باال و پاییر

 .دهدو جواب نفیسه را یمکند یم

ی بود که سیاوش گفته  -   .درستشم همیر

 

رود. شود و به راهروی انتظار یمبا کمک نفیسه بلند یم

بیند که روی صندیل نشسته و رسش را میان ارسالن را یم

دستانش گرفته و سیاوش سیع دارد با حرف زدن آرامش 

ود و صدایش یم ن از زند. ارسالکند. یه سمت ارسالن متر

 مادرش را بغل یمجا بلند یم
ی

کند. بغض شود و با بیچارگ

 .ترکدشوکت یم

 

* 
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ی نداشت. مهلنر که  چهار روز بود از فربد و شوکت ختی

شد پزشگ قانوبی برای سقط به او داده بود فردا تمام یم

ده بود.  بار دیگر با م هتاب و او هنوز کاری از پیش نتی

تماس گرفته و از او تقاضای کمک کرده بود که مکالمه 

  .شان با دعوای سختر پایان یافته بودتلفنی 

 

رود و اش مدام چپ و راست یمدر سالن کوچک خانه

ی آنطور که فکرش را ناخن دستش را یم جود. هیچ چتر

 به موهایش یمیم
ی

زند. کرد پیش نرفته بود. چنگ

شد... شاید گر فربد نیمتوانست ریسک کند. ا نیم

مایه، اما حداقل به مایه توانست قالبش را نه به شاهیم

توانست جوابی و عمرش را پای دیگری بند کند. اما نیم

فرزندی بگذارد که قرار است با کم توابی ذهنی به دنیا 

  .بیاید
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نشیند و برای بار هزارم شماره فربد را روی مبل یم

د.  اپراتور از یم خاموش بودن موبایل فربد ختی گتر

ماند. لعننر نتیجه یممیدهد. تماسش با شوکت هم بی 

خواهد گویسی را سمت دیوار کند و با حرص یمنثارش یم

پرت کند، که لحظه آخر با به یاد آوردن مدل و قیمت 

ی یمگویسی و پس آورد و انداز رو به اتمامش دستش را پاییر

 .گویدبا حرص اه یم

 

تها فکر کردنش فرستادن پیامگ برای ی ساعنتیجه

 .مهتاب است

م سقطش کنم. راحت شدی حاال؟ وجدانت    - فردا متر

ه؟ الاقل فردا رو بیا جنازهدیگه درد نیم مو از زیر گتر

. یه دو روز پیشم بموبی   .دست دکتر جمع کنی

 

ون یم زند تا به صبح روز بعد با مدارک بارداری از خانه بتر

 بیمارستابی که پ
ی
اش کرده برود و از رسی زشگ قانوبی معرف

ی یم رود اما با فکر به جنینش خالص شود. رساغ ماشیر
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اینکه شاید هنگام برگشت حال مساعدی نداشته باشد، 

اندازد و پیاده تا رس خیابان سوئیچش را ته کیفش یم

ی تاکیس عبوری دست تکان یمیم دهد و رود. برای اولیر

هفت صبح در بیمارستان دربسنر سوار میشود. باید 

باشد تا کارهای پذیرشش را انجام داده و او را به اتاق 

  .عمل بفرستند

 

ون یم کشد و وارد تا رسیدن به بیمارستان گویسی را بتر

ی بالک شده را از لیست مخاطبینش یم شود. مخاطبیر

سنجد. ها را یمآورد و در ذهنش گزینهحالت بالک دریم

آورد کند؛ به خاطر یممکث یم رسد به اسم پدرام که یم

ای داشت و هر شِب العادهکه پدرش اوضاع مایل فوق

های آنچنابی صبح میشد. نیشخندی پرسش در میهمابی 

اندازد. گویسی را زند و ابروبی باال یمبه اسم پدرام یم

 .اندازدخاموش کرده و ته کیفش یم
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 شنود رسشهزینه بیمارستان را که از مسئول پذیرش یم

کرد برای یک سقط کشد. فکرش را هم نیمسوت یم

ی مبلیعی باشد. فکری در  ناقابل مجبور به پرداخت چنیر

وزمندانه زند. ای یمرسش جرقه زده و از این فکر لبخند پتر

کاری نبود که قبال انجام نداده باشد. با یک پنجم این 

ی خالص شودمبلغ هم یم   .توانست از رسی این جنیر

 

آورد و شماره سمانه را ا از کیف در یمگویسی همراهش ر 

د. با شنیدن صدای "الو" برسعت سوالش را یم گتر

 .پرسدیم

  سالم. سمانه جون دم و دستگاهت به راهه؟  -

 چطور؟  -

ته  -  .همه چ  و آماده کن. نیم ساعته پیشتم. کارم گتر

 

* 
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ارم بخوابم اما این آید. دوست دصدای بیپ بیپ یم

خواهد دست دراز شود. دلم یمصدای آزاردهنده مانع یم

ی که مثل ساعت زنگ ی دار دوران مدرسه، کنم و این چتر

سیع در هوشیار کردنم دارد را خاموش کنم. دست راستم 

اندازم. آورم و دوباره روی تخت یمرا بی هدف کیم باال یم

ان چشمان نیمه باز کنم. با همالی چشمانم را کیم باز یم

بینم که برسعت باالی رسم حاضی زن سفید پویسی را یم

زند. چقدر بدنم سست و خسته است. شده و صدایم یم

ی های نازک بی شلنگ ی  باالی رسم آویزان شده. چتر
ی

رنگ

کنم دست چپم را باال روی دهانم قرار گرفته که سیع یم

 بسته شود. انگار به جابی بیاورم و برش دارم. اما نیم

شوم و دوباره به زن سفیدپوش نگاه شده. بیخیالش یم
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هابی یم
ی کنم. صورتش مهربان است. دارد تند و تند چتر

ی را چک میکند. آنقدر خستهیم ی ام که توان گوید و چتر

تحلیل حرفهایش را ندارم. رو به صورت خندانش 

 .بردبندم و بالفاصله خوابم یمچشمهایم را یم

 

کنم. آرام آرام ی موهایم احساس یمحرکت دسنر را رو 

کنم. زنعمو باالی رسم است. با دیدن چشمهایم را باز یم

گوید. به چشمهای بازم با صدای بلند "خدایا شکرت" یم

شود. کشد که ارسالن هم باالی رسم حاضی یمثانیه نیم

  .لبخند هر دویشان با نگرابی همراه است

  خوبی ترگل؟  -

 

خواهم جواب بدهم اما زبانم پرسد. یمزنعمو حالم را یم

ی و خشک شده که نیم کنم توانم. سیع یمآنقدر سنگیر

رسم را کیم باال بیاورم اما دستهای ارسالن بالفاصله روی 

شود. دهانم بشدت خشک نشیند و مانع یمهایم یمشانه

شده. حنر رطوبنر روی زبانم نمانده که با آن لبم را تر 
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ی که م ی یتوانم به زحمت زمزمه کنم "آب" کنم. تنها چتر

کنم گلویم از خشگ ترک خورده و زخم است. احساس یم

  .شده

 

آبی آسمابی دیوار روبرو هیچ تشابیه به دیوار اتاقم 

آورد و پشت تختم بلند ندارد. زنعمو لیوان آبی را با بی یم

شود. تازه متوجه موقعیتم میشود. این تخت، این یم

 که د
ی

ر معرض دیدم است، همه نشابی دیوارها، شلنگ

کنم تا دلیل دهند. صورتم را درهم یمبیمارستان را یم

  .اینجا بودنم را بفهمم

 

به فربد، پرت کم کم یادم یم آید. دعوای دو مرد، ضی

دهم و سوایل نگاهش شدنم. رسی    ع نگاهم را به ارسالن یم

میکنم. نگاه من ناخواناست یا ارسالن جوابی ندارد؟ 

کند. دلم میخواهد تمام  را به لبانم نزدیک یمزنعمو بی 

ی جرعه لیوان را  آب درون لیوان را بنوشم که با همان اولیر

 .کشدعقب یم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

 .بذار دکتر اجازه بده بعد بهت بیشتر آب میدم  -

 

ون یم کند. آن را کشد و خیسش یمدستمایل از جعبه بتر

زنعمو کشد. اینبار نگاه نگرانم را به روی لبهای خشکم یم

 .پرسمدوزم و به زحمت سوال یمیم

 فربد؟  -

شود و از تخت فاصله چشمان زنعمو به رسعت پر یم

د. صدای در اتاق را یمیم کنم شنوم. ارسالن را نگاه یمگتر

آید و دستم را شاید او جوابم را بدهد. نزدیکتر یم

دیم   .گتر

احت کنی   -  .بخواب. هنوز باید استر

 فربد؟  -
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ه نگاهش یم ه ختر ی اضار ختی کنم تا بفهمد که برای دانسیر

 .گویددارم.  کالفه نچ  یم

 .بازداشته  -

کنم پرد. بازداشت برای چه؟ سیع یمابروهایم باال یم

ی شوم اما ارسالن اجازه نیمدوباره در جایم نیم دهد. ختر

ی دیکم یمشود و دوباره نز زنعمو وارد اتاق یم شود. در همیر

چند ثانیه کجا رفت و برگشت؟ دسنر به رسم میکشد. 

 شده و نشان از گریه کردنش دارد
ی

 .صدایش تو دماغ

احت   - ارسالن جان تخت و بخوابون. هنوز باید استر

 .کنه

 

روم دستم را های کنار تخت یمدست ارسالن که به دکمه

  .آورمباال یم

  .نه... خوبم  -
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ان یک جرعه آب کار خودش را کرده و گلو و انگار هم

خواهم بیشتر بدانم اما با وارد حلقم را نجات داده. یم

سم. شدن دکتر مسن و پرستار فرصت نیم شود سوایل بت 

بان و فشار خونم را چک یم کنند. آقای برسعت تب و ضی

وبی چند سوال کوتاه یم
ی دکتر با خورسی پرسد تا مطمی 

یش است. با چراغ قوه شود هوش و حواسم رسجا

 .گویدام را تست میکند و در همان حال یمکوچگ بینابی 

به رست فقط باعث   - م. ضی خییل شانس آوردی دختر

 و یه لخته کوچیک شده بود. چهارروز بیهوش 
ی

شکستگ

بودنت یکم نگران کرد همه رو. االن تو رست احساس درد 

؟یم  کنی

 

 .دهمخییل آرام رسم را تکان یم

 .م. فقط... تشنهنه  -

 

 .با لبخند رو به پرستار میکند
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بهشون آب بدین. با حجم کم البته. از شش ساعت   -

وع کنید.  بعد هم رژیم غذابی سبک و براشون رسی

فشارشون همینطور ثابت بمونه دو روز دیگه میتونن 

 .مرخص بشن

 

کند و لیوان را تا پرستار دستورات دکتر را یادداشت یم

کند تا آب بخورم. دقایقر ر کرده و کمک یمنیمه از آب پ

  .بعد حالم خییل بهتر است

 

اند. با زنعمو و ارسالن همراه دکتر از اتاق خارج شده

م هنوز هم ااینکه طبق گفته دکتر چهارروز خواب بوده

احت دارد. انگار جسمم ماه ها بدنم نیاز به خواب و استر

 را به دوش کشیده
ی

ان   فتهو حاال فرصنر یا خستگ که جتی

مانم تا کند. اما با این میل شدید مقابله میکنم و بیدار یم

ی از فربد بدهند   .بیایند و ختی
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اند و از ساعنر بعد زنعمو به همراه ارسالن برگشته

قضایای روز حادثه و این چند روز اختر برایم حرف 

اند. متوجه میشوم سیاوش با پلیس تماس گرفته. آثار زده

ب و جر  ی عمدی بودن کار ح روی تنم هم، شبههضی

کنم ماموری بیاید تا فربد را قوت بخشیده. اضار یم

عمدی بگویم این اتفاق فقط یک حادثه ی تلخ و غتر

ر شده و بوده. فربد به اندازه  در این ماجرا مترصی
ی
ی کاف

آسیب دیده، درست نیست بیشتر از این برایش دردرس 

ی اد تا از فاجعهبسازم. شاید هم این اتفاق افت ی بزرگتر

ی شود. حنر نیم خواهم به این که اگر ارسالن یا جلوگتر

 .آوردند فکر کنمفربدی بالبی رس همدیگر یم
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ح ماوقع را  ِ ارسالن آمدند و رسی افرس پلیس به همراه دابی

ها های تنم اضار کردم که از پلهگرفتند. برای کبودی

گفت که متوجه ام. هرچند افرس با نگاهش یمفتادها

دروغم شده و حرفم را باور ندارد، اما بناچار صورتجلسه 

را تنظیم کرد تا من آن را امضا، و عنوان کنم که هیچ 

شکاینر از فربد ندارم. چشمان شوکت جون وقنر برگه 

کردم چراغابی بود؛ بر خالف ارسالن رضایت را امضا یم

کرد و منتظر و عرض اتاق را یط یم که عصنی طول

ای برای انفجار بود. تا قبل از آمدن پلیس اضار جرقه

به هابی که مشخص است با داشت حداقل برای ضی

 .کمربند به جانم زده از او شکایت کنم

 

اما فربد را من به این حال انداخته بودم. فربدی که آن 

بات شب آنطور وحشیانه به جانم افتاده و مرا آما  ج ضی

شناختم نبود. کمربندش قرار داده بود، فربدی که من یم

آن شب مردی خسته و شکسته، کالبد فربد را پوشیده و 
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ی بی 
پناه آمده بود. حنر اگر کارش آگاهانه به جنگ دختر

هم بود، اما  آنقدر فربِد گذشته به گردن من حق داشت 

ه که نتوانم از او شکایت کنم.  خطای فربد این بود ک

نتوانست رفیق و برادرم بماند، شاید هم این خطای من 

بود که نتوانستم قلب او را بپذیرم. هرچه که هست باید 

ی پایابی بر این ماجرا گذاشت و چه بهتر که این نقطه

ی آرامش بگذارم نه قرمز خشم و کینه  !نقطه را با رنگ ستی

 

ون رفت زنعمو به سمتم آمد و  ی که مامور از اتاق بتر  همیر

ِ ارسالن هم با لبخند از من تشکر  صورتم را بوسید. دابی

ام. زیر کرده و تاکید کرده بود که کار درست را انجام داده

هابی جزب  به خواهرش آن محاسن مرتب، شباهت

ی و مهربانش دقیقا همانند  پیمانه داشت. اما رفتار متیر

پیمانه بود. انگار تنها کیس که هنوز با این تصمیم من 

ی افرس  کنار  نیامده بود خود ارسالن بود که بعد از رفیر

ون  پلیس، او هم برسعت و با صوربر ناراضی از اتاق بتر

 .رفت
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* 

 

ی بود. بوی  ی کارش بعد از رسیدن به خانه دوش گرفیر اولیر

گند آن اتاق چهار در چهار شلوغ با آن موکت کثیف 

انگار کل جانش را درگتر کرده بود. ته رییسی که در این 

تراشد و د روز روی صورتش ظاهر شده بود را یمچن

اهن و شلوارش را در کیسه زباله یم اندازد. هنوز هم پتر

فهمید چرا ترگل آن همه کتک و آزار را انکار کرده. به نیم

تواند دروغ بگوید،  اگر خودش جای ترگل خودش که نیم

 نیم
ی
  .گذشتبود بدون تالف

 

جنون به رسش آورده  فکر به ترگل و بالبی که آنشب با 

ی و پیدا  بود، یک لحظه رهایش نکرده بود. هنوز رفیر

ی  شدن ترگل را هضم نکرده بود که ماجرای بارداری و رفیر

تینا به خانه مادرش، و درگتر کردن شوکت در جریان 

شان او را در حد مرگ عصبابی کرده بود. در آخر رابطه
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 ترگل او با مر 
ی

دی هم تماس محسن و اخبار همخانگ

جوان، تتر خالض بود که در لحظه او را به جنون 

   .کشانده و اختیارش را از او گرفته بود

 

 نفسش را گرفته بود. وقنر 
ی

مندگ در این چند روز رسی

 و خالفکار 
ی

مجبور شده بود میان یک مشت مفنگ

محبوس بماند، با خودش دو دوتا کرده و حق را به ترگل 

را دوست داشته،  داده بود. ضف اینکه خودش ترگل

ی خودش  برایش زحمت کشیده و در خیالش او را هم بالیر

ی دانسته، نیم ی احساس و همیر شود که ترگل هم همیر

خیالها را داشته باشد؛ هرچند هنوز هم پذیرش ترگل در 

کنار کیس غتر از خودش برایش حکم مرگ را داشت. 

هنوز هم از پس زده شدنش عصبابی بود. باید لباس 

 برپاست. بپوشد و 
ی

رسی به بیمارستان بزند. درونش جنگ

احساسات متناقضش به جان مغزش افتاده و روحش را 

 .داند با چه روبی باید با او روبرو شودآزارد و نیمیم
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کند و در جیب داخل کتش گویسی همراهش را روشن یم

یامهای ب  در گذارد. اما با روشن شدن گویسی هشدار پیم

یک عید گذشته و دلییل ب  به گوش یم رسد. از زمان تتی

برای دریافت این همه پیام پشت رس هم ندارد. لنی کج 

ی مخاطنی که به فکرش یمیم رسد تیناست. تک کند. اولیر

 را با بی ابروبی باال یم
کند. مرگ مییل باز یمدهد و گویسی

با این زن یکبار و شیون هم یکبار! باید تکلیفش را 

مشخص کند. حنر اگر مجبور به تحمل فرزند 

 .ی او شودناخواسته

هم پیامرسان گویسی و هم واتساپش نشانگر پیام دارند. 

ای ناشناس چند پیام پشت شود. شمارهوارد واتساپ یم

رس هم برایش فرستاده. با کنجکاوی صفحه چت را باز 
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ول خودش خواند. زبی در چند خط اکند و پیامها را یمیم

 یم
ی
 کرده. پوف

ی
خواهد کشد و یمرا دوست تینا معرف

ی بالکش کند. اما حیس مانعش یم شود. قبل از بسیر

اندازد. چشمانش صفحه  چت نگایه رسرسی به پیامها یم

شود و بالفاصله شماره مهتاب را خواند گرد یمبا آنچه یم

دیم   .گتر

 

ک بار با اند. مهتاب را قبال یروی نیمکت پارک نشسته

ی که از او در خاطرش مانده بود  ی تینا دیده بود. چتر

رنگهای شاد لباسهایش بود که فاصله زیادی با زن 

سیاهپوش روبرویش داشت. تینا با گریه ماجرای بارداری 

کند. از تینا و مشکل جنینش را برای فربد تعریف یم

اش، طرد شدنش از سوی پدرش مشکالت تینا با خانواده

گوید. از اینکه و برای از دست ندادن فربد یمو تالش ا

اندازی که از فربد برایش مانده برای حفظ اندک پس

قانوبی  بود، عیل رغم سن باالی جنینش به مرکزی غتر

رفته و بعد از سقط غتر اصویل جنینش، دچار خونریزی 
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شدید و عفونت شده و دو روز بعد فوت کرده. اینکه از 

ادرش برای خاکسپاری آمده. کیس تینا تنها م یخانواده

ی او را سقط نبوده که دنباله ی شکایت از پزشگ که جنیر

د. یم ده کرده بود را بگتر گفت تینا غریبانه به خاک ست 

 االن زیر شد. باورش نیم
ی

شود تینا با آن همه حرص زندگ

 !خروارها خاک خوابیده باشد

 

 نوری در چشمان مهتاب نبود. هرچه بود عذاب وجدان

آورد، یگ در ای که به زبان یمبود و غصه. از هر دوجمله

شماتت خودش بود که تینا را تنها گذاشته. مهتاب از 

عذاب وجدان خودش برای فربد گفته و گریسته بود. 

اکت در پنهان کاری تینا مقرص یم دید و خودش را بابت رسی

خواست حاللش کند. هم خودش را هم تینای از فربد یم

 .را که قربابی آز و طمعش شده بودجوانمرگ 

 

ین رسش را میان دستانش یم د. ناباوری پررنگتر گتر

ست که دارد. انگار توخایل شده. فکرش را هم حیس
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اش با تینا به این شکل خاتمه پیدا کند. کرد رابطهنیم

هرچند خودش مدتها پیش داستان تینا را تمام کرده بود،  

حم نسبت به او داشت اما باز هم جابی در دلش حس تر 

 که خود تینا با حرص 
ی

و راضی به این مرگ تلخ نبود. مرگ

پایابی که داشت دست به دامانش شده بود. با و طمع بی 

ی مهتاب کم کم به خودش یم آید. هنوز آنچه برخاسیر

ی فرصت رسی به بهشت  شنیده را باور ندارد. باید در اولیر

 که به نام او ثبت شد
ی

ه را به چشم خود زهرا بزند تا سنگ

نشیند تا ببیند. دقایقر طوالبی را در همان حالت یم

اندازی شود و یادش بیاید اصال برای چه مغزش دوباره راه

ون زده بود  .از خانه بتر
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از پرستار جوابی که در استیشن نشسته شماره اتاق ترگل 

های ارکیده سفید در ای از گلپرسد. دستهمحتشم را یم

دستش است. هرچند ذهنش شدیدا درگتر مرگ تیناست 

هایش را به اما دینی که باید در این لحظه ادا کند، قدم

  .سوی بیمارستان کشانده

 

بیند که شود. ارسالن را یمای به در وارد اتاق یمبا تقه

ی تخت روی صندیل نشسته و به آرایم با ترگل  پاییر

ارسالن با دیدن فربد بالفاصله مشغول صحبت است. 

ی از جایش بلند یمهایش را در هم یماخم شود. کشد و تتر

دهد، اما سالیم که ترگل همراه با لبخند به روی فربد یم

 .بندددست و پای ارسالن را برای هرحرکنر یم

 

ارسالن هم با نیم نگایه به ترگل، به ناچار سالم کرده و 

های مورد کند. فربد گلیمفربد را به داخل اتاق دعوت 

گذارد و بدون کالیم کنار عالقه ترگل را روی پایش یم

ه یمتخت یم شود اما ایستد. به چشمان خمار ترگل ختر
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ی نیم  بزند. خود ترگل است که سکوت سنگیر
ی
تواند حرف

 .شکنداتاق را یم

 .زحمت کشیدی  -

 

ی است و صورتش درهم. باز در قالب  رس فربد پاییر

فرو رفته تا موضعش را حفظ کند اما هم اش جدی

دانند این حالت جدی از روی خودش هم ترگل یم

 
ی

مندگ ی رسی اش است. با دیدن ارسالن کنار ترگل، همه چتر

از ذهنش پریده و دیوارهای دلش رخت عزا پوشیده 

ی یم بودند. آب فرستد تا کلمات دهانش را به زحمت پاییر

 .و جاری شوند اش رها شدهی خشکیدهازمیان حنجره

دم  - ی   .کاری نکردم. باید بهت رس متر

 

د نگاهش یم ک را قاب بگتر
کند. دوست دارد صورت دختر

و برایش بگوید که در این چند روز جانش به لبش رسید 

. بگوید که تنها تصویری که یم ی از نگرابی دید رس خونیر

ترگل بود. بگوید که مرد و زنده شد تا بیاید و ببیند که 
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رگل خوب است. اما به جای همه اینها تنها حال ت

 .پرسدیم

؟  -  خوبی

  .خوبم. نگران نباش. فردا مرخص میشم  -

 

اه از اتاق  کاش ترگل مثل قبل رفتار نکند. کاش با بد و بتر

ونش کند   .بتر

 .میام دنبالت  -

 

تواند دخالت نکند وبا لحنی نه چندان ارسالن دیگر نیم

 .دهدیم دوستانه به جای ترگل جواب

 .شما زحمت نکش. خودم هستم  -

 

خواهد بگوید "شما تا قبل از این کجا بودی؟ اونوقنر یم

آورد؟ که این دختر از ترس رعد و برق به اتاق من پناه یم

گرفتم؟ اونوقنر که من برایش تولدهای دونفره یم

اونوقنر که من حواسم به وقت دکتر و مشاورش بود که 
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اما همه این حرفها را در دلش چال افرسدگیش برنگرده؟" 

ی خییل از یم کند. با خطابی که کرده کوپنش را برای گفیر

ها سوزانده است. االن هم با این گذشت ترگل، حرف

ی  عمویش رسش را پاییر باید در مقابل انتخاب دختر

دهد. بیاندازد. جواب ارسالن را بدون نگاه کردن با رس یم

خواهد ذرانند. دلش یمگای را در سکوت یمچند دقیقه

ون کند و خودش باالی رس ترگلش  ارسالن را از اتاق بتر

ی روزهابی که بماند و از او مراقبت کند. مثل همه

خودش حواسش به ترگل بود. طاقت دیدن ارسالبی را 

دهد به خانه برود. آن هم با کنار ترگل ندارد و ترجیح یم

کند و ل یماوضاع و احوایل که امروز دارد. رو به ترگ

 .گویدیم

 .خوشحالم که حالت خوبه. من دیگه برم  -

چرا اینقدر زود؟ زنعمو رفته بوفه. االناست که برگرده.   -

 .الاقل با زنعمو برگرد

 .شینم. با اجازهتو راهرو منتظرش یم  -
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های آرامبخشش را نخورده و امشب شوکت هم قرص

ی یخ کرده اما ش بیدار نشسته. چابی کنار پرس  شان روی متر

کدامشان به آنقدر فکرشان درگتر است که دست هیچ

رود. از وقنر از بیمارستان های چابی نیمفنجان

اند فربد یک کالم هم حرف نزده، اما چشمانش برگشته

ی مدت فروغ شده. شوکت احساس یمبی  کند در همیر

های فربد ای شقیقهزمان کم، تارهای سفید البالی موه

 .اندرخنه کرده

 روی پا بند نیست اما دلش نیم
ی

آید خودش از خستگ

فربدش را در این حال و روز تنها بگذارد. خودش هم در 

این احوال نقش داشته و عذاب وجدان دارد. شاید هم تا 

ان کند. غم  ابد نتواند اشتبایه که مرتکب شده را جتی
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ی است، اما  سنگینی غیم که از  روی دلش بسیار سنگیر

آورتر است. حال فربد روی دلش نشسته، بیشتر و عذاب

کند اگر او هم پابه پای فربد ریاضت بکشد احساس یم

 .شوددرد پرسش سبکتر یم

 

فربد روی کاناپه دراز کشیده و ساعدش روی چشمانش 

است. با همان لباسهابی که از صبح تنش کرده. باید در 

ی فرصت این لباسها  را هم به همراه لباسهای اولیر

اهن اخبار بد و سنگینی  صبحش دور بریزد. امروز این پتر

یک شده. همراه با او ختی مرگ تینا  را با قلب و مغز او رسی

را شنیده و دستان ترگل را در دستان کیس دیگر دیده. 

شاید برای قلب و فکرش نتواند کاری کند، اما این یک 

دور بریزد و خودش را  تواند دست لباس ناقابل را که یم

 .سبک کند

 

شود و دارد. بلند یمساعدش را از روی چشمانش بریم

ی خم یمروی کاناپه یم کند و نشیند. رسش را رو به پاییر
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ند،  ی دستهایش را از زانو آویزان. وقنر مادرش را صدا متر

 صدایش یم
ی

 و گرفتگ
ی

ددل شوکت برای خستگ  .متر

ه  از بیمارستان که مرخص شد کجا   - ه؟ بازم متر متر

 همونجا؟

 

ای به فهمد. شانهشوکت منظورش را از "همونجا" یم

ی باال یم  .اندازدمعنای ندانسیر

 .نمیدونم. شاید  -

شناختش؟ چطوری باهاش آشنا شد که من از کجا یم  -

؟  نفهمیدم؟ تو میدوبی

 

کند شنود و به این فکر یمشوکت درد صدای فربد را یم

د و اینگونه امتحانش ا نیمکه چرا خدا جانش ر  گتر

کند. این همه سال سخنر را به دوش کشید، درد جدا یم

ی شدن از عشقش، خیانت های خرسو، حرست داشیر

 !ارسالن و حاال تقابل دو پرسش
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داند دیگر رایه ندارد و وقت آن رسیده تا فربد همه یم 

ی را بداند. نفس عمیقر یم کشد تا بتواند جمالتش را چتر

جور کند. حرف زدن در مقابل فربد خییل سختتر  جمع و 

ی رود و جعبهاز ارسالن یا ترگل است. به اتاق خوابش یم

ون یم  .کشدزیر تخت را بتر

 

دهد. آورد و روبروی فربد قرار یمجعبه را به سالن یم

ی روبروی فربد یم ، کنار متر ی نشیند. خودش هم روی زمیر

وز آویزان کند پاهایش آنقدر در طول ر احساس یم

های ساق اند که واریسش یک روزه عود کرده و رگمانده

کند و چند پایش در حال انفجارند. در جعبه را باز یم

ون یم کشد. عکس اول را بدون عکس را از درون آن بتر

 دست فربد یم
ی
دهد. فربد با دیدن عکس هیچ حرف

 .پردآورد و پلک باالیش یمشوکه رسش را باال یم

مه باز مانده. نگاهش میان عکس و چشمان دهانش نی 

مادرش در رفت و آمد است. عکیس از شوکت با موهای 

بلند مشگ. تاچی سفید بر رس و لباس عرویس بر تنش؛ 
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کنار مردی با چشم و ابروی مشگ. مردی که خرسو 

کرد آنقدر نیست. بیچاره فربد! تا دقایقر پیش گمان یم

ا اتفاقات عجیب که در این چند روز شوکه شده و ب

ی تعجب نخواهد کرد. اما  ی روبرو شده،  دیگر از هیچ چتر

 .این آخری اثر هر شوک دیگری را کمرنگ کرد
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 .آیدشوکت خودش به حرف یم

اسمش بهرامه. قبل از پدرت با اون ازدواج کرده   -

 ...بودم

ر بود به همه کرد. مجبو شوکت امروز محرسی را تجربه یم

اف کند و داستانش را برای آخرین کیس که  ی اعتر چتر
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ی را برای فربد یمیم گوید، به خواست بازگو کند. همه چتر

غتر از قسمنر که به تولد فربد مربوط بود. فربد با بهت و 

های مادرش را شنیده بود، ناباوری در سکوت حرف

ان حال بدون اینکه قادر باشد کالیم حرف بزند. اما در هم

هم متوجه بود که شوکت او را پرس خودش خوانده و 

ین اشاره ی خرسو نکرده. شوکت ای به صیغهکوچکتر

حرف زده بود و فربد در سکوت گوش داده بود. شوکت 

های فربد رفته رفته بیشتر خم گریه کرده بود و شانه

ی کنار شوکت دراز  شده بود.  در آخر هم روی زمیر

ا رسش را روی پای مادرش هکشیده بود. مثل بچه

گذاشته بود و زانوهایش را داخل شکمش جمع کرده بود؛ 

باز هم بدون اینکه کالیم به زبان بیاورد. این مرد امروز 

 .ترین روز عمرش را گذرانده بودمسکوت

آوری را امشب برای این مادر و پرس حکم همان تب مرگ

در  دارد که اگر شب را صبح کنند، از آن جان سالم به

 .اندبرده
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* 

 

د لباسم را یمتا ارسالن برگه پوشم. ی ترخیص را بگتر

اضار داشت بعد از ترخیص به خانه خودش یا خانه 

اش بروم و تا زمان عقد همانجا بمانم، تا بعد از عقد دابی 

 .با هم به ترکیه برویم. اما از او اضار و از من انکار

نیست که دیگر فربدی که پریروز به مالقاتم آمد کیس 

بخواهد آسینی به من برساند؛ هرچند تا پیش از این هم 

ی  ی اگر آسینی رساند به اختیار خودش نبود. اما پریروز چتر

کرد از من دست در نگاه فربد شکسته بود که مطمئنم یم

اش به بیمارستان شسته است. روز قبل که ارسالن و دابی 

دادم، او هم  آمدند و دالیلم را برای دابی ایمان توضیح

طرف من را گرفت و از ارسالن خواست منطقر با این 

  .موضوع برخورد کند

 مطمئنی میخوای بری خونه مامان؟  -

 .تر از این کشمکشاست و من کالفه او کالفه
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وای، آره دیگه. گفتم که. درستش اینه برم خونه   -

 .خودم

 .اصال دلم نمیخواد بری اونجا  -

دارم. شالم را ز روی تخت بریمکیفم را پشت به او ا

ی  کشم تا باند روی رسم زیاد در چشم نباشد و به تر یمپاییر

چرخم. به چارچوب در تکیه داده و ابروهایش سمتش یم

های لجباز شده است. باز درهم است. شبیه پرسبچه

گذرم. زنم و از کنارش یمی تخسش یملبخندی به چهره

افتد. حاال که موضوع ه یماو هم با قدمهابی آرام کنارم را

خواهم دید و ذهنیت میان من و فربد حل شده نیم

ارسالن نسبت به او همینطور منقی بماند. من قادر به 

حذف فربد نخواهم بود. درست است این یکسال اختر 

توانم منکر روزهای خوبی را بخاطر او نگذراندم، اما نیم

 .اش بشومتوجه و زحمتهای چند ساله
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ین اعضای خانواده  ی کوچک من است فربد یگ از مهمتر

خواهم از این کوچکتر و محدودتر شود. که ابدا نیم

مخصوصا دیروز بعد از اینکه زنعمو تماس گرفته و گفته 

 کرده و 
ی
بود ارسالن را به عنوان برادر فربد به او معرف

ا میان دو پرسش آشنر خواسته بود تمام تالشم را بکنم ت

برقرار شود، باید این یکسال و این چندروز آخر را از 

 .ام پاک کنمحافظه

ی باید کم کم   - این ماجرا تموم شد و رفت. همه چتر

ه. منم برم رس جای خودم   .رسجای خودش قرار بگتر

 حتما هم رسجات پیش فربده؟  -

 

چرخم. چند لحظه در سکوت ایستم و به سمتش یمیم

افتم. نیمکنر خایل در کنم. دوباره به راه یماهش یمنگ

خواهم که چند لحظه بینم و از او یمحیاط بیمارستان یم

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

ون از بیشینیم  تا من نفیس تازه کنم. یم دانم سیاوش بتر

ی شویم دیگر  حیاط منتظرمان است و وقنر سوار ماشیر

ی راحنر با ارسالن حرف بزنمنیم   .توانم به همیر

نشینیم که کیم به سمت روی نیمکت یم هر دو طوری

یکدیگر مایل باشیم. هنوز اخم بر صورت دارد و 

بارد. اما این نارضاینر نارضاینر از چشمهای سیاهش یم

شود. دستش را جلو اش نیمهای زیر پوسنر مانع توجه

ای از موهایم را با مالیمت کج روی آورد و دستهیم

پنهان کند. انگار حضور این ریزد تا باند را بیشتر صورتم یم

کشد زیر دهد. دستش را که عقب یمباند او را هم آزار یم

 .کندلب زمزمه یم

 .االن بهتر شد  -

 ارسالن؟  -

 جانم؟  -

 

مشوم و دستش را یماینبار من پپیش قدم یم  .گتر

  .زنعمو به فربد نگفته که مادرش نیست¬  -
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ین حرف را دوزد. انتظار انگاهش را به چشمانم یم

 .داشت

دم  - ی  .حدس متر

 .فربد فکر میکنه تو برادریسی   -

 

ی رسش را به سمت مخالف یم ی چرخاند و زیرلب چتر

 .شنومگوید که نیمیم

 .تو هم اونو برادر خودت بدون  -

 

 .شودبرسعت از جایش بلند یم

 .بسه دیگه. پاشو بریم سیاوش منتظره  -

 

م و یمدستش را یم بنشیند. نگاهش به  کشم تا دوبارهگتر

افتد. دستم را فشار کبودی آنژیوکت روی دستم یم

 .نشینددهد و با حرص رسجایش یممحکیم یم
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خوبه به این پرستاره گفتم رگ مگای روی دستت نازکه   -

ها. فاز همه چ  بلد بودن گرفت چشم ابرو اومد، اینم 

 .شنتیجه
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را عوض کند. اما نباید فرصتش را به او  خواهد بحثیم

 را باز بدهم. زنعمو همیشه یم
ی
گفت اگر مدام رس حرف

کنی و بحث را نصفه بگذاری آن بحث را لوث و بیهوده 

. باید یکبار حرف زد آن هم قاطع و محکم. سیع یم کنی

 .میکنم من هم قاطع و محکم باشم و یکبار حرفم را بزنم

 ...ارسال ی منهفربد خانواده  -
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گذارد حرفم را تمام کنم و با صدابی که سیع میکند نیم

 .پردباال نرود میان حرفم یم

خواست ای که یمای که فراریت داد؟ خونوادهخونواده  -

 بکشدت؟ وا بده بچه. کدوم خانواده؟

 

 .کنمدلخور نگاهش یم

ی   - درسته خییل اشتباها داشت ویل اون عوض شده. یقیر

رار نیست اشتباهات قبلش و بکنه. از اون دارم دیگه ق

تونم کارهابی که فربد قبال برای من انجام گذشته، من نیم

داده رو فراموش کنم. خودش یه تنه جای چند نفر بود 

 افتاد، بازم مهمبرای من. اگه این اتفاقا نیم
ی

ترین آدم زندگ

 .موندمن یم

 

ا گرداند. منتش ر زند و رویش را بریمپوزخندی یم

کشم تا تاثتر کالمم بیشتر باشد. من هم کیم در جهت نیم

 .چرخممخالف او یم
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این چند روز خییل فکر کردم. این که چ  شد به اینجا   -

تونم فربد و غتر از برادرم رسیدیم؟ من هیچوقت نیم

ی  ببینم و طور دیگه دوسش داشته باشم، واسه همیر

غرور و م اهمیت نداشت و ای واسهاحساسات اون ذره

تش و له کردم. منم کم اشتباه نداشتم... هنوزم از  غتر

دستش ناراحتم. حق نمیدم اینطور خودخواه باشه اما 

 بود که یادم بیاد وقنر تو بدترین حال 
ی
ی چندروز کاف همیر

و روز عمرم بودم، اون بود که دستم و گرفت و کمکم 

کرد. منم بخاطر همون روزا، بخاطر زنعمو، بخاطر تو 

 .دمشبخشی

 .من و قایط نکن  -

. وقنر زنعمو شوکت فربد و پرس خودش   - قایط هسنر

. عالوه بر اون یه  میدونه، پس تو هم برادر ارسالن مییسی

. مگر اینکه نظرت عوض شده  رسا ین مثلث هم توبی

 .باشه و نخوای که دیگه بایسی 
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شود که اینبار بدون هیچ آنقدر از جمله آخرم عصبابی یم

 دستم ر 
ی
هابی کشد و از جا بلند میکند. با قدما یمحرف

ی یم رویم. مطمئنم آرام راه رفتنش بلند به سمت ماشیر

تنها و تنها بدلیل توصیه دکتر است که گفته تا دوهفته 

نباید حرکات رسی    ع داشته باشم. وگرنه حرض که در مچ 

بخشید. تا رسیدن به هایش یمدستش ریخته را به قدم

دانم چرا سکوت زند. یمرف نیمخانه زنعمو کالیم ح

ی جمالت قصار در زمان  کرده. ارسالن مرد گفیر

کند یا کوبد و نابود یمعصبانیت نیست. یا مثل توفان یم

های بعد از این توفان پشیمان کند تا از خرابی سکوت یم

 .نشود

 

ی میانمان را حس کرده که در  سیاوش جو رسد و سنگیر

شوچی کند اما بعد از چند کند حرف بزند و ابتدا سیع یم

ی ی اول با دیدن اخمهای درهم و فک قفل شدهجمله

 کند. یمارسالن او هم سکوت پیشه یم
ی
دانم معنی حرف

ام. در که به او زدم این است که او  را مرد میدان ندیده
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حالیکه او مرد بودنش را، پشت بودنش را همیشه ثابت 

یم، وقنر که کرده؛ در همان چندمایه که همخانه بود

بخاطر من برگشت و به دنبالم آمد. اما االن زمان 

عذرخوایه نیست. باید چالیسی درونش راه بیفتد که 

  .باعث شود به تمایم حرفهایم فکر کند

 

ماند. ارسالن نتیجه یماضارم برای باال آمدن سیاوش بی 

گوید کاری دارد و مرا تنها تا در آسانسور بدرقه هم یم

وارد شدن به البی نگهبان ساختمان با تعجب کند. با یم

دهم و شود. رسی برایش تکان یماز جایش بلند یم

ایستم تا نزدیکتر آمده و سوال و جواب کند. تا نیم

ه به هم یم ایستیم. رسیدن آسانسور هردو در سکوت ختر

ون زده را با لبخندی تلخ داخل  دسته موبی که از شالم بتر

ارم بغلم کند و مرا با خود به شالم هل میدهد. دوست د

د. اما با یادآوری درخواست زنعمو  ود بتی هرجابی که متر

نم و دست و پای دلم  ی من هم تنها لبخندی به رویش متر

 .بندمرا یم
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 ترگل؟  -
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زند باعث صدابی آشنا که با تعجب نامم را صدا یم

ام دختر خانم و آقای شود به سمت راستم بچرخم. آر یم

دهم کاغذهای لول مان. با سالیم که یمجعفری همسایه

سپارد و باعث میشود شده در دستش را به ارسالن یم

آید و کوتاه در ابروهای ارسالن باال برود. به سمتم یم

د. تعجب از چشمانش رسریز یمآغوشم یم  .شودگتر

ی نیست؟   - ؟ چرا ازت ختی
چطوری؟ کجابی تو دختر

؟  چندماهه کجابی که نیسنر

 

 .زنملبخندی به سوالهای پشت رسهمش یم

  .نبودم یه مدت. مسافرت بودم  -
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ی رفنر خونه آره. خانم تهرابی و آقای محتشم یم  - گفیر

؟عمه ؟ گ برگشنر   ت. حاال چرا اینقدر طوالبی

 

شود که نیم قدیم به انگار تازه متوجه باند روی رسم یم

ی یمدارد و هعقب بریم  .کشدیر

؟   - ای وای من. چت شده تو؟ رست چ  شده دختر

 تصادف کردی؟ خوبی االن؟

ی نیست آرام جان. یه تصادف کوچیک بود. تو   - ی چتر

؟  چطوری خوبی

 

شنود. نگاهش که دوباره به ارسالن اصال سوالهایم را نیم

به افتد کاغذهای لول شده در دست او را یمیم بیند و ضی

 .زندیم اشآرایم به گونه

وای ببخشید تو رو خدا. چرا اینا رو دادم دست شما   -

  اصال؟
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د و خییل ناشیانه سیع کاغذها را از دست ارسالن یم گتر

ی نامحسویس به ارسالن کند با چشم و ابرو اشارهیم

 .کند

  بسالمنر ازدواج کردی؟  -

های آرام دارد حواسم به ارسالن است که فضویل

 .دهدجای من او جواب آرام را یمکند. اش یمکالفه

باال منتظرمونن. ترگل هم نباید زیاد رسپا وایسه. با   -

  .اجازه

 

و در مقابل چشمان هاج و واج آرام بازویم را کشیده و 

شود. آرام ناخواسته خودش هم با من وارد آسانسور یم

سبب ختر شده بود. وگرنه ارسالن قصد داشت از جلوی 

بل از بسته شدن در آرام هم برسعت آسانسور برگردد. ق

فشارد. در وارد آسانسور میشود و دکمه طبقه ششم را یم

 .نشینداش بیکار نیماین چند لحظه هم چانه

. خوبه دلت طاقت آورد چندماه دور از خونه  - ت بایسی

دل خانم تهرابی و آقای محتشم که معلوم بود خییل 
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کم بی برات تنگ شده. البته آقا فربد که کال ی

سم و حوصله ست. چند باری خواستم احوالت و ازش بت 

م انقدر با عجله رفت که نشد. راسنر بهت  ازت ختی بگتر

نگفتم، جدیدا یه جای دیگه استخدام شدم. با مدیر 

ون. اینجا خییل باکالس تره   .قبیل بحثم شد اومدم بتر

 

ی  ی که آسانسور در طبقه پنجم توقف میکند با گفیر همیر

ون "به خانو  اده سالم برسون" پایم را از آسانسور بتر

گذارم.  میگذارم و چشمان پر از سوالش را بدون جواب یم

رفتار آرام همیشه طوری بوده که با چندسال اختالف 

سن خودش را دوست من نشان دهد. گرچه از همان 

دانستم هدفش نزدیگ به فربد است نه من. ابتدا هم یم

سال فربد حنر نام او را هم به غافل از اینکه بعد از چند

ده  .خاطر نست 
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نمایشگر آسانسور ختی از توقف آن در طبقه ششم دارد. 

برد تا دکمه آسانسور را بزند و ارسالن دست پیش یم

نمبرود. اما دستش را یم ی م و با لحنی نرم صدایش متر  .گتر

 .کن. بخاطر منتا اینجا اومدی دیگه. خرابش ن  -

 .نگاهش را به سقف میدهد

ک نشوگربه  -   .ی رسی

 

ی در رسم را به سمت شانه کج یم کنم و خواهش بیشتر

س چشمانم یم ریزم. با اینکه درون خودم هم پر از استر

 .است

  .لطفا  -

 

 .کندگوید و به ناچار قبول یمکالفه نچ  یم

ی یه بار و فقط. دو دقیقه یم  -  .مشینم و متر همیر
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نم و اگر ترس دیدن زنعمو یا  ی لبخندی به پهنای صورتم متر

رفتم. از ترس فربد نبود خودم برای بوسیدنش جلو یم

روم و اینکه مبادا پشیمان شود برسعت به سمت در یم

نم. در خییل رسی    ع باز یم ی شود و در آغوش زنعمو زنگ متر

کند و من هم حال روم. زیر گوشم مدام تشکر یمفرو یم

فهمم. درک خوشحایل او از اینکه عزیزانش را ش را یمدل

ی سخنر نیست. از روی یکجا و در کنار هم یم بیند چتر

تر بینم که چند قدم عقبی زنعمو فربد را یمرسشانه

 
ی

داند ست. نیمو بالتکلیقی  ایستاده. نگاهش پر از دلتنگ

  .باید جلو بیاید یا نه

 

ون یمزنم و از آغوش لبخندی به رویش یم آیم. زنعمو بتر

رود و با های زنعمو به همان رسعت به سمت ارسالن یم

کشد. بعد از یس سال و های گریه او را به آغوش یم

اش حرست، برای بار اول قرار بود پرسش پا به خانه

بگذارد. نگایه به مادر و پرس روبرویم میکنم. اشک در 
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شوکت شود و بار دیگر دلم برای چشمان من هم جمع یم

 .داند در دلش چه ختی استسوزد. خدا یمجون یم

 

ی یمبه سمت فربد بریم اندازد. دستم را گردم. رسش را پاییر

د و برم و سالم میکنم. دستم را گرم و محکم یمجلو یم گتر

دوزد. در چشمانش دیگر امیدی نگاهش را به چشمانم یم

ین  ی پررنگتر به من نیست. اما هنوز هم دوست داشیر

  .شوداست که در چشمان فربد دیده می حیس

  .ی خودت خوش اومدیبه خونه  -

 .ممنونم  -

 

رود. ارسالن با اخم دستم را رها میکند و به سمت در یم

ریزی جلوی در به تماشای ما ایستاده. فربد است که جلو 

ود و رسم مهمان نوازی را ادا میکند. شاید هم حس  متر

کشاند. دست به جلو یماش است که او را برادرانه

د و خوش آمدی هم به او یمارسالن را یم   .گویدگتر
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زند و خییل بینم. لبخند یمآزاد شدن نفس زنعمو را یم

ی دعوت کند. هر  دستپاچه سیع دارد هر دو را به نشسیر

ود. من روی سه نفر یم خانه متر ی نشینیم و زنعمو به آشت 

بخواهد جلوی  نشینم تا مبادا ارسالنمبل تک نفره یم

چشم فربد کنار من بنشیند و دوباره تنیسی ایجاد شود. 

فربد و ارسالن اما دو تک مبل روبروی هم را برای 

ی انتخاب یم کنند.  با چشمانشان هم دیگر را نشسیر

 .کاوندیم

توانم بگویم حس نگاهشان به هم خوشایند است نیم 

ی نیس ت. اما الاقل دیگر از آن نفرت چند روز قبل ختی

ی هم برای من و زنعمو نعمت است   .همیر

بت کنارمان  زنعمو با لیوانهای بلند پر از یخ و رسی

ای از کند. ارسالن جرعهگردد و لیوانها را تعارف یمبریم

بت را نوشیده و از جا بلند میشود. هرچه زنعمو اضار  رسی

ی سمت کند بیشتر بماند نتیجهیم ای ندارد. قبل از رفیر

دویسی همراهم را به سمتم یمآید و گمن یم   .گتر
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م. گفتم شاید یه   - خواستم گویسی جدید برات بگتر

م   که برات مهم باشه. بی ختی
ابی تو این داشته بایسی

ی چتر

  .نذار

 

نم و خودش جوابم را از نگاه  ی در جوابش لبخندی متر

ود و نگاهم به فربد یمگرمم یم د. به سمت در متر افتد گتر

ون یمدارد سیگاری را از پا  ی لبش را کشد و گوشهکت بتر

ی طور دیگری بود. کاش ارسالن از یم جود. کاش همه چتر

همان اول با فربد آشنا بود و فربد هیچوقت دل به من 

 !بستنیم
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بعد از شایم که فربد خریده و زنعمو با خوشحایل و ذوق 

احت به  ی را چیده بود، برای استر وم. با ورود متر اتاقم متر

کنم. زنعمو گفته به اتاقم بوی ضعیف سیگار را حس یم

بود که در این مدت فربد بسیاری از شبها را در اتاق من 

م کند. دلم  رس میکرده. پس این بو نباید زیاد هم غافلگتر

روم. برای اتاقم تنگ شده بود. به رساغ کمد لباسهایم یم

ی همانطور مرتب رسجایش  است. لبخند تلچی همه چتر

نم. چه ماجراها که در این چندماه از رس نگذراندم.  ی متر

ی مدت کم بزرگ شدم. روتخنر کتان یایس  چقدر در همیر

اندازد و دلم ایم در خانه ارسالن یمرنگم مرا یاد اتاق عاریه

کشد برای دوباره آنجا بودن. شاید هم برای دوباره پر یم

 !همخانه بودن با ارسالن

 

ی او را ندارم. افتد که شمارهدارم اما یادم یما بریمگویسی ر 

در این چندماه گویسی نداشتم که بخواهم با او تماس 

م و شماره  .اش را حفظ کنمبگتر
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م اما حساس کردن یم  خواهم از زنعمو شماره را بگتر

خواهد بیشتر از این فربد کار درسنر نیست. دلم نیم

شاید خودش با من کنم اذیتش کنم. گویسی را روشن یم

ی که گویسی روشن یم د. اما همیر شود پیامگ از تماس بگتر

شود. شماره را یک تماس ناموفق باالی صفحه ظاهر یم

در لیست تماسها باز میکنم و اسیم که برای این شماره 

 "اندازدم. "غول جنگیلظاهر میشود به خنده یم

 

**** 

 

دی. گوشیت چ  - ی را میذاشنر دو روز دیگه زنگ متر

 خاموش بود؟

 .چه بداخالق شدی دوباره! سالم  -

  .علیک سالم  -

 

ک پشت بدخلقر  اش دست خودش نیست. صدای دختر

 
ی

کند. دیگر حنر طاقت یک اش را تشدید یمخط دلتنگ
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لحظه دور ماندن از او را هم ندارد. آن هم وقنر او را در 

جوار فربد رها کرده است. صدای ترگل اما پر از آرامش 

 .. آرامیسی که در این چندماه در او ندیدهاست

 .خوب کردی شماره تو سیو کردی برام  -

 .زحمنر نبود  -

البته ناگفته نماند خودت هم نیم ساعت قبل تماس   -

 من زنگ زده بودی. قبلش کجا بودی؟

. پیمانه و ارسین اومدن ایرانرفته بودم خونه  -   .ی دابی

؟  -  جدی؟ چشمت روشن. چه یهوبی

 میان. بعد اینکه رسیدن خونه دابی    -
ی آره. به کیس نگفیر

دونستم قراره بیان اما نگفته بودن بهم ختی دادن. البته یم

  .گ

 .خییل دوست دارم از نزدیک ببینمشون  -

 اومدن. باالخره تنهابی که نمیشد بیام   -
ی اتفاقا واسه همیر

 .خواستگاری
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م و هیجان گل یمگونه ازند و سکوت اندهای ترگل از رسی

کند. ارسالن رنگ به رنگ شدن ترگل را از پشت خط یم

 .هم میتواند حس کند

آخ که اگه االن اینجا بودی، میدیدم رسخ شدی دوتا   -

فتم از لپاتگاز هم من یم  .گتر

 !پررو نشو. زشته  -

. این چندروزم   - زشت اینه که االن تو پیش من نیسنر

 .گذشت خیال میال من راحت میشدیم

 .االنم خیالت راحت باشه  -

 اونجابی خیالم راحت   -
نیست دیگه، نیست... تا وقنر

 .نیست

 .ارسالن  -

 جان  -

به این فکر کن که فربد برادرته. خوب؟ خیالت راحت   -

 .میشه
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  خانه_من_قلب_توست#

 

 

 

تواند خیال ترگل را هم ناآرام خیالش راحت نیست اما نیم

گوید و بعد از چند دقیقه تماس رسرسی یمکند. باشه ای 

کنند. چند روز پیش وقنر ترگل در بیمارستان را قطع یم

بود بهرام از تصمیمشان برای آمدن به ایران و فیصله 

دادن به این قضیه ختی داده بود، اما ارسالن قاطعانه از 

پدرش خواسته بود به ایران نیاید تا نه داغ روی دل 

هابی که خارج از اختیار خودش نگاه شوکت تازه شود، نه

است دل پیمانه را بشکند. بهرام هم به جای خودش 

  .ارسین را با پیمانه رایه کرده بود

 

کند به صدای خنده و حرف زدن از سالن ترغیبش یم

ی و فکر کردن به ترگل  جمع بپیوندد. وگرنه که تنها نشسیر

دوش زند. پیمانه جواب دلش دامن یمبه خواهشهای بی 
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اش به دوش دابی ایمان نشسته و دست دابی دور شانه

 دابی 
شان نشسته و حلقه شده. ارسین هم میان دو دختر

های سیاوش، بقیه را هم های از ته دلش به شوچی خنده

 .اندازدبه خنده یم

گفت سیاوش آدم نمییسی تو سیاوش. ارسالن یم  -

ال گفتم نه بابا. دوسهمون سیای دوسال پیشه، من یم

 .خودش خیلیه یگ عوض شه

بله دیگه. بشکنه دسنر که نمک نداره. شیش ماهه   -

تاکیس مریس داداشتم، االنم جای اینکه برم مخ نامزد 

م نشستم فضا رو آینده م و بزنم، دل بدم و قلوه بگتر

ات عایل تلطیف میکنم؛ اینم از دستمزدم  .واسه حرصی

 .بیچاره اوبی که بیاد زن تو بشه  -

 

گویند دوباره عا" از ته دیل که دوخواهر سیاوش یمواق"

برد. ارسالن کنار مبل مادرش صدای خنده جمع را باال یم

ی یم نشیند و آرنجش را روی زانوی پیمانه روی زمیر

بوسد که گذارد. پیمانه خم میشود و رس ارسالن را یمیم
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ی یم اندازد و با لبهای کج و کوله سیاوش دماغش را چیر

 .شوداضش بلند یمصدای اعتر 

اه اه اه... چندشم شد عمه. اخه این نره غول ماچ   -

 کردن داره؟

 

به ای به پای  ارسالن از همانجا که نشسته با پایش ضی

کند. سیاوش هم زند و "حسود"ی نثارش یمسیاوش یم

 مشنر تخمه به سمتش پرتاب یم
ی
کند که برای تالف

اض مادر و خواهرانش را بلند یم  .کندصدای اعتر

 

ی را چند خانه باالتر پارک یم شوند. کند و پیاده یمماشیر

دهد و گره کراواتش را کیم سبد گل را به دست ارسین یم

کت نرفته، مدام با  شل میکند. از چندماه پیش که به رسی

ت چرخیده و حاال در این کت و شلوار  لباسهای است 

 یم
ی

س هم دارد و احساس خفگ کند. مخصوصا که استر

 
ی

 نفیس که از اضطراب به جانش افتاده، باعث تنگ

میشود بیشتر در این لباسها معذب باشد. عرق 
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کند که از چشم شوخ ارسین دور اش را پاک یمپیشابی 

کند و با ماند. بالفاصله هم از فرصت استفاده یمنیم

 .خنده ارسالن را مخاطب قرار میدهد

ه تو یه خونه بود  - ی هر خوبه حاال چندماه با دختر

ها غلظ خواسنر کردی، االن واسه ما ادای دختر باکره

 .رو درمیاری

 

آنقدر مضطرب است که تحمل شوچی بیجای ارسین را 

 هم نیم
ی
خواهد راه را برای نداشته باشد. از طرف

های اینچنینی ارسین در مقابل ترگل باز کند. هیچ شوچی 

دانند چطور در این کیس هم که نداند، خودشان یم

 .دماه حریم نشکستندچن

ت مامانارسین ببند. چه بی   -  .حیا شده این دختر
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ش خنده اش گرفته پیمانه که خودش هم از شوچی دختر

ند. دل پیمانه  ی برای پررو نشدن ارسین ترسی ریزی به او متر

ی به خانه س و هراس است. پا گذاشیر ی زبی هم پر از استر

عشق و جان همرسش بوده برایش کار راحنر که روزی 

نیست. اما پیمانه همیشه ثابت کرده زن روزهای سخت 

ی های امروزهاست. از زن برادرش در مورد رسم

ی را به نحو اعال  خواستگاری پرسیده و در سه روز همه چتر

 .آماده کرده بود

 

ای در البی تا رسیدن خانواده دابی ایمان چند دقیقه

ی که در مانند تا همراه آنساختمان یم ها باال بروند. همیر

بینند که جلوی در به شود شوکت را یمآسانسور باز یم

اندازند استقبال آنها ایستاده. دو زن نگاه عمیقر به هم یم

ود و قبل از هرکیس  و شوکت با لبخندی قدردان جلو متر

د. پیمانه سالم میکند و لحظهدست پیمانه را یم ای گتر

https://t.me/viproman


 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

کشند. دو زن مشتاقانه یکدیگر را به آغوش یم بعد هر 

آغویسی که برای هردویشان پر از حرف است. ارسین با 

به ای روی شانه زند و ی ارسالن یمدیدن این صحنه ضی

 .زنددر گوشش پچ یم

 .خوش بحالت دوتا مامان داری یگ از یگ خوشگلتر   -

 

ند و یم ی  .گویدارسالن لبخندی تلخ در جواب ارسین متر

 !مامان  -

دهند شوکت و پیمانه هر دو همزمان پاسخ ارسالن را یم

م و "جانم" یم گویند. هر دو هم بالفاصله از دیگری رسی

گنایه شوکت در شوند. پیمانه از بی کرده و معذب یم

اش ختی دارد و شوکت این لقب دور ماندن از جگرگوشه

 را حق پیمانه میداند که مادری را در حق ارسالن تمام

 .کندکرده. دابی ایمان است که مداخله یم

 بریم داخل بهتر نیست؟   -

ای وای. دم در نگهتون داشتم. خوش اومدین.    -

ی  ... بفرماییر ی  .بفرماییر
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آمد گفته و آنها را به داخل خانه به بقیه هم خوش

کند. ترگل و فربد هم در ورودی خانه منتظر هدایت یم

موهای بلندش را آزادانه  اند. ترگلمهمانانشان ایستاده

 آبی رنگ و شلوار روی شانه
ی هایش رها کرده و شومتر

سفیدی به تن کرده. کبودی روی صورتش آنقدر کمرنگ 

توان ندید گرفتنش. تنها آرایشش رژ لب شده که یم

 
ی

اش را براق کرده و با ست که لبهای خواستنی کمرنگ

ن رسد، که دل ارسالهمان هم آنقدر زیبا به نظر یم

دهد و دور از دوباره برایش بلرزد. سبد گل را به دستش یم

 .زندچشم بقیه چشمگ رو به او یم

 

تر ایستاده. با کت و شلواری نوک فربد قدیم عقب

 آبی رنگ. مردی که آنقدر بزرگ بود که 
مدادی و کراوابر

شکست را بپذیرد. مردی که شکسته اما غرورش اجازه 

ا بیاندازد و اکنون بعنوان دهد خودش را از تک و تنیم

خانواده و بزرگتر ترگل، در مجلس خواستگاری او حضور 
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دارد و ارسالن باید ترگل را از این مرد خواستگاری کند؛ از 

دانست؛ مرد ترگل کیس که روزی خودش را مالک ترگل یم

دید! تمام دانست و او را تمام و کمال برای خودش یمیم

ه فربد داشت با حضور حس خشم و نفربر که نسبت ب

ام تبدیل شده بود   به احتر
ی

  .او، آنهم با این آراستگ

 

برد تا با دارد و دستش را جلو یمقدیم به سمت فربد بریم

کشد و او را او دست بدهد. اما فربد دستش را جلوتر یم

ی او و کند. با اینکه یمبرادرانه بغل یم داند هیچ نسبنر بیر

نقدر خودش را مادر او ارسالن نیست اما شوکت آ

دانسته که حاال او بتواند ارسالن را برادر بخواند. عالوه 

بر آن آنقدر ترگل را دوست دارد که برای او حنر از 

خودش هم بگذرد؛ جساربر که تا چندماه پیش در 

دید؛ شاید هم به این سطح از خواسته خودش نیم

 .کردنشدن توسط ترگل فکر نیم
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  _قلب_توستخانه_من#

 

 

 

شود.  دابی اشک بی اجازه از چشم شوکت رسریز یم

ی دعوت یم کند تا از ایمان با صدای بلند همه را به نشسیر

ون بیایند. شوکت همانطور که دستش را  این جو بتر

جلوی دهانش گرفته تا صدای هق هقش باال نرود، برای 

رود تا بتواند خودش را جمع و جور دقایقر به اتاقش یم

  .کند

 

* 

  

کردم. های قلبم را در گلو حس یماز هیجان زیاد تپش

های خاموش های مشتاق ارسالن و بعضا نیم نگاهنگاه

ی کردند. یمفربد نفسم را تنگ یم دانستم فربد مرد شکسیر

ی برخوردی را پس از این همه  نیست، اما واقعا توقع چنیر
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بود و  ماجرا از او نداشتم. نزدیک به من و زنعمو نشسته

ی ارسالن من را وقنر با گردبی افراشته جلوی خانواده

 یم
ی
کرد، طعم این عزیز بودن عجیب به عزیزشان معرف

ی ارسالن هم جانم یم نشست. دیگر از نگاههای خشمگیر

ی نبود. اما سنگینی نگاه های ارسین بر فربد را ختی

منیم   .تونستم ندید بگتر

ی بود که در تماسهای ی تصویری دیده بودم.  زیباتر از چتر

ی الغراندام با موهای بلوند شده و چشمان عسیل.  دختر

بینی کوچک و ظریفش کامال متناسب صورتش بود و 

 ...نگاههایش به فربد شیفته و  گرم

ای بود. راحتتر از هر کس دختر گرم و خوش خنده 

دیگری در این جمع لباس پوشیده بود. هرچند وقت 

ه کرد و پرید و شوچی یما یمیکبار میان صحبت بزرگتر

 .شدی بقیه یمباعث خنده

 

ی بعد با جشنی حرفها زده شد و قرار شد یک هفته

خودمابی مراسم عقد ما برگزار شود و بعد برای مراسم 
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ی ارسالن برویم و آنجا تصمیم عرویس پیش خانواده

 کجا را انتخاب کنیم. ارسالن کنار 
ی

یم که برای زندگ بگتر

 را به دستم قهمن نشست و حل
ی

ی ظریف تک سنگ

س و هیجان دست هردویمان یخ  انداخت. از شدت استر

ی دستم میان دستانش  زده بود و ارسالن با نگه داشیر

 .خواست این رسما را دور کندیم

 

کیم که جمع از صحبتهای اصیل فاصله گرفت و 

تر شد، خواهر ارسالن هم نزدیک ما آمد و خودمابی 

وع به صحبت کرد.  اما بازهم نگاهای گاه و بیگاهش به رسی

 بود. در آخر هم طاقت نیاورد و 
ر
فربد به قوت خود باف

 .رو به من پرسید

جالبه برام چرا از پرسعموت خوشت نیومده؟ فکر   -

ی باشه که اونو ببینه و توجهش جلب نشه  .نکنم دختر
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ی آشنای ارسین من و ارسالن نگایه به هم با این جمله

ند زدیم. ارسین و فربد... ترکیب جالنی انداخته و لبخ

 .شوند اگر بشودیم
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ی مهمانان روی تختم دراز کشیده و به حلقه ام بعد از رفیر

ه شده بهختر شود. ای آرام باز یمام که در اتاقم با ضی

خواهم بنشینم که آیم و یمیمرسی    ع از حالت درازکش در 

 .شودع یمصدای فربد مان

 .راحت باش  -

 

روم تا مثل روزهای نشینم و کامال عقب یمروی تخت یم

ی تخت روبرویم بنشیند. اما اینبار  قدیم فربد هم پاییر

ی انتخاب یم ی تحریر را برای نشسیر کند. او هم صندیل متر
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مثل من هنوز لباسهاش را عوض نکرده و همان کت و 

ه نگاهم یم کند و لبخند شلوار تنش است. همینطور ختر

کشم. من زند. از حس درون نگاهش خجالت یمتلچی یم

د که  باعث شدم این مرد امروز مجلیس را به دست بگتر

در آن از من خواستگاری میشد. اگر خودم به جای فربد 

دیدم. با نفس عمیقر که بودم این توان را در خودم نیم

د آید. صدایش اقتدار همیشه را ندار کشد به حرف یمیم

  .اما هنوز هم محکم است

 مطمئنی از انتخابت؟  -

 .مطمئنم  -

 .خوبه  -

 

شود. من در او فربد برای لحظابر دوباره سکوت برقرار یم

شدم بینم که هرچه میشد از گردنش آویزان یمقدیم را یم

هایم بود. لبخندی از و او نازکش بی چون و چرای حرف

دوباره اوست که  زنم. یادآوری آن روزها و آن فربد یم

 .شکندسکوت را یم
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ی توئه. اون فقط اومدم که بگم، اینجا تا ابد خونه  -

 ... مردی که دیدم

 

ی یممکث یم شود. کند و سیبک گلویش باال و پاییر

اف عشق را در دل خودش رس خواهد یم فهمم با این اعتر

  .برید

-   
ی

ی زندگ معلومه خییل دوست داره... ویل همه چتر

... دوست دا ی نیست... اگه یه روزی... یه جابی شیر

احساس کردی بریدی، در این خونه  همیشه به روت 

  .بازه

 

 .دوزدنگاهش را به چشمانم یم

 .منم دوباره برادرتم. واسه همیشه  -

 

توانم خوددار باشم. از شوند. دیگر نیمچشمانم خیس یم

رسانم. شوم و خودم را به آغوش فربد یمجایم بلند یم

ای برای پاسخ به این آغوش تعلل ستانش لحظهد
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شوند. زیر هایم حلقه یمکنند و بعد محکم دور شانهیم

کنم و او بوسه کوتایه روی رسم لب از او تشکر یم

ون یمنشاند که درد از آن یمیم  .رودبارد و از اتاق بتر

ی فربد دوش کوتایه یم م و آماده خواب یمبا رفیر شوم. گتر

 .د ارسالن دنبالم خواهد آمدفردا صبح زو 

 

کردیم به پایان یک هفته رسیعتر از آنچه فکرش را یم

 از حریر و ارسالن 
ی

ی رنگ رسیده بود. من میان لباس شتر

های تعهد را دست با کت و شلواری مشگ رنگ، حلقه

 به هم بله 
ی

ین برای یک عمر زندگ کرده و جلوی حاضی

تیم و تعداد کیم از دادیم. مراسم را در ویالی لواسان گرف

ه و پچ  اقوام هر دوطرف را دعوت کردیم. از نگاههای ختر

توانستم حدس بزنم که از پچ بعضی از اقوام خودمان یم

از فربد چقدر تعجب کرده  .اندنامزدی من با کیس غتر
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در پایان شب همه به سمت تهران روانه شدیم. قرار بود 

رسین و پیمانه به ترکیه برگردند و من و ارسالن هم فردا ا

ی ی بعد. امشب را اما، قرار بود هرکیس در خانههفته

ی  خود رس کند. وقنر در راه بازگشت بودیم از دیدن مستر

ی قراری که ارسالن یم رفت آدرس را حدس زدم. چنیر

 .نداشتیم

ی؟مگه قرار نبود هرگ بره خونه  -   ی خودش؟ کجا متر

 

 .مال جدی جوابم را دادکا

ه خونه  - ی بود. هرکیس متر ی خودش من و چرا. قرار همیر

یم خودمون  .تو هم متر

 ...آخه... پس زنعمو  -

 .هماهنگه  -
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ته دلم از اینکه قرار بود باز هم به خانه باغ برویم 

ی آنجا لک زده عرویس بود. دلم برای دیوارهای کهنه

 نیم
ی
دای موزیک را بلند زنم  تنها صبود. دیگر حرف

ی پخش یمیم شود در کنم تا آهنگ شادی که از ماشیر

یک خیابان هم بپیچد و سکوت شب را در خویسی  مان رسی

ای روی آن کنم. ارسالن دست چپم را گرفته و بوسه

ند و زیر دست خودش روی دنده یم ی  .گذاردمتر

 

ی را داخل در بزرگ حیاط را باز یم کند و با احتیاط ماشیر

د.  ی هم به من اجازه پیاده شدن  میتی ی ماشیر
تا داخل رفیر

ی که در را پشت رسمان یمنیم بندد و به سمت دهد. همیر

ی یم ی پیاده یمماشیر شوم. هنوز قدم از قدم آید از ماشیر

ام که با یک حرکت رسی    ع، یک دست زیر برنداشته

د و زانوهایم انداخته و با دست دیگرش کمرم را یم گتر

کشم و با میکند. جیغ کوتایه یم روی دستانش بلندم

افتم. نهایت تصورم این بود که صدای بلند به خنده یم

د و همگام با او به داخل خانه برویم. دسته  کمرم را بگتر
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کوبم و از او اش یمگل رزهای مینیاتوری را به شانه

ی بگذارد. خنده نیمیم گذارد درست خواهم من را زمیر

  .دهدست تابم یمصحبت کنم و او به چپ و را

 

کند و مرا کند اما کمرم را رها نیمام یمکنار حوض پیاده

کنم. چشمان چسباند. نگاهش یمسفت به خودش یم

چرخم و سیاهش ستاره باران است. کامل به سمتش یم

دهم. هوای شبهای بهاری اش قرار یمدستم را روی شانه

لباسم  هنوز سوز خفیقی با خود دارد. آن هم برای من که

اش چند الیه حریر بیشتر نیست. رسم را روی سینه

کند. دلم ی دستانش را محکمتر یمگذارم و او حلقهیم

ی دیگری یمبرای آغوشش پر یم  .گویدکشید اما زبانم چتر

 .دلم واسه این خونه تنگ شده بود  -

 

م اما بخش خبیث  انتظار دارم پاسچی رمانتیک از او بگتر

 .زندبا شیطنت در گوشم پچ یمگذارد. درونش نیم
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با پای خودت اومدی تو دام غول جنگیل. اینبار دیگه   -

 !خالض نداری نیم وجنی 
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دهد  و این مدل حرف زدنش آن هم در گوشم قلقلکم یم

ام رود. گاز ریزی از گونهام به هوا یمدوباره شلیک خنده

د و باز به همایم  .دهدن شکل ادامه یمگت 

بی حیا شدی ترگل خانم. جای رسخ و سفید شدنته؟   -

بخند... بخند که تا صبح ... آخ که تا امشب برسه چ  

 .کشیدم من المصب. دیگه تو مشت خودیم

 

م  و یماز خجالت لبم را گاز یم خواهم از آغوشش گتر

ون بیایم اما دوباره مرا روی دستانش بلند یم کند و با بتر

 .بردکری خواندن به داخل خانه یم
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الاقل بذار پیاده شم در و باز کنم. نمیتوبی که   -

 .اینطوری

ی فرار تو کاریت نباشه. ریسک نیم  - کنم بذارمت زمیر

 .کنی 

 

ی یممشنر به بازویش یم آیم. زنم و از آغوشش پاییر

امشب عجیب حالم خوب است. باز هم در خانه 

ی خودمان هستیم. من و ارسالن.  .. تنها. اما اینبار همه چتر

ی از ارسالن برایم  با دفعه قبل فرق دارد. اینبار محرمتر

اش را که درهای قلبش نیست. اینبار نه تنها درهای خانه

  .را هم به روی من گشوده است

نه.  از این کارا هم بلد بودی   - ی به به چه همه جا برق متر

 آقا غوله؟

نیم زنگ زد اومد واسه نه بچه جون. زندابی به یه خا  -

 .نظافت. من که از این کارا بلد نیستم

ی حموم و کمدت کامال معلومه بلد نیسنر   - ی  .از تمتر
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ای که دنبالش فهمم سوژه، یمشود چشمانش که ریز یم

دانم. ای نیمام. اما چه سوژهبوده را به دستش داده

 آید. دستانش را نماییسی به هملبخند تا چشمانش باال یم

 .سابدیم

به به. باالخره بحث به جاهای خوب خوب کشیده   -

 .شد

 

وماو جلو یم   .آید و من با خنده عقب متر

  رفنر تو اتاقم؟یادته چرا نباید یم  -

 .دهمرسم را به عالمت نه تکان یم

 یادته چیا تو اتاقم داشتم؟ اونم باکس باکس؟  -

 

اش گرد انهچشمانم از یادآوری آن روز و  حرفهای گستاخ

 .شودیم

 .حیا کن ارسالن. زشته  -

 .هامهبرو بابا زشته چیه؟ االن وقت استفاده از داشته  -
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ی بریم دارد من با خنده پا به فرار او که به سمتم ختر

گذارم. اما شکار کردن فنچ  مثل من برای او که کاری یم

ی تقالی ندارد؛ هرچند من هم پای گر  یزی ندارم. همیر

بیهوده هم ناز و اداست، وگرنه که قلبم از ارسالن برای 

هایش از پشت تر است. بوسهاین یگ شدن  مشتاق

وی یمگردنم راه یم ند و تا روی لبهایم پیرسی کنند. گتر

اشتیاق و عطشش گویای این است که هیچ مرزی 

 نخواهد ماند. دستانم را دور گردنش ح
ر
لقه میانمان باف

نم و با چند بوسه پاسخم را یم ی کنم. یک بوسه متر

افتند دهد. انگشتانش نرم روی رسشانه و گردنم راه یمیم

ی هل یمو رسشانه دهند. دستان ی لباسم را به سمت پاییر

اهنش را به بازی من هم به تبعیت از او دکمه های پتر
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اهنم را که باز یمیم د. زیپ پتر نم کند و ان را از روی تگتر

ی رس یم دهد، خودم را به حرارت دستانش به پاییر

سپارم تا سناریوی امشب را همانطور که خودش یم

 .خواهد در تقدیرمان بنویسدیم

 

خودش رختخوابی که دیشب جلوی شومینه پهن کرده 

آید اما ارسالن کند. هنوز خوابم یمبود را جمع یم

رمش برعکس من هوشیارتر از همیشه است. با یادآوری ن

خواهد خودم را در های دیشبش، هنوز دلم یمو نوازش

شود. به بغلش لوس کنم اما فکر به عواقبش مانعم یم

ماجبار بریم م تا دوش بگتر ی   .ختر

ون یم آیم. دیگر هرایس از دیده حوله پیچ از حمام بتر

ی وسط سالن  شدن ندارم. صبحانه مخترصی روی متر

ی برای چیده و کوسن نشستنمان قرار ها را دوطرف متر

خواهم به اتاقم بروم و لباس بپوشم که صدایم داده. یم

ند ی  .متر

 .همینجوری خوبه ها¬  -
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 .یکم حیا کن ارسالن  -

من پنج ماه اینجا ریاضت کشیدم و حیا کردم تا آخر   -

 .عمر بسمه. بیا اینجا ببینم

 

وم. نیم خواهم زیاد حرفش را گوش نمیکنم و به اتاق متر

از مخترص لباسهابی که در این خانه معطلش کنم. 

ی داشتم، همان بلوز مردانه رسمه ای را با شلوار جیر

گذارم. موهایم را پوشم و دو دکمه باالی بلوزم را باز یمیم

کنم تا به حال خودشان خشک شوند. هم دورم پخش یم

ون بروم که ارسالن پشت در یم خواهم از اتاق بتر

م یم رسالن از دیشب رنگ کند. شیطنتهای اغافلگتر

 .آیداند که عجیب به مذاقم خوش یمدیگری گرفته

 .چیکار میکنی دیوونه. ترسیدم¬  -

 

اضم یم خندد. و من چقدر مدل  بی توجه به اعتر

 .خندیدنش را دوست دارم

 نگفتم مگه همینطوری بیا؟  -
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ی زشته بابا. رس سفره لخت نیم  -  .شییی

 .خوب رس سفره نیم نشستیم  -

 

ی حوالهرهچشم غ کنم به کنم. و سیع یماش یمای دروغیر

 .عقب هولش بدهم

، االن یخ   - ول کن ارسالن. یه بار به عمرت چابی ریخنر

نه ی  .متر

یزم  -  .یخ بزنه. دوباره متر

 

برم. حکایت با دست پس زدن و با پا لبهایم را جلوتر یم

ی احوال من است  .پیش کشیدن همیر

 !دوباره میگم عشقم، حیا کن  -

  

کند. من هم با آغوش باز به گویم، اما او حیا نیمیم

بخیسی که تا دقایقر بعد اش و درد لذتحیابی استقبال بی 

 .رومنصیبم خواهد شد یم
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ی لقمه را که به دستم یمرس سفره یم دهد. نشینیم. اولیر

د و با لحن نریم یم   .گویددستم را میگتر

ینجا که کاری ست. ابلیطمون واسه چند روز دیگه  -

 نداری؟

ی نه.  یه چمدون یم  -  .بندم. همیر

خواد وسیله زیاد برداری. هرچ  سبکتر بریم نیم  -

یم  .راحتتر

؟ حرف زدی باهاش؟  -  باشه. زنعمو چ  شد راسنر

دهد و رسش را به تایید لقمه درون دهانش را قورت یم

 .دهدتکان یم

نه یه وقت خواد بابا رو ببیآره. گفت نمیاد. هم نیم  -

پیمانه اذیت شه. هم اینکه گفت نمیتونه فربد و تنها 

 .بذاره. اونم االن

فربد  ذات خوبی داره ارسالن. اگه به اینجا رسید   -

تقصتر منم بود. بخاطر زنعمو هم که شده فراموش کن و 

 .براش برادر باش

 .هستم  -
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زنم. مرد من مرد حرف یم لبخند محوی به لحن قاطعش

نبود. مرد عمل بود. مرد حمایت و چتر شدن.  از جایم 

نشینم. انگشتانم میان شوم و کنارش یمبلند یم

گذارم. اش یمخورد و رسم را روی شانهانگشتانش گره یم

  .این شانه برای من امن ترین جای جهان است

 .ارسالن  -

 .جان  -

 ندازی؟داری یه کاری راه یم یادته یه بار گفنر اینجا   -

 راه نندازم؟  -
ی

 خوب؟ حاال میگ
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ی   - نه اتفاقا. میگم اگه میشه همینجا بمونیم. تو همیر

کنم هیچ جابی تو دنیا رو اندازه اینجا خونه. فکر نیم

  .دوست داشته باشم

 

بوسد و شیطنت در نینی چشمانش النه ام را یمگونه

 .کندیم

دنیا بیشتر دوست دارم.  منم اینجا رو از همه  -

 که وقنر یه حوری بهشنر داره توش 
ر
مخصوصا اون اتاف

ی ش یممنجره ی پنجرهپوشه پردهلباس یم  .افته پاییر

 

ی میکشم و رسم را برسعت از روی شانه دارم. اش بریمهیر

گذارد فاصله رود و نیمهایش به هوا یمقهقه خنده

م. چشمانم از این درشتتر نیم  .شودبگتر

 !!!شوچی میکنی   -

نه واال. اونروز که پرده کنده شد افتاد، من داشتم   -

 !کردم. آخ که بدوبی چیا دیدمی درخت و هرس یمشاخه
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کند. از هایم را رسخ یمگوید گونهآخ کشداری که یم

کردم ارسالن یادآوری خوش خیایل آن روزم که فکر یم

مخانه نیست لب پایینم را به دندان یم . اما ارسالن گتر

 .شودبیخیال نیم

گفتم اونشب انقدر از دست خدا حرض بودم. یم  -

سه، تو چرا گوشت موشت و  گربه دستش به گوشت نمتر

  میذاری جلو چشمش؟

 واسه همون دستت و بریدی؟  -

 

کند. مرا بیشتر به سمت خوش خندد و با رس تایید یمیم

 .آوردکشد و صورتش را نزدیک صورتم یمیم

بیچاره من. پدرم دراومد اونموقع! البته بعدا فهمیدم   -

دیدمت که تقدیر به نفع من کار کرده. اگه نیم

. تا قبل از اون به نیم فهمیدم چقدر خواستنی هسنر

چشمم یه بچه فنچ بودی که بارون مارون زده بود 

انداخته بودتش تو حیاط ما. از اون شب بود که دیگه 

 .گه تو نبایسی آروم ندارمخواب نداشتم. فهمیدم دی
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هایم هستم که فاصله را تمام من هنوز در بهت شنیده

ی یم کند. شاید هم حق با او باشد. این قدم شیطنت آمتر

را تقدیر به نفع ما برداشته بود. هرچه که بود من را به 

ترین ساحل رسانده و پناه داده بود. من در همان امن

 
ی

جدیدم را هم به او گره  جابی که ارسالن را شناختم، زندگ

زدم. خزان من با ارسالن بهار شده بود؛ تقدیر آنقدرها 

گفت هم حسود نبود؛ الاقل اینبار نبود و که زنعمو یم

 .کردداشت ما را با لبخند نظاره یم

 

  و دستان تو

 هنگام بودبداهه ای گرم و به

 گنجیدکه در ذهن گنجشکان زمستان دیده نیم

  

 ستانتآمدی با سخاوت د

 های تازه جوانه زدهایم، برگو از کنار ناخن

 موهایم
ی

 بر چند شاخگ
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 فاطمه اصغری                                   خانه من قلب توست           

  EXCHANGE GROUP از  یکار

 های جوان النه ساختندگنجشک

 و آوازهای تازه آموختم

  به آینه گفتم فرصت کم است

 وقنر برای شمردن بهارهای رفته نمانده است

 دسنر به موهایم بکش

 هرطور شده باید این فصل

 (زیبا بمانم. )لیال کردبچه

 

 انپای

 

 1400 آذر
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