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 :مقدمه

 !شماها همه از سوال یک

 ایم؟زنده امیدی چه به آمدیم؟ دنیا به ما چرا بدید؟ جواب سواالت این به که شده حاال تا

 که بشود قلبش بر آواری روز هر و روز هر دنیا شود؟می چه باشد نداشته یامید کسی اگر کنید فکر

 .بکشد نفس نتواند

 

 سخت و دشوار راه معنی به ترفنج

 

 :نوشت نویسنده

 همراهی هم رمان این در را من امیدوارم و دارم آرزو عشق از پر و آسان راهی و خوش دلی برایتان

 .کنید

 .نیستم نباشید، و سرید تاج
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*** 

 نداشت تصمیمی هیچ چیست؟ اش برنامه که اندیشید خود با و انداخت جعبه داخل های دالر به نگاهی

 شناختنمی را کسی و کردمی مشورت کسی با باید. شود خارج کشور این از تا خواستمی دلش فقط و

 .داد سُر تختش زیر را آن و بست را جعبه در پدرش باصدای بگیرد، تاکمک

 !سدنا -

 .اتاقمم تو بابا بله -

 .دید را پدرش قامت و شد باز در

 میکنی؟ چیکار سالم، -

 .زد لب دلخور

 ... کار سراغ رفتم بازم امروز... بدبختیامم پی کنم؟ چیکار میخواستی -

 .داد ادامه و کرد مکثی

 .نیست که نیست -

 .داد ادامه دلش در و

 .نمید بیشرمانه پیشنهادای و میکنن نگام باشه، اگرم-

 .کشید ریشش روی دست و نشست تختش یگوشه محمود حاج

 . کردمی کمکت و بود مادرت کاش  دونمنمی کنم چه دخترم، میدونم -
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 .نشست تخت روی کنارش و گرفت شکل لبش یگوشه لبخندی

 همیشه اون آخه کنم کار چی گفتمی و بود کاش میکنم فکر گاهی بابا، شده تنگ براش دلم خیلی -

 .کردمی رو ها راهنمایی نبهتری

 .کند گوشزد او به را موضوع این هم باز تا بود مجبور او ولی کردمی... دل دل حرفش گفتن برای

 !بزنی لطمه آبرومون به که نکنی کاری هستی، مذهبی خانواده یه از تو سدنا -

 :گفت آهسته و بست را چشمانش درد با

 .میدونم بابا، میدونم -

 خارج یخچال از را شیرازی ساالد و کرد روشن را غذا زیر افتاد، راه به آشپزخانه تسم به و شد بلند

 در پدرش های حرف زدمی هم به را ساالد داشت که طورهمان ریخت، رویش آبغوره و آبلیمو و کرد

 .پیچید سرش

 "... هب چه رو تو میکنم، سیاه روزگارتو بیاری زبونت به رو مسخره های حرف این دیگه بار یه "

 تر مهم همه از او هدف و تصمیم داد، قورت را بغضش و کرد خوش جا چشمش گوشه اشکی قطره

 دستش زیر متکا دو دست به کنترل همیشه مثل رفت پذیرایی سمت به و برداشت را سفره. بود

 :گفت آرامی صدای با و کرد پهن را سفره. کردمی رو و زیر را هاکانال

 .سفره سر بیا بابا -

 روی محمود حاج مشتاق نگاه. برد سفره سر و برداشت را غذا قابلمه و برگشت آشپزخانه سمت به

 .بود ماکارونی
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 داره؟ دیگم ته -

 زهر دیگران و خودش برای را روزگار چرا پس رفتمی داشت که او. داد تکان را سرش و خندید

 زنگ صدای که کردند وردنخ به شروع و گذاشت پدرش ماکارونی روی هم دیگ ته ای تکه. کردمی

 :گفت و انداخت ساعت به نگاهی. شد بلند در

 کیه؟ شب وقت این یعنی -

 :گفت و شد بلند پشتی کمک با محمود حاج

 .بخور غذاتو تو کنممی باز من -

 .رفت در سمت به کنان لخلخ و کرد پا به را هایش دمپایی. رفت حیاط در سمت به و

 کیه؟ -

 .آمد داریوش صدای

 .بابا نمم -

 خندید هایشبچه و داریوش دیدن با کرد، باز را در و کرد خوش جا محمود حاج لب گوشه لبخندی

 :گفت و

 .بیاین تو بیاین کردین؟ ما از یادی عجب چه -

 :گفت تمام لودگی با داریوش

 کو؟ ما آباجی این خبرا؟ چه. بزنیم بهتون سر یه ما گفتیم نمیاین شما دیدیم -
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 :گفت غر با نیلوفر

 میدون چاله های الت این عین خدا رو تو ببینش نکن، پات اونجوری کفشاتو نگفتم بار هزار مگه -

 .میمونه

 بود شده پوشیده بافت دست های فرش با که نقلی و کوچک ایوان وارد هایشانکفش آوردن در با

 .دوید خانه سمت به همه از زودتر پروانه و شدند

 .اومدیم ما سالم عمه عمه، -

 برای را آغوشش و گذاشت اپن روی را ها بشقاب بود، سه آن برای بشقاب آوردن حال در که سدنا

 .گشود پروانه

 .من ابریشم کرم بود شده تنگ برات دلم چقدر. ریزه خاله ببینمت، اینجا بیا -

 .برآمد او از طرفداری صدد در تدافعی صورت به محمود حاج شد، بلند که اعتراضش صدای

 .نشنوما دیگه. ابریشم کرم نه خانومه پروانه ایشون اسم سدنا، -

 مسبب سدنا بود اینگونه اوضاع همیشه. داد پدرش تحویل "چشمی" دلخور و زد تلخی لبخند سدنا و

 .بود خانه آن خطاهای تمام

 لبخندی داریوش سنگین های نگاه زیر. برد سفره سر و برداشت را ها بشقاب و انداخت زیر به سر

 زد رنگی کم لبخند. بود او برای حرف هزاران تلخ لبخند همین ولی کند کم برادرش نگرانی از تا زد

 :گفت خواهرش دل کردن شاد برای و

 !کنیا درست این مثل خوشمزه غذای یه نتونستی سال همه این نیلوفر -
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 کیلویی پنج و نود کنم نمی درست خوشمزه خوبه بودی؟ آورده بابات خونه از رو شکمت این بابا ای -

 !کردیمی رد رو صد حتماً وگرنه

 کلید خندید،می داشت مدت تمام که محمود حاج روی سدنا نگاه. برگرداند را رویش قهر حالت به و

 سوال برایش همیشه بود؟ محروم ها آن از سدنا و بود دیگران برای هایش خنده فقط همیشه چرا. شد

 نه؟ یا کردمی رفتار او با فاصله با قدرهمین شپدر هم باز نبود دختر جنسیتش اگر که بود

 .برگشت او طرف به و کشید دست خیاالتش و فکر از پروانه صدای با

 .بود خوشمزه خیلی جون عمه مرسی -

 .شد بلند داریوش غمگین صدای

 .اقالً بخور خورده یه من بخاطر نخوردی، چیزی که خودت -

 .شد خوردنش از مانع پدرش زبان خمز که برد دهانش سمت به و کرد پر را قاشق

 .استغفراهلل نتونه، بخوره بهم هیکلش میترسه واال -

 .رفت اتاقش سمت به و شد بلند و

 .باشید راحت شما بخونم رو نمازم میرم -

 از و شد گلویش مهمان بغض. داد قورت را دهانش محتوی زور به و کرد رها بشقاب داخل را قاشق

 دست نیلوفر. کرد خوش جا چشمانش روی اشک نیشتر و گرفت نبض هایش شقیقه عصبانیت شدت

 :گفت و کشید اششانه روی

 .نگرانته و پدره اونم عزیزم، باش آروم -
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. کردندمی فاش را ندارش و دار یهمه هایشاشک زدمی حرف ایکلمه اگر بدهد، جوابی توانست نمی

 :گفت آرامی به داریوش

 .بده هم رو بابا چای و کن جمع رو سفره بزنیم دور هی میریم سدنا و من تا نیلو -

 :گفت و کرد سدنا سمت به را رویش سپس

 .نرفتیم بیرون نفری دو وقته خیلی که کن کاله و شال شو بلند -

 تن به را شلوارش و مانتو. کرد پرواز اتاقش سمت به و کرد بلند ایخنده سدنا داریوش، حرف این با

 رو به رو اتاق از هم پدرش اتاق از رفتنش بیرون با زمان هم. انداخت سر روی را اش روسری و کرد

 .انداخت پایش سرتا به نگاهی و آمد بیرون

 میکنه؟ چیکار خونه بیرون دختر شب وقت این بسالمتی؟ کجا -

 .شد بلند داریوش صدای

 .گردیمبرمی و جایی تا میریم باهم -

 خداحافظی با. برداشت قدم داریوش سمت به هم سدنا و رفت پذیرائی سمت به ای کلمه بدون

 برادرش. کرد هقهق به شروع پروا بی ماشین در نشستن محض به و زدند بیرون خانه آن از مختصری

 .کند آرامش نباید که دانستمی و کردمی درکش

 .برگشت بستنی دو با و رفت پایین حرف بدون و کرد توقف فروشی بستنی کنار

 .آباجی بفرمایید -
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 را گاز اولین. گرفت دستش از را بستنی و کرد ای خنده پس شدمی لذت غرق لحنش این از همیشه

 :گفتند باهم زمانهم و نشست لبش روی رضایت لبخند زد که

 .زعفرون هل، گالب، -

 :گفت آرام داریوش. انداخت زیر به را سرش زده خجالت سدنا و خندیدند بلند

 ...تو سدنا! باشی آروم هاش زبون زخم و ها اذیت بربرا در اینقدر میتونی چطور -

 :گفت و کرد قطع را حرف

 .کنه خالی هاشوعقده بذار میرم، دیگه وقته چند تا -

 :گفت و برگشت سمتش به کامل داریوش

 ...ولی -

 :گفت فریاد با و بزند حرف تا نداد اجازه هم باز

 بشم؟ سماوات محمود حاج دختر که استمخو من مگه بشم؟ متولد ایران تو که خواستم من مگه -

 .برسم هدفم به میخوام منم دارم، آرزوهایی منم داداش آدمه؟ هم دختر این که کردین فکر هیچ

 این از را او توانستمی چگونه. رفت فرو عمیقی فکر به و گذاشت فرمان روی را دستش داریوش

 به تا خواستنمی او و بود او یخانواده و فرهنگ خالف بود دنبالش او که کاری برگرداند؟ تصمیمش

 .کند منصرف را او زور

 .ها نمیکنه نگاه روتم تو دیگه بابا نداری؟ برگشتی راه دیگه دونیمی کردی؟ فکراتو خوب -
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 .داد جواب غم با

 یه. بودم دختر چون برم دانشگاه نذاشت بعدش گرفتم دیپلم یه برام؟ کرده چیکار االنش تا مگه -

 از خودمو گلیم میتونم تنهام، تنهای مامان از منبعد داداش. بکشه سرم روی پدری دست هک نشد بار

 .باشین مطمئن... بیرون بکشم آب

 .داد ادامه خجالت با و کرد مکثی

 فرق شماها با تفکراتم ولی شدم بزرگ مامان دست زیر من. بزنه لطمه آبروم به که کنمنمی کاری -

 .داره

 :گفت و داد بیرون سنگین را نفسش

 میری؟ کجا میری؟ کی -

 .داد پاسخ کالفه سدنا و

 .دونمنمی هیچی فعالً -

 :گفت رسیدن موقع. رفت خانه سمت به و کرد روشن را ماشین

 .ما خونه بریم رو امشب میخوای -

 .ممنون خیلی نه -

 .زد زنگ نیلوفر به و برداشت را تلفنش

 .بریم که یدش حاضر میرسم دیگه دقیقه سه تا سالم، الو -
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 :گفت و کرد خواب در غرق پروانه به نگاهی نیلوفر

 .دار برش داخل بیا خوابیده پروانه سالم، -

 :گفت آرام داریوش حیاط به ورودشان با

 .بزن زنگ داشتی کاری کن، حساب کمکم روی -

 شدایو. شد قفل پدرش خشمگین چشمان در چشمش شد داخل تا سدنا و آوردند در را هایشان کفش

 هاآن بدرقه برای. افتاد راه حیاط سمت به خداحافظی با و کشید آغوش در اورا و رفت پروانه سمت به

 .شد بلند پدرش صدای که رفت حیاط سمت به

 بودی؟ کجا حاال تا داداشت با دارم، کار باهات که وایسا تو -

 بودند موجودی دختر و زن او نظر از. داشت مشکل موضوع این با خدا همیشه! بود کرده شروع هم باز

 با باهم باید برادر و خواهر نداشتند، تفریحی گونه هیچ حق و کردندمی کار باید شب تا صبح از که

 . کردندمی رفتار فاصله

 .برآمد جواب صدد در و کشید هوفی

 .همین کردیم دل درد باهم یخورده -

 .شنید را تندش لحن بشود اتاقش وارد خواست تا

 فهمیدی؟ کنی، پیدا هم کار نمیخوام خونه تو بشین فردا از نمیاد، خوشم کارات این از میدونیکه -

 در گناهش تنها. شدند تر هایش گونه و خورد سر در پشت همانجا رفت، داخل به و گفت "ای بله"

 !بود بودن دختر دنیا این
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 زخم همیشه برای تا کند کاری توانستمی کاش. بود کرده پر را وجودش سراسر دلتنگی و خشم

 جهت بی که آمدمی حساب به خانه آن در اضافی موجود یک فقط او نه ولی شود تمام پدرش های زبان

 .نداشت پدرش نظر از ارزشی هیچ و کردمی استفاده نان و آب و هوا

 روز و بود شنبه پنج فردا کشید، آغوشش در دلتنگی با و خزید مادرش عکس قاب سمت به آرام

. است زندانی خانه در روز چند تا که دانستمی پدرش، امروز حجت اتمام با ولی... او با موعودش

 .کرد دل درد به شروع و کشید دراز بود آغوشش در عکس طورکه همان

 و هاش حرف قبال در همیشه مثل و بودی کاش. میکنه هواتو خیلی دلم روزا این مامان، دونیمی -

 حمایتم کردم حس گفتم بهش آرزوهام از یکبار فقط و فقط نم! دادیمی دلداریم هاش زبون زخم

 میشناسی که رو من ولی داد لقبم هم بودن بدکاره به بلکه نکرد حمایت تنها نه کردم اشتباه ولی کنهمی

 .نیستم بیا کوتاه

*** 

 چقدر هر و کند رام را سرکش دختر این چگونه که بود عمیقی فکر در محمود حاج دیگر  اتاقی در

 !نداشت خواستگاری وقتی کرد؟می چکار ولی! یافتنمی برایش ازدواج جز ای چاره اندیشیدمی هک

 بزندنفسش صدمه اشخانوادگی آبروی به که کند کاری سدنا روزی اینکه فکر و بود آشفته ذهنش

 .بریدمی را

 کنار به را بمذه و فرهنگ کردند،می فکر آن به باید که بود آرزوهایی ترین محال جز او آرزوی

 کرد؟می چه را غیرتش ولی بود گذاشته
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 .رفت حال سمت به و شد بلند بود خالی کسی جای همسرش از بعد که ایدونفره تخت روی از آرام

 .کرد تیز گوش و رفت جلو کمی خورد گوشش به سدنا اتاق از واضحی نا صدای

 .نباش من نگران تو برم، قربونت باشه -

 را صدایش دوباره که! رودمی کسی چه قربان شب موقع این که اندیشید خود با او و شد سکوت کمی

 .شنید

 .باشم سرکش هم خوامنمی ولی نیستم مظلوم. کردم عادت زبونهاش زخم این به من دیگه، آقاجونه-

 .غرید شده چفت هایی دندان با و کرد مشت را دستش عصبی

 زنی؟می حرف داری کی با شب موقع این -

 .آمد صدایش دوباره. کند باز را اتاق در عصبی خواست که همین

 .خوش شبت داداش، بخواب بگیر برو هم تو نیومده در نیلوفر صدای تا -

 گرم هوای ولی رفت حیاط طرف به و زد قاچ ایهندوانه رفت، آشپزخانه سمت به و کشید راحتی نفس

 .کرد خانه به برگشت به وادار را او

 خانه از توانستمی کاش. آمدمی بنظر همیشه از تر آور رنج او برای تنهایی این و بود تنها دوباره

. شد خواهد محاکمه هم باز خانه از رفتن بیرون محض به که دانستمی ولی بگردد کمی و بزند بیرون

 . کردمی را کار همین عصبانیت موقع همیشه افتاد، خانه جان به و برداشت را جارو چیز همه بیخیال
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 سرش تا داشت الزم ایمشغله هم هنوز او ولی بودند تمیز تمیز همگی انداخت، دیوار و در به نگاهی

 و کرد باز را یخچال. کرد ها کابینت کردن رو و زیر به شروع و رفت آشپزخانه سمت به. کند گرم را

 .کرد حاضر را شب غذای مقدمات

 مادرش آغوش! کردنمی گوش حرفش به ها روز این هیچ که دلش از امان و بود گرفته بدجور دلش 

 گرفت دست به را موبایلش گوشی. نداشت را کدام هیچ ولی... را داریوش هایخنده و خواستمی را

 .فرستاد برایش پیامی و

 《اینجا؟ میاین شب داداش، سالم》

 ودندب داده هم دست به دست دنیا همه. نیامد او سمت از هم جوابی ولی بدهد جواب تا ماند منتظر و

 .کرد گرم گردی تلگرام با را سرش. رفت اتاقش سمت به و گذاشت بار را غذایش. دهند دق را او تا

 .بود گذاشته پیام برایش بهار

 رفتنت؟ برا بگیری تماس شماره این با نشد قرار مگه کجایی؟ معلومه سالم -

 :نالید دل در و انداخت نگاهی شماره به دوباره دودل

 .توکل خودت به -

 .شد برقرار تماس و لغزید شماره روی ستشد

 .بفرمایید بله -

 .داد ایدستپاچه سالم پس! بگوید چه و کند شروع کجا از دانستنمی

 .خدمتم در سالم، -
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 :گفت یکباره به و کشید عمیقی نفس

 .بگیرم کمک ازتون میخواستم -

 :گفت و کشید پوفی کالفه خط پشت پسرک

 .باشم نداشته هم تلفنی مزاحم وقت که هست شلوغ سرم اونقدری بخدا امرتون؟ -

 :گفت محکم سدنا

 .نیستم مزاحم من کنید،می اشتباه -

 .بزنید حرف کنید لطف پس -

 .کرد شروع و کرد تر زبانش را اشخشکیده های لب

 که گفتن و هستن دوستم برادر ایشون یوسفی، کامران گرفتم، کامران آقا از رو شما شماره من -

 .کنید کمکم مهاجرت برای میتونید

 دارید؟ رو کشور کدوم به مهاجرت قصد خدمتم، در -

 با! بود نکرده فکر قسمتش این به حال به تا! برود کجا خواستمی واقعاً. رفت فرو عمیقی فکر به

 .آمد خود به صدایش

 هستین؟ خط پشت هنوز الو، -

 :گفت هولزده

 .ایران از بغیر جا هر! هنوز دونمنمی راستش... بله بله، -
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 :گفت کالفه دانیال

 مهاجرت... ایران بغیر جا هر نمیشه که این کنیم، صحبت باهم نزدیک از بیارید تشریف بهتره بنظرم -

 .داره رو خودش خاص قوانین

 .میام حتماً فردا باشم داشته رو آدرستون میتونم-

. بیارید خودتون با هم رو ناتو گذرنامه فقط کنممی پیامک رو آدرس براتون نه که چرا بله -

 .خدانگهدار

 .نالید سدنا و کرد قطع

 !گذرنامه -

 ولی شدمی نامه رضایت آن امضای به راضی پدرش کاش کرد فکر خود با و رفت بین از امیدش تمام

! کند کفر بالد راهی خودش دستان با را دخترش که شدمی راضی محمود حاج یعنی باطل، خیال زهی

 .هرگز

 بیخودش های فکر از مانع خانه تلفن صدای. ببارد تا بود برقی و رعد منتظر و بود بارانی دلش هوای

 .رفت تلفن سمت به و شد بلند. شد

 .بله -

 .پیچید گوشش در بهار شاد صدای

 خرچسونه؟ کجایی معلومه -

 .داد را جوابش و زد لبخندی
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 .میدیم گناه تقاص داریم خدا، آسمون زیر -

 هی... بزن حال زد هی تو... شه وا دلم دیقه دو زدم زنگ! دیگه نکن فلسفیش رو موضوع بهار جون -

 . بگیر ماتم

 او گرچه کردممی اش کالفه هایم دل درد و غرغر با شدمی کالم هم من با موقع هر گفت،می راست

 ...ولی کردمی صبوری و گفتنمی چیزی هم

 زدی؟ زنگ دانیاله این به خبر چه -

 .شد محو صورتش روی از لبخند دوباره و افتاد اش مکالمه یاد به تازه

 .دفتر بیا ات گذرنامه با فردا گفت آره، -

 .بگوید خواستمی او که گفت را چیزی و کرد قطع را حرفش بهار

 کرده؟ معرفیت کامی نگفتی مگه! نداری گذرنامه که تو ولی -

 .بزنیم حرف نزدیک از بیا گفت ولی چرا -

 :گفت امآر و کشید پوفی

  میشه؟ چی ببین برو فردا حاال -

 :گفتن با او و زد صدا را اسمس خط پشت از صدایی

 .باش خوشگلت خود مواظب برم قربونت زنم،می زنگ بهت بعداً برم من اومدن اینا عموم سدنا -
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 دارد عجله همین برای و است عمویش پسر یدلباخته چقدر دوستش که دانستمی خوب. کرد قطع

 دو که افتاد اش گوشی به نگاهش. بگذراند او با صحبت با را تنهایی این خواستمی دلش هم ازب ولی

 .بود نوشته که برادرشبود سمت از اولی. داشت پیام

 《تونیمنمی. مهمونیم نیلوفر خواهر خونه امشب برم، قربونت نه》

 . مکیدمی را جانش و خون تمام خوره همانند که گلویش در کرده النه بغض از امان

 .بود فرستاده را دفترش آدرس که بود دانیال طرف از بعدی پیام

 صوری ازدواج با تا کند پیدا را یکی ها رمان مانند درست کرد، فکر خود با و رفت فرو عمیقی فکر در

 هم بدی فکر! کند امضا برایش را نامه رضایت شوهر بعنوان او! کند فراهم را رفتنش خارج مجوز او با

 .بودند پذیر امکان ها رمان در فقط ها چیز این و کرد اعتماد کسی به شدنمی زمانه این در ولی نبود

*** 

 ای ستارهبی آسمان به پنجره از را نگاهش و گذاشت بالشش روی سر تر، خسته دلی و خسته تنی با

 گذرنامه نآ توانستمی و داشت ای چاره راه کاش. انداخت کردمی فخرفروشی مابینش ماه فقط که

 ...ولی باشد داسته را

 آن جز ای چاره که بود رسیده نتیجه این به آخر در و بود کردا فکر تصمیمش روی بار هزار صبح از

 .ندارد کار
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 دیدمی چیزی نه انگار. بود ایستاده بزرگ ستون دو بین ما کشتی اسکله روی سدنا و بود طوفانی دریا

 سمت به  "سدنا " شدمی تر نزدیک لحظه هر صدا و "سدنا ". کردمی صدایش کسی! شنیدمی نه و

 .کرد صدا را اسمش کسی پشتس از دوباره ندید، را کسی و برگشت عقب

 " سدنا "

 را دنیا آهنگ بهترین انگار زدمی صدایش وقتی! داشت خصوص به ای جذبه که ایمردانه صدای

 نبودنش و صدا آن از اینکه عکسبر! شدمی نبودش شاهد پشتش به برگشتن با بار هر ولی! شنیدمی

 .شود تکرار و تکرار اسمش دوباره تا داشت دوست... بترسد

 ...تنها تنهای کشتی، یک در طوفانی دریایی مابین آمد، خود به تازه و شد قطع صدا باالخره ولی

 :گفت فریاد با و نشست دلش در بدی خوف

 پس؟ رفتی کجا -

 .آمد صدایی

 .برسی آرزوهات به تا کنممی کمکت جااین من بیا، تو -

 :گفت ترسیده. بود آشنا غریبه همان صدای

 ترسم؟نمی نزستی و میشنوم صداتو وقتی چرا هستی؟ کی تو -

 گوشش کنار وار زمزمه صدایی کرد،می حس فقراتش ستون پشت درست را نامرئی کسی های نفس

 :گفت

 .اتم گمشده نیمه همون من -
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 تاریکی در و شد تقسیم قسمت دو به کشتی ناگهانی لحظه یک در ولی شد بسته لذت با چشمانش

 ". رفت فرو مطلق

 روی عرق های قطره. زدمی میش و گرگ هوا و بود صبح نزدیک داد ساعت روی به را نگاهش

 عید های ماهی که ایفیروزه حوض کنار. افتاد راه به حیاط سمت به و گرفت لباسش با را اشپیشانی

 یعنی! بود خوابی عجب زد، صورتش روی آب مشتی و نشست بودند بازی مشغول آن در هم هنوز

 که اذان صدای. برگشت اتاقش به دوباره و داد ربط اشآشفته ذهن به را چیز همه بود؟ چه تعبیرش

 ...وگرنه شدمی او بیداری شاهد نباید محمود حاج که چرا زد، خواب به را خودش شد بلند

*** 

 آرزوهایش و آینده برای خواستمی سدنا که بود این تفاوتش اما روزها همه مثل بود یعاد روز یک

 ساعت به مدام نگاهش. شستندمی رخت دلش در انگاری داشت، بدی یدلهره و استرس. بردارد قدمی

 و رفت تلفن سمت به محمود حاج شد، بلند که تلفن صدای. بزند بیرون خانه از تا بود دیوار روی

 .تبرداش

 .دخترم سالم... بله -

 اش روزانه کارهای مشغول را خودش بیخیال پس! کیست تلفن خط طرف آن که دانستمی خوب

 .کرد

 .خدانگهدار. برسون سالم خانواده به... باشه اونجا گفتی که ساعتی اون میگم بهش باباجان، آره -

 .آمد حرف به محمود حاج بپرسد چیزی اینکه بدون
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 .بگیره کتاب اون که بیرون باهم برید ظهر از بعد شش ساعت گفت بود، بهار -

 .کرد نگاهش و آورد باال را نگاهش متعجب

 دید؟می اجازه -

 :گفت محمود حاج

 .برو بهشون دارم کامل اعتماد پس شناسممی رو بهار خانواده. باشی خونه نه از قبل که شرطی به -

 :دنالی دلش در و رفت اتاقش سمت به سرش حرکت با

 .آخی کردم،می فکرشو که بود چیزی اون از تر راحت -

 .نوشت پیامش جواب در. کرد تشکر و داد پیام بهار به

 《میام باهات منم》

 کمی و بود برایش خوبی دلگرمی بهار. فرستاد برایش ایبوسه و نیست تنها که شد خوشحال دل ته از

 .کردمی صحبت تلفن با داشت که شنید واضح را محمود حاج صدای. کردمی کم دلهره همه آن از

 .بگذرونم وقت یخورده پروانه با تا بیاین زودتر یخورده... چشم سر قدمتون جان،داریوش آره -

 :گفت خودش با

 خار من داری؟ دوس رو ات نوه چرا نداری دوس دختر که تو خووو! داره مشکل من با فقط این -

 ردی؟ک دریغ ازم رو محبتت و مهر که فقط دارم

 .نداد کردن فکر مجال صدایش
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 .بیان میخوان اینا داریوش ببین تدارک شامی یه بیا سدنا، -

 . ندهد نرفتنش بیرون دست ای بهانه تا کرد تند پا اتاق از بیرون سمت به

 بابا؟ بذارم چی -

 :گفت و خندید محمود حاج

 !بدونیم چه مردا ما هستین زن شما پرسید،می رو سوال همین همیشه مادرتم -

 .آمد بیرون هایشلباس و حوله با بعد دقیقه چند و رفت اتاقش سمت به تمام خوشی سر با و

 بهار با راحت تو. میکنه درست نیلوفر رو بقیه کن حل رو شام مقدمات هم تو بگیرم، دوش یه میرم -

 .بگرد برو

 !بود عجیب. شد پدیدار سرش روی سوال های عالمت و گرفت حجم چشمانش

 !گفتمی رفتنش بیرون از گرفتنی ایراد و بهانه هیچ بدون محمود جحا

 به زودتر تا نداشت دل در دل ولی کردمی که کارهایی به چشمش یک و بود ساعت به چشمش یک

 . برود مهاجرتی دفتر آن

 .کرد صدایش بلندی صدای با محمود حاج که بود شش ساعت نزدیک

 سدنا؟ -

 .داد جواب مایوس. است کرده صدا را او رفتن، بیرون ایبر تصمیمش از اینکه خیال با

 .بابا بله -
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 .میکنه حل نیلوفر رو بقیه برو بیا دیگه میشه دیرت -

 :گفت متعجب بازهم

 .چشم -

 آرایش. کرد تن به را هایشلباس شود منصرف پدرش اینکه از قبل و رفت اتاقش سمت به سرعت با

 .رفت یرائیپذ سمت به و نشاند صورتش روی مالیمی

 بگیرم؟ براتون ندارین الزم چیزی -

 :گفت و رفت هم در محمود حاج های اخم

 بدم؟ یا داری؟ پول ضمن در. باش اینجا نه ساعت قبل فقط نه -

 و بگیرد را زبانش جلوی نتوانست است صورتش آرایش خاطر به او اخم دانستمی خوب که سدنا

 .زد زخم

 .صورتم به میمالم میگیرم آشغال و آت میدم بدی پولم بابا، مرسی نه -

 قسم سرش روی بر همه که محمود حاج برای ولی نه، مسلماً! بود حقش. سوخت صورتش طرف یک

 بلند خواستمی که نبود سدنا خود دست. بود شده سرافکندگی مایه پرواز بلند  دختر این خوردندمی

 .کند زندگی خودش برای هم کمی ستخوامی دلش که بود شده بزرگ محدود قدر آن کند، پروازی

 مرداد گرم هوای تا. کرد پاتند حیاط سمت به و کرد زمزمه لب زیر "ایاجازه با " و انداخت زیر به سر

 را خود عجله با و زد بیرون خانه از. سوزاند را هایش گونه آتشینش های اشک خورد، صورتش به ماه
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 نگرانش نگاه. برد چیز همه به پی اشگونه روی گشتان پنج جای و دیدنش با بهار. رساند تاکسی به

 .دوخت بود خیره بیرون به پنجره از ساکت که سدنایی به را

 :گفت دلش در

 !کنم کاری برات میتونستم کاش بیچاره، دخترک -

 ماه یک برای تا شدمی پیدا کسی کاش قانونی؟ راه؟ کدام از ولی بود رفتن همان نجاتش راه تنها

 ...ولی. کند امضا را نامه رضایت آن و ودش سدنا همسر

 غمگینی لبخند و انداخت چشمانش به گذرا نگاهی سدنا. گرفت دستش در را دستش و کشید پوفی

 جایش سر به و فشرد را دستش. بود تر سنگین برایش ایکلمه هر از لبخند این. داد تحویلش

 .برگشت

*** 

 اولش طبقه که طبقه دو ساختمان یک. بود در باالی یتابلو به نگاهشان و بودند ایستاده دفتر جلوی

 .مهاجرتی آژانس دومش طبقه و بود موسیقی آموزشگاه

 .زد لب و برگشت بهار سمت به

 .داشتم ای دیگه راه کاش. بهار ترسممی -

 .پرسید دوباره بهار

 .ها نیست دیر هنوزم مطمئنی؟ -

 :گفت قاطع سدنا ولی
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 .کنم ملتح دیگه تونم نمی برم، باید -

 :گفت و انداخت کار به را اشدوستانه شمع دوباره بهار 

 پشیمون که روزی از میترسم. بخوری سرد دیوار به میری داری که راهی با میترسم سدنا، میترسم -

 چی بفهمم که نیستم تو جای میذارم، احترام هم تصمیمت به ولی... باشی نداشته برگشتی راه و بشی

 .کن فکر بازم ولی درسته

 .کشید آغوشش در و زد پهنی لبخند سدنا 

 .حاال چیه به چی ببینیم بریم بیا. من بشم نگرانیت دل این قربون -

 صورتش روی آرایش نوع هزار که بلوند دختری. زدند در و رفتند ها پله سمت به هم دست در دست

 .کرد باز رویشان به را در داشت

 .بفرمایید -

 :گفت یخاص نفس به اعتماد با سدنا

 .داشتیم قرار خردمند دانیال آقای با -

 . کرد اشاره داشت قرار اتاق گوشه که هایی مبل سمت به و رفت کنار دخترک

 .داخل ببرید تشریف اومدن بیرون که اشون کننده مراجعه باشید، منتظر بفرمایید -

 .کرد نجوا آرام بهار و نشستند چرم اداری و شیک مبلمان روی هم کنار

 خبره؟ چه دراومده، لپ لپ از ارانگ -
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 .کرفت نیشگونی که بزند خنده زیر بلندی صدای با خواست سدنا

 ! که میبری آبرومون هالهل، زهر -

 :گفت و زد لبخندی

 .کنن خوجل خودشونو اینا با باید نیستن، موجل خوجل خودم مثل که همه -

 .کشته منو سقفت به اعتماد... نکبت نیشتو، کن جمع -

 بهار. آمدند بیرون کچل مرد یه همراه به بلند قد و چهارشانه پسری و شد باز اتاق در حین نهمی در

 :گفت لب زیر

 .باشه خپله کچل همین دانیال پسره این خوبه حاال -

 :گفت تفاوت بی سدنا خندید، ریز و

 .ببره شده خراب این از منو فقط باشه باشه، میخواد خری هر -

 پسرک با مرد. بود بلد را کردنش شاد راه و کردمی دگرگون را حالش ربها بود طور همین همیشه

 :گفت تمام لوندی با منشی و رفت بیرون سمت به و داد دست

 .دارن کار تو با خانوما این دانی، -

 :گفت و برگشت سمتشان به دانیال

 .خدمتم در بفرمایید -
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 او از سال همه این که او برای حداقل بود سخت باورش. لرزید خود به لحظه یک در و شد بلند سدنا

 .کرد زمزمه لب زیر. نداشت او از کمی دست هم دانیال. نداشت خبری

 .سدنا -

 :گفت بلند ناباور بهار

 .نداره امکان! نه -

 :گفت و برداشت جلو قدمی دانیال. شود مزاحم تا نخواست و کردمی درک را سدنا حال

 خوبه؟ مامانت کجا؟ اینجا کجا؟ تو -

 :گفت متعجب دانیال. زد هق و خزید آغوشش در تاببی

 میکنی؟ گریه داری چرا خوبه؟ حالت -

 رفتند دفتر سمت به دستش با. بود آزاردهنده این و بود شده کلید رویشان کنجکاوی با منشی نگاه 

 :گفت طاقت بی. گرفتند جا مبلمان روی که همین و

  خوبه؟ خاله جونم، به دردت چته -

 :گفت و کرد باز لب بهار. شد بلندش هق هق وابشج هم باز

 . شماها به داده رو عمرش که میشه سالی دو االن مادرش راستش سدنام، دوست من سالم -

 فقط کند، آرامش چطور دانستنمی. کشید درآغوش را سدنا و گذاشت دهانش روی را دستش ناباور

 :بگوید توانست
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 ین؟نداد خبر ما به چرا کنه، رحمتش خدا -

 نداشتن از هم هنوز کرد حس وجود تمام با شد،می تکرار دوباره لحظات آن انگار. شد تازه دلش داغ

 .ترسیدنمی و نداشت حاال ولی. ترسدمی مادرش

 به را او و نشستمی دلهایش و درد پای همیشه که مادری محبت کمبود داشت، کمبود حس فقط

 :زد لب. نشست صورتش روی دانیال و ربها نگران نگاه. کردمی آرام شکل بهترین

 !چمه دونمنمی فقط خوبم، -

 :گفت و گذاشت پشتش را دستش و نشست کنارش دانیال

 بودی؟ زده زنگ بودی تو دیروز -

 :گفت دانیال و کرد اکتفا سرش تکان به سدنا

 !خُب -

 :گفت عصبی بهار

 ...ولی بره میخواد سدنا... دانیال آقا جمالت به خُب -

 :گفت زیادی جکاویکن با

 ولی؟ -

 .داد ادامه سدنا
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 راستش... ندارم پاس منم و کنه امضا رو گذرنامه نامه رضایت نیست راضی میشناسی، که رو بابا -

 .دارم احتیاج کمک به دانیال

 :گفت منشی به رو و کرد باز را در رفت، اتاق در سمت به و شد بلند دانیال

 .اتاقم یارینب قهوه تا سه لطفاً خدائی خانوم -

 .پرسید متفکر و شد داخل و

 چشه؟ مگه اینور اونور؟ بری میخوای چرا تو -

 :گفت بهار. بگیرد هایش اشک ریزش جلوی توانستنمی و نداشت خوبی حال هم هنوز

 مستقل میخواد دلش باشه، نمیتونه مملکت این تو رویا اون به رسیدن که داره رویایی سدنا راستش -

 .سرشه باال همیشه زندانبان یه عین که بشه آزاد خونشون تو غول دست از تر ممه همه از و شه

 .زد لب و رفت فرو فکر به عمیق دانیال

 .خیلی خطرناکه، خیلی -

 :گفت عجله با

 و ام آریایی دختر یه من... دانیال بگذرم آرزوهام کنار از جوری همین نمیخوام من ارزه،می ولی -

 نکنم؟ استفاده ازش چرا خداست نعمت زیباییم

 :گفت و کرد سکوت دانیال در صدای با

 .بفرمایید -
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 :گفت دانیال به رو و آمد جلو قهوه حاوی سینی با خدائی خانم

 !خردمند آقای ندارید ای دیگه امر -

 .زد خنده زیر بهار که گفت لحنی با را خردمند

 .ببری تشریف میتونی نه -

 :گفت بهار در شدن بسته از پس

 .دارین کشی منت دور یه ما از بعد رانگا -

 .انداخت زیر به سر و زد لبخندی دانیال خندید، هم باز و

 بری؟ میخوای که داری ارزویی و رویا چه تو چیه؟ منظورت -

. کردمی بیشتر را دانیال ابروی دو مابین اخم لحظه هر که هایی حرف کرد، زدن حرف به شروع سدنا

 :گفت عصبی دافتا او یچهره به که نگاهش

 نکردم گناه آدمم، پوچ،منم و جابی تعصبات این بسه بسه، دانیال آره؟ میکنی فکر بابا مثل هم تو -

 .اومدم دنیا به زن که

 :گفت دانیال که بود کرده پر را اتاق فضای سنگینی سکوت نگفت، چیزی و زد لبخندی هایش حرف از

 خوشحال دیدنت از حتماً مامان... خونه میریم هم هارنا برای بزنیم، حرف باهم راجبش بیا صبح فردا -

 .میشه

 :گفت دانیال که کند اعتراض خواست سدنا
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 حرف راجبش فردا... ولی رفتنت برا فکرمه تو چیزایی یه بگم، االن از نمیکنم قبول ای بهانه هیچ -

 .زنیممی

 عصر سنگین ترافیک در و بود شده دیرش. افتاد ساعت به نگاهش و کرد مزه مزه را اش قهوه فنجان

 .فاجعه اوج یعنی این و رسیدمی نه ساعت از بعد حتماً

 :گفت لب زیر است، فکری چه در سدنا دانستمی خوب که بهار

 .برسیم زودتر که میریم آژانس با نباش نگران -

 .غرید عصبی دانیال

 سفر این ممکنه. نک فکر خوب چی همه راجب امشب خواهشاً سدنا... فقط رسونمتون،می خودم -

 .بشه هم مرگت باعث حتی

 پدرش های زبان زخم و ها حرف زیر روز هر او که بگوید خواست و نشست لبش گوشه پوزخندی

 و سر بی های حرف از بهتر خودخوری. خورد فرو خود در سنگ یک همانند و شد ساکت اما میردمی

  .بود رسیده نتیجه این به که بود مدتی او و بود مردم ته

 تازه بگذرانند پل از را خرشان کافیست فقط شوند،می دشمن برایت هم ها دوست بهترین گاهی حتی

 ات ناراحتی برای هایشان بعضی حتی ندارند، را بودنت شاد دیدن چشم. میبری واقعیشان چهره به پی

 حاال و بودی مشکلشان حل برای وسیله یک فقط تو انگار. ندارند را موفقیتت دیدن چشم و خوشحالند

 !ای افتاده ای گوشه زباله همچون هم تو ندارند کاری دیگر که
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 که اش خاله پسر برای حتی زدنمی دم ولی بود گرفته دنیا نامالیمتی و رحمیبی همه این از دلش

 .بود ندیده بود سال چندین

 زیبای چشمان به نگاهی. برداشت را کتش و رفت اتاق گوشه آویز سمت به دانیال و شدند بلند هم با

 :گفت و انداخت سدنا

 .بریم -

 :گفت و کرد منشی به رو. رفتند بیرون سمت به همگی و کرد اعالم را موافقتش سرش تکان با سدنا

 .نمیام خودمم چون خدائی، خانوم نیاین هم رو فردا نباشید، خسته -

 . زدند پوزخندی سدنا و بهار که راند زبان به خشم از پر "چشمی"

*** 

 نگاهش رفت، و شد پیاده مختصری خداحافظی با کنان تشکر بهار و ایستاد بهار خانه در کنار اتومبیل 

 اجازه مدتی هم باز برسد دیرتر هم دقیقه پنج حتی که دانستمی. داشت دلشوره مدام و بود ساعت به

 که دانیال و شدمی خوانده رفتارش تمام از اضطراب و استرس! داشت نخواهد رفتن بیرون خانه از

 چیست؟ ها رفتار این منشاء که فهمیدمی خوب شناختمی را محمود حاج

 .گرفت فرا را وجودش تمام خشم

  گیره؟ هنوزم -

 :داد پاسخ متعجب

 کی؟ -
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 خیلی مامان. کنین آمد و رفت ما با نذاشت کردنمی سرش چادر مامانم اینکه بخاطر یادمه بابات، -

 ...که بفهمه اگر... گاهی میشه دلتنگتون

 :گفت بغض با و جوشید اشکش چشمه سدنا ولی نگفت، چیزی دیگر و کرد سکوت

 مگه. شدیم دلسرد ایمون و دین از ها من امثال و من که کردن کاری من بابای امثال همین دانیال -

 چادر و روزه و نماز با که فقط هست که بخدا نیس؟ مومن میکنه آرایش و نمیکنه سر چادر که کسی

 میگه؟ چی همیشه بابا میدونی. باشه خدایی دلت باید گاهی نیس، ومنیتم

 .برگشت سمتش به تعجب با دانیال

 که کن رفتار طوری محمودی حاج دختر تو! میگن چی مردم هست، مردم حرف فکر به فقط همیشه_

 ظاهراتت این از خداش؟ یا میخونه نماز مردم حرف و اسم برای مومن مگه! نخوره لطمه من اسم به

 ...متنفر متنفرم تجمالتیشون

 .گرفت شکل دانیال لب کنج لبخندی

 وگرنه میده نشون دار دین خودشو قدر این شهرت و مردم حرف برای فقط محمود میگه، همیشه بابا -

 روزای و عید روزای همیشه مامان... نمیکنه جدا هم از رو خواهر تا دو موقع هیچ دار، دین آدم یه

 .نذاشت بابات که حیف ولی باشه خواهرش میخواد دلش که میدونم... وفتهمی یادتون خاص

 به و میرم من... شم دچار مادرم سرنوشت به نمیخوام من و روزه دو عمر دانیال، بگم رو راستش -

 فکرته؟ تو چی. کنمنمی فکر هم چیزی هیچ

 :گفت دلی دو و تردید با و کرد اخمی
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 ... کانادا بری و کنی پیدا راهی یه باید ونجاا ولی ترکیه کنممی ردت قاچاقی -

  راهی؟ چه -

 .زد لب کنان من من

 ای چاره... میگم چی که متوجهی. بگیری اقامت بتونی تا شی زنش و بدزدی رو یکی قاپ کن سعی -

 . کنممی راه به رو برات من هم رو آدمش بری، بدی راه به باید وگرنه سدنا نداری این جز

 :گشود اعتراض به لب

 ...اما -

 :گفت دانیال

 .زنیممی حرف راجبش مفصل فردا برو، نشده دیرت تا -

 را زمان گذر که بود دانیال با صحبت گرم آنقدر و بود اشان کوچه سر انداخت، اطراف به را نگاهش

 داریوش صدای با که بود او برای دادن تکان دست حال در شد، پیاده و کرد تشکری. بود نکرده حس

 :رفت باال قلبش تپش

 .آباجی به به -

 . زد لب و برگشت سمتش به آرام. است دیده را چیز همه که فهمید اش عصبی لحن از

 .داداش سالم -

 .کرد دادن توضیح به ترغیب را او و نشست صورتش روی آمیزش شمادت نگاه
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 ...فرح خاله پسر یادته؟ که رو دانیال. بود دانیال داداش، راستش -

 ناراحت را او موضوع این و بوده چه ها آن مالقات دلیل دانستنمی هم هنوز اما. داشت یاد به خوب

 .زد لب آرام. کردمی

 .زنیممی حرف راجبش بعداً ، تو برو بیا -

 کند؟ درک را ها آن توانستنمی چرا. شد کلید رویشان حاجی متعجب نگاه و شدند حیاط وارد باهم

 سر تا ولی بگیرد فاصله است تر بزرگ او از سال سیزده که اریوشد از تا گفتمی سدنا به همیشه

 کمتر را موضوع این به نسبت حساسیتش دیگر باید! بودند هم کنار خواهر و برادر دوباره چرخاندمی

 . کردمی رفتن به ترغیب را سدنا وگرنه کردمی

 .برآمد توضیح صدد در و داد سالمی پدرش دیدن با سدنا

 .شرمنده برسم ساعت سر که نشد بود سنگین ترافیک بابا راستش -

 داریوش صدای بیافتد، راه دنبالش خواست تا سدنا. شد خانه وارد و کرد اکتفا سری دادن تکان به

 .شد مانعش

 .بزنیم حرف بود قرار کجا؟ -

 :گفت کنان نجوا و برگشت سمتش به آرام

 نکن کاری االن ولی... بفهمی رو چیز همه تا میذارم قرار باهات صبح فردا نیس، وقتش االن داداش -

 .بفهمه چیزی بابا
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 اش ضعفه دل  و بود برداشته را خانه کل زعفران و ایرانی برنج خوش بوی. شد خانه وارد سرعت به و

 سبزی کردن پاک حال در سخت که انداخت نیلوفر به نگاهی و شد آشپزخانه وارد. کردمی تشدید را

 .بود

 .شما گردن افتاد کارا همه خدا رو تو ببخشید داداش، زن نباشی خسته -

 :گفت بدی لحن با و کرد نازک چشمی پشت نیلوفر

 . کردم حل رو همه من برس گردشت به تو که، کردم چیکار کنممی خواهش -

 .شد بلند داریوش عصبی صدای

 ...سدنا با نگفتم بار هزار نیلو، -

 روی اشک بست را در که همین. برد پناه اتاقش به بغض با و بشنود را هایشان حرف باقی تا نماند

 .است خورده غصه و غم چقدر امروز که کرد فکر این به و کرد تر را هایش گونه

* 

- selam, 567 çi odayla konüşacaktim 

 بزنم حرف خواستممی ۵۶۷ اتاق با سالم،

- tamam efandim, haman bagliyurum 

 کنممی وصل آقا االن همین
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 گوشش در اوزان آلود خواب صدای. گرفت سرعت قلبش تپش و افتاد دیوار روی ساعت به نگاهش

 .پیچید

 .  دانیال منم اوزان، سالم -

 .غرید عصبی

 پنج االن اونجا دارن فرق ساعت نیم و یک فقط اینجا و ایران زدنه، زنگ وقت االن حسابی مرد -

 .نیم و سه اینجا صبحه،

 . زد لب شرمنده

 .بود مهمی موضوع ولی ام ندهشرم -

 .پرسید نگران

 افتاده؟ اتفاقی -

 و رفت فرو عمیقی فکر به اوزان. داد توضیح هم را کارش  و گفت برایش پیاز تا سیر از را نقشه تمام

 :گفت

 .گفتی که کاری اون برای آلمان بفرستمش باید نمیشه اینجا ولی بیاد بفرستش -

 .کشید عصبی پوفی

 .میره هم رو اش بقیه که بره تنها اگر آلمان تا دارم، اعتماد تو به فقط من حسابی مرد -

 :گفت و کشید ای خمیازه اوزان
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 .بخیر شب دیگه، میشه بسته چشام داره بخدا بگم؟ بهت رو چیز همه صبح بخوابیم بریم چیه نظرت -

 نرمش و گرم وابخ تخت سمو به و کرد قطع را گوشی بدهد را دانیال به حرفی اجازه آنکه از قبل

 .خزید

* 

 .زد لب خورد گوش به که آلودش خواب صدای. گرفت را دانیال شماره استرس با

 .بگیرم ادرس میخواستم شرمنده، بودی خواب -

 :گفت حال بی دانیال

 .برات کنممی پیامک -

 را دناس خواستنمی دلش بود، مطمئن چیز ازهمه و بود کرده مرور بار هزار را اش نقشه صبح خود تا

 برای مخصوصاً... است خبر چه آب طرف آن که دانستمی خوب. کند غربت راهی اطمینان بدون

 . سدنا مثل دختری

 و گرفت را متیو شماره. انداخت ساعت به نگاهی و فرستاد برایش را آدرس و نشست تخت روی

 اعتماد مورد تا ودنب دیگری کس چون کردمی راضی را متیو باید. نداد جواب کسی ولی ماند منتظر

 درون در پیش سالها را دلش حرف... توانستنمی اما، چیست قضیه که بگوید خواستمی دلش .باشد

 اظهار منتطر و گفت برایش را نقشه دوباره. کند قبر نبش دوباره نداشت قصد و بود کرده چال قلبش

 .شد نظرش

 ...که دونی می داره باالیی خیلی ریسک ولی خوبیه فکر -
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 .زد لب و کرد موهایش در دست بیعص

 قبول دونمنمی ولی اعتماده مورد متیو. کنیم تونیمنمی ای دیگه کار ولی میدونم لعنتی منه آره آره، -

 خواهش اوزان. نیست بزنه آسیبی سدنا به اینکه احتمال سن اخالف بخاطر هم طرفی از... نه یا کنه

 ...خیلی. باارزشه خیلی ام خانواده و من برای اون بیافته براش اتفاقی نذارین کنممی

 .بگوید توانست فقط و رفت فرو عمیقی فکر به اوزان خط طرف آن

 .خودت با متیو کردن راصی ولی راحت من بابت از خیالت -

 دوباره. شدمی شرمنده دانیال و کردنمی قبول متیو زیاد احتمال. کرد قطع و گفت لب زیر اوهومی

 .آمد پیامکی. نشد او با کردن صحبت به موفق هم باز ولی ماند ظرمنت و گرفت را شماره

 .بزنم زنگ بیرون بیام... ام جلسه تو دانی، های -

 :گفت و کشید پوفی

 .سرت تو عالم خاک کنی،می کار هنوزم ولی داری دارایی ابادت و جد هفت تا -

 ...آن روی مادرش اشتیادد و انداخت صبحانه میز به نگاهی. رفت بیرون سمت به و شد بلند

 پسرم بخیر صبح "

 سفره برای خانوم اقدس خونه میریم داریم دنیا و من بخور،اتو صبحانه

 "بخورید و کنید گرم اومد بابات وقتی هست یخچال تو ناهار

 :گفت خودش با
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 ... آفرین جان مامان هدف زدیتو کنی، سوپرایزش خواستی بفرما -

 توانستنمی واصح و آمدمی عذاداری صدای. گرفت را اششماره و گرفت دست رابه اش گوشی

 :گفت بلند. بشنود را مادرش صدای

 .بیا پاشو زودی داریم مهمون ناهار مامان، -

 :گفت و خندید کرد، قطع و

 .ببینه رو سدنا وقتی بشه زده ذوق چه -

 که لخیت حقیقت. آمد خواهد کنار خواهرش مرگ با چگونه مادرش که کرد فکر طرفی از ولی

 . باشد داشته توانست نمی و نداشت جایگزینی

 و برداشت را اش حوله. شد راهی اتاقش سمت به و کرد جمع را میز همه و خورد مربا کره لقمه چند

 . رفت حمام طرف به

 باهم وقتی بود، سدنا زیبایی عاشق همیشه. بود کرده سفر دور چندان نه گذشته به و بود دوش زیر

 او همیشه رویاهایش در و داشتند سنی تفاوت سال ۶... عروس سدنا و شدمی داماد او کردندمی بازی

 .بود اش زندگی عروس

 رویش اوزان نام که داد اش گوشی به را نگاهش و شد کنده درونش افکار و خیاالت از تلفن صدای بو

 .کردمی خودنمایی

 .الو -

 شبی؟ صفن میگفتی چی ببینم بگو االن دانیال، داداش سالم -
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 قلبش درون در پیش سالها را دلش حرف... توانستنمی اما، چیست قضیه که بگوید خواستمی دلش

 نظرش اظهار منتطر و گفت برایش را نقشه دوباره. کند قبر نبش دوباره نداشت قصد و بود کرده چال

 .شد

 ...که دونی می داره باالیی خیلی ریسک ولی خوبیه فکر -

 .زد لب و کرد موهایش در دست عصبی

 قبول دونمنمی ولی اعتماده مورد متیو. کنیم تونیمنمی ای دیگه کار ولی میدونم لعنتی منه آره آره، -

 خواهش اوزان. نیست بزنه آسیبی سدنا به اینکه احتمال سن اخالف بخاطر هم طرفی از... نه یا کنه

 ...خیلی. باارزشه خیلی ام خانواده و من برای اون بیافته براش اتفاقی نذارین کنممی

 .بگوید توانست فقط و رفت فرو عمیقی فکر به اوزان خط طرف آن

 .خودت با متیو کردن راصی ولی راحت من بابت از خیالت -

 دوباره. شدمی شرمنده دانیال و کردنمی قبول متیو زیاد احتمال. کرد قطع و گفت لب زیر اوهومی

 .آمد پیامکی. نشد او با کردن صحبت به موفق هم باز ولی ماند منتظر و گرفت را شماره

 .بزنم زنگ بیرون بیام... ام جلسه تو دانی، های -

 :گفت و کشید پوفی

 .سرت تو عالم خاک کنی،می کار هنوزم ولی داری دارایی ابادت و جد هفت تا -

 ...آن روی مادرش یادداشت و انداخت صبحانه میز به نگاهی. رفت بیرون سمت به و شد بلند

 پسرم بخیر صبح "
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 سفره برای خانوم اقدس خونه میریم داریم دنیا و من بخور،اتو صبحانه

 "بخورید و کنید گرم اومد بابات وقتی هست یخچال تو ناهار

 :گفت خودش با

 ... آفرین جان مامان هدف زدیتو کنی، سوپرایزش خواستی بفرما -

 توانستنمی واصح و آمدمی عذاداری صدای. گرفت را شمارهاش و گرفت دست رابه اش گوشی

 :گفت بلند. بشنود را مادرش صدای

 .بیا پاشو زودی داریم مهمون ناهار مامان، -

 :گفت و خندید کرد، قطع و

 .ببینه رو سدنا وقتی بشه زده ذوق چه -

 که تلخی حقیقت. آمد خواهد کنار خواهرش مرگ با چگونه مادرش که کرد فکر طرفی از ولی

 . باشد داشته توانست نمی و نداشت جایگزینی

 و برداشت را اش حوله. شد راهی اتاقش سمت به و کرد جمع را میز همه و خورد مربا کره لقمه چند

 . رفت حمام طرف به

 باهم وقتی بود، سدنا زیبایی عاشق همیشه. بود کرده سفر دور چندان نه گذشته به و بود دوش زیر

 او همیشه رویاهایش در و داشتند سنی تفاوت سال ۶... عروس سدنا و شدمی داماد او کردندمی بازی

 .بود اش زندگی عروس
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 در که ای خانه همان. انداخت رویش روبه دوطبقه خانه به نگاهی و کرد توقف خانه جلوی داریوش

 اش چغلی همیشه او و زدمی دانیال روی و سر در چقدر. بودند نکرده بازی آن در کم هایشان کودکی

 :گفت و برد دستگیره به دست سدنا. بردمی مادرش پیش رو

 نمیای؟ تو -

 .داد پاسخ و کرد ساعتش به نگاهی مردد

 .شده تنگ خاله و دانیال برای دلم. امونخونه برم رو ناهار باید ولی میام -

 صدای که ماند منتطر و فشرد را در زنگ سدنا. رفتند در سمت با و شدند پیاده ماشین از هم همراه به

 .آمد دانیال

 بله؟ -

 :گفت کشیدو عمیقی نفس

 .کن باز خاله پسر ماییم -

 "ماییم" کلمه ذهنش در. شد نزدیک حیاط ورودی در به زیادی کنجکاوی با و زد را آیفون دکمه دانیال

 به خاصی شوق و ذوق با سدنا کنار در داریوش دیدن با. نرسید اینتیجه به هم باز و کردمی حالجی را

 لحاظ از ولی نبودند برادر خون یک از شاید او و داریوش. کشید آغوشش در سخت و دوید متشس

 .کرد پا به قشقرق محمود حاج که روزی آن تا بودند برادر عاطفی

 .اینجاما منم خبرتونه؟ چه وای -

 .گفتند هماهنگ لب زیر و کردند بود دو آن به خیره عصبی که سدنایی به نگاهی دو هر
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 نداشتین رو ما دیدن چشم موقع هیچ دنیا و تو -

 :گفت و کوبید زمین روی پا کوکان همانند سدنا. زدند خنده زیر باهم و

 بگیره؟ منو طرف بیاد کو دنیا نفر؟ یه به نفر چند ندارم، قبول نخیرم -

 :پرسید و نشاند ابرویش دو مابین اخمی. بود شده خانه در کسی نبود متوجه تازه که هم داریوش

  کو؟ خاله و دنیا میگه راس -

 نگاهی سدنا. شد نمایان دو هر قامت و شد باز کلید با خانه در. شدمی تمام حرفش که این با همزمان

 .بود رنج و زحمت سال همه این یاندوخته که انداخت اش خاله چروکیده و خسته یچهره به

 مجذوب را همه درخشش روشنی این به روز در که بود ماه ازای تکه به خیره حسرت با هم سهیال

 وقتی و کشاند را نگاهش داریوش سمت به! کیست بفهمد توانستنمی ولی شناختمی را او. کردمی

 حس ولی نداشت یقین هم هنوز. سوزکشید سینه آهی و افتاد محمود حاج های اخم یاد دید را اخمش

 .گشودمی برایشان ار آغوشش غریزی طور به و کشیدمی سمتشان به را او ناآشنایی

 :گفت بغض با سدنا

 !نشناختیم خاله، -

 .زد لب و نشست زمین روی همانجا و نشد ایستادن یارای پاهایش

 ...چطوری لعنتی منه نشناختمتون؟ چطوری -

 یعقده انگار. زد زجه دل ته از و نداد ادامه را اش جمله سدنا توسط شدنش کشیده آغوش در با ولی

 .شدمی خالی اج یک سال همه این
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 :گفت بغض و لودگی با دنیا... دیدار شوق چشمشان یک بود اشک چشمشان یک همه

 . خورد بهم حالم بابا فینتونو فین کنین جمع -

 دیگر و بودند شده سفید اش شقیقه کنار موهای. داد بیرون سوزی سینه آه و کرد داریوش به نگاهی و

 او. انداخت زیر به سر خجالت با و کشید شکمش ویر دست. نبود شیطون و شر پسرک آن از اثری

 .کند مرور را جاهلیتش دوران خاطرات تا نداشت دلیلی پس همسر، و بود مادر حاال

*** 

 :گفت لب زیر. ایستاد سدنا جلوی سر آخر و گرفت همه جلوی را چای سینی دانیال

 بری؟ زودی به حاضری -

 .شد جمعشان همه حواس که کشید جیغی ذوق با سدنا

 :گفت و انداخت زیر به سر زده خجالت

 .ام شرمنده -

 :گفت و کرد داریوش به نگاهی سهیال

 داری؟ خوشگلم دختر یه و کردی شنیدمازدواج خواهرم، از خبر چه خوب -

. جوشاند را اشکش چشمه و کرد زهر را سدنا قبل دقیقه چند شوق و ذوق "خواهرم از خبر چه " همین

 :غرید عصبی دید را دو هر اشک وقتی و بود تکاپو در سدنا و داریوش بین ام  سهیال نگران نگاه

 نه؟ یا شده چی میگین -



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  47

 :گفت و رفت مادرش سمت به دانیال

 ...راستش جونم، به دردت باش آروم -

 دانیال به خیره ناباور فقط. بود مادرش حسرت جواب که را آنچه گفت و داد بیرون آه با را نفسش

 .رفت هوش از سپس و ماند

 بود زمین کف های سرامیک به خیره نگران و کالفه و بود نشسته بیمارستان سرد های صندلی روی

 :گفت و نشست کنارش دانیال که

 !خانوادگیمون ناهار از اینم -

 شد بلند. کرد خودنمایی داریوش اسم کرد خارج کیفش از تا و شد بلند تلفنش صدای زد، پوزخندی و

 .رفت کناری به و

 .داداش بله -

 .خورد گوشش به نگرانش صدای

 چطوره؟ خاله خبر؟ چه سدنا -

 ...خوابه بهش زدن آرامبخش خوبه -

 .داد ادامه و کرد مکثی

 کنی؟ حل رو بابا عصر تا میشه راستی -

 .خونه برگرد زودتر چه هر ولی برو هستی، ما خونه گفتم شده حل -
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 ما اخم گاهی و بود تلفنش با زدن حرف حال در ای گوشه دانیال. کرد قطع را تلفن و کرد تشکری

 .شد دور و زد رویش به لبخندی که بود اش خیره کنجکاو. نشاندمی ابرویش دو بین

 بلند سالم گفت،می ذکر لب زیر و بود گرفتن وضو حال در که دید را محمود حاج حیاط به ورودش با

 کارهایش تمام از شادی این و بود شاد. داد تکان را سرش و کرد اش روانه نگاهی پدرش که داد باالیی

 :گفت و رفت خانه سمت به خوشحالی با. بود مشخص

 بپزم؟ چی شام ما؟ آقاجون احوال -

 :گفت و انداخت پرنشاطش چهره به نگاهی نیمی حاجی

 !خوشحالی اینقدر که رسیده بهت اونقدری نیلوفر میخونه؟ خروس کبکت چیه -

 قدر این توانستمی چگونه رفت، داخل به و نگفت چیزی و کرد خوش جا دناس ابروی دو مابین اخمی

 !نداشت هم را او شادی تحمل باشد؟ رحم بی

 .زد لب دلخور لحنی با و رفت اتاقش سمت به

 .میشم خالص دستت از زودی به که خوبه -

 را ودب خریده تازه که هایی لباس. کشید بیرون کوچکی ساک و رفت هایش لباس کمد طرف به

. داشت محمود حاج رفتن مسجد از خبر حیاط در شدن کوبیده. گذاشت تختش زیر و داد قرار درونش

 . گرفت دست به را تلفنش و داد بیرون صدا با را نفسش

 و خوشتیپ مرد. ماند منتظر و زد لینک روی کنجکاو بود، فرستاده را متیو اینستاگرام برایش دانیال

 بود؟ درست کارش این آیا ولی... دانیال اداعتم قابل و بود پوشی خوش
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 چرا. داشت نگه متیو اسم روی را متعجبش نگاه. آمد برایش پیامی که بود خودش با کالنجار حال در

  داد؟می پیام برایش باید

 .بدهد جواب را پیامش بعد و بگذارد منتظرش ای دقیقه چند کرد فکر خودش با

 دوباره دانیال های حرف اما بود آورده در پا از را او امروزش خستگی رفت، حمام سمت به و شد بلند

 .بود داده او به زیادی انرژی

 :گفت لب زیر نشست صورتش تمام پهنای به لبخندی آب دوش زیر

 .موند کم دیگه، موند کم -

 هحول با. دوید اتاقش طرف به و برد باال را سماور یشعله عجله با. زد بیرون و شست را خودش فوراً

 .کرد باز را پیام و نشست تختش روی

 .سالم -

 .داد جواب و زد لبخندی

 .سالم -

 .داد جواب که بود نشسته گوشی پای انگار

 .دانیال دوست هستم جارلز متیو من -

 .نالید لب زیر

 .اصالً من دونستمنمی گفتی خوبه -
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 :نوشت

 .ماش پیش بیام قراره... زد حرف من با دانیال هستین؟ خوب بله، -

 سالتونه؟ چند-

 :داد پاسخ

 چطور؟ شما بیست، -

 .بیاید جوابش تا کشید طول ای دقیقه چند شد،می آسان پیامرسانی از مانع ها کشور مابین مسافت

 .سالمه نه و سی -

 .آمد پیامی تا کشید طول ایدقیقه چند. ماند صفحه روی رفت،نگاهش فرو عمیقی فکر در

  اینجا؟ بیای ایران و هخانواد از خوایمی چی برای -

 نتیجه و گفت مردم های حرف و اذیت از گفت ایران در محالش آرزوهای از. کرد نوشتن به شروع

 .شد اش

 .هستم بیاد بر دستم از هم کمکی هر و منتظرتم باشه -

 .بود تنها او و آمدمی خانه به دیر امشب پدرش رفت،می ضعف دلش ته انداخت ساعت به نگاهی

 :نوشت

 .بخیر شب -

 .آمد برایش ای خنده شکلک
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 .بخیر شبت صبحه، اینجا -

 .نوشت زده خجالت

 .بخیر روز -

 :گفت و خندید

 .پاک شدی ضایع خنگ، دخترک -

 .رفت آشپزخانه سمت به و زد آواز زیر و شد بلند

 نی دلم تو هیچی ولی نیستم کسی رو گیرم تو رو -

 یبفهم نیستی دلم تو نه نیس تو جز کسی دلم تو

 داری شک مگه خوب عاشقتم من ولی داری نمک که بس میبرنت هوا رو

 فقط دنیا تو که اینه خوبیم گیره قلبم میمیرم جوری چه ببین و نباش میرمتو سخت ولی سختگیرم من

 .گیرم تو روی

*** 

 در بود، زن سینه جوانان روی بر نگاهش و بود کرده پشتی به تکیه مسجد دیوار کنار محمود حاج

 :گفت شدل

 !دختر از نه و اوردم شانس پسر از نه که من پدراتون، سعادت به خوشا -
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 داده مداح به را حواسش تمام و بود شده انداز طنین گوشش در جوانان گویان حسین زمزمه صدای

 . کرد خوردن به شروع و برد فرو درونش را دستش درون قند و برداشت را اش چایی. بود

 فرش بازار معتمد فیروز حاج داد، سالمی و کرد جمع را خودش کمی کنارش فیروز حاج نشستن با

 هیئتیان مابین زیادی احترام دارای و کردندمی جا به جا کامیون با را پولهایش هاامروزی قول به و بود

 . بود

 .کرد نجوا گوشش کنار فیروز حاج

 .رمبگی میخوام وقتتو دقیقه دو مسجد از بعد داری وقت اگر حاجی -

 .شد تماشا محو دوباره و داد تکان سر کنجکاوی با

 تازه های سبزی و آبگوشت بوی و رفتمی ضعف دلش ته. شد برپا شام بساط و شد گفته دعاها

 دوباره که برد دهانش سمت به سپس و بویید اول و برداشت ریحانی تکه. دادمی نوازش را مشامش

 .آمد کنارش فیروز حاج

 ؟ حاجی هست اجازه -

 .گرفت جا کنارش و گذاشت اششانه روی دست فیروز حاج که برخیزد تا خواست احترامش به

 .منه مباهاته باعث باهاتون صحبتی هم حاجی، دارین اختیار -

 .کرد صحبت به شروع و نشست فیروز لب گوشه تلخندی

 .میگیرم آرامش خیلی میام که هفته هر هیئت این داری ارامش چه -

 .داد ادامه جلویشان آبگوشت کاسه شدن گذاشته با
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 درستش خوشمزه اینجوری نمیتونست هم بیامرزم خدا خانوم خورد، نمیشه جا هیج تو آبگوشتم این -

 .کنه

 هایش حرف کنجکاو سخت شد، کردن تیلیت مشغول و کرد زمزمه ای "بیامرزه خدا " لب زیر محمود

 .شد خیره ویشروبر جوان به و کرد بلند سر فیروز حاج صدای با. بود

 .ست مصطفی اقا من پسر اینم -

 :گفت و کرد فیروز حاج به رو محمود.کرد تیلیت به شروع و نشست روبرویشان و داد سالمی مصطفی

 .نیستن مسجد و هیئت اهل من های بچه واال سعادتون به خوشا براتون، کنه حفظش خدا -

 :گفت و خندید حاجی

 دخترتم... کارشه تو سرش و خوبیداره اون به زندگی که پسرت ماشاال جان، حاجی که نداره عیبی -

 نیس؟ کافی صالحن هات بچه بگی اینکه برای همینا مگه باشه، حرف پشتت که نکرده کاری تاحاال که

 :گفت دلش در و انداخت زیر به را سرش

 .نیس کافی نه -

 .سپرد هایش حرف به گوش و اورد باال را سرش دوباره حرفش با

 مغازه تو خودم دست ور که بازارم تو بوده، مسجد و هیئت تو اومده یادم وقتی از مصطفی این واال -

 ...وقتیه چند حاجی راستیتش... وایمیسه

 :گفت و کرد ارام را صدایش



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  54

 هر دختر نمیشه زمونه این تو که میدونین خوب خودتون ولی ازدواجشه سن میگن خواهراش -

 . کرد ابانتخ ازدواج برای رو ای خانواده

 :گفت و داد تکان هایش حرف تایید به را سرش بود شده قضیه متوجه که محمود حاج

 خانواده هر و هستیم مذهبی که ما مثل هایی خانواده برای مخصوصاً... شده بدی یزمونه واال، آره -

 .کنیم قبول تونیمنمی رو ای

 :گفت و گذاشت دهانش درون سبزی ای تکه فیروز حاج

 اجازه شما که روز یه دخترام بخوام اجازه ازت میخواستم جون حاجی راستش دهنت، نقربو آخ -

 .خیر امر یک برای  بیایم مصطفی و من نبود موردی اگر دخترت، دیدن بیان بدین

 . کرد باز لب دقیقه چند از بعد و رفت فرو عمیقی فکر در

 .میدم خبر بهتون بذارم میون در پسرمم با رو موضوع این من بدین اجازه اگر -

 :گفت و نشست فیروز حاج لب گوشه لبخندی

 بجنبونیم دست یخورده پس نزدیکه محرم ماه که میدونین حاجی فقط حرفیه، چه این دارین اختیار -

 .میگیرم تماس باهاتون عصر فردا من بهتره

 .شد خوردن مشغول و داد تکان سری

*** 

 .گرفت را داریوش یشماره و گرفت دست به را تلفنش
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 خورد گوشش به که صدایش. کردمی صحبت او با باید ولی بود وقت دیر افتاد، ساعت روی نگاهش

 :گفت زده خجالت

 .بببخشید بودی؟ خواب جان،داریوش سالم -

 :گفتمی که شد بلند نیلوفر صدای خط طرف آن از

 .خوابن همه ساعت این نمیرسه شعورش کیه، -

 .زد لب و کشید خجالت بیشتر

 .زنیممی حرف فردا باباجان، بخواب برو -

 :گفت بود پریده سرش از خواب داریوش اما

 .شدم نگران بابا؟ شده چی -

 نیش همیشه زبان تیز نیلوفر که دانستمی کند، باز لب شب موقع ان تا نداشت قصد محمود حاج اما

 . باشند دهنده ازار هایش حرف اینگونه که کردنمی فکر اما زندمی

 اون راجب میخواستم... دراومده خواستگار سدنا برای میزنیم، حرف باهم فردا پسرم نیس یچیز -

 .بزنم حرف باهات

 .داد پاسخ و کشید ایخمیازه داریوش

 .کنیممی صحبت فردا پس باشه -

 .خورد گوشش به جاز موزیکی صدای شد حیاط وارد تا و چرخاند قفل در را کلید
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 و شد زیاد عصبانیتش خانه داخل به ورودش با کند پا از را هایش شکف و گفت استغفراهلل لب زیر

 :گفت بلند

 .گرفتی عوضی با رو جا این نیس، کارا این جاز خونه این گفتم دفعه صد -

 هر. کوبید زمین های سرامیک روی به و برداشت عصبانیت با و رفت میز روی کوچک ضبط سمت به

 :گفت بغض با و رفت جایی اش تکه

  بابا؟ کردی ارشچیک -

 :گفت و رفت اتاقش سمت با گویان ذکر حاجی

 .داریم مهمون فردا پس بکش خونه روی و سر به دستی یه فردا -

 دل در و خورد سر دیوار کنار بست را در که هنگامی و شد روانه اتاقش سمت به اعتراض بدون سدنا

 :نالید

 !گناهه؟ رقصیدنم و خوندن اواز تنهایی تو کردم،می چیکار داشتم مگه -

 کردمی خاموش را آتشفشان این که چیزی اما بود، منفجر حال در آتشفشان یک اندازه به دلش

 .بود مذاب مواد تمام روی آبی انگار که بود سفرش

 .رفت فرو عمیقی خواب به رویاهایش در غرق و برد پناه تختش به

 هر جواب و کردند صحبت یکدیگر با اسدن خواستگار مورد در محمود حاج و داریوش روز آن فردای

 موافقت بکشد دست خود رفتن از ازدواج با سدنا اینکه امید به فقط داریوش شد، مثبت آنها نفر دو

 .نخورد را چیزی حسرت اینده در تا باشد کرده نرفتنش برای را ها راه همه تا خواست و کرد
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 مابین اخمی شماره به کردن نگاه با .خورد زنگ تلفنش که بود خانه تمیزکردن مشغول سخت سدنا

 .داد پاسخ و شد مهمان ابروهایش

 .داداش زن سالم -

 :گفت شاد نیلوفر

  خوبی؟ خانوم عروس سالم به به -

 .بگوید چیزی نتوانست کالفه و تعجب با

 واال -

 .نوشت برایش

 "بجنبون دست یخورده برم نتونم میترسم ندارم، وقت من دانی "

 :بود تهنوش که آمد جوابش

 "افتاده؟ اتفاقی "

 .شد جوابش و

 "باش زود بده، شوهرم میخواد بابا "

 تا شد مطمئن وقتی و کشید بیرون به سرکی آرام. کرد لرزیدن به شروع تلفنش خورد تیک پیام تا

 .داد جواب است خوابیده پدرش

 .الو -
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 .شد بلند دانیال عصبی صدای

 .ذارمنمی سدنا ذارمنمی کنه؟ چیکار میخواد مرتیکه اون هی -

 :گفت وار پچ صورت به

 گوش بیارم هم ای بهانه تامینه لحاظ همه از اومده در خواستگارم که پسری این میترسم، دانیال -

 .میشونه کرسی به رو حرفش باالخره و نمیکنه

* 

 ته زا او که بود همانی سدنا شود، بیخیال توانستنمی. کوبید پایش روی و کرد مشت عصبی را دستش

 .کند رها را او راحتی همین به توانستنمی حاال و داشت دوست دلش

 .کرد تایپ برایش و گرفت بدست تلفنشرا

 "بده انجام بهت گفتن چی هر تو بیافته، اتفاقی ذارمنمی نباش نگران "

 .نوشت متیو برای و کرد رها تخت روی را اش خسته جسم

 .میسپرم بهت رو ام خاله دختر من باشه یادت نمیکنی، فادهسواست ازش که میدونم و دارم اعتماد بهت -

 .برد فرو فکر در سخت را او آمد که جوابی و

 "تخت تخت خیالت پس شه من زن قراره باشه، تو خاله دختر اگر دیگه بسه دانی "

 کراواتش و شد بلند. رسید کالفگی نقطه به تا شد تکرار و شد تکرار مدام ذهنش در "من زن " کلمه

 پیش سالها که خواهری حق در هم هنوز مادرش. رفت اتاق از بیرون به و کرد درست آینه جلوی را
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 روی کنارش. بیاورد در حال این از اورا تا بود احتیاج تلنگری و کردمی عذاداری بود داده دست از

 زخندپو او به سیاهش سرتاسر لباسهای. شد خیره اش پژمرده و زار یچهره به و نشست کاناپه

 آتش به را شده مادرش دل در حسرت این باعث که را محمودی حاج تا خواستمی دلش و زدندمی

 !بود نگفته مادرش هم را خواهرش مرگ حتی او. بکشد

 .کرد باز لب و کشید عمیقی نفس

 .کنم ازدواج میخوام من مامان، -

 :زد لب کرد حس رویش را متعجبش نگاه

 اون از کشیدی رو سختی همه این انتقام که وقتشه االن کردی، یهگر و کردیم گریه چی هر بسه -

 .بگیری ظالم

 :گفت آرام مادرش

 خودت؟ برای میگی چی -

 پسرش خواسته که دانستمی نزد، دم و سوخت دلش. دلش های زخم روی ریخت نمکی دانیال و

 .کند خاموش  را پسرش چشمان برق تا نخواست اما است غیرممکن

 .رفت فرو عمیق فکری در و ماند خیره خواهرش و خودش دونفره عکس ریناخ به سکوت در

* 
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 بود قاجاریه های انسان لباسهای شبیه که لباسهایی به آینه در نگاهش و زد اش قیافه به خندی کج

 سایز دو کم دست لباسها. میزد زار دار گل و گشاد های لباس آن میان در باریکش کمر. انداخت

 .بگیرد را خودش سایز تا نگذاشت نیلوفر چرا فهمیدنمی او و بودند ودشخ سایز از تر بزرگ

 تو که  همونی فیروز حاج پسر... بزنم حرف باهات و بزنم زنگ من حداقل نداری، که مادر گفتم واال-

 .کره تو افتاده نونت شده حالت به خوش بازم... دراومده خواستگارت داره کفش یحجره بازار

 :گفت هیستیریک ایخنده با و داد بیرون را اش شده حبس نفس

 .خندیدم بود خوبی شوخی -

 .داد ادامه که کند کنترل توانستنمی را زبانش زهر انگار نبود، بردار دست نیلوفر ولی

 عقل بال نداری، عقل واال... شوخی میگی تو کرده خواستگاری رو تو بابات از طرف میگم مسخره، -

 حجره از داره تبریز سرپوشیده بازار تو تاحجره چند میدونی کیه؟ فیروز جحا میدونی سدنا... نداری

 ! خوایمی چی دیگه کفش، تا بگیر فرش

 .بزند فریاد خواست دلش

 "رو تو شدن خفه "

 .چرخید زبانش در ولی

 ...میان میگفت دیروز بابا که هایی مهمون اون نکنه هیچی، -

 :گفت خنده با و کند تمام را حرفش تا نگذاشت نیلوفر
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 حاضرشو. پیشت بیام خواسته من از نیس خونه بابات... ببینن رو تو میان دوماد خواهرای فردا آره، -

 .بگیریم خوشگل لباس دست یه فردا برای بریم بیام تا

 .کرد باز اعتراض به لب سدنا

 .خوامنمی دارم لباس من ولی -

 .افتاد کار به نیلوفر تیز زبان دوباره

 میخوای تو فیروز حاج دخترای میگم من میخورن، صاحاببی دخترای درد به همسون تو های لباس -

 .برات بگیریم پوشیده کامالً دامن بلوز یه باید بپوشی؟ رو اونا

 سنگ در کوبیدن میخ مثل نیلوفر با زدن حرف. کرد قطع را تلفن مختصری خداحافظی با و کشید پوفی

 به را تلفنش. کرد باز دیگر های قطره برای را راه دنبالش و غلتید اش گونه روی اشکی قطره. بود

 .کرد تایپ دانیال برای و گرفت دست

 "میافتم؟ راه کی باالخره من "

 جیب در را تلفنش و کرد درست را بلوزش یقه سرعت به آمد که در صدای. ماند جواب منتظر و

. بریزد برایش چایی تا رفت آشپزخانه به و داد سالم داخل به محمود حاج ورود با. برد فرو شلوارش

 فریاد وجودش شیطان کند، ازدواج خواهدنمی دلش تا بگوید پدرش به چگونه تا نبود دلش در دل

 .زدمی

 تو کردن اذیتت اونا همه این چطور میری که تو. موافقی کنن فکر همشون بذار نگو، بگی؟ باید چرا -

 .کن اذیتشون هم
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 فنجان و نشست زمین روی کنارش دستش در چای سینی گفت،یم را آن مخالف وجدانش ولی

 محمود حاج محکم صدای کند باز دهان خواست تا. گذاشت جلویش نلبکی همراه به را کمرباریک

 .شد مانعش

 و پوشمنمی اینا از من... میخری رو گفت اون چی هر و میری باهاش اینجاست، چهار ساعت نیلوفر -

 هم فردا پوشیدی خواست دلت چی هر بسه کن رفتار خانوم یه عین نداریم، ...و قدیمیه مدلشون اینا

 فهمیدی؟. نمیاد در جیکتم و میشینی حاجی دخترای پیش مذهبی و مومن دختر یه عین

 بلندش صدای که بدهد جوابی نتوانست گیرد،می را کشیدنت نفس جلوی که موقعی بی بغض به لعنت

 .خورد گوشش به دوباره

 !نداشت جواب من سوال گفتم؟ یچ نشنیدی -

 .زد لب بغض پر و آرام

 .باشه بابا، باشه -

 بود کرده محارشان زور به پدرش آمدن از قبل که اشکی های قطره. برد پناه اتاقش به و شد بلند

 .کردند برمال را دلش راز و خودنمایی دوباره

 .کرد نگاهش و کشید بیرون فوراً شد بلند که تلفنش پیامک صدای

 . بری میفرستمت اتوبوس با شنبه بعد هفته کردم جور رو چیزت همه -

 بر سرش از دست راحتی این به پدرش دانستمی که او برای حداقل بود، دیر خیلی! شنبه بعد هفته

 .داردنمی
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 را او که گلی گل و سفید بلوزی با کند نگاهش تا خواستنمی دلش که بلندی ساده رنگ سیاه دامن

 کرد عوام مردم این مذهب و عقاید و نیلوفر نثار ایمسخره. بود کرده ساله چهل های زن شبیه بیشتر

 .شد بلند نیلوفر فریاد صدای ببرد کرم سمت به دست خواست تا و کرد شانه را موهایش و

 میکنی؟ چیکار -

 :گفت فوراً نیلوفر کند صحبت خواست تا

 که برنمیداره ابرو نمیکنه، آرایش موقع هیچ ردهنک ازدواج هنوز که دختری ما مذهب تو باشه یادت -

 .آفرین نکن رو آرایش دیگه ولی. بکنیم نمیتونیم دیگه کاری و برداشتی تو البته

 :گفت ایمسخره لحن با

 نداری؟ ای دیگه امر. عزیز داداش زن چشمم رو -

 :گفت بود شده سدنا آمیز تمسخر لحن متوجه خوب که نیلوفر

 خوام نمی که باش منو... نیومده کسی به زمونه دوره این تو خوبی که گفتمی خوب بزرگم مادر -

 و میخورن بعدت نسل تا هفت تا بشی پسره این زن اگر واال بپره، دستت از خوبی این به خواستگار

 .نه یا بختت به بزنی پا پشت میتونی ببین گفتن من از... میخوابن

 مهمانان مخصوص که پذیرائی به و شد بلند آرایش زمی پشت از و کرد لبانش مهمان زورکی لبخندی

 نیلوفر بعد دقیقه چند. نشست آیفون کنار سلطنتی مبل روی و کرد چک را ها میز روی. رفت بود ویژه

 . خندید لب زیر اش قیافه به سدنا و شد پذیرائی وارد

 .اش عروسی بش هم امشب و است عروس انگار که بود کرده آرایش طوری سدنا ارایشی لوازم با
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 :گفت نیش با بود شده سدنا خندیدن متوجه که نیلوفر

 یخورده زشته دختر... نشسته آیفون زیر رفته! کنه ازدواج نبود راضی نبود این انگار خدا رو ببینشتو -

 .بکش خجالت من از یخورده بشو، سفید و سرخ

 .گفت نیلوفر ایبر "بابایی برو" و رفت آشپزخانه به و شد بلند جایش از عصبی سدنا

 به قدر چه هر دیروز از. چیست دانیال نقشه دانستنمی و جوشیدمی سرکه و سیر همچون دلش

 :بود گفته فقط داریوش نیست، ازدواج به راضی که بود گفته داریوش

 . من سر نزن نغ ولی نه، بگو سر اخر بشین -

 .کرد تکرار مدام دلش در و بست محکم را چشمانش آیفون صدای با

 .افتهنمی باشاتفاقی اروم باش، آروم -

 و شدند وارد خوشرو و زیبا ولی چادری دختر دو. ایستاد کنارش و رفت در سمت به نیلوفر صدای با

 دادن دست هنگام لب زیر بود بزرگتر انگار که آنها از یکی. دادند دست سدنا به بعد و نیلوفر به اول

 :گفت سدنا با

 .ماشاال هراز ماشاال -

 آشپزخانه سمت به و شد وارد سرشان پشت هم سدنا و رفتند پذیرائی سمت به نیلوفر های تعارف با

 لب زیر و ریخت کریستال های لیوان در را بود کرده حاضر قبل از نیلوفر که هایی شربت و رفت

 :گفت

 نیان؟ دیگه و برن دربیارم بازی جلف یخورده اینا جلو چطوره -
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 را صدایشان. رفت پذیرائی سمت به سینی برداشتن با. کند صبر دانیال به ماداعت به تا داد ترجیح ولی

 :گفت احترام با و شد خم ها دختر آن از بکی جلوی. بودند بش و خوش حال در که شنیدمی

 .بفرمایید -

 سر و نشست ها مبل روی نیلوفر کنار. برداشت را لیوان تشکر با و آمد باال دختر یشناسانه قدر نگاه

 .شد بلند ها دختر از یکی صدای که کرد بازی انگشتانش با زیر هب

 ته مصطفی و کرده فوت ساله چندین االن ما مادر نه؟ یا میدونید دونمنمی خانوم نیلوفر راستش -

 انتخاب با تا خوادنمی دلمون هم ما سپرده، امانت بزرگترم خواهر که من دست رو خونه تغاری

 حرف ایکلمه چند یه خانوم عروس این با تا اومدیم امروز همینم برای... کنیم زهر زندگیشو غلطمون

 .باشیم داشته ازش هم شناختی یه و بزنیم

 .داد ادامه و نوشید ای جرعه و برد سربتش لیوان به دست

 رو صدات بزنی حرف خواینمی خانوم عروس... متین و وقار با و زیباست خیلی دخترمون ماشاال -

 .بشنویم

 :گفت وار زمزمه و اورد باال را سرش کرده هول

 آخه؟ بگم چی -

 :گفت کناری دختر

 بپرسی؟ نداری چیزی سوالی -

 :گفت زیر به سر سدنا
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 ...ولی چرا -

 .عزیزم بپرس نکش خجالت -

 .گرفت نیشگونی نیلوفر سدنا سوال با

 .شکلیه چه حتی دونم نمی دونم،نمی برادرتون از چیزی من -

 به. کشید بیرون عکسی و برد کیفش در دست بزرگ دختر و نشست پهنی بخندل دختر دو رویهر

 :گفت و داد نیلوفر دست

 و بیست ما مصطفی راستش. خانوم سدنا خدمت بدین رو عکس این ما رفتن از بعد خانوم نیلوفر -

 ...خریده تازه هم پرشیا یه داره، تبریز کفاشای بازار تو فروشی کفش مغازه یه سالشه، هشت

 اهل همه از تر مهم و ببینه کسی ناراحتی نمیده رصایت دلش برخوردیه، خوش و اخالق خوش پسر

 .است روزه و نماز

 :گفت ای سیاستمدارانه لحن با نیلوفر

 اگر انشاهلل خانوم مرضیه. دیگه میشه پیدا کمتر جوونها این از زمونه و دوره این تو کنه حفظش خدا -

 کنن؟ زندگی کجا جوون دوتا این قراره گرفت سر وصلت این شد قسمت

 .سپرد گوش هایش حرف با میل بی است، مرضیه روبرویش دختر اسم بود فهمیده تازه که سدنا

 دو هر و کردیم شوهر که خواهرم و من. میدونین که طور همین تنهاست من پدر خانوم نیلوفر واال -

 لطف ما به خیلی بشینه پدرجان باالی طبقه کنه قبول جان سدنا اگر همینم برای شدیم دور ازش تامون
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 اسم به رو دوم طبقه بابا اینکه هم و نمیشیم نگرانش هی دوتا ما و هست بابا به حواسش هم میکنه،

 .میشه حساب هم خودش خونه جورایی یه و زده مصطفی

 :نالید دلش در

 های سنت این از متنفرم.. .عروس نه باشه داشته رو باباشون هوای که نوکر یه دنبال اومدن بفرما -

 ...دیگه بدین زنش تنهاست باباتون که چه عروس به... ته و سر بی

 .پرید جا از سوالشان با که بود غرق افکارش در

 نداری؟ مشکلی موضوع این با که تو جان سدنا -

 . بگوید توانست فقط سدنا و

 نه -

 یادشان چیزی انگار که کردند رفتن قصد و رفتند اشصدقه قربان موضوع این از خوشحال دختر دو

 .افتاد

 خدا شکر. کردیم عروسمون راجب کوچیک تحقیق یه اینجا به اومدن قبل ما جان نیلوفر راستش -

 چادری هممون ما راستش... گیریم سخت بهش ما که هست موضوعی یه ولی نگفت رو بدش کسی

 رو موضوع این مصطفی با من نمیکنه، ادهاستف چادر ولی داره کامل حجاب اینکه با جان سدنا و هستیم

 اجباری ما بازم نکنه هم قبول اگر ولی بهتره خیلی کنه سر چادر که نظره هم ما با اونم زدم حرف

 .کنیمنمی
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 را مسخره هایلباس آن و رفت اتاقش به فوراً سدنا. شدند خارج خانه از باالیی و بلند خداحافظی با و

 .داد جواب بهار شماره دیدن با و برداشت فوراً شد بلند که تلفنش صدای. کند تنش از

 هوم؟ -

 رفتن؟ شوهرات خواهر شد چی مار، زهر هومو -

 .غرید عصبی

 رو ها بازی مسخره این و میرم که خوبه چه... دیگه اوردن در رو اش مسخره شوهر، خواهر درد -

 .دیگه نمیبینم

 .پرسید ریزی خنده با بهار

 میگیری؟ گاز منو که گذاشته دمت رو پا باز کی مگه، شده چی -

. باید کنی سر چادر میگن شعورا بی. ببین حاال میکنم مهمونت چندتا یه ببینمت بهار، بخندی آب رو -

 داره آرزو که یادختر چیه؟ به چی نیس معلوم میکنی هم اونو حمالی ددیمون خونه باال طبقه میری

   ه؟کن خوش دل باید ازدواج این چی به شه عروس

 :گفت مرموزانه بهار

 آقاتون حاج با بعدش دادممی رو بله بودم جایتو من باشه، حاجی اون دارایی و مال باید دلخوشیش -

 که برو دِ و میکشتی شونو دوتا شبانه بعدش و میگرفتی اینجوری هم رو پاست میرفتی کربال سفر یه

 .رفتی

 :گفت گرفته حجم باچشمان سدنا
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 .قاتلم من مگه بیشعور نه؟ میخونی، زیاد اییجن رمانای جدیداً -

 .کردمی صدایش که شد بلند نیلوفر صدای

 .کنیم جمع کن کمک رو اینا بیا رفتی کجا سدنا، -

 :گفت خنده با بهار

 .فعالً نیومده زره فوالد مادر تا برو -

 .کردمی صحبت داریوش با که آمد نیلوفر صدای. رفت بیرون به و کرد قطع

  نکرد؟ اذیتت که پروانه -

 .داد ادامه و کرد مکث کمی

 درست شام حال بیارین بگیرین چیزی یه شام برای داریوش راستی دیگه، خونه بیاین رفتن آره -

 .نداریم دیگه کردن

 ادعای و بود نکرده جا به جا هم را بشقاب یک کرد، ها میز روی نگاهی. شد پذیرائی وارد ایباصرفه

 :گفت ادعایی پر لحن با. داشت خستگی

 .کنم درست شام برا چی یه منم کنی جمع رو اینا تو تا داداش زن -

 .کشید دراز رویش و انداخت نفره سه مبل روی را خودش نیلوفر

 .میشه نصف داره کمرم که کن جمع رو اینا بگیرن، شام گفتم -
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 از همیشه هم بیامرزش خدا مادر و بود اینگونه همیشه. کرد کردن جمع به شروع و کشید پوفی

 .باشد خوشبخت داریوش که بود این بود مهم که چیزی ولی شدمی کالفه کارهایش

 .شد وارد عکس با نیلوفر که بود کار مشغول آشپزخانه در

 .زیر به سر و باال و قد خوش امیرمه، داداش شبیه سدنا، ببینش بیا -

 کرد، خالی درونش را بود آب از پر که را مسی آب پارچ و برداشت را درش و رفت سماور سمت به

 بلند نیلوفر صدای. گذاشت ظرفشویی زیر را پارچ تفاوت بدون و زد لبخندی درآمد که جزش صدای

 :شد

 آره؟ دیگه نمیاری حساب به منو چی؟ یعنی دقیقاً االن -

 :گفت آرامی لحن با

 بذارین بزرگترمین، باشهن چی هر... بدم انجام کاری همچین بکنم غلط من داداش، زن حرفیه چه این -

 .کنممی نگاش بعداً اتاقم تو

 :گفت شوخی لحن با و شکفت نیلوفر های لب لبخندیروی

 . خودت برا کنی بافی رویا عکسش با شب اتاقت تو میذارم کشیدی؟ االن نمیکشیدی خجالت ازصبح -

 :گفت بشنود، من سمت از جوابی نتوانست تا و کرد مکثی

 .بیا هم تو شد تموم کارت بکشم زدرا یخورده میرم من -

 : گفت لب زیر
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 !شدی خسته کردی کار خیلی اینکه نه -

 :گفت تندی لحن با نیلوفر انتظارش خالف بر

  گفتی؟ چیزی -

 :گفت و شد کار مشغول دوباره

 .دادیم زحمتت خیلی کن استراحت برو نه -

 .نوشت خواهرش برای و برداشت را تلفنش. کشید دراز حال در و شد دور اتاق از کنمیمی خواهش با

 ... شوهرم پدر خونه باشم، میخواستی کجا "

 ".بود اومده خواستگار دختره این برای

 .آمد جواب

 "بکنه چی خودشو من واسه میخواد رو، حیا بی یدختره این میگیره کی وا "

 .کرد تایپ حرص با

 میزنم زنگت فردا... ندارن هایی سشان چه ملت خدا روغن، دیگ تو افتاده پا و دست چهار بازم "

 "میزنیم حرف

 :گفت سدنا به رو و برخاست جایش از شد بلند که آیفون صدای

 .کن پهن رو سفره تو داریوش و آقاجون استقبال برم من تا -

 :گفت دلش در دوباره سدنا و
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 .خال و خط خوش مار ای -

*** 

 .نوشت دانیال برای و رفت تلفنش تسم به. شد اتاقش وارد آرامش با و کشید ایآسوده نفس

 "کن کمکم دانیال میان، فردا"

 :شد جوابش

 " میبینمت فردا بخواب برو دلم عزیز تخت خیالت "

 .بود گرفته محکم را بود سقوطش از مانع که طنابی تنها ولی گذردمی دانیال ذهن در چه دانستنمی

 دلش همیشه که امروزی و نو های لباس و رفت کوچکش چمدان و رفت هایش لباس کمد سمت به

 :زد لب و کرد نوازش نداشت را کار این اجازه و بپوشد میخواست

 .نمیذارمتون منتظر برم شده خراب این از دیگه، مونده کم -

 نفر چندین انگار کرد،می درد تنش تمام و بود خسته. رفت تختش سمت به و کشید عمیقی نفس

 .گذاشت قلبش ویر دست و کشید دراز بودند زده کتکش

 !نشی چیزا این شاهد و نزنی کاش نزنی، کاش -

 گلویش بیخ را دستش کسی انگار داشت، دار طناب حکم برایش هم روز چند همین ولی بود مانده کم

 . بیاورد کم نفس که طوری بدهد فشارش محکم و باشد گذاشته

 .داد بیرون کشداری پوف و کرد شماره به نگاهی. گرفت او از را کردن فکر مجال تلفنش صدای
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 .داداش زن بله -

 !ما زحمتای با خبر چه خانوم، عروس سالم -

 :گفت و زد تلخندی

 داشتی؟ کاری جانم... میاین حساب به رحمت شما زحمتی چه -

 :گفت کنان من من نیلوفر

 دیدی؟ رو عکس ببینم زدم زنگ -

 آبشار آن میان دست و گذاشت دستش کنار عسلی روی و کرد باز را بلندش موهای کش کالفه

 .برد خرمایی

 چی؟ که خُب دیدم، بله -

 .دیدیش چطوری خب... احساس بی -

 :گفت که بگذارد سرش به سر کمی خواست

 بیشتر مذهبیه پسره این مطمئنی بود، خوب خیلی خودش زردش شلوار و جیغش صورتی بلوز بغیر -

 .که هاس قرتی شبیه

 :گفت آرامی لحن با نیلوفر

 دیدی؟ تو رو کی عکس که نبود زرد شلوارش دیدمش منم هستش قرتی کجاش بابا هن -

 :گفت و خندید آهسته
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 .بخوابم برم نداری کاری -

 . چرخید پنجره سمت به و کرد قطع را تلفن. کرد خداحافظی و گفت کشداری "فش "

 .کرد وصل تلفنش به و برداشت کشو از را هندزفری

  دورو جای یه تو با میخواد دلم "

 هیشکی نباشه که

  بشه کور الهی که میدونی خودت

  رو ما میون عشق که اونی نبینه

 اصالً نمیذارم بخواد دلت اگه

  زوریه عشقم

 بری بکنی دل من از که نمیشه

 توسری همه از

 رو خدا کار ببین

 عاشقتم من نباشه غمت

 یکم باشه عشقت به حواست

  بخند فقط تو نباشه کاریت

 نممجنو تو با
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  عشق تا برده منو تو چشای

 میخوامت اینقدر کردی چیکار

 نامت به زدم زندگیمو

 " مدیونم تو به

 .کردمی زمزمه ترانه او با لب زیر

 بد چشای بمونه دور تو از "

 کرد دیوونه رو همه نگات اون

 صد رو تو با دلم ضربان

 واست میره نفسم

 ".برگرد زود رفتی جایی

 باز باره چند به را چشمانش. کرد حس پنجره پشت ای سایه که میرفت فرو خبری بی عالم به کم کم

 .نیاید در هم صدایش داد ترجیح و نشست تخت روی ترس با. بود واقعی نه ولی کرد بسته و

  بود؟ کسی چه پنجره پشت مرد سایه پس بود؛ خواب اتاقش در پدرش

 پاورچین. رفت اتاق دیگر یپنجره متس به آرام و شد بلند. پیچید جانش در بدی دلهره و استرس

 .برد پرده سمت به دست آرام و ایستاد دیوار کنار پاورچین

 :گفت خود با و نبود آنجا کسی. انداخت نگاه پنجره جلوی به و کشید کنار کمی
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 .حتماً شدی خیاالتی -

 دستی شد خارج اتاقش از تا. بخورد آبی تا رفت آشپزخانه سمت به و داد تکان تاسف با را سرش

 .کشید ای خفه هین ترس با و شد گرفته قرار دهانش روی

 گوشش کنار آشنایی صدای که بود ضعف حال در کرد، تر را هایش گونه و شد اشک از پر چشمانش

 :گفت

 .منم نترس -

 قرار رویش به رو و کوبید دیوار به را پشتش و شد اتاق وارد بود دهانش روی دستش که همانگونه و

 .گرفت

 .بابا نترس ترسیدی؟ چیه؟ -

 .راند زبان به باالخره و شد دلربا های چشم آن به خیره

 جدات من از نتونه هم بابات حتی که اونقدری... بفهمی تونینمی خودتم که اونقدری... دارم دوست -

 رناجو جور یه اینجور که دلم با کردی چیکار. اومدم شدم پا و کنم صبر نتونستم که اونقدری... کنه

 .بستم دل بهت

 او. انداخت پایش سرتا به را متعجبش نگاه سدنا شد، تر نزدیک و کشید دهانش روی از را دستش

 !شنیدمی چه بود سخت برایش باورش! بود جا آن شب موقع آن
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 همان پهنش های شانه. کشیدمی رخ به بیشتر را اش ورزیده هیکل اش مشکی سرتاسر های لباس

 باشد گرفتنش آرامش برای ایگهواره توانستمی کشیدن سختی ها مدت از بعد شاید که بود چیزی

 ...ولی

 است شنیده که چیزی بداند خواستمی هم شاید شد، تردقیق اش چهره به و آورد تر باال را نگاهش

 قضیه بودن واقعی از نشان ابروهایش مابین اخم و جدی یچهره! نیست بیشتر شوخی یا واقعیست

 . داشت

 .کشید ریشش ته روی و آورد باال را دستش

 ...من ولی -

 به را اشپیشانی آرام. شود خرد و بکشد رنج این از بیشتر دلش نخواست دهد، ادامه نخواست

 و بود شده تر سنگین سدنا بغض. نگوید چیزی و شود ساکت تا بود کافی همین چسباند، اشپیشانی

 .ریزدمی هم به را دنیا تا بود ئنمطم بریزد اشکی تا بود کافی سخت شرایط آن در

. کشید آغوشش به کامل و کرد محکم سدنا کمر گودی دور را دستش بود، داده کف از اختیار دانیال

 های بوسه سرش روی. گرفت عمیقی های نفس و برد فرو رنگش خرمایی های آبشار مابین سرش

 :گفت و کاشت ریزی

 .شی آروم که کن گریه کن، گریه جونم به دردت -

 .دهد سر گریه زار زار و بگذارد ستبرش سینه روی سر تا بود کافی جمله چند همین

 .کرد زمزمه لب زیر
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 .برم خواممی من... نباید ما... نیس درست این دانیال -

 :گفت عصبی. بود آورده زبانش به را رفتن اسم دوباره

 اون... زندگیم وسط اومدی یهو دیس پا که بودم کرده فراموشت یال همه اون از بعد من لنتی دِ، -

 .بود اومده خیاالتم از تر فرا یکی انگار. شدم عاشقت باره هزار و دوباره دیدمت دفتر تو که روز

 گیرمنمی جلوتو بری بخوای بازم اگر نیس، بستن رو مقابلت طرف بال و پر که داشتن دوست سدنا ولی

 هان؟ رفتیم، باهم شایدم

 .آورد باال را سرش و گذاشت اشزیرچانه دست

 میگی؟ چی -

 .کرد زمزمه آرام. کاشت لبانش روی ایبوسه و برد جلوتر را سرش. نداشت طاقتی دیگر

 درسته؟ رضایتِ عالمت سکوت -

. شد دیده محمود حاج برزخی یقیافه و شد باز شتاب با اتاق در که دهد هدیه دیگر ایبوسه خواست

 :تگف صدا وبدون گرفت فاصله ازاو سدنا

 .شدم بدبخت وای -

 باورش در هم هنوز آمد، بند زبانش و بگیرد محکم را دانیال کت آستین  توانست فقط استرس با

 !بود زده مثال خیابانی دختران به را او. بود شنیده که را هایی حرف گنجیدنمی

 بشه چی جوابم که کردم تالش و کردم کار کی برای سال همه این که بگو منو سر؛ خیره دخترک -

 این؟
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 .داد ادامه و داد نشان را دانیال دستش با

 هان؟ کردم بزرگ اینجوری رو شماها من مگه میشناسی؟ کجا از رو قرتی بچه این -

 :گفت و رفت تر جلو دانیال که بزند هم را دوم سیلی خواست

 میچربه؟ دخترت به زورت االنم کردی خاک زیر رو ام خاله نیس بس -

 .زد فریاد رنگ قرمز مانیچش با محمود حاج

 بود؟ کی خالت خودت؟ برا میگی چی -

 یکباره به دنیا غم تمام. نشست زمین روی و گرفت دیوار به دست و افتاد دوهزاریش تازه لحظه یک

 که بود پر کینه آتش با آنقدر وجودش ولی دید را پدرش شکستن چشم به سدنا. شد ریخته دلش در

 .زد او به تلنگری هم خودش

 دم که همونی بیاد، و بره خواهرش با نذاشتی ها سال که مامانی همون بود، من مامان دانیال خاله -

 .بود زبونش رو خواهرش اسم مرگشم

 :گفت کنان هقهق و زد گریه زیر بلند

 خواستی که بالیی هر نمیذارم اون عکس بر ولی مادرم همون دختر من محمود، حاج کن گوش حاال -

 هام بچه اگر گفتمی که بودم شنیده زبونش از بار هزار نبود، خوشبخت باهات رمماد. بیاری سرم

 ... کنی قیچی رو بالم و پر میخوای بازم برم بذارم میخوام من که االنم.  میرفتم میذاشتم نبودن

 .کرد خالی را وقتش چند های عقده تمام و گرفت اوج اش هق هق
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 همه عین منم کنن، بزرگ بچه و بسابن و بشورن فقط که کنننمی ازدواج ها زن نیستن، برده ها زن -

 من ندادی، بهم وقت هیچ تو که چیزی... دارم نیاز محبت و مهر به منم... ام زنده و کشممی نفس آدما

 .کنم نمی ازدواج فیروز حاج پسر با

 :گفت آرام و شد راهی اتاق در سمت به شد بلند آهسته و گرفت دیوار به را دستش محمود حاج

 از برو اینجا از زاده حروم این با کن جمع وسایالتو... کنمنمی حاللت حقمو... چیز همه بی یدختره -

 ...دختری من نه و داری خانواده تو نه بعد به این

 :گفت فریاد با دانیال

 هم دقیقه یه ذارمنمی میبرمش که معلومه... آبادت و جد هفت و خودتی حرومزاده جون، حاجی هی -

 .بمونه زندون این تو

 .چسبید را اش یقه و برگشت سمتش به حاجی

 بزرگتر حرمت داشتم، حیا و شرم بودم تو سن قد من جان بچه! هان ببریش؟ میخوای صفتی چه با -

 خودتون دیگه بعدشرو به این از بدم بهش وعقد صیغه اجازه محضر میام صبح فردا. میداشتم نگه

 .میدونید

 :گفت دانیال. شد خارج اتاق از و

 . میشه برداشته کوچیکتر از تقصیر نداره نگه خودشو حرمت خودش که بزرگتری -

 درد چقدر سدنا که فهمید تازه دانیال. زد گریه زیر تر بلند و نشست زمین روی سدنا شد بسته در تا

 .گفت بلند سدنا که بزند او به دست خواست و رفت سمتش به. است کشیده
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 ...من... نزدیازدی، من به دست -

 .کشید عقب دست دانیال. دهد ادامه نتوانست و برید را امانش گریه و

 .کن جمع وسایلتو پاشو باش، آروم باشه -

 :گفت و کرد توقف داریوش یخانه کنار

 ما؟ خونه بریم نمیای مطمئنی -

 .داد جواب احساس بی و خشک خیلی سدنا

 .خداحافظ -

 داریوش نگران و ژولیده یقیافه و شد باز داخل از در بزند را گزن خواست تا و رفت آیفون سمت به

 .داد فشار گاز پدال روی دستش کردن بلند با و زد بوقی دانیال. شد پدیدار پشتش

 .گفت آرام داریوش. شدند تر هایش گونه دوباره و خزید داریوش آغوش در طاقت بی سدنا

 .ببینم داخل بریم بیا خوب دختر هیس، -

 :گفت و کرد باز را آسانسور در. برد داخل سمت به و گرفت را دانچم دسته

 .تو برو -

 خواهرش زار یچهره به نگران مدت تمام در داریوش. زد را ۵ دکمه و شد اتاقک وارد آرام سدنا

 .بگوید چیزی توانستنمی و بود خیره

 :گفت سدنا خانه به ورودشان با
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 .شم مزاحم خواستمنمی ها خدا رو ببخشیدتو -

 .زد لب کنان نجوا و آرام داریوش

 .زنیممی حرف صبح بخواب انداختم جا برات پروانه اتاق تو برو بیا فعالً آرومتر، -

 دوباره و داشت نگه را دستش داریوش که کند حرکت اتاق سمت به تا خواست و داد تکان را سرش

 .کشید آغوشش به

 .بخواب راحت برو االنم. ..هستم من تا نباش نگران باشه، نکن فکر بهش -

 :گفت وار پچ سدنا. زد سرش روی آرام ای بوسه و

 له زیرش بود سنگین خیلی بود سنگین. هرزه گفت بهم بابا... داداش میمردم نداشتم هم رو تو -

 .شدم

 :گفت غمگینی لبخند با داریوش

 .بخواب فعالً برو... میدونم رو چی همه میدونم، -

 و کند تن از را اش مانتو و روسری و گذاشت ای گوشه را چمدانش و رفت پروانه اتاق در سمت به

 .زد لب و انداخت کوچکش فرشته خواب غرق قیافه به نگاهی. انداخت تشک روی را خودش

 ...بابام که شانسم بد چه و! داری داریوش مثل بابایی شانسی خوش چه -

 برای و برداشت را تلفنش و کرد پروانه هب را پشتش. دهد ادامه نتوانست و بست را گلویش راه بغض

 .کرد دل و درد و داد پیام بهار
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*** 

 .گفتمی هذیان لب زیر و کرد خالی گاز پدال روی را حرصش تمام

 .گفتم کی ببین حاال میزنم آتیشت چیز، همه بی مرتیکه -

 ساختگی لبخندی با. بود منتظرش ایوان روی که شد کلید رویش مادرش نگران نگاه خانه به ورودش با

 :گفت

 مامان؟ هنوز نخوابیدی چرا -

 :گفت اخم با مادرش

 بودی؟ کجا بودم، نگرانت -

 .گرفتم رو کشیدی سختی چی هر انتقام که جایی خوب، جای یه -

 .پرسید نگرانی لحن با مادرش

 .دانیال کردی چیکار -

 :گفت مهربانی لحن با و انداخت دستش روی و کند تن از را کتش دانیال

 .بگم بهت بریم بیا -

 .برگشت مادرش سمت به تعجب با که شد صورتش نصیب محکمی سیلی داخل به ورودشان با
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 بهم رو خانواده یه زندگی که بیشرفیم اونا مثل هم ما مگه هان؟ بود داده ایاجازه همچین بهت کی -

 رو انتظار همین ازت و دادم یاد کاری درست بهت همیشه من دانیال نباشه، خیالمونم عین و بزنیم

 ...نکنی بدی دوستت چه و دشمنت چه خدایی یبنده هیچ به که دارمهم

 :گفت و انداخت زیر به سر شرمنده دانیال

 .بودم نرفته اونجا بدی نیت به من مامان ولی -

 .زد داد عصبی مادرش

 ...که هست کارت ینتیجه مهم نیتی هر به حاال -

 :گفت آهسته و زد دریا به دل

 .خودشون مثل یکی به بدنش بگیرن تصمیم براش که بشم شاهد تونستمنمی عاشقم، یه من ولی -

 :گفت آهسته و نشست دستش کنار مبل اولین روی و گذاشت دهانش روی دست تعجب با فرح

 گفتی؟ چی االن تو -

 .داد پاسخ بیخیالی با دانیال

 .ام خسته بخوابم میرم -

 زانو حوصله بی و غمگین و نشست تختش کنار بست را در که نگامیه. شد روانه اتاقش سمت به و

 سخت را او موضوع این و بود هایش گوش در هنوز سدنا هقهق صدای. کشید آغوش به را هایش

 !کردنمی را کار آن هرگز و گشتمی باز قبل ساعت چند به تا داشت را توانش کاش. کردمی ناراحت
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 .بود کرده داغانش چنانآن  او ناراحتی سدنا، تسم از عشقش شدن طرد از بیشتر

 و رفت آینه جاوی میز سمت به و کند کنترل را خشمش  نتوانست آخر در و کشید عمیق نفس چند

 .ریخت زمین روی را لوازمش و ها ادکلن تمام

 دست آمد صفحه روی سدنا اسم وقتی. رفت کتش سمت به خسته و شد بلند همراهش تلفن صدای

 .داد بجوا پاچه

 جانم؟ -

 .خورد گوشش به وار پچ سدنا صدای

 .سالم -

 :گفت پچ با  دوباره سدنا. ماند منتظر و داد سالم آرام

 کجایی؟ -

 چطور؟ خونه، -

 . شد ریخته جانش در بدی نگرانی دل و استرس

 تو؟ کجایی افتاده اتفاقی -

 ...داریوشم یخونه -

 :گفت باالخره کشیدو عمیقی نفس سدنا
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 دونممی داریوش مثل رو تو من دانیال... کنیممی فراموش رو افتاد اتفاق و شد که چیزی هر بامش -

 ...من... تونیمنمی ما... دارم دوست خواهرانه و

 :گفت فریاد با

 !نمیذارم میگم من مگه بری؟ میخوای هان؟ چی تو -

... میگذرم جونمم از تو لیخوشحا خاطر به که میخوام رو خاطرت اونقدری واحد و احد خدای به سدنا

 .باشم کنارت بذار و نباش خودخواه اینقد پس

 :گفت ایگرفته صدای با و کرد النه گلویش در بدی بغض

 ندارم وقت من ولی شنبه تا مونده روز سه... برم اینجا از فقط کن کمکم داری دوسم واقعاً اگر دانیال -

 .برم تا کن راهیم و داری سمدو چقدر که کن ثابت بهم. برم زودتر چه هر باید

 :گفت آرام غلطید، هایش گونه روی اشک قطره اولین و بست را چشمانش غم با

 .کنم راهیت و بکنم رو الزم های هماهنگی تا بده فرصت بهم شب فردا تا فقط هستم، نوکرتم -

 .کرد قطع را تلفن "حافظ خدا باشه، " گفتن با و نشست سدنا های لب روی پهنی لبخند

*** 

 با و انداخت ساعت به نگاهی نشست، تشک روی و شد بلند خواب از زیادی خیلی درد سر با صبح

 :گفت بلندی صدای

 .کرده بارونم فحش داداش زن االن خوابیدم، چقدر وای -
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 .شد مانع نیلوفر صدای که برود دستشویی سمت به تا کرد باز را در آرام و شد بلند

 .هکرد غلطی چه که نیس معلوم -

 .داد ادامه و کرد مکث کمی که کردمی صحبت تلفن با انگار

 اگر داره، گناه رو چی چی... ارازل یدختره دارم، نگهش چطوری من رو دختر این من آبجی آخه -

 ...بیرون نمینداختش خونه از پدرشوهرم که داشت گناه

 .راشنید صدایش دوباره.کند کاری نتوانست و ماند در دستگیره روی دستش

 داریوشم... میرم من اینکه یا بره اینجا از باید یا دارم، نگه خواهرشم نیستم برده که من حال هر به -

 .شدهچی نمیگه حسابی و درست

 :گفت فوراً که شد اش بیداری متوجه نیلوفر و خورد سُر دستگیره روی از دستش

 .میزنیم حرف باهم بعداً برم قربونت برو شد، بیدار انگار -

 .نالید لشد در

 کنم رو اشون خانواده بردگی برم حاجی پسر با من داشت دوست دیروز ذات، بد روزگار به لعنت -

 . کنه تحمل منو نمیتونه روز دو یه االن

 :گفت دید آینه در را هودش و کرد بلند سر که همین و زد صورتش به آبی و شد دستشویی وارد

 ...نکنه اش دیگه بنده محتاج رو ای بنده هیچ خدا -

 .دید رویش به رو را نیلوفر و کرد باز را در آرام
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 !خواب ساعت خانوم، سالم -

 :گفت لب زیر و داد سالمی

  احساسات ابراز بعد برسم بزار حداقل -

 .کن

 .شد بلند آشپزخانه از نیلوفر صدای که نشست رویش و رفت پذیرائی وسط های مبل سمت به

 .بری بعد بخوری رو ناهار حتماً کردم، ستدر رو ات عالقه مورد غذای برات -

 .شد مانعش ولی بزند فریاد خواست لحظات آن در دلش

 .زد خندیکج و نشست زمین روی سفره کنار

  کردی؟ چی داداش زن به به -

 :گفت لبخند با داریوش

 .بگردیم باهات یخورده بریم بعدش بخور جونت، نوش -

 :گفت طعنه با نیلوفر. شد داریوش منظور متوجه خوب

 شما تا اتاق تو میرم من نهایتش بزنین، حرف بیرون برین میخواین که است غریبه اینجا مگه -

 .بزنین حرفاتونو

 .گذاشت سفره وسط را سبزی ظرف و

 .کرد صدا را پروانه داریوش



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  89

 !کنی بازی دوباره میری بعداً بخور ناهارتو بیا بابا، یپروانه -

 ...پروانه حال به شخو. داد داریوش به را نگاهش

*** 

 .بود عصبی و رفتمی دیگر یگوشه به اتاق یگوشه از دست به تلفن

 و کیه دونمنمی که بدم یکی تحویل رو سدنا چطوری من... بیا خودت گفتم بهت من اوزان، -

 .چیکارست

 یکی تُلگا نباش ننگرا... که بیام پاشم کنم ول تونم نمی رو امتحانام من بود، شنبه قرارمون ما دانیال -

 .دارم اطمینان بهش من که اونایی از

 :گفت فریاد با

 که نیستی متوجه چرا بریزم، سرم تو خاکی چه کرد نگاه بد نیت با سدنا به راه نصف حسابی مرد -

 .کنم اعتماد خودت جز کسی به تونم نمی

 :گفت عصبانیت با اوزان

 خودم اینورم... نترس تو دارم کامل اعتماد تلگا به من بیاردش، تلگا بده یا باش منتظر یا حال هر در -

 .تخت خیالت میگیرم تحویلش

 ...منشی صدای بندش پشت و شد بلند در صدای. نشست کاناپه روی و کرد قطع را تلفن عصبی

 بیاد؟ بفرستم کنم چیکار. دارین کننده مراجعه دانیال آقا -
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 . گفت و کشید صورتش روی دستی کالفه

 .نکن قبول دیگه ازن از بعد ولی ادبی بفرست -

 بندش پشت و داریوش قامت و شد زده اتاق در. نشست اش صندلی روی و شد روانه میزش سمت به

 :گفت و شد بلند لبخند با.  شد دیده سدنا

 منتظرین؟ کی از هستین، مارمولکی عجب اینجان؟ کیا ببین به به -

 :گفت باخنده داریوش

 ...سدنا هم و تو با هم دارم حرف که بشین بیا. اومدیم تازه سوماً نباشی، هخست دوماً سالم، اوالً -

 روی کنارشان و داد قهوه فنجان چند سفارش و برداشت را تلفن و پیچید وجودش در بدی استرس

 :گفت دل در. داد سدنا غمگین صورت به را نگاهش. نشست کاناپه

 گفته؟ داریوش به رو چی همه سدنا یعنی -

 :گفت بلند دانیال. شد مانعش در صدای که بزند حرفی و کند باز دهان خواست داریوش

 .بفرمایید -

 . شد خارج اتاق از گذاشت میز روی و شد وارد ها قهوه حاوی سینی با منشی

... ندارم قبول کدومشو هیچ منم میگه رو داستان جور یه بابا شده؟ چی دونمنمی دیروز راستیتش، -

 .کنید تعریف خودتون دارم دوست

 :گفت دانیال. نشاند ابرویش دو مابین اخمی و انداخت زیر به سر سدنا
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 حرف رفتنش راجب تا سدنا به کردم تلفن من دیروز... فقط کرده شلوغش بابات نبود مهمی چیز -

 شدم نگران... برنداشت گرفتم چی هر شد قطع تلفن بعدشم... میکنه گریه داره شدم متوجه که بزنم

 .خونتون رفتم شدم پا

 جمله داشت، آرامش و گفتمی دروغ راحت قدر چه. نشست دانیال یچهره روی سدنا متعجب نگاه

 .برد فکرش به بیشتر دانیال بعدی

 . داد راه اتونخونه تو رو ها اُمُل اون حاجی وقتی نگفتی هیچی نشستی داریوش، نداشتم انتظار تو از -

 :گفت و کشید دهانش روی دستی داریوش

 .بذاریم احترام هم عقاید به بهتره... داره رو خودش خاص عقاید کس هر دانیال، -

 بر چشم یک شد جوابش که شد دانیال چشمان به خیره باالتماس و داد تکان را پایش استرس با سدنا

 ...گذاشتنش هم روی

 .شکست را سکوت این دانیال تلفن صدای که بود پیچیده اتاق در سنگینی سکوت

 .داد پاسخ فوراً اوزان شماره دیدن با و رفت تلفن تسم به

 شد؟ چی -

 روستای تو اونجا ماکو، بره میکنی راهیش سواری یه با فردا کردم، حل رو چیز همه دوماً سالم، اوالً -

 میگن بهتون... داریم کار تور لیدر با... میگین و خونه قهوه داخل میرین. است خونه قهوه یه بدولی

 .اوزان کارای از گینمی... چیکار

 ...تُلگا پیش میبرتتون
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 :نالید ناامید دانیال

 .برات کنم جبران انشاهلل نکنه، درد دستت باشه. نیس ای چاره انگار ولی بودی، خودت کاش -

 :گفت عصبی اوزان

 .روانی گمشو -

 :گفت و برگشت سدنا سمت به لبخندی با دانیال. کرد قطع را تلفن و

 بری؟ فردا حاضری -

 :گفت و خندید بلند صدای با دانیال که زدند عجیبی برق چشمانش

 .دنبالت میام زود صبح فردا پس -

 :گفت سدنا به رو مایوسانه و شد بلند جایش از کالفه داریوش

 دیگه؟ نداری برگشتی راه میدونی آبجی کردی؟ فکراتو خوب -

 .داد جواب مطمئنی لحن با سدنا

 خواهشاً پروازم فکر تو من داداش، ندارم تعلق اینجا به من... نبودم ئنمطم اینقدر عمرم تو هیچی از -

 .نکنید قیچی باالمو

 :گفت و نشاند صورتش روی مهربانی لبخند داریوش

 جا هر... وایساده پشتت کوه عین که داری داداش یه همیشه باشه یادت باش، خودت مواظب پس -

 ...بزن زنگ یه خودم به فقط پشیمونی کردی حس
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 :گفت و بست حلقه سدنا چشمان درون اشک

 ! که رفت کردی احساساتیم میدونستی، عاشقتم -

 بیرون آهی. دادندمی جان هم برای عاشقانه که بود خواهری و برادر عشق به خیره مدت تمام دانیال

 شخود دستان با کردمی کار چه داشت. شد نزدیک بود خیابان به رو که ایپنجره کنار به و فرستاد

 سینه روی دست و بست درد با را چشمانش!  مردی هیچ بدون هم آن کرد،می غربت راهی را سدنا

 . گذاشت اش

 .میکنی بیچاره منو آخرش تو و میره اون... نزن لعنتی، نزن دِ -

* 

 .گذاشت سفره روی را رنگش و آب خوش خورشت ظرف و نشست داریوش کنار خسته و کسل

 .کمه این... بریز برنج تربیش جان سدنا بفرمایید، -

 فرشته، و رفتار خوش داریوش جلوی بود اینگونه همیشه. شد نیلوفر رویی چند به خیره تعجب با سدنا

 .بود شیطان از مثالی و زدمی زبان نیش تنهایی در ولی

 . شد خواهرش به خیره غم با و ریخت برنجش روی برنج کمی و گرفت دست به را کفگیر داریوش

 کمبود دخترش گذاشتنمی که بود مرد آنقدر پدرش کاش بگیرد، را رفتنش جلوی وانستتمی کاش

 .بزند غربت دیار به سر تا کند حس را چیزی

 :گفت داد با بود، اعصابش روی تلویزیون صدای

 .کنید کم رو کوفتی اون صدای یخورده! شدین کر نکنه خبرتونه؟ چه -
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 :گفت بغض با پروانه

 .شد شروع میشا و ماشا کارتون بابا ولی -

 :گفت و نشاند زانویش روی را پروانه کارش از پشیمان داریوش

 کنی؟ کم رو صداش کمی میتونی... میکنه درد سرم ولی بابایی ببخشید -

 بود داریوش روی نیلوفر عصبی نگاه. رفت کنترل سمت به  و داد تکان رضایت عالمت به سری پروانه

 .است شده برادرش در اعصاب ضعف این باعث شرفتن که دانستمی خوب سدنا و

* 

 هر با که رویاهایی همان به. کردمی فکر دورش چندان نه رویاهای به بود کشیده دراز تشک روی

 ...هایش لب مهمان لبخند و آوردمی ذوقش سر لحظه

 و نگران. شد بلند نیلوفر یگریه صدای بندش پشت و کرد جلب را توجهش چیزی شکستن صدای

 .شد خشک همانجا هایشانحرف شنیدن با ولی رفت در سمت به و شد بلند جایش از اسیمهسر

 بعنوان تو و خونم هم منه، خواهر اون... میگم چی ببین کن گوش خوب کن باز گوشاتو نیلوفر، ببین -

 کنی؟ پذیرایی ازش روز دو نمیتونی عروس یه

 چی میخوای رفت گذاشت که فردا... نه جوریاین ولی سرچشم قدمش بیاد پدرجون با تونم،نمی نه -

 .اینه من حرف بدی؟ رو حاجی جواب

 فهمیدی؟. خانوادم و میدونم من نداره ربطی هیچ تو به -

 :گفت بلندی صدای با که شد بلند نیلوفر یگریه صپدای
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 شدم زنت قتیو از! نکنی مزاجی بد اونا سر که نشد بارم یه... کنه نابود رو تو هم و خانوادتو هم خدا -

 .ندارم رو طاقتش دیگه... بوده همین سر دعواهامون همیشه

 .داد ادامه و کرد سکوت کمی

 ...هرز خواهر به زورت! هان کنی؟می خالی من سر رو حرصت چرا -

 به و برگشت سرجایش آرام سدنا. شد حرفش ادامه از مانع که خورد گوشش به محکمی سیلی صدای

 . ریخت اشک صورتش پهنای

 .شد باز اتاق در. زد خواب به را خودش و کرد پاک را هایش اشک کسی پای صدای با

* 

 .گرفت بازی به را بلندش موهای و نشست تشک روی کنارش

  نه؟ شنیدی رو چی همه -

 :گفت و گذاشت داریوش پاهای روی سر بغض با سدنا

 ولی بشنوین ها حرف خیلی هقرار من رفتن از بعد داریوش... نکن ناراحت رو خودت تو نیس، مهم -

 .بدین اهمیت نباید

 :گفت غم با داریوش

 !میشه تنگ برات دلم من نری؟ نمیشد حاال -

 .نشاند داریوش یگونه روی ایبوسه و شد بلند نشست، سدنا صورت روی غم با همراه لبخندی
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 .اومدم من شاید... کنممی مهمونت پیشم میای... که بمیرم نمیرم -

 :گفت غم با داریوش

 .همیشه برای کنی فراموش باید رو ایران... دونستیمی نداری برگشت حق رفتنت از بعد -

 .زد غمگین لبخندی

 .میرم شده خراب این از باالخره که خوشحالم و میدونم آره -

 : گفت آرامش با داریوش

 .هامون بچگی عین بخوابم باهات منم رو امشب -

 :گفت لبخند با سدنا

 .من سر بندازی بعد نکنی خیس رو جات باش فقطمواظب -

 :گفت غم با داریوش

 .آوردنمی روم به ولی منه کاره فهمیدمی مامان همیشه -

 کشید دراز سدنا از کمی یفاصله با داریوش. گرفت را قبل دقیقه چند محبت و مهر جای بغض و غم

 :گفت و

 .بخواب فقط و نکن فکر چیزی به -

 یچهره به و نشست جایش در آرام. شد بلند داریوش منظم های نفس دایص که بود بعد دقیقه چند

 .شد خیره برادرش
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. دارد فرق سرزمین این مران با دانستمی که بود برادری و مادرش مزار ایران در اشسرمایه تنها

 . بود مادرش یشده تربیت نباشد هرچه

 جا را وسایلش کمی و کرد باز اتاق وشهگ را ساکش و شد بلند. داشت انگیزه رفتن برای همچنان اما

 قابعکس. برداشت عسلی روی از را پروانه های عکس از یکی و کرد باز را عکسش آلبوم. کرد جا به

 .بود اشعمه عشق او. برداشت را عکس و کرد باز را

 میشهه از ترکند او نرفتن برای هم ها عقربه انگار. شد خیره اتاق ساعت به و کشید دراز تشک کنار

 .شد بلند تلفنش پیامک صدای که سکوت و بود سکوت جا همه! رفتندمی جلو

 "خوابی؟ "

 .نوشت و زد خندی کج

 "نخوابیدی؟ چرا تو... نه"-

 .شد جوابش

 بودی تو! ببینی میتونی دیگه روز یک برای فقط داری دوست وجودت همه با که کسی کن فکر "

 " میخوابیدی؟

 .آمد دیگر پیامکی ماند، صفحه روی نگاهش فقط و کرد سکوت

 "بارون ستاره شبت... دنبالت میام باش، حاضر صبح پنج ساعت "

 .زد لب تر بغض پر دلی با

 .دانیال بخیر شبت -
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 ...ولی... بشکند را او دل تا دادنمی رضایت دلش ولی بود مطمئن را این! نداشت دوستش

*** 

 .در دم تا میارم رو چمدونت من بذار -

 خودنمایی اششقیقه کنار سفید موی تار چند بود، شده شکسته انگار. شد داریوش به رهخی غم با

 :گفت و گذاشت برادرش یگونه روی را دستش آرام. کردمی

 .میرم خودم نکن ترشسخت -

 :گفت آرام داریوش

 .بریزم آب پشتت میخوام -

 .شد خیره اشکش لبریزاز چشمان به باغم سدنا

 .میخوره درد چه پسآببه... گردمنمیبر دیگه که میدونی -

 :گفت امید آخرین با داریوش

 بمونی؟ خواینمی -

 ...گرفتن دستش از را چمدان یدسته و اشگونه روی ایبوسه شد جوابش و

 :گفت و آورد در جیبش از پول مقداری داریوش. نشد خارج اتاقش از و بود کرده لج نیلوفر

 ...ولی داری انداز پس کافی قدر به ودتخ که میدونم باشه، همراهت اینا -

 : گفت غم با سدنا
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 .چشم فکرمی به اینقدر که برم قربونت -

 :گفت آرام و نشست مبل روی داریوش. رفت در سمت به و گرفت دستش از را پول

 .باش خودت مواظب... پناهت و پشت خدا -

 آرام داریوش. شد آسانسور ارسو و بست را در بلند های قدم با اما خواهرش، هقهق شد جوابش و

. کرد بلند برایش دستی و شد دانیال ماشین به خیره ایوان روی. رفت خانه ایوان سمت به و شد بلند

 :گفت بلند

 .باش مواظبش... تو به بعد میسپرمش خدا به اول -

 :گفت و زد داریوش از تر غمگین لبخندی دانیال

 .نباش نگران -

* 

 کمی را صندلی. بود کرده آلود خواب شدت به را او و بود پخش حال رد که آرامی و مالیم موزیک

 :گفت و خواباند

 !ندی فنا به رو ما باش مواظب. خوابممی کمی من -

 :گفت و نشست اش شده آرایش های لب روی لبخندی

 شادنداری؟ موزیک... مخن رو هات موزیک این فقط نمیشه، چیزی نترس -

 .زد لب و گذاشت چشمانش روی را آرنجش
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 .کنم الال میخوام که ساکت االنم میشه شاد دیگه آهنگ چند -

 توانستنمی را حسش و بود خوشحال. کرد عوض را آهنگ و کرد دراز ضبط سمت به دست سدنا

 تکان را هایش شانه هماهنگ و کرد همخوانی به شروع آهنگ با بود خوشحال طوری... کند مخفی

 .داد

 کرد فداکاری اش خوشحالی بخاطر که همانی بود وجودش تمام او. کردمی نگاهش چشمی زیر دانیال

 .بدهد دستش از تا

 خوش او با کمی میتوانست کاش. ماندمی کنارش دیگر روز چند برای فقط کاش... کاش ای... کاش 

 .بگذراند

 بدنش به قوسی و کش و کرد توقف شهر ورودی کنار سدنا. رسیدند ماکو شهر به که بود ناهار نزدیک

 .شود بیدار تا کرد صدا را دانیال پس شناختنمی را بعد به این از. داد

 .بستی رو از که رو خرس دست... خُب پاشو دانی دانی، -

 :گفت و شد متمایل سمتش به آرام سدنا. کرد سکوت چنانهم نشدن بیدار برای بود مصمم که دانیال

 .گشنمه من دیگه پاشو دِ -

 .زد لب و گذاشت اش شانه روی دست سدنا نیامد، در یالدان از صدایی هم باز

 نخواه ازم ولی دارم دوست داریوش اندازه دانیال. برم مجبورم ولی... سخته میدونم برات، بمیرم -

 ...تا

 :گفت کنان نجوا و آرام. خورد تکان گلویش سیلبک که کرد خفه گلو در را اش مردانه بغض
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 .بمونم کنارت بذار فردا تا فقط... کنم خواهشی یه ازت میخوام -

 :گفت آرام شد ریخته چشمش گوشه از که اشکی قطره دیدن با ولی " نه "بگوید خواست

 .گذار و گشت برای باشیم داشته انرژی بزنیم، مشتی ناهار یه بریم گشنمه خیلی -

 :گفت آشکاری غم با و شد اش خیره و برداشت چشمانش روی از دست زده شگفت دانیال

 .خاله دختر رسیم -

 ...سدنا سمت از چشمکی شد، جوابش و

 .بخواهد را روستا ادرس تا رفت خیابان طرفآن به و شد پیاده دانیال

 بدن کرمای هم هنوز کشید، دراز شده خوابانده صندلی در و انداخت شاگرد صندلی روی را خود سدنا

 . بگیرد آرام توانست راحتی به و بود صندلی روی دانیال

 :گفت و گرفت جا فرمان پشت دانیال. بود هم گرسنه ولی آمدمی خوابش سخت

 .بخوریم چی یه بریم نیست بهتر گرسنمه خیلی من ولی بپرسیم، باز چهارراه چهارمین گفتن -

 . داد تکان سر آرام که بود زده را دلش حرف انگار

 مرغ و جگر و گوشت از پر قلمن بوی. شدند پیاده باهم دو هر و کرد توقف سنتی خانهسفره یک کنار

 . دادند جگر سفارش و نشستند حوضچه رود کنار تختی روی باهم. کرد دوچندان را اشتهایشان

 ریخته سدنا وجود به عجیبی آرامش این و بودند باهم بازی حال در حوض داخل کوچک های اردک

 .بود
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 بودجای شده دور اش خانواده زا که هم قدر همین اما باشد مرز سمت آن زودتر تا نداشت دل در دل

 موقع که بود درتصوراتش همیشه و باشد شده اسانی این به فرارش تا کردنمی فکر اصالً. داشت شکر

 .کرد خواهد آب بر نقش را هایش نقشه همه و گرفت خواهد را مچش حاجی فرار

 زد زار قدر آن رشماد مزار سر که ای لحظه آن به. کرد فکر وقت اول صبح به و فرستاد بیرون آهی

 او ولی بود بیزار وداع های لحظه از همیشه. بکشد آغوش در هم را او قبر همان خواست دلش که

 .بود رفتن این به مجبور

 .رفتمی که بهتر همان دادندنمی بها بودن انسان اندازه او به که جایی

 وجودش در چیزی هر از بیشتر  خوشنودی و استقالل حس ولی بود آمده سراغش کمی وجدان عذاب

 .کند خفه را درونش وجدان عذاب حس که بود قوی آنقدری بود،

 . کشید دست درونش خیاالت از دانیال صدای با

 شدن؟ غرق حوض تو هات کشتی کجایی؟ -

 :گفت خود با دانیال. گذاشت نمایش به را اش گونه چال که نشاند لب کنج لبخندی

 .بهت دادیم رو وندلم ما جوریش همین دلبریتو، کن کم -

 را خودش کمی شد نگاهش متوجه که یدنا. شد خندان های لب آن به خیره و شد عشق غرق نگاهش

 :گفت و کرد جور و جمع

 موندن؟ کجا غذاها این پس گشنمه، خیلی -
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 نان آن با ای لقمه اشتها با سدنا. گرفت قرار جلویشان غذا سینی زمان هم و انداخت زیر به سر دانیال

 سمتش به را لقمه. شد دانیال خندان های لب متوجه ببرد دهانش سمت به خواست تا و گرفت داغ های

 :گفت و گرفت

 .گشنمه خُب نخند، اینجوری بیا -

 .گرفت دستش از را لقمه و خندید بلند دانیال

 .خنداندمی را سدنا و پراند می ای مزه گاهی کرد، خوردن به شروع لذت با

 .درآوردند عزا از دلی طوالنی راه یک از بعد و شد راه به سماور بساط ناهار از بعد 

 در بود قرار که جدیدی فضای از استرس داشت، استرس هم اندازه همین به ولی بود خوشحال سدنا 

 .شود مطرح آن

 سمت به فرعی راه یک نفر چند گفته طبق... افتادند راه به دوباره و کردند استراحت که این از بعد 

 .بود اصلی راه از تر کوتاه روستا

 چشمی زیر دانیال بود شده برعکس هم با دانیال و سدنا جای و بود پخش حال در مالیمی موزیک 

! برود او تا بگذارد خواست نمی واقعاً. کرد خودخوری درون از و انداخت سدنا بسته چشمان به نگاهی

 .ماندمی که گفتمی و شدمی پشیمان خودش کاش

 "فداکاری و خودخواهی". بود کرده گیر بدی دوراهی سر

 :گفت می فداکاری 

 .برسه آرزوهاش به تا بزار آزادش داری دوستش اگر -
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 :گفت می خودخواهی 

 باهات بشه مجبور که کنی کاری میتونی راحت تنهاست تو با االن اون بره تا نذار و باش خودخواه -

 .کنه عروسی

 .فرستاد شیطان به لعنتی و داد تکان محکم را سرش 

 .پیچید راست سمت به و خواند را جاده کنار تابلوی روی 

 پشت پسر به رو و شد وارد کند بیدار را سدنا اینکه بدون و ایستاد روستایی ورودی خانه قهوه کنار

 :گفت پیشخوان

 .دارم کار تور لیدر با من با من اخوی؛ سالم -

 .نداختا پایش تا سر به سفیهی اندر عاقل نگاه پسرک 

 داری؟ چیکارش -

 :گفت آرام 

 .داریم عجله ما کجاست؟ تولگا اوزان کارهای از -

 :گفت و کرد ای عطسه پسر  

 خودتی؟ فقط برو، باهاش دنبالت میاد یکی االن بخور چای یه بشین -

 .باهامه هم دیگه یکی نه-

 .دنبالت بیان تا بشین اوکی-
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 :گفت لب زیر. گرفت قرار لویشج چای فنجان و نشست صندلی روی دیوار کنار

 بمونیم؟ شب بتونیم ما تا هست جایی اینجا -

 .داد جواب پسر

 .مونیدمی خودش پیش پس بره، لو جاش میترسه برید جایی نمیذاره تولگا -

 :گفت لب زیر کالفه. کشید هورت را چایش و کشید پوفی دانیال

 .کنه خیر به ختم هممونو عاقبت و اخر خدا افتادیما، گیری عجب -

 :گفت و نشست جوانی مرد کنارش

 .بیفت راه نشده دیر تا شو بلند منتظرتونه، تور لیدر -

 خواست حرف بدون هم مرد. کرد حرکت ماشینش سمت به و شد بلند بگوید چیزی اینکه بدون

 :گفت عصبی دانیال که کند باز را کنارش صندلی

 .بشین عقب خوابه خواهرم -

 چشمانش سدنا دیدن با و کرد باز را عقب در کنجکاوی با پس نبود مشخص یچیز دودی های شیشه از

 .بیاورد پایین را هیز مردک فک نزند تا کرد پایشمشت کنار را دستانش دانیال که زد عجیبی برق

 بود، سدنا کردن برانداز حال در حاال تا بود شده سوار وقتی از که بود هیزی که مرد به نگاهش آینه از

 :زد داد عصبی

 !برم کجا از بگو شد، تموم زدنت اخوی -
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 :زد نق و کرد باز چشم دانیال داد با سدنا 

 !هنوز نرسیدیم  کجاییم؟ -

 :گفت مرد بدهد جواب خواست دانیال تا 

 .تور لیدر پیشه میبرمتون دارم رسیدین، آبجی چرا -

 کردی لباس با جوانی مرد داد، عقب را نگاهش و شد بلند ترسیده غریبه مرد صدای شنیدن با سدنا 

 نشسته عقب صندلی در کشید می رخ به را اش کردی اصالت که زاغ موهای و بلند قد رشید، قامت و

 :گفت و برگشت دانیال سمت به. بود

 کیه؟ این خبره، چه اینجا -

 :گفت عصبی دانیال 

 .فهمی می باشی داشته صبر -

 سدنا به گونه این مرد آن تا نداشت طاقت یزدم سرخی به رو صورتش و بود شده متورم گردنش رگ 

 .کرد زمزمه لب زیر نشنود کسی طوریکه آرام. شود خیره

 .باشن چرون چشم اینقدر نمیکردم فکر ولی ان خوبی خیلی های آدم کردها بودم شنیده -

 :گفت و انداخت زیر به سر شرمنده بود آمده خود به تازه که مردک 

 .بشید یادهپ و وایسید در همین کنار -

* 
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 همه تلفن در که ظهرش رفتار از آن کند، تکهتکه را نیلوفر خواست می دلش بود عصبی داریوش 

 خداحافظی یک سدنا بدرقه برای که صبح زننده و زشت رفتار از هم آن و بود گفته حاجی برای را چیز

 .نگفت هم مختصر

 .کند هضمش بود نتوانسته هم االح تا که بودند سنگین آنقدر برایش بود شنیده که چیزهایی 

 :بود گفته فریاد و داد با پدرش 

 کنی؟ راهیش  خودت شدی حاضر چطور غیرت، بی -

 خواهد می چه و کجاست نبود معلوم که سدنایی نگران و بود بیمار قلبش که پدری نگران بود نگران 

 بکند؟

 .زدمی حرف تلفن با آمد، اتاق از نیلوفر صدای

 .بفرستین رو ماشین زودتر چه هر -

 :شنید را صدایش. دوخت عبور حال در های ماشین به را نگاهش و برد فرو موهایش در دست کالفه

 و نزنی سیلی من به اتهرزه خواهر اون سر گرفتی یاد موقع هر مادرم، یخونه میریم پروانه و من -

 .دنبالم بیا ندونی اتخانواده های بدبختی تمام مسبب

 .غرید اش شده جفت های دندان میان از و تبرگش سمتش به

 . باشی اورده هم رو پروانه بابات خونه از اومدن موقع نیس یادم میبری؟ کجا رو پروانه -

 :گفت معترض نیلوفر 
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 !بره بذاره اون عین بشه؟ خواهرت مثل که پیشت بذارم -

 :گفت پروانه به رو و گذاشت جلو قدمی عصبی داریوش

 .تاتاق برو بابایی -

 .ایستاد نیلوفر روی روبه و

 شوهرت خاطر به که داد یاد کامل بهت مادرت موقع هر برو نداری، منو دختر کردن بزرگ لیاقت تو -

 .نباش منتظر پس نمیام دنبالت من. برگرد خودت بذاری احترام اش خانواده به باید شده هم

 .شد همسرش چشمان به یرهخ کینه با و کرد پرت دیوار کنار را دست در ساک عصبی نیلوفر

 نکن فکر ولی میرم من داریوش میدی، پس بهمزدیرو که رو هایی حرف این تمام تاوان روزی یه -

 ...بودن بدکاره که دختری بود، سدنا مثل دختری لیاقتت تو... برگردم که

 سمت به و بست محکم را اش اشکی چشمان. ماسید دهانش در حرف خورد گوشش کنار که سیلی با

 .رفت پروانه اتاق

 .شد خارج خانه در از و برداشت را ساک پروانه دست در دست

 ...خیال و فکر کلی و ماند داریوش

*** 

 :گفت دانیال به رو و شد خارج در از پیکر غول مرد یک که بودند مرد منتظر و بودند ایستاده در کنار

 !ندارین همراهتون که چیزی بگردمتون باید -
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 :گفت آرام و ماند سدنا لرزان دستان روی دانیال نگاه

 .نزن خواهرم به دست ولی بگرد منو -

 :گفت لب زیر و شد ظاهر لبش گوشه پوزخندی کچل مرد

 باید حال هر در. اونور کنی راهیش مرد ایل یه با حاضری چطوری داری غیرت اینقدر که تو -

 .بگردمش

 :گفت دلش در و شد مشت دانیال دستان

 .بده رمصب خودت خدایا -

 :گفت سپس و گشت را دانیال همه از اول مرد

 . بفرستم و بگردم خواهرتم تا تو برو -

 :گفت و پاشید رویش به لبخندی که شد سدنا به خیره نگران

 .میام پس نامردی قصدش و درازه دستش که کسی پس از من نباش، من نگران داداش برو -

 :گفت ارام و نشست مرد لبان گوشه خندی کج

 بشه عصبی تور لیدر وگرنه بمونی ساکت و رام بهتره نمیخوره، دردت هیچ به تو دراز زبون اینجا -

 شدی؟ شیرفهم... نمیذاره اتون زنده

 :گفت و کرد اشاره اتاق سمت به که بدهد را جوابش خواست

 .تو برو -
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 چند که سبزی سر کوچک حیاط. بود سرا کاروان همچون که بودند بزرگ نسبتاً روستایی خانه یک در

 طویلی داالن شدیمی ساختمان وارد تا. بودند نگهبانی حال در دست به ژسه کردی لباس با مرد

 :گفت و کرد ایاشارهگوشه به مرد. داشت قرار زیادی های در که دیدیمی

 .دنبالت میان االن وایسا اونجا -

 .زد لب نگران

 کجاست؟ دانیال -

 نگاه اطراف به کنجکاو سدنا. کرد راباز در و رفت اتاقی در متس به سوالش به توجه بدون مرد ولی

 سدنا. شد ظاهر دانیال قامت بندش پشت که شد دیده آراسته ظاهری با قد بلند مردی راهرو ته کرد،

 به و انداخت سدنا پای تا سر به نگاهی مرد. ایستادند کنارش دو هر که بود دو آن یخیره کنجکاو

 :گفت استانبولی زبان

- çok guzelmiş gerçekten. Iyi ki iran da kalmiyur, merak etmaden git... ben ozana 

soz varmişim sozumnan hiç jaymsm 

 زیر و دادم قول اوزان به من... برو و نگرانشدنباش. نمیمونه ایران تو شده خوب زیباست، خیلی واقعاً

 .اصالً نمیزنم قولم

 :گفت دانیال که بود ود صحبتهر به خیره کنجکاو سدنا

 بمونیم؟ باید کجا بگی میشه. میمونم همراهش بیافتین راه که صبح فردا تا من -

 :گفت فارسی به غلیظی یلهجه با و دوانداخت هر به مرموزی نگاه تولگا
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 !باشید رفتارتان مواظب دارند دوربین اتاقها تمامی فقط. بدهند برایتان اتاق یه میگم -

 :گفت خود با و انداخت زیر به رس زده سدناخجالت

 واقعاً؟ کرده فکر خودش پیش چی -

 :گفت آرام دانیال تولگا شدن دور با

 نکرد؟ اذیتت که مرد اون خوبی؟ -

 از رفتن بیرون حق دیگر حاال ولی کنند ساز خاطره را روز آن بود قرار. کرد اکتفا سرش تکان به فقط

 بود شده نوشته کلید روی. داد دستش به کلیدی و ایستاد لدانیا کنار مردی... نداشتند را خانه این

 .باال طبقه سوییت

 :گفت و کرد راهنمایی ها پله سمت به دست با مرد

 .کنید دقت پس... هست خان تولگا خود اتاق و خاص های مهمان مخصوص طبقه اون -

 در سدنا و بود شده گرفته در جلوی تشن غول آن توسط انها دو هر موبایل ساختمان به ورود موقع

 !کند تلفنی داریوش به تا بود این فکر

. بزنند حرف توانستندنمی خجالت با سدنا و دانیال که آمدمی صداهایی رفتندمی تر باال که ای پله هر با

 بود، درهم و سرخ آنها دو هر قیافه. شد داخل و کرد باز را در عجله با دانیال و ایستادند اتاق در کنار

 ولی کند عوض را فضا تا بگوید چیزی خواست سدنا شد، تر زیاد هاناله صدای اتاق به شانورود با

 .کرد خراب بیشتر

 میکنن؟ چیکار اینجا نیس معلوم -
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 ایسرمه کاناپه یک که اتاق گوشه سمت به و گرفت محکم را دهانش که شد حرفش متوجه انگار تازه

 . رفت بودند گذاشته رنگ

 شد خیره دانیال به و کرد باز را مانتواش هایدکمه یکی یکی. انداخت کنارش و کشید سر از را شالش

 :گفت آرام. است شده حرکاتش مات که

 . ندارم نیاز شال و مانتو دیگه عصر فردا که خوبه -

 مرجان قایقی یقه بلوز و شلوار مابین که افتاد زیبایش اندام به دانیال نگاه تازه کند تن از را مانتو وقتی

 .درخشیدمی مرواریدی مثل رنگش

 کالفه. بود کرده فعال را اش مردانه یغریزه سدنا به احساسش و ظاهری زیبایی و بیرون صداهای

 سمت به. انداخت بزرگ دونفره تخت روی و کند تن از را کتش و کرد باز را پیراهنش اول دکمه

 چند. ماندمی قرارش و قول سر ایدب او دادمی دست از را کنترلش نباید. کرد بازش و رفت پنجره

 .رفت بیرون به و کرد باز را اتاق در حرفی هیچ بدون که نداد را کفافش ولی کشید عمیق نفس

*** 

 تا واقعاً. بود فکر در و بود نشسته کاناپه روی اش کناری اتاق در که بود جواهری به خیره مانیتور از

 شدیدی میل و غریزه. بود دیگری چیز او... او ولی بود کرده رد مرز از را زیادی های محموله حال به

 جانش رسیدنمی طرف آن به سالم اگر که بود ای محموله او که حیف ولی بچشد، را طعمش تا داشت

 . افتادمی خطر در هم
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 کار وگرنه کردمی فروکش را غریزه و انرژی این باید. شد اتاق وارد جوانی مرد کشید که فریادی با

 .زد لب گوشش کنار. دادیم دستش

 . پیشم بیار رو برن میخوان اونطرف اسکورت برای که زیبایی دخترای از یکی -

 :گفت بلند برود بیرون در از خواست تا مرد

 .بیار رو دوتاشون کن، صبر -

 خورد، قرصی و کرد باز را میزش کشوی. نبود کسی هر کار تب این کردن خاموش و داشت تندی تب

 . افتادندمی راه به باید صبح فردا که چرا کردمی شارژ را خودش حسابی باید

 .گرفت دست به را اش ویسکی لیوان و نشست رویش و رفت تخت سمت به

 .نفهمید چیزی دیگر بلد کار و لوند دختر دو ورود با

 سال صد انگار یکباره به دانیال. شکستمی سدنا و دانیال های نفس صدای را شب سنگین سکوت

 دور ساعت. داد بیرون به را نگاهش و زد دستش در سوخته نیمه سیگار به پوکی. بود شده یرترپ

 :گفت غمگین و خشک لحنی با سدنا به رو و کرد نگاه را مچش

 .میوفتین راه زود صبح فردا بخوابی، دیگه بهتره -

 .کند شآرام خواست. ماند ثابت دانیال لرزان دستان روی و آمد باال سدنا نگران نگاه

 .برم بتونم که نکن بیتابی اینقدر خدا تورو پس... برام عزیزی داریوش مثل درست که میدونی دانی، -

 .غرید عصبی و نشست گلویش در بدی بغض
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 دو دو چی هر! اونور میفرستمت خودم دستای با دارم چرا دونمنمی فقط... نیستم داریوش من ولی -

 ...این ولی... بیام باهات و بذارم تنها رو امانم نمیتونم میبینم کنممی چهارتا تا

 :داد ادامه قلبش به اشاره و کوبید اش سینه روی مشت با

 بلندیه و پستی  از پر کردی انتخاب که راهی بگم بهت میخوام فقط نمیشه، خیالتبی هم لعنتی این -

 .باشی خودت همیشه کن سعی

 .زد لب آرام و چرخید سدنا سمت به

 .عزیزم کن حتاسترا برو -

 ربود فرو تاریکی را چشمانش که نکشید طولی و کشید باال را تختی رو لحاف و کشید دراز تخت روی

 .رفت فرو خبری بی عالم به و

 .کشید آه و ریخت اشک و ماند معصومش یچهره به خیره صبح تا چگونه دانیال که نفهمید

 و نشست کاناپه روی دانیال. کرد جلب را اآنه دوی هر توجه اتاق در صدای که بود میش و گرگ هوا

 فقط بود منگ بیداری و خواب حالت در که سدنا. رفت در سمت به و بست را پیراهنش های دکمه

 .بشنود را تولگا سالم صدای توانست

 .کرد باز چشم دانیال صدای با دوباره

 !دیگه بیافتین راه باید که پاشو -

 و نشست جایش سر طمانینه با. کشاند آتش به را سدنا نروا و روح که بود صدایش در خاصی غم

 .رفت بود زمین روی ایگوشه که هایش لباس سمت به و رابست موهایش کش
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 :گفت غم و بغض با دانیال. داشت را اشروسری کردن سر قصد که هنگامی و کرد تن به را اش مانتو

 کردی؟ فکرهاتو خوب سدنا، -

 دانیال یزده غم چشمان به را نگاهش. نبود خوشحال اما بود شآرزوهای قدمی یک در گرفت، دلش

 دلتنگشان رفتنش از بعد که کسانی تنها! بود اینجا داریوش او جای به کاش... رفت جلو و دوخت

 .بودند دانیال و داریوش شدمی

 هب خیره متعجب که دانبال. بست و برد پیراهنش اول یدکمه سمت به دست ایستاد که رویش به رو

 .زد لب بود حرکاتش

 ...نری بخوام ازت اگر -

 و بست را اش نشسته خون به چشمان. شد حرفش یادامه از مانع و نشست لبانش روی سدنا دستان

 اولین. نشست اش سینه روی سرش و شد قفل عضالتش پشت سدنا دستان. داد بیرون سوز سینه آهی

 .کرد باز نیز قیهب برای را جا و یافت راه اش گونه روی اشک یقطره

 ما سر. شد پنبه هایش بافته تمام ولی نکند، گریه تا لحظه این برای میکرد تمرین که بود وقت چند

 عطر این باید و است راه ته دیگر اینجا که دانستمی. کشید عمیقی نفس و برد موهایش آبشار بین

 .او از بعد دلتنگی لحظات همه برای... کند حک مغزش در را

*** 

 مرد. گذاشت اش پشتی کوله در لباس دست یک فقط و ها دالر و داد مرد تحویل را وسایلش ساک

 :گفت و داد پس را تلفنش
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 . میدم تحویلت طرف اون بهم میدی رو تلفن بعدش... بکن کنی، تلفن کسی به میخوای اگر -

 را داریوش رهشما و کرد حرکت بود رنگ زرد حاال که زاری چمن سمت به جاده کنار دست به تلفن

 .پیچید تلفن در که صدایش گرفت،

 .داداش سالم -

 .شد جوابش و

 .سالمی اونطرف؟ رسیدی کجایی برم، قربونت سالم -

 .نالید بغض با... اطرافشان های کوه عظمت به بغضی شد ها سوال این همه نتیجه و

 .اونطرف یمبر میخوابم االن میکنم خاموش رو گوشیم من. نباشی نگرانم بگم زدم زنگ -

 .نپرسیدنش برای کردمی مقاومت که پرسید را چیزی و کرد مکثی

 فهمید؟ بابا داداش، -

 :گفت و داد بیرون را نفسش سنگین

 .گفت بهش نیلوفر آره، -

 .زد لب تعجب با

 بهت؟ نگفت چیزی بابا بودم؟ کرده چیکار باهاش من مگه چرا؟ -

 .داد جواب تمام پرخاشگری با اخالق، خوش همیشه داریوش

 .غیرت بی شرف، بی... کرد بارم بود چی هر کنی؟می فکر چی تو -
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 :گفت آرام پیچید قلبش در که دردی با و نشست چشمانش گوشه اشکی قطره

 .برگردم میخوای پشیمونی؟ -

 :گفت عجله با و شد ماشین دو نزدیکی شاهد دور از. شد برادرش سکوت جوابش ولی

 .باش پروانه و خودت مواظب برم باید دیگه من -

 کسی او اما "برگرد "بگوید میخواست دلش. کرد قطع را تلفن "همینطور هم تو " گفتن با داریوش

 .خواستمی را خواهرش خوشبختی فقط او. شود کسی زندگی مانع تا نبود

 اهینگ مرد. گرفت سمتش به را گوشی و ایستاد بود آورده خاکی جاده این به را او که مردی کنار سدنا

 :گفت و انداخت او پای تا سر به

 .فعالً دار نگهش -

 .کردند بش و خوش مرد با و شد پیاده اش راننده و ایستاد جلویشان کامیونی

 دو تولگا شدن پیاده با و کرد توقف بودند پوشانده گل با را رویش که بلند شاسی ماشینی پشتشان

 .رفتند سمتش به باهم مرد

 :گفت غلیظی فارسی به تولگا که شد بدل و رد چه و گذشت چه مابینشان نفهمید

 .من به بده هم رو تلفنت... میای من با تو -

 .کرد زدن نغ به شروع دلش در

 . که بودم داده حاال تا بدم لوتون بود قرار اگه من آخه -
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 شینما پشتی در. کرد دراز سمتش به را گوشی که بود سدنا هم در یچهره به خیره لبخندی با تولگا

. رفت مرد آندو سمت به و زد دور را ماشین سدنا نشستن محض به. بنشیند تا کرد اشاره و کرد باز را

 تنها پس. بودند نشسته اجناس کلی مابین که شد هایی انسان شاهد سدنا و کرد باز را کامیون در

 !بود فراری ایران از که نبود خودش قاچاقی

 صندلی در مرد همان. نشست کنارش نفر یک فاصله با تولگا و شد باز در که بود غرق خود افکار در

 :گفت و گرفت جا راننده

 آقا؟ بیفتم راه -

 .آورد در حرکت به را ماشین تولگا سر تکان و

 لرزید جیبش در اش تلفن کرد نمی درک را او بود سنگین سر او با چرا ولی بود، چیزی منتظر انگار

.  نبود سدنا میل باب هیچ اخالقش اما داشت خوبی استایل و بود ای قیافه خوش و تیپ خوش پسر

 و کشید موهایش مابین دستی کالفه کشید بیرون را موبایلش گوشی و کرد کتش جیب در دست

 :داد جواب

  متیو؟ چیه هان-

 .لبش کنار پوزخندی شد جوابش و

 گوشش به ارامی صدای با و دارخراش متیو صدای. بردمی حساب او از که جذبه پر بود مردی متیو 

 .خوردمی
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 کاری که بشنوم یا بفهمم اوزان، دست میرسونی کاستی و کم هیچ بدون رو کنارته که اونی تولگا، -

 پس توعه پیش من امانت االن اون. کنممی گورت به زنده که میدونی رفته هرز دستت یا کردی

 .باش مواظبش

 این. بود خیره بیرون به او و بود افتاده اش انهش روی اش روسری که کرد کلید سدنا روی را نگاهش

 که بود کسی او. کندنمی نگاهی او به که فهمید شدمی هم اول نگاه همان در و بود نظیربی واقعاً دختر

 ...پس داشت را هوایش متیو

 :گفت و داد بیرون کالفه را نفسش

 .چشم دونممی -

 :گفت و برگشت سدنا سمت به تلفن کردن قطع با

 بمونیم؟ ساکت جور همین قراره خُب، -

 .کرد باز لب و پاشید رویش به لبخندی سدنا

 .باشید نداشته بچه یه با گفتگو به ای عالقه کنم فکر -

 :گفت حیرت با تولگا

 میدونی؟ بچه خودتو که سالته چند مگه -

 :گفت ناباور و گرفتند حجم چشمانش شنید که جوابی با

 .بگو دیگه بار یه! چند -
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 .کرد تکرار دوباره ارامش با دناس

 .سالمه هفده-

 :گفت و انداخت قدش و هیکل و بدن آن به نگاهی

 میری؟ ایران از داری چرا... باشی اینا از بیشتر میکردم فکر -

 ...او سمت از آهی شد جوابش که شد تازه سدنا دل داغ انگار دوباره

 وار زمزمه و آرام سدنا. دوخت بیرون به را نگاهش حرفی بدون. شد اش ناراحتی متوجه که تولگا

 .کرد تعریف به شروع

 وقتی. نبود متوجه کسی هیچ ولی همیشه بودن خوب خیلی درسام خوندم، جهشی رو پنجم و سوم -

 که بود اونجا... نه گفت کلمه یه پدرم که کنم شرکت کنکور خواستم بود باال معدلم و گرفتم دیپلم

 .داره تاوانی چه مذهبی ایخانواده تو و ایران تو بودن دختر فهمیدم

 .بگوید را بقیه تا شد اشخیره کنجکاو و تعجب با تولگا

 و بشینم خونه تو تونستم نمی گرفتم قرار شمادت مورد همچنان اما کنم کار تا خواستم اجازه ازش -

 بودم کار سر وقتی روز یه. بزنم زل دیوار و در به فقط

 جای بود کی هر... کنم کمکت میخوای داری؟ شدن مدل برای مناسبی یافهق و اندام: گفت بهم نفر یه

 .  بشم عروس لباس و میکاپ مدل من شد قرار. کردمی قبول هم من

 .داد ادامه و کشید سوز سینه آهی
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 رو بابا قیافه و شدم خونه وارد وقتی ولی دادن مدل ابروهام به دادم آرایشگاه رفتم بودم، آسمونا رو -

. شد برآب نقش هام نقشه تموم شده عصبانی اینجور ابروهام از برداشتن مو تار چند به فقط هک دیدم

 .کنم چیکار دارم تصمیم که گفتم من بعدش و خوابید عصبانیتش تا گذشت روز چند

 و ببرد جلو دست خواست تولگا. گرفت راه اش گونه روی و شد جاری چشمش یگوشه از اشکی

 .پیچید گوشش در متیو ایصد که کند پاک را اشکش

 .میکنم نابودت بره هرز دستت -

 از کاغذی دستمال و شد خم و انداخت جلویش دلربای و زیبا حال عین در و معصوم دختر به نگاهی

 .داد دستش به و گرفت جلو صندلی

 .میخوری نوشیدنی یه -

 :گفت و زد لبخندی سدنا. شد هم موفق که بود فضا کردن عوض فقط قصدش

 .میشه پیدا هم چیزی مگه بیابون این تو -

 برقی یخچال در و کرد باز را عقب صندلی دو مابین و گرفت شکل تولگا های لب روی ژکوند لبخندی

 :گفت و کرد باز را

 .باش راحت پس متفاوتی بقیه با تو... دار ور داری دوس کدومو هر -

 .شد بلند تولگا اعتراض که رفت بآ سمت به دستش و انداخت یخچال داخل محتوای به نگاهی سدنا

 .بخوری میخوای آب بعد خوشمزه نوشیدنیهای همه این -
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 و برداشت قهوه او از طبعیت به هم تولگا. برداشت سردی یقهوه و گذاشت جایش سر را آب سدنا

 . بست دوباره را صندلی

 :گفت سدنا به رو و کرد باز را فلزی درب در

 .سالمتی به -

 دوم فصل

 (کانادا)

 چرمی ساعت به نگاهی. رفت سیاهش المبورگینی سمت به و چرخاند دستش در دور یک رو کلید

 . شد ماشینش سوار و انداخت مچش روی

 خالی یجاده در و گذاشت گاز پدال روی آخر تا را پایش. بودند خواب ای ذره تمنای در چشمانش

 با خواستنمی دلش. بود کشور این اشقع او که بود آرامش همین برای. آمد در پرواز به ققنوس مثل

 نگهبان سمت به را سوئیج حرفی بدون و کرد توقف هتلی کنار برساند اشخانه به را خود خستگی این

 . گرفت

 و رفت پذیرش متصدی سمت به. شد یادآور را اش آلودگی خواب او به هتل البی تاریک نیمه فضای

 :گفت تر تمام چه هر خستگی با

 .خواستممی تاقا یه سالم، -

 باالخره تا کرد سر هتل تشریفات با حرفی بدون. بودند نشسته خون به گویی اشدریایی چشمان

 بی. داد سر غذا فریاد شکمش. بیوفتد راه به آسانسور سمت به خواست تا. گرفت قرار جلویش کارت
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 باز را اتاق در. رفت ام ۱۲ یطبقه به و شد سوار ایستادنش با و داد فشار را آسانسور دکمه به توجه

 :گرفت دست در را تلفن و کرد

 .هست هنوزم رستوران بدونم میخواستم سالم، -

 .میشه بسته دیگه ساعت نیم تا ولی بله، -

 تو بیارین ربع یک از بعد بگیرم دوش میرم. بدم سفارش استیک یه و سزار ساالد یه میخواستم -

 .اتاقم

 .چشم -

 انداخت حمام به نگاهی. کند تن از و کرد باز را پیراهنش هایدکمه تک تک تمام حالی بی با و شد بلند

 بود یافتن آرام حال در اش خسته تن. نشست درونش و کرد گرم آب از پر را آب وان. شد داخل و

 .نداد پیشروی یاجازه آرامش این به خاطرات دوباره که

 در دور از هم آن او دیدن. بود شده هوایی دلش دوباره و بود برگشته ایران از که بود قبل روز چند

 جانش به آتش که چیزی تمام بود کرده خوشحال اورا بود کردن زندگی حال در آرام آنقدر که حالی

 .بود کشیده

 با.  ایستاد زیرش و کرد باز را آب دوش و فرستاد اشعجوالنه همیشه تصمیمات و خودش به لعنتی

 موهای. انداخت اش شانه روی هم حوله و پیچید شکمش دور یا حوله و بست را آب اتاق در صدای

. کرد باز را اتاق در و بست را حمام در. کنند خودنمایی اشپیشانی روی تا بودند جنگ حال در زاغش

 :گفت هولکرده او دیدن با. داشت دست در سینی که دختری
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 .سفارشتون -

 از را سینی خواست و زد پوزخندی پویا که بود رفته نشانه اشتکه شش شکم و عضالت روی نگاهش

 :گفت دخترک که بگیرد دستش

 بذارمش؟ کجا -

 همان و بست را در دختر شدن وارد از بعد. کرد اتاق وسط میز به ایاشاره و آمد کش پویا پوزخند

 نفس که گذاشت را سینی و شد خم میز روی عَوه با و لوند طوری خدمتکار دختر. ایستاد بود که جایی

 توانست فقط پویا و رفت باالتر کوتاهش دامن! بود که مرد نبود چه هر. شد حبس پویا یسینه در

 ...انداخت نگاهی فشار حجم همه این به و ایستاد آینه جلوی بازگردد، حمام به دوباره

 بود غرق افکار این با. یافتمی آرامش دوباره بلکه کند، امتحانش دوباره تا بود رسیده زمانش شاید 

 موهای با و پوست سفید جلویش دختر. کرد رفتن بیرون به وادار را او و خورد حمام در به ایتقه که

 تا دیگری کس هیچ با شادی از بعد. بود کننده دیوانه هیکلش ولی بود چاق نسبتاً اندامی و شده بلوند

 .کشید ضالتشع روی دست و آورد جلو دست دختر که بود جلو به خیره کرده هنگ. نبود حال به

*** 

 را دستش. چرخید پهلو به و کشید سرش روی را لحاف کالفه. دادمی آزار را چشمش خورشید نور

 کنارش دخترک به و گشود را چشمانش هولکرده و ترسیده. کرد حس کنارش را نرمی چیز کرد، دراز

 .زد زل
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 دخترک یبرهنه یتنه باال به خیره و نشست جایش در قرار بی و پریشان. بود کرده خبطی چه او

 هم به اتاق در نگاهی. بود گرفته آرام کمی ها مدت از بعد او داشت یاد به را دیشب خوب. انداخت

 هایش لباس حمام در دیشب او که فهمید کرد فکر که کمی. گشت هایشلباس دنبال و انداخت ریخته

 با که بود دیشب شراب جام یک ونمدی را درد این و کردمی درد شدت به اشمعده. بود آورده در را

 .بود کشیده سر خالی ایمعده

 را پیراهنش دکمه اخرین. رفت حمام سمت به صدا بدون و پیچید کمرش دور را زمین روی یحوله

 .نوشت هایش ویزیت کارت از یکی روی و کشید بیرون اسکناسی و کرد جیبش در دست بست که

 ...باشی موفق. ببینمت دیگه یکبار بخوام کنمن فکر ولی. گذشت خوش دیشب ازت ممنون -

 . کرد تند پا در سمت به و کرد رها دخترک دست کنار عسلی روی را ویزیت کارت و دالر پاورچین

 دید که را متیو یشماره. لرزید کتش جیب در اش گوشی. شد آمدنش منتظر و زد را آسانسور دکمه

 .داد جواب و کشید کشداری پوف

 ها؟ -

 .داد جواب شنگول و شاد متیو

 نرفتی؟ فیلمبرداری سر میگن ها بچه کجایی مار، زهر و ها -

 :گفت و خندید ریز

 .مَت فقط... االن میرم دارم. موندم خواب داشتم کاری اضافه خورده یه دیشب -

 :گفت و دهد ادامه نگذاشت متیو
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 .بگو ادم عین منو اسم گفتم بار هزار... مار زهر و مَت -

 :گفت و شد آسانسور وارد زنان قهقهه

 میای؟ کی شده تنگ برات دلم خیلی -

 یه بعدی سریال تو قراره که کن اماده خودتو پویا. برسه دستم به موقع هر دوستام از یکی امانت-

 .دستت بدم کار تازه بازیگر

 .گفت و انداخت خود به آینه در نگاهی پویا

 .ببینم آلمان رفتی و زدی کالن یمعامله یکل از بخاطرش که رو امانتی اون دارم دوس خیلی-

 .شد جوابش و

 .فیلمبرداری سر برسون خودتو زودتر. پررو بچه برررررررررو -

 .رفتم بابا نزن اوکی،-

 ذهنش در ایکننده ویران خاطرات. انداخت گردنش روی لب رژ جای به نگاهی و کرد قطع را تلفن

 .کرد دعوت چشمانش به را اشک نم و گرفت جان

 "!میکردی پاک رو یار آب سفید سرخاب حداقل، - "

 پخشش بیشتر ولی کشید گردنش روی را دستش عصبی اینکه تا چرخید و چرخید سرش در صداها

 .بردنش بین از تا کرد
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 نشان آسانسور صدای. کشید گردنش روی محکم و گرفت دست در را اش طوسی پیراهن یگوشه

 منتظرماشینش و داد تحویل را کلید کرد، تند پا پذیرش سمت به و شد پیاده. است رسیده البی به تا داد

 .راند اش همیشگی بوتیک سمت به و شد ماشین سوار کرد،می وضعش و سر حال به فکری باید. ماند

 :گفت خوشحالی با و آمد سمتش به سوزان مغازه داخل به ورود با

 .شهر دلبر و مشهور کارگردان اینجاست؟ کی ببین -

 :پرسید تعجب با و کشید پیراهنش یقه روی دستی

 لب؟ رژ -

 : گفت کنایه با و برد فرو شلوارش جیب در دست پویا

 یعنی؟ نمیاد بهم -

 :گفت و کشید ای قهقهه سوزان

 .برات فرستادم رو جدید لباسای دربیاری، رو لباسات تا -

 .  شد روانه پرو اتاق سمت به و کرد خوش جا ابروهایش مابین اخمی

 فرمان او از بقیه تا داشت نیاز تری رسمی لباس اما. بود زیبا واقعاً تنش در بود زده که اسپرتی یپت

 :گفت هم همین برای. بشود جدیتش از مانع او پوشیدن اسپرت لباس کردمی فکر ببرند،

 .یبردار فیلم برای شده دیرم بفرست برام شلوار و کت دست یه االنم خونه، بفرست کن بندی بسته -

 :گفت متفکر سوزان
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 .خُب برو همینا با -

 :گفت و انداخت او یچهره به سفیهی اندر عاقل نگاه

 .باشم تر رسمی میخواد دلم -

 گذاشت کاناپه روی حرفی بدون و شد وارد دست به پیراهنی و شلوار و کت و زد بیرون اتاق از سوزان

 قدر همین بودند او مثل عالم های زن تمام کاش اندیشید، خود با بدعنق پویای. شد خارج اتاق از و

 .ساکت قدر همین و عاقل

 (صبح پنج ساعت) آلمان

 نم که بود سیاه سراسر دریای به نگاهش.  بود شده خیره دریا به و نشسته مخصوصش ون در متیو

 پوست و انداخت نگاهی اشمچی ساعت به هزارم بار بارای. کشیدمی سرک رویش خورشید نور نمک

 . گرفت بازی به ار لبش

 خورد،می تکان چیزی دلش در انگار. بود دیده را سدنا عکس و بود کرده صحبت دانیال با که دیشبی از

 .گیر نفس و بود زیبا واقعاً او

 . ببیند را او و برسد اوزان زودتر تا نداشت دل در دل

 باورش. کردمی اهنگ رویش روبه زن چشمک های چراغ به بود ایستاده کشتی یاسکله روی سدنا

 بود داده اوزان تحویل را او مرز از گذشتن از بعد تلگا. است شده آلمان وارد راحتی همین به شدنمی

 مهمان استانبول شهر در اورا روزی چند خشن خیلی و اخمو مرد اوزان و بازگردد ایران به دوباره تا

 چند. بود کرده آلمان راهی بود رویش زیادی های کانکس که باربری کشتی یک با بعد. بود کرده
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 تلفنی با بازی اش گرمی سر تنها. بود رفته سر حسابی او یحوصله و بودند شناور آب روی که بود روز

 .شدمی تمام مدام شارژش که بود

 او به هم چپ نگاه نیم یک حتی آنها ولی کردمی سفر مرد از پر کشتی یک با داشت زیادی استرس

 کافر، پدرش قول به مردمان تمام یا نداده را اجازه این آنها به اوزان جذبه همیدفنمی. بودند نکرده

 .مردند اینگونه

 خرابه آن از است توانسته که کردمی شکر را خدا دلش در و کردمی نگاه خورشید طلوع به حیرت با

 خنک مانآل صبحگاهی هوای. گذاشت قلبش روی دست و کشید هینی کاپیتان صدای با. بیاید بیرون

 .انگیزدل و بود

 .گمرک بریم باید ما. دنبالت میان قایق یه با دیگه دقیقه پنج تا باش آماده -

 پته تته با. فهمیدنمی چیزی هیچ االن وگرنه بود کرده شرکت را زبان مجازی های کالس شکر را خدا

 :گفت

 .خُب... دنبالم میان که اونایی... کاپیتان -

 :گفت و زد لبخندی بود الیس میان مرد که کاپیتان

 .بزنه صدمه تو به تا نمیکنه جرات کسی متیو حکومت تو نترس -

 بود؟ چه منظورش! متیو حکومت... متیو حکومت شد، تکرار ذهنش در. دورشد او از و

 دانستمی و بود مجرد که بود لحظاتی اخرین. نشست اسکله روی ها کانکس کنار و برداشت را کیفش

 ...جذاب و ابهت پر متیو همان. کند ازدواج متیو با باید امروز همین که
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 :گفت لب زیر و گرفت شکل لبش گوشه لبخندی

 .نشدم جدا ازش دیگه و کردمش خودم عاشق شایدم -

 :گفت و زد تلنگر خودش به زود خیلی اما

 . نباش عاشقی و عشق فکر به پس معلومه هدفت تو اومدی؟ اینجا چی برا نره یادت -

 :گفت که کاپیتان صدای دنشنی با

 .منتظرتن... پایین برو اینجا بیا سدنا، -

 :گفت بلندی صدای با همه به رو. رفت کابین سمت به و بلندشد جا از ترس با

 و کشید آغوش در اورا و گشود رویش به را هایش دست کاپیتان.دادم زحمتتون اینجا تا که مرسی -

 قایق به نگاهی سدنا. انداخت پایین به و گرفت دستش از را کیفش. کرد خوشبختی ارزوی برایش

 مرد دو به نگاهی رسید رویقایق به پایش تا. رفت پایین کشتی های نردبان از ترس با و کرد پایین

 نوع و ورزیده اندام از. بود چشمانشان دیدن از مانع اشان دودی عینک که انداخت پوش شلوار کت

 .هستند بادیگارد که فهمید میشد آسانی به هم پوششان

 .بود دیده اینستاگرامش در عکس چند فقط دانستنمی متیو از چیزی هیچ او

 !داشت بادیگارد که بود قدرتی با مرد متیو پس

 دراز سمتش به را دستش و شد پیاده ها مرد از یکی. دوخت اطراف به را نگاهش قایق ایستادن با

 .کردند لمس را خشکی پاهایش ها مدت زا بعد و گذاشت او دستان در را دستش آرام کرد،

 .شد پدیدار متیو هیبت و شد باز رنگ مشکی ون در
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 انگلیسی به و رفت جلو محکم هایی قدم با و انداخت او پای تا سر به نگاهی لبانش یگوشه لبخندی با

 :گفت

 .سدنام من متیو سالم -

 :گفت بهت با بود او اندازه و حد بی زیبایی مست هنوز که متیو

 . سالم -

 !کند مقاومت زیبایی و لوندی همه این مقابل در توانستمی چطور او بود سخت باورش

 او سخت موضوع این و بود داده را جوابش خشک خیلی او شد ریخته جانش در بدی استرس و ترس

 .کردمی نگران را

 ...پس راه نه و داشت پیشی راه نه

 به متیو. بود  دور هوایش و او هااز فرسنگ ولی تخواسمی را برادرش حمایتگر آعوش حاال دلش

 : گفت ناراحت. بگوید چیزی تا نداشت قصد و بود خیره او پشت نقطی

 اومده؟ پیش مشکلی -

 . کرد زمزمه ناراحت و شد سوار طمانینه با "شو سوار "یعنی که ون سمت به دستش اشاره شد جوابش

 !افتاده فیل دماغ از انگار -

 شد سوار متیو کند نگاه بیرون به خواست تا و شد جمع خود در ترس با بیرون از دازیان تیر صدای با

 :گفت راننده سمت به فریاد با و
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 .کن حرکت -

 .شد لبانش با بازی به شروع استرس با بود مبهوت و مات که سدنا

 .پیچید دهانش در خون مزه و آمد خود به صدایش با

 .کنیم توافق باهم باید هتل ولا میریم سدنا کردی، زخمیش کن ولش -

 بود شده او ناراحتی متوجه خوب که متیو. شد بیرون به خیره اخمی با و داد تکان سر استرس با

 :گفت لب زیر و زد لبخندی

 .بود کمت کشیدن رو بچه دختر یه ناز کار همه این وسط حاال -

 هیجان دیدمی که را چیزی هر دیآزا و زیبایی همه این از خوشحال و بود شده شهر تماشای محو سدنا

 لبانش روی پهنی لبخند هیجانش هر با. نبود مخفی ساله شش و سی متیو چشم از این و میشد زده

 . کردمی تماشایش محو را متیو که گرفتمی شکل

 هر با انگار بود، کرده زده هیجان عجیب را او بچه دختر این اما بود ارتباط در زیادی زنان با متیو

 .کردمی شاد را او شحرکت

. کردمی خودنمایی رویش هتل نام که شد شیکی و بلند ساختمان محو سدنا و شد پارک خیابان کنار ون

 دلربا، و بودند شیک انها همه. دوخت خیابان کنار زنان را نگاهش و شد پیاده هم او متیو شدن پیاده با

 :گفت لب زیر و انداخت پایش تا سر به نگاهی

 .داهاتیت لباسای این با نبزن گندت -
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 دستش کند حرکت خواست تا. امد سراغش به خجالت حس هم باز و کشید بلوزش روی به دستی

 بینی پیش غیر رفتار و او به خیره تعجب با. شد حس انگشتانش مابین متیو انگشتان گرمای و شد داغ

 در حاضرین اکثر هتل داخل به متیو ورود با. رفت پشتش هم او و آمد در حرکت به متیو که شد اش

 گونه با سدنا مدت این تمام. رفت آسانسور سمت به مستقیم او و کردند خم سر احترامش به البی

 شدند، ای شیشه اسانسور وارد تا شدمی کشیده پشتش زیر به سر درونش حرارت و انداخته گل هایی

 .غرید خشمناک متیو. ماند نتیجه بی وه کرد او از دستش کشیدن در سعی

 پس میبینن همسرم چشم به رو تو همه. دارم احترام و عزت اینجا من جون، دختر بخور وول کم -

 .کن رفتار اون عین

 ... ها کار خیلی به دادن تن یعنی امر این و شدمی متیو همسر او بود، شده موقعیت متوجه تازه

 ...اما برگردد گذشته به و بازگردد خواستمی دلش

 :گفت خود با

 ! آره دیگه شم زنت من میخوای تو که -

 :کرد نگاهش کرده هول متیو داد، تکیه متیو یشانه روی سر و زد بدجنسی لبخند

 کنی؟می چیکار داری -

 .داد ادامه تمام بدجنسی با و خورد را لبخندش

 ببری؟ اتاقمون تا و کنی بغلم میشه ام، خسته خیلی -
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 افراد نگاه و رسید اخر یطبقه به آسانسور که کند ضاعترا خواست و شد اش خیره خشم با متیو

 .سدناست او که بفهماند مرد این به تا بود رسیده آن وقت حاال. شد کلید رویشان حاضر

 :گفت بلندی صدای با آسانسور در شدن باز با و انداخت گردنش دور دست. بگوید زور او به تواندنمی

 .لطفاً لطفاً کن بغلم ام خسته مت، هی -

 :غرید لب زیر متیو

 .سرتق یدختره کنممی ادبت -

 شده اشروی زیاده متوجه که سدنا. کشید آغوشش در و برد زانوهایش زیر به دست حال همین در

 را نفسش آرام و برد گردنش زیر به سر. کند کم را او خشم آتش تا کند کند کاری خواست بود

 .داد بیرون

 متیو حال. ایست العاده فوق مرد او که کرد اعتراف دل در و یدکش هایش ریه به را گسش و تلخ عطر

 فکرش که بود آن از تر خطرناک  بچه دختر این. شدمی تر داغ لحظه هر بدنش و بود شده دگرگون

 او های کار این با دانستنمی اما باشد نداشته کارش به کاری تا بود داده قول دانیال به او. کردمی را

 !نزند قولش زیر و بگیرد را ودشخ جلوی تواندمی

. آوردمی کم وجبی نیم دختر این جلوی نباید او. گذراند سختی به را سوئیت در تا مانده باقی قدم چند

 :گفت اش مردانه گوشنواز و لعنتی صدای آن با سدنا گوش زیر نجواگانه و آرام

 .بیار در رو سوئیت کارت و شلوارم جیب تو کن دست -
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 قبلی جای روی سر دوباره و گرفت مقابلش را کارت داد، انجام را خواست که را یکار صدایش مسخ

 .شد هوشیار متیو صدای با که افتاد می هم روی چشمانش آرام آرام داشت. گذاشت

 .ای خسته که معلومه بخواب، بیا بگیر دوش یه برو پاشو -

 تم. شد اطراف به خیره و نشست جایش در کنجکاوی با. آمد فرو ای کاناپه روی حرف این دنبال به

 مشکی های سرامیک و ها دیواری کاغذ با سفید دست یک مبلمان بود، سفید و سیاه سوئیت رنگ

 دل در زده ذوق و افتا اتاق ییگوشه شومینه به نگاهش. بودند کرده ایجاد را مدرنی و زیبا هارمونی

 :گفت

 .رسم می هام ارزو به دارم کنم فکر کنم، نگا نتلویزیو به و بشینم شومینه جلوی داشتم آرزو همیشه-

 تا دور و داشت قرار اتاق وسط گردی خواب تخت. شد اتاق وارد و کرد باز کشویی را، اتاقی در متیو

 درست کوچک بار متوجه و کرد اطراف به نگاهی. بود شده تزئین رنگ شیری های تور با دورش

 زمزمه آرام. انداخت اشگرسنگی یاد را او که ودب میز زیر کوچکی یخچال. شد ورودی درب مقابل

 :کرد

 .کنم خوردن غذا خرج باید رو پولم تموم کنم فکر که آورده جایی رو من اینم -

 :گفت فارسی به و کشید ایقهقه متیو

 .لباس هم و بیارن برات غذا هم گممی بیرون بیای تا... حموم برو دپاشو جان، دختر نکن ولخرجی -

 .داد ادامه دوباره و کرد مکثی

 اوکی؟ کنی،نمی جیبت تو دست منی کنار که وقتی تا که باشه یادت راستی عا، -
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 آورده در بازی ضایع کار اول همین حسابی. داشت وا خنده به دوباره را متیو که بود اش خیره متعجب

 و کرد دستی یشپ متیو که بپرسد را سوالش خواست. کرد نگاه اطراف به منگ و گیج و شد بلند بود،

 . داد نشانش را بود که را اتاقی یگوشه ای شیشه حمام

 . زد لب زده خجالت و اش پررویی از عصبی

 . بیرون برین باید شما نمیشه، که اینجوری -

 .زد لب متفکر متیو

 . نداره وجود من نامه لغت تو بایدی! باید -

 .کند خراب را چیز همه  کار اول تا نخواست و کشید عمیقی نفس

 ...تونم نمی من و ایه شیشه حموم اون. میشم معذب اونجوری من لطفاً، -

 . گرفت دست در را اش ادامه و کرد قطع را حرفش

 .کردیمی کیف بغلم تو داشتی خوب که پیش دقیقه چند همین تا ولی -

 .کند زیادتر را عصبانیتش و دربیاورد را کفرش دوباره تا بود کافی جمله همین

 .بهتره نکنم حموم اصالً میشونی، کرسی به رو حرفت و زورگویی همه این چرا -

 داخل پودر کمی رفت حمام سمت به و شد بلند. گرفت شکل متیو لب گوشه اشلجبازی از پوزخندی

 را آب شیر وان شدن پر از راضی متیو و کرد پر را فضا خوبی بوی کرد، باز را آب شیر و ریخت وان

 زده، خواب به را خود و گذشته چشماننش روی دست که دید را او و کرد تند اپ سدنا سمت به. بست
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 که کشید آغوشش در کامل و برد پاهایش زیر به دست. خورد را اش خنده او کار این از دوباره

 . شنید را صدایش

 !میکنی بغلم زرت زرت کار، این از میاد بدت خودتم اینکه نه -

 . زد لب گوشش زیر متیو

 . میشه سخت خیلی کارمون وگرنه بیایم راه باهم بهتره -

 با. چسباند او گرم آغوش به بیشتر را خودش و کرد حلقه گردنش دور را دستانش بسته چشمانی با

 : گفت بلندی جیغ با دید وان باالی درست را خودش وقتی و کرد باز چشم خوبی بوی حس

 .میکنم تالفی بدجوری بکنی، رو میکنم فکرشو گه رو چیزی اون اگر -

 طوری را گردنش او از تر بدجنس سدنا اما کرد، رهایش وان در آرام و زد بدجنسی لبخند متیوز

 .افتادند وان داخل دو هر که چسبید

 که شد موقعیتشان متوجه انگار تازه لحظه یک. شد متیو به خیره و داد سر پیروزمندی یقهقهه سدنا

 دو هر تن به که هایی لباس. بود او به خیره عصبی رویش دهز خیمه متیو. شد جدا او از گرفته گر

 خدادادی زیبایی به خیره متیو. شدمی پخش دیگری صورت در دو هر داغ های نفس. بود چسبیده

 .شد خواهد چه بیاورد سرش به بالیی حاال اگر که کردمی فکر این به فقط سدنا و بود سدنا

 :گفت لب زیر و کرد بار را حمام یگوشه دوش. شد خارج وان از و شد بلند سدنا از تر دار خود متیو

 ...دیوار سمت به برگردی میتونز. بگیرم دوش باید -
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 خیره ستبرش یسینه روی سدنا نگاه.کرد بازشان یکی یکی و برد پیراهنش های دکمه سمت به دست

 سدنا برد کمربندش به ستد متیو که همین! بود محمود حاج دختر که نبود سدنا همان او انگار. ماند

 :گفت خندان متیو. کرد نگاه دیوار سمت به و کشید هینی

 .گفتم بهت که من -

 . شنید را متیو صدای دوباره دوش شدن بسته با

 .بپوش خودت لباسای از فعالً اومدی تخت رو میذارم کیفتو اتاق، بیرون میرم-

 هم را اتاق در. شدمی خارج در از و دبو تنش پوشی تن حوله که شد چرخیده سمتش به سدنا نگاه

 غرق خود رویایی عالم در و خواندمی آواز لب زیر. کرد تنی آب به شروع راحتی خیال با سدنا و بست

 .بود

 به بچه دختر ان که دانستمی ولی را خوشحالی این دلیل دانست نمی هم خودش. بود خوشحال متیو

 صفحه روی نگاهش و رفت سمتش به عجله با شد، دبلن تلفنش صدای. داد خواهد رنگ اشزندگی

 قبل. شد ظاهر دانیال تصویر و زد را اتصال دکمه کرد،می خودنمایی دانیال عکس. ماند ثابت مانیتور

 .کرد دستی پیش دانیال بزند حرفی او اینکه

 . پیشته که بگو متیو -

 . کرد خشک حوله با را خیسش موهای و زد لبخندی متیو

 .کانادا بعدش و  استرالیا میریم و کنیم می عقد فردا کنه استراحت رو امروز اینجاست، اشنب نگران -

 :گفت و کشید ایآسوده نفس دانیال
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 .است شکننده و ضعیف خیلی اون فقط، باش مواظبش -

 . نالید دل در متیو

 .نتونم شاید داره زیادی شیطنت -

 دوید اتاق بیرون سمت به حوله همان با دانیال صدای شنیدن با. بود آمده بیرون حمام از تازه که سدنا

 :گفت ذوق با و

 دانیاله؟ -

 دقیقه چند و دوید اتاق سمت به فورا سدنا. کرد تایید سر با و انداخت او برهنه یتنه باال به نگاهی متید

 .آمد بیرون پوشیده لباس بعد

 . کشید جلویش تعارف بدون و نشست  تاب لب مانیتور جلوی

 .سالم نیالدا -

 :گفت مهربانی لبخند با و کرد نگاهش مات دانیال

  میکنی؟ چیکار وروجک، سالم -

 .شد جوابش

 .هیچی -

 :گفت ای گرفته باصدای دانیال

 !گذشت خوش بود؟ چطور سفرت -
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 :نالید مند گالیه

 .شنفتیم گل و گفتیم گل فقط مرد ایل یه با اره -

 .داد جواب خندان. ریخت هم به دانیال قلب ریتم دوباره که کرد اش ضمیمه ای غره چشم و

 .کردی معرکه رفتی هم همونجا تا نکن، گله پس درسته؟ بود نخواهد آسون که میدونستیم -

 :گفت و انداخت باال ابرویی سدنا

 نداری؟ خبری داریوش از دانیال راستی جناب، بله اوه -

 .فهمیدیم که باالخره ولی! نه یا بگوید تا ماند دل دو دانیال

 داریوش و نیلوفر طرف هم پدرت. باباش خونه رفته گذاشته نیلوفر شده، دعواش نیلوفر با داریوش -

 .اورده در سفید موی چقدر هفته دو تو نمیشه باورت... شده تنها رسماً

 از متیو. شد بلند اتاق در صدای که بیاید بیرون خواست و کرد روی پیش چشمانش یگوشه تا اشک

 .پیچید اتاق در غذا بوی اتاق داخل به گارسون ورود با. رفت در سمت به و شد لندب کنارش

 :گفت آرام

 . فعالً.میزنم زنگ بهش عصر دانیال باش مواظبش -

 و داد دیوار به ککیا رفت اتاق قدی های شیشه سمت به و شد بلند ناراحت و زد را قطع دکمه بغض با

 ...او برادر او، داریوش. دندکر خودنمایی هایش گونه روی اشک قطرات
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 به را هایش غصه و غم تمام و انداختمی گردنش دور دست و بود کنارش حاال تا میخواست دلش

 . خریدمی جان

 زندگی مگر کند؟ رها گونه این را او بود توانسته چگونه نیلوفر. بود سخت برایش موضوع این درک

 !بود راحتی همین به

 .شد خیره بیرون به ساکت و کشید هایش گونه روی دست کنارش متیو گرفتن قرار با

 .شنید را متیو ارام زمزمه و گرفت قرار پشتش دستی

 !داداشته داریوش -

 در سدنا و گشود آغوش آرام متیو. شد اش لعنتی های اشک دوباره شدن جاری با برابر سرش تکان

 ...شتن حائل متیو دستان و شد فضا انداز طنین هقش هق. خزید آغوشش

 بیرون آغوشش از خجالت با و انداخت بود آن در که موقعیتی و خودش به نگاهی گرفت ارام که کمی

 :گفت انداخته گل هایی گونه با. آمد

 .بودن اورده غذا کنم فکر -

 شده سرخ های زمینی سیب و استیک به نگاهی. برداشت را ها غذا درپوش و رفت میز سمت به

 ...بود ماهی. برداشت را دومی پوش در و انداخت

 اش کودکانه حرکات از متیو. کرد خوردن به شروع تعارف بدون و نشست استیک پشت اشتیاق با

 :گفت کردن شروع حین در و کشید جلویش را ماهی. نشست رویش به رو و زد لبخندی
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 باشی اندامت مواظب باید. ببر لذت ازش میتونی تا پس میخوری کردنی سرخ که اخریه روز امروز -

 .میرسه زود انقضات تاریخ وگرنه

 :گفت و شد اش خیره متفکر سدنا

 .نباشین نگران پس میخوردم چیز همه االنشم همین تا من ولی -

 :گفت و انداخت باال ابرویی متیو

 ... نده ادامه پس کنمنمی باور -

 .داد ادامه و گذاشت دهانش درون ماهی ای تکه

 من همسری شان در هیچ لباسات... خرید بریم باید بعدش ابی،میخو کمی میری خوردی که غذاتو -

 . نیس

 :گفت رفته باال صدایی با عصبی و رفت ای غره چشم اش آمرانه لحن از

 ...کنم کاری نکن کاری ببین بگی؟ زور میاد خوشت چرا -

 .کرد رها کاره نیمه را حرفش متیو اخم دیدن با

 من... بهت نگم چیزی کنی کاری هر که نیستم ات خاله رپس اون یا داداشت من جان، دختر بببین -

 تجارت کل و هستش جهان مدلینگ شرکت بزرگترین صاحب که کسی. هستم کارلین مک  متیو

 .میزنی حرف کی با بفهم پس... میگرده محصوالتش روی کانادا و استرالیا

 .داد ادامه و کرد سرخ شراب از پر را جلویش جام
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 کنیم،می ازدواج باهم فردا تو و من... بهم بزاری احترام باید و ترم بزرگ تاز سال هفده کم کم -

 ...است ساخته کارت وگرنه کنی گوش حرفام به باید ولی

 .داد ادامه و نماند مخفی سدنا چشمان از که زد بدجنسی لبخند

 باشی هوریمش و موفق مدل میخوای تو داره، دنیا این تو بدلی یک چیزی هر همیشه باشه یادت و -

 درسته؟

 . شد اش جمله ادامه با برابر سدنا سر تکان

 . بدی انجام رو میگم بهت که کارایی قبالش در باید هم تو ولی میکنم کمکت منم -

 :پرسید متفکر سدنا

 کارایی؟ چه یعنی -

 :گفت و گرفت بازی به را جامش لبه متیو

 کاری که دارم انتظار. میکنی رو میکنن هراشونشو برای ها زن تمام که رو کارایی و میشی من زن تو -

 .کنی گوش حرف و باشی من همراه ها جشن همه تو بره، آبروم تا نکنی

 :پرسید آرام و شد ریخته سدنا دل در بدی یدلهره

 !میکنن؟ ها زن تمام که کارایی-

 :گفت مغرور و زد ریشخندی متیو

 .اوهوم -
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 به را لبانش انگار ولی بگشاید اعتراض به لب خواست. دکر رخنه جانش در بدی لرز او حرف این از

 قدی یپنجره جلوی اشقبلی جای به دوباره و برخواست میز سر از. نگوید چیزی که بودند دوخته هم

 .بود متفکر حاال که تفاوت این با اما برگشت

 متوجه زیچی هایش حرف از. برداشت را اشگوشی و رفت کاناپه سمت به چیزی گفتن بدون متیو

 .کردمی گوشزد کسی به را چیزی انگار ولی شدنمی

 سمت به را نگاهش نگران داشت خواب به مبرمی نیاز او و کردمی سنگینی تنش روی اش خسته سر

. بود زده بیرون کاناپه از پاهایش که بود بلند قد آنقدر اما بود کشیده دراز کاناپه روی که گرداند متیو

 چهره تمام در اضطراب و ترس. کرد دار معنا نگاهی و برداشت چشمانش یرو از را آرنجش متیو

 :گفت ارام و گذاشت کنارش به دستی. کردمی هویدا اش

 . بشین اینجا بیا -

 شود بلند خواست در صدای با. نشست اِل یکاناپه روی او از فاصله با و رفت سمتش به متعجب سدنا

 .کرد حس پاهایش روی را چیزی سنگینی که

 :گفت آرام متیو. دید پاهایش روی را متیو سر آورد پایین را نگاهش تا

 .داری دوستم واقعاً که کن وانمود طوری فقط کنه جمع رو میز اومده گارسونه، -

 با. کردند پیشروی درونشان وار نوازش انگشتانش و برد موهایش سمت به دست حرفی بدون سدنا

 میز کردن جمع مشغول و کرد تعظیمی اتاق داخل به ورودش با گارسون و کرد باز را اتاق در تلفنش

 :گفت سدنا به رو تمام سرخوشی با و انداخت گارسون کمر دور دوربین به نگاهی متیو. شد
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 وروجک؟ دارم دوست چقدر میدونی -

 هم این پس. شد گرفته پاهایش روی نیشگونی که کرد نگاهش آمده در حدقه از چشمانی با سدنا

 :گفت محبت با. بود نقشه از جزوی

 .باشی داشته دوستم من از بیشتر نکنم فکر -

 روی آرام ای بوسه و شد خم پس بزند او به را حرفش بتواند تا کردمی بازی خوب را نقشش باید

 .نشاند متیو موهای

 :گفت گارسون به رو کنایه با متیو

 ...لطفاً تر سریع یخورده -

 منتظر فرستاد،می جاسوس برایش هم هنوز. کرد ای قروچه ندندا و بست را چشمانش دوباره و

 .است کرده بزرگ متیو هم را او که نداشت خبر و کردمی شیربازی دم با. ماندمی باید عواقبش

 دلنشین عجیب دختر این. دوخت زیبایش لبخند به را نگاهش و کرد باز چشم سدنا یخنده صدای با

 .بودند شده چیده هم کنار منظم اش مرواریدی های دندان. بود دلربا و

 :گفت آرام گارسون

  ندارید؟ ای دیگه امر -

 خود به را دو هر در شدن کوبیده صدای. کرد بیرون به اشاره دستانش با سدنا به خیره همچنان متیو و

 :پرسید متفکر سدنا و آورد

 دارم؟ دوست رو تو من کنن فکر همه که مهمه برات اینقدر چرا -
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 . زد لب و کرد روشن را چایساز و رفت سوئیت یگوشه یآشپزخانه سمت به و شد دبلن متیو

 چای؟ یا میخوری قهوه -

 .زد لب و زد پوزخندی سدنا

 !نکردی پیدا بحث کردن عوض برای جالبی موضوع -

 .را دارد دل در که انچه بگوید تا کرد پیدا را این جسارت سدنا متیو سکوت با

 

 اول همین خواد نمی دلم... میشم هیجده بعد ماه دو که سالمه هفده همش من ،بدی فرصت بهم باید -

 .ندارم زناشویی رابطه امادگی من متیو. بشم زندگی اسیر جوونیم و کار

 بار سمت به حرفی بدون متیو. دهد ادامه نتوانست دیگر و گرفت گر خجالت از ولی گفت را حرفش

 سدنا سرخ یچهره به نگاهی نیم. کرد خالی درونش را اش نوشیدنی و رفت اتاق یگوشه کوچک

 .زد لب و انداخت

 ... کوچولویی هنوز چون میخوری، پرسمنمی -

 .داد ادامه و گذاشت نمایش به را گلویش سیلبک و خورد قلپی

 فاش رو موضوع این بقیه جلو که بده قول هم تو ولی نزنم دست بهت نخواستی خودت تا میدم قول -

 ...زهنو که نکنی

 :گفت و داد تکان را سرش تند تند
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 .نده ادامه دیگه باشه -

 .رفت خواب اتاق سمت به

 .کنم استراحت یخورده بهتره -

 :گفت ارام متیو برود اتاق سمت به خواست تا

 مجبوری طور همین منم ی خونه... باهم مجبوریم و داره اتاق یه سوئیت این میبینی که طور همین -

 .کنی عادت بهتره پس وابیبخ جا یه من با که

 اتاق سمت به حرفی بدون که داد او به را اطمینان این متیو چشمان ولی اورد باال ترس با را نگاهش

 . رفت

*** 

 و بود نیاورده خود با گرمی لباس هیچ او بود، ریخته هم به را معادالتش تمام آلمان پاییز خنک هوای

 ...حاال

 :گفت ارام اتاق داخل به متیو ورود با

 .کنم چیکار دونم نمی نیاوردم، خودم با گرم لباس من راستش -

 .زد لبخندی متیو

 .کن انتخاب خودت بریم رو بقیه بپوش بیارن لباس کامل ست یه برات گفتم همینم برا میدونم -
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 هایش سوال! بود رفته کیفش سراغ او خواب از بعد نکند دانست؟می کجا از او شد، اش چهره مات

 .داد پاسخ متیو که بودند کننده کالفه

 .نیاوردی زیادی چیز کوچیکت پشتی کوله اون تو که بود معلوم نکن، فکر بهش کوچولو هی -

 کار همه آوردمی هیجان با را او کوچک دختر این چگونه اندیشید، خود با و خندید اتاق از خروجش با

 . بود جذاب او برای هایش

*** 

 (تبریز_ایران)

 وقاحت زن یک چگونه که کردمی فکر این به فقط و زدمی قدم را خانه عرض و طول به دست به تلفن

 شودنمی خوب موقع هیچ شوهر خواهر و عروس رابطه که بود شنیده قدیم از. رساندمی اعال حد به را

 .باشد پست قدر این نیلوفر که بکند توانستنمی هم را فکرش ولی

 آسانی همین به که کرد فکر این به فقط گذاشت دستش در را ستدادخوا پستچی آنکه از بعد امروز

 بود فهمانده او به کاغذ تکه یک با حاال بود کرده نوازشش و ناز سال همه این که اویی چیز؟ همه بود

 دلش... بود خورده رقم اینگونه برایش که روزگاری از گرفت، دلش! خواهدنمی را او دیگر که

 طالیی خرمن آن میان و کشیدمی موهایش درون دست پدرانه و بود کنارش اشپروانه حاال خواستمی

 نشان هم او به بود برده خود با را اشدردانه که بود ای هفته چند همسرش ولی کردمی تازه نفس

 ...احوال مریض کمی و بود عصبی دستش از پدرش. دادنمی
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 روانه بود شده پیچیده آن در نیلوفر غذاهای بوی روزگاری که ای آشپزخانه سمت به و کشید پوفی

 .نوشت و گرفت دست به را تلفنش. آورد کاناپه جلوی به خود با و کرد دم گاوزبانی گل. شد

 《جهنم به برو خودت من به بده رو پروانه! میخوای طالق که طور،این که 》

 . کشید فریاد سرش دلش

 .نیس کنارت معشوقت که زمانیه تو جهنم -

 چینی لیوان در. ماند جواب بی انتظارش این ولی ماند جواب منتظر و برد موهایش انمی دست کالفه

 .گذاشت کنارش دستی پیش روی و برداشت هم را بود ها تفاله درونش که ای محفظه و برداشت را

 رنگارنگ های برگ نگاهیبه و کشید کنار را پرده. رفت پنجره سمت به و گرفت دست در را لیوان

 و کشید خانه روی و سر به دستی فوراً شد،می پیاده ازماشینش که دانیال دیدن با. ختاندا درختان

 لباس سمت به در بازکردن از بعد و رفت سمتش به شد بلند که آیفون صدای. کرد روشن را چایساز

 تخت روی سرعت با و کرد جمع دستش روی را همه بود، انداخته جایی را کدام هر که رفت هایی

 .بست را اتاق در و انداخت

 بلند و شد خانه وارد دست به پیتزا جعبه دانیال. کرد بازش و دوید در سمت به واحدش زنگ صدای با

 .داد سالم باال

 .خُلم داداش سالم، -

 به را جعبه. شدمی دیوانه نبود هم دانیال مدت این در اگر اندیشید خود با و نشاند لبش کنج لبخندی

 و گرفت دستش را کنترل تعارفی هیچ بدون و نشست تلویزیون جلوی یکاناپه روی و داد دستش
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 پررویی دلش در کردمی نگاهش جور همان که داریوش. شد ها کانال کردن پایین و باال به شروع

 به شروع را خوری ناهار میز و برداشت لیوان دو و بشقاب دو. رفت آشپزخانه سمت به و کرد بارش

 .شد بلند لدانیا صدای که کرد اماده

 .خوب اینجا بیا دار برش میچینه، هم  میز داره که واسم پخته فسنجون انگار -

 .نذاشت دانیال ولی کند باز اعتراض به لب خواست

 .نبینتت پژمرده اینجوری بزنه، زنگت میخواد یکی که بخوریم بیار بدو -

 :گفت شوق با و زد لبخند اراده بی

 طرف؟ اون رسیده سالم چطوره زدی؟ حرف باهاش باالخره -

 .داد جواب اطمینان با و شد متوجه خوب سالم از را منظورش

 میکنه؟ پیدا رو بهش شدن نزدیک جرات مگه کسی بشه، متیو همسر قراره اون داریوش -

 :گفت و کشید موهایش میان دست کالفه و گذاشت میز روی را دستش درون های بشقاب داریوش

 . بود کنارم حاال داقلح کاش شده، تنگ براش دلم -

 دانیال. برداشت را ها نوشابه و پیتزا و رفت اپن سمت به و گذاشت دانیال جلوی را طالق دادخواست

 .زد لب و کرد عقیقش انگشتر به خیره و کشید پوفی

 ! زنت این خریه عجب -

 .برخواست خواهی معذرت صدد در که گفته چه شد متوجه انگار تازه
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 .ببخشید -

 :گفت الفهک داریوش

 که یکی... نشناس قدر یک پای به ریختم ارزشمو با عمر یال چند که منم خر دانیال، نیس اون خر -

 .مکافاته دار دنیا چی؟ که باالخره گفت، بد همیشه پشتم ولی خورد رو نونم

 :گفت و خندید تلفن صدای با

 .سدناست کن درست اتومرده صاب قیافه این -

 :گفت داریوش

 .بیام و کنم راه روبه خودمو من بزن حرف باهاش یخورده -

 .افتاد متیو به نگاهش و کرد باز را تماس

 کجاست؟ سدنا متیو، سالم -

 :گفت نجواگونه و آرام متیو

 چند... ناراحته خیلی داداشش خاطر به سدنا بگم زدم زنگ میکنه، عوض لباس داره پرو اتاق تو -

 .بزنن حرف اهمب کن کاری لطفاً میزنم زنگ بعد دقیقه

 .زد ولب کرد خیس را داریوش های گونه روی اشکی قطره

 .بعد ساعت یک -

 .داشت تن به سفید سراسر لباسی. شد دیده تصویرش بعد و شد بلند سدنا صدای پشتش از
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 تازه داریوش  و کرد خداحافظی فوراً متیو. بود شده ها کارتون داخل های پرنسس همانند درست

 . کند آزاد را اشهقهق توانست

 فقط و شودنمی حل سیگار و بغض با مرد یک دردهای گاهی کنند؟ گریه نباید مردها بود گفته کی

 .شد تر سبک تا بارید بارید، باید

 آرام و انداخت داریوش به نگاهی.  کرد روشن سیگاری و رفت پنجره سمت به حرفی بدون دانیال

 :گفت

 میکشی؟ -

 این پس! نبود سیگاری که او. بود میز روی که سیگاری پاکت و هایش اشک کردن پاک شد جوابش

 ...سیگار پاکت

 متوجه خوب دانیال. ماند تماس منتظر فقط و خورد دانیال های شوخی و لودگی با را پیتزا از تکه چند

 ...ولیکن را غم همه این ببرد یادش از بلکه تا میزد حرف فقط هم همین برای بود، اش بیقراری

 داریوش روی را تلفن و داد پاسخ دانیال را تماس. زد لبخندی و کشید دست خود ایهام از تلفن صدای با

 خواهرش بشاش یچهره روی را نگاهش  و کشید جلوتر کمی  کاناپه روی را خود داریوش. کرد تنظیم

 .داد سالم کرده بغض اش شقیقه کنار سفید موی تار چند دیدن از سدنا. کرد تنظیم

 .داشدا سالم -

 :گفت بغض با و هایش لب آمدن کش شد اشنتیجه ولی کرد خندیدن در سعی داریوش

 .داداش عزیز سالم -
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 نیز داریوش های اشک تا شد موجب که شد جاری اش گونه روی سدنا چشم یگوشه از اشکی قطره

 .بمانند تنها هاآن تا رفت خانه تراس سمت به دست به سیگار پاکت دانیال. شود پدیدار

 میگذره؟ خوش دلم؟ عزیز خوبی -

 :گفت و افتاد داشت تن در که فاخری های لباس به نگاهش

 .شدی خوشگل خیلی -

 .دادنمی را سدنا به زدن حرف یاجازه بغض اما

 :گفت خنده و شوخی با

 خورده؟ موش درازتو زبون - 

 .داد نشانش و آورد بیرون را زبانش سدنا

 شدی؟ الغر اینقدر چرا داداش؟ خوبی. دارمش هنوز نه -

 :گفت شاداب و کشید چشمانش یگوشه به دستی داریوش

 .شده تنگ برات دلم یخورده فقط نیس چیزی -

 :گفت فارسی که خورد گوشش به سدنا کنار متیو صدای

 نشدی؟ تموم -

 :گفت نگرانی با سدنا. دید را سدنا سر تکان و

 .شده ذره یه براش دلم کجاست؟ پروانه -
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 .داد جواب و زد بخندیل داریوش

 .داری دوسش خیلی گفتی که میگم اومد مامانشه خونه نیلوفر با دلتنگته، خیلی اونم -

 :گفت و داد تحویلش جوونی کم لبخند سدنا

  راهه؟ به رو چیز همه اونجا باشم مطمئن داداش -

 .راند زبانش نوک به ولی است واقعی اش نگرانی چقدر که کرد اعتراف دلش ته

 ...داداش دل عزیز باش خوش نباش، ما نگران تو هآر -

 :گفت متیو صدای یدوباره شنیدن با

 .فعالً بزن زنگ تونستی وقت هر داری که خودمم شماره. برس کارات به برو دیگه خوب -

 .زد لب مکث بدون سدنا

 .برام مامانی یادگاری تنها تو داداش، باش خود مواظب -

 .کردند قطع را تماس مختصری خداحافظی با و شد دو هر گلوی مهمان بغض دوباره

 کردمی اش زندگی و خودش حال به هم فکری باید. بود گرفته ایتازه جان خواهرش که راستی به

 ...وگرنه

*** 

 وضو حال در پدرش بود درست حدسش. افتاد راه به مسجد سمت به و کرد پارک ای گوشه را ماشین

 .داد سالم و رفت جلو افتاده پایین سری با ،بود حیاط وسط کوچک حوض از کرفتن
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 هست؟ اجازه حاجی، سالم -

 :گفت عصبی محمود حاج

 ...بهتره ببری رو مونده برام که هم آبرویی نصف اون اومده اگر خوای؟می چی -

 .شد بلند پشتشان از فیروز حاج صدای

 .نمیکوبه زمین به اینجوری هاشو بچه که خدا مومن! پسرته با زدن حرف طرز چه این حسابی، مرد -

 که طوری. انداختن زمین منو سر بچه تا دو این حاجی، کنین؟می دخالت چرا دونیننمی چیزی وقتی -

 .برم راه و کنم سربلند محل تو تونم نمی

 :گفت داریوش به رو صبری سر با فیروز حاج

 بحث راجبش مفصل بعدش بخونیم رو نماز بریم بیا بگیر وضوتو برو جوون اذانه، وقت که االن -

 .کنیممی

 و سنگین رفتار بابت کرد تحسینش دلش در و انداخت فیروز سفیدحاج محاسن به نگاهی داریوش

 ...متینش

 به و نشست کنارشان ساکت. رفت جلو فیروز حاج سر یاشاره با که بود ایستاده ای گوشه نماز از بعد

 .سپرد گوش هایشانحرف

 یا بگم اینو که درسته چهحد تا دونم نمی. بزنم حرفمو کنده پوست و رک میخوام جون، حاجی ببین -

 .میگم من ولی! نه؟

 .داد ادامه آرامتری صدای با و کرد مکث کمی
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 اومده ولی نمیدی محلش که میدونم وقته چند اینکه با داری، ماهی این به پسر که شکر رو خدا -

 فکر هیچ ولی... درست اینم کرد، شرمنده رو تو هم شاید... درست رفت، خانوم سدنا... بوست دست

 رفت؟ چرا که کردی

 .بود او با حق نگفت، چیزی و رفت فرو عمیقی فکر در محمود حاج

 .کند کاری توانستنمی دیگر و بود ویران بست پای از خانه

 .کرد دستی پیش داریوش که بگوید چیزی و بگشاید لب خواست پشیمان و نادم

 .پیامبر از قبل عرب مردهای از یکی پدرمم و بود دختر یه سدنا ی،حاج شماست با حق -

 .داد ادامه و کشید آهی

 رو راستم و چپ دست خواستممی تازه سالم، ۲۴ منم. بود سالش ۱۳ فقط سدنا مرد، مادرم وقتی -

 دچار نهک ازدواج دیر که جوونی که بود معتقد چون... بابا اجبار خاطر به اونم کردم ازدواج که بشناسم

 !  برسم طالق مرز به زندگی سال ۴ از بعد حاال که واقعاً بود انصاف حاجی بگید شما! میشه گناه

 :گفت آرام و گذاشت سرش روی دست محمود حاج

 احترام و عزت همه این من... پسر نبود آبرویی بی این حقم ولی قبول... کردم خودم کردم، هرچی -

 میفهمی؟ رفت، و کشید پر همش خواهرت حرکت یه با که داشتم مردم مابین

 :گفت بلندی نسبتاً صدای با و شد بلند عصبی داریوش نبود، کسی آنها از غیر به و بود خالی مسجد

 بابا مرده؟ یا است زنده کجاست؟ االن دخترت که میکنی فکر این به اصالً خودتی؟ فکر که هنوزم -

 .کنمنمی قبول که فکرشی به که نگو
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 :گفت داریوش از تر عصبی

 !بودم کرده چیکارش مگه کرد؟ رو من آبروی فکر اون مگه باشم؟ نگرانش باید چرا -

 به را حق فیروز حاج. نماند دور فیروز حاج چشمان از که شد ظاهر داریوش لب گوشه پوزخندی

 رکوچکت از هم گاهی داشت اشکالی چه. زدمی را حق حرف ولی بود کوچک اینکه با داد،می داریوش

 کرد؟ شنوی حرف ها

 شما جلوی رو چیزا این نباشه درست شاید کنم، شیرفهم رو پدرم باید ولی اتم شرمنده فیروز حاج -

 ...ولی بگم

 .دوخت پدرش چشمان به را نافذش نگاه و داد بیرون کالفه نفسی

  خوند؟ درس جهشی که نبود همونی دختر این مگه دانشگاه؟ بره ۲۰ معدل با سدنا نذاشت بود کی -

 بپوشه؟ مدرن های لباس خودش های محرم کنار خودش خونه تو حتی دخترش ذاشت نمی بود کی

 های شیطنت حتی نتونه تا ریخت دوشش رو مسئولیت کلی و خونه تو کرد محدودش که بود کی

 ... حاجی بده جواب ده! ها بکنه؟ رو اش دخترانه

 داشتی؟ شک مادرم و خودت تربیت به مگه مونه؟ب تنها برادرش من با نمیذاشتی که نبودی همونی تو

 پدر... استغفراهلل باشم، داشته نظر بهش همخونش من برادر من که خودت، پیش میکردی فکر چی

 کالم دو نذاشتی چرا... درددلش پای بشینن داشت رو کی تو و من غیر داشت؟ رو کی سدنا من،

 .بره تا داشت حق پروانه بودم تو مثل پدری منم اگر رفت، کرد خوب. بزنه رو حرفش

 :نالید بغض با محمود حاج



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  158

 ...ولی درست منم اینا همه گناهکار... بسه دیگه بسه -

 :گفت آرام فیروز حاج

 کن روبوسی پسرت با پاشو. کنی درست رو چی همه باید پشیمونی واقعاً اگر نداره، اما و ولی دیگه -

 فقط کرده انتخاب رو راهش دخترتم... دگیشزن و خونه سر بیارش و عروست دنبال برو بعدشم

 .بخواه خیر دعای براش

 :گفت گوشش زیر آرام. داد دست داریوش با و شد بلند بازهم ولی بود شده دارخدشه غرورش

 .نداره رو خونه به برگشت حق سدنا دیگه ولی. باشه من از بزرگتری بذار -

. شد اش تنهایی سال چندین همدم که بود نیهما گفتمی او که سدنایی زد، را زبانش نیش هم باز

 را شوم روز آن آورد یاد به. شود ناراحت ای ذره تا گذاشتنمی اما کشیدمی آتش به را خودش جگر

 .زد فریاد تلفن در سدنا که

 .بیا فقط -

 از خبر آمبوالنس خانه در جلوی. داندمی خدا را بود رسانده پدری یخانه به را خودش سرعتی چه با

 دکتر صدای شنیدن با و بود شده خانه وارد تر آسوده خیال کمی با داشت، را مادرش دوباره بدحالی

 .بود مانده خیره کوچک سدنای روی نگاهش و بود خورده سر دیوار کنار جا همان

 مرد او. بود شده وجودش تمام روی سوهانی بود شده کشیده مادرش صورت روی که سفیدی مالفه

 ...کوچکش خواهر ولی داشت، خانواده و بود
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 و کرد باز را ماشینش در. زد بیرون مسجد از حرفی بدون و چکید چشمش گوشه از اشکی قطره آرام

 تا داد را این پیام کنارش محمود حاج شدن سوار. گذاشت فرمان روی را سرش شدن سوار محض به

 .شدمی او زخم روی نمک گذشته و بود کرده النه گلویش در بدی بغض. کند حرکت

 او همراه و کند خاموش را ماشین تا ماند منتظر قدر چه هر محمود حاج ایستاد، پدری یخانه در کنار

 :زد لب تر آرام. ندید واکنشی بیاید

 خونه؟ نمیای -

 :نالید داریوش

 داشتی و بودی مسجد تو و میداد جون خونه تو مامان که اونروزی به کردم؟می فکر چی به میدونی -

 هیچ... تو ولی شد مادرش شدن پرپر شاهد سالم سیزده خواهر! کردیمی زنیسینه خودنمایی یبرا

 بدی؟ نجاتش میتونستی بودی خونه خودت اگر کردی فکر

 :گفت عصبی محمود حاج

 پیغمبرش و خدا راه تو اینکه بغیر من! گناهکارم من که برسی؟ چی به میخوای ها گذشته قبر نبش با -

  کردم؟ ارچیک گذاشتم پا

 .نالید بغض با داریوش

 از صداتو خدا که بدونی باید داری قلبی اعتقاد بخدا واقعاً اگر من، پدر است بهانه خانه بت و کعبه -

 بهتره میاد خوابم خیلی. بذاری تنهاش نباید و بیماره همسرت میدونه اون میشنوه، هم ات خونه

 .کنم استراحت برمیخورده
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 .شود پیاده خواست تا و برد در یدستگیره سمت به دست محمود حاج

 .بخیر شبت نیلوفر، دنبال بریم بیا کارت از بعد فردا -

 و غم از زیادی حجم. راند اش خانه سمت به و گذاشت گاز روی را پایش محمود حاج شدن پیاده با

 مچاله تختش روی را خودش و رساند اشدردانه اتاق به را خودش دو با. بود شده انبار دلش در اندوه

 چشمانش. بود کافی دوباره زندگی یک برای بو این و بود بالشش روی هم هنوز موهایش بوی. کرد

 .برد عمیق خوابی به را او وجودش مسکن و بست را

 (شب ۳ ساعت) آلمان

 محرکی انگار آرامش حرکات و ون داخل گرم هوای. شدمی چشمانش ماندن باز از مانع زیاد خستگی

 . بود اش آلودگی خواب برای

 چشمانش و داد تکیه پشتی به را سرش آرام. بود بیرون یمنظره در غرق که متیوانداخت به نگاهی

 .شد بادیگارد و راننده با متیو گفتگوی متوجه. بست را

 بشه کم سرش از مو یه ارزشه، با برام چقدر که دونیدمی خوب خودتونم. باشید مواظب بیشتر -

 .کشممی آتیش به رو همتون

 .نفهمید چیزی دیگر و ربود را چشمانش خواب. شدنمی متوجه را منظورش

 صبحبرایش که هایی لباس. بود خواب در غرق که انداخت کنارش کوچک عروسک به نگاهی متیو

 بگوید و بزند فریاد وجودش از تا خواستمی دلش که بودند شده برازنده قدر آن تنش در گرفتهبود

 .است کرده دشخو برای را او تا
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 :گفت و کرد بادیگاردش به رو ارام هتل کنار ون توقف با

 .باال بیار رو وسایل -

 یدلباخته که کرد اعتراف دل در و پیچید انگشتش دور را موهایش یوگوشه شد تر نزدیک سدنا به

 آغوشش در کوچک کودک یک همانند درست و گشود را آغوشش آرام. است شده آریایی دختر این

 سر ورودش و آسانسور یه رسیدن با.  بودند او ی خیره تعجب با هتل داخل افراد. افتاد راه به و یدکش

 .فرستاد هایش ریه به را عطرش و برد موهایش میام

 کرد،نمی رهایش ای لحظه شدندمی شاهکار تنش در که هایی لباس و خرید در سدنا امروز شیطنت یاد

 شود عاشقش سدنا تا کردمی کاری چیزی هر از قبل باید. شودیم مشهور مدلی سدنا که بود مطمئن

 .کند حفظ کنارش را جواهر این توانستنمی وگرنه

 بدی بازی در بود؟ ممکن مگر اما بکند اش زندگی از را نامرد آن کلک حاال همین تا میخواست دلش

 کریدور وارد آسانسور یستادنا با. آورد می کم نباید ولی شد خواهد بازنده بود مطمئن که بود افتاده

 ...سوئیتشان سپس و شد

 به دست تا. شد هایش کفش کردن خارج به شروع تر آرام خیلی و کرد رها تخت روی آرام را سدنا

 سراغش به بدی دیوانگی زد سرش به که فکری از. لرزید تنش تمام برد، اش بارانی های دکمه سمت

 دست به را تلفنش و رفت اتاق بیرون سمت به عصبی کند زبا را بارانی های دکمه اینکه بدون. آمد

 . گرفت

 .کرد تایپ جمله یک فقط
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 .نداری جراتشو -

 بهتر حالش نوشیدن با کردمی فکر. کرد نوشیدنی از پر را لیوانش و رفت بار سمت به ارسال محض به

 هایش لباس رفت وابخ اتاق سمت به و شد بلند. گرفتمی دلهره بیشتر و بیشتر برعکس ولی شودمی

 به ارام و افتاد سدنا معصوم یچهره به نگاهش. کرد تن به شلوارک و بادی فقطیک و کند تن از را

 اندام به. اورد بیرون تنش از آرام و کرد باز دیگری از پس یکی را اشبارانی های دکمه رفت سمتش

 خوش پاهای و داشت تن به کوتاهی لباس. بود برف از تر سفید که پوستی و ماند خیره نحیفش و زیبا

 ممکن اما بزند دستی جواهر این به تا بود پیچیده دلش در عجیبی وسوسه. بود دید معرض در تراشش

 .کشید دراز تخت سمت آن و کشید کنار آرام. کند خراب را چیزها تمام بود

*** 

 (صبح پنج)کانادا

 .کات -

. بود ذهنش در که بود شده ای صحنه همان رستد. چرخاند مانیتور روی دوباره را اش خسته نگاه

 .بود گرسنه و خسته زد، بیرون فیلمبرداری ست از و گرفت دست به را کتش و داد تعطیلی دستور

 .کرد تایپ صوفیا برای و کشید بیرون را تلفنش آرام

 "گشنمه که کن حاضر چیزی یه خونه، میام دارم "

 دلش در دید که را روستا تابلوی. شد خارج شهر از تر تمام چه هر سرعت به و شد ماشینش سوار

 استراحت روزی چند و بود مانده باقی شب پالن چند. است شده اش خانه دلتنگ چقدر که کرد اعتراف
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 باز با و کشید بیرون ماشین جالیوانی از را در ریموت. کند استراحت کمی هم خودش تا بود داده

 و  داشت تن در خواب لباس آمد، استقبالش به صوفیا. شد یشویال بزرگ نسبتاً حیاط وارد در کردن

 .برسد زودی همین به پویا که کردنمی فکر

 .آقا سالم -

 :گفت و داد را سالمش جواب

 .کن حاضر غذامو میگیرم دوش تا -

 ...ها پله از پویا رفتن باال با شد برابر سرش تکان

 روی کلید به دستی. بود کرده پر را فضا همه کیتاری و بود کور و سوت همیشه مثل خانه باالی طبقه

 حوله برداشتن با و رساند اتاقش را خودش بلند قدمهایی با. انداخت اطراف به نگاهی و کشید دیوار

 .شد حمام وارد

 .شد غرق دورش چندان نه یگذشته در هم باز و داد التیام را اش خسته تن گرم آب دوش زیر

 ...سالنِ تو شما یخونه حموم یول داره حموم من اتاق آخه -

 و تر رنگ کم ذهنش در خاطرات. بیاورد یاد به توانست نمی را هایشگونه سرخی و ها لبخند دیگر

 از دنیایی مابین کردمی صدایش آوری یاد به در سعی که گداریگه طوری. بود شده تر رنگ کم

 .بیاورد یاد به چیزی توانستنمی و رفتمی فرو تاریکی
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 پویای به نگاهی و ایستاد روشویی یآینه جلوی شد خارج دوش کابین از و پیچید کمرش دور را هحول

 این سختی و رنج یادگاری بود کرده خوش جا ابروهایش مابین که خطی چند. انداخت رویش روبه

 . بود شده ترپخته و تر باتجربه حاال که پویایی. بود سال چند

 دارویی هیچ با که ماند قلبش در زخمی اما. شد کنریشه کل به وجودش بیماری سالها آن از بعد

 به خوب. کشاند نابودی مرز تا را او و کرد رشد پشیمانی هایرگه وجودش در. کند مداوایش شدنمی

 . کرد سرپا دوباره را او متیو چگونه و شد آشنا متیو با چگونه داشت یاد

*** 

 به لب نباید و کردمی مصرف دارو که او! اینجاست چرا تدانسنمی دوباره و بود شده دیسکو وارد"

 .گذاشتمی اندوه و غم حجم این مگر آیا ولی زدمی ها زهرماری این

 نشست صندلی روی میزی کنار. نداشت را ورزیده هیکل آن دیگر و زدمی ذوق در پشتش کم موهای

 .زد لب و

 .لطفاً ویسکی-

 همه از بیش مابینشان عشق و رقصیدندمی هم آغوش در که ماند ثابت پسری و دختر روی نگاهش

 .کردمی توجه جلب

 دوباره نباید که دانستمی. کشید باال یکباره به را جلویش لیوان محتویات تمام و فرستاد بیرون آهی

 اسکناسی گذاشتن با هم همین برای. بود یافتن بهبودی به شروع تازه حالش که اویی کند روی زیاده

 .زد محکمی طعنه یکی به که برود بیرون خواست و شد بلند انلیو کنار
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 :گفت آرام کند بلند را سرش اینکه بدون

  ببخشید -

 طرف آن سمت به و کشید عمیقی نفس بسته فضای آن از امدن بیرون با. داد ادامه راهش به دوباره و

 . داشت راه ساحل به که جایی. رفت خیابان

 طاقت توانستنمی دید، را او که باری آخرین. بود خاطرش در او تصویر فقط و بود نشسته ها شن روی

 .دید که آخری دفعه. میکرد تماشایش دور از مخفیانه رفتمی ایران به که موقع هر و بیارد

 نیمکتی روی بردیا همراه او و کرد بازی دخترکش و رفتند پارکی به اش نفره چهار یخانواده همراه

 کرد فکر خود با. کردمی کجیدهن برایش بود قفل هم در که دستانشان. دکردن نگاهش و نشستند

 بردیا بود کالسکه در که نوزادی یگریه صدای با! ندانستم قدر و بود من برای ها دست این روزی یک

 اویی. داد او به را محبتش همسرانه چقدر و زد حرف پدرانه چقدر. رفت اش صدقه قربون و شد خم

 بردیا به خیره ام همانگونه شد،می پویا به خیره عشق با که همانگونه را اش عسلی خمار چشمان که

 !کاش ای... گفتنمی دروغ همه آن کاش. کشید کنار آسان چقدر باخت، اسان چقدر و شد

 .رفت صدا سمت به و شد بلند عجله با. خورد گوشش به کسی فریاد صدای که بود افکار همین در

 ...کمک کمک، -

 خودش توانستنمی و بود خون از پر پیراهنش تمام که دید پوش سفید مرد یک فقط رفت که رجلوت

 هم پاهایش و بود شده بسته هم به طنابی با دستانش زد زانو جلویش و رفت جلوتر. دهد تکان را

 ...طور همین
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 :پرسید آرام کرد، بازشان و برد ها طناب سمت به دست

 است؟ بسته پات و دست چرا هستی؟ کی تو -

 :شنید را آرامش یزمزمه فقط

 .کن کمکم خدا رو تو -

 تا آمدنمی نظر به انداخت، وضعش و سر به نگاهی. رفت هوش مرد از بفهمد چیزی اینکه از قبل

 جهان برندهای بهترین مچش روی ساعت و مارکش های لباس که چرا... باشد کالهبرداری دزدی،

 . بودند

 این بتواند تا نداشت زور همه آن دیگر. نتوانست اما کند کمکش استخو و برد پاهایش زیر دست

 دریغ ساعت آن در اما... کند پیدا کمکی بلکه تا انداخت اطراف به نگاهی و شد بلند. دهد انجام را کار

 .ادم نفر ازیک

 سمت به لرزان پاهایی با شد، بلند و زد را زورش. انداختش دوشش روی و نشست کنارش آرام

 .گذاشت صندلی روی را او و رفت نشماشی

 . آمد کمک به دیدنش با صوفیا و رساند  اش ویالیی خانه به را خودش فوراً

 دست آبی لیوان صوفیا. نشست آن دیگر یتکه روی هم پویا و کردند درازش مانند ال یکاناپه روی

 به را خودش دو با. آمد باال اش معده محتوای تمامی برد دهانش سمت به جرعه یک تا اما داد، پویا

 .آورد باال را همه و رساند دستشویی
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 خوشحال دید را دکتر تصویر وقتی. شد زده خانه در که رفتمی سمت این و سمت آن به نگران صوفیا

 سمتش به شد وارد دکتر تا و افتاد مبل روی حال بی پویا. شود وارد تا ماند منتظر و کرد باز را در

 .دوید

  کردی؟ چیکار باز علومهم حسابی مرد -

 .است کرده کاری چه که دانستمی خوب

 اونا... باشن مواظبت و کنارت بیان دوباره تا بگم پدرت به مجبورم بدی، ادامه جوری این اگر پویا -

 .رفتن و کردن ولت میشی بهتر روز هر تو اینکه امید به

 :نالید رفته تحلیل صدایی با

 .کنممی دارم چیکار فهممنمی و سرم به یزنهم گاهی دکتر، خواممی معذرت -

 :زد لب ارام. کرد جلب او به را همه توجه مرد آن جیب در تلفن صدای

 .برس ایشون به تو دکتر خوبم من -

 :گفت نگران و متعجب صدایی با رفت که جلوتر دکتر

 ... کارلین مک متیو -

 باورش جهان، لباس تولید شرکت نتری بزرگ رئیس کارلین مک متیو. بود شنیده زیاد را اسمش

 کرد تزریق مسکنی که این از بعد و رسید هایش زخم به کمی دکتر. باشد جوان اینقدر او تا شدنمی

 ". رفت و بخورد تکان جایش از هفته یک تا نگذارد تا سپرد پویا به

 



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  168

 افتاد بود اتاقش درون که صوفیا به نگاهش و رفت بیرون تعلل بدون بیرون از صوفیا نگران صدای با

 خود پوشاندن در سعی داشت دست  در که ای حوله با انداخت خودش یبرهنه یتنه باال به نگاهی

 . کرد

 .پرسید لرزیدمی هیجان و شرم شدت از که صدایی با زدمی سرخی با رو رنگش حاال که صوفیا

 .شم مرخص حضورتون از من بدین اجازه اگر حاضره، غذاتون بگم میخواستم -

 ورزشی ست یک و رفت کمد سمت به. زد بیرون اتاق از زیر به سر صوفیا و داد تکان را سرش آرام

 خوردن هم به از که صدایی با و گذاشت باز را جلویش زیپ سویشرت پوشیدن از بعد و کشید بیرون

 حیاط طرف آن سمت به پاچه دست که بود صوفیا. رفت پنجره سمت به شد بلند خانه ورودی درب

 .دویدمی

 .کردندمی زندگی سرایداری یخانه در دو هر پدرش و صوفیا

 به خانشهاب وقتی. باخت جان سرطان از قبل سال چند که بود زیبا بسیار روسی زن یک صوفیا مادر

 از هم شاید... کردند گریه چقدر کندنمی فراموش هیچ گفت، رو پویا بیماری هم پدرش و صوفیا

 .حزنشان از هم شاید بود خوشی

 چه. بود کرده پر را فضا همه زعفران بوی. شد روانه پایین یطبقه سمت به شکمش قور و قار صدای با

 نفره تک میز به نگاهی. بود آریایی اش ریشه هم باز ولی غربت در گرچه بود ایرانی او که بود خوب

 .کردمی توجه لبج همه از بیشتر بود بشقابش کنار که رزی گل. انداخت بود شده چیده که ای
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 بهار مادرش که ایقیمه خورشت و ریخت بشقابش داخل را برنج از کمی و نشست اش صندلی روی

 ظرف و غذاها شدن تمام از بعد و شد خوردن به شروع اشتها با. ریخت رویش را بود داده صوفیا یاد

 ...ظرفشویی درون هم را ها ظرف و گذاشت یخچال داخل را ساالد

 . شد بلند پشتش از صوفیا صدای که برود باال یطبقه سمت به خواست. بود کوفته و خسته

 ! قرصاتون -

 . شد کلید رویش صوفیا نگران نگاه. کرد گرد عقب و بست محکم را چشمانش

 :گفت و گرفت جلویش را ها قرص و آب لیوان

 .لطفاً بخورشون -

 ها قرص و شد منصرف صوفیا شمانچ در اشک یحلقه دیدن با ولی کند باز اعتراض به لب خواست

 .شد سیاه خستگی شدت از چسمانش گذاشت که پله اولین روی پا. خورد را

 .گرفت را دستش زیر و دوید سمتش به حالتش دیدن با بود آمده بیرون آشپزخانه از تازه که صوفیا

 .باشی داشته استراحت بیشتر باید تو پویا خوبه؟ حالتون -

 .زد لب عصبی بود شده شدنش خطاب جمع و مفرد از کالفه که پویا

 معلومه؟ چندی چند چیه؟ من و خودت با تکلیفت -

 ساعت که افتاد رویش روبه ساعت به نگاهش. نشست ها پله روی پویا که شد اش خیره متعجب صوفیا

 حاال که دانستمی. داشت نیاز خواب روز دور از بعد او و بود شده ترروشن نسبتاً هوا. بود شده ۷

 ...که فهماندمی صوفیا به باید ولی نیس ها صحبت این برای مناسبی فرصت
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 .باال برم میکنی کمکم -

 نشست کمرش پشت صوفیا دست! شدمی مطمئن باید. شد خودش شدن بلند با برابر صوفیا سر تکان

 .گرفت ها نرده به را دیگرش دست و

 را ضخیم های پرده و رفت ها پنجره متس به. شد دقیق صوفیا حرکات به و کشید دراز تختش روی

 "گفتن با و کشید رویش را روتختی لحاف و برگشت پویا سمت به. کند تاریک را فضا تا بست کامل

 فرو خبریبی عالم در و نفهمید چیزی دیگر. شد خارج اتاق از و کرد خاموش را چراغ "بخوابی خوب

 .رفت

 صبح ۸ آلمان

. شد هوشیار تری سخت جسم با که کند بغل را بالشش خواست همیشگی عادت به و چرخید پهلو به

 خوابیده کنارش برهنه یتنه نیم با متیو شد، جلویش یمنظره به خیره و مالید مشتانش با را چشمانش

 و کشید راحتی نفس هایش لباس دیدن با انداخت، خودش به نگاهی و نشست جایش در هول با! بود

 .شنید را صدایش که شود بلند خواست

 .بخوابم منم بذار خوب بخواب بگیر مگه؟ خوابیدی درخت رو -

 معمولی صدای از ترلعنتی آلودش خواب صدای کرد فکر خود با و گرفت اش خنده گفتنش طرز از

 :گفت و دوخت اشچهره به را نگاهش. هست اش

 .کنم شیطنت کلی امروز میخواد دلم نمیاد، خوابم دیگه نوچ -

 :گفت و کرد ازب نیمه را چشمانش
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 تلویزیون یخورده برو! کنی شیطنت میخوای که برسه دادم به خدا کردینمی شیطنت حاال تا اگر -

 .بخوابم من ببین

 سمت به و برگرداند رو قهر حالت به. خندیدمی اشچهره حاالت به و کردمی نگاهش چشمی زیر

 .رفت اتاق بیرون

  !بود رو به رو ملوسی موجود چه با

 جلب را توجهش که چیزی تنها. انداخت نگاهی و کرد باز را یخچال در بودند، فعال وجودش یها کرم

 دست به قوطی کرد روشن هم را چایساز و برداشت. بود مختلف های انواع به شکالت قوطی یک کرد

 متوجه برد دهانش سمت به که را کاکائو اولین. کرد رو زیر را ها شبکه و نشست تلویزیون جلوی

 .چیست بوی بفهمد که بود آن از تر گرسنه اما شد عجیبش بوی

 کمی را آهنگ صدای. برد شکالت دومین سمت به دست و گذاشت آهنگی کانال روی را تلویزیون

 . رفت چای کردن دم برای رقصان رقصان و شد بلند و برد باال

 دست خوبی حس کم کم خواست، را ها کاکائو دوباره دلش نشست کاناپه روی چای لیوان با وقتی

 دادن تکان به شروع و گذاشت دهانش در هم را شکالت دهمین. برقصد میخواست دلش و میداد

 !رقصیدمی و خواند می او با همراه و کرد تر زیاد را تلویزیون صدای کرد، خودش

 از عصبی. نشنود که بود زیاد آنقدر موسیقی صدای اما کرد صدایش و نشست جایش در کالفه متیو

 . برد موهایش درون دست و آمد پایین ختت
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 در  تلویزیون کنترل ایستادهو مبل روی که دیدنش با شد پذیرائی وارد تا و رفت اتاق در سمت به

 گذاشت شکالتی پوست روی پا رفت که جلوتر گرفت، اش خنده رقصدمی هم و میخواند هم دستش

 .نالید خودش با و گرفتند حجم شمانشچ شکالت کاغذ برداشتن با شد جلب پایش زیر به توجهش و

 ! گذاشت تنها نباید رو فضایی دختر این کردما غلطی عجب -

 جلب خودش به را اش توجه تلویزیون کردن خاموش و دستش از کنترل گرفتن با و رفت سمتش به

 نداشت را کارش این انتظار که متیو انداخت، رویش به را خودش و زد بدجنسی لبخند سدنا. کرد

 .خندید سرخوش سدنا. افتاد رویش سدند و شد زمین نقش کاناپه لویج

 !میشی زمین نقش من از زودتر که تو. بدم تکیه بهت بخوام که وقتی اون از وای باشی تو که مرد -

 متیو. بود کرده چندان دو را اششرقی یچهره جذابیت و بود شده ریخته صورتش روی موهایش

 گوش پشت را موهایش و برد جلو را دستش بود خرمایی گوی دو هب خیره اش زیبایی و بو مست

 روی به را نگاهش و خندید سدنا نداشتند هم از شدن جدا قصد انگار کدام هیچ. گذاشت هایش

 .داد سر متیو یباالتنه

 حبس متیو یسینه در نفس کرد، لمس را ورزیده و قوی عضالت آن و شکست را مرزها تمام دستش

 . زد لب و دوخت زیبایش های لب به را نگاهش کرد عوض را جایشان رخشچ یک با و شد

 .که میکنی ام دیوونه بیشتر مستت حالت این با حاال میبریدی، نفسمو هم همونجوری که تو -

 .گذاشت نمایش به را اش شده ردیف و زیبا های مرواید و خندید سدنا

 .کردم ات لقمه یه یمکن عقد اینکه از قبل همینجا دیدی دلبریتو، کن بس -
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 .بست را چشمانش خاصی هیجان با و گرفت دندان به را پایینش لب خجالت و شرم با سدنا

 آزاد دندانش زیر از را لبش و شکست را فاصله باالخره و شد دستش زیر نایاب زیبای این محو متیو

 سکوت در هیجان و شور در  دو هر. کرد اشهمراهی و شد حلقه دورش نیز سدنا دستان کمکم. کرد

 را اتصال یرشته این اتاق از متیو تلفن صدای که بودند غرق بود، وجودشان آرامش همچون که اتاق

 .کرد پاره

. شد مانعش و گرفت را دستش سدنا که شود بلند خواست و کشید سدنا گلوی زیر بلندی پوف متیو

 دلش چقدر و بود داده سماوات دمحمو حاج دختر دست کار داشتند، الکل درصد ۶۰ که هایی شکالت

 .کند گشایی کشور رویش روبه مرد میخواست

 نزدیک ارتباط این حاال بود نکرده لمس اینحس با هم را مردی هیچ دست حال به تا که سدنایی برای

 .زد لب گوشش کنار متیو. بود چیزی هر از تر بخش لذت

 .خواستی بازم بعدش وگر... کنیم عقد و ینپای بریم تا بشی آماده شی بلند بهتره سدنا، مستی تو -

 داشت سال ۳۴ که مردی. برود تا کرد رهایش هم سدنا باالخره و شد بلند تلفنش صدای دوم بار برای

 .بود بخش لذت ولی ناشناخته برایش که بود کرده تجربه را حسی او با و

 .شد جلب او به توجهش متیو صدای با گذاشت قلبش روی دست و نشست جایش در

 .میرسه آرایشگرت االن بگیر دوش یه شو بلند سدنا -

 از سدنا کرد، باز را تاپش لب و نشست بار میز صندلی روی که متیو. رفت سمتش به و شد بلند آرام

 . زد لب گوشش کنار و کشید آغوشش در پشت
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 ...مستم کنی فکر نمیتونی دیگه بعدش کارلین، مک سدنا خانوم بشم موند کم -

 را ایبوسه. گرفت گر تنش تمام لحظه یک در که برگرداند سدنا سمت به تعجب با را رشس متیو

 .بود سدنا وجود و حس تمام با که کرد تجربه

 فکر با ولی شود کم بلکه تا داد روان آب دست به را وجودش حرارت و شد حمام وارد سرعت با سدنا

 .سوخت و گرفت گر بیشتر تنش دقایق آن لحظه هر به کردن

*** 

 صورت از مدام و رسیدمی کارش به دقت با که بود مردی آرایشگر دست زیر که بود ساعت دو

 اتاق  در صدای با. نبود خبری و بود شده اتاق وارد قبل ساعت دو متیو. کردمی تعریف زیبایش

 تا شد بلند و کرد تشکری ها غذا از مجللی میز و اتاق به گارسون ورود با و رفت سمتش به آرایشگر

 . بخورد غذا کمی

 سری متیو به تا رفت اتاق سمت به غذایش شدن تمام با. کشید کنار و خورد قاشقی چند نیز آرایشگر

 متیو. برید نفسش شلوار و کت آن در متیو دیدن با و کرد باز را اتاق در زدن در بدون باشد، زده

 کنار و انداخت سدنا یشده یشآرا یچهره به نگاهی. رفت تر جلو و نشاند لب گوشه پوزخندی

 :گفت گوشش

 .کارلین مک خانوم شدی خوشگل خیلی -

 .داد او به را اش دوباره بوسیدن وسوسه رنگ عنابی های لب آن اما بکشد کنار خواست

 . کشید کنار و کاشت لبانش روی ای بوسه حس پر و آرام  
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 بودصورتش داده حالت طبیعی و درشت های فر را پایینشان و بود شده بسته باز حالت به که موهایی

 .بود شده آرایش ماهرانه خیلی سادگی عین در که صورتی و بود کرده قاب را

 پیش از بیشتر را زیبایش اندام که زیبایی ماکسی. کشید بیرون را سفیدش لباس و رفت کمد سمت به

 لباس پشت یدکلته. بپوشد را لباسش تا بود خوبی فرصت و بود شده خارج اتاق از متیو داد،می نشان

 .بستمی خوب را آن بلندش موهای اما بود باز کمرش روی تا که بود زیاد آنقدر

 :گفت پشتش از متیو که بود خودش تماشای محو اتاق قدی یآینه در

 .میشی موفق مدل یک کمی مدت تو که میدم قول بهت سدنا، نظیریبی تو -

 .نداشت مرد مدلهای از کمی دست هم او ،شد اش خیره و برگشت سمتش به خجالت با

 :گفت زنان لبخند و کرد شکار را اش خیره نگاه متیو

  نه؟ نپریده، سرت از مستی هنوزم کنم فکر -

 .داد ادامه خنده با متیو که بود اش خیره گیج

 فکر هیچ میکنه؟ چیکار توش شکالت مشروبه از پر داخلش که یخچالی قدرخنگی؟ این چرا تو آخه -

 ! ردیک

 .بود نشده متوجه چیزی هم هنوز

 اینم که داریم شکالت نوع چند اینجا باشن، ساده کاکائوی همه ها شکالت که نیست ایران اینجا -

 !تا ۱۰ آخه... کنار به خوردی حاال. هستش الکل دارای که اوناست از یکی



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  176

 لباس ماهی مدل. نگفت یزیچ و نشست متیو کنار آرام است، آورده باال گندی چه بود شده متوجه تازه

 را نبوده جایی بود مطمئن سدنا که مدلی  نظیرتر بی اشابریشمی جنس و فرانسوی دانتل بود محشر

 .داشت تن به

 سمت به آخر در و کردند عکاسی داشت زیبایی یمنظره که جایی هر و آفتاب غروب در دریا کنار

 عروسی یک. بود شده سدنا میل و طبع باب چیز همه و بود کرده ریزی برنامه خوب متیو. رفتند هتل

 مردی حاال او. داشت را چیزی هر از رهایی حس شنید را بله و داد را بله که وقتی بود، عیار تمام به

 .کند تکیه او به ابد تا میتوانست که داشت کنارش

 تمام که بغضی همان بود کرده النه زندگی سال ۱۷ قدمت به هم بغضی رهایی حس این مابین اما

 . بود پشتش قرارها و قول خاطرات،

 .بسابم قند باید سرت باال حتماً من میگی رو بله وقتی -

 دست دیگر که دوست دو بود، داده بهار به نیز او را قول همان کردنمی فراموش هیچ را هایش لبخند

 .بودند نخوانده را تقدیر

 پدرش "خواهرم و تو جان " که بگوید رشهمس به توانست نمی حاال بود نگرانش همیشه که برادری

 .مادرش خصوصاً همگیشان، خالی جای از آخ و بود نداده خیر دعای

 عروسی آن در کردمی کار آلمان در ها آن با متیو که هایی شرکت صاحبان و نزدیک ازدوستان ایعده

 عروس چه ردکمی فکر خود با و بود درگیر احساساتش با سخت سدنا. داشتند حضور جور و جمع

 و شدمی آشنا همه با متیو دست در دستش شناسد،نمی را اطرافیانش از کسی که است غریبی

 .سوزاندمی را دلش ته تا اشتلخی که شدمی لبخندهایی به مجبور گهگداری



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  177

 داشت ایجذبه متیو که همین ولی. شدمی ترس دچار شدمی کلید رویش که هیزی های نگاه از گاهی

 .کردمی دلگرمش بشود هم نزدیکش واندنت کسی تا

 .زد لب متیو گوش زیر آرام

 میشه؟ تموم مسخره مراسم این کی -

 : گفت گوشش کنار و برد جلو را سرش آرام بود شده متوجه را دردش خوب که متیو

 .بعد حال به وای بیاری کم بخوای االن از کاره، اول تازه -

 .کند بازی خوب را نقشش که ودب داده قول او به هم سدنا گفتمی راست

 .کنم استراحت باید یخورده فقط -

 ندهد نشان داشت سعی اشک صورت به را غم و اندوه که چشمانی همان بود چشمانش به خیره متیو

 :گفت و انداخت زیر به سر.  کردمی رسوایش کند مهارشان توانستنمی هم دیگر کمی اگر اما

 .کن صبر هم دقیقه چند فقط -

 .آمد متیو دوستان از یکی یصدا

  کنین؟می پچ پچ خبره چه -

 .کشید سر به یکباره به و برداشت را جلویش سرخ جام سدنا

 .داد ادامه متیو دوست همان سپس و خورد گوش به جمع یخنده صدای
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 شرمون از میخواین فقط نشوندیم، اینجا زور به انگار رو دوتون هر! دارین هم تندی آتیش چه -

 .شید خالص

 . خندید و کرد استفاده را فرصت این متیو. رسید گوش به ها خنده صدای هم باز و

 .ایم زده هیجان دومون هر رسیدیم هم به ما وقت چند از بعد خُب، -

 تلخی این هم جلویشان های آبمیوه و دادمی تلخی طعم دهانش شد،می سرخ لحظه به لحظه سدنا و

 :گفت ارام متیو بخورد هم را آن خواست تا و برد متیو جام سمت به دست. بردنمی بین از را

 نمیری؟ تند زیاد -

. پاشید رویش به لبخندی و گرفت گر تنش درخشان های اسپرسو آن دیدن با و آورد باالتر را نگاهش

 . نکرد خوردنش از نشدن مانع برای هم تالشی و شد قفل زبانش بود کاره هیچ دختر این قبال در متیو

 .زد لب سدنا. کشدند ایآسوده نفس اشانبدرقه با متیو و سدنا و کردند رفتن عزم انانمیهم

 ...که بود سخت برام. کنم اجرا درست نقسمو نتونستم اگر ببخشید -

 .زد لب بود شده متوجه خوب که متیو اما بود سخت او زبان از ها جمله این گفتن

 .باال بریم بیا. میدونم من -

 . افتاد لباسش زیر بلند پاشنه های کفش آن یاد. بگذارد جلو قدمی خواست تا

 که متیو آورد، در را ها کفش و کرد باز را مچش دور بند. زد باال را لباس کمی و نشست صندلی روی

 :گفت و زد لبخندی بود دقیق کارهایش به
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 کرد؟ اذیت پاهاتو شد چی -

 خدا توجه همه این از بردمی لذت چقدر. نشست متیو نگران چشمان روی و آمد باال سدنا نگاه

 .خودش و دانستمی

 جلو دست و نشست دوزانو روی صندلی جلوی بود، پایش مچ دور یشده قرمز پوست به خیره متیو

 او و شود بلند خواست تا و داد دستش به را ها کفش. کرد خارج سدنا پاهای از هم را کفش دو و برد

 کل کالفه پوفی با بود او باز انداخت تلفن به نگاهی. شد مانع تلفنش صدای بکشد آغوش به نیز را

 .افتاد راه به و کشید آغوش در آرام را سدنا و کرد خاموش را تلفن

 بدون دو هر بودند آسانسور درون. شدمی اشخوشی احساسات از مانع نگرانی این و بود نگران متیو

 کاری باید. بود غرق خود فکر در نیز او و ودب گذاشته او یسینه روی را سرش سدنا حرفی، هیچ

 . رفتمی هوا به اشزندگی همه وگرنه کردمی

 و بود شده روشن هایی شمع با اتاق تاریک فضای. انداخت اطراف به نگاهی سوئیت به ورودشان با

 کردمی نگاه اطرافش به اشتیاق با هم سدنا. بود کرده پر رمانتیکی آهنگ و سرخ های گل را فضا تمام

 ها رمان در و دیده ها فیلم در را چیزها این همیشه باشد خوب قدر این چیز همه که شدنمی باورش و

 ...حاال ولی بود خوانده

 از مجللی میز به و رفت جلوتر متیو. گذاشت زمینش روی آرام و شد شل زانوهایش زیر متیو دستان

 کارت یک رویش و بود زیبا گلی دسته میز رکنا. شد خیره ها میوه و ها نوشیدنی و ها دسر انواع

 ...تبریک

 .نشست نحس خط دست آن روی نگاهش و گرفت دستش در را کارت
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 از که چی هر تاوان تو و شده شروع بازی تازه که نکن فراموش مت، میکنم بدبختی ارزوی برات "

 "باش عروسکت مواظب میدی، رو گرفتی من

 خدا توجه همه این از بردمی لذت چقدر. نشست متیو راننگ چشمان روی و آمد باال سدنا نگاه

 .خودش و دانستمی

 جلو دست و نشست دوزانو روی صندلی جلوی بود، پایش مچ دور یشده قرمز پوست به خیره متیو

 او و شود بلند خواست تا و داد دستش به را ها کفش. کرد خارج سدنا پاهای از هم را کفش دو و برد

 کل کالفه پوفی با بود او باز انداخت تلفن به نگاهی. شد مانع تلفنش صدای بکشد آغوش به نیز را

 .افتاد راه به و کشید آغوش در آرام را سدنا و کرد خاموش را تلفن

 بدون دو هر بودند آسانسور درون. شدمی اشخوشی احساسات از مانع نگرانی این و بود نگران متیو

 کاری باید. بود غرق خود فکر در نیز او و بود گذاشته او یهسین روی را سرش سدنا حرفی، هیچ

 . رفتمی هوا به اشزندگی همه وگرنه کردمی

 و بود شده روشن هایی شمع با اتاق تاریک فضای. انداخت اطراف به نگاهی سوئیت به ورودشان با

 کردمی نگاه اطرافش به اشتیاق با هم سدنا. بود کرده پر رمانتیکی آهنگ و سرخ های گل را فضا تمام

 ها رمان در و دیده ها فیلم در را چیزها این همیشه باشد خوب قدر این چیز همه که شدنمی باورش و

 ...حاال ولی بود خوانده

 از مجللی میز به و رفت جلوتر متیو. گذاشت زمینش روی آرام و شد شل زانوهایش زیر متیو دستان

 کارت یک رویش و بود زیبا گلی دسته میز کنار. شد خیره ها میوه و ها نوشیدنی و ها دسر انواع

 ...تبریک
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 .نشست نحس خط دست آن روی نگاهش و گرفت دستش در را کارت

 از که چی هر تاوان تو و شده شروع بازی تازه که نکن فراموش مت، میکنم بدبختی ارزوی برات "

 "باش عروسکت مواظب میدی، رو گرفتی من

 شیشه سمت به و برداشت هم را گل دسته بلند ای عربده با و کرد مچاله ستانشد در را تبریک کارت

 :غرید و کرد پرت بیرون به شیشه از را دو هر. رفت

 ...حاال و کردم آدمت که شرفبی من به لعنت کردی؟ خودتو کار باز لعنتی -

 نداشت متیو از شناختی هیچ او. بود نشسته دلش در بدی ترس و بود او رفتار این یخیره متعجب سدنا

 کند؟ تحمل توانستمی بود هم او برای عصبانیت این اگر! بود همسرش و

 مشکالتش همه کردمی فکر که بود خیال خوش چه و بود شده بدتر بدش حال دانست،نمی چیزی هیچ

 !شودمی حل شدن خارج ایران از با

 نوشیدنی خوردنی با را عصبانیت این و بود عصبی متیو. داد لم مبل روی حال بی و جوشید اشکش چشمه

 صدایی و حرفی بدون و بود خیره ای گوشه به سدنا. کردمی کردن فروکش در سعی اش عالقه مورد

 ...زندگیشان اول شب بود شده آغاز خوب چه و ریختمی اشک فقط

 .بود کرده سرنوشتشان یبازیچه آخر دست و بود ننوشته برایشان که ها چه تقدیر دست

*** 



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  182

 یچهره دیدن با و زد جایش در چرخی. شدمی شنیده حدفاصل نزدیکترین از متیو همراه تلفن صدای

 و برداشت کنارش عسلی از را گوشی. رفت اشصدقه قربان به شروع دل در خوابش در غرق

 .کرد خاموشش

 ایلحظه دیشب یاد. کردند رقصیدن به شروع مابینشان و رفتند متیو موهای سمت به ارادهبی دستانش

 .داشت همراه به را خوب اتفاقات تمام که شبی رفت،نمی خاطرش از هم

 را خودش بلند جیغی با ناخودآگاه داد را پاسپورتش و رسید سفارت از متیو که وقتی دیشب

 خیره زدهشوک چقدر که نگویم متیو یقیافه از. کرد مهمان لبانش روی ایبوسه و انداخت درآغوشش

 .بود اش

 . بود گرفته دست به را افسارش و کردمی بازی دلش با بدجوری کوچک دخترک نای

 در بیشتر را زیباترش موهای و زیبا اندام و بلند ساق هایچکمه با بود پوشیده کوتاه لباسی سدنا

 .بود گذاشته دید معرض

 به رفتنشان ایبر چیز همه... زیبا یفرشته این داشتن بابت بالیدمی خودش به مغرور و تخس پسرک

 .بود شده فراهم سدنا ارزوهای سوی

 تماشایش تا بودند گذاشته قرار بود روز سه دو که رسید فیلمی به نوبت خوشمزه شامی خوردن از بعد

 پا به نیز رو چای و قهوه بساط و گذاشتند میز روی هم همکاری رابا چیپس و کورن پاپ ظرف. کنند

 . کردند
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 سدنا و بود رفته مشروب سمت کمتر متیو هفته یک این و بود ذشتهگ عروسیشان شب از هفته یک

 تمام به مرد یک متیو اما، بود زیاد اینکه وجود با مابینشان سنی اختالف. بود شده پسر آن یشیفته

 . بود معنا

 درونش عاشقانه از هایی رگه که جذاب و اکشن فیلم یک. شد شروع فیلم و دادند لم مبل روی هم کنار

 . است آغوشش در سدنا انگار که طوری داد تکیه کاناپه پشت را دستش متیو .بود

. رسیدند فیلم حساس های صحنه به که بود سدنا پاهای روی کورن پاپ کاسه و بودند فیلم محو دو هر

 ...جذاب خالفکار با دختر پلیس

 تعجب با رفت، ککوچ یآشپزخانه به چای آوردن یبهانه به و شد بلند جایش از خجالت با سدنا

 :نالید دلش در. بود تلویزیون به خیره همانطور العملی عکس هیچ بدون که بود متیو به خیره

 .تو از جدا فرهنگ یه با شده بزرگ اینجا اون باشه نباید هم خیالش عین که معلوما خُب خل، -

 .آمد خود به صدایش با

 .کنیم نگاه رو اشبقیه تا بیا زودتر استپ، رو زدم -

 .کوبید صورت روی را دستش

 .کرده استپ این بعد اومدم ها صحنه اون از فرار برای من -

 کنار و شد حلقه شکمش دور متیو دستان. کرد حس پشتش را متیو که بود خودش با کلنجار حال در

 .زد لب اش لعنتی صدای آن با گوشش

 افتاده؟ اتفاقی -
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. گرفت خواهد قرار متیو یمسخره مورد حتماً چیست مشکل که بگوید اگر کرد فکر خودش با سدنا

 ...ولی بیاورد هم را قضیه ته و سر دروغی با خواست

 ...فیلم هایصحنه من بنظر خُب اره راستش -

 خیره عصبی و برگشت سمتش به اخم با کند رها ناتمام را اش جمله شد باعث متیو ریز یخنده صدای

 .شد رویش به رو خندان اسپرسوهای به

 .نشده سالمم هیجده هنوز من ضمن در ام بیگانه چیزا این با و ام ایرانی دختر یه من. نکن امسخرهم -

 .بوسید را سدنا بینی روی و آورد جلو را سرش متیو

 .تو خودمی کوچولوی -

 .زد لب لبانش به خیره متیو و کشید دندان زیر به را لبش مالکیتش این از لذت غرق سدنا

 ...ضمن در. باشی فیلم های صحنه شاهد نداره اشکالی تاهلی،م زن یه االن تو -

 رها بود دندانش زیر که را سدنا لب لبانش، کمک با کم فاصله همان از و کرد رها تمام نا را اش جمله

 .کرد

 را سدنا کوچک دستان اش قوی دستان. شد بلند متیو یقهقهه که انداخت زیر به را سرش خجالت با

 کردن گرم با سدنا شد، پلی فیلم و نشستند مبل روی. برد آشپزخانه از بیرون هب خودش با و گرفت

 و شد خم متیو. نشد ها صحنه آن شاهد بود کشیده را زحمتش متیو که جدیدی همراه تلفن با سرش

 :گفت گوشش کنار
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 برای رو وت که بشم دانیال مدیون باید خوشحالم، خیلی شده زندگیم وارد تو مثل فرشته یه اینکه از -

 .فرستاد من

 .شد اش خیره تعجب سدنابا

 از حتی تو... تو مثل دخترایی هستن کم خیلی مرزها ور این چیه؟ دونی می... پاک و نچرال قدر این -

 در رو خودشون راحت خیلی غربی دخترای میشی سفید و سرخ هم همسرتم که من شدن نزدیک

 .منی یگنجینه ترین ناب تو... میدن قرار اختیارت

. شد تلویزیون یخیره و داد تکیه متیو یشانه روی را سرش سدنا نشست، دو هر لبهای روی لبخندی

 خودش هم بعد و داد فراری را او خالفکار پسر دستگیری جای پلیس دختر و بود فیلم پایان باالخره

 .کنند آغاز هم کنار را خوبی زندگی تا رفتند میامی به دو هر و داد استعفا

 .زد لب و بست را تلویزیون کنترل با متیو

 .بود مزخرفی فیلم عجب -

 .داد ادامه سدنا

 میدادی؟ قانون تحویل منو پلیس تو و خالفکارم من کن فکر نبود، مزخرف هم اصالً -

 .زد لب متیو هم چشم در چشم دو هر. زدند برق متیو چشمان ولی زد مثال را خودشان چرا نفهمید

 .خودمی جواهر تو که نکن فراموش قانون، به برسه چه نمیدم هم رگم یفرشته به رو تو -

 ریز متیو. انداخته متیو تنومند تن دور دست چگونه نفهمید و شد لذت غرق خجالت با سدنا دوباره

 .آوردمی در را سدنا حرص این و خندیدمی
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 آشپزخانه سمت به و کرد بلند را کورن پاپ و چیپس ظرفهای شد، بلند و کند دل آغوشش از آرام

 ایخمیازه برگشت موقع کردمی رفتار ایرانی کدبانوی یک همانند درست بود تماشایش محو متیو رفت

 . خنداند دوباره را متیو که کشید

 هیاهوی از دور به داشت، آرامش و خندیدمی آسان خیلی اخمو همیشه متیوی بود، شده عوض چقدر

 .داشت دوستش که شرقی لوند دختر یک کنار کار و شرکت

 هست رو پیش سختی روزهای که دانستمی خوب ولی کند، عاشق را پسر این بود توانسته خوب سدنا

 .دارد نگه دور ها بدی تمام از را جواهرش بتواند تا پاکند به آهنین کفش باید و

 مشروب انلیو چند دوباره و برود بار سمت به خواستمی و بود نشسته ابرویش دو بین ما اخم دوباره

 .زد صدایش سدنا که بخورد

 .متیو -

 . شنیدمی سدنا زبان از را اسمش که بود اولی یدفعه برگشت سمتش به تعجب با

 .نخور رو زهرماری اون ولی اصالً بکش سیگار حموم، برو اون جای مضرِ برات نخورش -

 و کشید آتش به سیگاری. داد تغییر پذیرایی قدی یپنجره سمت به را راهش و زد تلخ لبخندی متیو

 . شد پایشان زیر شهر به خیره

 ایستاد کنارش متین و آرام. فهمیدنمی اش یهویی تغییرات از چیزی هیچ و بود اشخیره متعجب سدنا

 .زد لب و
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 وقتی متیو... احساس بی بدجنسو آدم یه به دادی جاتو و رفتی نیستی، متیو همون کنممی حس گاهی -

 جنوب قطب مثل چشماش بود محبت با و گرم همیشه که مرد اون اینکه از میترسم، میبینمت اینجوری

 .میشه سرد ادم استخون تا نگاهت با که طوری میشه، بندون یخ

 .دوخت او به را اش خیره نگاه و برگشت سدنا سمت به تعجب با

 .ام متیو همون من ولی -

 که باشه یادت خوب ندارم رو تو جز کسی غربت دیار این تو من احساسه، بدون و یخی چشمات اما -

 .باشه من به حواست باید

 .کرد باز برایش را آغوشش و زد لبخندی

 .ببینمت اینجا بیا نباشه؟ حواسم میشه مگه قلبمی، سوگلی که تو -

 هم خودش. فرستاد هایش ریه رابه سردش و اسپرت عطر و گرفت جا بغلش در خواسته خدا از

 بی که دانستمی را این فقط! دهد جا دلش در را مهرش کم مدت این در ستهتوان چگونه دانستنمی

 به کرد، جدا زمین از را پاهایش و انداخت پاهایش زیر دست متیو. داشت دوست را مرد این نهایت

 به. گذاشت تخت روی را سدنا وقتی. کرد خاموش را ها چراغ تمام راه در و رفت خواب اتاق سمت

 بازویش روی سر سدنا و کرد باز را آغوشش دوباره کشید، دراز کنارش و رفت تخت دیگر طرف

 .رفت فرو عمیقی خواب در نفهمید

 خود حد از پا هایشغریزه وجود با که مردی کنار بود، کرده باز چشم آغوشش در و کنارش حاال و

 ...کامل مرد یک یعنی این و بود نگذاشته فراتر
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 رداری؟ب سحرخیزی از دست میخوای کی تو -

 رویش و شد بلند حرکت یک با کنان خنده متیو. رقصید متیو موهای در دستانش دوباره و زد لبخندی

 برد پهلوهایش سمت به آرامدست و دوخت منتظرش چشمان به را داغش اسپرسوهای آن زد، خیمه

 .شد بلند سدنا جیغ و

 .کن ولم داری دوست کی هر رو تو متیو خدا، رو تو نه وای، -

 .شدمی لذت غرق هایش خنده دیدن از. برنداشت دادن قلقلک از دست جنس بد متیوی اما

 واقعاً برگرداند، اتاق دیگر سمت به را رویش خجالت با سدنا. رفت حمام سمت به و شد بلند آرام

 بندش پشت و آمد می آب صدای. بود کرده ای شیشه را حمام تا بود کرده فکری چه هتل این معمار

 .خورد مشامش به وان صابون پودر بوی

 : گفت بلندی صدای با متیو

 .خودمون یخونه کانادا بریم باید کردن حاضر رو هواپیما ظهر از بعد بگیر، دوش یه بیا -

. بود شریک داخلش هم او و بود خودشان برای که خانه یک بود خوبی حس چه "خودمون یخونه "

 جایش در! بیاید سرش به ها چه و بشود بود قرار چه کانادا افتاد جانش در بدی اضطراب و استرس

 .است نشسته داخلش متیو که افتاد وان به نگاهش و نشستم

 .میگیری دوش داری خودت وقتی بیام چطوری -

 :گفت و انداخت چشمانش به خندانی و بدجنس نگاه

 .میکنم وا جا برات من بیا تو -
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 خجالتش به بیشتر متیو ریز های خنده. بخورد تکان جایش از نتوانست و گرفت رنگ  هایش گونه

 .شدمی تر سرخ لحظه هر و میکرد اضافه

*** 

 به داشت و بود آلمان رنگ آبی آسمان در. بود سفید ابرهای روی نگاهش و بود نشسته پنجره کنار

 .کردمی پرواز ارزوهایش سمت

 اما گرفتمی قرار سرزنش دمور که طوری بود، ترین شرم بی ایرانی مردهای سمت از که ارزوهایی

 !شدمی حمایت متیو سمت از

 یریشه و رگ از زمانی هیچ که ای زده زنگ های مغز گوناگون، فرهنگ دو تفاوت بود این آری

 همه و بود راهگشایش شود راهش سد اینکه جای و بود مدرن که ای متیو و کندندنمی دل اعراب

 .داشت را هوایش جوره

 .بود رفته سر اش حوصله عجیب سدنا و بود چیزی تایپ الح در لبتاپش در متیو

 !بشم سرگرم میشه پیدا چیزی هواپیما این تو میگم -

 .کرد نگاهش خیره و گذاشت موهایش روی را اشمطالعه عینک متیو

 .بیارن بگو میشه پیدا یخچال تو بخوای چی هر -

 :گفت تمام زرنگی با سدنا

 فرنگی؟ توت و سبز گوجه حتی -



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  190

 خواست میوه بشقاب یک و کرد صدا را مهماندار داد پایین را عینکش دوباره و داد تکان را سرش ومتی

 ...ودکا استکان یک هم خودش برای و

 .کرد حس را متیو یخیره نگاه که بود خوردن حال در ملوچ و ملوچ با سدنا

 !هوم_

 :گفت و بست را لبتاپ متیو

 آداب تعلیم ببینی، تعلیم خوب باید تو و خونه میان هات مربی دافر از... خونه میریم کانادا، رسیدیم -

 ...دیگه کارای کلی و حد از بیش لوندی رفتن، راه و

 .کرد نگاهش باز دهانی با سدنا

 بگیری؟ هم مربی کردی فرصت کی تو -

 .کرد داری صدا یخنده تک متیو

 هم فرانسه زبان باید تو و نیستم نارتک من فردا از راستی... نره یادت بِیبی کارلینم مک متیو من -

 اومدی هدفی چه و کاری چه برای که نره یادت. فرانسویه و انگلیسی زبان دو به کانادا چون بگیری یاد

 .کن پیشرفت و

 خودش با بلند، کوه یک وسعت با شد پا به آشوبی دلش در ولی داد تکان مثبت ینشانه به را سرش

 :گفت

  نتونم؟ اگر چی؟ نشم موفق اگر -
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 در عزیزش، رفیق بهارش برای پرکشید دلش. گرفت جا دلش و ذهن در دیگر امای و اگر هزاران و

 .شد افکارش یادامه از مانع متیو صدای. میکرد امیدوار را او که بود بهار همیشه شرایط این

 میذاری، رو عروسیمون عکس و میزنی اینستا پیج یه فردا -

 . شد خیره بیرون به و داد تکان را سرش دوباره

 آبی آسمان به نگاه. کند فاش متیو جلوی را خودش توانست نمی و بود بارانی دلش هوای و حال

 . نگفت چیزی و دوخت

 .ربود را چشمانش خواب چگونه نفهمید

 که بود کار مشغول دقیق آنقدر و بود شرکت یمانده عقب های کار مشغول لپتابش در هم هنوز متیو

 که میکردند تایپ کیبورد روی ماهرانه طوری اش مردانه و کشیده انگشتان. نبود ناسد به حواسش

 .است نویسنده که است سال هزار انگار

 .آمد خود به مهماندار صدای با

 ندارید؟ امری. هستیم فرودگاه تو دقیقه ۵ تا گفتن کاپیتان کارلین، مک اقای -

 .رفت و کرد جمع را یزم مهماندار و داد تکان منفی ینشانه به را سرش

 وار نوازش و برد اش گونه سمت به دست. دوخت اش فرشته خواب در غرق یچهره به را نگاهش

 .کرد صدایش

 .سدنا سدنا، -

 :گفت همزمان و مالید را چشمانش هایش مشت با آرام دخترک
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 .بخیر صبح -

 :گفت و کشید قهقهه متیو

 .نیس صبح که االن -

 اشعه خورشید. دوخت بیرون به را نگاهش و نشست جایش در آرام. بود گرفته اش خنده هم خودش

 .بود کرده درست نظیری بی یمنظره و بود کشیده آبی آسمان رخ به را قرمزش و نارنجی های

 کجاییم؟ -

 عشقم؟ حاضری... وونکور فرودگاه تو دیگه دقیقه دو تا -

 :گفت و کرد باز آخر تا را چشمانش

 میکنه؟ ایقهافا هم نباشم حاضر -

 .زد لب خاصی یجذبه با و خورد را اش خنده متیو

 .نکنی فکر بری فرو نقشت تو چطور اینکه جز هیچی به بهتره پس گذاشتیم باهم قراری یه ما -

 .داد ادامه و کرد سکوت کمی

 !نه حاال ولی. بدونی باید که  هست چیزایی یه -

 بود باری اولین. زد چنگ متیو تنومند بازوهای به محکم ارتفاع شدن کم با که شد اش خیره کنجکاو

 .بود طبیعی اضطراب و ترس این و بود شده طیاره سوار محمود حاج قول به که

 .افتاد بهار های بازی دیوانه یاد
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 《آرزوست هم مردن تنومندت بازوان میان》

 این جز گاهی تکیه اسدن حاال اما. میبرد کار به میدید زیبا پسر یک که مواقعی را جمله این همیشه

 .است کرده خراب را سرش پشت پلهای تمام که دانستمی و نداشت بازوها

 برای که بلندی پاشنه های کفش آن با مخصوصاً بایستد پاهایش روی تا نداشت کافی تعادل هم هنوز

 . دکر بلند و گرفت را دستش وار جنتلمن خیلی و آمد جلو متیو دست بود، پوشیده قدش کردن بلندتر

 خوبه؟ حالت -

 او به تکیه خواسته خدا از هم او و انداخت کمرش دور دست متیو داد، تکان نه ینشانه به را سرش

 .گذاشت پله اولین روی پا کمکش با و داد

 .کند چفت هم به محکم را خزش پالتوی ییقه تا شد باعث و نشاند تنش به لرز وونکور سرد هوای

 دقیق که متیو. خورد هم به هایش دندان هوا بی و برد هایش استخوان تا را سرما اش برهنه پاهای

 کرد اشاره و انداخت سدنا های شانه روی بود انداخته دستش روی که را بلندش پالتوی بود اش خیره

 .بروند پایین ها پله از تا

 انگشتانش مابین را انگشتانش و زد بود اورده در بازی فردین بهار قول به که مرد این به لبخندی سدنا

 قرص دلش و نبود خبری قبلش لحظات حال از دیگر کرد، شدن پیاده به شروع خاصی لوندی با و برد

 .بود وجودش گرمای و متیو بودن به

 ...نور و امید از بود پر تمامش ولی بود جدیدی فضای در و غریبه کشوری در اینکه با

 :گفت صیخا محبت با و کرد باز را رنگی سیاه بنز در متیو
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 .مادمازل اومدی خوش خودت شهر به -

 صندلی روی کنارش و زد دور را ماشین نیز متیو. گرفت جا عقب صندلی روی و شد اش خیره اشتیاق با

 .آمد در حرکت به راننده دستش یاشاره با گرفت جا

 کم رنگ نجینار آسمان. بود بینظیر واقعاً وونکور شهر شد، اطراف تماشای محو فرودگاه از خروج با

 باز ولی کردمیپر را چشم شهر زیبایی. بود میش و گرگ هوا و دادمی شب سیاهی به را جایش کم

 .بود آورده وجود به عجیبی یدلهره سدنا دل در بودنش غریب هم

 غرق ایران در خاطراتش در نیز سدنا گفت،نمی چیزی و بود مشتاق سدنای به خیره ارام و ساکت متیو

 .بود

 بگذرون؟ خوش یخورده حداقل بری میخوای که تو مامیگ -

 داره رو چی انتظار همش، سالمه چند من مگه! کرد یخم رو سنگ بابا بهار باشم؟ شاد دلی چه با آخه -

 سالمه؟ ۱۷ هنوز که من از

 .بود گفته بغض با و بود نشانده لبش یگوشه تلخی لبخندی بهار

 بذار اخری روزای این تو کن جمع خودتو شده که منم اطرخ به سدنا من؟ کنم چیکار باید تو بعد -

 .باشیم داشته خاطره دوری عالمه یه برای که اونقدری بگذرونیم خوش باهم

 شده تنگ خواهرکش برای دلش چقدر. بود عمیقشان دوستی اثبات که خاطراتی داشتند، خاطره آری

 بخت خانه وارد برادرس و پدرش خیر دعای با ایرانی دختران همه مانند درست میخواست دلش بود،
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 متیو اگر و کردنمی دعایش کسی که بود غریب عروس یک و رفتمی اش خانه به او حاال ولی شود

 .نداشت حمایت برای کسی نبود مرد قدر این

 کشید بیرون را تلفن و برد فرو پالتویش جیب در دست. گسیخت را افکارش یرشته تلفنش صدای

 .کرد متصل را تماس و زد لبخندی یوشدار عکس دیدن با و

 .داداش سالم -

 .شنید را صدایش سپس و شد وصل تاخیر با داریوش تصویر

 .بود خاموش تلفنت کجابودی داداش، خوشکل سالم -

 .داد جواب و انداخت داریوش بشاش یچهره به نگاهی

 .امون خونه میریم داریم بودیم، هواپیما تو -

 .پرسید داریوش

 سدنا؟ خوشبختی آره؟ خوبه که حالت -

 :گفت دل در و زد پوزخندی برادرش نگرانی از متیو

 .بخوره تکون فرشته این دل تو آب نذارم که باباتم و تو از تر مرد خیلی من -

 .داد جواب ارام سدنا

 .داداش خوشحالم خیلی دیدن اموزش به میکنم شروع فردا از خوبم -

 .رسیدپ تعجب با سدنا که آمد نیلوفر صدای
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 کردی؟ اشتی نیلوفر با خوبه؟ بابا خبره؟ چه اونجا -

 .شده ذره یه برات دلش ولی خوابیده پروانه. بهت میرسونه سالم نیلوفرم خوبن، همه اره -

 فعالً داداش برم باید. بکنش گنده بغل یه من طرف از دلتنگشم خیلی منم -

 .باش خودت مواظب باشه -

 شد متوجه خوب هم را این حتی و نگفته چیزی هم او که دانستمی نچو برسان سالم نیلوفر به نگفت

 .بزند حرف او با تا نداده نیلوفراجازه و نیست خواب پروانه که

 .زد لب و گذاشت متیو یشانه سر اراده بدون کرد، تر را اش گونه که اشک یقطره اولین

 !کردم چیکار من مگه شد؟ اینجوری چرا -

 . درآورد حرکت به موهایش روی ارو نوازش را دستش متیو

 بی درخششت نابی الماس یه تو میخورن رو بودن تو جای حسرت روزی یه همشون نباش نگران -

 .میزنه رو ها خیلی چشم شک

 اش شانه روی را سرش دوباره دوخت درخشانش همیشه های اسپرسو به خیره و اورد باال را سرش

 .پرسید هوایش و حال کردن عوض برای متیو دوخت، بیرون به را نگاهش و کرد تنظیم

 اومد؟ خوشت وونکور از -

 :گفت و زد تلخی لبخند 

 .برسونه آرزوهات به تورو بتونه خوبه خیلی ولی. نمیشه آدم خود زادگاه دنیا جای هیچ -
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 را او همگی جدید فضای یک در حضور از استرس و غربت درد کرد می حس خوب را دردش متیو

 از دور به جاده یک وارد ماشین اینکه تا گذشت سکوت به ای لحظه چند بود داده رقرا تاثیر تحت

 .پرسید کنجکاوی با سدنا. شد شهر

 ؟ نمیکنیم زندگی  وونکور تو ما مگه -

 خوبی به اثارخوشی که باصدایی. کرد فکر ما یکلمه عمق به لذت با و پاشید رویش به لبخندی متیو

 :گفت میشدرپاسخ حس

 زندگی اونجا قرار ما... دارم ویالیی خونه یه شهر از بیرون همین برای بیزارم شهر شلوغی از من -

 .کنیم

 .نبود مشخص جاده از  چیزی و بود تاریک هوا آمد خوشش شدت به فکر طرز این از

 امواج صدای و کرد پر را تازه گیاهان طبیعت، بوی بست را هایش چشم بالذت و کشید پایین را شیشه

 .داد هدیه نظیری بی سمفونی هایش کوش هب دریا

 می و بود روشن هوا کاش کرد آرزو. دادمی حیوانات عبور از خبر که بود نصب تابلوهایی جاده کنار

 .ببیند بهتر را اطراف توانست

 درهم متیو های اشک دوباره بازگردد، جایش به دوباره و ببندد را شیشه شد باعث متیو تلفن صدای 

 .شناخت نمی را ومتی ان و شده

 .ریخت جانش و دل به را ترس زد که فریادی ولی نفهمید، هایش حرف از چیزی

 : گفت خشم با راننده به رو تلفن قطع با 



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  198

 .لطفاً سریعتر -

 .گرفت را میک شماره و برداشت دوباره را تلفن 

 !بزنه پر آسمون وت هم پرنده حتی نمیخوام کنی می بیشتر رو عمارت هایمحافظ االن همین میک الو 

 .شد سدنا رسیده چشمانت خیره کرد قطع که هنگامی

 از مرموز دختر این میفهمید کاش! کند تهدیدش بهترینش جان با که بود کرده فکری چه خود با او 

 درآورد؟ اش زندگی از سر کجا

 .باشد دیوانه که کرد نمی فکر همه این اما شناخت می خوب را او 

 .زد لب گوشش زیر و کشید آغوش در کامل را سدنا عمارت سمت هب راننده پیچیدن با 

 .ببخشید -

 .شد اش خیره و اورد باال را سرش سدنا

 ...نباید تو ولی میکنم کاری هر بگیره، ازم نابم الماس کسی نمیذارم -

 .چسباند خود به تر محکم را سدنا و خورد را حرفش ادامه

 شیک فضای که هایی افشان نور. افتاد رویش به رو ارتعم به نگاهش و گذاشت زمین روی را پایش

 و میکرد خودنمایی راستش سمت درست بزرگ استخری. بودند کرده زیباتر را ساختمان از بیرون

 .میخورد چشم به جا چند در ارغوان درخت. بودند کرده احاطه را محوطه زیبایی درختان
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 دوم فصل

 سدنا

 .زد لب و سراند انگشتانم مابین را انگشتانش متیو

 .تو بریم -

 .رفتیم باال عمارت هایپله از هم دست در دست و بستم موافقت ینشانه به را چشمانم

 .شوم وارد همه از اول تا کرد اشاره و زد لبخندی متیو. کرد باز ها خدمه از یکی را در

 بلندی جیغ با. کرد دایمج زمین از و برد پایم زیر دست خنده با متیو که شدم خانه وارد راستم پای با

 خمارش نیمه چشمان به نگاهی. کاشت موهایم روی ای بوسه که کردم حلقه گردنش دور را دستانم

 .زدم لب و کردم

 .زمین بزاریم میشه -

 .داد نشان را بود کرده باز را در که میانسالی زن دست با. شد ام خیره محبت با و کرد امر اطاعت

 من راست دست زنممی صداش میک من که میکائیل همسرش است، خونه خدمتکار سر مِگا ایشون -

 .کاراست تمام تو

 آعوشم در محبت با سپس و انداخت صورتم به عمیقی نگاه. شدم قدم پیش دادن سالم در و رفتم جلو

 .نشدم متوجه که گفت چیزی فرانسوی زبان به متیو به رو سپس. کشید

 بود شده دیزاین سفید اسپرت مبلمان با پذیرائی بزرگ ضایف. کردم خانه زدن دید مشغول را خودم

 راست سمت. بود طبیعی قرمز های رز از پر ها گلدان خانه جای جای در. رسیدمی نظر به زیبا خیلی که
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 همه. میکرد خودنمایی کنارش نیز آسانسوری و داشت راه باال طبقات به پیچ در پیچ هایی پله ورودی

 .رسیدمی نظر به شیک و ساده اسپرت، خیلی چیز

 دست در را بودند آن در مادرش و پدر و متیو که عکسی قاب و رفتم شومینه سمت به کنجکاوی با

 واقعاً که کرد مطمئنم شد حلقه کمرم دور که دستانی و کردم حس پشتم را حضورش. گرفتم

 . اینجاست

 شنیدن با مادرم مرد، مغزی یزیخونر اثر در و افتاد اسب از سواری اسب موقع پیش سال چند پدرم -

 و شد نخاع قطع فقط کرد پرت خودشو  بوم پشت از وقتی  ولی بکشه رو خودش خواست خبر این

 .کنم معرفی بهش رو تو بریم بیا... اتاقش تو باالست اون بکنه، کاری نتونست دیگه

 .برگشتم سمتش به و کردم پاک را امگرفتهنم چشمان

 .گرفت باال را صورتم دستش با و دوخت صورتم روی را داغش نگاه

 کنی؟می گریه چی خاطر به -

 .زدم گریه زیر بلندی صدای با و کنم کنترل را خودم نتوانستم

 .زد لب نشینی دل و آرام لحن با. کرد نوازش را وموهایم کشید آغوشم در خاصی محبت با

 میکنی؟ گریه من خاطر به تو-

 را داغش های بوسه و خندید دادم، تکان مثبت ینشانه به ارام و گذاشتم ستبرش سینه روی را سرم

 . کاشت موهایم روی
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 نحیفم و زبان بی مادر پرستار ها مدت خودم نبود چه هر بود، سده کشیده چالش به سخت احساساتم

 !چه یعنی کشدمی زجر چشمانت جلو جانت آرام وقتی کردممی درک خوب و بودم شده

 .آورد دخو به را ما مگا صدای

 .آقا حاضره شام کنید، عوض رو هاتون لباس شما تا -

 .داد را جوابش خنده با و مالیم خیلی متیو

 .بکش مامانم زحمت فقط مگا، مرسی -

 .زدم لب و شدم چشمانش به خیره استرسخاصی با

 بریم؟ دیدنش به باهم نیس بهتر -

 :گفت و زد برقی چشمانش

 ...بگه بانو چی هر -

 .داد ادامه شوخی لحن با و برد ها پله متس به را دستش

 .فیرست ایز لیدی -

 باال سمت به ها نرده کمک با آرام. نشاندم هایم لب روی جانی بی لبخند و کردم پاک را اشکاهایم

 گر حضورش عطر با چرا ها روز این دانمنمی کردم حس پشتم درست را حضورش که رفتممی

 .است طرفه دو حس این که بودم شده متوجه وبخ را این اما! میسوختم و گرفتممی
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 در که هنگامی. کرد راهنمایی اتاقی سمت به و رفت فرو کمرم گودی در دستش باال یطبقه به ورود با

 که بود متیو خود اتاق آنجا اما است مادرش اتاق کردممی فکر شد، پوچ ذهنم افکار همه کرد باز را

 .شدمی محسوب نیز من اتاق حاال

. کردمی خودنمایی دیگر در سه ورودی درب از غیر به و بود شده دیزاین سفید اسپرت مبلمان با قاتا

 :گفت دلربایی و خاص بالحن متیو

 .اومدی خوش خودت اتاق به -

 حال در پوش شلوار و کت میانسال مرد یک. زدم کنار راکمی پرده و رفتم اتاق یپنجره تک سمت به

 دستم انداخت بیرون با نگاهی و گرفت قرار کنارم متیو. گفتمی چیزهایی محافظ چند به و بود تکاپو

 چیز هیچ انداختم همش در یقیافه به خیره کارش از متعجب. کشید خشونت با و گرفت دستش در را

 از پر بزرگ نسبتاً اتاق یک. کرد بازش و رفت داخالتاق اولی در سمت به. فهمیدمنمی را حاالتش از

 جای در و سلیقه طبق چیز همه. دوختم اتاق به را اورم حیرت نگاه دراور و شوک و لباس کمد

 جین های کت طرف یک و رنگارنگ های شلوار و کت از بود پر طرف یک داشت، قرار مخصوصش

 کردم باز که را کشو یک در بود، ها پیراهن مخصوص کمد یک. کتان و اسپرت های شلوار با چرم یا

 دکمه از پر پایینی کشوی. نبود خودم دست رفتارم شدم، رنگارنگ های واتکرا به خیره هیجان با

 ...زیبا های خودنویس و کراوات گیره و پیراهن های

 ...مجلسی و اسپرت از اعم مارک ساعت کلی تر پایین کشوی

 و رفتم سمتشان به اخم با زنانه، رنگارنگ های لباس از پر اتاق چپ سمت و... کفش از پر قفسه یک

 .گرفتم دردست را انها از ییک
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 کنار بذاز نداری دوست رو کدوما هر خودت سلیقه به بیارن ها لباس همه از برات شرکت از گفتم -

 ...بعدا

 .نیست میان در دیگری کس پای که خوشحالم که کردم اعتراف دلم در و زدم کارش این به لبخندی

 سمت به. شدم خواب اتاق وارد دوباره و مرفت در سمت به کنجکاوی با و گذاشتم جایش در را لباس

 مدرن خیلی و تمیز سرویس یک شاهد کردم بازش که هنگامی و رفتم بود در دو مابین که دیگری در

 مبهوت کردم بازش که هنگامی. رفتم دیگر اتاق سمت به و بستم را در ای کودکانه حرکات با. شدم

 پر یزیبا های گلدان و کتاب از پر قفسه چند و نچندی شدم اتاق وارد و کشیدم جیغی زیبایی همه ان

 ...گل از

 هیجان بودم کتاب عاشق که منی برای این ولی بودند انگلیسی و فرانسوی زبان دو به ها کتاب گرچه

 .گرفت قرار کنارم متیو. کشیدم بیرون را ها آن از یکی و رفتم ها کتاب سمت به ذوق با. بود انگیز

 .پایین بریم باهم تا نیک عوض لباس بری بهتره-

 .پرسیدم ذوق با و برگشتم سمتش به

 خوندی؟ رو ها کتاب این یهمه تو -

 :گفت و داد تکان لبخندی با را سرش

 .بخونیدشون هم تو میتونی گرفتی یاد کامل رو زبان که وقتی -

 گرفت دستم از را کتاب. کاشتم اش گونه روی ارام ایبوسه و انداختم گردنش دور اراده بی را دستانم

 :گفت و
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 .شو حاضر برو-

 .پرسیدم پس شوم ظاهر خوب بار اولین برای مادرش جلوی بودم گرفته تصمیم

 میاد؟ خوشش رنگی چه از مادرت -

 .شد ظاهر لبانش زوی گشادی لبخند

 .گلبهی -

 و بود خوب خیلی لباس مدل. کردم انتخاب گلبهی پیراهن یک و برگشتم ها لباس اتاق سمت به

 بود بازوهایم فیت لباس ربعی سه های آستین. بودم دیده حال تا که بود ای پارچه ترین نرم سشجن

 شانه را موهایم. پوشیدم آن با و کردم انتخاب کوتاه پاشنه کفش جفت یک اندامم، جذب خودش و

 .بستم بود شده کاری سنگ رویش و بود طاووس یک شکل به که کریپسی با و کشیدم

 .وردخ در به ایتقه

 تو؟ بیام میتونم -

 .بیا آره -

 .زد لب زور به و ماند مات ورودش با

 .بشی حاضر تو تا بیرون میرم و برمیدارم رو لباسهام -

 .رفت بیرون سرعت به و کشید عمیقی نفس
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 همیشه و بودم ها رنگ این عاشق. بودند طبیعی خیلی که نودی های رنگ رفتم، ارایشی لوازم سمت به

 بودم فراری ظغلی آرایش از

 هم لبی شاین و کشیدم هایم پلک روی و برداشتم ریملی. انداختم سفیدم و صاف صورت به نگاهی

 .لبانم روی

 زبان به را نامش ضعیف صدایی با. شدم مواجه متیو خالی جای با شدم اتاق داخل تا و رفتم در سمت به

 .راندم

 !متیو -

. زد دامن را پیچید فضا در که ایگلوله صدای رساست این پشت و نشست جانم تمام در بدی استرس

 یطبقه سمت به سراسیمه و رساندم اتاق در سمت به را خودم دو با و افتاد دلم در خوره مانند حسی

 .نبود خودم دست صدایم لرزش و زدممی صدا را اسمش لرزان صدایی با. شدم سرازیر پایین

 را متیو سراغ تا کردم باز لب. بود بیرون به خیره و بود ایستاده بلند هایپنجره جلوی نگران مگا

 . رفتم سمتش به فوراً حالش دیدن با ولی بگیرم

 گره مگا بازوی به ضعف شدت از را دستم و آوردم زبان به را متیو نام دوباره لرزیدمی که صدایی با

 و بودم شده الل انگار. برد وسط مبلمان سمت به را من و کشید ایخفه جیغ  خرابم حال دیدن با زدم

 .دوید آشپزخانه سمت به شده هول مگا. بزنم حرف توانستمنمی

 او به من بود، واقعی اما بود عجیب! بود شده اوار سرم روی دنیا انگار نفهمیدم، چیزی بعدی های ثانیه

 .نیستم هم من نباشد اگر کردممی حس که آنقدری بودم شده وابسته شدت به
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 به. داد مزه زبانم زیر شیرینی طعم و سوخت حلقم تا بندش پشت و گرفت ارقر لبم کنار چیزی

 .زدم لب درخشیدمی اشک برق که چشمانی با... نشست گلویم در بدی بغض و شدم خیره اینقطه

 !متیو -

 .زدم صدا را نامش بلندتری صدای با

 !متیو -

 .آمد ها پله باالی از صدایش

 تو؟ کجایی سدنا، -

 ها پله از کردمی دستش به را اش حلقه که حالی در. شد کلید ها پله روی نگاهم و مبرگشت عقب به

 اخم و افتاد مگا بعد و من صورت روی نگرانش نگاه دادم، قدرت پاهایم به و شدم بلند. آمدمی پایین

 .انداختم آغوشش به را خودم سرعت با و نماندم منتظر. نشست اش پیشانی روی غلیظی

 را هایم گونه شدن گرم ترس و خجالت بدون و کردم آزاد را کردمی خودنمایی لویمگ در که بغضی

 .کردم حس

 کلیپس و آمد باال دستاش از یکی. شدم فشرده تنش به محکم و شد حلقه کمرم دور تنومندش دستان

 . شد نوازش مشغول و کرد باز را موهایم

 شد؟ چی هیس، -

 .زد لب نگرانی با مگا

 .شما کردن فکر خانوم اومد، تیر صدای بیرون از -
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 :گفت و خندید حرصی متیو فشردم، متیو تن به بیشتر را خودم و کردم هق هق حرفش این با

 .بودم حموم فقط من باش اروم -

 .کرد پاک را هایم گونه روی اشکهای داد فاصله خودش از مرا آسانسور صدای با

 .باشه باش آروم -

 روی مسن زن یک و جوان دختر یک و شد باز آسانسور در همزمان که کاشت موهایم روی ای بوسه 

 :گفت متیو به لب به لبخند دختر. نبود سخت است متیو مادر او اینکه زدن حدس. آمدند بیرون ویلچر

 .بود دلتنگتون خیلی خانوم اومدین، خوش -

 درست واکنش ستمداننمی و بودم ایستاده کناری. زد بوسه را مادرش دست و زد زانو جلویش متیو

 .آمد سمتم به و شد بلند خنده با متیو چیست؟

 .سدنا همسرم مامان -

 دختر. است مهربان زن این کردم حس چقدر و درخشید چشمانش دادم، سالم ادب رسم به رفتمو جلو

 :گفت متیو که ببرد جلو به را ویلچر خواست است مِری اسمش بودم فهمیده حاال که

 .بخور رو شامت برو من با اش بقیه -

 :گفت بردمی جلو به که مادامی و گرفت را ویلچر یدسته

 دوسش خیلی مامان ولی دانشگاهه که مواقع بیشتر... هستش مک و مگا دختر مامانه، پرستاره مری -

 .داره
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 میز روی و آمد زنباال دست که شدم اشخیره باتعجب. گذاشت خوری غذا میز پشت و برد جلو

 .سوختمی هنوزهم چشمانم. بنشینم تا کرد اشاره دست با و نشست میز یباال متیو. نشست

 دارن؟ تو با دشمنی چه متیو؟ انکی اونا -

 :گفت عصبی لحنی با و گزید لب متیو

 .زنیممی حرف موردش در بعداً بخوریم رو غذامون فعالً -

 :گفت بلندی صدای با. بگوید چیزی مادرش جلوی خواهدنمی که شدم متوجه

 !میاری برام مشروب لیوان یه مگا، -

 همان این بود سخت برایم درکش. شد خوردن مشغول توجه بی که گذاشتم دستش روی را دستم

 خشک و سرد طوری گاهاً اما گرفت،می بازی رابه احساساتم تمام و بود آتش کوره که بود مرد

 !باشد مرد همان کردممی شک شدکهمی

 آن برای شدن بزرگ فرهنگ این ولی شدم ناراحت شد، گذاشته میز روی دستش کنار ویسکی لیوان

 .بود نرمال ها

  "نداره برکت میخورن مشروب توش که ای خونه " گفتمی که افتادم پدرم حرف یاد

 .آمدم خودم به صدایش با

  خوری؟نمی چیزی چرا -

 کنارش هم مرغ از ای تکه و ریختم بشقابم در را ساالد از کمی و انداختم میز روی غذاهای به نگاهی

 متیو به عصبانیت و غضب با که افتاد رویم به رو زن روی نگاهم کردم، خوردن به شروع آرام. گذاشتم
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 تکه هزار لیوان که انداخت زمین روی طوری و برد مشروب لیوان سمت به را دستش. کردمی نگاه

 .شد

 :گفت ایکالفه لحن با. نشست رشماد روی بعد و افتاد شده تکه هزار لیوان روی متیو نگاه

 .بخور غذاتو نداره اشکال -

 چشمان. رسیدمی نظر به ترسناک میشد سرد که هنگامی جذاب مرد این زدم، یخ سردش لحن از

 .زدم لب قدرشناسانه خورد، کلید رویم زن خندان

 (ممنون) یو تنک-

 تنگ بار اولین برای دلم. شدم خوردن مشغول انداخت، زیر به را سرش و درخشید چشمانش

 . شد گرمم یخانواده

 .آمد فرود ها مبل رو و کرد پر دیگری لیوان رفت بار سمت به و شد بلند زودتر متیو

 .زدم نغ لب زیر

 .جهنم به -

 با. کردم بازی غذایم با دوباره و پاشیدم رویش به لبخندی که شد کلیدرویم مادرش متعجب نگاه

 .گذاشتم قلبم روی دست و کردم تهی قالب ایلحظه ترس از متیو بلند صدای

 .مگا -

 :گفت پاسخ است امده ای عجله چه با بود معلوم که مگا
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 اقا؟ بله -

 کن جمع رو میز خودتم. کنه استراحت تا بده رو داروهاش و باال ببره دیگه رو مامان بگو مری به -

 .نمیخوره چیزی کسی انگار

 چشم متوجه خوب خیلی و آمد بیرون مری بعد دقایقی ،رفت آشپزخانه سمت به و گفت چشمی مگا

 !بود ریخته اشک ها ساعت انگار شدم، متورمش های

 یک و بردم آبم لیوان سمت به دست حرفی بدون. کرد حرکت و گرفت را ویلچر یدسته عجله با

 . بود هکرد غمگینم بودم که ایتازه فضای در وجود و بود رفته سر ام حوصله حسابی سرکشیدم، نفس

 ...غریبم چه که اندیشیدممی این به فقط و بودند باخته رنگ هایم ارزو همه انگار

 است قرار اینده های روز دانستممی اینکه نه و کنم دلتنگی رفع تا داشتم زبانی هم نه تنها، و غریب

 .بیاید برسرم چه

 صدای با که بروم آشپزخانه به تا کردم بلندشان و بردمها بشقاب سمت به دست و کشیدم بیرون آهی

 .افتاد زمین به ها بشقاب ترسیده بلندش

 .سدنا -

 .بود دوخته من به را قرمزش چسمان. برگشتم سمتش به و گذاشتم قلبم روی دست

 فهمیدی؟ میکنی، خونه های کار که نبینم اینو دیگه. باشه تو یوظیفه این نکنم فکر -

 .باالرفتم یکی یکی میگرفت شدت لحظه هر که بغضی با  و رفتم ها پله سمت به اشکی چشمانی با 

 .چیست ببینم تا برنگشتم اما آمد چیزی شدن شکسته صدای
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 کردم، حس را هایم گونه شدن خیس رسیدم که ها پله باالی. بود شکسته چیزی هر از بیشتر من دل

 . بودم نشده بازی این وارد  هرگز کاش

 چمباته در پشت و کردم هق هق خجالت بی شدم که اتاق وارد بود، کرده را ها چیز خیلی هوای دلم

 .زدم

 دراز و زدم کنار را تختی رو لباسهایم کردن عوض بدون شدم بلند. بودنش خانه در اول روز هم این

 وار زمزمه لب زیر. ببرد خوابم تا میگفت که داستانی بود کرده را مادرم های الالیی هوای دلم کشیدم،

 .کردم شروع

 داشت،روشن روشنی تقدیر دختر این تنها تنهای بود دختری یه کبود گنبد زیر نبود، یکی بود کیی -

 از جزوی که سختیهایی. کشیدمی سختی خیلی روزا اون به رسیدن برای باید ولی خورشید مثل

 .دادننمی عمل ازادی بهش که میکرد زندگی جایی یه تو دختر اون میدونی آخه بودن، زندگیش

 در بودن دختر گفت،تاوانمی چه که فهمممی خوب االن ولی شدم نمی منظورش متوجه زهارو آن

 . دادنمی من های جنس هم برای ارزشی هیچ که کشوری

 شرف و غیرت ادعای که هایی همان بودند، برایمان دار طناب حکم که محمود حاج مثل مردهایی

 افسرده و بگرید تنهایی در دخترشان نگذارند که است است همان شرف دانستند نمی هیچ و کردندمی

 .گرفتندمی را سرزمین دختران از ها خیلی پیشرفت جلوی پوچشان های غیرت با که هایی همان  شود،

 را هایم اشک شنیدم، را هایش قدم صدای که است گذشته چقدر دانستمنمی و بودم کنکاش حال در

 . بشکند را دلم راحتی به است توانسته و بیدارم که همیدمیف نباید. زدم خواب به را خودم و کردم پاک
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 و نداشت درستی تعادل کردم نگاهش چشمی زیر. شد اتاق وارد خودش از جلوتر عطرش بوی

 .است مستی اثرات از که دانستممی

 سمتم به. گرفت ای شماره و کشید بیرون جیبش از را تلفنش. کرد نگاهی بیرون به و رفت پنجره کنار

 .ببندم را چشمانم شدم مجبور و تبرگش

 .خورد گوشم به اش عصبی صدای

 داری؟ برنمی سرم از دست چرا -

 .زد لب تر عصبی که گفت چه مقابل طرف دانم نمی

 کردی فکر مدت تمام که بودی تو این... هیچی. ندادم قولی هیچ بهت من که میدونی بهتر هم خودت -

 .میدی قرار تاثیر تحت منو

 .آمد متیو صدای بندش پشت و شد سکوت ای ثانیه چند هم باز

 ماشینت تو نشستی بست اومدی که میبینمت دارم. باشه تو مثل نباید... نیست تو مثل اون پاکه، اون -

 کنی؟ ثابت رو چی که

 .کن خداحافظی مشهوریتت یهمه با اینکه یا میری میذاری االن همین یا چیزیه، خوب هم غرور -

 .داد ادامه و کشید ای قهقهه

 .باشه هم هنوز تو برای جایی من همسر اومدن با نکنم فکر گرچه -
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 تشک رفتگی فرو حس بندش پشت و آمد پرده شدن کشیده صدای که زدم خواب به راکامل خودم

 .شد وار زمزمه صدایش.  کردم حس را تخت

 به فقط االنش همین ات که منی. دارم نیاز محبتت به من باشمت، داشته جوره همه میتونستم کاش -

 .بخوادم خودم برای فقط نفر یه تا دارم نیاز گرفتم قرار توجه مورد بودنم کارلین مک خاطرمتیو

 بازویش دور را دستم و خوابم گویی که زدم غلت جایم در طوری. سوخت حالش به دلم نگویم دروغ

 .کرد حبسم آغوشش در سخت و انداخت تنم دور دست باشد، حرکتم این منتظر که انگار. گذاشتم

 .شدم کنده دنیا از و آمد سراغم به سبکی و آرامش حس نشست موهایم روی که ای بوسه

*** 

 امگرسنگی از خبر شکمم قور و قار صدای بود، کرده سرکشی داخل به اتاق های پرده بین از آفتاب نور

 نگاهی. ماند ثابت متیو بخوا غرق و معصوم صورت روی نگاهم و نشستم جایم در آرامی به. دادمی

 . رفتم سرویس سمت به و انداختم ام گوشی روی ساعت به

 زیادی شوق و شور. ببینم را هایم معلم بود قرار امروز و برود شرکت به تا کردممی بیدار را متیو باید

 .بود جانم در

 :گفت و زد لبخندی. شدم مواجه بازش چشمان با سرویس از خروجم با

 .بخیر صبح -

 :گفتم تلخی لحن با و بگیرم قیافه کردم عیس

 .بخیر صبح -
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 . آمد سرم پشت و شد بلند که است کرده کاری چه دیشب که شد متوجه تازه انگار

 شانه به شروع و گرفتم دست در را شانه. نشستم ارایش میز صندلی روی و شدم ها لباس اتاق وارد

 .شدم موهایم کردن

 را موهایم کردن شانه کردن نگاه بدون نگاهش زیر معذب. شد ام یرهخ و داد اتاق وسط میز با تکیه

 .کنم ناز کمی تا بود حقم بود کشیده سرم که دادی آن از بعد. دادم ادامه

 .زد لب کنان نجوا و کشید موهایم درون را دستانش آرام. کشید دستم از را شانه و آمد جلو

 . برام داری فرق تو ولی باشه یادت نیستما خوبی نازکش من -

 .گرفت شکل لبانم روی هایش حرف از ناخواسته لبخندی

 پیراهنی و شلوار و کت و رفت هایش لباس سمت به گذاشت موهایم روی ای بوسه و خندید بلند

 .شد خارج و برداشت

 زیبای و خاص مدل کدام هر انداختم، ها لباس به نگاهی. کنم عوض لباس باید نیز من که میدانستم

 . پوشیدم رنگی سفید شلوار با و برداشتم رنگی قرمز بلوز مردد. کردمی دلبری که داشت را خودش

 خودنمایی رویش سفید رنگ به ریزی های گل که این تفاوت با بود مردانه های پیراهن مثل بلوز مدل

 .کردندمی

 یآینه جلوی یومت. زدم بیرون اتاق از ارایش ای ذره بدون و بستم سرم باالی مویی کش با را موهایم

 شده دلربا واقعاً شلوار و کت درون. بود مارکش مچی ساعت بستن حال در و بود ایستاده اتاق قدی
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 به من بدون امروز بود قرار او. کردممی حسادت حس او به نسبت واقعی زن یک همانند درست بود،

 ...کسی اگر برود شرکت

 .زدم لب و کردم محکم را اواتشکر. رفتم جلو وگفتم شوییخفه خیاالتم یهمه به

 شرکت؟ بری باید حتماً حاال -

 .نشاند لبش کنج لبخندی

 .بیبی کنم کار باید. باشم دلت ور فقط که نداری خیال -

 .شد اتاق وارد مگا متیو صدای با و آمد در صدا به اتاق در

 .اوردن تشریف دانش جناب - 

 بدانم بودم کنجکاو! بودم ندیده را خندیدنش جور آن حال به تا که شد کشیده ای خنده به متیو لبهای

 !شد خوشحال همه این متیو که کیست مرد آن

 :گفت مگا به رو خوشحالی با متیو

 .بیام منم تا بچین رو صبحونه میز -

 .داد حالت را موهایش. گرفت دوش و رابرداشت ادکلنش رفت اتاق سمت به سپس

 .دید را متعجبم نگاه وقتی کردم،می نگاهش و ودمب داده تکیه در کنار مدت این تمام در

 چیه؟ هوم -

 .پرسیدم را بود کرده درگیر را مغزم همه این که را سوالی
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 کیه؟ اون -

  کیه؟ کی -

 .زد بیرون دندونت دوتا و سی اومد اسم تا که همینی -

 :گفت و کرد من به نگاهی. بود شده دیگری کس متیو واقعاً انگار همیشه، از بلند خندید

 .ببینیش تا پایین بیا زودتر -

 شده فراموش ارایش میز روی که ایحلقه و شدم خیره اش خالی جای به متعجب. شد خیره اتاق از و

 .بود

 کنم اذیتش خواست دلم. بود شده حکاکی زیبا خطی با سدنا نام داخلش برداشتم را حلقه و رفتم جلو

 :گفت درونم چیزی اما کنم قایم را حلقه و

 .کرده ازدواج متیو که بفهمن االن از بهتره میکنی، بازتر رقیبات برای رو راه -

 پا. پیچید گوشم در متیو هایخنده صدای خروجم محض به و رفتم اتاق در سمت به بلند هایی قدم با

 .پیچید گوشم در آشنا صدایی گذاشتم که پلهاولین روی

 میکنی؟ شوخی بگوو نباش نامرد مت، هی -

 .کردم ازدواج بود کجا یمشوخ -

 . پیچید فضا در ای قهقهه صدای

 کیه؟ خوشبخت خانوم این حاال -
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 را دستم و آمد جلو متیو رسیدم، که ها پله پایین. کرد جلب را توجهشان ها پله از هایمپاشنه صدای

 .گرفت

 .سدنا همسرم کنممی معرفی -

 آمد جلو. شدم مواجه آبی چشم جفت یک با که نمببی را متیو نظر مورد مخاطب تا آوردم باال را نگاهم

 :گفت من به رو و

 .متیو دوست هستم پویا سالم، -

 سمت به و انداخت کمرم دور دست متیو. کردم تکرار دلم در را اسمش و شدم اش خیره مشکوک

 .بردم صبحانه میز

 شوخ پویا... کنارم متیو و نشست رویم روبه تعارف بدون پویا. رفت مالش دلم و انداختم میز به نگاهی

 :گفت

 .حرف کم و مغرور که خودته لنگه گرفتی یکی -

 .گفتم بار اولین برای و زدم پوزخندی

 . نیستم مغرور من -

 :گفت و انداخت باال ابرویی لنگه

 .موندین ساکت شما ولی... میگن ای کلمه یه کردنی معرفی هر از بعد معموالً -

 .اوردم زبان به را بود کرده شغولم را ذهنم که را چیزی فکر بدون
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 .ادبیم بی بابت ببخشید. هاست ایرانی شبیه چقدر اسمتون کردممی فکر داشتم راستش -

 :گفت بود بشقابش داخل ژامبون تکه دادن برش حال در ساکت که متیو

 .خودت مثل درست ایرانیه، یه پویا چون -

 :گفت که امد خودش به من از ترزود پویا انگار. شدیم متیو به خیره زده شوک دو هر

 .نداره امکان... ایرانی دختر یه با تو که سخته باورش -

 اند؟ چگونه ها ایرانی مگر ایرانی؟ دختر یک با تو! چه یعنی کردم، بدی حس

 .گفت بشقابم در نانی تکه گذاشتن با و زد لبخندی متیو

 .بخور نخوردی هیچی دیشبم -

 دانستمنمی هیچ و کردممی حس را پویا چشمی زیر های نگاه. دمش خوردن مشغول و آمدم خودم به

 ! باشد چگونه برخوردم باید

 میترسیدم زبان، هم یک با زدن حرف از میترسیدم که بودم دیده را پدرم تعصبات و ها غیرت آنقدر

 .کند بدی برداشت متیو

 .شنیدم را متیو صدای که بودم ام صبحانه خوردن مشغول زیر به سر

 .میشید هم برای خوبی های دوست کنم کرف -

 .بود متفاوت میشناختم که مردهایی همه با انگار شدم خیره و آوردم باال سر متعجب
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 آزادانه اینگونه کرده، انتخاب خود برای کم مدت این در که همسری تا شد نمی حاضر کسی هیچ 

 :گفت پویا. بگذارد

 نگی پیشته حرفهاش همه که کسی به من به اینکه ونبد تونستی چطور! ندادی منو سوال جواب هنوز 

 کنی؟می ازدواج داری که

 :گفت و انداخت چشمانش به سفیهی اندر عاقل نگاهت متیو

 !کردم ازدواج نگفته بهت چرا من که اینه مشکل فقط االن یعنی- 

 .داد جواب ناراحت پویا 

 .برات مشد غریبه کنم می حس همه پیش هامون حرف همه کردممی فکر -

 :گفت و زد بلندی قهقهه متیو 

 .آوردم هوو سرت کنم حس که کنی می کاری چرا -

 :گفت که گرفت خندم پویا حرکت این از کرد پایین و باال را ابروهایش و خندید شیطنت پر پویا

 آوردی؟ هوو سرم چرا! داشتم دوست منم شاید دیدی چی رو خدا -

 و آمدنمی بدی پسر نظر به انداختم حرکاتش و پویا به قیقید نگاه. خندیدیم سه هر جمله این با 

 .باشد برایم خوب دوست یک غربت این در توانستمی

 حتی یا پدرم شاید بود، زمین روی مردهای ترین مرد از یکی متیو که بگویم توانستم می جرأت به 

 .بود کرده عتمادا من به بسته چشم خیلی متیو اما دادند، نمی من به را اجازه این داریوش
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 :گفت فارسی به و کرد من به نگاهی پویا. بودم مرگ به رو فضولی از

 میترکی؟ االن بپرس -

 :گفتم و خندیدم

 کجایی؟ اهل -

 :گفت کردو نگاهم مرموز

 چی؟ خودت -

 .دادم جواب مانوری هیچ بدون و نکردم کل کل 

 .تبریز -

 .خندید

 .همشهری خوشبختم -

 .داد ادامه فارسی به و خندید متیو. تمنداش انتظار حد این تا

 .ببینم رو تبریزتون این و ایران برم حتماً باید روز یه -

 و کرد پویا سمت به رو برداشت، را کتش و شد بلند. نوشید الجرعه و برداشت را پرتغالش آب لیوان

 :گفت

 .داریم کار کلی که شو بلند -

 .پرسیدم کنجکاو. افتاد پویا رسمی تیپ به گاهمن تازه و شد بلند جایش از بود اماده که پویا
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 کنی؟می کار متیو کنار -

 .داد جواب پویا از قبل متیو

 باهم جلسه یه امروزم. میکنه استفاده ما های لباس برند از هاش کار اکثر برای اما کارگردانه، پویا -

 .داریم

. شدم اش خیره و ایستادم هم من متیو ایستادن با. رفتم خروجی در جلوی تا و شدم بلند همراهشان

 گذاشتم گردنش دور دست کمرم گودی در دستش پیچیدن با. امد نزدیکم و کرد ام حواله چشمکی

 .گرفت فاصله و خندید. نشاندم لپش روی ای بوسه ارام و

 .فعالً اینجان ۱۲ هات معلم... برمیگردم عصر من باش، خودت مواظب -

 دلم داشتم، ضعفه دل حاال و بودیم خورده زود خیلی را صبحانه. بود امگرسنه و بودم انداخته پا روی پا

 دیگر دختر یک و مگا. کرد پیدا چیزی چنین میشد اینجا مگر ولی میخواست بامیه و زولبیا شبیه چیزی

 واردش بود بار اولین رفتم، اشپزخانه سمت به و شدم بلند. بودند باال یطبقه کاری تمیز مشغول

 .میشدم

 سفید سر یک های کابینت با بزرگ یآشپزخانه یک بودند خود جای در منظم و مرتب خیلی یزچ همه

 شکالتی کیک و انداختم سرسری نگاهی کردم، باز را یخچال در و رفتم جلو. زدمی برق تمیزی از که

 .بودم اندامم مواظب باید اما کرد، جلب را توجهم

 بودم کرده بسته و باز را کابینت چند. نکردم پیدا اما گشتم دستی پیش دنبال و کردم باز را کابینت

 .شد اشپزخانه وارد مگا که
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 عزیزم؟ میخوای چیزی -

 .پاشیدم رویش به لبخندی

 .میخواستم میوه یخورده بله - 

 :گفت و گذاشت پشتم دستی مهربانی با

 هر بعد به این از نکنیمی کار دارین خودتون ببینن اگر میشن ناراحت اقا میارم، برات بشین برو -

 .بگین من به خواستین چی

 کردم باز اعتراض به لب

 ...آخه -

 :گفت و دهم ادامه نگذاشت

 .دخترم برو اخه بی آخه -

 هول لبخند جوابم که زدم لبخندی دیدم در یاستانه در را مری شدم،می خارج که آشپزخانه در از

 .کیف یک دوشش روی و بود کتاب چند دستش درون شود، وارد تا کشیدم کنار. شد اش هولکی

 ها شبکه کردن رو و زیر به شروع و برگشتم تلویزیون جلوی به دوباره اشپزخانه داخل به ورودش با

 . شدم

 خواهم رو روبه کسانی چه به و شد خواهد چه هایم کالس ببینم زودتر چه هر تا نداشتم دل در دل

. شد گذاشته کنارم شده داده برش و متنوع های میوه از بزرگی دیس گذشت که ای دقیقه چند. شد
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 سر حسابی ام حوصله. دارد را اشپزخانه به برگشت قصد افتاده پایین سری با که افتاد مری به نگاهم

 .زدم صدایش بود رفته

 مری -

 .شد ام خیره و برگشت سمتم به

 .کنیم صحبت باهم کمی میشینی -

 .زدم لبخندی نشست کاناپه روی متین و ارام خیلی

 سالته؟ چند -

 .داد جواب ارامی صدای با

 شما؟ دو، و بیست -

 :گفتم خنده با

 .هفده -

 سمتش به را میوه دیس و گرفت ام خنده حالتش این از. کرد نگاهم همیشه از تر گشاد چشمانش

 .برداشت یکی زده خجالت گرفتم

 . آمدمی نظر به متینی و ارام دختر

 .باشیم بیخو های دوست بتونیم کنم فکر -

 .زد دامن شکم به اش بعدی سوال و جمله و انداخت جانم به بدی حس که دیدم چیزی چشمانش در
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 کنی؟ ازدواج متیو با تونستی چطور که، کوچولویی خیلی -

 به که اناناسی اولین با زبانم چرا دانم نمی اما کنم حفظ را ظاهرم کردم سعی! بود درست حدسم پس

 .شد زهر بردم دهان

 را این من و درخشیدمی چشمانش در نفرت و اشک برق کرد، کلید رویم را کنجکاوش هنگا

 .خواستمنمی

 :گفتم لج با

 .میایم در جور باهم خوب هم متیو و من. باشه جور باهم باید که دله مهم که نیست مهم سن -

 . افتادم راه به اتاقمان سمت به و شدم بلند

 . کن مصدا اومدن هام مربی وقتی راستی -

 .شدم وارد خسم با و کردم باز را در. رفتممی باال و کوبیدممی ها پله روی پا حرصی

 !داره چشم شوهرم به من روی جلو نمیکشه خجالتم بوق یدختره -

 فقط بود، چه حسم دانم نمی! شو من شوهر که بود کرده وقت کی او. گرفت خندم خودم های حرف از

 .دارم شدیدی وابستگی او به که دانستم می را این

 و پشت بیگانه کشور یک در غریب دختر یک کردمی تجربه را حس این بود من جای هم کسی هر 

 .نداشت همسرش جز پناهی
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 میخواست دلم میخواست  بودن ایران در دلم حاال بودم فراری ایران از که منی ولی نشود باورتان شاید 

 .میزدیم قدم همیشگی ایپاساژه در هم با دو هر و بودم بهار پیش

 .بود هام غصه و غم روزهای دلگرمی تنها که او بود شده تنگ کوچکم پروانه برای دلم 

 میزنم خودم برای اینستاگرام حساب یک باید. گرفتم دست به را گوشی و نشستم تخت روی

 آنها برای که تمداش آرزوهایی من اما میشکنم را ام خانواده قوانین از خیلی کار این با که میدانستم

 .نبود درک قابل

 کردن دنبال کردم که کاری اولین شدم خارج امقبلی اکانت از و زدم اینستاگرام در جدیدی اکانت 

 .داشت را پدر حکم برایم که کسی همان بود داریوش

 .شد انداختیم می امضا که ای لحظه همان درست متیو و من عروسی عکس اینستاگرام پست اولین 

 بود نیلوفر کنم فالوو تا شناختم نمی را زیادی کس کردم، پیدا هم را بهار و و کردم دنبال نیز را متیو 

 .شوم صحبت هم او با نمیخواست دلم قضایا آن از بعد که

 .داد دایرکت دید، را کردنم دنبال درخواست بهار اینکه محض به

 .مشد نگرانت چقدر میدونی کجایی؟ معلومه کنن، سرت عالم خاک  -

 . کردم تایپ خنده با 

 .پرسد می احوال اینجوری ها مدت از بعد قدیمی یار سالم-

 .نوشت 
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 تیکه یه برات دلم عوضی بیشعور هست هم بهاری نبود یادت االنش همین تا که تو زیاد سر از همینم 

 .شده

 .نوشتم برایش

 .شده تنگ خیلی برات منم دل -

 .نوشت 

 .شی خارج مرز از نستیتو چطور شد چی کنی می کار چه -

 :گفت عجله با دارد، که خصوصیاتی از و متیو با ازدواجم از نوشتم را چیز همه برایش 

 .بیام کنم نگاه عکستونو کن صبر -

 .نوشت شوخی با. فرستادم برایش خنده شکلک 

 .بشی مرتیکه اون کوفت ووی. هستی لعبتی عجب بشه کوفتش -

 .نوشت برایم بود، شده تنگ خودمان های بازی هدیوان برای دلم. خندیدم دل ته از

 نمیره؟ سر ات حوصله کنی می چیکارا -

 .نوشتم 

 .تنهام خیلی درندشت خونه این تو من و رفته سرکار متیو ها مدت از بعد امروز چرا -

 گفتم؛ و برخاستم جا از در باصدای

 .بفرمایید -
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 :گفت آرام و کرد باز را در مری 

 .کنیم خبرتون اومدن که هاتون مربی بودین گفته -

 :گفتم و کردم هایمحرف چاشنی را خاصی غرور 

 .نباشه تنها تا مادر پیش بری بهتره ممنونم -

 :گفت تندی با است شده عصبی که بود معلوم 

 .خوابن حاال و خوردن رو هاشون دارو مادر  -

 .نوشتم بهار برای اتاق از شدن خارج با و شد پا به جشنی دلم در 

 .کنیم صحبت تصویری تا میزنم زنگ بهت میشه شروع داره کالسم من -

 .نوشت

 !ای خونه نگفتی مگه -

 .نوشتم برایش 

 .دارم خصوصی مربی ولی خونم آره -

 .نوشت کند، می بارم ریچاری حاال که میدونستم 

 .الکچری بابا -

 . انداختم آینه رد پایم تا سر به اجمالی نگاهی و گذاشتم میز روی را تلفن خنده با 
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 هاپله از خرامان خرامان و برداشتم را تلفن بروم، پایین طبقه به توانستممی و بود میلم باب چیز همه 

 .رفتم پایین

 .نبود مگا از خبری و بود گذاشته سن به پا نسبتاً خانوم چند از پذیرایی حال در مری 

 لذت اینقدر شدن کادلین مک متیو همسر ردمنمیک فکر دادند، سالم و شدند بلند دیدنم با آنها همه

 .باشد بخش

 .کردم نگاهشان لبخند با و نشستم مبل روی کنارشان 

 :گفت بود همه از تر جوان که زنی 

 .سپردن من به رو شما آموزش همه کارلین مک آقای هستم جنیفر من سالم -

 :گفتم و کردم تقدیمش را شد نمی پاک هایم لب روی از روزها این که لبخندی 

 .سدنام منم خوشبختم -

 بیش کوتاهش قد که اندام الغر زنی. بود ام فرانسوی زبان معلم اولی کرد، ها معلم معرفی به شروع

 .زدمی ذوق در اندازه از

 ...پولداران معروف قول به یا بود، مملکت باالیان سطح میان در معاشرت آداب معلم دومی

 . دهد یادم را سن روی رفتن راه درست آموزش بود قرار بود، ام تغذیه و ورزش مربی هم جنیفر خود

 :گفت کناری میز از اش قهوه فنجان برداشتن با جنیفر
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 ورزش و بریم ساحل به باهم تا اینجا میام ۷ ساعت صبح. میکنیم شروع فردا از نداریم، کالس امروز -

 .کنیم

 .داد دستم به و کشید نبیرو ای پوشه و برداشت مبل روی از را مانند پوشه کیف 

 کالس ۱۲ ساعت. بخورید آب میتونید تا و برید جلو باید این طبق. شماست غذایی یبرنامه این -

 .معاشرت آداب کالس ۱۷ ساعت و دارید زبان

 و شد بلند جنیفر "ندارید الزم چیزی "پرسیدن و پذیرایی داخل به مگا ورود با. دادم تکان را سرم

 :گفت

 .بخیر روز نمیشیم، مزاحمتون نای از بیشتر -

 .کردم مشایعتشان در دم تا و شدم بلند احترامشان به

 .پرسیدم و کردم مری به رو افتادم، مگا یاد که کردم را اتاقم به برگشتم قصد رفتنشان از بعد

 کجاست؟ مادرت -

 :گفت ارامی صدای با

 .کنممی اش اماده براتون خواستین موقع هر حاضره ناهار. خرید رفتن -

 .گرفتم سمتش به را کاغذ و دادم تکان را سرم

 .کنید عمل برنامه طبق فردا از لطفاً -

 .بزنم حرف او با و بزنم زنگ داریوش به میخواسا دلم. رفتم باال تند تند و رفتم ها پله سمت به
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 داریوش روشن چراغ دیدن با و زدم شیرجه گوشی سمت به فوراً شدم، وارد و کردم باز را اتاق در

 .کردم ای خنده

 .رفت تصویری تماس روی دستم

 .داد نوازش را گوشم صدایش بندش پشت و شد روشن خندانش تصویر

 .خانوم آباجی سالم -

 .کردم باز لب خندان و انداختم شلوار و کت آن در اندامش به نگاهی

 .جیگری شوهر همچین بشه نیلوفر کوفت داداش، اق سالم -

 .زد لب و خندید بریده بریده

 !کنم چیکار االن دارم، شوهرت غول نره اون به نسبت اعتقادی همچین منم -

 غرق اش برادرانه حسادت این از و انداختممی آغوشش در را خودم و بودم کنارش کاش خندیدم،

 .شدممی لذت

 .داد دستم کار زیادم دلتنگی ولی نیاورم زبانم به تا کردم سعی خیلی

 کرد؟ اشتی هاتبا خبر؟ چه بابا از -

 : گفت و رفت هم در اش چهره

 حمله باهم دوتا هر اش جبهه تو رفته هم نیلوفر. بیاد کنار قضیه این با میخواد چطور دونم نمی آره، -

 ...که دیده هایی خواب بابا برا نیلوفر سدنا راستی جدیداً، میکنن
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 .نبود سخت حدسش

 اره؟ بده زنش میخواد -

 .شد ام خیره تعجب با

 تنها بابا بود سدنا تا. میکنی رو فکرش که اونیه از تر مارمولک تو زن این ولی ها نیاد بدت داریوش -

 و گردنش میافته بابا کرده فکر حتماً نیستم که االن ولی کنار بکشه خودشو میتونست راحت و نبود

 ...کنه رو داریش نگه عمر اخر تا مجبوره

 مواظبش بگه و کنه حاجی پسر با ازدواج به مجبور منو بود حاضر خودش که بدیه حس چه دونی نمی

 کجاست؟ وجدانشون خدایی بده، زن رو ما پدر بخواد کار این از فرار برا خودش االن ولی باش

 :گفت و فرستاد بیرون آهی داریوش

 مردم این های خواسته مقابل در نتونستم چطور. بودم تو جای االن میخواست دلم چیه، میدونی -

 چطوری نفهمیدم و شدم ازدواج یه پاگیر داره لذتی چه جوونیم میفهمیدم داشتم تازه که منی! مبایست

 تر شجاع حداقل هات ارزو برای که حالت به خوش. رفتم فرو نیلوفر یزنانه های سیاست منجالب تو

 .بودی من

 :گفتم و زدم تلخندی

 ابریشمم کرم برا دلم. بده رو رهاشونکا تک تک جواب بتونه که باالست اون هم خدایی باشه یادت -

 .بفرست برام رو عکسش خونه رفتی شده تنگ خیلی

 :گفت و برچید لب
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 .نمیشی که اذیت راحتی؟ اونجا تو سدنا راستی حتماً، -

 :گفتم غم با

 های سرمایه تنها که باشید خودتون مواظب داریوش نمیکنه، اذیتم هیچی پروانه و تو دوری غیر به -

 .یدشماهای من

 :گفت کارش اتاق به کسی ورود با و گفت لب زیر "ایباشه"

 .باش خودت عزیزم،مواطب میزنیم حرف باهم بعداً -

 جسم که پرکشید مزاری سمت به ذهنم چگونه نفهمیدم و شدم جمع خودم در وار جنین تخت یگوشه

 و زدم پس را بود کرده پیشروی ام گونه روی تا که اشکی قطره. کردیم دفن آن در را مادرم سرد

 . گرداندم اتاق تادور دور را نگاهم

 . رفتمی سر حسابی ام حوصله متیو بدون عصر تا امروز وگرنه کردممی خود حال به بایدفکری

 پویا سمت به ذهنم! میکردم مطالعه و داشتم فارسی زبان به کتاب چند حاال داشتم دوست چقدر

 :گفتم خود با و پرکشید

 .میگیرم و میپرسم ازش رهدا پویا حتماً -

*** 

 تبریز_ایران

 سردش رفتار اما بودند کرده آشتی داریوش با اینکه با بود، پلو زرشک برای پیاز دادن تفت حال در

 .ریختمی زبان مدام و بود اش باربی عروسک با بازی حال در پروانه. بود دهنده ازاراو با
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 .شد وقتش چند های کار درگیر ذهنش و زد لبخندی

 تر مقدم را سدنا شوهرش که دیدمی وقتی کشیدمی شعله درونش حسادت حس و بود زن یک هم او

 دستش زیر یتابه به نگاهی سوختگی بوی حس با. نمیزد دم و میسوخت وجودش ته تا داندمی او از

 :گفت انداخت،

 .یرفت گذاشتی و کردی نابود رو زندگیم یهمه که بهت لعنت سدنا، تو به لعنت -

 پوزخندی. شد جدید پیاز کندن پوست به شروع دوباره و کرد خالی ظرفشویی درون را ها پیاز یهمه

 . خندید بلند و نشست لبهایش روی جدیدش های فکر از

 .بچرخیم تا بچرخ -

 و کرد ابکش را برنجش. نسوزاند تا داد ها پیاز به را کاملش دقت اینبار  و شد کار به دست دوباره

 .بگذراند وقت مجازی فضاهای در کمی تا رفت تلفنش سمت به اشپزخانه اوری معج از بعد

 نسبت که تردیدی و شک. چرخاند اینستاگرام در را نگاهش و نشست تلویزیون جلوی یکاناپه روی

 دفتر کردن باز با و کند کج پا اتاقشان سمت به تا شد باعث بود کرده النه دلش در داریوش به

 را کندمی یادداشت درونش را مهم های چیز تمام داریوش که دانستمی و بود کشو در که یادداشتی

 .کند باز

 نگاهش محبت با دیگر و بود شده سرد دعوا آن از بعد که بود داریوش اینستاگرام پسورد دنبال

 !کیست که میفهمید باید و است میان در زنی پای کردمی فکر بود، نکرده
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 کامال اکانت یک بود کرده صحبت تصویری یکی با دقیقه چندین شد، تاکان وارد و زد را پسورد

 عروس لباس در جذاب مرد یک همراه به شوهرش خواهر عکس دیدن با شد اکانت وارد ناشناس؛

 .شد او زیبایی محو چگونه که نفهمید و ماند باز دهانش

 .افتاد جانش به خوره همانند حسادت حس

 بود، ما مرگ مکش ها امروزی قول به خوشگلش و جذاب لبخند و دبو ایستاده کنارسدنا که مردی 

 .بود خارجی های مدل همانند

 سدنا زندگی با را خودش زندگی! کند ول را خواهرش بود شده حاضر داریوش که نبود خودبی پس 

 بدتر حاال و نداشت نیلوفر به نسبت حسی هیچ اول همان از نه که حاال... حاال که داریوشی کرد مقایسه

 .شد می فهمیده هم عکس از داشت سدنا به که حسی بود تصویر در که مردی این ولی بود شده

 باز او با را صحبت سر کمکم کرد فالو را سدنا وسپس کرد باز دیگر اکانت یک زد سرش به ای نقشه 

 .آوردمی دست به اطالعاتی و کردمی

 .دیدنی بود پا به غوغایی حسادت روی از دلش در 

 .خوام می میوه من مامان، مامان -

 .زد داد دخترش سر عصبانیت با 

 .ندارم اتو حوصله پروانه اونور برو -



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  235

 دخترک جلوی میوه بشقابی و شد بلند کرد،می توجه جلب بود جوری هر باید. انداخت نگاهی ساعت به

 باید زد ذوقش در بود شده تکراری که موهایی ورنگ گذاشت بود ورچیده را هایش لب که کوچکش

 .کردمی ایجاد خودش در تغییری

 زیر زد، رنگ موهایش روی خودش و برداشت را رنگ قلموی داشت وقت هنوز داریوش امدن تا

 ... داشت خوبی حس دوش

 چه کردمی مست هم را خودش بدنش لوسیون بوی کرد، پیاده خودش روی را جذب های ترفند همه

 ...داریوش به برسد

 .کرد اش شرابی و کوتاه موهای سشوار به شروع و نشست آرایش میز جلوی و آمد بیرون حمام از

. زد بیرو اتاق از و کرد خفه را خودش عطرش با. کرد تن به کوتاه دامنی و تاپ و کرد تند آرایشی

 .ماند داریوش منتظر و چید را میز

 بود کرده دیر ساعت نیم! آیدمی کی داریوش که خانه در به نگاهش یک و بود ساعت به نگاهش یک

 . بود ممکن غیر مشترک زندگی سال درچندین این و

 .داد جواب و خندید اش خاله یشماره دیدن با و بلندشد تلفنش صدای با

 .خانوم عروس چیه -

 :گفت و کشید قهقهه فرخنده

 خبر؟ چه. بزن حرف درست ات اینده شوهر مادر با خانوم عروس هی -

 :گفت و کشید پوفی
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 .بگم دومادم شاه به میرم امشب نگفته چیزی کردم صحبت داریوش با هنوز، نیست ریخب -

 خودم باید. ندارم ازدواج این جز ایچاره میدونی بهتر که خودت نیلوفر، کن ردیفش شده جور هر -

 .کنم خالص مخمصه این از رو

 .بدون شده حل و نباش نگران -

 :گفت ورودی در صدای با

 .اومد داریوش یمزنمی حرف بعداً -

 انرژی. بوسید و کرد بغل شکمش از پروانه که داد حالیبی سالم خانه به ورود با داریوش. کرد قطع و

 لباس تا رفت خواب اتاق سمت به و اورد دست به او یبوسه با بود داده دست از روز طول تمام در که

 .کند عوض را هایش

 . کند کنترل را خودش تا ترف آشپزخانه سمت به و خورد را بغضش نیلوفر

 هست پشتش داریوش اینکه حس با. گذشت کنارش از تفاوت بی و دید یا ندید؟ را زیبایی همه این

 .شنید را صدایش. داد نشان مشغول را خودش و کرد غذا کشیدن به شروع تفاوت بی

 .ناهار بیا کن جمع عروسکاتو بابا یپروانه -

 .بابایی چشم -

 .شنید را صدایش گوشش کنار و شد قهحل تنش دور دستانش

 شدی؟ خوشگل چه -
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 .نکند رسوایی اشکهایش تا برچید لب

 در خالصانه داریوش که محبتی بود محبت محتاج کشید آغوشش در محکم و برگشتم سمتش به 

 .نفهمید را این داریوش وقت هیچ اما کرد؛ می را همیشه را سرکش زن این گذاشتمی اختیارش

 پارچ برداشتن با و کرد باز را یخچال در کرد پروانه وجود به ایاشاره و گرفت فاصله او از سرعت به 

 .رفت میز سمت به دوغ

 بود گذشته اشتباهاتش همه از که مردی. بود مرد این و آغوش این دلتنگ که کرد اعتراف خودش به

 مابین را غذا ودنب خودش دست ولی است حسادت روی از کند می که کارهایی که میدانست خودشم

 .نشست داریوش کنار و گذاشت سفره

  او به خماری نگاه داریوش بود ساالدش با کردن بازی حال در و نشسته میز دیگری سمت ترانه 

 :گفت و انداخت

 کردی شاهکار چیز همه تو امروز نکنه درد دستت -

 .کشید غذا برایشان و گرفت دست به را کفگیر و زد خجولی لبخند

 فهمید و رفت ازبین اش دلهره و نگرانی. دید را عشق داریوش چشمان در ها موقع ان انندهم درست

 .اوست برای فقط داریوش که

* 

 موهایش روی که ای بوسه. بود شده ارام ها مدت از بعد همسرش آغوش در اش خسته تن و بود عصر

 .کاشت اش نهگو روی کوتاه ای بوسه و شد بلند. داد داریوش شدن بیدار از خبر نشست
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 .کردم دم رو چایی من بگیری دوش یه تو تا -

 :گفت ای گرفته صدای با

 کجاست؟ پروانه -

 .خندید عشوه پر نیلوفر

 نیست؟ یادت که تو خواب از قبل خوابوندمش -

 :گفت و درخشید چشمانش داریوش

 خوابه؟ هنوزم یعنی -

 و برگشت اش قبلی جای به دوباره دست شدن کشیده با ولی بگیرد فاصله خواست و خندید نیلوفر

 .شد آغاز سر از عاشقی

* 

 کانادا_هونکور

 هیچ او و آمد می مری و مگا بحث صدای. رفت ها پله سمت وبه داد تکان را تنش تمام کرختی با

 او ولی زمانبگذرد کمی بلکه تا رفت متیو مادر اتاق سمت به. نمیشد متوجه را هایشان حرف از چیزی

 بود مبلمان دست یک ایوان روی. چرخید حیاط به رو و شد سرازیر ها پله از راًمجبو. بود خواب

 مری بود، ارام جا همه و نبود باغ در کسی دیروز عکس بر. شد اطراف به خیره و نشست رویشان

 .زد راصدا

 مری؟ مری، -
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 .ظاهرشد جلویش داغان ایقیافه با مری

 .بفرمایید -

 .ماکارون تا چند با شیر یوانل یه و بیار باال از رو تلفنم -

 . متیوست همسر او تا بگوید میخواهد و است قدرت از نشانه یک این که میدانست هم خودش

 داشت سر در که فکری. رفت جلو و بلندشد خوشحال متیو ماشین دیدن با و شد بلند باغ در صدای با

 محکم و انداخت گردنش دور تدس شد پیاده ماشین از که متیو. کند راحفظ اش زندگی تا بود الزم

 کرد خفگی حس زمانی آن.شد صحنه شاهد دست به سینی مری مدت این تمام و خزید آغوشش در

 .گفت گوشش زیر نجواهایی و شد نوازشش مشغول لذت با متیو دستان که

 :گفت سدنا گوش زیر متیو. شد خانه وارد و کوبید زمین به پا حرص با

 رسیدی؟ هدفت به -

 مشغول تعارف بدون و نشست مبلمان روی. زد سدنا متعجب نگاه به چشمکی و گرفت صلهفا او  از

 .زد داد جیغ با کردمی نگاهش هنوز که سدنا. شد ها ماکارون و شیر خوردن

 .بودن من مال اونا پررو، -

 صفن و رفت جلو. کند دلبری تمام چیز همه مرد این از تا کرد گل شیطنتش بیشتر سدنا و خندید متیو

 دست کشیدن با و شد عوض متیو نگاه. انداخت دهانش در و گرفت را بود متیو دستان در که ماکارونی

 ان دیگر که بود وقتی چند کند، انکار نمیتوانست را این بود محبت محتاج. نشاند پایش روی را سدنا

 .بود شده اش روحی شرایط متوجه وخوب نبود پروا بی متیوی



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  240

 :گفت بود شده مابینشان ینسنگ جو متوجه که سدنا

 گذشت؟ چطور روزت خبر چه -

 :گفت و کرد حبس خود حصار در بیشتر را سدنا متیو

 ...اما همیشه، مثل -

 .پرسید نگران سدنا

 اما؟ -

 .بگیریم باید عروسی یه -

 : گفت خوشحال سدنا

 .میگیریم -

 دست رو قلبش کوچک دختر یک زا بود، وقت هر از تر بیتاب متیو قلب. انداخت باال را ابروهایش و 

 ...یعنی این و بود خورده

 کند اعتراض خواست سدنا تا برد سدنا پاهای زیر دست شدنش بلند وبا کشید سر را شیر لیوان متیو

 :گفت

 .نمیخوای که تو میکنن، نگاهمون دارن کنجکاو چشم جفت دو اون هنوزم -

 یمکالمه از بعد. گفت امد خوش و امد جلو مگا شدند که خانه وارد افتاد، راه به و نداد ادامه را اش جمله

 .شد اتاق وارد و گرفت پیش در را ها پله راه مابینشان روتین و کوتاه
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 :گفت و گذاشت زمینش روی خنده با

 به تا ندارم وقت خیلی وقته چند این خودم چیدم، رو عروسی یبرنامه بعدی یهفته دو برای من -

 همه تا کنه کمکت و باشه کنارت تا کردم خواهش ازش شده تموم کارش تازه اپوی... برسم تشریفات

 .بکنید کارارو

 حالت به حوصله بی سدنا. دارد خواب قصد که فهماند کشید که ایخمیازه با و کشید دراز تخت روی

 .زد غر فارسی به و برگرداند رو قهر

 !کردم دق موندن خونه از هک کنم چه بینوا من. اومدم اونور برو گفته خرس به اوف -

 :گفت متیو کند جمعش خواست تا و است داده بزرگی سوتی چه که شد متوجه تازه لحظه یک! خندید

 منم سرگرمشو یخورده بیاره بگو مگا به فیلم تا چند و ماشینه تو گرفتم کتاب تا چند برات پویا از -

 .زدم امضا کلی صبح از شدم خسته خیلی بخوابم، یکساعت فقط

 سدنا

 .زدم غر هم باز

 نکردی؟ کارگری خوبه! داره خستگی کردن جا جابه خودکار گرم ۵ اخه -

 سوتی است ممکن لحظه هر دیدم تا. زد خنده زیر بلند و بگیرد را اش خنده جلوی نتوانست بار این 

 :گفتم و شدم خارج اتاق از بدهم تری بزرگ

 .بخوابی خوب -
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 خوشحالی با. کنم آشپزی میخواست دلم چرخید، آشپزخانه سمت نگاهم رسیدم که پایین یطبقه به

 . شدم کار به شروع و کردم پلو زرشک هوس مرغ دیدن با کردم باز را یخچال در و رفتم سمتش به

 همه که دانستم نمی و بودم کرده پلو زرشک هوس شدم، کار به دست! کجاست نبود معلوم مگا

 راحت میتوانستم و بود زود هنوز افتاد، ساعت روی نگاهم .کردم شروع ولی نه یا داریم را چیزش

 از پویا. نشستم کاناپه روی دست به تلفن و رفتم بیرون گاز روی مرغ گذاشتن از بعد کنم را کارم

 .نوشتم و خندیدم بود، کرده فالووم اینستا

 .اخوی سالم -

 .نوشت که بود نگذشته زیادی زمان مدت

 شده؟ چیزی! آباجی سالم -

 .شتمنو

 چی اینجا رو اینا زعفرون، و زرشک غیر کردم پیدا چی همه میپزم پلو زرشک دارم راستش نه، -

 میکنن؟ خطاب

 .فرستاد خنده شکلک

 دادی؟ سالم همین برا -

 . نوشت فوراً که گفتم لب زیر پررویی

 .داره شرط فقط میارم ایرانی برنج میارم، براتون خونه تو دارم -

 شرطی؟ چه -
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 .نخوردم پلو زرشک وقته خیلی بدین بازی ممن که -

 .نوشتم و زدم لبخندی

 .بیار زودتر فقط چشم سر قدمت -

 .نوشت

 .اونجام ساعته نیم -

 بود کرده پست را عروسیمان عکس متیو. بودند کرده فالوو که افتاد جدیدی های پروفایل به نگاهم

 .برایم میریخت فالوور اسمان از و بود کرده تگ و

 .بردارم را ها فیلم و ها کتاب متیو ماشین از تا کردم کج را راهم حیاط سمت به و زدم لبخندی

 با. بود هم در اشقیافه آید،می سمتم به حیاط طرف آن از که دیدم را مگا کردم باز که را ماشین در

 :گفت دیدنم

 خانوم؟ خواستینمی چیزی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .کن استراحت برو نیست احتیاجی بهت زامرو مگا برمیدارم، خودم نه -

 :گفت و آمد جلو

 .کنم درست شام میخواستم -

 .باش ات خانواده کنار رو امروز برو میپزم خودم -
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 :گفت و انداخت باال ابرویی

 شما؟ -

 :پرسیدم و خندیدم

 چمه؟ من مگه -

 :گفت باشد امده خودش به انگار

 بلدید؟ مگه اخه -

 . میپزم ایرانی ایغذ یه دارم بلدم که آره -

 بوی. امد دنبالم مگا و رفتم خانه سمت به ها دی سی و ها کتاب برداشتن با که بود ام خیره متعجب

 صدای با. رفتمی اشپزخانه سمت به متعجب مگا و بود برگرفته در را خانه کل شده سرخ های پیاز

 که کند خبر را متیو و برود اه پله سمت به خواست. رفت سمتش به و امد بیرون اشپزخانه از ایفون

 :گفتم

 .داره کار من با پویاست اگر مگا، خوابه -

 :گفت مگا به رو و گرفت جلویم ای کیسه ورودش با پویا. شد ام خیره مشکوک

 .بخوریم ایرونی شام امشب قراره که کن کمک خانوم به مگا، سالم -

 !باشد دیده عادی غیر چیزی که انگاری. شد امان خیره متعجب مگا

 :گفت بلند و نشست بودم نشسته من که ای کاناپه روی پویا و شدم اشپزخانه وارد و گرفتم را کیسه
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 زبانت اموزش تو میتونن و دارن فارسی نویس زیر قابلیه کارگردان. هستن استادم اثر فیلمها این -

 .کنن کمک هم

 : گفت بود هایم کار به کردن نگاه حال در و بود ایستاده پشتم که مگا

 .بگیرم یاد و باشم منم ممکنه اگر -

 :گفتم مگا به رو خیساندم، و کردم پاک را برنج ایستاد، کنارم او و زدم لبخندی

 .ببرد چای پویا برای -

 پویا

 خندان متیو که بود تلویزیون در مستند یک پی در حواسم و کردممی مزه مزه را دارچینی دم تازه چای

 .ایستاد جلویم

 نبودی؟ اینجا صبحونه مگه! که تو میای پنجره از میکنی بیرون در از رو تو -

 :گفتم و خندیدم

  چه؟ من با خانومته تقصیر -

 داره؟ بویی عجب کرده درست چی مگا -

 :گفتم و زدم بشکنی

 پلو زرشک اسم به ایرانی غذای یه سدنا و نکرده ددست مگا من برادر جاست همین نکته آهان -

 .کرده درست
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 .کند تلفظ را اسمش کرد سعی لبش زیر

 .پلو زرشک -

 گوشش کنار و شد قفل سدنا تن دور دستانش که دیدم. کرد کج آشپزخانه سمت به را راهش سپس و

 .دورم یگذشته به شدم پرتاب و گفت چیزی

 .بخواب بعد بخور داروهاتو پاشو -

 دستم در را ها دارو که نشستم یمجا در آرام نداشتم، هم زدن حرف نای و شدمی باز زور به چشمانم

 ...دیگرم دست در را آب لیوان و گذاشت

 :گفت بود صورتش روی همیشه که زیبایی لبخند با بکشم دراز خواستم تا

 .کنم عوض رو ات حوله کن صبر -

 را عرقم در غرق تیشرت و حوله و گذاشت پشتم را حوله جدید، تیشرت یک و اورد ای تازه حوله

 .شد دور و برداشت

 درست شادی. بودم افتاده تخت در و شده مریض مسخره بندی شرط یک سر که بود روزی چند

 .بودم مدیونش من چقدر و بود مواظبم مادر و پرستار یک همانند

 وارد کنم کمکش اینکه برای و شدم بلند تخت از بهترم کمی کردممی احساس که بعد روز چند

 یک و بود بسته ای گوجه سرش باالی را اش طالیی موهای. شدم استانبول خانه در کوچک یاشپزخانه

 ایلحظه برای بود زده لک دلم. افتادمی زانوهایش روی تا که بود پوشیده طرفه یک یقه و شل تیشرت

 آغوش در وسوسه. کند سرایت نیز او به ام خوردگی سرما تا ترسیدممی اما کشیدنش آغوش در
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 شد جوابم و کردم حلقه شکمش دور را دستانم پشت از اینکه تا رفتنمی بیرون سرم از کشیدنش

 ...سمتش از ام مواخذه بندش پشت و ام گونه روی ای بوسه

 یک دریا آب در افتادن استانبول یخبندان و سرما در. ام کرده ایاحمقانه کار که دانستممی هم خودم

 .بود عقلی بی و فکری بی

 بغضی اما کنم کنترل را خودم تا کردم سعی و آمدم خودم به افتی راه هایم گونه روی که اشکی قطره

 . رفتم حیاط در سمت به سرعت به و کنم محار نتوانستم را بود شدنم خفه میان مرز که

 راه و شد هایم ریه وارد اکسیژن از حجومی انگار اشک بیشتر قطرات چکیدن و باز محیط به ورودم با

 .کرد باز را نفسم

 سدنا

 پویای به نگاهم که شدممی قبل از تر زده خجالت لحظه هر من و گفتمی کردنم اشپزی از گوشم زیر

 .کرد خانه ترک به مجبور سراسیمه را او و چکید که اشکی قطره و افتاد فکر در غرق

 :گفت که کردممی نگاه متیو متعجب

 .کنم ناراحتش بتونم حد این تا کردمنمی فکر باشه، تنها بذار -

 .زدم لب کنجکاو و متعجب

 کردی؟ چیکار مگه -

 :گفت ناراحت
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 کمتر و بیا من سمت به کمتر پویا جلوی که بدون اینو فقط... میگم برات شب طوالنیه، داستانش -

 ...ما که کن وانمود

 را محبوبش غذای داشتم بود، زده لک داریوش برای دلم. زد بیرون اشپزخانه از و خورد را اش جمله

 .بگوید تا نبود او و کردممی درست

 . میده رو مامان دستپختای طعم -

 که کنم قطع خواستم گفتمی الو که نیلوفر صدای شنیدن با. گرفتم را اش شماره و برداشتم را تلفنم

 .گفتم پس شود تمام داریوش علیه بر است ممکن وضعیت دیدم

 .سالم -

 .بود مشهود صدایش در تعجب

 .سالم -

 اونجاست؟ داداش -

 .زد لب گالیه با نبود مهم برایم بپرسم خواستنمی دلم نپرسیدم، را حالش

 .حمومه داریوش خوبم، منم -

 .گفتمی که آمدمی خط پشت از پروانه صدای

 کجاست؟ طالم زنبور عروسک مامان -
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 ریه تا را اش بهشتی بوی و کشیدممی آغوشش در سفت تا بود کنارم کاش. بود زده لک برایش دلم

 !بدند ها عمه تا نگویند دیگر که میبوسدمش عاشقانه طوری. کشیدممی هایم

 کنم؟ صحبت پروانه با میتونم -

 بابات حاج میدونی کردی؟ ازدواج اونجا رفتی پریده ور... بعدا کن صحبت پروانه مامان با اول تو -

 !میشه ناراحت چقدر بفهمه

 :گفتم بلندی صدای با

 .برسی ما داریوش به هم کمی هات بازی زنک خاله جای بهتره داداشزن نداره ربطی هیچ تو به -

 نمی خدا. رفت یادت رو کوچیکتری بزرگتر برداشتی؛ احترامتم طرف اون رفتی روشن، دلم و چشم -

 !میده شانس فقط عده یه به چطوری دونم

 نجرهپ پشت پذیرائی یگوشه که رفتم متیو سمت به داغان حالت همان با و کردم قطع حرفی بدون

 .بود پویا به خیره

 .زد لب افتاد چشمانم به که نگاهش

 شده؟ چی -

 :گفتم فقط

 .خودبی حرف سری یه از بشه پر ذهنم نذار کن بغلم -

 .زد لب گوشم کنار و شد حلقه تنم دور دستانش
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 کنه؟ ناراحت رو کوچولو تونسته کی -

 :گفتم و زدم بازویش مشتمروی بو

 .نیستم کوچولو من -

 :گفت وارنوازش و خندید

 .انگیزه غم رمان یه خودش پویا داستان. داشته زندگیش تو ناموفق یتجربه یه قبالً پویا -

 :گفت که دهد ادامه را اش جمله تا بردم باال سر متعجب

 نشد؟ حاضر شامت این. میگم بهت خواب موقع شب -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بچینم رو میز کنه کمکم یکیمیخوام فقط حاضره، چرا -

 :گفت و مالید هم به را هایش دست

 .بریم که بزن ایرانیا، شما قول به -

 به پویا کردن صدا برای او و چیدیم را میز هم کنار. کند لبهایم مهمان را لبخند بود توانسته دوباره

 !بود هم داریوش کاش. شدم غذاها کشیدن مشغول من و رفت حیاط سمت

 داخل به پویا ورود با. بود من دارایی تنها او گرفتممی را اش انهبه همه این چرا امشب دانم نمی

 :پرسید و دید او ولی. زدم پس را بود آمده چشمم گوشه تا که اشکی قطره شده هول آشپزخانه

 شده؟ چیزی -
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 .کرد رسوایم صدایم لرزش ولی بزنم لبخند کردم سعی

 .ه...ن -

 !شده چیزی ولی -

 :گفتم صدا لرزش همان با

 .کرده هواشو خیلی دلم بود؛ داداشم یعالقه مورد غذای ینا -

 .زد لب و کشید عمیقی نفس

 میفهمی تازه میگذره وقت چند که همین اما کردی، قلعه فتح میکنی حس آب اینور میای که اوایل -

 .حالت به وای بذاری جا اونجا هم دلداری اگر تازه! شدی جدا هات ریشه از و شدی تنها چقدر

 عجیب که حرفی و ماندم من. رفت بیرون و برداشت را برنج دیس کرد خشک و شست که را دستانش

 .آمد خوش مزاجم به

 :گفت و مالید هم به را دستانش پویا. نشستم متیو کنار و شدم پذیرایی وارد خورشت برداشتن با

 .چی یعنی ایرونی غذای ببین مت بخور -

 آمده قحطی از انگار که میخورد اشتها با طوری شد، ولمشغ و کشید غذا خودش برای تعارفی بدون و

 .است

 مشغول و انداختم زیر به سر افتخار و خجالت با که گفت کشداری اوم قاشق اولین خوردن با هم متیو

 .شدم خوردن
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**** 

 بعد ماه ۳

 .داری باالیی استعداد سدنا، براووو -

 .کنیم تعطیل رو کالس زودتر دمیا ام دانشکده جواب امروز بدین اجازه اگر دوشیز، -

 . شده تموم شما اموزش که میگم هم متیو مستر به من. بله اوه -

 :گفتم و کردم دراز سمتش به را دستم

 .ممنونم برام کشیدین که زحماتی همه از -

 :گفت و گذاشت هم روی را چشمانش

 .میشی موفق مطمئنم -

 لبخندی متیو عکس دیدن با. رفتم تلفن سمت به و کردم اممربی با سرسری خداحافظی تلفنم صدای با

 .دادم جواب و زدم

 .جانم -

 :گفت و خندید

 .ببرمت جایی یه میخوام شو حاضر -

 :گفتم کنجکاوی با

 .ببینم رو آزمونم ینتیجه و بشه باز سایت تا منتظرم من کجا؟ -
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 .رسیدم باش حاضر دیگه ساعت نیم تا -

 .کردم عوض را هایم لباس و رفتم اتاق سمت به نانک لند و غر. کرد قطع حرفی بدون و

 تر جدی متیو و من یرابطه ها روز این. گذاشتم سر در را رنگم نارنجی زیبای کاله و بافتم را موهایم

 !نه شاید و بله شاید دانمنمی راستش بودم؟ عاشقش بود، شده

 هر من و کرد شدن نزدیک در سعی متیو عروسی آن از بعد. نبود درک قابل هم خودم برای احساسم

 .بود کشیده کنار بار هر و کند اجبار نباید که دانستمی هم خودش. کردم دوری نحوی به بار

 .بود نکرده اعتراض حاال تا هایم بازی بچه آن همه با که واقعی مرد یک

 . انمبپوش را خودم جوره همه تا کردمی ایجاب بود نشسته زمین روی که برفی و بیرون سرد هوای

 !نبود خبری هم هنوز ولی شدم دانشکده سایت وارد

 !ببردم کجا خواهدمی متیو بدانم تا بودم کنجکاو همه از بیشتر ولی بیاید ها نتیجه زودتر میخواست دلم

 داریوش جای درست پویا دارم، خبر مگویش راز از که دانستمی و شدمی افتابی جلویم کمتر مری

 هم یک حداقل که دانستممی ولی کردمی عوض رنگ هایش نگاه گاهی اینکه با بود کرده پر برایم را

 .دارم غربت در زبان

 .گفت برایم را گذشتش سر طوالنی خرید از بعد که افتادم شبی آن یاد

 شپردنش امانتی از. کرد جدا هم از را دو این تقدیر دست چگونه و پرستیدمی را شادی چگونه اینکه

 حجم این از دلش و بود مشهود جمالتش همه مابین حسرت... دیدارشان اخرین از گفت، بردیا دست

 .بود افتاده لرزه به غصه
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 و بدزدد را پویا قاپ بود توانسته تازگی به بود متیو شرکت از معروف مدل یک که لوندی لورای لورا،

 .بود کرده برقرار من با خوبی یرابطه

 ماشین سوئیج و زد لبخندی دیدنم با و شد پیاده. رفتم ون متس به و شدم خارج خانه از متیو رسیدن با

 .نشستم فرمان پشت و شدم آویزان گردنش از زنان جیغ. کرد پرتاب سمتم به را خوشگلش و اسپرت

 های لباس روی و گرفت او از چرمی کت و داد، مگا دست به و آورد در تن از را سیاهش پالتوی

 .نشست و کرد باز ار کنارم در. پوشید اسپرتش سرتاسر

 !کردی؟ عوض لباساتو کجا تو -

 .داد پاسخ و انداخت خنده به هم را او ام جمله تعجب

 طراحی شرکت یک صاحب من شدی؟ کارلین مک متیو همسر که بگیری یاد قراره کی تو جان دختر -

 .لباسِ از پر شرکت تو پس لباسم

 :گفت مغروری لحن با و زد لبخندی بیاورد در را حرصم بود توانسته اینکه از

 کنی؟نمی حرکت -

... نگفتم چیزی هم من نگفت، چیزی. کردم خالی گاز پدال روی حد اخرین تا را حرصمم و زدم استارت

 این که ساحلی. کردم پارک و رفتم ساحل سمت به معطلی بدون پس کجاست؟ مسیرم دانستمنمی

 بدون میشود که بفهماند باسکوتش و بکشد آغوش به را من های تنهایی تا بود خوبی جای وقت چند

 .بود شنونده هم قضاوت

 .بود ارام گاهی و میکوبید ها سنگ به را خودش امآشفته درون همانند گاهی
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 پیاده سرم پشت. ایستادم دریا روی به رو و شدم پیاده. بودم شده همیشه از تر رودرنج ها روز این

 .زد لب گوشم کنار و شد

 . کوچولو انومخ نکن قهر باشه -

 .کشید آغوشم در کامل پشت از و خندید که برگرداندم رو ناز با

 .نکن دریغ ازم چشماتو باشه یادت ندارم، رو تو دوری طاقت من وقت هیچ وقت هیچ -

 :گفتن با و برگشتم سمتش به

 خدایی؟ -

 .شد پاسخم

 .بریم بیا االنم خدایی، -

 :گفت و نشست فرمان پشت خودش

 .باال بپر ندادی کشتن به وهردومون تا -

 .زدم لب وار زمزمه و خندیدم

 ...ترسو ترسو، -

 من و رفتمی شهر سمت به آمد، در حرکت به بگویم چیزی خواستم تا و نشستم صندلی روی کنارش

 جذاب اش همهمه و نما هم باز اما داشت را خودش صداهای و سر اینکه با... بودم شهر عاشق چقدر
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 آسانسور داخل به را من که شدیم پیاده هم با. شوم پیاده تا گفت و کرد پارک نیساختما کنار. بود

 .کرد راهنمایی

 .برگرفت در را بدنم کل استرس و شدم زده هیجان کرد باز لب تا

 شوی فشن برای و میکنیم عکاسی دوره یه امروز کنیم، شروع باید کنم فکر ماه ۳ از بعد باالخره -

 .میری راه و میری سن باالی من همراه بزاریم نمایش به رو بهاره های لباس  قراره که بعد ماه یک

 .داد ادامه و خندید. نیفتم تا گرفتم را اسانسور های میله زیاد هیجان از

 منم و کنه توجه جلب شو تا باشیم اصلی مانکن بعنوان من و تو تا داد پیشنهاد پویا بیشتر تبلیغ برای -

 .بودم موافق

 چند که زد را ها واحد از یکی در شد راهرو وارد و گرفت دست درون را دستم اسانسور ایستادن با

 زیاد استرس از شدیم که وارد. کرد باز را در ژاپنی چشمانی با دختر یک و شد باز در بعدش ثانیه

 نفهمیدم هایشان حرف از چیزی هیچ و کنم چه دانستمنمی

 شد زده دوباره واحد درب شدم  پاهایم دادن تکان مشغول استرس با و نشستم کاناپه روی متیو کنار

 :گفتم با تعجب اسپرت های لباس آن در پویا دیدن و شدنش باز با و

 کنی؟ می چیکار اینجا تو -

 :گفت و خندید 

 بذارم؟ تنها عکاسیت اولین تو رو تو که خواست نمی دلت -

 .بود امخیره لبخند با که دوختم متیو به را نگاهم و خندیدم
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 .بشی گریم قرار که کن عوض لباساتو لباس تعویض اتاق توی برو یاال یاال -

 :گفتم تعجب با 

 !بشم مدل باید االن من یعنی واقعاً -

 :گفت و زد چشمکی متیو و زدند خنده زیر باهم دو هر 

 .دیگه برو -

 .داد دستم را لباسی و آمد جلو ژاپنی چشمی دختر همان شدم، وارد اتاقی به 

 ...همین یعنی بودن مدل که دانستم می من ولی بود باز خیلی لباس مدل 

 .کرد کار به شروع و آمد جلو گریم لوازم برداشتن با دخترک نشستم صندلی روی و پوشیدم را لباس 

 .ببرم بین از را استرسم تا بودند تمرکز حال در و بود بسته مدت تمام در چشمانم 

 زاویه صورتم به فقط و نداشتم آرایشی انداختم صورتم به نگاهی آینه در و آمدم خودم به صدای با

 .بود شده داده

 هایی مژه. بود لبانم روی الیت رژلب کمی مقدار و بود کرده قاب را چشمانم دور باریک چشمی خط

 .هستند خودم های مژه انگار که بود شده گذاشته چشمانم با متناسب

 .رفتم در سمت به و شدم بلند دخترک سمت از "شد تموم" تنگف با و شد داده حالت موهایم سپس

 میدیدم مجالت جلد روی که آمریکایی های مدل از چیزی بگویم توانستم می و بود کرده تغییر کل به 

 .نداشتم کم
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 :گفتم و کردم پویا به رو استرس با و شدم متیو خالی جای متوجه سالن به ورودم با 

 !گذاشت تنها رو من کو؟ متیو پس -

 :گفت لب زیر پویا 

 .میریم هم ما عکاسی از بعد بره شد مجبور و شد بد خورده یه مادرش حال -

 دادن توضیح به شروع و برداشت بوق اولین با گرفتم را اش شماره و گرفتم دست به همراه تلفن 

 .شد

 کارتون خونه برم که مجبورم و شده بد یهویی مادر حال ولی داشتم چیزی تنها نباید که میدونم سدنا -

 .میبینمت نیست مهم خیلی چیز کارت پیشم میاره تورو پویا شد تموم که

 سمت به کنم رها را چیز همه خواستم و دوید ریشه جانم در بدی استرس بو لحنش در که هولی از

 .شد مانع پویا که بروم خانه

 .بکنم را میگویند که کارهایی تا گفت و بردم اتاقی سمت

 انجام خط به خط را گویند می هرچی کردم می سعی نداشتم دادم می که هایی ژست روی  تمرکزی

 .نبودم موفق آنچنان اما دهم

 انرژی وقت چند این مانند درست هایش لبخند با و بود کنارم روزهایم این دلگرمی میخواست دلم 

 می چه ذهنش در که دانستم یم بود نگران پویا... بودم تنها من و نبود او نبود، او اما میکرد تزریق

 .گذرد

 !خورم نمی کار این درد به من که کردمی فکر خود با حتماً
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 .متیو پیش دلم و بود مصنوعی هایم لبخند

 :گفت و کرد اخمی پویا

 گرفته؟ ژست طرز چه این چته؟ معلومه -

 :گفت سپس و

 .میدیم استراحت دقیقه چند یه -

 :گفت و نشست صندلی ویر نیز او و رفتن بیرون حاضر نفر دو

 خودتی؟ تو شده؟ چی -

 :گفتم کنم عوض را بحث اینکه برای

 چطورین؟ لورا با -

 :گفت و زد خندی تلخ

 درد نمیشی موفق نکن تالش اگر اینکه بدون و بیا خودت به بشه عوض تا بود خوبی بحث عالیه -

 کنی؟ تمرکز نمیتونی چرا چیه؟

 :گفتم استرس با کجاست، شکلم که کنم درک هم خودم توانستم نمی 

 .نمیدونم هیچی نمیدونم 

 :گفت و خندید 

 نه؟ مگه کنی می گریه زارزار میشینی همینجا کنم ولت اگه  -
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 گفتم؛ و کردم اخمی 

 .بارمه اولین چون عادیه خیلی هم این دارم استرس فقط من راجبم کردی فکر چی -

 :گفت و گرفت دستش در را دوربین 

 .گیری می ژست تو و میگیرم عکس ازت من نیستش عکاسی کن فرض اصالً -

 لبخند و چشمانش برق رفته رفته و دهم انجام احسن نحو به را میگفت که را کارهایی همه کردم سعی

 .هستم درستی راه در که فهماند لبانش روی

 آب روند لباس میشدکه گرفته باید عکسی. کردمی عکاسی او و کردممی عوض تند تند را ها لباس

 .دادمی تکان باد را موهایم و بود

 پنکه و بود آب در زانوهایم تا. رفتم داخلش من و گذاشتند را آب از پر ای شیشه و کوتاه آکواریومی

 .زد لب پویا و کردم دوربین به لوند و گیرا نگاه چند. کرد افشان را موهایم که شد روشن ای

 .یکردینم رو و داشتی استعدادی چه... شدن عالی -

 تبریز_ایران

 .بود خودش با کنکاش حال در خیابان کنار

 .داد می آزار اورا گرفت می قرار سدنا پیج روی تازگی به که هایی عکس 

 اندازه بی زیبایی پوشید؛می که فاخری لباسهای  بود؟ زده جلو او از که داشت چیزی چه دختر این 

 دسته و جواهرات کلی با که مردی داشتن.. بشانش هر استوری و بودند شماربی که هایی جشن اش،

 . شد می زده دل ته از ها جشن آن در که هایی لبخند و میکرد سوپرایز را او گل
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 . بود کرده بیدار را نیلوفر وقته چند این حسادت همه و همه

 و گذاشت می سدنا با زدن حرف و چت پای را وقتش دیگری وقت هر از بیشتر داریوش روزها این

 .خواستمی خودش برای فقط را شوهرش حسود همیشه یلوفرن

 صحبت عکس عمه با نیز پروانه تا نگذاشت بار هر و نشد صحبت هم سدنا با بار هیچ وقت چند این در 

 .کند

 .کردمی حس پوستش زیر در نفرت خروار خروار

 :گفت پایش جلوی آن توقف با و داد تکان عبور حال در تاکسی برای دستی

 .ستدرب -

 :گفت خیابان کنار. کردمی عملی باید و بود جدی تصمیمش

 .بیام تا بمونید منتظر همینجا لطفاً آقا -

 کاغذ یک روی تا گفت و داد مموری فلش از را ها عکس. شد چاپ دفتر وارد و شد پیاده آن توقف با

 .کنند چاپ

 ...دیدنی شد پا به غوغایی درونش ولی نکشید طول بیشتر دقیقه ده کارش

 . شد راهی پست اداره سمت به و برداشت را ها عکس

 .کرد فراهم را انها کردن پست مراحل تمام و شد راهی پست سمت به شدنش پیاده با
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 لب زیر و کشید آه هم سر پشت و کرد پرت اداره حیاط به را خودش عمیق نفسی با بسته دادن با

 .کرد زمزمه

 .بشه اینجوری نمیخواستم وقت هیچ من -

 .داد شیر سفارش و گرفت تماس اش خاله راه در. شد شوهرش پدر منزل راهی پیاده پای با

 .میرفت برداشتنش برای باید حاال و بود برده انها منزل به را پروانه 

 خلوت اش خاله با میتوانستند و نبود خانه در محمود حاج. شد حیاط وارد در زدن با و کرد خرید راه در

 .کنند

 :پرسید و گذاشت را مشهورش هلدار های چای نیلوفر جلوی فخری و شستندن ایوان روی

 کردی؟ چیکار شد چی -

 .شد عصبانیتش باعث شنید که چیزی و نیلوفر من من جوابش

 درسته؟ کارمون میکنی فکر ولی کردم پست رفتم راستش -

 :گفت عصبانیت با فخری

 هر من میکرد اینجاشو فکر باید بکنه رو لمعا کیف باید و گرفته جوون زن کردمی فکر که موقعی -

 نه؟ یا کنم خالی امو عقده جورایی یک باید کنم می تحمل رو نکیحش قیافه دارم روز هر و شب

 :گفت ترمصمم نیلوفر
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 نمیدونه ولی خودشه حال و عشق تو دنیا طرف اون بکشند رنج خانوادهاش اینجوری تا سدناس حق -

 به ارزه می کنم در به میدون از رو سدنا اینکه خاطر به... ان حالی چه در او برادرش و پدرش اینجا که

 .دردسرش یهمه

 :گفت و خورد لذت با را چای

 .میخوابید خونه میبردم میذاشتی خوابوندی چرا رو پروانه -

 !بدی دست از رو بسته رسیدن یصحنه نمیخواد دلم اینجایین، شام کجا بینم بشین -

 .شدند راهی اشپزخانه سمت به و ندخندید بدجنس دو هر

 یخانه ساکن که بود وقت خیلی نشدنش دار بچه دلیل به سابقش همسر از جدایی از بعد فخری

 را ازدواج پیشنهاد نیلوفر که خریدمی جان به را داداشش زن های زبان و زخم روز هر و بود برادرش

 .گرفت صورت وصلت و داد

 . دادمی ازارش اخالقش ولی بود خوب محمود حاج با ازدواج اینکه با

. بود ازادانه که فخری مثل زنی برای بود گران خیلی اش زندانی خانه در و کرد او سر چادر که همین

 رنگین را صورتش غلیظی های ارایش و خواندنمی نماز فخری دید که شد شروع روزی از چیز همه

 .کندمی

 .شد فخری سوی از جوابش و افتاد راه حسابی دعوای یک

 .باشی نشده آبرو بی حاال که میکردی جمع دخترتو بودی زن بیل اگر تو -

 ...فخری دست شد ضعفی نقطه و دخترش یگانه از کند دفاع نتوانست که محمود حاج و
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 .بود خورده که سیلی تالفی بود، تالفی وقت حاال و گذشتمی سرش در فکرهایی که بود وقتی چند

 :گفت آمرانه محمود حاج. امد در زنگ صدای هک بودند ناهار میز سر

 .لعنت محل بی خروس بر. میکنم باز من بخورید رو ناهارتون شما -

 .رفت آیفون سمت به و شد بلند جا از کنان غر غر

 .بله -

 .در جلوی بیارید تشریف لطفاً دارید بسته یه -

 .بود کرده گم را هایش قرص لشحا به تفاوت بی هم فخری نبود، راه به رو حالش که بود روزی چند

 کوچکی پاکت پستچی رفت، در سمت به کنان لخ لخ همیشگی عادت به و کرد پا به را هایش دمپایی

 . شد دور جا ان از امضا گرفتن از بعد و داد دستش

 در سر چیزی و بود شده نوشته انگلیسی به که بود آدرسی کرد توجه جلب پاکت روی که چیزی تنها

 .اوردنمی

 .زد صدا را داریوش بلند صدای با و نشست ایوان روی نداشت،همانجا غذایش یمانده باقی به میلی

 .ببینمت اینجا بیا داریوش، -

 یادگار که بود داده هایی پشتی به تکیه پدرش. کرد تند پا حیاط سمت به و پرید جا از هول با داریوش

 .بود دستش اینامه پاکت و بودند مادرش

 چیه؟ انگلیسیا این نببی بیا -
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 .انداخت پدرش دست در پاکت به نگاهی و رفت جلو

 .کارلین مک سدنا... وونکور _کانادا -

 که بود پاکت در عکس چند و چندین. کرد باز و قاپید دستش از را پاکت سدنا اسم شنیدن از پدرش

 .کردمی تر سخت محمود حاج برای را کشیدن نفس گویی لحظه هر

  آیا؟ داشت پوشش جدید، پوشش و ظاهر کی با بود سدنا

 های عکس که بود گردش در صورتش ارایش و لخت موهای و عریان های شانه سر روی نگاهش

 فشارندمی را قلبش نفر چند کرد حس غریبه مردی بغل در سدنا دیدن با و کرد نگاه  هم را بعدی

 زمین نقش شود بلند خواست تا و کرد پرت زمین روی را ها عکس همه عصبی که بود اورده کم نفس

 .شد

 بلند صدای با که بود داریوش جیغ صدای شنید و دید که چیزی تنها و چرخید سرش دور دنیا همه

 .زدمی فریاد

 .کنید خبر امبوالنس نیلوفر فخری، خاله -

 لبش کنار از که کفی دیدن با. رفت حیاط سمت به تظاهر با و نشاند لبش کنج کجی لبخند فخری

 .رساند تلفن به را خودش دو با و زد عوقی میریخت رونبی

 .نیاورد یاد به را اورژانس یشماره کرد کاری هر

 :گفت و رفت جلو نیلوفر

 .میزنم زنگ من بیرون بره نذار اتاق تو ببر رو پروانه -
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 :گفت بغض با فخری

 بوده؟ ما کار فهمننمی مطمئنی نیلوفر -

 .رفت سدنا سابق اتاق سمت به پروانه برداشتن اب و شد ساکت نیلوفر اخم دیدن با

 کانادا_وونکور

 .اندیشیدم می ترانه مفهوم به دقت به و بود شده گوش تمامم و بود بلند آهنگ صدای

 رفته های لحظه به برگشت باید "

 شکسته پل این از شد رد باید

 خبری بی این بده حال از

  خسته شبای این از

 ابقس های خنده به برگشت باید

 عاشق های شونه رو بارید باید

 گرفت رو تردید نفس باید

 دقایق آخرین تو

  نمیشه باورم که شدم گم جوری یه و دوری جوری یه

 " زندگیشه که اون از بگذره محاله عاشقه که کسی
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 .شدم ترانه محو دوباره و زدم پس را بود آمده لبانم پشت تا که سوالی

 قعش از خالی شهر به گردمبرمی "

 عشق از حالی بپرسم گردمبرمی

 برام مونده چی ها ازخاطره

 عشق از خیالی جز به

 نیست من مال چی هر به بستم دل من

 نیست من حال بفکر که کی هر به

 .نیست من خیال بی که غم همه این از شدم خسته دل

 نمیشه باورم که شدم گم جوری یه و دوری جوری یه

 "زندگیشه که ناو از بگذره محاله عاشقه که کسی

 خوبی؟ آهنگ چه -

 با اش رابطه به فقط را این و بود شده سنگین سر بیشتر ها روز این. شد خیره جلو به و زد پوزخندی

 .دادممی ربط لورا

 !گفتم چی نشنیدی اخوی -

 .کردم حس خوبی به هم میشناختمش بود ماه سه که منی حتی را این خندید، تلخ

 میکنی؟ شگو ایرانی اهنگای همیشه -
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 .نشم چیزی دلتنگ که وقتی تا نه -

 .پرسیدم که شد دیگر راه یه وارد فرعی ای جاده از

 میریم؟ داریم کجا -

 .نپرس ای دیگه سوال اینجا بیارمت گفت متیو -

 .پرسیدم و نشستم جایم در آرام

 پویا؟ هستی چی دلتنگ -

 قرار بی را خودش که بود دریا جاده فطر یک. کرد پارک جاده کنار و انداخت عقب به آینه از نگاهی

 ...کشیده فلک به سر هایی کوه دیگرش طرف و کوبیدمی هاصخره به

 .ایستاد کنارش و رفت دریا سمت به

 دل چرا همیشه من... بشه اینجوری کردمنمی فکر... کنارشه که میشه چیزایی دلتنگ حتی گاهی ادم -

 !کنم اش اداره نمیتونم که زندگی این با من به لعنت نیست؟ خودم برا که چیزایی به بدم

 یشنونده نیز من بود من دلدادگی یشنونده چطور او ولی نمیشدم، متوجه هایش حرف از چیزی هیچ

 .شدم هایش درد

 کردم باز را روبازش ماشین در سر آخر که زد پیوند سیگار به سیگار و زد تکیه ماشین کاپوت به کمی

 .نشدم متوجه را صدایم بلندی. کشیدم بیرون دستانش ینب از را سیگار حرص با و

 رو سخت بیماری اون کردی غلط کنی زندگی نبود قرار اگر کنی؟ نابود خودتو میخوای کی تا -

 متوجهی؟ نمیکنی زندگی ولی ای زنده پویا دادی، شکست
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 ....ها دیوانه مانند درست خندید

 میفهمی زندگی، از پر و بودم زنده من... کنیدمی دلبری همه این که توهایی امثال و تو میذارید؟ مگه -

 اگر... نمیفهمی که بخدا فهمینمی. است دیگه یکی عاشق داری دوسش که رو یکی داره درد چقدر

 .بودنت شاد به برسه چه است معجزه هم کشیدنت نفس که میدونستی میفهمیدی

 :گفت و زد دور را ماشین

 .دارم کار کلی که برگردم باید شوهرت پیش ببرمت بشین -

 ایخانه جلوی مرا بعد و رفت باال سمت به را هایی پیچ. نزدم حرفی دیگر ولی نشستم کنارش

 .کرد پیاده کوهستانی

 .کرد صدایم پشت از که رفتم در سمت به دستش از ناراحت

 .توعه برای این -

 :گفتم خشمگینی لحن با و کردم نگاه دستش شده پیچ کادو یبسته به

 .نمیخوام -

 :گفت بلند. رفتم در سمت به دوباره و

 ...روش ام تو خوردیم ادم و عالم همه از که ما -

 ای بسته دیدن با و برگشتم عقب به. شنیدم را شدنش دور بندش  پشت و آمد ماشینش در صدای 

 . برداشتم و رفتم جلو بود سکویی روی که
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 ... جنگل مابین نیکوهستا ای خانه. انداختم اطراف به نگاهی تازه

 بود گرفته جا بینشان ما زیبایی به که دستبندی و سرخ گل همه آن دیدن با و کردم باز را جعبه در

 .خندیدم دیدم را کوچکش یادداشت وقتی بیشتر زد، برق چشمانم

 "آریایی بانوی مبارک تولدت "

 اخوی طرف از

 :گفتم و خندیدم صدا بی

 .یادشونه چطور اینا بود رفته یادم تولدمو ودمخ من. بود نقشه یه چیز همه پس -

 :گفت خوشحالی صدای با متیو. فشردم را زنگ و رفتم در سمت به و خندیدم

 .میام االن -

 و انداختم  متیو اسپرت تیپ به نگاهی. شد باز متیو سمت از در سپس و ماندم در پشت ایدقیقه چند

 .دارم خوشتیپی شوهر چه که کردم اعتراف دلم در

 :گفت و کشید آغوشم در

- happy birthdey my love. 

 .من عشق مبارک تولدت

 این مدیون را ارزوهایم و موفقیت یهمه من. بکشم مشامم به را تنش عطر کردم سعی حسم تمام با

 .رفتیم داخل سمت به هم دست در دست و کرد جدا خودش از مرا. بودم مرد
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 مکلفی میز. بودند کرده روشن هاییشمع را تاریک فضای و بود قرمز های گلبرگ از پر زمین روی

 .داشت نظیری بی طرح که بود کیکی تر مهم همه از و بود شده چیده

 :گفتم بلند و برگشتم سمتش به شوق و ذوق با. بودند بوسه حال در رویش زنی و مرد که کیک یک

 .من عشق مرسی -

 .کشید برایم را صندلی و زد بزرگ لبخندی

 .من عشق گفتی بهم که بود بار اولین یید،بفرما -

 یعنی؟ بودم عاشقش واقعاً من. انداختم زیر به سر و شدم سرخ خجالت از

. کرد سرو را پیاز سوپ و نشست رویم روبه. پیچیدمی و پیچیدمی سرم در مدام روزها این که سوالی

 ...بودم سوپ این عاشق

 دریایی های صدف و میگوها خوردن حال در که کردم نگاهش و کشیدم کنار سوپ خوردن از بعد

 .بود

 ابرویی با و اورد باال را نگاهش. کنم قبول را کشور این وسیع غذایی فرهنگ این نتوانستم وقت هیچ

 :گفت رفته باال

 نمیخوری؟ چرا -

 .زدم لبخندی

 .مبش چاق میترسم بخورم میخوام کیک ضمن در رفته؟ یادت ندارم دوست دریایی غذاهای من -
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 .زد راضی لبخندی

 رفت؟ پیش چطور عکاسی. حساسی اندامت روی که خوشحالم -

 .کشیدم ای کالفه پوف

... دستش گرفت رو دوربین خودش پویا وقتی ولی... میزدم گند و کنم تمرکز نمیتونستم اصالً اولش -

 .بودم تنها چون شایدم دونمنمی

 :گفت میبرد دهان به را ان که مادامی و برد فرو دیگری میگوی روی را چنگالش

 ...وگرنه میبودم کار روی و اینجا میومدم باید ولی باشی، دلخور دستم از داری حق -

 .زدم لبخندی

 ...بودی یادم به که مرسی ازت، مرسی -

 .رفتم خانه جنگل به رو های پنجره سمت به و شدم بلند و کرد النه گلویم در وسیع بغضی

 خیلی قلب از ایران کردن ترک با انگار. بارید نم نم هایم گونه روی اصد بی و جوشید اشکم یچشمه

 .بودم شده ترک هم دیگر های

 ...بهار... برادرم نبودم، کسی هیچ یاد که داشت درد چقدر آخ

 .بودم مرد این مدیون را چیزم همه من کردم؟می چه باید نبود متیو اگر

 .کردممی نگاهش دلی دو با بود تهامد که کاری به کردممی پیدا یقین داشتم دیگر

 .بردممی دل مرد این از بود جوری هر امشب
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 . برگردم سمتش به تا شد مانع صورتم های اشک ولی کردم حس را کنارم در حضورت

 .دستشویی میرم من -

 .شدم کشیده آغوشش به محکم و. شد قدرتمندش دستان اسیر بازوهایم بگیرم فاصله خواستم تا

 داری؟ بغض زندگیت روز بهترین تو چرا شده؟ چی -

 ... بگویم چیزی نتوانستم و نشست ابرویم دو بین ما اخمی بودنش تیز از

 !بزنم گند زندگیمان زیبای لحظات به همیشه که داشتم را این قابلیت چطور گفتمی راست

 .زد لب ارام و گذاشت لبانم روی را دستش که بیایم بر توضیح صدد در خواستم

 .هیس -

. آورد در غلیان را احساساتم تمام و گرفت دست در را تنم تمام ای ساحره مانند درست دستانش

 . داد خجالتم از شده سرخ هایگونه به به را جایش و شد خشک اشکم یچشمه

 او و لرزیدم اختیار بی نشست گوشم کنار که هایش بوسه. باختم زود را قافیه که بودم من دوباره

 .خندید

 آغوش اسیر ملتهبم تن هم هنوز. داد دستم به را سرخ شراب جام و برد شومینه سمت به مرا دست با

 .بود امنش

 .شنید را اعتراضم صدای ببرد هایش لب سمت به خواست تا و برد باال را جام

 .کنیم قاطی چیزا این با رو زندگیمون شب بهترین نمیخواد دلم -
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 :گفت و زد لبخندی

 .نمیکنه مستم دیگه شراب توام ضورح مست هاست مدت من -

 باال سوالی نگاهش. گرفتم دندانم زیر را لبم شرم با. رفت لباسم پشتم زیپ سمت به که دستش

 . بود من اجازه منتظر آمد،انگار

 تیشترش باالی یدکمه دو سمت به دست هم من تا شد باعث خواستنش تمنای استرس، و هیجان

 .کنم بازشان و ببرم

*** 

 .دادمی عمیقش خواب از خبر کشیدمی که منظمی یها نفس

. کردمنمی درک را دلیلش که بود افتاده تنم به نامحسوسی نگرانی جوشید،می سرکه و سیر مثل دلم

 ...داشت گیالن شرجی هوای مثل هوایی دلم و بود زده چنگ گلویم به دوباره شبم سر بغض

 روشن با و گرفتم دست به را تلفن. شد مانعم درد که بروم اتاق یپنجره سمت به و شوم بلند خواستم

 :بود نوشته. شدم بهار تبریک شاهد کردنش

 جغجغه سالم "

 ...ولی نگفتم هم تبریک یه حداقل که نیستم یادت که بستی فحش به رو من االن که میدونم

 تا نگیم تبریک بهت کدوممون هیچ فردا تا خواست ازم اون و تولدته امروز که دادم خبر متیو به من

 .بشی سوپرایز

 .بود نقشه تو هم داریوش حتی
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 "بود؟ چی سوپرایز همون یا نقشه ببینم بگو حاال

 قرمز جگوار یک بود نظیری بی هدیه. برگشتم ماهش روی سمت به و چرخید ماشین سویج رو نگاهم

 از شاهکاری عاًقط که ایبرنزه بدن و افتاد عریانش های شانه سر روی نگاهم. شدم عاشقش که رنگ

 .بود خداوند سمت

 ام دارایی همه امشب من ولی نمیشه باورت گذاشته، راهم سر رو متیو و کرده لطف بهم خیلی خدا -

 از تر مرد خیلی... نذاشت شخصیم حریم به پا مدت این که بود مرد اونقدری... دادم هدیه بهش رو

 ...بود پدرم اصطالح به که محمودی حاج

 ولی رقصیدن ها گونه و درآوردن بازی اشک قطره چند کردم حس رو تکتون تک خالی چه امشب 

 .اوردم طاقت متیو عشق به فقط من

 ولی کشیدمی تیر دلم زیر خندیدنم هر با. اورد در بازی مسخره بندش پشت و فرستاد فریاد  استیکر

 .نبود بردار دست بهار

 .بعد بشه برطرف شک این بذارین نکنیدا خاله منو اولکاری همین سدنا هی -

 !بپزه کاچی بلده تون سه آمگا اون راستی-

 :نوشت و داد رضایت که بودم اورده کم خنده از مگا بیچاره

 رو امشب همین عشقه شب امشب یه که... کن الال و بده لم آقاتون بغل برو خانوم عروس خوووووو -

 ...دارید

 .نوشتم و زدم لبخندی
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 .بخیر شب-

 زیر به سر و کشیدم وضعیتمانخجالت از. بود ام خیره لبخند با که افتاد متیو باز نیمه چشمان به نگاهم

 ...را سرم باالگرفت و شد رد ام چانه زیر از دستش که انداختم

 کشی؟می خجالت هنوزم هی، -

 .انداخت گل هایم گونه و کشیدم دندان زیر را لبم ناخودآگاه

 یا؟بلد خوب رو کردن دلبری نکن اینجوری -

 بی دنیای در و شدم ارامش غرق و وجودم مورفین شد گرمش آغوش. خندیدم اختیار بی و خندید

 .شدم غرق خبری

 .افتاد ساعت روی نگاهم و مالیدم را چشمانم بدنم زیاد خستگی و کرختی حس با

 دبو خوبی خیلی فرصت این و نبود متیو از خبری. بودم خواب هنوز من و بود ظهر از بعد یک ساعت

 آمدمی دار خنده متیو برای خیلی ها چیز این... نکشم خجالت دوباره تا کنم مخفی حمام در را خودم تا

 .میکشیدم خجالت واقعاً من اما

 نوازش دست رابه ام خسته تن و ایستادم گرم آب دوش زیر. رفتمی سیاهی چشمانم و داشتم درد دل

 . دادم آب های

 . کردم عاشقی و کردم بازی عشق متیو آغوش در دیشب چگونه ورمبیا خاطر به تا شد باعث آب گرمی

 . افتاد بود پویا هدیه که طال دستبند روی نگاهم و پیچیدم حوله در را خیسم موهای
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 چنگ گلویم به بغض دوباره بود؟ نشده داریوش از خبری هنوز چرا بودم؟ شده غریب قدر چه

 یک. بودند متیو انتخاب که بودم لباسهایی عاشق... تمرف کمد سمت به و ندادم پیشروی اجازه! انداخت

 .پوشیدم و کشیدم بیرون ای پسته سبز رنگ به  کلوش دامن کوتا پیراهن

 کرم با را کارم و زدم لبهایم رنگ به رژی. زدم شانه فقط و ریختم دورم خیس همانطور را هایم مو

 . فتمر اتاق در سمت به و کردم تمام پوستم روزانه کننده مرطوب

 .کرد متوقفم چوبی های پله باالی اش عصبی صدای

 ...خوشحالم خیلی من بمون دور ازم. بگیرم اجازه ازت باید کردمنمی فکر -

 :گفت ارام و رفت آن سمت به کلبه در صدای با

 کنی؟ قطع باید نمیکنی فکر پویاست، -

 .دمبو ندیده اینگونه را متیو بود ها مدت. افتاد جانم در بدی استرس

 .گرفت رنگ هایم گونه پویا باصدای

 خبر؟ چه دوماد، شاه به -

 :گفت و خندید متیو

 .کردم حس رو بودن باهم واقعی طعم تازه بود، زندگیم شب بهترین -

 .نشدم متوجه! غم یا گرفت نگرانی تناژ پویا صدای

 خوابه؟ هنوز چطوره؟ حالش -
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 :گفت زنان سوت متیو

 .باشه ومحم کنم فکر میومد آب صدای -

 :گفت مصرانه پویا

 .فرستادن کاچی سدنا برای شده چی که گفتم وقتی. اینا خواهرم با اومده دیشب مامان -

 :گفت متعجب متیو

 کاچی؟ -

 .خندید پویا

 تونستین اگر. فعالً میرم باشم اینجا من نداره خوبیت... ایرانیه رسم یه بهتره نفهمی داداش، هیچی -

 .بزنید من به هم رس یه کندین دل هم از و

 .آمدم پایین ها پله از بودند انداخته گل که هایی گونه با من و شد دور خنده با

 .برگشت سمتم به لبخندی با متیو و شد همزمان در شدن بسته و من یپله آخرین

 .کارلین مک خانوم بخیر صبح -

 خوردیم را صبحانه متیو های دهخن و شوخی با. نبود بردار دست کردنمی سرخ را من تا حیابی پسر این

 . رسید کاچی کوچک قابلمه به نوبت و

 هست؟ چی کاچی این قضیه -

 تبریز_ایران
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 چگونه کردنمی درک. کشیدمی موهایش در را هایش پنجه کالفه و رفتمی باال و پایین را راهرو طول

 .زد نغ لب زیر. است رسیده پدرش دست به ها عکس آن

 بوده؟ کی کار این بفهمم کاش -

 امکان ولی انداختمی گوش پشت "نداره امکان " گفتن با را رفتمی رژه سرش در که هایی فکر

 .داشت

 .زد لب گرانه توبیخ و برداشت گام نیلوفر سمت به عصبی

 .نه مگه توعه؟ کار -

 . زد لب ساختگی بغضی با نیلوفر

 میگی؟ خودت برا چی -

 :گفت و کوبید دیوار به نیلوفر پشت را مشتش

 ات بچگانه کارای این به میخوای کی تا بیافتی؟ در سدنا با دیگه نداری حق که بودم نگفته مگه من -

 ...نمیشه درست هم دیگه و بوده کج خشتش اول از تو و من ازدواج قضیه این من نظر از بدی؟ ادامه

 .یافت راه نیلوفر های گونه روی اشکی قطره

 مقصر بعد فرستاده پدرت برا رو هاش عکس دنیا اونور از اهرتخو بگی؟ چی میخوای تو داریوش -

 منم؟

 .کند آبروداری و نگیرد اوج صدایش تا بست عصبی را هایش چشم
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. روش میخوره... میدان پست اداره مُهر کی هست؟ ایران های پست پاکت کی دنیا اونور... احمق دِ، -

 ...تو و میدونم من بعدش بیرون، بیاد لمسا کوفتی بیمارستان این از بابا منتظرم فقط نیلوفر

 .گویدمی چه و است جدی حد چه تا داریوش که دانستمی خوب نیلوفر

 .چسبید را بازویش اختیار بی دستش که بگیرد فاصله خواست داریوش

 .بود تو به عشقم خاطر به فقط کردم کاری هر من -

 .زد لب و شد اش خیره نفرت با داریوش

 .میزنیم حرف راجبش بعداً... خونه برو و بردار خواهرت یخونه از هم رو پروانه برو -

 دست به تلفن وردی درب جلوی فخری. افتاد راه به خروجی سمت به و کرد پاک را اشکش های قطره

 :گفت و امد سمتش به دیدنش با. رفتمی طرف آن و طرف این به

 بیرون؟ اومدی چرا خبریه؟ -

 :گفت و کرد هق هق

 عین وونکور پست پاکت اخه... من نه داری درمون و درست عقل تو نه خدایی... گند خاله دیمز گند -

 !منه کار فهمید داریوش. بود پاکت روی پست مهر ایرانه؟

 .زد لب خشمگین فخری

 .کردی نابود کنارت منم نه؟ نیس سرت اون تو عقل من یه... کشیدی که اینقشه این با بزنم گندت -

 .زد لب کالفه نیلوفر
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 با ازدواجت یزمینه من میکردی موس موس که نبودی تو... بمونه بسته دهنم این در بذار خاله دِ، -

 برگردونی؟ میرفتم که راهی از منو نرسید عقلت تو همین کنم، درست رو پدرشوهرم

 نشسته ویژه های مراقبت بخش روی به رو فلزی های صندلی روی دیگر وقت هر از تر خسته داریوش

 . بود

 این هم بر تکیه با دو هر و بود کنارش شرایط این در حاال کاش خواهرکش، برای زدمی پر دلش

 .گذاشتندمی سر پشت را بزرگ مصیبت

 و قرمزش چشمان بگوید تبریک و بزند زنگ اگر که دانستمی ولی بود اشان خانه یدردانه تولد

 .داد خواهد لو را او بغضش پر لحن

 کاش. بود راحت خیالش داشت کنارش متیو مثل کسی خواهرش اینکه از. داشت خبر متیو ینقشه از

 به نیلوفر اسم به موجودی با را او خدا... نه ولی داشت کنارش سخت شرایط این برای مونسی هم او

 .نبود ممکن اش زندگی دادن ادامه دیگر بود درست حدسش اگر بار این بود، کشیده امتحان

 .رفت سمتش به برداشت شد،خیز دبلن دکتر خروج با

 دکتر؟ چطوره پدرم حال -

 :گفت و کرد داریوش به نگاهی دکتر

 .بیاین دنبالم -

 .شدند اتاقی وارد هم با و رفت دکتر دنبال بود، افتاده راه مادرش دنبال که پنگوئنی بچه مانند درست

 داشتن؟ مغزی یسکته یسابقه قبالً پدرتون -
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 .بود اش خیره تعجب با

 چی؟ یعنی -

 بد خیلی ممکنه گذاشته جا به سکته این که آثاری. کردن قوی مغزی سکته یه پدرتون اینکه یعنی -

 !باشه چی ممکنه بگم اینکه برای زوده خیلی هنوز و باشه

 بدید؟ توضیح بیشتر میشه -

 ممکنه... هستیم دقیق بررسی حال در ما و باشه داشته عوارضی ممکنه سکته این ببینید حتما، بله-

... باشه رفته بین از هاش عصب و بشه لمس بدنش از اعضایی یا بشه مشکل دچار اش حافظه پدرتون

 .کنید اماده چیزی هر برای رو خودتون ولی بگم دقیق بخوام زوده خیلی هنوز

 (بعد ماه سه)

 کانادا_ وونکور

 . کشیدم بلندی جیغ نبود هم کم که ذوقی و شوق با و فشردم گاز پدال روی آخر تا را پایم

 :گفتم خاصی غرور با و انداختم ام شده آرایش چشمان به آینه در نگاهی

 تو قراره و کرد امضا رو دادش قرار تغاریت ته ببینی کجایی حاجی. محمودم حاج دختر همون من -

 .باشه اول نقش سینمایی فیلم یه

 که هایی چکمه و خز سفید پالتوی آن با بزرگم فیلم. بایستم تا کرد مجبورم راه چهار سر قرمز چراغ

 لذت با من و بود پخش حال در شهر بزرگ تلویزیون روی بودند، گرفته قاب نیز را هایم زانو باالی

 .بودم ام رنگی رنگی اینروزهای غرق
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 طوری داشت را هوایم همیشه متیو. کردمی قطع زودتر هم همیشه و گرفتمی تماس کمتر داریوش

 .بود دنیا همسر بهترین هم باز ولی داشت که مرموزی های اخالق با کنم،ن تنهایی حس که

 هایش شقیقه روی سفید تار چند ها روز این که مردی. ام زندگی مرد او و بودم اشخانه خانم من حاال

 .بود کرده نیز جذابتر را او

 به و دادم فشار گاز پدال روی اخر تا را پایم چراغ شدن سبز با. بودم او مدیون را االنم موقعیت چقدر

 .راندم عشقمان منزلگاه سمت

 کل دانای

 جلوی را ماشین. کند او از هم ای جانانه تشکر و بگوید او برای را خوب خبر این تا نداشت دل در دل

 و بود روشن مشترکشان اتاق چراغ. کرد باز را عمارت در صدایی هیچ بدون و کرد پارک عمارت در

 دکمه کودکانه ذوقی با و دید را مگا یزده هول چهره در شدن باباز. بود رفته وفر سکوت در خانه همه

 .کاشت مگا گونه روی ارام ای بوسه و رفت جلو. اویخت آویز به و کرد باز را مارش پوست پالتوی های

 اتاقمونه؟ تو متیو -

 :گفت هول با مگا

  اومدین؟ زود چقدر -

 دست میرفت باال پلهایکه باهر. کرد پاتند ها پله سمت به دو با و بشنود هم را حرفش ادامه تا نایستاد

 ها پله چه هر. برسد نظر به بهترین همسرش نظر در تا میکشید رنگش زرشکی مخمل پیراهن روی

 .داشت معلومی نا منشا هایی ناله صدای. میشد تر رنگ پر ناله صداهای میرفت باال را
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 پیچک قلبش دور. کرد تعلل ای لحظه برای جا همان و زد نگچ قلبش عجیبی ای دلشوره ها پله باالی

 .کرد زمزمه و پیچید شک و تردید جنس از هایی

 .برس قلبم داد به خدایا نداره، امکان -

 .شدمی بلندتر لذتشان از پر های ناله صداهای میشد کمتر اتاق با اش فاصله چه هر

 چگونه که دید اتاق باز نیمه در الی از. میرفت وجل باید او ولی نداشت را نحیف تن این توان پاهایش

 جلو قدمی خواست. داشت امکان چگونه لورا دوستش بهترین و همسر شکست، ارزوهایش قصر

. نشست دیوار کنار و خورد سر و نکرد تحمل نحیفش پاهای. داد تکیه دیوار به و نتوانست که بگذارد

 .گرفت لورا و متیو از عکسی و برد تلفنش سمت به تدس جا همه از عاجز کرد،می سیر فضا در انگاری

 .نوشت فقط و فرستاد پویا برای را عکس

 .دارم نیاز بهت زودتر، بیا -

 .شد شاهد را خودش تباهی و نشست زمین روی همانجا

 همانند درست اشان معاشقه صدای و نجواها صدای بود، زمین مات فقط بریزد اشک حتی نمیتوانست

 غربت دیار در جا این که قلبی برمیداشت، ترک ناله هر با که قلبی. شکافتمی را شقلب تیز تیر یک

 .یابد ارامش کنارش تا نداشت را کسی

 خواست. فرستاد روزهایش این و خودش به لعنتی دلش در. آمدمی آب صدای و بود شده قطع صداها

 .بخورد تکان دبتوان که بود آن از بدتر حالش اما برود بیرون سمت به و شود بلند
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 عمیقی نفس در زنگ صدای با فقط ثانیه چند یا دقیقه چند نفهمید گذشت،می و گذشتمی ها لحظه

 .مالید را هایش شقیقه و کشید

 :گفت مگا به رو و شد خانه وارد دو با پویا

 کجاست؟ -

 .شد پویا یخیره واج و هاج بود نکرده هضم خانه به را سدنا ورود هم هنوز که مگا

 چند. کرد کج ها پله سمت به پا مگا از گرفتن جواب بدون هایش چشم خروشان دریای آن با یاپو

 .هاست سرامیک مات و زده تکیه دیوار به چگونه که دید را سدنا یخمیده کمر که بود آخر یپله

 با و رفت جلو عصبی. شد اتاق داخل یخنده و شوخی صدای متوجه که بایستد کنارش تا رفت جلو

 پویا دیدن با و آمد باال نیز سدنا نگاه در شدن باز بلند صدای از. شد باز اخر تا در زد در به که تیمش

 .شود بلند نتوانست هم باز اما کرد بغض خشم همه آن و

 :گفت که آمد متیو صدای

 .پویا میدم توضیح -

 مدت پس. بود تخت یرو میداد نشان را عریانش های شانه که مالفه آن با هم هنوز عادی خیلی لورا

 .برسد هدفش به بود توانسته ها

 .زد لب خروشان دریای آن با پویا

 .نداریم باهم صنمی هیچ تو و من دیگه متیو؟ بدی میخوای رو چی توضیح -

 .انداخت لورا پای جلوی را دهانش آب و رفت جلوتر
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 .اطرافم نبینم. هستی و بودی ارزش بی برام این اندازه به -

 .زد فریاد لورا سر و کشید موهایش در دست عصبی متیو

 .سدنا وای... نداشتی دستت رو عکسا اون اگر بود، بیگاهت و گاه های تهدید و تو تقصیر همش -

 :گفت و کوبید سرش روی محکم سدنا معصوم چشمان یادآوری با

 .کردم چیکار من... پویا پویا، -

 .زد فریاد و آمد باال حرص با بودند هشد دفن خون از ای هاله میان که پویا آبی های چشم

 .نیار کثیفت زبون اون به رو من اسم -

 .شد سرازیر سرش پشت نیز متیو که برود اتاق بیرون سمت به تا کرد تند پا

 بلندش خواست و رفت جلو کرد، نگاه بود شده ویران که شیطانی و شاد دختر به و کرد تعلل در کنار

 .شد دناس حضور شاهد نیز متیو که کند

 سدنا سوی از تنفر از پر و سرد نگاه یک دید که چیزی اما. آورد زبان به را اسمش و رفت سُر در کنار

 . انداخت زیر به سر شرمنده و زد یخ نگاه آن از ای لحظه در تنش تمام. بود

 اه مجسمه همانند درست. نداشت پاهایش روی تعادلی رفت، ها پله سمت به و شد بلند پویا کمک با

 .زد پوزخندی گذرش زود خوشبختی به. بود متیو یافتاده پایین سر به خیره

**** 

 .است آمده سرش بالیی چه هم هنوز که نفهمید و آمد فرود مبل روی پویا یخانه در چگونه نفهمید
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 انگشتش یحلقه به خیره فقط. شنیدمی را پویا صدای نه و میزد حرفی نه کرد،می نگاهش نگران پویا

 بود وقت خیلی.رفت آپارتمان در سمت به و شد بلند عصبی و نگران پویا. بود نشسته سامت و کتسا

 مکان نقل وونکور شهر مرکز در درست دوبلکس آپارتمان به و کرده تخلیه را شهر از خارج ویالی که

 .بود کرده

 .کرد تلفن البی به و برداشت را آیفون

 .واحدم بیاد کنید خبر دکتر یه -

 سدنا جلوی و کرد پر لیوان دو درون یخ تکه چند انداختن با و کشید بیرون بار از ایشیشه و مدآ جلو

 .گذاشت

 .کرد زدن حرف به شروع کردو مزه مزه را خودش لیوان

 ...بزن پلک حداقل میکنی؟ نگرانم داری دیگه -

 توجه که بداند یاپو که بود کافی هم همین اما بود، کرده سکوت بازهم. شد اشخیره متعجب سدنا

 .است کرده جلب را اش

 .بشی شکلی این نباید کانادایی، روزای این موفق مدل تو باختی؟ همه این رو خودت چرا شده؟ چی -

 .نبود گویی پاسخ به قادر ولی میشنید را پویا حرفهای

 .شد فریاد به تبدیل و رفت باالتر پویا صدای

 ...بزن فیحر یه نکن نگاه بر و بر رو من! باتوام -
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 که برگشت عقب به. شد کشیده پشت از دستش بگیرد فاصله خواست تا و شد بلند کنارش از عصبی

 .خورد گوشش به سدنا ضعیف صدای

 زشتم؟ خیلی من نظرت به -

 .گرفت دستانش درون را ریزش دستان و نشست کنارش آرام

  گفته؟ کی -

 .یدنال و زد پس را دومی. چکید چشمانش از اشک اول قطره

 کرد؟ رو کار این متیو چرا پس -

 .شد داده تکیه پویا های شانه روی آرام سرش. شد هق هق و کرد باز سر بغضش

 .است داده دست از را مهمی چیز انگار که زدمی زار طوری

 ...را اعتمادش بود، داده دست از را مهمی چیز او آری

 شد گرم کم کم سدنا چشمان. داد گوش را هایش گریه صدای و نشست کنارش حرف بدون و ساکت

 . شد غرق عمیق خوابی در چگونه که نفهمید و

*** 

 راحتی این به تا نبود حاضر که متیویی. داشت دادگاه امروز و بود خانه هم پویا با که بود دوماهی

 . بود شکسته زیاد خیلی که او غرور و بدهد طالقش
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 محکم را گردنش دستمال و کشید لبانش روی را رژ ههمیش از تر مصمم افتاو که قبل هفته یقضیه یاد

 .کرد

 .زد باالیی و بلند سوت پویا اتاق از رفتنش بیرون با

 .مادمازل واووو، -

 حمایتش دوستانه برادرانه، که بود پویایی و خانه این مختص فقط هایش خنده ها روز این خندید،

 .کرد

 چطورم؟ -

 .هستی کی تو که باشه یادت... راقتدا پر و محکم... همیشه مثل عالی، -

 .زد تلخی لبخند

 .ساخت رو من که بگیرم طالق کسی از میرم دارم... یادمه خوب -

 .زد گرمی لبخند

 .برگرد شیرینی با -

 و داشت لبخند طرح بود زده صورتش روی نقابی مدت این. زد ذهنیتش این به پوزخندی دلش در

 .نمیشد آرام جوری هیچ که بود تالطمی درونش اما است نشده چیزی هیچ که انگاری

 .شنید را صدایش که کرد حرکت محکم درآپارتمان سمت به

 .میتونی تو ایرونی، دختر دارم ایمان بهت -
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 .زد بیرون اپارتمان در از و داد تحویلش کوله و کج لبخندی

. داشت تفاوت چقدر محمود حاج ایرانی دختر با سدنا این. انداخت اش چهره به نگاهی آسانسور در

 :گفت که وکیلی و کرد متیو با که ای مشاجره از بعد دوباره قبل هفته

 .بکنید نمیتونید کاری هستید شرکت مدل سال یک تا که است برگه پای شما امضای چون -

 . کند شرکت هم را مد شوی آخرین تا شد مجبور

 به سر. شد نمایان اتاقش در چهارچوب در لورا تصویر که بود صحنه پشت در شدن حاضر حال در

 .کند بلند سر تا شد باعث نحسش صدای. نبیند را کریحش یچهره تا انداخت زیر

 کردم؟ چیکار من مگه چته؟ -

 .کرد سکوت پس شود دهان به دهان او با تا نخواست

 .کنه خیانت تو به متیو داره ارزش اونقدری من غربی یچهره! توام با هی -

 :گفت تلخ و بگیرد را زبانش جلوی نتوانست

 .لجنزاره داخلت تو باشه، باطنی باید زیبایی -

 .گرفت شدت لبش یگوشه پوزخند

 .داد ترجیح تو به رو لجنزار این شوهرت که فعالً -

 استیج روی را پایش و گذشت کنارش از خیال بی. بگوید چیزی نتوانست و داشت روحی شدید ضعف

 . بدهد پایان بازی این به تا گذاشت
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 او تن در پیچید حاضرین بین ما که متیو خیانت خبر و مردم پچ پچ ولی برداشت قدم اموزشاتش طبق

 .شد له پاها زیر غرورش آسانی همین به و شد زمین نقش همانجا و آورد ضعف نیز

*** 

 .گرفت را طالقش و داد نشان قاضی به را عکس نفرت سراسر چشمانی با

 .بود قضیه این ثبتم ینکته متیو با قراردادش لغو

 . کردمی برداری فیلم به شروع زودی به بود پویا کارگردانی وبه بود رابسته قراردادش که فیلمی

 .شنید را صدایش دادگاه از خروج موقع

 .سدنا -

 .میخواست را نگاهش فقط متیو اما شد اش جمله ادامه منتظر و بست خشم با را چشمانش

 .رممی من بگی خواینمی چیزی اگر -

 ...او لبان قفل لبانش و شد متیو دستان اسیر بازویش بردارد قدم از قدم خواست تا

 :گفت و راند عقب به دستش با. نداشت چندش جز حسی سدنا و میبوسید اشک با متیو

 یک و خودپسند یه تو متیو... طور چه حاال میبوسید رو لورا لبای قبل ماه چند که لبایی... متنفرم ازت -

 .هستی روانی
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 تر سبک دلش و ریخت اشک محل از شدنش دور با و کرد بلند خیابان کنار تاکسی برای را دستش

 چشمانش زیر دست متیو سمت از پیامی دیدن با و برد کیفش درون دست آمد که تلفنش صدای. شد

 .کشید

 .ندارم هم توجیهی راه. بودم گناهکار که میدونم ببخشید، -

 امضا لطفاً داده تحویلشون پویا به دستیارم. میدادم بهت باید چیزا سری یه واجازد از قبل داد قرار طبق

 .ببخشید بازم. بفرست برام رو پرونده و کن

 های برادرانه لحظات این در دلم. شدم غریب زیبای شهر این به خیره و گفتم را پویا یخانه ادرس

 سرسنگین داریوش. بود شده محدود اطشانارتب دیگر و بود کرده نامزد دانیال. میخواست را داریوش

 .بود تنها او و بود شده تر

 .برود دیدنشان به فقط مدتی برای میتوانست حاال و شکستنمی را سرش پشت های پل تمام کاش

 ولی لرزید پایش زیر زمین گذاشت، زمین روی پا اقتدار پر و محکم. ایستاد ساختمان جلوی تاکسی

 .شد تکه تکه او قلب

 چند این گاه تکیه او... خواستنمی را آنها او اما بود، پارک ساختمان یمحوطه در قرمزش جگوار

 .شود آرام و کند تکیه او به تا خواستمی را مدت

. است خانم بهار به مربوط دانستمی که ماند ثابت هایی کفش روی نگاهش و چرخاند قفل در را کلید

 .شنید آشپزخانه از را پویا ریز صدای که شد سالن وارد. آیدمی مادرش که بود نگفته او به پویا چرا

 .سابیده رو خونه تازه نشیم اعدام که بیار در در، جلو رو کفشا برو -
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 یطبقه از صدایش. شد خانه وارد و کرد رها در جلوی را ها کفش. داد تحویلش و زد بدجنس لبخندی

 .آمدمی باال

 نمیشی؟ گم اتاقت این تو خودت چطور! پویا باشی شلخته قدر این هنوزم نمیشه باورم -

 تکیه کانتر به سدنا. شدند خانه کوچک یآشپزخانه وارد و گرفت را سدنا دست و خندید ریز ریز پویا

 :گفت و داد

 .کردیممی جور و جمع رو اطراف یخورده میاد؟ امروز خانوم بهار نگفتی چرا -

 .شد بلند سرشان پشت درست صدایش

  میشد؟ اطراف این وضع این کنید جور و جمع بود رقرا اگر -

 .کشید دست موهایش روی و کشید آغوش در را او بازی آغوش با بهار. رفت جلو و زد رنگی پر لبخند

 .خانوم بهار اومدین، خوش -

 :گفت و زد گرمی لبخندی بهار

 .شدی الغر قدر این تو چرا خوبه؟ حالت مادر، نباشی درمونده -

 .کرد زمزمه لب زیر. درخشید چشمانش یگوشه اشک و زد خندی تلخ

 بود؟ نکرده خطاب دخترش منو کسی بود وقت  چقدر... مادر -

 :گفت و شد اشک از لبریز چشمانش نیز بهار

 .ام تو مادر منم ام زنده تا که، ام نمرده من. من بشم لرزونت صدای قربون -
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 پالستیک و کرد دستانش اسیر را وششگ رفت، پویا سمت به و فشرد آغوشش در سفت دوباره

 :گفت و آورد باال را دستش

 رفته یادت انگار تو میکنه؟ انبار اشغالهاشو اتاقش تو و میخوره زهرماری همه این شعوری بی کدوم -

 .دارویی خوردن به محکوم عمر آخر که

 .کرد نگاهش چپکی پویا و زد بهار خاله رفتار از ایقهقهه

 .افتاد پسر و مادر روی نگاهش هاپله باالی از. پوشید راحتی های لباس و رفت اتاقش سمت به

 .باشد کنارت و باشی داشته مادر که بود خوبی حس چقدر -

 سدنا

 .بود مادرم از من یادگاری تنها که عکسی. کشاند اتاقم به مرا شد گلویم مهمان که بغضی دوباره

 و کردم پاک را هایم اشک داریوش یشماره ندید با و رفتم سمتش به میز روی گوشی لرزیدن با

 .کشیدم را سبز دکمه

 .سالم -

 .کردمی نثارم را مهربانش نگاه و بود نشسته پدری یخانه ایوان روی. داشت لبخند همیشه مثل

 ام؟ دردونه خوبی -

 ابروهایش به تاچینی شد باعث نیامد باال بغض شدت از که صدایی ولی " عالیم " بگویم خواستم

 .بگوید و بیاندازد
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 افتاده؟ اتفاقی -

 .گفت را راستش و نچرخید زبانم ولی بگویم دروغ زمان همه این مثل خواستم

 .گرفتم طالق -

 .کردم گریه باشم داشته کنارم را او که انگاری. شد ام خیره سکوت در باتعجب و مات

 .بود آرام صدایش

 .کنیم صحبت اول نکن گریه چرا؟ -

 باشه؟ میزنم زنگ بهت هدقیق بیست تا من

 مزاحم برای و میشنید را پسرش و بهار یصدقه و قربون ریز صداهای.کرد قطع او و دادم تکان را سرم

 با و گرفت سرپایی دوش. رفت حمام به و برداشت را اش حوله شد بلند. ماند باقی اتاقش در نشدن

 .کرد باز و ترف سمتش به عجله با شد بلند که تلفنش صدای آمد، بیرون عجله

 . باشه عافیت آباجی، خوو -

 :گفت کشید جیغی. شد خیره داریوش جلوی ظرف به و خندید

 فالوده جا این من االن ادب، بی رحمی بی خیلی بستنی؟ فالوده رفتی من بدون میکشمت، داریوش -

 بیارم؟ گیر کجا از

 :گفت و زد تلخندی داریوش

 .کن تعریف خووو. زنیمب حرف و بزنم بیرون خونه اون از گفتم -
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 .گفتم و کردم اخمی طالقم آوری یاد با دوباره

 .نمیشه ولی کنم فراموش میکنم تالش دارم که دوماهه و دیدم چشمام با کرد، خیانت -

 .کرد اخمی

 ! ام غریبه اونقدر نگفتی؟ بهم چرا -

 :گفتم زده هول

 چون نگفتم. نیست راه به رو هیچی هم اونجا که کردم حس چون نگفتم راستش داداش نه نه، -

 .بمونه من پیش فکرت نخواستم

 .زد لب بغض با داریوش

 شدی؟ بزرگ همه این کی تو -

 :گفت و زد لبخندی سدنا

 چشات کنار شده سفید موهات وقته چند این. کنی مخفی نکن سعی خبره؟ چه اونجا بگو حاالتو -

 .افتاده چروک

 :گفت و زد لبخندی

 .کرده انالیزم چطوری رهورو ببین روزگار هی -

 .نکن عوض رو موضوع -

 .خورد ایجرعه بود کنارش که آبی لیوان از. خندید تلخ
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 دعوتمون خونه اون کشوندمی رو ما کردمی حس رو نبودنت که وقتایی همه مثل که بابا تولدت روز -

 لباس کردمی فکر بابا که عکسایی متیو، و تو های عکس رسید، بابا دست به پاکت یه روز اون. کرد

 . بزنه حرف میتونه فقط شده، فلج روز اون از و کرد سکته همونجا. نیست لباس هات

 .آمد فرود سرم روی پتکی مثل واقعیت

 خوبه؟ بابا چطوری؟ -

 :گفت و زد لبخندی

 هفرستاد بابا برا پاکت یه تو و بود کرده چاپ رو میفرستادی من برا که عکسایی همه بود، نیلوفر کار -

 بابای زن. شدم موافقت به مجبور منم و برداشت اش مهریه جای رو پروانه حضانت گرفتیم، طالق. بود

 برگشتم و اجاره دادم رو خونه منم و داره نگهش تنهایی نمیتونه گفت هست نیلوفرم خاله که عزیزمون

 .بابا خونه

 .اتفاق همه این از بود مانده باز دهانم شد،نمی باورم

 کاراشو جزای داره االنم... کرد بدبخت طریقی به رو ما از کدوم هر کرد، بدبخت رو ونهمم بابا -

 ...خوب ولی میسوزه براش دلم میکنه، رفتار کثیف یپارچه یه مثل باهاش نیلوفر خاله. میکشه

 . زدم پس را هایم اشک و کشیدم عمیقی آه

 .کنارتون بودم، جا اون کاش -

 .زد لبخند
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 وقت االن که خونه برم پاشم. خوشحالم من... من یسوخته ارزوهای یهمه جای باش خوشحال تو -

 ...فعالً.باباست بردن دستشویی

 .کشیدم دراز تخت روی و فرستادم برایش بوسی

 .زدم گریه زیر محابا بی پس! میریزم اشک پدرم برای چگونه دید نمی کسی که حاال

 .منم پدرم های بدبختی تمام مسبب گفت که چیزی. افتاد جانم به خوره مثل وجدانی عذاب

 .کنم دورش توانستمنمی و بود واقعیت ولی کردم فکر این کردن دور در سعی

 .کردم پاک را اشکهایم پویا صدای بندش پشت و خورد در به که ای تقه با

 تو؟ بیام میتونم -

 :گفتم اجازه صدور با

 .بیا -

 .داد لو سرخم چشمان ولی دهمن بروز چیزی که کردم سعی و نشستم جایم در

  شده؟ چیزی -

 .ماست بین چیزی که نکند فکر مادرش تا بود گذاشته باز را اتاق در کنار. کردم پرت باال به را سرم

 .زد داد عصبی

 داره؟ ارزششو واقعاً! میکنی؟ گریه متیو خاطر به -
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 و ارام و شد حلقه دورم دستانش. رفت هوا به هقم هق و انداختم آغوشش در را خودم ناخودآگاه

 :گفت نجواکنان

 .کن بس نداره هاتو اشک این ارزش متیو جونم؟ به دردت چته -

 :گفتم و کشیدم عطرش از عمیقی نفس

 .شده لمس بدنش. کرده سکته من های کاری ندونم خاطر به پدرم -

 .کرد لمس را موهایم آورد باال را دستش

 خوبی و معصوم اونقدری تو. نیست تو تقصیر چیزی یچه. نیست تو تقصیر ولی میدونم بدیه حس -

 .توعه تقصیر که بگه نمیتونه کسی که

 :گفتم و کشیدم کنار را خودم هق هق با

 .شد جوری این و دید رو متیو و من های عکس اون ولی -

 .کرد پاک را هایم اشک دستش با و آمد جلو

 که اومده هم قرآن خود توی حتی... خورنمی رو قدیمیشون و پوسیده افکار چوب ها آدم از خیلی -

 تو بپذیری شدی متولد مسلمان خانواده یک توی اینکه بخاطر فقط و تحقیق بدون رو اسالم دین اگر

 .نیستی مسلمان یک

 ...پس اسالم و دین توی داشت تظاهر چقدر که میگم خودت حرفای طبق و داشت اجبار پدرت

 .پرسیدم فوراً و کشیدم عقب زده هول و کرد کلید نمبهارخا متعجب و نگران چشمان در نگاهم
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 داشتی؟ کاری -

 .شد دور دید از و رفت ها پله سمت به خانم بهار

 میکنه؟ راجبمون فکری چه االن. دید رو ما مادرت پویا، وای -

 :گفت شوخی لحن با

 دستیار امروز... استیر عا. بدن گیر بهمون بخوان که اینن از تر مایند اپن من بابای ننه بابا، هیچی -

 و هات لباس همه خودت ماشین متیو. بفرستی براشون و کنی امصا باید گفت و اورد پرونده یه متیو

 .بانک توی هم کالن حساب یه و داده بهت رو شهر از خارج در ویالیی خونه یک و جواهراتت

 :گفتم و بستم عصبانیت با را چشمانم

 .جهنم به بره -

 :گفت و گذاشت تخت روی را پرونده

 اورد سرت که بالیی از بعد که کن فکر این به و کنار بذار غرورتو ام تو مامان، پیش پایین میرم من -

 .بکنه میتونه که جبرانیه کمترین این

 .شد خارج اتاق از او و دادم تکان را سرم

 اتاق از شدنم ارجخ بپرسم، پویا از خواستم و نشدم متوجه را موردی که میخواندم را ها برگه داشتم

 .شد زمان هم خانم بهار صدای شنیدن با

 هست؟ چیزی دوتا شما بین -
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 .آمد بر توضیح صدد در پویا

 گریه زار زار داشت بیچاره دخترک و بود شده سکته یه دچار سدنا پدر!  حرفیه چه این مامان نه -

 باشم؟ تفاوت بی که نداشتی انتظار. کردمی

 .نگران و مادرم من پویا ولی نیست بدی دختر سدنا بخوری؟ شکست هم باز نکنه. نگرانم ولی نه، -

 مرد یک یخانه در گرفته طالق تازه من داشت حق. شدم سرخ خجالت از و برگشتم اتاق به دوباره

 .بودیم شده سوژه حتماً بودیم ایران حاال اگر! مجرد

 .گفتم و شدم بلند خورد در به که ای تقه با

 بله؟ -

 .شد بلند بانشمهر صدای

 بخوریم؟ شام نمیای گلم دختر -

 :گفتم و کردم باز را در لبخند با

 .میام االن -

*** 

 :گفتم پرتغال آب از ای جرعه خوردن با

 اجازه اگر. بشم مستقل کم کم دیگه که گرفتم تصمیم من. کردم فکر کلی رو دیشب من راستش -

 .مکن پیدا خودمو بتونم دیگه کم کم باید دیگه بدین
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 :زد لب و نشست پویا ابروی دو مابین اخمی

 االن؟ چرا اما. داری رو اختیار این تو که البته -

 .هست مادرش های حرف خاطر به که بود شده متوجه خوب و بود تیزی پسر

 . نداشتم هم پولی ضمن در و بیام کنار موضوع این با تونستمنمی هنوز راستش -

 :گفت بود ساکت لحظه ان تا که خانوم بهار

 مریض شبی نصف حتی ممکنه گرفتی؟ رو تصمیم این یهویی چرا برات سخته تنهایی خوشگلم، دختر -

 .باشه مواظبت تا نباشه کسی و بشی

 :گفتم و زدم لبخندی

 بود مشکلی اگر که راحته خیالم هست پویا هم. بشم ساکن برج همین تو گرفتم تصمیم همین برا -

 .نیستم نهات اینکه هم و دارم اشنا یه

 :گفت و انداخت سفیهی اندر عاقل نگاه پویا

 !که میدونی کنارتم همیشه. میدونی صالح جور هر -

 .دادم ادامه و بستم تایید ینشانه به را چشمانم

 !بودی همراهم که مرسی بشه؟ چی بود قرار نبودی اگر دونم نمی -

 :گفت و زد لبخندی خانوم بهار
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 میتونم دیگه بخدا کنه، ازدواج خودت مثل خوب دختر یه با هم پویا که اینه ارزوم سدنا، میدونی -

 یه و ایران پام یه اینجاست پام یه. دلنگرونشم هست مجرد که اینجوری. بذارم زمین رو سرمو راحت

 .داره زن مثالً که شهاب بیچاره. انگلیس پام

 :گفت و خندید پویا

 تر دیکتاتور خودت از یکی بابا نگیر، منو بهونه... ها شده تنگ خانت شهاب برا دلت عای، عای عای -

 .نباش نگران اینجاست

 خودم زحمات حاصل تمامش که ایخانه. گذاشتم میز روی و کرده خارج جعبه از هم را گلدان آخرین

 .بود

 .ام خسته چقدر که شدم متوجه تازه گذاشت میز روی خانم بهار که چایی سینی با

 :گفت خانم بهار بروم سمتش به خواستم تا و شد بلند خانه در صدای

 .میکنم باز من بخور چاییتو بشین ای خسته تو -

 .زدم لب و کاشتم اش گونه روی ای بوسه

 . هست شما مثل ای فرشته زندگیم تو که خوبه چقدر -

 .رفت در سمت به و خندید بلند

 .شدم قانع هستی، قهاری باز زبون -

 .شدم بلند جا از پویا صدای با
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 نیستی؟ خونه صاب -

 .گفتم و خندیدم لحنش این از

 . شده خالص دستم از که خوشحاله خیلی انگار یکی -

 .داد دستم به کیکی یجعبه. آمد جلو و خندید

 . گرفتم کیک نکردم پیدا گشتم ایرونی های شیرینی دنبال چی هر -

 را وسایلش تمام که رفتم اییزیب و نقلی آشپزخانه سمت به و راندم زبان به ای "نکنه درد دستت "

 به دیگر چای فنجان یک ریختن با و برداشتم چنگال و کارد و ها بشقاب. بودم کرده انتخاب خودم

 .رفتم پذیرائی سمت

. باریدمی دو هر روی و سر از خستگی. بودند نشسته ام تازه مبلمان روی هم کنار پویا و خانم بهار

 .بودم دو آن مدیون چقدر

**** 

 که شهری پویا یگفته به. دادم جا ساک داخل هم را پوست از مراقبت و بهداشتی لوازم اویح کیف

 .برمیداشتم گرم لباس میتوانستم تا باید و بود کانادا قسمت سردترین. میشد انجام آن در برداری فیلم

 و ریخته هقهو آنها از یکی برداشتن با و رفتم رنگارنگ های ماگ یقفسه سمت به ساز قهوه صدای با

 پویا یخانه برعکس من یخانه. رفتم ام طبقه یک و کوچک یخانه سراسری های پنجره جلوی به

 .بود تراس در کوچک استخر یک و بزرگ تراس یک ولی داشت کوچکی متراژ و طبقه یک

 .کردم تلخ را هایم تنهایی همانند را کامم وجود تمام با و کردم مزه مزه را قهوه
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 از اینقطه در تنها تنهای. کند ارام را بیقرارم دل تا نتوانست هم بود پخش حال در که مالیمی موزیک

 .کنم دل درد او با تا نداشتم را کسی و بودم مانده جهان این

 نت در تنهایی و بودم کنارشان االن حداقل. کردمنمی را ام خانواده و خانه از فرار حماقت هرگز کاش

 .شدنمی نمودار ام زندگی نت به

 سمت به و گیردمی شکل هایم لب روی لبخندی کار برای دیگر شهر به رفتن یا مسافرت به فکر با

 خبری بی عالم در و میشود بسته چشمانم خستگی از دیگر های روز مانند درست. افتممی راه به تخت

 .میشوم غرق

 فحش را میزند در صبح موقع این که را کسی دلم در من و آیدمی در زنگ صدای و تلفن صدای

 .میدهم

 کمی زدنش غر و داخل به پویا ورود با. روممی در سمت به و کشممی ام ژولیده موهای به دستی

 .میشوم هوشیار

 .یاال شد دیرمون سدنا خوابی؟ که هنوز -

 .میدهد تکان صورتم جلوی دستی. میشوم اش خیره منگ و گیج

 منه؟ به حواست خفته، زیبای هی -

 .بیاندازم کار به دوباره را خاموشم ذهن تا میکنم سعی و کشممی ای خمیازه

 .کن جمع خودتو زودتر شو بلند... که پریده هواپیما بشه باز ویندوزت تو تا اوهووو، -
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 موهایی. گیردمی ام خنده خودم قیافه دیدن با و میروم بهداشتی سرویس در سمت به کشان خمیازه

 .کرده پف همانقدر و پریشان قدر انهم است شیر سر شبیه بیشتر که

 سرویس از خروجم با. بدهم سامان و سر را خود زودتر تا دارم سعی من و زند می غر همچنان پویا

 .دارد را کردنم اذیت قصد که میدهد نشان دارد لب روی که بدجنسی لبخند میشوم، لبخندش شاهد

 .زندمی لب و میدهد دستم به را قهوه لیوان

 .حضرت اولیا ربخی اقور -

 .اندازممی کاناپه روی را ام خسته بدن و میزنم لحنش از لبخندی

 .کن جور و جمع زودتر پاشو. همینجوریشم کردیم دیر خانوما خانوم -

 . کردم اماده رو چیزم دیشبهمه -

 .زدی حرف باالخره شد خوب دادی قورت خواب تو رو زبونت میکردم فکر کم کم دیگه -

 

 

 :گفت و نشست رویم به رو یهکاناپ تک روی

 صبحی اول دخترا... بگیریدش بعد ببینید صبح اول رو دختر یه کنید سعی ننه گفت،می بزرگم ننه -

 .باشم داشته ازدواج قصد نکنم فکر میبینمت که االن اند، چیزی نوع هیچ بدون و ارایش بدون

 .میگویم و میکنم پرت سمتش به را مبل کوسن
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 .باشه خدات از  -

 .بگیرمت بیام یعنی -

 .شدم سرخ خجالت از

 . پایین میام االن منم ات خونه برو کن جمع شد، دیرمون که پاشو -

 سطل برداشتن و شدنم اماده با و شستم را لیوان دو اش حیایی بی فکر در من و زد بیرون آپارتمان از

 . رفتم بیرون سمت به ساکم و زباله

 نگاه ساعتش به مدام بودو منتظرم البی در. رفتم آسانسور متس به و گذاشتم واحد جلوی را سطل

 .میکرد

 :گفت و کرد چشمانم به خاصی نگاه. کردم اعالم را حضورم مصلحتی ایسرفه با

 .شد دیرمون که بدو -

 محو دو هر و نزدیم حرفی کدام هیچ راه در. رفتیم فرودگاه سمت به و شدیم تاکسی سوار دو هر

  .شدیم اطراف تماشای

 .اوردم زبان به را رفت می رژه سرم در که سواالتی فرودگاه انتظار سالن در نشستن با

 دیدیش؟ جداییتون از بعد -

 .اندازدمی چشمانم به سفیهی اندر عاقل نگاه

 میدی؟ زجر خودتو چرا چی؟ که -
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 .میکنه حسی چه ادم بدونم میخوام فقط نمیدم زجر -

 .گفت و برچید لب

 قلبت تا فلفل همون میسوزونه، رو حلقت آخر اون تا تند تند فلفل یه میخوری، فلفل یه وقتی دیدی -

 .باشه دیگری کنار اگر مخصوصاً... بزنی تونی نمی دم و میسوزی و میره هم

 .گویدمی و زندمی پس را بود آمده چشمانش گوشه تا که را اشکی قطره

 نیست؟ ات گشنه تو -

 این راجب پویا که بود گفته متیو که چرا نمیکنم تعجب سرعت ینا به هایمان حرف مسیر تغییر از

 .زندنمی حرف کسی با موضوع

 .گویممی تلخ لبخندی با

 .میخورم میدن چیزی یه هواپیما تو -

 .رودمی بوفه سمت به و دهدمی تحویلم ایباشه

**** 

 .تمهس گیر گوشه افسرده، و خسته همچنان من و گذشته برداری فیلم از روز ده

 . کند خوشحالم جوره همه تا دارد سعی پویا و کنممی صحبت داریوش با روز هر

 مربوطه های صحنه و بمانیم مجبوریم بندان یخ بین ما کوهستانی یخانه این در هم دیگر روز ۲۰ تا

 . کنیم برداری فیلم را
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 کم چندان نه ایالقهع و هیزش چشمان به میتوانم که کاناداست مشهور ازبازیگران یکی مقابلم نقش

 .ندارم جدید داستان یک شروع برای ایعالقه هیچ من ولی. ببرم پی خودم به

 .ام خیره بیرون به و ام ایستاده پنجره جلوی کردن گوش موزیک حال در دست به تلفن

 خانه در دادم ترجیح بدم روحی حال به توجه با من و رفتند خرید برای شهر سمت به اکیپ یهمه

 .بمانم

 آسیب را او اش بدنی یویژه شرایط. بود استراحت حال در بغلی اتاق در نیز او و بود خورده سرما پویا

 . میشد مریض زود و کردمی بقیه از تر پذیر

 تا بودم نگران من و بود باریدن حال در سنگینی برف دوباره گرفتم بیرون از را نگاهم تلفنم صدای با

 .رسید می باید پویا داروهای. ایندبی خانه به موقع به نتوانند

 ...جنگل مابین جایی بود، کوه باالی داشتیم قرار آن در که ای خانه

 .بله -

 .آمد جیمی صدای

 .میرسونیم بهتون رو خودمون فردا ما... است بسته کوهستانی راه و اومده بهمن سالم، -

 .زدم لب نگران

 .پویا داروهای ولی -

 :تگف من از تر مضطرب هم او



 
 آیسان نیک پی |ترفنج  310

 .که میدونی وگرنه نداریم ای چاره باش، مواظبش -

 .بیارم پایین رو تبش برم اوهوم -

 کنار بود، بد خیلی کردمی که همی سر پشت های سرفه. رفتم پویا اتاق سمت به تلفن کردن قطع با

 که طوری بود، کرده شدیدی عرق و داشت تب. گذاشتم اش پیشانی روی را دستم و نشستم تختش

 .زد جانی بی لبخند کرد، باز را چشمانش کنارش من کردن حس با. بود شده خیس اهنشپیر کل

 نیومدن؟ ها بچه -

 .گفتم پس بگویم دروغ نخواستم

 .پایین بیاریم رو تبت باید شو بلند. بسته رو کوهستان راه و اومده بهمن -

 .گفت و نشست جایش در حرف بدون

 .شده کخش خشک گلوم میاری، آب لیوان یه برام -

 .شد شروع هایش سرفه دوباره خوردنش با. ریختم برایش داغ اب کمی و رفتم آشپزخانه سمت به

 .گفتم و نشستم کنارش

 .کنیم عوض هاتو لباس باید -

 برجسته عضالت روی خودآگاه نا نگاهم. اوردم درش حرکت یک با و بردم تیشرتش سمت به دست

 .ماند ثابت اش

 :گفتم و مگذاشت بغلش زیر را دماسنج
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 .نخور تکون جات از بیام من تا -

 چند و پیازچه چند از غیر نبود زیادی چیز. کردم رو و زیر را یخچال کل و رفتم آشپزخانه سمت به

 ...نان و مرغ تکه

 راه به اتاقش سمت به و کنم درست سوپ پویا برای آبش با و بپزد تا گذاشتم گاز روی را ها مرغ

 .افتادم

 :گفتم تعجب با و وردما در را دماسنج

 .شو بلند پویا، باالست خیلی تبت -

 کمک با خانه فضای. رفت حمام سمت به کمکم با و شد بلند. کند اعتراض که بود آن از حالتر بی

 .بود گرم بیرون عکس بر بود شده نصب جا همه در که هایی شوفاژ

 نگفت چیزی ولی لرزید خود به میک. بردم زیرش لباس با جور همان را پویا و کردم تنظیم ولرم آب

 .کرد بدنش به کشیدن دست به شروع و

 سمتاتاقش به. شده کمتر بدنش دمای شدم مطمئن که جایی تا میکردم کمتر را اب درجه رفته رفته

 .برگشتم لباس و حوله با و برگشتم

 .بیرون بیا بپوش هاتو لباس -

 را ها مرغ و ریختم مرغ آب درون را زمینی یبس و پیاز چند و ها پیازچه و رفتم آشپزخانه سمت به

 .دیدم تدارک سوپی و کرده تکه نیزتکه
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 در یشومینه سمت. آمد می پایین سمت به ها نرده کمک با دوم یطبقه های پله از که دیدم را پویا

 رنگارنگ بزرگ های بالشت. گذاشتم درونش را بود کنارش که هایی هیزم و رفتن شدن خاموش حال

 .گفتم پویا به رو و کردم مرتب ارشکن را

 .بشین اینجا بیا -

 تشکر و دوخت صورتم به را تبدارش نگاه. دادم دستش به و کردم خالی استکان در را داغی چای

 .انداختم هایش شانه روی و کردم باز هم را بود کاناپه روی که بافتی پتوی کرد،

 .برسم وپمس به منم تا کن استراحت همینجا و بخور رو چاییت -

 و ریختم کاسه دو در را آن سوپ، اتمام با و رفتم آشپزخانه سمت به. کرد نگاهم فقط و نگفت چیزی

 .بود فکر در و بود داده پشتش دیوار به تکیه. رفتم سمتش به نان همراه به

 کنی؟می فکر چی به -

 :گفت دبو شده دار خش خوردگی سرما اثر در که صدایی آن با باشد ترسیده که انگار

 .هیچی -

 . دادم دستش به را کاسه و نگرفتم را دنبالش

 .برنیومد دستم از این از بیشتر نیومدن هم ها بچه نبود، یخچال تو هیچی -

 .شد سوپ یکاسه به خیره لبخند با

 .بکنم رو محبتت همه این جبران باید چطور دونم نمی -
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 .نشده سرد تا بخور-

 به میکند، درد گلویش که بود معلوم. برد دهانش سمت به و کرد پر را قاشق آشکاری اشتهایی بی با

 .میداد قورت زور

 :گفت که بود خورده نصفه تا را کاسه

 .بخورم نمیتونم دیگه -

 .کردم اخمی

 .نمیشه بهتر حالت وگرنه بخوری باید رو آخرش تا -

 .زد حالی بی لبخند

 .میخورم هم دیگه قاشق چند شما خاطر به چشم... میترسما میکنی، اخم -

 .کشید کنار و خورد اشتهایی بی با دیگر قاشق چند

 .بخورم تونم نمی واقعاً دیگه -

 .رفتم آشپزخانه سمت به و برداشتم را ها کاسه و شدم بلند

 داری؟ مسکن یا بیوتیک انتی -

 خوانده را ذهنم که انگاری! نه یا است مناسب میکند مصرف دارو که اویی برای دانستم امانمی داشتم،

 :گفت باشد

 .نمیخورم نخور گفت اگر میگیرم تماس تصویری دکترم با من بیار تو -
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 .شنیدم را صدایش دوباره که کردم کج باال سمت به را راهم

 .بیار منم تلفن لطفاً -

 .خورد را ها دارو دکترش سمت از اجازه صدور با

 در چقدر مرد این. آوردمی درد به را بمقل کردمی گاهی که هایی ناله بودم، کنارش شب طول تمام

 .بود کشیده سختی اش زندگی

 ها کرم و حشرات خوراک وجودم تمام و بودم قبرستان یسینه در االن بودم او جای من اگر شاید

 .ماند تنها که نابرابر جنگی... جنگید زیستن برای جنگید، و کرد مقاومت او ولی شدمی

 .شنیدم را صدایش که بودم بیداری و خواب مابین

 .دادمی کشیک باالسرم صبح خود تا خوابه، نمیبینی مگه هیس -

 :گفت که آمد جیمی صدای

 .نمیشد باز ها راه روز ۴ تا وگرنه کرد، کمکمون هلیکوپترش با متیو که شکر رو خدا -

 .زد لب عصبی پویا

 .کردینمی قبول رو کمکش نباید -

 لباس همان با جیمی و بود کشیده دراز تخت روی ای برهنه یتنه باال با پویا. کردم باز نیمه را چشمانم

 .بود ایستاده هاکنارش

 .فقط بیارم پرستار نتونستم. نوشته هم آمپول تا چند دکتر -
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 .گفتم آمدمی در چاه ته از که صدایی با

 .کنممی تزریقش من -

 جیمی به رو. شدم بلند و دادم نیتکا را ام شده خشک و خسته بدن. برگشت سمتم به نفر دو هر توجه

 .گفتم و کردم

 . صبحانه برا کن درست مختصر چیز یه -

 .دادم قوس و کش بدنم به و کشیدم ای خمیازه دوباره من و رفت در سمت به جیمی

 .بودی سرم باال شب تمام کن، استراحت برو -

 .بودم مطمئن را این بود خاص لحنش

 بعد روز ۲۰

 .انداختمی اکیپ تن به رعشه اش عصبی صدای

 .کنیم تموم بذارید نزنید گند اونم فقط، مونده صحنه یه -

 شده متوجه خوبی به را این پویا و بود سردم هم باز داشتم سر در که کالهی و ضخیم های لباس آن با

 .بود

 :گفت آرام که رفتم کنارش دستش اشاره با

 .میمونیم یگهد روز یه که اینه نهایتش.بدم استراحتی یه میخوای -

 :گفتم سر تکان با. بود زدن یخ حال در پاهایم و بود سردم
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 .کنیممی شروع دوباره بخوابم، ساعت ۳ فقط -

 .کنیم استراحت ساعت سه تا کرد اعالم بلندی صدای با

 . استراحت ساعت سه -

 .بود کاروان های ماشین ما همه گاه استراحت و بود کوه پایین صحنه این

 ذوق ذوق به را صورتم پوست بود، جریان در داخلش که گرمی فضای. شدم ماشین دوار عجله با

 .انداخت

 .شد وارد چای فنجانی با پویا و شد باز کاروان در که کشیدم سمتم به را پتو و نشستم تخت روی

 خوبی؟ -

 روانم و اعصاب تا بود شده باعث دیدم دیشب که چیزی. بود بد دیگری زمان هر از حالم نبودم، خوب

 .شود ریخته هم به

 !میکنی مخفی ازم رو چیزی میکنم حس -

 .بود چیز همه گواه افتاد ام گونه روی که اشکی قطره

 .دیدیشون پس -

 .کنم پایین و باال را سرم توانستم فقط

 کجا؟ -

 .گرداندم مخالف سمت به را سرم میکرد پیشروی گلویم در خفگی مرز تا که بغضی با
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 .کشید رویم و کرد باز را پتو و نشس کنارم و گذاشت یمیز روی را فنجان

 شی؟ خفه میخوای ببین، منو -

 .خورد گره اش آبی چشمان روی نگاهم

 من؟ چشای جلوی اونم کنی؟ نابود خودتو قراره واقعاً عشقیه؟ چه -

 .بودم آغوشش محتاج چقدر. رفتم فرو آغوشش در که کشیدم عمیقی نفس

 .دادمی دلگرمی تنم دور دستانش فقط و گفتنمی چیزی. زدم هگری زیر بلند و شکست بغصم

 .کردم همش در های اخم به خیره و برداشتم اش شانه روی از سر

 .هوم -

 .زد تلخندی

 .داشتم تو مثل یکی کاش -

 .کند دل و درد تا بود او نوبت انگار

 .میکنم حاللت گفت نیومدم، بیرون عمل از اگر گفتم بهش منو؟ سوزوند قسمتش کدوم میدونی -

 .چکید اش گونه روی اشکی قطره

 ... بگیر گاز زبونتو هیس نگفت جونت، از دور نگفت -

 نمی اشک مردها چون است ارزش با خیلی مرد یک اشکهای وجودم، به کشید آتش دارش بغض لحن

 .میکنند خاموش سیگار آتش پشت را دردهایشان و ریزند
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 ...وفادار قدر همین و عاشق مینقدره داشتم، تو مثل یکی منم کاش ای -

 هم در هایمان نگاه فقط کردیم را هم خواستن تمنای چگونه نفهمیدیم دو هر انگار. ایستاد زمان انگار

 انگار. انداختم زیر سربه و شدم سرخ ام نسنجیده حرف از لحظه یک در. آمد بند زبانمان و خورد گره

 :گفت که دهد ادامه نباید که فهمید هم او

 .کنم عوضش برم شد سرد چاییت -

 .گذاشت تنها جدیدم احساسات با را من و رفت او

**** 

 یهمه کانادا های رسانه جدید اخبار به توجه با. بود شده محیا قدرت پر ورود یک برای چیز همه

 .نبود وصف قابل بود گرفته را گریبانم صبح از که اضطرابی و استرس. بود من روی بر امشب ها چشم

 .گفتم و شدم بلند جا از اتاق به پویا ورود اب

 چطورم؟ نظرت به -

 .کند کم را استرسم کرد سعی و زد جذابی لبخند

 .بیست بیست عالی عالی داری، ایول ایرونی دختر. بردی منو دل ایرونی دختر -

 :گفت که فهمید را دردم انگار بود، انرژی بمب مرد این. خندیدم

 راجب میخوان ازت صد در صد ها نگار خبر. نکنی فکر بهش اصالً کن سعی ولی برات سخته میدونم -

 .باشی حاشیه از دور به طالقتون مثل کن سعی بزنی، حرف موضوع این
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 .بمون کنارم فقط -

 :گفت و گرفت دستانش در را دستم

 منتظره؟ بیرون ماشین حاضری. نباش هیچی نگران -

 از و بود تنم فیکس بودم پوشیده امشب که لباسی. کرد ههمرا خود با و کشید را دستم سرم تکان با

 .بود کرده جذابترم همیشه

 نظر به عالی مشکی پاپیون و سفید پیراهن آن با و بود کرده تن به رنگی مشکی شلوار و کت پویا

 . رسیدمی

 کارگردانش و بودم من اولش نقش که سینمایی فیلم اکران قرمز فرش. بود نمایی قدرت شب امشب،

 ...پویا

 و شدیم ماشین وارد دو هر. بکشد رخ به را عظمتم و قدرت اوج تا بود شده کرایه که سیاهی لیموزین

 .داد سن روی و ها خبرنگار با صحبتم نحوه راجب توضیحاتی پویا

 در را عکسم که دخترانی و پسران. بودم اکران محل اطراف شلوغی شاهد ماشین دودی های شیشه از

 شیرین طعم که بودم آن از تر غریب ولی بودم شده مشهور بودم، رسیده هدفم به نم! داشتند دست

 .بچشم را شهرت این

 .زدم لب زیادی استرس با ماشین ایستادن با

 چی؟ بزنم گند استیج روی دوباره اگر -

 :گفت و کرد اخمی پویا
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 باز با و کنم دور خودم از را مزاحم افکار کردم سعی. نخون یاس آیه نمیشه، هیچی کنارتم من تا -

 .شوم پیاده هم من شدم مجبور ماشین از پویا خروج و در شدن

 صدای و  ها دوربین فلش ماشین از خروجم با و کرد دراز سمتم به را دستش جنتلمن یک همانند پویا

 . شد بلند همهمه

 و محکم او با قدم هم و بزنم گره پویا بازوی دور را دستم کردم سعی افتخار با و کردم غرور حس

 .باشم نداده فضول مردم این دست ای بهانه تا کردم سنجاق صورتم روی را لبخند. بردارم قدم مقتدر

 .شد خالی پایم زیر کردم حس ها خبرنگار از یکی صدای شنیدن با

 چیه؟ لورا همکارتون با سابقتون همسر نامزدی راجب نظرتون -

 :گفتم و بزنم لبخند کردم سعی

 .ندم نظری موضوع این راجب دممی ترجیح -

 :گفت پویا و نشستیم اول ردیف. شدیم فیلم اکران سالن وارد تر سریع چه هر و

 .بکش عمیق های نفس کردی، جمعش عالی -

 .کردم شدن آرام در سعی و بستم را چشمانم

 ...سالن در حاضر افراد تشویق صدای بندش پشت و آمد برنامه مجری صدای

 .خواند فرا سن روی را پویا و من که بود مجری و شد ریخته تنم مامت به یکباره استرس

 :گفت که میرفتیم راه هم کنار. کرد بلند و گرفت را دستم و آمد جلو وار جنتلمن پویا
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 .نکن فکر چیزی هیچ به نظیری،بی تو -

 .رفتم سن باالی کمکش با و زدم جانی کم لبخند

 من به نوبت. میداد جواب صبورانه جذابش های لبخند آن با زنی او و میپرسید پویا از سواالتی مجری

 .بریزم دور را قبل دقیقه چند مزاحم افکار تمام کردم سعی و رسید

 .بدونم نظراتتو میخواد دلم خیلی بازیگری یتجربه اولین برای سدنا خُب، -

 .گرفتم دستش از را میکروفن و زدم لبخندی

 و باشم تونستم کنارش که خوشحالم خیلی. بود زندگیم تجربیات نبهتری از یکی پویا با کردن کار -

 .کنم تموم رو بزرگ یپروژه این

 میدی؟ توضیح نقشت راجب مقدار یه -

 خونه یک به گرفتن ارام برای که کردممی بازی رو دیده آسیب دختر یک نقش فیلم توی من -

 آغاز این و افتاده گیر طوفان توی که میشه مرد یه شاهد سرد و طوفانی شب یه ولی رفته کوهستانی

 ...میشه عاشقانه داستان یک

 :گفت و خندید

... کنیم صحبتی یه هم ایشون با داشتیم دوست خیلی وگرنه کردن دیر مکملتون نقش متاسفانه بله، -

 .اخرتون حرف و

 .کنم صحبت مفهوم پر کردم سعی
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 باید زندگیهاتون از مرحله هر در شما که چرا. نکنید قبول رو شکست زندگیهاتون تو وقت هیچ -

 .برسید هدفتون به و بجنگید

 چند این که شد میخکوب کسی روی نگاهم. شد بلند نفر یک تشویق صدای ام جمله شدن تمام با

 که صورتی روی مشتی و برود جلو شد،خواست عصبی دیدنش با نیز پویا. بود شده جانم بالی وقت

 :گفتم بدم حال با و گرفتم را دستش که بکوبد بود دهش جذابتر خیلی ریش ته با حاال

 .میخورم زمین بری نرو، -

 .رفتیم سن پایین به مجری تشریفاتی تشکرهای با و ایستاد کنارم کالفه و عصبی

 را صدایش و نشستیم هایمان صندلی روی بود گاهم تکیه تنهاترین و بهترین حاال که او به تکیه با

 .شنیدم

 .نکن فراموش بدرخشی باید و امشبی یستاره تو برسه، هدفش به ذارن و باش آروم -

 :گفتم ، میرفت خفگی حد تا که بغضی با

 ... میخوادش میبیندش وقتی دلم هنوزم که من به لعنت. نمیتونم -

 .شد پخش به شروع فیلم و شد همراه سالن کل های چراغ شدن خاموش با اشکم قطره اولین

 :گفت و گرفت را دستم گرمش دستان. کنم نگاه فیلم به و کنم راموشف را چیز همه کردم سعی

 .کردیم درست شاهکاری چه ببین کن نگاه. میکنی گریه تو که نمردم هنوز من -
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 محو داد،می خوبی حس دستم در چای لیوان. بودم بیرون برف به خیره و بودم ایستاده پنجره کنار

 ها برف روی که سیاهی چیز دیدن با. افتادمی زمین روی دیگری از پس یکی که بودم برف ذرات

 . دویدم بیرون به ام پالتو برداشتن با مردد افتاد

 .خورد گوشم به دورم چندان نه یفاصله از صدایش

 .آفرین کردی، بازی نظیر بی -

 .نکنم توجهی چیز هیچ به کردم سعی و بستم را چشمانم

 .گذاشتم اش شانه روی آرام را سرم که فشرد بیشتر را دستم پویا

 .کرد زمزمه گوشم کنار

 .باش اروم هیس، -

 سنگین چشمانم کم کم و بود کرده استفاده که ای مردانه عطر از شدم پر. کرد آرامم اش زمزمه همین

 .شد

 .شنیدم را صدایش ارام که کردم باز چشم سرم زیر چیزی تکان حس با

 .ندادیم ها خبرنگار دست سوژه تا شو بلند میشن روشن چراغا االن سدنا -

 . شد بلند حاضرین تشویق صدای ها چراغ شدن روشن با و نشستم سرجایم منگ و گیج

 شد؟می تمام مسخره مراسم این کی
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 مسخره نظرم از حاال و باشم ها مراسم این در تا بود ارزویم روزی یک چگونه که کردم فکر این به

 !بود

 من و گذشتمی ایران از خروجم از سال یک... فهمیدم را این دانست،نمی را هایش داشته قدر انسان

 .بودم اورده دست به تجربه سال ۹۰ قد

 :گفت پویا

 . بزنیم جیم نشدن ور حمله دوباره خبرنگارا تا بهتره-

 و بود پارک آنجا خودش ماشین. شدیم خارج انجا از و رفت درمخفی یک سمت به و گرفت را دستم

 .بود عجیب این

 داره؟ امکان چطور -

 :گفت لبخند با

 بار تو کوچولو جشن یه فیلم عوامل با که کنیم عوض لباسامونو باالبریم بپر نگیر، کم دست رو من -

 .گرفتیم.... هتل

 .کنم دور هر از را ذهنم کردم سعی و نشستم کنارش آرام

 مست را انسانی هر میداد عطرش که بویی. شدیم اسانسور سوار باهم و شدیم پارکینگ وارد باهم

 .کردمی

 بیای؟ من با هم تو میخوای... ایران میرم دارم، بلیط فردا پس برای من -

 !داد؟می راه اش خانه در را من کسی آیا. رفتممی کسی چه دیدن برای اما میخواست، دلم خیلی
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 .نه -

 :گفت و جاخورد قاطعم جواب از

 !میدونی بهتر که خودت. بدن بهت رو کشور به ورود اجازه فرودگاه تو نکنم فکر هم بخوای گرچه -

 ها خانه به هم از شدن جدا با و شدیم پیاده اسانسور از هم کنار. نگفتم چیزی و فرستادم بیرون آهی

 . رفتیم

 .تشنه و بودم گرسنه. کردم باز را موهایم و کردم تن به کوتاهی لباس

 گرفته خانه نزدیکی یکافه از امروز که یهای کیک کاپ برداشتن با و ریختم خود برای پرتغالی آب

 .شدم خوردن به شروع بود

 .مدت این در ماندنم تنها... ایران به پویا رفتن متیو، با امروزم دیدار بود، چیز هزاران فکرم در

 او با دوباره و بنشینم مادرم مزار سر بکبار برای شده حتی بروم، همراهش هم من میتوانستم کاش

 . نشست ام گونه روی اشکی قطره فکر این با. کنم دل و درد

**** 

 راه روی که تعادلی و ماشین از شدنم پیاده با. رفتیممی دیوانگی مرز تا دو هر و خندیدیممی جهتبی

 زد نیشتر چشمانم به اشک. افتاد پویا خندان یچهره روی نگاهم و نشستم زمین روی نداشتم رفتنم

 .زدم لب کنارم نشستنش با و

 برمیگردی؟ کی. میشم تنهاتر رفتنت با من -

 :گفت و داد تکیه پشتش ستون به
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 . بذارم تنهات نمیخواد دلم -

 .انداختم گردنش دور دست و نشستم کنارش گریه با

 .نذار تنهام وقت هیچ پس -

 .خندید

 .زندگیم از قسمت یه شدی نمیتونم، دیگه هم بخوام اگر -

 :گفت که بودم اش خیره تعجب با

 .راستی و مستی میگن نشنیدی نکن، نگام ینجوریا -

 پیشانی روی که شدم پویا یزده شبق موهای به خیره و کردم باز را چشمانم سرم زیر چیزی تکان با

 .بودند کرده سرکشی اش

 خوابیده تخت یک روی دو هر چگونه هستیم، من خواب اتاق در که شدم متوجه اطراف به نگاهی با

 !بودیم

 .میزدند چکش مغزم در انگار بودم، منگ و گیج. گرفتم فاصله او از پویا شدن بیدار از قبل و شدم بلند

 بهترین این. انداختم داخلش را جوشان قرص آب لیوان کردن پر با و رفتم آشپزخانه سمت به عجله با

 .بود شبانه های روی زیاده از بعد دارو

 . کردم فکر دیشب به و شستمن کاناپه روی ها کیک کاپ از دیگر یکی برداشتن با
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 ! اش دوری خاطر به کردم گریه که بودیم پارکینگ در

 بود؟ شده مرگم چه من واقعاً

 ...و بماند کنارم تا خواستم او از و شدم مانعش که برود خواست خانه به اوردنم و کردنم بغل با پویا

 

 ...برمن وای. ببوسد مرا تا خواستم او از من. بود اور شرم هم هایم حرف به کردن فکر

 .شدم حضورش متوجه دارش خش صدای با

 .میذاری جوشان قرص یه منم برا میترکه، داره سرم -

 خوردن از بعد. کردم درستش دوباره خودم برای و شدم بلند و گرفتم سمتش را لیوانم حرف بدون

 :گفت حرفی هیچ بدون و شد بلند

 .فرداست صبح ۵ پروازم... رمدا کار امروزکلی کنم، جمع رو وسایلم میرم -

 هم خیلی. میشدم تنها جوشید، ناخودآگاه یاشکمچشمه. رفت بیرون سمت به کلیدش برداشتن با

 ...تنها

 .شدم حضورش متوجه دارش خش صدای با

 .میذاری جوشان قرص یه منم برا میترکه، داره سرم -

 خوردن از بعد. کردم درستش رهدوبا خودم برای و شدم بلند و گرفتم سمتش را لیوانم حرف بدون

 :گفت حرفی هیچ بدون و شد بلند
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 .فرداست صبح ۵ پروازم... دارم کار امروزکلی کنم، جمع رو وسایلم میرم -

 هم خیلی. میشدم تنها جوشید، ناخودآگاه اشکم یچشمه. رفت بیرون سمت به کلیدش برداشتن با

 ...تنها

 .رفتم حمام سمت به حوله برداشتن با

 بودم؟ شده پویا عاشق ندانسته من. بودم درگیر خودم با و بودم خوابیده وان داخل

 .شدم او وابسته فقط نه گفتمی منطقم

 .اوست کنار ارامشت که شدی عاشق جوری میگفت، دلم

 .شد بلند واحدم زنگ صدای که بود شب ۹ ساعت داشت ادامه شب تا ها درگیری این

 همچنان ولی بودم شده بیزار او از وقت چند این که شدم کسی دشاه کردنش باز با و رفتم در سمت به

 .بود عزیز برایم

 :گفت زیر به سر

 .داخل بیام میتونم -

 روی اجمالی نگاهی با بودم، گرفته نظر زیر را العملش عکس تمام. شود وارد تا رفتم کنار حرف بدون

 .نشست کاناپه اولین

 .کرد جلب را توجهم اش مردانه و بم دایص که بود ایستاده در جلوی منگ و هنوزگیج

 .کنممی خواهش بشینی، بیای میشه -
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 .بستم را واحدم در حرص با و گذاشتم نمایش به دستانم کردن مشت با را عصبانیتم تمام

 .آمد حرف به که بودم کرده سکوت هم هنوز. نشستم و کردم انتخاب را مبل دورترین

 میفهمی؟ بودم، مجبور من -

 !نه قطعاً ؟میفهمیدم

 عکس این خاطر به مادرم... متفاوت نفر چندین با مادرم آغوشی هم از که داره عکس سری یه لورا -

 لورا با من تو اومدن از قبل بود قرار... میذاره فشار تحت منو اونا با لورا ولی است شرمنده خیلی ها

 فکر کرد،می مست خیلی بابا از دبع مامان...ازش بشم جدا ها عکس اون نابودی از بعد و کنم ازدواج

 و کنه خودکشی خواست ها عکس این خاطر به کنه فراموشش میتونه روش این با میتونه میکرد

 تونستم نمی کردم، تعریف برات که چیزی هر بود دروغ... پایین کرد پرت عمارت باالی از خودشو

 ...مامانم بگم

 همیشه که بودی دختری همون. بگذرم خیرت از نستمنتو برام، بود فرستاده دانیال که عکست دیدن با

 در روزگارم از دمار لبخندات میکرد، جذبم چیزش همه که دختری... حیا با و نجیب داشتم، ارزوشو

 .آوردمی

 کمک هست ای حرفه خالفکارای از یکی که پدرش از و کردمی تهدید مدام لورا مدت این طی

 رو فیلمت... خونه اومد بشم، آغوش هم باهاش کردم قبول هک روزی. بترسونه منو چشم تا گرفتمی

 ...اسلحه با نفر یه کنارت میز و بودین نشسته رستوران میز دور که داشت
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 معادالت تمام گویی بود کرده قفل ذهنم. نگفت چیزی و کوبید اش پیشانی روی محکم را دستش

 را تلفن میز روی از و شدم خم ست،شک را سکوت همراهم تلفن صدای. بودم کرده اشتباه ام زندگی

 .برداشتم

 .شد بلند پوزخندش صدای که کردم ردش کرده هول پویا یشماره دیدن با

 داری؟ دوسش -

 .زدم داد عصبی

 .نداره ارتباطی تو به بیرون برو زدی، رو حرفات -

 .زد داد تر عصبی

 .فطرتین پست خیلی ...زنمه عاشق رفیقم اصطالح به رفیقم بودم شده متوجه وقته خیلی -

 .زدم داد و جوشید اشکم چشمه

 پست من ولی شدی آغوش هم من دوست با تو... دوستیم فقط پویا و من خودتی، فطرت پست -

 ...فطرتم

 .زدم داد تر بلند

 .نیستین بلد ها خارجی شما که مردونگیشم عاشق عاشقشم، آره -

 پویا

 !است عاشقم گفت او بود، سخت برایم باورش
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 .بود اعصابم روی شنیدممی گوشی پشتِ که هقی هق صدای

 .افتادم راه واحدش سمت به بلند های قدم با و شدم بلند 

 .آیدمی هم هنوز بحثشان صدای

 .زدم فریاد را سدنا نام و کوبیدم در به را هایم مشت و سابیدم هم روی دندان

 .پدیدارشد سدنا قامت بندش پشت و قطع صداها

 .بود کرده خیس را صورتش تمامِ اشک و لرزیدمی شدت به هایش لب

 :کرد نجوا آرام هایش لب میانِ از

 .پویا -

 .انداخت آغوشم به را خودش بعد و

 را سدنا بازوی برداشت، خیز سمتم به زخمی شیری همچون دوختم، چشم متیو به و کردم بلند سر

 حرکت کوبید، امسینه به تشدس کف با بعد و کرد جدا آغوشم از را او و گرفت انگشتانش میانِ

 .شوم پرت عقب به قدمی شد باعث اشناگهانی

 مرتیکه؟ میخوری گوهی چه -

 :گویدمی تعجب با سدنا به زند،رومی قهقه تری بلند صدای با بعد و میزندلبخندی

 سدنا؟ میگه چی این-

 :کشدمی فریاد و گردد می بر سمتم به بعد و
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 !شدم؟ بدهکار من االن و داشتی چشم نمز به! میگم؟ چی من زاده حروم -

 :گفتم نیشخندی با و دادم تکان هوا در دستی

 .دادی نمی فنا به رو زندگیت داشتی رو سدنا لیاقت و عرضه اگه -

 :اورد هجوم سمتم به کرد رها را سدنا

 .حرومی شو خفه! شو خفه -

 .کوباندم متیو شکمِ به توانم تمامِ با را دستم مشتِ و بستم کوتاه را هایم پلک

 :کردم زمزمه لرزیدمی خود به و بود ترسیده حسابی که سدنایی به  رو آید بی خود به تا

 .اتاق تو برو -

 : داد تکانم چسبید، را امییقه متیو

 .آشغال دارم دوست رو سدنا من -

 !زد؟میسدنا داشتن دوست از حرف

 آوردم؟ می تابچگونه

 .بود قرمزم خط شنیدممی که حرفی و بود میان در سدنا پای

 کردم پرت زمین روی را او و کشیدم را اشیقه

 .نشاندم اشگونه استخوان روی را دستم مشت و زدم خیمه تنش روی

 .کرد پر را خانه فضای درناکش اخ صدای
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 :برگردم عقب به شد باعث و نشست بازویم روی لرزانی دستِ

 .بسته روخداتو بسه. کن ولش من جون تورو خدا تورو -

 یکی هایش مشت و شود عوض جایمان تا بود کافی غفلت لحظه چند خورد؟ قسم را خودش جان او

 .برود نشانه را صورتم دیگری از پس

 ای سرفه با. افتاد شماره به نفسم و شد حلقه گلویم دور دستانش لحظه میریخت، اشک عاجزانه سدنا

 .بازکردم را نفسم راه کردم که

 .میکشیش االن! عجنبی مردتیکه میکنی، طیغل چه داری -

 .بکشد عقب متیو تا شد باعث دارش بغض صدای. شد شل متیو دستان سدنا فریاد با

 !میفهمی کشممی آتیش به خودمو و خونه این و تو بخوره، بهش دستت دیگه بار یه اگر -

 خطی خط را اعصابم نههمانگو درست شد،می سابیده کاغذ روی که بود مدادی نوک مانند به هقشهق

 .کردمی

 سدنا

 .کنم دور  دو هر از را خودم و بیوفتم گریه به بیشتر شد باعث کشید سرم پویا که فریادی

 .ندارم هاتو اشک طاقت دیگه، کن بس _

 اشک از در چشمانم هم هنوز. نشستم رویشان به رو من و نشستند کاناپه به تکیه زمین روی  کدام هر

 .برداشتم را تلفنم و شدم بلند فوراً. شدم دردش متوجه. گرفت دستانش مابین را سرش پویا بود،
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 .رفتم آشپزخانه سمت به گیری شماره حین

 .زدم لب هوازده دکتر صدای شنیدن با. رفتم پویا سمت به و کردم پر را آبی لیوان

 .برسونید رو خودتون زودتر داره درد انگار خورده، ضربه سرش به پویا دکتر _

 :گفت و گرفت نگرانی لحن ایصد

 هست؟ هوشیار چطوره؟ االن_

 .گرفتم سمتش به را لیوان که بود ام خیره تعجب با پویا

 .هست هوشیار دکتر آره. بخور بگیر _

 انگشتت تا بخواه ازش و بگیر چشمش جلو انگشتتو. بده انجام رو خواممی ازت که کارایی االن خوب _

 .کنه نگاه رهمی سمتی هر به

 .نیست چیزی. دکتر دادم انجام_

 .دیدنش برا میام دیگه ساعت چند تا نباش نگران پس _

 .شدم خیره نخورده دست آب لیوان به و زدم زانو کنارش نگران. کرد قطع را تلفن و

 .زدم داد متیو سر خشمگین. بود گرفته دستانش میان را همسرش هنوز

 ...که دونستی نمی مگه تونستی؟ چطور بیشعور، نفهم _

 و کردم مخفی پویا سینه در را سرم خجالت بدون. دهم ادامه نتوانستم و چسبید گلویم بیخ بغض

 .دادم ادامه تر بلند همانجا. گرفت راه اشکهایم
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 هیچ بیاد پویا سر بالیی اگر. ببینمت دیگه خوادنمی دلم برو، اینجا از... زیاد خیلی میاد، بدم ازت _

 ...وقت هیچ. بخشمت نمی وقت

 .زد لب گوشم کنار و شد تنم حصار که بود پویا دستان

 .خوبه حالم من باش آروم _

 .کرد بلند را صدایش متیو

 یه بلکه نبودی رفیق تو کنی، دور من از رو سدنا بتونی که نداشتم انتظار رفیق توی از وقت هیچ _

 .بودی معنا تمام به نامرد

 :گفت عصبی پویا

 تو االن سابقش همسر میبینی اینکه... ندارت و دار به زدی گند خودت میگم، بهت جمله تا چند یه _

 بودیم سدنا و من این... من گردن بندازی نکن سعی... خودتی مقصرش تمام گرفته آروم من آغوش

 ...آغوشی هم شاهد که

 .زد لب کرد حس که را نگاهم سنگینی. دوختم آلودش خون به بینی روی را نگرانم نگاه

 . ببینمت اطرافمان خوایمنمی دیگه _

 :گفت و رفت در سمت بلند های قدم با متیو

 .کردم خودم کردم کاری هر میگی راست _

 اولیه های کمک جعبه. رفتم آشپزخانه سمت به و گرفتم فاصله پویا از خجالت با. زد بیرون خانه از و

 .نشستم کنارش و آوردم را
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 .داشت نگه را مدست که بودم اش بینی خون کردن تمیز حال در

 .نباش نگران خوبم، _

 ییقه و رفتم سمتش به. بود گردنش روی خراش چند. دادم ادامه کارم به و زدم جانی بی لبخند

 :گفت و کرد کوتاهی یخنده. افتاد زمین روی و شد کنده اش دکمه. کردم باز را پیراهنش

 .که کردی کور چشمم زدی کنی درست رو ابرو اومدی _

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .برات دوزممی بعدش بکنم کارمو بذار نزن حرف دقیقه دو _

 .زدم لب بغض پر. کرد نگاهم خیره و خندید

 . هست وقت کلی هنوز رسیمی پروازت به نترس _

 کردم دراز سمتش را دستم. کردم جمع را جعبه شدم بلند. داد آزارم بیشتر سکوتش و نگفت چیزی

 .گفتم و

 .کنی استراحت باید فعالً ولی میری بهت داد پرواز مجوز اگر. بیاد دکترت تا بکش دراز اتاق تو برو _

 :گفتم و نشست تخت روی شد اتاق وارد همراهم و شد بلند اعتراض بدون

 .بدوزم رو دکمه برات بیار در تو پیراهن _

 :زد لب و کرد نگاهم خبیث 

 بدوز جا همین بیار تو سوزن و نخ برو بیارم درش تونم نمی _
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 برده تاراج به را احساساتم تمام هایش خوبی همه با پسر این رفتم بیرون سمت به و شدم بلند عصبی

 .بود

 او بدون توانستم می چگونه کند، کنترل را حس این توانستمنمی گونه هیچ داشتم غم حال و حس 

 خواستم می شد می دلباخته و دید می من از از تری زیبا دختر ایران در اگر بیاورم؟ دوام را مدت این

 !کنم کار چه

 .افتادم راه به اتاق سمت به سوزن و نخ برداشتن با و فرستادم بیرون آهی 

 و نخ همراه به را بود دستم که ایدکمه بود من منتظر و بود نشسته تخت روی هنوز شدم، اتاق وارد

 خواستم میبریدم را نخ باید و بودم کرده فراموش را قیچی. شدم کار به شروع و کردم آماده سوزن

 :گفت پویا که شوم بلند

 .نکن خسته خودتو... ببرن رو نخ میتونستن شونم دندون با مادرامون باشه یادت اگر _

 .نزنم او به عشقم از دم و باشم داشته را او به نزدیکی همه این طاقت توانم نمی که فهمید می چه 

 برقی جریان تنش پوست با لبهایم اصابت. بریدم دندانم با را نخ و مرفت جلو انداخته گل هایی گونه با

 .بمانم همانجا خواستم فقط حس بی که داد عبور بدنم از را

 روز. کرد دگرگون را حالم کشید موهایم مابین که عمیقی های نفس و شد حصار تنم دور که دستانی

 ...عمرم های روز همه از تر عجیب بود، عجیبی
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 سرم روی که آرامی های بوسه. کرد آشکار هم به را ما دوی هر مخفی عشق انگار دنشآم با متیو

 خوش دریای در و بیاورم باال را نگاهم شد باعث کشید دستم از را سوزن و نخ که دستی و نشست

 .شوم خیره رنگش

 تار مانند نوازش که انگشتانی. زد کنار را گوشم کنار موهای انگشتانش ولی بگوید چیزی کرد باز لب

 .بودند گردش در را موهایم تار

 کرده کلید هم به را ما آهنربا مغناطیسی نیروی مثل ناشناخته نیروی انگار شوم دور او از توانستم نمی

 . نبودم معتقدی زیاد دختر بود

 .کردم اعتراف و کردم باز لب که شد چگونه نفهمیدم

 .دارم دوستت _

 های حس از پر هایبوسه. آمد در جریان به درونم شیرینی حس و شد قفل لبانم ام جمله پایان با

 سمت به دستش که  میکردیم فکر چیز یک به هردو انگار... خواستن عشق، غم، حسرت، مختلف،

 .کردم باز را پیراهنش های دکمه نیز من و رفت لباسم زیپ

**** 

 .ماند جا زپروا از هم پویا باالخره و خواندیم عاشقی شعر هم آغوش در ها ساعت

 .کنم تجربه توانستمنمی جهان از دیگری جای کردم تجربه او آغوش در که آرامشی

 دوستم کرد اعتراف عاشقانه چقدر قبل شب که شدم مردی به خیره و شدم بیدار او از زودتر صبح

 .باختم او به راحت چقدر و دارد
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 خانه به پویا های کلید برداشتن با و گذاشتم اپن روی را شد آماده نیک پیک سبد درون که ایصبحانه

 .شدم اش خیره محوی لبخند با و نشستم کنارش. آوردم حوله و لباس برایش و رفتم اش

 لبش روی و دادم حرکت اشگونه روی گونه نوازش را دستم! میرسید نظر به معصوم خواب در چقدر

 . کردم توقف

 قلبم روی را دیگرم دست. کرد دندانهایش سیرا را انگشتم «پِخ»  گفتن با که بودم غرق افکارم در

 .کوبیدم اش سینه روی محکمی مشت ترس از حاصل هیستیریکی ایخنده با و گذاشتم

 :گفت که بود شده قرمز خنده از

 چیه؟ امون برنامه نیومد، که هم دکترم خانوم _

 :گفتم و نشاندم لبانم روی لبخندی

 .دارم توپ برنامه یه بعدش و میگیری دوش میری اول _

 :گفت و شد بلند جایش از و خندید

 .فوتبالم عاشق من دونستیمی _

 ...داشتنش و بودن کنارش بود نابی حس چه. قلبم اعماق از خندیدم

 شماره و برداشتم را تلفن. بودم بیخبر که بود وقتی چند که افتادم ام خانواده یاد به شد که حمام وارد

 .گرفتم را داریوش ی

 .داد جواب دلگیر اش خسته ایچهره دیدن و صفحه شدن باز با
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 کجایی؟ هست معلوم _

 .دادم جواب تایم حس از ناشی لبخند با

 .پویا و من داریوش... خوشبختی دنبال _

 .ندهیم ادامه را حرفم تا شد باعث شرم حس

 .مبارکه _

 .زدم لب کرد،می صدا را داریوش که بابا صدای با. بخندم توانستم فقط

 چطوره؟ شحال _

 :گفت باشد فهمیده کلمه دو آن از را دلم حرف انگار

 ببینیش؟ میخوای_

 .زدم لب غمگین

 .بخواد اونم نیستم مطمئن ولی میخوام، من _

 .نالید بغض پر و برچید لب

 فکر همیشه چرا! داشت نداشت، بیشتر که دختر یه بابا... بوده این همیشه اشتباهات خدا مومن دِ،_

 ...ترسهمی که داره دوستمون قدری اون نکردیم حس چرا! کنهمی نمحدودمو کردیم

 .کردم باز لب غمگین
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 خسته اشون پوسیده های مغز از چیه؟ دونیمی داداش، تفاوتش خیلیه کردن منع با بودن مراقب _

 رپ قلب با بود مرد یه ما پدر. دارن انتخاب حق دارن، دل هم دخترا. متنفرم دخترا شدن خار از... ام

 ...پوسیده مغز ولی احساس

 .داد جواب داریوش

 .کنهمی گریه و میبینه رو عکست که میبینمش تنهاست که گاهی _

 .نمیبخشدم وقت هیچ که دونممی خوب اینم ولی دلتنگشم، خیلی منم_

 به داریوش یچهره. میشود ظاهر حوله با سرم پشت پویا که کند گالیه تا میکند باز لب داریوش

 :پرسممی که شودمی سرخ ایلحظه

 .داریوش بیخیال... ام تو نکنه شد چی _

 :میگوید خنده با پویا

 !برادرم؟ هست که نیس ماکارونی رشته غیرتش رگ کردی، فکر چی _

 .دهدمی جواب و میزند لبخندی داریوش حذفش این با

 .باش مواظب پویا. شد تر داغون بیشتر گرفتی طالق فهمید بابا امروز _

 .گذاردمی چشمش روی را دستش نمایشی پویا

 .چشمم رو _

 :گفتم که آمد بابا گفتن داریوش صدای دوباره
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 .زنیممی حرف بازم بعداً برو _

 .نشیندمی امگونه روی نرم ایبوسه تماس قطع با

 چیه؟ برنامه خب،_

 ها مدت هک آرامشی... دغدغه و فکر بد روز یک خندد،می او و میدهم دستش به را نیک پیک سبد

 .کندمی ریز سر وجودم به را بودم کرده گم بود

 میکنم نگاه ساحل به خیره و ام شده غرق افکارم در

 .میزند حرف همراه تلفن با که میرسد گوشم به تر طرف آن قدم چند صدایش

 .کردی ادا حقم در کامل رو بزرگترین مامانم، برم  ماهت شکل قربونش _

 .دمیگوی سپس و میکند مکث کمی

 .منتظرتونم _

 .کندمی زمزمه گوشم کنار وارپچ و نشیندمی انداز زیر روی کنارم

 چیه؟ دونیمی کردن زندگی ایران از خارج خوبی تنها _

 میکند کم را فاصله کمی. دوزممی چشمانش درخشان موج به و میگیرم دریا آبی از چشم تعجب با

 .میکند سرمستم هایشنفس هرم که طوری

 .ببوسیش و کنی بغل رو عشقت میتونی بخوای جا هر اینکه _
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 بریده هایت نفس و رودمی  باال قلبم ضربان اش بعدی حرکت با که میگیرد شکل لبخند طرح به لباسم

 .شودمی بریده

 /بعد ماه یک

 .ام نشسته پویا منتظر البی در پوشیده لباس

 ترتیب عقدمان مناسبت به جور و جمع جشن یک بعد روز چند آیند،می ایران از اش خانواده امروز

 . این داده

 آسانسور به خیره غمگین. باشند کنارم روز این در میتوانستن هم من مادر و پدر میخواست دلم چقدر

 .میشود هویدا رسمی سراسر لباس در پویا و میشود باز در که هستم

 میکند بلندم که مادامی و گیردمی سمتم به را دستش. میکشم باالیی و بلند سوت رسدمی که کنارم به

 .گویدمی

 .بانو دارم سورپرایز یه برات _

 :گویممی تصنعی اهمیت با

 کردی؟ پیک و شیک خبریه؟ جایی _

 .هستم هایش خنده تمام و او عاشق من. خنددمی سرخوش

 .میگوید که میشویم ماشینش سوار هم با

 .ازم نشی ناراحت  سوپرایز خاطر به امیدوارم _
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 .گویدنمی را چیزی نخواهد تا که میدانم افتدمی راه به که میشوم اش خیره وکنجکا

 .زنممی لب استرس با ماشین از شدن پیاده هنگام

 .دارم استرس خیلی نظرت؟ به خوبم _

 .گویدمی و خنددمی

 .میپوشیدی تر پوشیده چیز یه کاش فقط... عالی _

 باز کمی که جایی تنها. دارم تن به حصیری های دلصن با بلندی ساحلی. اندازممی خودم به نگاهی

 .رانممی زبان به را سوالم. است عریانم های شانه است،

 .میپوشیدم تر پوشیده حتما وگرنه. باشند مذهبی ممکنه ات خانواده دونستمنمی _

 .میزند لبخندی

 .گفتم خودت برای ولی نمیکنه توجه چیزا این به کسی من خانواده تو _

 .میزند داد بلند پویا خروجی سالن به مردمان با. نمیکنم درک منظورش از زیچی هیچ

 .تیرداد _

... پیام حتی هستند همه. میشناسم را پویا ایخانواده و دوستان یهمه تقریباً. میشناسم خوب را تیرداد

 وسیروب تک به تک. روندمی هم آغوش در چگونه که کنممی نگاهشان حسرت با و گردانممی چشم

 گونه روی سمجی اشک قطره موضوع این به فکر با. ام افتاده مابینشان غریب که منم این و کنندمی

 .گویدمی پشتم از صدایی که یابدمی راه ام
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 ...قدیم دخترای دخترم، _

 .باشم واهی خیال شاهد تا گردمبرمی عقب سمت به هم باز ولی نه یا ام زده توهم نمیدانم

 برادرم حضور گرمای. کردمنمی باور را شد گره کمر دور که دستی. نداشتم باور دمدیمی که را چیزی

 .کنم باور توانستمنمی را پدرم و

 بود؟ آمده سرم به بالیی چه

 :گفت که بود پویا های خنده زیر صدای

 .کرد هنگ نامزدم _

 پوشیده لباس تا نستمدامی حداقل کاش. بود ام خیره درهمی های اخم با بابا. کردم خودم به نگاهی

 .شد وارپچ گوشم کنار داریوش صدای. میپوشیدم تری

 .شده متحول خیلی نترس جلو، برو_

 تعجب با. بودم مطمئن را این... شدندنمی متحول وقت هیچ ها محمود حاج امثال! کردممی باور آیا

 . دافتمی اتفاقی چه که کنم درک توانستمنمی و بودم منگ و گیج شدم اش خیره

 .شد خالی پایم زیر کردم حس بابا صدای با

 .بغلم بیای نمیخوای... بابا عزیز _

 ...پویا و داریوش. بزنم چنگ گاهی تکیه دو بازوی به توانستم فقط چشمانم رفتن سیاهی با

 .بود مقدس انسان یک برایم همیشه که پویایی و است کنارم جوره همه بود کرده ثابت که داریوشی
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 که بگیرم فاصله خواستم بودم، آغوشش در کامل. کردم باز را چشمانم برای پویا راننگ صدای با

 :گفت و شد حلقه دورم تر محکم دستش

  خوبه؟ حالت _

 .آمد خانم بهار صدای که دادم تکان سر اضطراب و استرس با

 خوبی؟ عزیزم _

. رفتم جلو و ندانستم جایز را تعلل. شدم خیره بابا آبروی های گره به دوباره و گرفتم فاصله کمی

 .شکست گلویم بغض و گذاشتم پاهایش روی را سرم و نشستم زانو دو روی ویلچرش جلوی

 .کرد نوازشم پدرانه و رفت موهایم سمت به بار اولین برای که دستی

 :گفت و نشست زانو روی کنارم پویا که بودند ما به خیره مردم تمام فرودگاه وسط

 عزیزم شو بلند... کنه پخش و بگیره تو فیلم نفر یه کافیه فقط مشهوری، و وفمعر فرد یه االن تو _

 .کنید خلوت باهم تا دارین وقت خیلی خونه تو

 و کردم حلقه داریوش گردن دور را دستانم. کردند بلند را من و کرد تأیید را او حرف هم داریوش

 . بردم پناه آغوشش به

 زد بوسه موهایم روی برادرانه. شد کشیده هایش ریه به درمبرا و امنیت بوی که کشیدم عمیقی نفس

 : گفت زیرگوشم و

 .تغاری نه بود شده تنگ برات دلم _

 .داشتم دوستش چقدر و بود برادرم... کنارم حضورش و کالمش هر عاشق بودم، عاشقش
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 .دوختم سالن در حاضر افراد به را نگاهم و کردم خالی قابلمه در را برنج دیس

 با جسی و پریا. بودند بخند و بگو حال در ایگوشه و بود شده مچ جمع پسران با هم داریوش

 بود پا به خانه در که ای همهمه و صدا. بود ریختن چای حال در نیاز و بودند مشغول فرزندانشان

 ...زیبا قدرهمان و کننده امیدوار قدر همان. بود برف دل از شکفته نو جوانه یک مانند درست

 باز لب خانوم بهار دیدن با و کرد جلب خود به را حواسم یهمه خورد تکان صورتم جلوی هک دستی

 .کردم

 میخواین؟ چیزی جانم _

 :گفت و شد ام خیره لبخند با

 .رو تو کنه خواستگاری پدرت از میخواد خان شهاب ما؟ پهلوی بشینی بیای نمیخوای خانوم عروس _

 :گفتم انداخته گل های گونه با

 .کنم باور توانم نمی هنوزم من کردین؟ راضی رو بابا چطوری خانوم ربها _

 .نشاندم آشپزخانه کوچک میز پشت و گرفت دستش در را دستم

 .شدم خوشحال خیلی گفت رو قضیه و زد زنگ که پویا _

 .بفشارم محکم را دستش تا کرد وادارم چشمانش مابین اشک لرزش و صدایش بغض

 زندگی که فرشته یه عزیزم، ای فرشته تو. باشه کسی با بتونه شادی از عدب کردمنمی فکر وقت هیچ_

. نشد سابق پویای اون وقت هیچ پویا لعنتی بیماری اون از بعد... کردی تر شاد رو پویا پدر و من
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 دیگه االن مادر خوشحالم خیلی پویا ببینی، تونستیمی رو غم چشمش یگوشه اون ولی خندیدمی

 .بذارم زمین رو سرم راحت انینگر بدون میتونم

 .زدم لب غم با

 چیه؟ ها حرف این نکنه خدا _

 .پاشید رویم به مهربانی لبخند

 و من سدنا، ازت مرسی حال هر در... روزی به منم. خوابهمی ای خونه هر در دم که شهریه باالخره_

 کردنمی قبول اوایل دیدنش رفتیم بیاریم، رو پدرت تو برای که این از باالتر کادویی چه گفتیم شهاب

 کرد سر ها کینه با بشه که نیست اونقدری زندگی که فهمید و شنید رو پارسا مرگ داستان وقتی ولی

 . بیاد که کرد قبول نبخشید و

 جاده ته رسیدی که همونجایی درست است، سرفه یک یجاده مثال زندگی: گفت براش فقط شهاب

. میفهمی رو دادی دست از که چیزایی قدر تازه که اونجاست ممنوع، زدن دور نوشته که میبینی تابلو یه

 خیلی سدنا باش مواظبش بدهیم دست از تونستیم نمی  پویامونم رفت، پارسامون که مایی مثل درست

 .باش مواظبش

 :زد لب و زدود انگشتش با را بود نشسته چشمم گوشه که اشکی نم

 .مادر بده قول بهم_

 .نشم ناتو شرمنده کنه خدا _
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 کرد حس را سنگین جو که خانوم بهار. ماند ام خیره نگران و زد چشمکی که زدم لبخندی پویا ورود با

 :گفت و رفت بیرون به

 .باشید سالن تو میشه شروع خواستگاری مراسم بعدش دارید وقت دقیقه ۵ فقط _

 :گفت و نشست کنارم. شدم سرخ من و خندید شرمانه بی پویا

 بهتری؟ _

 :گفت و آمد تر نزدیک که دادم تکان را سرم

 نه؟ داری نمی بر دست نکنی مرگ جوون منو تا _

 :گفت که شدم اش خیره عصبی

 .بزنمت اسمم به بریم شو بلند. تسلیم باشه_

 ...بودم خوشحال هم خیلی بودم خوشحال. خندید بلند و

 که بود زیبا چه بود شب .بودم خیره پایم زیر شهر به و ایستاده واحدم یپنجره کنار و بود شب

 را بود کرده تن به عزا رخت که را جهانی و تابید خواهد دوباره خورشید دیگر ساعاتی دانستممی

 ...من سرنوشت مثل درست. کرد خواهد روشن

 گاهی تکیه و شد پیچیده ام شانه دور که دستانی. درخشیدمی انگشتم در که افتاد ام حلقه روی نگاهم

 .بود من نیست و هست تمام برادرم. بود برایم جایی هر از تر امن که

 خوشحالی؟ _
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 .دادم صادقانه را جوابش

 .کرده خوشحالترم که شماهاست حضور مخصوصا خیلی، اره _

 .زد تلخی لبخند

 .میشی خوب مادر و همسر یک تو داشتنت، خاطر به خوشبخته خیلی پویا _

 .داد ادامه که نگفتم چیزی ولی فهمیدم را دردش

 هاتو رشته یهمه خاطره یه شید بیخیال میای تا. میاره در روزگارم از دمار سدنا، دردیه بد دلتنگی _

 .نمیشدم آشنا نیلوفر با وقت هیچ کاش.... کنهمی پنبه

 فرو عمیقی فکر به شدنش دور با نشاند، سرم روی که ایبوسه و فرستاد بیرون سینه از که عمیقی آه

 .رفتم

 کرد؟ ویران را زندگی چند من آرزوی یک

 پایان

 ۹۹شهریور

 

 

 


