
 
1 

 بنام ایزد یکتا

 
 مستانه بانو بقلم : بی گدار

 

 سمت به مغزش از فرمانی هیچ دریافت   بدون   آواز، صدای از شده مسخ پاهایش

  .برداشت قدم نوازروح احساس آن منبع

 روی آواز، آن زیبایی به لبخندی پنجره، کنار یصبحانه میز پشت دیدنش با

  .نشست هایشلب

 گاهن و زده تکیه ستون به که هامین دیدن با چرخید؛ نگاهش و گرفت اوج صدایش

  .شد بلند میز پشت از و زد لبخند کرد،می نثارش را برانگیزش تحسین

 دخترک، ذاتی   نارنج بهار عطر داد اجازه و کرد باز رویش به را آغوشش هامین

  .شود وجودش مهمان

  .بود برده ارث به مادرش وجود از که عطری

 !...مادرش

 .کردمی پخش ذهنش در را گریه و جیغ صدای کلمه این

 .بیاید بیرون جهنم آن از تا داد تکان کمی را سرش
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 :بود کافی هاسیاهی تمام فراموشی برای دخترک نوازروح صدای

  سرخه؟ چرا چشمات صبحی سر بخیر؛ صبح -

  :داد جواب واقعی اما خسته چند هر لبخندی با و کشید چشمانش به دستی هامین

 صحبت عزیز مثل داری ازآین! بابا ندارن تمومی کارها دیگه؛ ماهه آخر -

  .هاکنیمی

 رفت،می میز سمت به که طورهمان و گرفت ندید را پدرش یجمله شیطنت آیناز

  :گفت نگرانی با

  .باشی خودت مراقب بیشتر باید -

 او برای که شدنی بزرگ... بود شده بزرگ. انداخت آیناز به عمیقی نگاه هامین

 .بود ساخته هادلخون

 پایش به پا که قراریبی سر از هایکردن گریه و کودکی هایماریبی زمان در چه

 به را او بلوغش دوران زنانه هایهورمون که زمانی چه و بود ریخته اشک

  .کردمی تبدیل دنیا دختر ترینمنزوی و ترینعصبی

 !ترسیدمی بود داده پرورش خودش دستان با که گلی شکوفایی از

 !ترسیدمی آمدنش چشم به از

 !...ترسیدمی چیدنش برای اندکرده کمین که دستانی از
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 در گلش از محافظت برای که بود زهرآگین خاری چون شناخت؛می را خودش

  .دادمی باد به را شاننیست و هست و رفتمی فرو شکارچی دستان

 ...بود شده جمع دخترکش وجود در که هاییخواستن از ترسیدمی اما

 را گل به چسبیده خارهای سوزش دیگران که دارد ارزش آنقدر گلش دانستمی

 .کنندمی تحمل

 :داد را دخترش جواب مهربان و نشست صندلی روی گذاشت؛ پیش قدم

 ...بابا خوبم من. نباش نگرانم _

 :نشست میز پشت نیز خود و داد قرار مقابلش ریخت؛ چایی پدر برای آیناز

 شهم! نباشم؟ نگران تونممی چطور هآخ دارم، من که هستی کسی تنها تو بابایی_

 ...کنینمی توجه من به اصال هم تازگیا! کنیمی غرق کار تو رو خودت

 دخترش یوارفته یچهره به را مرد نگاه آخرش یجمله در دخترک غمگین لحن

 سوخت دلش و داد مکث آن مقابل ببرد دهان به داشت قصد که ایلقمه. کشاند

 !دخترکش تنهایی برای

 :جوید و برد دهان به را لقمه خرهباال

 که شیمی مظلومی هایدختربچه مث زنیمی حرف اینجوری وقتی دونستیمی _

 !؟...بده قورتش درسته خوادمی دلش آدم

 :گفت و نشاند لبش به خنده پدرش طنز لحن



 
4 

 !؟...بـــابـــــا_

 :گفت خوردن حال در و برداشت را لیوانش

 !بابا؟ جان  _

 روی ایبوسه رساند؛ پدر به را خودش و شد بلند جای از سرخوش دخترک

 :گفت و نشاند اشگونه

 ...جذابم بابای برم قربونت _

 :گفت و زد زل دخترش به مشکوکانه چرخاند، را گردنش هامین

 !امروز؟ خوایمی جونم از چی. وروجک بگو رو راستش_

 :گفت خنده میان. نشست پدر زانوی روی و خندید بلند آیناز

 ...خواستم جونت از چیزی کردم تعریف ازت هروقت مگه بابا وای _

 :گفت و کرد حلقه آیناز کمر دور را دستش یک و زد لبخند هامین

 باباش پای روی هیکل این با دختری کدوم آخه! بشی؟ بزرگ خواینمی تو_

 !سال هفده سالته، هفده دختر! دوسالته؟ مگه شینه،می

 !سال هفده این گذشت زود چقدر! سال؟ هفده

★★★★★ 

ی نفهمید دیشب  !برد؟ خوابش ک 
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 ...شنید را او صدای هم باز

 ...خوردمی زنگ گوشش در محکم و تند

 خوابش هایشالتماس یدوباره شنیدن ترس از. بود ربوده او از را شب آرامش

 .داشتند را هم روی خوابیدن یواهمه هایشپلک انگار و بود پریده

 !...کاش

 .فشرد محکم دست انگشت دو با و داد قرار هم روی را اشخسته هایپلک

 .شنیدمی واضح را صدایشان هاسال از بعد هم هنوز

 دیوار به لحظاتی. نشست تخت روی کسل و برداشت چشمانش روی از دست

 :کرد زمزمه لب زیر را دیوار روی تابلوی. شد خیره روروبه سفید

 بندند؛می نقش من یخسته چشمان ایهرگ بر که است بهار باران حکایت"

 "دارند باریدن شوق همچنان که ابرهایی

 دستش دو هر. کرد آویزان تخت از را پاهایش و چرخید جایش در خسته و حالبی

 و انداخت پایین  را سرش. بخشید هاآن به کامال را تنش سنگینی و کرد عمود را

 که بود هاییصحنه شاهد او. ردندا تمامی عذاب این دانستمی. شد خیره زمین به

 !کرد نخواهد فراموش وقتهیچ عمرش یلحظه آخرین تا

 صدای. بست را چشمانش و کرد فرو لحاف میان را هایشناخن کشید، پووف

 تمام میان بود سپیدی ینقطه رسید،می گوش به اتاق از بیرون که آوازی

 ...اشگذشته هایسیاهی
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 شد؛ خارج گذشته خیال و فکر از دخترکش صدای با

 .کرد حلقه محکم پدر گردن دور را دستش و لوس را خودش آیناز 

 :فتگ کند ایجاد پدر برای خفگی حالت دستانش فشار با کردمی سعی که درحالی

 اونوقت. باشن داشته دختری همچین یه خوادمی دلشون باباها یهمه... بد بابای _

 !کنم؟ بغلت نداری دوست تو

 ند؛نک برخورد دخترک یسینه یقفسه به تا بکشد عقب را سرش داشت یسع مرد

 :گفت دخترش آغوش از فرار و خنده میان حالتی با

 ...ببینم پاشو! دختر منو کردی خفه! چیکار؟ خوانمی لوس دختر باباها آخه _

 دش بلند پدر پای روی از و خندید دخترک. کرد دور خود از را آیناز سختی به و

 :گفت و

 !برم سرویس با خوامنمی! رسونی؟می منو امروز بابایی_

 :گفت و شد بلند جا از و سرکشید را چایش یماندهته هامین

 ...بله بشی آماده زود اگه_

 :گفت و شد خارج آشپزخانه از آیناز که بود نکرده بلند را سرش هنوز

 ...امآماده دیگه یدقیقه پنج تا _
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 از آرام داد،می تکان را سرش لبخند با  که ینیح و نگریست را رفتنش هامین

 .شد خارج آشپزخانه

★★★★ 

 .بست را در و شد پیاده ماشین از افتخار با آیناز

 پدرش سوی به دید؛ را دوستانش از تعدادی و انداخت مدرسه اطراف به نگاهی

 :گفت برد،می داخل ماشین یپنجره میان از را سرش که حالی در و برگشت

 !بیرون؟ میایی لحظه یه یبابای _

 بیرون به سرش پشت از نگاهینیم و برد جلو دخترش سمت به را سرش هامین

 :گفت و انداخت

 !بدی؟ دوستات به رو بابات پز خوایمی باز _

 :گفت و خندید جذاب آیناز

 ...دیگه داره هم رو چیزا این شدن جذاب بابای _

 نماشی. شد پیاده و گشود را در. کرد باز را کمربندش و خندید او یخنده به هامین

 زده زل دو آن به دورتر مسافتی از که دخترانی به نگاهی آنکهبی و زد دور را

 به برای را آغوشش و خندید ریز آیناز گرفت؛ قرار دخترش کنار بیاندازد؛ بودند

 :گفت شادمانه و کرد باز پدر کشیدن آغوش

 ...وای وای _
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 ایبوسه کشید؛ آغوش به را او و گرفت اشخنده دخترکش شیطنت از هم هامین

 :گفت و نهاد اشمقنعه روی

 ...بشی بزرگ نداری قصد اصال تو فهمیدم االن _

 :گفت و داد جا پدر آغوش میان را خود محکم آیناز

 شونقیافه این دیدن از همیشه. بابا زدن زل بهت چطوری که دونینمی آخه _

 .کنممی کیف

 ایبوسه. گرفت دستش دو میان را سرش و کرد جدا خترکشد از را تنش هامین

 انداخت،می دخترش شاد یچهره به که مهربانی نگاه با و گذاشت ابرویش دو میان

 :گفت

 ...دارم کار تا هزار... شیطونک دیگه برو _

 بوق. شد سوار و رفت ماشین سمت به هامین و برداشت عقب به قدمی آیناز

 نگاهش و ایستاده ماشین کنار هنوز دخترک. کرد وشنر را ماشین و زد کوتاهی

 هم آیناز داد؛ تکان برایش" برو"عالمت به را سرش و زد او به لبخندی. کردمی

 نگاهشان و ایستاده هم هنوز که دوستانش سمت به و داد تکان برایش دستی

 ...رفت و داد گاز هم هامین رفت؛ کردندمی

★★★★ 
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 اولین برای که زمانی. بود دلربا و جذاب هم هنوز سن سال وچهارسی داشتن با

 روزهای یادآوردی از. داشت سن سال هفده تنها سپردند آغوشش به را آیناز بار

 این هک افتاد باری اولین یاد و بست نقش لبانش بر نمکین لبخندی گذشته شاد

 زمان همان از. زد زل چشمانش به رنگششب چشمان با شیرین و شرور دخترک

 کردنمی فکر او نداشتن به ایثانیه برای حتی لحظه این تا و افتاد دلش به شمهر

 شتلفن که بود مجارستان تور مسافران لیست بررسی مشغول کارش میز پشت

 .خورد زنگ

 :داد جواب و انداخت صفحه به نگاهینیم

 !گذره؟می خوش عزیز، سالم _

 :داد جواب شادمان پیرزن

 خیرت خدا! نگذره؟ خوش آدم به مشهد تو شهمی مگه خداروشکر، پسرم، سالم _

 ...بده

 :داد جواب و خندید

 ...جون عزیز کن دعا هم ما برای _

 :گفت و خندید دلبرانه بانو پری

 ...خدا مرد کنی دعا رو ما باید تو _

 :خندید ریز و رفت غنج دلش ته محبوبش لقب شنیدن از
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  ...هاشنگولی حسابی! عزیز؟ _

 :گفت و خندید پیرزن

  !چطوره؟ آینازم... مادرشه قلب دارم گل دست ینوه یه! نباشم؟ چرا _

 :داد جواب سرخوش هامین

 ...مدرسه رسوندمش االن همین! خوبه _

 :گفت و خندید بانو پری

 !داشت؟ دادن پز و کنی کم رو یبرنامه بازم_

 :داد جواب بلند ایخنده با هامین

 !برداره؟ کاراش این از دست خوادمی یک دونمنمی... همینطوره دقیقا _

 :گفت آهستگی به و آورد پایین را صدایش بانو پری

 !...نعمته یه براش داشتن تیپخوش و خوشکل پدر... مادر داره حق خب _

 یادآوری او به باید ولی کندمی کدر را هامین خاطر حرف این با دانستمی

 :است زود هنوز کاری هر برای کردمی

 ...من دونینمی که شما! چرا؟ دیگه شما جون عزیز _

 :گفت و کرد قطع را حرفش پیرزن
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 بده اجازه و باش صبور... جان هامین زوده هنوز ولی... دونممی دونم،می _

 ...بکنه رو خودش کار زمان

 هت از آهی با انداخت آسمان به نگاهی رفت؛ پنجره سوی به و شد بلند جا از هامین

 :گفت دل

. دارم وجدان عذاب من عزیز... بگم بهش باید... ندارم تحمل دیگه... نمتونمی _

 !مرد؟ چطوری مادرش بدونه باید شده بزرگ دیگه اون... کنم صبر تونمنمی  من

 ...باید

 :پرسید مشکوکانه عزیز

 بهش هم خودت مورد در خواینمی! مرده؟ مادرش چطوری بدونه باید فقط _

  !بدی؟ توضیح

  .کرد سکوت عامدانه و دکر اخم هامین

 :گفت دید را اشنوه سنگین سکوت که بانوپری

 بگی بهش االن اگه... نزدیکه دخترم کنکور... هست وقت هنوز... خب خیلی _

 کنکورش از بعد بذاری بهتره... ذارهمی تاثیر اشروحیه روی فقط

 :داد ادامه و کرد مکث

 شبا صبور دیگه یکم. مادر بده آرامش بهت خدا _

  ...فشرد هم روی محکم را چشمانش
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 !بودن؟ اون بدون شدمی مگر. باشد کنارش آیناز که بود آرام زمانی تنها

 !طلبیدمی بودن نامرد! سپردن؟ غیر به و کردن رها را او شدمی مگر

 !خواستمی داشتن سنگ جنس از دلی

 !بود خسته آیناز برای و خود برای خیال و فکر هاسال از! بود خسته

  !ساختمی رها خود حال به را او دمی اشخسته ذهن کاش

 !پــــدر باشد، پدر توانستمی کاش

 کرده رها درون بند از را خود بتواند تا کرد غرق کار میان در را خود هاساعت

 هنوز !بود زود! بانوپری گفتمی راست... نکند فکر آینده یا و آیناز به ایلحظه و

 باز داد، باد به را اشجوانی سال همه این کرد؛ صبر سال مهه این! بود زود خیلی

 از بیش آینازش ارزش! نزند دم توانستمی هم باز کند؛ صبوری توانستمی هم

 .دهد انجام بودن او کنار برای توانستمی که بود کاری تنها صبوری! هاستاین

 هخیر سقف به بازش چشمان. داد تکیه صندلی به روزانه کار از خسته و کالفه

 یخلسه از شد باعث تلفن زنگ صدای که بود هایشپلک بستن حال در آرام. ماند

 به ریزی اخم. بود بسته نقش آیناز عکس گوشی یصفحه روی. شود خارج خود

 .کرد برقرار را تماس و نشاند پیشانی

 : شد پخش گوشی در آیناز آرام صدای

  !؟کجایی. بابا سالم _
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 :داد جواب کند سالم آنکهبی هامین

 !دیگه؟ کارم سر! کجام؟_

 :گفت ترآرام پدر رفتار از متعجب دخترک

 !تنهام؟ خونه تو من! نیومدی هنوز و دیروقته! چنده؟ ساعت دونیمی_

 :گفت باالتری صدای تن با و شد عصبی اراده بی

 ...!هان؟! باشی؟ من آویزون خوایمی کی تا! سالته هفده! آیناز؟ ایبچه مگه _

 ترس تاریکی از او و شده قطع هابرق! بود؟ خواسته چه او مگر! آویزان؟! ی؟چ

 !شنید؟می چه حال اما. گرفتنمی تماس او با هیچوقت بود نور و برق اگر. داشت

 !بود کرده خطاب آویزان را او مهربانش پدر پدرش، که

 :گفت و کرد بغض

 ...بخیر شب بابا، باشه _

. است کشانده احساسش سالخی به را جوان مرد ستندان ولی کرد قطع را تلفن

 اما ت؛گرف را اششماره و کشید پیشانی به دستی کالفه رفتارش از پشیمان هامین

 را کیفش. شد بلند جا از و گرفت دلشوره! نداد جواب آیناز خورد زنگ چه هر

 تلفنش هم باز اما گرفت تماس دیگر بار. شد خارج کارش محل از و برداشت

 هم سر پشت سرعت با را هاخیابان و بود شده نگران واقعا دیگر. ماند ابجوبی

 .نهادمی
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 طبقه به را خودش نگران شد؛ روروبه آنجا مطلق سیاهی با و شد خانه وارد وقتی

 .کرد باز آرامی به را آیناز اتاق در و رساند باال

 :بگوید بلند بلند و بپرد جا از شد باعث دخترکش بلند جیغ صدای

 نترس... بابا منم منم، _

 اتاق وارد. برسد هامین گوش به اشخفه هقهق صدای فقط تا کرد سکوت آیناز

 :پرسید و شد

 !بابا؟ کجایی _

. ریختمی اشک و کرده پنهان تختش و کمد میان را خود. شد بلند جا از آیناز

 بلمقا وقتی. رساند دخترش به را خود و روشن را اشگوشی یقوه چراغ هامین

 یهمه که کسی برای سوختهدل و خود دست از عصبانی ایستاد گریانش دختر

 :گفت گوشش کنار آرام و کشید آغوشش به شدت به را او بود جانش

 .اینجام من... بابایی نترس_

 ترکدخ سر. کردمی گریه و ریختمی اشک فقط بود، سنگین برایش آیناز سکوت

 شد وصل برق که بود اشکش از خیس یچهره به خیره و کرد جدا آغوشش از را

 .کرد شدن بسته به مجبور را آیناز خیس چشمان نور و

 دلش. ریختمی هایشگونه روی به بلندش هایمژه میان از که بود اشکی و 

 ایگرفته صدای با خودش؛ دست از شد دلخور خورد؛ را دخترش یغصه گرفت؛

 :گفت



 
15 

 نبود ساعت به حواسم... دکشی طول دفتر کارهای... خواممی معذرت_

 !پدر از بود چرکیندل آیناز

 زبان به حرفی آنکهبی و کرد خارج او قدرتمند دستان میان از را سرش ناراحت

 و رفت تخت سوی به. کرد جدا او از را خود بیاندازد پدرش به نگاهی یا و بیاورد

 .بود او حرکات گرنظاره تنها هامین لحظات این تمام در خزید؛ آن درون به آرام

 حق!خانه این انگیزوهم تاریکی میان در تنها و شب وقت این! دخترک؟ داشت حق

 !داشت

 و نشست رساند؛ تخت به را خود. برداشت قدم سمتش به و زد دریا به را دل

 هب را دخترک رفتار. زد خیمه آیناز سر باالی داد؛ تکیه تخت تاج به را اششانه

 :فتگ لبخند با و نیاورد رویش

 !عروسکم پاشو! بخوریم شام باهم پاشو! خوابیدی؟ چرا! گلم؟ دختر! ؟...عزیزم _

 در از بنابراین. است دلخور او از حسابی دانست هامین و ماند حرکتبی آیناز

 :گفت گوشش کنار و برد دخترک گوش نزدیک را سرش و شد وارد صلح

 ...برق دونستمنمی. ببخشید _

 هشوک که هامینی هایچشم به. زد کنار را پتو و شد بلند دخو جای از آنی به آیناز

 :گفت و دوخت چشم بود، کشیده عقب را خود اشناگهانی حرکت از

 نمزمی زنگ بهت شب نصف... تو... آویزون گفتی من به تو! بابا؟... هه! برق؟_

  ...آویزون گیمی بهم
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  .خندید عصبی

 !واقعا؟ آویزنتم من... بابا وای_

 میان آیناز. انداخت پایین را سرش و نشست صاف رفتارش از جولخ هامین

 :گفت و زد زل روروبه دیوار به هیستریکش هایخنده

 ...آویزونم باشم، مادربی وقتی باشم، کار و کسبی وقتی... آویزونم خب، آره _

 دلش از خواست دل ته از... خواست و دوخت دخترک رخنیم به را نگاهش هامین

 عصبی جوان دختر. نداشت را کالمی گفتن یا حرف زدن روی اما ردبیاو در

 :گفت و داد تکان هوا در را دستش

 تنهایی از تاریکی، از نترسم، که بود کنارم شب وقت این داشتم مادر اگه _

 ...بود مامان اگه. نترسم

 :داد ادامه و دوخت هامین غمگین چشمان به را نگاهش

 ...بود مامان اگه. ..شدمنمی آویزونت هیچوقت _

 :داد ادامه بغض با و چکید فرو چشمش از اشکی

 وت انداختن بچه یه که نبود بیشتر سالت هفده... داری حق. بابا گیمی راست _

 سن اون تو مردی کدوم... بدونی خودت آویزون رو من داری حق... بغلت

 راست! اش؟بچه خاطر به مونهمی زن بدون سال همه این بعدشم شهمی داربچه

 و جوونی خیلی هنوز اینکه با موندی، مجرد سال همه این آویزونتم چون! گیمی

 ....تونیمی
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 و بلند جا از عصبانی... شدمی بلند دستش حتما دادمی ادامه اگر. بود بس دیگر

 :برد باال را صدایش

 ...دیـــگه بســـه _

 :گفت و کشید موهایش میان دستی کالفه

 گینمی... گفتم چرتی یه تو یآینده و کار کالفگی میون من حاال! چیه؟ آویزون _

  !بوده؟ کاری فشار از شاید

 :داد ادامه دخترکش یچهرهبهچهره و شد خم شد؛ مالیم

 این خودت قول به! بکنم؟ دل ازت تونممی مگه! منی زندگی یهمه تو. عزیزدلم _

 ...حاال تا که بودی آویزونم اگه نشستم تو پای به سال همه

  !کرد سکوت هامین و کرد نگاهش اشکی چشمان با آیناز

  !بارانی؟ چشمان این داشت سنگینی هایحرف چه

 !شبش؟ رنگ چشمان این داشت معناداری هایغصه چه

 کرده سکوت سال همه این هامین و داشت را مادرش داشتن آرزوی دخترکش

 !بود

 !دادمی ترجیح او به را مادرش آیناز

 :گفت و کشید عمیقی نفس چرخید؛ پا یپاشنه روی و ستادای صاف
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 خراب رو دنیا بگیرن من از رو تو تا بدن هم دست به دست دنیا یهمه اگه_

 ...بری دستم از ذارمنمی و کنممی

 .شد خارج اتاق از و بخشید سرعت پاهایش به

 ...دنیا یهمه از ترمهم دخترش احساس ولی بود؛ گیر دلش

 و کرد خارج تن از را هایشلباس تکبهتک عصبی. شد اتاقش وارد ناراحت

 ارقر آن روی را دستانش کف و ایستاد آینه کنسول رویروبه کوبید؛ زمین روی

 اوج در هم هنوز. شد خیره آینه در خودش چشمان به و گرفت باال را سرش. داد

 .سازد خود یدلداده را دختری هر توانستمی و بود جوانی

 !اشمردانه هایاحساس با بود مرد هم هنوز

 جنس از زنی به ببند دل و شود رها دخترکش عشق بند از توانستمی هنوز

 !خودش

 پا هب را شلوارکش ایستاد کالفه. کشید موهایش میان و برد باال را راستش دست

 .شد تخت وارد برهنه ایباالتنه با و کرد

 چشمان و برد باال شانه تا را پتو کشید؛ دراز پنجره روبه و اتاق در به پشت

 با روروبه اتاق در دخترکش وقتی بردنمی خوابش نبود؛ خواب. بست را اشخسته

 !داشت حضور شکسته دلی

 مثل او که داشت دوست هم و بود پشیمان هم پدر با تندش رفتار از که آیناز

 اتیحظل کرد؛ فکر کارش به دقایقی و گرفت دندان به ناخن بخرد را نازش همیشه
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 ودب روشن اتاق چراغ. کشید سرکی و کرد باز را هامین اتاق در آهسته و آرام بعد

 پا، نوک روی بنابراین برد،نمی خوابش روشن چراغ با هرگز پدرش دانست؛می

 پتو هلحظ یک در گرفت؛ را پتو یلبه و شد نزدیک تخت به صدابی و سالنهسالنه

 آغوش به را هامین یبرهنه یباالتنه تپش از خزید؛ تخت روی و کشید باال را

 .کشید

 رشس پشت به را گردنش و کند باز چشم توانست تنها بود شده غافلگیر که مرد

 پدر کمر به را اشگونه و کشیده آغوش به را او محکم آنقدر آیناز ولی کند؛ کج

 از را او کرد سعی. کردمی سلب هامین از را حرکتی هر انجام که بود چسبانده

 :کند جدا خود تن

 ...ببینم پاشو! کنی؟می چیکار! آیناز؟ _

 و کالفه هامین. چسباند خود به بیشتر را او و کرد لوس را خودش جوان دختر

 سویش به توانست تنها ولی. کند جدا خود از را او و برگرد کرد سعی معذب

 .بچرخد

 :پرسید کشیده و خندید ریز آیناز 

 !جـــــونم؟ بابایـــی _

 :گفت هایشلباس نامناسب وضعیت از خجول مینها

 ...نیست تنم لباس پاشو عزیزم _
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 و داد قرار هامین یبرهنه یسینه روی را دستش. کشید باال را خود و خندید آیناز

 جوان دختر هایمژه. افتاد هم چشمان به دو هر نگاه. داد تیکه آن به را اشچانه

 تالش جای به و شد پرت هامین حواس. بود شده قرمز اشبینی و خیس هم هنوز

 کنار از را او پریشان موهای و برد پیش دست خود، از آیناز کردن دور برای

 درپ به و بست پلک دخترک. برد آیناز گوش پشت به خودش یسینه روی و گونه

 به لذت با و برد سر زیر به را چپش دست اما هامین. کند نوازشش داد اجازه

 این از هامین و شد طوالنی آیناز چشم شدن باز. شد خیره انجو دختر یچهره

 تربیش روز به روز او. کند آنالیز را او یچهره اجزای تمام تا کرد استفاده فرصت

 کاش. بگوید برایش مادرش از توانستمی کاش. کردمی پیدا شباهت مادرش به

 دش باعث هک کشید عمیقی نفس. کند روشن را او ذهن تاریک نقاط توانستمی

. بود پشیمان. شود خیره پدر غمگین چشمان به و کند باز را چشمانش آیناز

 وتاهک مکثی با و کشید دندان به را زیرینش لب. است رنجانده را پدرش دانستمی

 :گفت

  ...شوکه حرفات از هم بودم ترسیده هم... بابا خواممی معذرت _

 از را اشچانه و کشید گردن نازآی. زد پلک تنها حرفبی و زد لبخندی هامین

 و داشت قرار هامین یسینه روی همچنان دستش کف اما کرد، بلند دستش روی

 .کردمی احساس نازکش و لطیف پوست زیر را او تند قلب ضربان

 و کالفه هامین. چسباند خود به بیشتر را او و کرد لوس را خودش جوان دختر

 سویش به توانست فقط ناتوان اما کند جدا خود از را او و برگرد کرد سعی معذب

 :پرسید کشیده و خندید ریز آیناز. بچرخد
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 !جـــــونم؟ بابایـــی _

 :گفت هایشلباس نامناسب وضعیت از خجول هامین

 ...نیست تنم لباس پاشو عزیزم _

 هب را اشچانه و گذاشت هامین یسینه روی دست. کشید باال را خود و خندید آیناز

 و خیس هم هنوز جوان دختر هایمژه. افتاد هم چشم به دو هر نگاه. داد تیکه آن

 کردن دور برای تالش جای به و شد پرت هامین حواس. بود رنگ قرمز اشبینی

 روی و گونه کنار از را او دلبر و پریشان موهای و برد پیش دست خود، از آیناز

 داد اجازه پدر به و بست پلک دخترک. کرد هدایت گوشش پشت به اشسینه

 دختر یچهره به لذت با و برد سر زیر به را چپش دست اما هامین. کند نوازشش

 .شد خیره جوان

  ...خندیدمی دلبرانه چقدر

 !بلرزاند؟ اطرافیان دل از دل و بزند لب عشق با توانستمی حد چه تا کرد فکر

 زایاج تمام تا کرد استفاده فرصت این از هامین و شد طوالنی آیناز چشم شدن باز

. کردمی پیدا شباهت مادرش به بیشتر روز به روز او. کند آنالیز را او یچهره

 او ذهن تاریک نقاط توانستمی کاش. بگوید برایش مادرش از توانستمی کاش

 ...شدنمی. کند روشن را

 ...بزند هم بر را تصوراتش و کند او به را خیانت این شدنمی
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 پدر غمگین چشمان به و کند باز را چشمانش آیناز شد اعثب که کشید عمیقی نفس

 .بود پشیمان. شود خیره

 وتاهک مکثی با و کشید دندان به را زیرینش لب است، رنجانده را پدرش دانستمی

 :گفت خجالت و

  ...شوکه حرفات از هم بودم ترسیده هم... بابا خواممی معذرت _

 روی از را اشچانه و کشید گردن ینازآ. زد پلک سکوت در و زد لبخندی هامین

 ضربان و داشت قرار هامین یسینه روی همچنان دستش کف اما کرد، بلند دستش

 .کردمی احساس نازکش و لطیف پوست زیر را او تند قلب

 روی از را خود کند مجبورش و آورده خود به را آیناز تا خورد تکانی هامین

 اما هامین. نشست تخت روی جوان دختر و دش هم همانطور. کند جدا پدر یسینه

 حرکت کی با و برداشت رنگی سفید تیشرت رفت؛ لباسش کمد سوی به و شد بلند

 حرکات ناظر و نشسته زانو دو که دخترکش کنار تخت روی و برگشت. زد تن

 دست با و داد قرار تخت روی عمود صورت به را چپش دست. نشست بود، پدر

 :گفت آرام و شد روروبه دیوار محو. کرد مرتب ار نامرتبش موهای راست

 پیش وقت خیلی رو کاراین کنم ازدواج خواستممی اگه من... من! آیناز؟ _

 .کنم بزرگ تنهایی به رو تو شدم مجبور که بود سالم هفده بله،. کردممی

 :داد ادامه و دوخت آیناز کنجکاوی   از شده درشت چشمان به را نگاهش
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 من برای تو. منی زندگی بزرگ ُرکن تو اما... تونممی هنوزم. متونستمی آره_

 .نره یادم رو روز اون وقتهیچ که اینشونه یه من برای تو. یادگاری

 :داد قرار تخت روی را پایش یک و نشست آیناز روی روبه

  ...کنه درمانش تونهنمی تو جز کسهیچ که دارم دردی من _

 دز لبخندی هامین اما بود؛ حرفش یادامه منتظر و دهز زل پدر به کنجکاوانه آیناز

 :گفت و

  .گشنمه خیلی. بخوریم کن درست چیزی یه پاشو پاشو، _

 هگذشت ندادن توضیح در ُمصر را پدرش همچنان و بود نرسیده هدفش به که آیناز

 :گفت و کرد جمع را هایشلب بازنده دید،

  ...بگو مامان از برام! بابا؟_

 :گفت خنده با و گرفت دخترک شرور چشمان از نگاه هامین

 شقبل شیمی جذاب بابای یه اتاق وارد وقتی بعد به این از باشه یادت ضمن در _

 ...باشه تنش مناسب لباس که بزنی در

 کند،می امتناع گذشته رمز و راز گفتن از پدر هم باز که دانست و خندید آیناز

 حکمم اییبوسه و کشید پدر سمت به را خود تخت روی نشسته گونههمان بنابراین

 :گفت و کاشت اشگونه روی آبدار و

 ...من برم جذابم بابای قربون _
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 :داد جواب و داد تکان سری هامین

 .شد شب نصف دیگه، پاشو. دختر نکنه خدا _

 :گفت شد،می بلند تخت روی از که حینی آیناز

 ینبب. کردم درست سبزی رمهقو برات. کنم گرم باید فقط است، آماده شام چشم _

 ...بابا داری کدبانویی دختر چه

 رهخی آیناز یرفته راه به و زد تلخی لبخند هامین شد، خارج اتاق از بالفاصله و

  .شد

  !کدبانو؟ دختر

 !بود بچه هم هنوز کاش

 !شدنمی بزرگ آنقدر وقتهیچ کاش شد،نمی بزرگ کاش

  !دندشش کدبانو و شدن بزرگ برای بود زود هنوز

 !کند؟ فکر دادنش دست از به توانستمی چطور

 !بگوید او به افتاد اتفاق قبل هاسال که را آنچه توانستنمی هنوز

 !بود زود چیز همه برای! بود زود هنوز

★★★★ 

  !تو؟ عجولی انقدر چرا زنممی حرف عزیز با گفتم که من داداش! امیرحسین؟_
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 :گفت و زد زل پسرعمویش به مضطرب جوان پسر

  ...بره دستم از ترسممی همش... دارم استرس... تونمنمی _

 :گفت و چسبید پسرعمویش بازوی به ملتمس

 ...کن خالصم برزخ این از زودتر... هامین خدا رو تو _

 :گفت خندید هامین

 زنممی حرف جون عزیز با امشب. باشه باشه. کن نگاش خدا رو تو _

 :داد جواب خوشحال امیرحسین

 .کنم جبران برات شاءهللاان... هامین دیونتمم _

 :گفت شوخی به و لبخند با داد؛ تکان سری هامین

 کمی بابا. کنی جبران تو که نشم عاشق سیاه صدسال خواممی اینه عاشقی اگه _

 ...هاچیزیه خوب هم تحمل

 :گفت احساس با و شد خیره دور اینقطه به متفکر امیرحسین

  ...پسر نیست لیشحا مکان و زمان عشق _

 :داد ادامه و دوخت کردمی نگاهش مهربانی با که هامین به را مضطربش نگاه

 تدس از برای نگرانی بفهمی! چی یعنی انتظار بفهمی و بشی عاشق امیدوارم _

 !چی؟ یعنی عشقت دادن
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 :گفت و خندید بلند ظاهر به ولی «نکنه خدا» گفت دل در هامین

 ...دممی لقو بهت. شمنمی عاشق من _

 صدایش خدا هم باز بود، گفته دل در ای«خدانکنه» آنکه با هاسال از بعد حاال و

 امیرحسینی جنس از دختری عاشق... بود شده عاشق و کرد رهایش نشنید؛ را

 ...که

 !رفتندنمی شوم سفرآن به وقتهیچ کاش

 شت،دا عزیز از بعد که فامیلی و فک تنها پسرعمویش، تنها امیرحسین کاش

 .گذاشتنمی تنهایش

 رها تنها عاشقی گیرنفس باتالق این در را او و شدنمی راه نیمه رفیق کاش

 !کردنمی

 !مطلق تاریکی نه و بود روشن که شدمی منتهی راهی به هایشکاش کاش

★★★★★ 

 

. برگردد مشهد سفر از بانوپری بود قرار امروز. گذشتمی شب آن از چندروزی

 را مشهد به مسافرت هوای دلش مدام و بود گذشته او از زیادی سال و سن

 همکارانش به را او شرکتش مخصوص تور با وقت چند هر هم هامین. کردمی

  .فرستادمی مشهد به و سپردمی
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 هوا به سر دخترک ولی روند،می فرودگاه به که بود داده اطالع آیناز به دیشب

 در کمتر و بود خواندن درس مشغول مدام روزها این. بود خواب هم هنوز

 .شدمی ظاهر پدر دیدرس

 لمث کوچولویش پرنسس. رساند آیناز تخت به را خود و کرد باز را اتاق در آرام

 را او توانستمی اگر. بود خواب غرق و برده دهان به را اشاشاره انگشت هابچه

 اما خندید دلش ته از. شدمی اشخیره روزشبانه و داشتمی نگه حالت همین در

 لحا به دلش ولی بخندد؛ بلند بلند صحنه این دیدن با خواستمی دلش. صدابی

 کرده ترسیم زیبا ایصحنه سفید بالش روی پریشانش موهای. سوخت دخترش

 آیناز از عکس چندین مختلف زاوایای از و کرد خارج جیب از را اشگوشی. بود

 .کرد فرو جیبش داخل به مجددا و گرفت

 و برد باال دست آرام. دوخت آیناز برفی   و سفید صورت به را نگاهش و شد خم

. کرد بوسیدن هوس دلش. زد کنار را بود افتاده صورتش روی که مویی تار

 هایلب. رفت جلوتر و زد لبخند! بوسیدنش؟ داشت اشکالی چه اما بود شده بزرگ

 چشمانش و دکر مکث کمی. داد قرار دخترک گلگون یگونه روی آرام را داغش

 !کرد؟می چه را خوشش بوی. بست لذت با را

  گذاشت؟می دلش کجای را پوستش للطافت

 .کشید عقب را خود و داد بیرون نفسی

   !دخترک؟ این از کند دل شدمی مگر

 ...ببوسد را او باره سه و دوباره خواست
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  :کند اعتراض و شود بیدار خواب از تا ببوسد آنقدر

 ...میاد بدم. نکن مالی ماچ نوم انقدر! بابا؟ _

 تشدس نشست؛ تخت روی و کشید عقب کامل. خندید مسئله این به فکر با خودش

 :گفت و کشید آیناز موهای و سر روی گونهنوازش را

 !میاد؟ داره عزیز پاشو! خوابی هنوز که تو! عروسک؟... منو دختر ببین _

 .نکرد باز را چشمانش اما خورد تکانی آیناز

 !!کردمی دلبرتر و ناز را او کردنش رفتار گانهبچه این که آخ

 :گفت بلندتر و خندید دوباره هامین

 هآماد دیگه یدقیقه پنج تا اگه! ها؟رفتم خودم و نموندم منتظرت چرا نگی بعدا _

 چهب و تره جا بینیمی و شیمی پا تو وقتاون... فرودگاه رفتیم کمیل و من نشی

 ....نیست

 مالید را چشمانش. پرید جا از نور سرعت به و داد نشان العملعکس نازآی باراین

 :گفت و

 !زنی؟می باش بیدار. شدی سحرخیز! خان؟ هامین خبره چه. سالم _

 :گفت و خندید بلند جوان مرد

 همگ! بیام؟ باید بال و اال گفتی دیشب نبودی تو همین مگه... پررو دخترک _

  !؟بریم نداریم حق تو بدون نگفتی
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 :داد جواب و آورد باال تهدید ینشانه به را انگشتش آیناز

 !رفتیمی من بدون داشتی جرات اگه. گفتم آره _

 :گفت و انداخت باال ایشانه هامین

 وت انگشت هابچه مث دیدم که بکشم روت رو پتو اومدم... دیگه رفتممی داشتم _

 ...ردمک هم مالیت ماچ خالی جات. گرفت خندم. خوابیدی دهن

 :گفت چندشی لحنی با آیناز

  !نکن؟ ماچی منو نگفتم بار هزار مگه! بــــــابــــــا؟... إ_

 به را هامین یقهقهه کارش. کرد پاک محکم را هایشگونه دست پشت با سپس

 :گفت و شد بلند جا از آلوداخم دخترک. داشت دنبال

 ...کنممی چیکار دونیمی تخود کنی ماچم اینجوری دیگه بار یه بابا... ایـــش _

 :پرسید دخترش به خیره و خندید هامین

 !کنی؟می چیکار _

 :گفت و داد تکان هوا در دستی آیناز

 هامین آقا بخون رو تهش تا خودت... خونممی درس و بیدارم شبا نصفه من _

 :گفت و خندید مستانه و بلند هامین

 !پرنسس؟ روزها و هیوالست اشب که همونی تو نکنه. ترسیدم... وای... وای _
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 :گفت بلندو معترض و کرد خارج دستشویی از را سرش آیناز

  !بــابـــــــا؟ _

 :گفت و خندید بلند بودند، رفته باال تسلیم نشان به که هاییدست با هامین

  !شهمی پیداش کمیل االن شوآماده زودتر. خانم هیوال نخور منو. باشه باشه _

 و انداخت باال ابرویی کشید؛ نشان و خط پدرش برای و کرد نازک چشم آیناز

 :گفت

 بشه شب بذار! ؟...خونهمی خروس کبکت! خوشحالی؟ میاد داره جونت مامان _

 .دممی نشون بهت رو هیوال

 اردو دوباره خبیثانه لبخندی با دخترک تا شد خارج اتاق از شنگول. خندید هامین

 .شود دستشویی

. شدند شرکت، در هامین همکار و دوست کمیل، ماشین ارسو دو هر بعد ساعتی

 و شور و شر پر پسری کمیل بود آرامی و باحیا عاقل، مردی که هامین برعکس

 .جنبیدمی هم گوشش و سر گاهأ معلوم قرار از. بود شلوغ

 :گفت کمیل. شد ماشین سوار آیناز کههمین

  ...همین کوپ دختر و پدر _

 ،نگریستمی را پدرش که متعجب آیناز   به نگاهی ندشکمرب بستن حال در هامین

 :پرسید و انداخت
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 !شده؟چی مگه _

 :گفت و انداخت آیناز به محبتی با نگاه ماشین آینه از و زد استارت کمیل

 .عالمین خوشتیپای از جفتتون _

 کمیل. خندیدند باهم دو هر باراین ولی خورد گره هم در آیناز و هامین نگاه دوباره

 :گفت و خندید هم

 !من گل امروز شدی مهربون چه. خان هامین جناب َبه_

 :گفت و داد تکان سری هامین

 ...باشه رانندگیت به حواست. نکن خوشمزگی _

 :داد ادامه آمرانه و انداخت نگاهی آیناز سوی به

 ...ببند رو کمربندت _

 :گفت و داد نشان دلخور را خود کمیل

 من! کنی؟می بازی جوون من   احساسات با چرا. دمبو شده امیدوار داداش جون _

 نکن سرخورده منو انقدر... َمرد سالمه نه و بیست همش

 :کرد تکرار و داد تکان سری تاسف با هامین

 !کمیل باشه رانندگیت به حواست _

 :گفت و انداخت دوستش به نگاهی کمیل
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 .چـــشــــــم_

 ردهک پیدا را شانزندگی پازل یشدهگم یتکه که انگار عزیز، دیدن با بعد ساعتی

. دبازگشتن خانه به او با و کشیدند آغوشش در بسیار خوشحالی با دو هر باشند،

 شد دعوت شام به آیناز، و عزیز برای خود پرانینمک با و هامین دعوتبی کمیل

 فهمیدن در سعی سنگین هایهنگا با هامین شام از بعد. ماند آنان مهمان را شب و

 به چایی شد؛ او یخیره نگاه   یمتوجه چایی خوردن هنگام او که داشت کمیل دفه

 :گفت بانو پری. افتاد سرفه به و پرید گلویش

 .پسرم باش مراقب _

 :گفت و انداخت هامین به نگاهی ایستاده و داد قرار میز روی را فنجانش کمیل 

 یلحظه چند تا کنمینم تضمین چون برم، باید االن همین واسه. عزیز مراقبم _

 .بمونم زنده دیگه

 :گفت نگران بانوپری که داد تکان سری و خندید هامین

 ...نکنه خدا! پسر؟ حرفیه چه این وا_

 :گفت و داد نشان هراسیده را خود کمیل

. خورهمی رو من نگاهش با داره که فهمینمی بندازین پسرتون به نگاه یه آخه _

 ...دیگه برم من بهتره

. دش منحرف سویش به هامین از سنگینی نگاه چه که نفهمید و خندید بلند زآینا

 :گفت کمیل
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 ...من شدن جنازه به بخندین شما دیگه بله _

 :کرد تکرار را پیشش حرف خندان بار این بانوپری

 ...جان پسر خدانکنه_

 :داد ادامه و انداخت بود خیره آیناز به که هامین به نگاهی

 !مادر؟ نه مگه... رفت سر اشحوصله بود، تنها مابچه هم هامین _

 :گفت سر دادن تکان با و گرفت آیناز از نگاه هامین

 ...نگیرین جدی شما... عزیز کنهمی شوخی _

 :گفت ترس با هامین جواب در کمیل

 باریدمی آتش هایشراره چشمانت از داشت. باشم کرده شوخی اگه بشم کور _

 ...من برادر

 :گفت و کرد رتبم را کتش سپس

 خوش همیشه. هادعوتی این از باشه تا. شممی مرخص حضورتون از دیگه من _

 .باشین

 :گفت و انداخت هامین به ترسانی نگاه

 خدا به میرم دارم دیگه من... خدانگهدار _
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 تا را او و رفت تحلیل اخمش. داد تکان سری و شد بلند جا از خنده با هامین

 آیناز و بود رفته اتاقش به عزیز بازگشت وقتی. کرد همراهی خانه از بیرون

 اقشات وارد و رفت باال هاپله از بزند حرفی آنکهبی. بود میز کردن مرتب مشغول

 که خواستنمی دلش هیچ. کردمی صحبت جدی کمیل با فرصت سر باید شد؛

 اولین در تا کرد جزم را تصمیمش. کند پیدا او به عاطفی وابستگی آینازش

 .کند صحبت او با تفرص

 و بلند سر دادمی قرار مخاطب را او اتاقش از که بانوپری صدای شنیدن با آیناز

 :کرد تیز گوش

 ...شده خشک گلوم بیار، برام گرم آب چیکه یه دخترم! ؟آیناز_

 دهکر شروع نیامده. انداخت عزیز اتاق به نگاهی و زد دلبرانه لبخندی جوان دختر

 عزیزش برای گرم آب کمی تا رفت آشپزخانه سمت به و داد تکان سری. بود

 رست از و کشید بلندی"  هیع" .دید سرش پشت را هامین برگشت که همین. ببرد

 شترس به تا بست را چشمانش لحظاتی برای. افتاد زمین به دستش در استکان  

 :پرسید او به نزدیک و رساند او به را خود شده هول هامین. کند غلبه

 !خوبه؟ حالت د؟شچی _

 دکشی عمیقی نفس بود، داده قرار سینه روی را دستش اول یلحظه همان که آیناز

 :گفت چشمانش کردن باز با و

 !میایی؟ صدا و سربی چرا شبی نصف... بابا ترسیدم _
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 دراز را دستش نگران هامین اما کند جمع را استکان هایشکسته خرده تا شد خم

 :شد مانعش و کرد

 .باش پات مراقب.... بیرون برو تو. کنممی جمع خودم. نزن دست_

 :داد جواب و کرد نگاهش آیناز

 ...جمع خودم. بابایی شهنمی چیزیم من _

 :کند تمام را حرفش نداد اجازه و پرید حرفش میان هامین

 ...بیرون برو... کنممی جمع خودم گفتم _

 :ترف سماور سمت به و برداشت استکانی دوباره آیناز

 .بردارم عزیز برای دیگه استکان یه بذار پس باشه، _

 :گفت حرص با آمیخته لحنی با و نگران هامین

 .باش پات مراقب _

 را آشپزخانه و شد رد هاشیشه خرده روی از دقت با و کرد پر را استکان آیناز

  .کرد ترک

 !شق کله یدختره

 و کرد سازیپاک شکسته یهاشیشه از تمام دقت با را آشپزخانه هامین بعد کمی

 .رفت بیرون
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 جمع را میوه هایظرف. بود عزیز کنار یعنی این. نداشت حضور سالن در آیناز

 شستن مشغول و ریخت مخصوص سطل در را هاآشغال. برد آشپزخانه به و کرد

 .شد ظروف

 که آنقدر... دادمی انجام را خانه سخت کارهای تنهایی به خودش هاسال این تمام

 وقتهیچ را نبود بیش کودکی آیناز وقتی. بود آنها ترینساده شستن فظر

 انجام را خانه کارهای هم که بود دشوار و سخت برایش چقدر رفت؛نمی یادش

 ...گذشتاما. کند داریبچه هم و دهد

 !شد دلبرکش بلند قامت حصلشماه و گذشت

 

 اش،جوانی. برسد سن این به آیناز تا کشید دوش به را سختی روزهای

 .ریخت اشزندگی دختر تنها پای را هایشخوشی یهمه آرزوهایش،

  ...نکرد عاشقی... نکرد جوانی... نکرد خوشی

 داریبچه او بودند، نوش و عیش پی سالش و همسن مردان یهمه که زمانی

 با بانو عزیز. دادمی انجام تنهایی به کدبانو یک مثل را خانه کارهای و کردمی

 ار اشپسری ینوه دو تنه یک که گذشته همچون توانستنمی داشت که یادیز سن

 یوظیفه که انگار کند؛ تربیت و بکشد دندان به هم را آیناز بود کرده بزرگ

 .بود افتاده او دوش روی هایشنتیجه نوه کردن بزرگ
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 را او پشت از آیناز که بود گذشته خیال و فکر در ظروف شستن حال در هامین

 :گفت و کشید آغوش به

 ...خان هامین نیست شما کار این _

 !دخترک کارهای این با شدمی اراده از عریان

 :گفت و داد تکان سر

  ...لقب این از متنفرم. خان نگو من به گفتم بهت بار هزار _

 :گفت و کرد جدا خود از را دخترک زد؛ چرخینیم

 ...باش نرنگی سنگین! چیه؟ حرکات این... دیگه شدی بزرگ_

 :گفت زنان قهقهه و کشید کنار آیناز

 ...نفرسته پس برام رو تو شوهرت فردا پس فردا تا باش رنگین سنگین _

 و دکر پنهان دستش دو انگشتان مابین را اشخنده آیناز و کرد نگاهش خیره هامین

 :گفت

 !؟...بابایی فقط... شممی رنگین شم،می سنگین... باشه باشه _

 :داد ادامه بچگانه لحنی با رد؛ک کج را سرش

 زیاد تونمنمی من آخه! نفرسته؟ پس که بدی خوب شوهر یه به رو من شهمی _

 ...بشم سنگین



 
38 

 :گفت و زد چرخی انداخت؛ خودش به نگاه یک

 ...خب شممی زشت بشم سنگین... خوبم چقدر االن ببین _

 آب شیر زیر را هایشدست و برداشت هازیبایی یآینه از را اشخیره نگاه هامین

 :گرفت

 ...کنم صحبت جدی باهات باید آیناز _

 که تدانس پدر کالم جدیت شنیدن با آیناز. چرخید دخترک سوی به و بست را شیر

 :دپرسی و ایستاد صاف بنابراین. کند مراعات باید او و نیست شوخی وقت االن

 ...بابا بزنیم حرف...باشه _

 .نشست داشت قرار آشپزخانه وسط که میزی پشت و برداشت قدم هامین

 رفتگ قرار مقابلش که همین. بنشیند کرد اشاره آیناز به و قفل هم در را دستانش

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 حواست و هوش تمام که الزمه. سازیه سرنوشت سال تو برای امسال آیناز ببین _

 یه پس بگیری، رو اتچندساله زحمات یثمره امسال باید. بدی کنکورت به رو

 ...دارم ازت خواهشی

 :داد ادامه و دوخت آیناز نافذ چشمان به مستقیم را اشجدی نگاه
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 در زیادی هایفرصت... نکنی فکر درس جز چیزهیچ و کسهیچ به کن سعی_

 هر هب کردن فکر برای فرصت بعدها. کن فکر کنکورت به فقط... داری رو پیش

 ...نکن کسی درگیر رو ذهنت و خودت پس داری، رو کسی

 ینهام. کرد سکوت و انداخت پایین را سرش بود، دریافته را پدر منظور که آیناز

 بنابراین. کند سازیپاک بود اطرافش که مردی هر از را او ذهن داشت قصد

 :گفت و داد ادامه

 رچقد دانشگاه هایصندلی اون از یکی روی نشستن و لحظه این برای نره یادت _

 ...بگیره ازت رو رویاهات نده اجازه کسهیچ به پس.. .کشیدی زحمت

 هاحرف این برای» بگوید خواست و انداخت هامین به نگاهی زیرچشمی آیناز

 روی و گفتن زبان اما بگوید قلبش درون راز از خواست ؛«است شده دیر

 را او توانستمی چطور بود، سرپرستش و پدر هامین. نداشت کردن جسارت

  !برنجاند؟

 پدر نگران نگاه به نگاهی. کرد تایید را جوان مرد هایحرف و داد تکان سری 

 .شد خوشحال دید، چشمانش عمق در را رضایت وقتی و انداخت

 هامین و زد لبخندی نکرد، مکدر را او خاطر دلش هایحرف با اینکه از خوشحال

 :گفت و کرد جابجا صندلی روی را خود

 خونه این تو مهمونی هیچ هم فردا از. کنی احتاستر باید وقته دیر دیگه خب _

 ...بخونی رو درست راحت تو تا شهنمی برگذار
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 حلقه او گردن دور را هایشدست. رساند پدرش به را خود و شد بلند جای از آیناز

 از را هایشدست اما کشید، عقب و گذاشت اشگونه روی آرام ایبوسه کرد؛

 .برنداشت پدر گردن

 ...کندمی تاببی را هامین اندازه چه دمادم هاینزدیکی این دانستمی کاش

 لذت از اششده بسته چشمان هامین که ببیند را پدر چشمان تا کرد کج را سرش

 :کرد تالقی او با نگاهش و کرد باز را دخترک یبوسه

 ...بابا دارم دوستت خیلی _

 وا جز دختر این بیاید یادش شد باعث ذهنش در "بابا" یچندباره و چندین تکرار

 شظریف انگشتان روی ضربه چندین آرامی به و زد لبخندی. ندارد گاهیتکیه هیچ

 از را ودخ و ایستاد صاف آیناز متعاقبا. شد بلند جای از مهربانش لبخند با و کوبید

 :گفت زیرلب و برداشت قدم هامین کرد؛ جدا پدر قدرتمند و چهارشانه تن

 ...عروسک بخیر شب _

 رفتن به و خندید. دادمی هم را جانش مرد این زبان از عروسک لفظ شنیدن رایب

 تا خواست خدا از و رفت او باالی و قد یصدقه قربان دل در. شد خیره پدرش

 .کند شاد را او دل کنکور در موفقیت با بتواند

 ببرد باال را نگاهش آنکهبی. زد در کمیل که بود اشرایانه یصفحه به نگاهش

 :داد ورود یاجازه

 ...تو بیا_
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 :پرسید کشید، اتاق به که سرکی با و کرد باز را در کمیل

 !رییس؟ هست اجازه_

 :داد جواب بود رویشروبه یصفحه محو که حالی در هامین

 ...کمیل تو بیا_

 هب نگاهینیم در بستن از قبل گذاشت؛ اتاق درون به قدم خوشحالی با جوان مرد

 .بست را در سپس و انداخت منشی میز

 !آرامش چقدر

 :گفت و کرد رها هامین رویروبه مبل روی را خود آهسته

  .داره خصوصی به حال یه اصال. بودم هامبل این عاشق همیشه _

 :داد جواب و انداخت او به کوتاهی نگاه عینکش باالی از هامین

 !بیکاری؟ انقدر یعنی! هان؟! کنی؟ تعریف من اتاق مبل از که اومدی االن _

 :گفت و خندید مردانه و بلند کمیل

 ...بیاد دستم مذاکره جو یکم. بکنم رو هامچینیمقدمه بذار خب بابا _

 مبل پشتی از را اشتکیه کمیل. کرد نگاهش طوالنی و مشکوک بار این هامین

 را هایشانگشت و داد قرار زانو روی را هایشدست. شد خم جلو به و برداشت

 .دکر قفل هم در

 !گفت؟می باید چطور
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 !داد؟می انجام ایواژه چه با را شروعش اصال

 هتکی اشصندلی به و نشست صاف کمیل به خیره و مشکوک نگاه همان با هامین

 :داد

 ...بزن رو حرفت. دممی گوش _

 شنیدن از بعد هامین العملعکس دانستنمی افتاد؛ کمیل جان به استرس

 !بود؟ خواهد چه درخواستش

 کرد رها نیز را اششده حبس نفس آنها کردن رها با و کشید دندان به را هایشلب

 :گفت و

  ...داری رو من بزرگتر برادر حکم تو راستش _

 او به را جانش که کسی هامین، از درخواستش کردن بیان بود سخت برایش

 !بود بدهکار

 نگاه برق وقتی از. چرخیدنمی دهان در اشلعنتی زبان اما کردمی دلدل

 از را هامین شده هرطور تا کرد جزم را عزمش بود دیده را آیناز آمیزرضایت

 پرسیده که هامین جواب در و داد قورت را دهانش آب. کند آگاه اشقلبی خواست

 : بود

 ...!خب؟ _

 :گفت استرس با
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 زندگی تو شدی فرشته یه دادی نجات تصادف اون تو رو من جون وقتی از _

 کسهمه و چیزهمه از که بودم جوونی پسر یه من روزها اون راستش... من

 ودب شده باعث هااین یهمه نبودن، پدرم توجه مورد بیکاری، تنهایی،. بودم خسته

  ...بیافته اتفاق اون

 :داد ادامه زد، که تلخی لبخند با

 ...دادی نجاتم هم تنهایی منجالب اون از بلکه من جون تنها نه تو ولی_

 :گفت و زد بخندیل هامین

 پسر هستی منجالب اون توی هم هنوز ولی باشم، داده نجات رو جونت شاید _

 ...جان

 :داد ادامه و زد گره درهم میز روی را هایشدست و کشید جلو را خود

  ...نیستی تنها باراین ولی _

 :گفت و کرد خرجش ایمرموزانه نگاه

 ...ندارم خبر هیچی از کنن خیال. هستن برت و دور رنگارنگی هایآدم _

 رد جواب برای داشت و شده آیناز عاشق که بود فهمیده آیا! بود؟ چه منظورش

 ...مردمی شکبی شدمی رد اگر! کرد؟می چینیزمینه او به دادن
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 ندبل جای از دوستانه لبخندی با او که بود شده هامین یچهره محو تعجب با کمیل

 کرد کج را راهش کوبید؛ اششانه به آرام یضربه چند و رساند او به را خود شد؛

 ...اما بود ستودنی جوانی. نشست کمیل رویروبه مبل روی رفت و

 :گفت و داد قرار پا رو پا 

 یلیخ! افتادی؟ هاگذشته یاد چرا ببینم بگو حاال. دارم ایمان بودنت پاک به ولی _

 رو بابات ماشین که بود سالت ۶۱ فقط موقع اون. گذرهمی ماجرا اون از که سال  

  ...دادیمی ویراژ خیابونا تو و برداشتی

 :گفت و زد قهقهه

 ...روزها اون به برگردی خوادمی دلت نکنه _

 :گفت و کشید پیشانی روی را اشکرده عرق دست کف کمیل

  ...راستش! نه _

 :بیاورد زبان به را حرفش ترراحت کمیل تا کرد سکوت هامین

 ...که دونیمی تو هامین. ..راستش... من _

 ...توانستنمی! نه

 راگ! چه؟ کردمی مخالفت اگر! کند درخواستی چنین توانستنمی هامین از حداقل

 رپد با جدل و بحث دلیل به روزگاری که دیدمی مستی پسرک همان چشم به را او

  !چه؟ دادمی ویراژ شهر هایخیابان در و برداشت را اشماشین
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 هب دل دوخت بود حرفش یادامه منتظر خونسردی با که هامین به را نگرانش نگاه

 :گفت مردانه و زد دریا

 ...هامین خواممی رو آیناز من_

 گذشته از که کسی تنها! آیناز؟! شنید؟می چه. شد خشک هامین هایلب روی خنده

  !بود؟ مانده برایش

 !بود؟ شوخی! بدهد؟ کمیل به راحتی همین به را او

 !ناز؟آی...او

 جلو را خود و برداشت دیگرش پای روی از را پایش و کشید هم در اخم ناخواسته

 :کشید

 !چـــــی؟_

 :گفت و کرد تکرار آرام و داد قورت را دهانش آب کمیل

 ...شدم عالقمند آیناز به من هامین_

 خواندن درس مشغول اتاقش در که آیناز حتی هامین فریاد صدای شدن شنیده با

 :کرد تیز گوش و ندبل سر بود

 ...!آیـــــــنـــاز؟_
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 به را خود و شد بلند تحریرش میز پشت از هراسان نامش یدوباره شنیدن با

 دیدنش با کشیدمی را انتظارش هاپله پایین که جوان مرد. رساند هاپله باالی

 :گفت بلند و شد قراربی

 !آیناز؟ کردی چیکار تو _

 :پرسید لکنت با و شد یرهخ هامین چشمان به متعجب آیناز

 !شده؟... چی! کردم؟ چیکار... چی _

 :گفت معنادار اخمی با و داد قرار پله اولین روی را راستش پای هامین

 انقدر! نداری؟ تربزرگ! ام؟چیکاره اینجا من! کردی؟ صحبت کمیل با تو _

 عاطال من اینکه بدون ذاری،می ازدواج مدار قرار مرد یه با که شدی سرخود

 !باشم؟ داشته

 هک بود هاییپله میانشان یفاصله. انداخت پایین را سرش متعجب و خجول آیناز

 :گفت و داد تکان هوا در را دستش عصبانی. دادمی نشان هامین از برتر را آیناز

 ...ببینم پایین بیا_

 مرد به را خود عصایش کمک با آرامی به و بود شنیده را هامین صدای بانوپری

 و زدمی چنگ را موهایش و چرخیدمی خود دور عصبانیت از که رساند نیجوا

 :گفتمی لب زیر

 ...بده صبر خدا_
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 شتشپ هامین. گرفت قرار مقابلش در بانوپری که بود رسیده پله آخرین به آیناز 

 یرزنپ ایستاد، بانوپری کنار صدابی آیناز. کردمی غرغر لب زیر و بود هاپله به

 :پرسید و نگریست او به ؤالیس نگاهی با

 !شده؟چی_

 آنها به را خود و برداشت قدم عصبانی. دید هم کنار را دو آن و برگشت هامین

 ترس با آیناز که بود عصبانی آنقدر اشچهره و عجوالنه آنقدر حرکاتش ،رساند

 ایه چشم به هامین. کرد پنهان بانوپری پشت را تنش ینیمه و رفت عقب قدم یک

 :زد فریاد و زد زل او هسیا

  !بپرسین خانم این از _

 :داد ادامه و گرفت او سوی به را انگشتش

 ...زدن هاشونمحرف و کرده انتخاب شوهر خودش برای که شده سرخود اونقدر _

 :پرسید آیناز به رو متعجب و هراسان بانوپری

 !کردی؟ چیکار تو! آینـــاز؟_

 و کرد قفل هم در را هایشدست کشید؛می خجالت هم بود، ترسیده هم دخترک

 :زد داد که شد چندان دو هامین خشم سکوتش از که انگار. انداخت پایین را سرش

 تمدارا قرار که بگو... نبوده حالیت ترکوچیک تربزرگ که بگو! بزن حرف _

 ...گذاشتی کمیل با رو
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 :پرسید معنادار و متعجب هامین به رو بانوپری

 !هامین؟ گیمی داری چی! کمیل؟_

 :کشید چنگ و برد موهایش میان را دستش عصبی و کشید بلندی پووف هامین

 !شده الل که بینیمی...بپرس خودش از! حقیقت _

 :گفت و برداشت خیز جلو به قدم یک دیگر بار

 !بوده؟ بینتون چی ببینم بگو... دیگه بزن حرف د   _

 و انداخت او به ایمظلومانه نگاه هامین، امانبی هایفریاد از کرده بغض آیناز

  :داد جواب غمناک

 ...بابا نبوده بینمون چیزی... خدا به هیچی_

 :کرد قطع را حرفش هامین

 رفتی! بگی؟ من به بیایی خودت نداشتم ارزش برات اونقدر. بابا نگو من به_

 زا فرستیمی رو کمیل بعد گذاشتین، رو قرارهاتون! زدی؟ کمیل به رو حرفات

 !بگیره؟ جازها من

 :شد نزدیک هامین به قدم یک جناب به حق و داد خرج به جسارتی آیناز

 ...گفتم منم پرسید خودش مورد در رو من نظر کمیل آقا... بابا نیست طوراین _

 :کرد کامل را آیناز یمانده ناقص یجمله و زد فریاد هامین
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 !میاد خوشم ازت... آره گفتی توام _

 .زد زل پدر خشمگین یچهره به و کرد سکوت آیناز

 !کند آرامش شدمی کاش

 آیناز اینکه خاطر به فقط! بود؟ چه خاطر به عصبانیت همه این خب... خب اما

 و دوست با آیناز ازدواج مخالف او یعنی! داشت؟ کمیل به راجع مثبتی نظر

 فعالیت کنارش در زیادی هایشب شاید یا و روزها که کسی! بود؟ خود همکار

 !شد؟می محسوب او سوم چشم و شتدا

 !کنه؟می صحبت مرد یه از داره و ایستاده من رویروبه که تویی این آیناز_

 :پریسید و دوخت آیناز به هامین از را نگاهش بانوپری

 مدار قرار هم با و بشینین شهنمی که همینجوری. دخترم بدی توضیح باید _

 ...که شهنمی نیست، خوبی یزمونه زمونه. بذارین

 :خروشید آیناز

 ور حقیقت منم خب پرسید، رو من نظر کمیل... نذاشتیم مدار قرار گممی عزیز_

 ...گفتم

 اقصن را او ببیند را کمیل دیگر بار یک اگر شکبی زد؛ بیرون هامین گردن رگ

 :گفت و زد پوزخندی. کندمی

 ...تربزرگ بی تربزرگ... چغندر برگ ماهم دیگه، بله_
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 :داد جواب او به رو و برگشت پدر سمت به آیناز

 شما اب باید ولی مثبته، موردش در نظرم گفتم فقط... نذاشتیم قراری هیچ بابا _

 .کنه صحبت

 :پرسید و کشید هم در اخم هامین

 هشب نگفتی! هستی؟ راضی نگفتی! میاد؟ خوشم ازت نگفتی بهش! همین؟ فقط _

 !کردی؟ فکر

 :داد جواب و انداخت پایین را سرش آیناز

 ...نگم دروغ دادین یاد بهم خودتون. بابا دادم جواب منم پرسید _

 !شاخدار نوع از هم آن گفت،می دروغ اینبار کاش

 :گفت و رفت باال جوان مرد صدای دوباره

 قح نگرفتی اجازه بابام از وقتی تا بگی تونستیمی... ندی جواب تونستیمی _

 ...گفتیمی کنی، صحبت من با نداری

 :گفت بلندی صدای با بود، شده هیستریک دیگر که آیناز

 ...میاد خوشم ازش ولی_

 :داد قرار مخاطب را دخترک متعجبانه بانوپری

 !آیــــناز؟ _
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 :پرسید و برگشت بانوپری سوی به عصبی آیناز

  !جرمه؟ داشتن دوست! ؟ عزیز چیه _

 :داد ادامه و برگشت بود شده اشخیره تعجب از باز دهانی با که هامین سوی به

 ...بابا دارم دوستش_

. آمد جوش به هایشرگ در خون. شنیدنمی را اعترافات این و مردمی کاش

 هب را او ویرانی، قصد به محکم و خشن عصبانیت، با و کشید را آیناز بازوی

 که کشید فریادی او، یمظلومانه یناله به توجهبی. کرد پرتاب خانه وسط

 :درآورد لرز به را انهخ دیوارهای

 ...شــــــو خفـــه _

  :کشید جیغ عجز با داد،می ماساژ را خود یدنده و دست که حالی در دخترک

 ...بابا دارم دوستش خدا به -

 به یآتش چه آخرش، گفتن" بابا" خصوص به جمله، این گفتن با که ندانست ولی

 ...انداخت فرهاد، از تر مجنون هامین جان

 !دارد؟ این جز تعریفی داشتن تدوس مگر

 یادشفر. کوبید دیوار به و کرد مشت دستش کف بطن در را انگشتانش عصبانی

  :شد گم آیناز بلند جیغ میان

  .ندارم کشش سنگین بار این زیر دیگه... بهت لعنت امیرحسین، بهت لعنت -
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 صورت. ندرسا پدر به را اشدیده درد جسم و داد خود به تکانی نگرانی با آیناز

  :نالید عجز با و داد جای دستانش قاب در را هامین یکرده عرق و ملتهب

 ...کنیمی سکته نزن، داد انقدر خدا رو تو بابا -

 خواست و گرفت بر در را دخترک بازوان ، جنون و عشق از لبریز هامین

  :بزند فریاد را هاسال این تمام حقیقت

 ...مـــن -

 :کشید فریاد بانوپری اشلهجم یادامه از قبل ولی

 ...کنیــــن َبـــس_

 درشت   هایدانه به چشم نگرانی با آیناز کرد؛ سکوت و بست را چشمانش هامین

. داد بیرون آرامآرام را اششده حبس نفس و دوخت پدرش پیشانی   روی عرق  

 :داد ادامه بانوپری

 !از؟آین... شنیدن رو صداتون هاهمسایه یهمه... دیگه بسه_

 ...ودب شده کننده َکر بوق مانند قبلش کوبش صدای که مردی به. ماند مات دخترک

 سختی به. دوخت بانوپری به و گرفت پدر یبرافروخته یچهره از نگاه زور به

 :داد جواب اشک و بغض میان

 !عزیز؟ بلـه..ب_
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. داشت فاصله او با چندسانت فقط که شد خیره آینازی به و کرد باز چشم هامین

 .لرزیدمی هامین دستان زیر تنش اضطراب و ترس از و بود آغوشش در تقریبا

 !کرد؟ قبول چرا

 دستانش میان از را دخترک بازوی آرام... دادنمی قول و شکستمی دستش کاش

 اندند به را لبش. ایستاد دیوار روبه و چرخید بانوپری و او به پشت ساخت؛ رها

 بآ مثل. خورد فرو را دلش یناگفته هایحرف تا دفشر طوالنی و محکم و گرفت

 !دادن قورت دهان

 خود به و گفت آخی درد از ولی کند، مرتب را موهایش تا برد باال را دستش

 .بست را چشمانش و کرد مشت را انگشتانش پیچید؛

 به خواست و دوخت او به را نگاهش دیگر بار آیناز هامین گفتن" آخ" صدای از

 :گفت بانوپری که داردبر قدمی سویش

  ...اتاقم بریم... آیناز بزنم حرف باهات باید _

 تگشبرمی ثانیه چند هر ولی برداشت قدم او اتاق سوی به بانوپری همراه اجبارأ

 ایفض به خود دستان با را آرامش روی توانستمی کاش. ببیند را هامین بتواند تا

 .دهد هدیه خانه

 .ستب سرش پشت را در بانوپری دستور به و شد اتاق وارد اجبار به بعد لحظاتی

 به بعد کمی و دوخت آن به را غمگینش نگاه در شدن بسته صدای شنیدن با هامین

 .شد خارج خانه از سرعت
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 قراردادن با و گرفت صورتش جلوی را عصایش. نشست تخت روی بانو پری

 :پرسید آن روی دستش دو هر

 ...دممی گوش بگو، آیناز خب _

 .زد زانو پایش کنار و رساند عزیز به را خود آیناز

 !بیاورد؟ باال را هایشبغض شدمی آیا

 :گفت آلودبغض و زد چنگ زانویش به عاجزانه

 حبتص تو مورد در پدرت با خواممی گفت کمیل... نگفتم بدی چیز خدا به عزیز_

 ...خب بودم شده شوکه منم! چیه؟ تو نظر کنم،

 :داد ادامه آرام و تانداخ پایین را سرش

 ...میاد خوشم ازش عزیز _

 :گفت و کشید دخترک انگشتان روی دستی صبورانه بانوپری

 درس باید االن. داری رو پیش فرصت کلی. مادر جوونی خیلی هنوز تو _

 ...بخونی

 :داد جواب مصرانه آیناز

 ومتم مدرس که بعدأ برو حاال تو بگم بهش تونمنمی میاد، خوشم ازش عزیز ولی_

 ...مثبته منم نظر باشه نداشته مخالفتی بابا که صورتی در گفتم... بیا شد

 :فتگ خراشید،می را گلویش که سرکشی بغض با دیگر بار و انداخت زیر به سر
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 !من؟ کنکور و درس خاطر به فقط یعنی! چرا؟ دونمنمی... مخالفه بابا که_

 :گفت آرام پرسدمی سؤال خودش از که انگار بعد

 رو اون بابا... خودشه دوست که کمیل! کرد؟ اینجوری چرا آخه کنم،می تعجب _

 ...شناسهمی خوب

 :گفت و برد باال را ابروهایش از تایی بانوپری

 ...کنی فکر کنکورت به باید فعال تو دخترم ببین _

 :گفت لجباز و ایستاد آیناز

 عروسی زود نیست قرار ...کنممی راضی رو بابا. میاد خوشم ازش من! ؟عزیز _

 ...که بگیریم

. ندبرسا انتها به را او تواندنمی االن و دارد دراز سر قصه این که دانست بانوپری

 نهامی با دوباره بتواند اینکه برای آیناز. داد تکان سری و کرد سکوت ترجیحا

 پدر خالی جای با ولی شد؛ خارج اتاق از و گفت ای«اجازه با» کند صحبت

 سرعت به. نبود هم آنجا ولی کشید، سرکی آشپزخانه به باز دهانی با. شد همواج

 منتظر و رفت خود اتاق به اجبارأ. نبود هم آنجا... اما رساند پدر اتاق به را خود

 .ماند پدر بازگشت

 قدرآن. شد خواب اسیر انتظار، از خسته و تسلیم باالخره دخترک که بود صبح دم

 انهخ وارد قرمز چشمانی و خسته تنی با هامین بعد عتیسا ندانست که بود خسته

 .شد
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 و چرخاند سر اتاق به ورود از قبل ماند؛ ثابت اتاقش در یدستگیره روی دستش

 امروز ناراحتی و فریادها از که گلودردی. انداخت آیناز اتاق در به نگاهی

 ار راهش و شد پشیمان. بود بریده را امانش و کرده قرارشبی بود، شده نصیبش

 .کرد کج آیناز اتاق سوی به

 هخیر تخت به و کشید سرک در الی از. کرد باز را در و کشید را دستگیره آرام

 و گرفت او از را اشخسته چشمان آهسته. بود رفته فرو خواب در دخترک. ماند

 میان فکرش و بود میخ دستگیره روی هنوز دستش. بست را در آرامی همان به

 .چرخیدمی آیناز و کمیل امروز هایحرف

 او زا عصبانیت با و شد برآشفته شده عالقمند آیناز به گفت او به کمیل وقتی

 :کند تکرار را حرفش خواست

 !کمیل؟ گیمی داری چی تو! چــــی؟ _

 :کرد تکرار آرام و انداخت پایین را سرش کمیل

 ...خوشبختش دممی قول. هامین خوامشمی _

 رد را کمیل ییقه و برخیزد جای از عصبانی جوان مرد تا دبو کافی جمله همین و

 ینهام. شد هامین حرکات گرنظاره سکوت در کمیل. کند اسیر خود قدرتمند دستان

 :زد فریاد عصبانیت با

 یک فقط... دیگه بار   یک اگه زنی،می حرف آیناز مورد در باشه بارت آخرین _

 ...کمیل کنممی نابودت بیاری زبون به رو اسمش دیگه بار  
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 کرده تمام حقش در را رفاقت که مردی برای کرد علم قد و کشید شانه و شاخ

 .داشت ناموسش به چشم متاسفانه ولی بود،

  و دارکش هاینفس میان و شکست را سکوتش اندازه،بی آرامشی با کمیل

 :گفت و پرید هامین عصبانی

  !چیه؟ برای مخالفتت... خوادمی منو اونم اما _

 و شود شل کمیل ییقه از هامین یمردانه دستان تا بود کافی حرف این شنیدن

 :زد لب جمله این شنیدن از ناشی شوکی با. بردارد عقب به قدمی

 !گی؟می داری چی _

 .داد قرار پایش کنار و کرد مشت را دستش کمیل

 !را حقیقت! گفت؟می چه

 .داد دستش کار شاید همین و شدمی خوب شاید

 :گفت آرام و انداخت پایین را رشس

 ...موافقه اونم _

 عقب به دیگر قدمی و رفت باال متعجبانه هامین یخورده گره درهم ابروی

 از سرعت به و زد چنگ میز روی از را سوئیچ و چرخید را بعدی قدم. برداشت

 .شد خارج دفتر و اتاق
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 شذهن در امیرحسین دیا" دارد دوستش" گفت آیناز فریادهایش میان وقتی امروز و

 هایخنده آن کردنمی فکر هیچوقت و شنید او از بارها که ایجمله. شد زنده

 .شود نازآی به نهایتبی خشمی و عصبانیت به تبدیل حاال امیرحسین به تمسخرآمیز

 تهیچوق دانستمی. گرفت پیش در را اتاقش راه و کرد جدا دستگیره از را دستش

 امانج امیرحسین برای بارها که تالشی. شود نفر دو شقع برای مانعی تواندنمی

 آینده در و است زود ازدواجش برای که کند راضی را او نتوانست هیچوقت و داد

 عمط آینازش تا گرفتمی ترعاقالنه تصمیمی فردا باید. کندمی برخورد مشکل به

 .بچشد داشت دوستش که کسی کنار را خوشبختی خوب

 بیرون یمنظره به نوشید،می قهوه که حالی در و بود تادهایس پنجره رویروبه

 کمیل با شدن روروبه. نرفت سرکار امروز خود دید صالح به. بود دوخته چشم

 ماندن آیناز با بحثش و دیروز اوضاع با هرچند. بود سخت برایش حاضر حال در

 و نرمی به زآینا با دوباره تا ماند خانه در ولی. نبود آسان برایش هم خانه در

 .کند صحبت آرامش

 متعجبانه را درهمش هایاخم و چسباند هم به لب خورد اتاقش در به که ایتقه با

 :گفت و برد باال

 ...تو بیا _

 هاپله از آمدن باال توانایی عنوان هیچ به مادربزگش چون است، آیناز دانستمی

  .نداشت را
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 حضور خانه در او بود فهمیده یاطح وسط هامین ماشین دیدن با صبح از که آیناز

 از. نداشت را اتاق از خروج قصد پدرش ولی نشست، انتظارش به هاساعت دارد،

 که لحظه هر دارد، اتاقش در او که امکاناتی و جوشقهوه با دانستمی طرفی

. ندارد آشپزخانه به آمدن به نیاز و کندمی آماده قهوه و چای خود برای کند اراده

 ...و

 یحرکت و جنباندمی دست باید پس. نبیند را او و بگذرد روزها بود ممکن یدشا و

 .برود پدر دیدن به خود گرفت تصمیم بنابراین. کردمی

 هامین. شد اتاق وارد و کرد باز را در استرس با هامین سوی از ورود یاجازه با

 رمنتظ و دهچرخان را گردنش تنها و بود نداده موقعیت تغییر خود جای از هنوز که

. کردمی رصد را دخترک نگران چشمان نافذ نگاهی با بود، اتاق به آیناز ورود

 :کرد سالم آرام پنجره کنار دیدنش با آیناز

 ...سالم... س _

 و داد خود به جرأتی آیناز. نوشید را اشقهوه از ایجرعه و داد تکان سری هامین

 :گفت و شد اتاق وارد

 !بابا؟ بزنیم حرف شهمی _

 ایجرعه. شد خیره پنجره سوی آن یمنظره به دوباره و زد پوزخندی هامین

 :گفت و نوشید دیگر

 !مونده؟ هم حرفی مگه _
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 :داد جواب گونهالتماس آیناز

 خواممی معذرت دیروز خاطر به من... من... کنممی خواهش! بابا؟ _

 :گفت دلجویانه و آرام. نشست تخت روی و آمد جلوتر

 ...زدممی حرف تند نباید. ..ببخشید _

 :گفت و گرفت باال را سرش

 ...بابا آخه ولی _

 :بپرسد و بچرخد پا یپاشنه روی هامین شد باعث سکوتش

 !داری؟ دوستش! چی؟ ولی _

 !سؤال این پرسیدن داشت درد

 !سؤال این جواب شنیدن داشت درد

 مظلومیت رایب لرزید دلش اما هامین انداخت، پایین را سرش و کرد بغض آیناز

 ...دختر این

 .رساند آیناز به را خود و داد قرار پنجره کنار را فنجان

 !نبود؟ مهم برایش دختر این احساس آیا! مرد؟ این شد وارد آشتی در از

 .زد زل هامین یخیره چشمان به و کرد بلند سر مظلومانه آیناز

 !کشید؟می صالبه به را قلبش گونهاین چرا
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 ...ملتمسش نگاه مقابل در نیاورد طاقت مرد

 از را دخترک موی یطره. رفت باال دستش و آمد کش لبخندی به لبهایش

 او یادگار هم سیاه موی این. دوخت آنها به را نگاهش خیرگی و زد کنار صورتش

 پشت به را آنها گونهنوازش دستش بود، آیناز موهای به نگاهش هنوز... بود

 :پرسید دلبخن با وارزمزمه. برد گوشش

  !عروسک؟ کنیمی علم قد من روی تو که شدی بزرگ اونقدر _

 :گفت و انداخت پایین را سرش خجوالنه آیناز

 ...بابا بکنم غلط من _

 .بود آیناز ابریشمی موهای تار نوازش حال در هم هنوز

 !دنیا این در انگار نبود اما، خود

 !سحرانگیز فضای این از شود جدا نخواست

 !حسبی و بود داغان

 .شدنمی خبردار کردند،می هم داغش نقره اگر که انگار

 روی سر و پیچید او کمر دور دست پدر، هایانگشت نوازش از سرخوش آیناز

 کاش. نشست دخترک سر روی و رفت باال مرد یچانه. داد قرار ستبرش یسینه

 ...شدنمی تمام حالش این
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 شعمیق نفس. است کنارش اشادگاریی هم هنوز که کند باور تا بست را چشمانش

 .شود پایین و باال اشسینه روی دخترک سر شد باعث

 !نه؟ یا بود دنیا االکلنگ بهترین آمدن پایین و باالرفتن این

 !نبود طبیعی عمیق و طوالنی هاینفس این که کرد حس حالاین با

 باال ار نگاهش. کرد خارج پدر آغوش از را سرش آهسته و خورد تکانی آیناز

 ...شیرین یخلسه این از کندنمی دل هامین. شد خیره او یبسته چشمان به و کشید

 ...کشید دندان به را او قدم به قدم و پا به پا که دخترکی از کندنمی دل

 :کرد باز را اشعسلی چشمان آیناز صدای با

 !بابا؟_

 باز او کمر ردو از را دستانش جوان دختر. شد اشخیره پرسشگر و نداد جوابی

 :داد قرار اشسینه روی و کرد

 .بابا بشکنم رو دلت خواستمنمی _

 :گفت جواب جای به و کرد نگاهش هامین

 عمر یک من. داری زیادی طالیی هایفرصت هنوز... جوونی خیلی هنوز تو _

 .کنم مهیا برات رو هابهترین تا کردم تالش

 :گفت و ددا قرار پدر یگونه روی را راستش دست آیناز

 ...نیستم زحماتت منکر من... بابایی دونممی_
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 !خواستمی ناب ایبوسه دلش! را پدرش یگونه پوست زبری   کرد نوازش

 !را او صورت داد قلقلک سرانگشتانش با و خندید

 :گفت و نگرفت بازیگوشش چشمان از نگاه هامین

 ...بشی بهترین باید... بخونی درس باید تو. نکن فکر کمیل به پس _

 ار خود و نشست صاف. کشید عقب را دستش و نشاند چهره به ظریف اخمی آیناز

 :داد جواب معترض. کرد جدا پدرش آغوش از

 چی همه خودت مثل!  چشه؟ کمیل مگه! بابا؟ نمیدی اهمیت من نظر به چرا _

 شما. نیازهبی هم دنیا مال از. داره خوبی یخانواده. است خونده درس... تمومه

 درس و کنکور خاطربه فقط هامخالفت این یهمه! نداره؟ که خوایمی چی گهدی

 !منه؟

 .نشست صاف دیوار روبه و بست محکم را چشمانش کالفه هامین

  !دختر؟ این شدنمی اشحالی چرا

  !؟...نه االن فهمیدنمی چرا

 !؟...کردمی چه را قلبش طرفی از... نداشت سنی... بود بچه

 !کند؟ باز زبان که کردمی مجبور را او داشت چرا

 دز چنگ. رفت موهایش میان به و کرد سرایت دستش به مغشوشش ذهن کالفگی

 .کند سکوت هم باز و گیرد کام به زبان تا پرپشتش موهای میان
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 !کند بند زبانش به را دستش شدمی کاش

 :پرسید و نشست پدر یچهره به متمایل کمی و کشید جلو را خود آیناز 

 این تمام چرا نیست، اگر! نیست؟ خوبی مرد کمیل! مخالفی؟ چرا بگو! بابا؟_

 ...اومد هی و رفت هی! بوده؟ خانواده این اعضای یکی مثل هاسال

 :داد جواب و کشید چشمانش پلک روی را انگشتش دو هامین

 ...که زوده تو برای گفتم. بدیه مرد کمیل نگفتم من_

 :بست همیشه برای را هامین دهان اشملهج با و پرید حرفش میان آیناز

 کمیل پیش دلم ولی کنم ازدواج مردی با من بعدها خوایمی شما... دارم دوستش_

 !باشه؟

 چرخید؛ سویش به هامین متعجب نگاه

 بزرگش او که شدمی خارج دختری زبان از هاحرف این! بود؟ آیناز خود این

 فهمید؟نمی را زبانش چطور! بود؟ کرده

 :گفت و چسبید را هامین بازوی ملتمس برگردد، خود نظر از آنکهبی زآینا

 ...نباشه عروسی فکر نشده تموم درسم تا گیممی. گیریممی قول ازش بابا_

 دبتوان که بود غیرممکن این و باخته دل دخترکش ظاهرا یافت، راه پدر دل به غم

 را میرحسینا اساطیری عشق با مخالفت پیش هایسال. کند عوض را نظرش

 .شد ازدواجش بانی و باعث خود اینکه تا بود نبرده جایی به راه و کرده تجربه
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 :گفت هامین که بزند حرفی خواست آیناز. چرخید پنجره به رو و ایستاد

 .کنم استراحت خواممی... امخسته_

 ی"چشم" ناراحت و مغموم. ایستاد و کشید دندان به را لبش داخلی پوست دخترک

 .شد خارج اتاق از و گفت

! د؟کن استراحت و بسپارد غیر به را آینازش توانستمی مگر! استراحت؟ کدام اما

 چه باید حال. بود نشده مطمئن شدنش پاک از هنوز که کمیلی! کسی؟ چه هم آن

 خارج ذهنش از را کمیل فکر و را عشق این باید چگونه! گرفت؟می تصمیمی

 !کرد؟می

 را آیناز با اشتکراری هایحرف خلوت در بارها و ندگذرا خانه در را روز سه

 .کرد مرور صفر از

 در هامین شد باعث که آخر گفتگوی در دخترک هایحرف یادآوری با اما... اما

 :داد تکان سری تأسف با شود خیره دهانش به و خشک خود جای

 دمخو نکن مجبورم پس... بابا برسم ازدواج قانونی   سن به مونده سال یک فقط _

 ...کنم اقدام کار این برای

 لحن از شده خشک هاییچشم با سوال از ماالمال کالفه، عصبی، متعجب، هامین

 خاطری با و دید بسته را خودش و او نجات راه آیناز یسرسختانه تهدید و جدی

 نیپایا یجمله با ولی داشت، تردید نگفتن و گفتن میان شد، بلند جای از آزرده

 :شد منصرف تنگف از آیناز
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 ...بشه آرزوم نذار بابا، دارم دوستش خیلی _

 به را دهانش آب و بست هم روی محکم را چشمانش چرخید؛ و داد تکان سری

 :داد قورت زور

  ...منه با هم شروط و شرط... کنم صحبت باهاش باید خودم _

 سر. کشید آغوش به را پدرش پشت از و شد بلند تختش روی از خوشحال آیناز

 :گفت و گذاشت کمرش روی

 ...خوبیه پسر کمیل ولی نگرانی، دونممی. بابایی برم قربونت _

 تبرداش سنگینی قدم بگوید، کمیل از هم باز سرکش دخترک   که نداد اجازه هامین

 .شد خارج آیناز اتاق از حرفبی و

 صدای. چرخیدمی خود دور خوشحالی با و گنجیدنمی خود پوست در آیناز

 دلی با را هامین که دانستنمی و بود کرده پر را اتاق فضای اشمستانه ایهخنده

 ینا پیرزن. شد بانوپری اتاق وارد مستقیم جوان مرد. است کرده بدرقه شکسته

 استراحت و کشیدمی دراز اتاقش در هاساعت نداشت؛ خوشی چندان حال اواخر

 :پرسید و انداخت او به نگاهی هامین ناگهانی ورود با. کردمی

 !شده؟ چیزی... پسرم باشه خیر_

 :داد جواب سؤال با را سؤالش هامین

  !نخوابیدین؟ _
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 :گفت و کرد جابجا بالشت روی را سرش بانوپری

 ...نه هنوز_

 :بست سرش پشت را در و شد اتاق وارد هامین

 ...حقیقتش. داشتم ازتون خواهشی یه! عزیز؟ _

 او سرنوشت به سکوت در و دوخت اشپسری نوه دهان به چشم مدت تمام پیرزن

 شب بانوپری به اضافه حرفیبی هایشصحبت اتمام از بعد جوان مرد. زد زار

 ماا داشت لبریزی قصد و بود پر آنکه با. برگشت خود اتاق به و گفت بخیر

 ...کرد سکوت

 بود؛ نخواهی دیگر که روزهایی برای ببینم خواهمنمی را تو

 شوم؛ دلتنگ تو برای است قرار که یمتماد شبهای برای

 نشنوم؛ را صدایت است قرار که ساعاتی آن برای ببینم خواهمنمی را تو

 ...من و سکوتی خود   تو

  .بمیرد است قرار تو، صدای نشنیدن و ندیدن و نخواستن با که منی 

 دو را اششادی داشت، را برادر حکم برایش که کسی دیدن   دامادی لباس در

. کردمی خوشحالی امشب داماد پای به پا و خندیدمی وارمستانه. بود ردهک چندان

 !اشناتنی برادر خوشی برای لرزیدمی وجودش

 !اشخونی برادر شاد هایخنده برای رفتمی غنج دلش
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 ترینخوشحال امشب او. ببخشد کسی به را امشبش جای شدمی حاضر اگر عمرا 

 ...بود

 از پسرعموی شادی برای وجود تمام با و رساند ندهرقص مردان میان به را خود

  .کوبید پای ترشنزدیک برادر

 رهخی بود مانده برایش که ایخانواده از اشدارایی تنها به و گرداندبرمی سر وقتی

 و پدربزرگ. اندمانده باقی برایش آنها حداقل که کردمی شکر را خدا شدمی

 گذاشته امانت به پسرهای هایشانوسعر و پسر دو مرگ از بعد که مادربزگی

 ...امیرحسین و بودند کرده بزرگ و کشیده دندان به را آنها یشده

 به را آنها مادرهایشان و پدر وقتی از درست... اشکودکی بازیهم و پسرعمو

 و بودند سپرده خود مادر و پدر به دوستانشان از یکی عروسی به رفتن قصد

 نوناک و گذاشته سر پست را شانجوانی و کودکی هم پای به پا بازنگشتند هرگز

 همه اصرارش با و شده عاشق کم بسیار سنی در عزیزترش برادر از پسرعموی

 .بود کرده راضی عشقش آوردن دست به برای را خانواده افراد

 و هامین گروهی رقص به و نشسته سرحال و شاد عروسش کنار در اکنون و

 .بود دوخته چشم دیگر مردان

 

★★★★★★ 
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 هداشت حضور عقد فسخ برای حتما ایشون که نیست نیازی پس... شدم متوجه _

 ...!باشن؟

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ _

 ...عقد این فسخ برای رسممی خدمتتون صبح فردا من. ممنون... بله _

 باال یابروی متعجب گفت،می اشتلفنی مخاطب به هامین که جمالتی شنیدن با آیناز

 :پرسید خود زا لب زیر و انداخت

 !عقد؟ فسخ! عقد؟ _

 ...برداشت عقب به قدمی و کرد اخم رسید اشمخیله به آن یک که فکری از

 !؟...پدرش که نکند

 !بود غیرممکن نه

 !باشد؟ نشده متوجه لحظه این تا او و داشته زن پدرش شدمی مگر

 اطالعی آنها ولی داشت خود عقد و صیغه در زنی و بود متأهل هامین یعنی

 !نداشتند؟

 .باشد کرده را اینکار تواندنمی هامین... نه... نه

 ات کند سکوت نه، یا بپرسد را جریان او از و شود اتاق وارد آیا که داشت تردید

 !؟...بیاید حرف به خود پدرش شاید



 
70 

 به دیگر قدمی دخترک آیناز، با شدن روروبه و اتاق از هامین ناگهانی خروج با

 و اتاق بیرون بدنش از نیمه یک که هامین.  کشید کوتاهی" هین" و برداشت عقب

 :پرسید متعجب بود مانده در میان هنوز دیگر نیمی

 !شده؟چی _

ن به دخترک نم   :گفت و افتاد م 

... کردی باز رو در یهو که کنم، صدات شام برای اومدممی داشتم... هیچی... ه _

 کردم هول

 :گفت و کرد اخم هامین

 منتظرم شما. نیام هم آخرشب تا داره امکان دارم، کار جایی. ورمخنمی شام _

 ...بخوابین و نباشین

 مقابل از باد سرعت به و داد خاتمه صحبتش به کوتاهی خداحافظی گفتن با و

 .شد دور آیناز متعجب و شده گرد چشمان

 پدرش زندگی در زنی باید که زد حدس و شد تبدیل یقین به جوان دختر شک

 و عجیب برایش نیاورده، میان به او از سخنی حال به تا چرا اینکه ولی. باشد

 !!!بود تحمل غیرقابل البته و باور غیرقابل

 این ولی است متأهل مردی هامین که فکرش در ذهنیت این افتادن جا با کمکم

 به را هاپله. کرد اخم و شد عصبانی کرده مخفی بانوپری و او از را مسئله

 با قدشع فرداصبح بود قرار که زنی پیش رفتن از را پدرش تا رفت پایین سرعت
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 نبنابرای. بود شده خارج خانه از هامین و شده دیر ولی کند منصرف شود، فسخ او

 کنار را شامش صدابی و آرام بود ساخته ناخودآگاهش در هامین از که ذهنیتی با

 .رفت اتاقش به ظروف شستن از بعد و خورد بانوپری

 اب را اطرافیان هایسالم. شد کارش محیط وارد و کرد پارک دفتر کنار را نماشی

 اب کند، منشی خرج نگاهی آنکهبی رسید، کارش اتاق به وقتی و داد پاسخ سر

 :گفت عصبی لحنی

 ...اتاقم بیاد بگین کمیل به _

. دش وارد و کرد باز را اتاق در باشد، منشی سوی از کالمی منتظر آنکهبی باز و

 پشت که دستانی با. رفت پنجره سوی به مستقیم و کرد خارج تن از را کتش

  .ماند کمیل انتظار در آسمان به خیره بود قفل هم به کمرش

 اقات وارد زد در به که ایتقه تک با عجوالنه کمیل که بود نگذشته دقایقی هنوز

 :گفت و شد

 ...گفت مهرانی خانم... سالم_

 :کرد قطع بلند صدای با هامین را حرفش

 ...گفته چی مهرانی خانم دونممی خودم ببند، رو در تو، بیا_

 !بود؟ شده چه. بست را در و انداخت باال ابرویی متعجب کمیل

 راست دست با آرامآرام و برداشت قدمی.  ایستاد رویشروبه خشمگین هامین 

 اشستگاریخوا جریان از بعد که کمیل. زد تا باال سوی به را چپش دست آستین
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 واکنش منتظر او دستان به خیره داشت، هامین از را برخوردی هر انتظار

 :پرسید و کشید بلندی نفس هامین. ایستاد جایش سر حرکتبی اشبعدی

 متوجه من که کردیمی جیکجیک عاشقونه هایزمزمه آیناز گوش تو چطور _

 !نشدم؟

 او نادرست قضاوت از دلخور کمیل که دانستنمی و بود آستینش به نگاهش

 .است شده اشخیره

 ...اعتمادت از وقتهیچ من_

 :زد فریاد هامین

 زیر که اعتمادی! زنی؟می حرف من برای اعتماد از داری تو... تـــو! اعتمادم؟_

 رویی چه با!... هان؟! کمیل؟ داشتی من ناموس به چشم تو! کردی؟ لهش پاهات

 خیانت بده نجات تورو جون تا اختاند خطر به رو جونش که کسی به تونستی

 ...!کنی؟

 اب را مانده باقی قدم دو عصبانی هامین ولی دهد؛ توضیح تا کرد باز لب کمیل

 ...غرید و شد شیر. کرد طی سرعت

 :شد رخشبهرخ و کشید مشت به را او یقه  

 ...نامرد توی... کمیل بودی مدیون من به رو جونت تو... تــــو _

 شدت از یکی بود؛ خورده گره هم در شاننگاه خورد؛ را شکالم و کرد سکوت

 .زدنمی هم به پلک ناباوری شدت از دیگری و خشم
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 :داد ادامه و کرد رها شدت به را کمیل یقه  

 !چــــرا؟ آیناز. بود شلوغ حسابی اطرافت که تو! کمیل؟ تونستی چطور _

  .کرد دارادامه را سکوتش و انداخت پایین را سرش کمیل

. داشت اطالع اشزندگی پوک و جیک از رویشروبه خشن مرد دانستمی خوب

  .نشکست اما سکوتش و کرد بغض حرفبی

 :چرخید پا پاشنه   روی و کشید موهایش میان دستی شدت با هامین

 ...شکستی رو من اعتماد دیوار تو... شکستی رو من _

 :گفت ملتمس و شکست را سکوتش باالخره کمیل

 ...خدا به هامین_

 :کرد نگاهش خاطر آزرده و برگشت هامین

 به! نبوده؟ برت و دور یاسمنی و سمن که! بودی؟ طاهر و پاک که! چی؟ خدا به _

 ...که بخوری قسم تونیمی! چـــــی؟ خدا

 :گفت التماس با و گذاشت جلو قدمی کمیل

 حرف هیچ خدا به. نکردم کاری من هامین... بزنم حرف بذار خدا رو تو _

 ردو شدم مندعالقه آیناز به وقتی از خورممی قسم. نخوندم گوشش تو ایاشقونهع

 و دادی نجاتش مرگ از تو که جونی همون به. کشیدم خط رو اشتباهی کار هر
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 یاسمن و سمن هرچی دور امیدم شد آیناز وقتی. خورممی قسم توئه دستای تو االن

 ....کشیدم خط رو بود

 :فشرد محکم و گرفت دست به را هامین مردانه   های ستد و آورد باال را دستانش

 دونیمی کسی هر از بهتر خودت. نیستم بازهوس من. هامین نیستم کثیف من _

 و فرصت اینکه با دونیمی خوب تو... دیگه چیزی نه بودن سرگرمی فقط اونا

 فکثی من دارم، اعتقاداتی منم. نکردم لمس رو دستشون حتی داشتم رو امکاناتش

 ...کن باورم. نیستم

 :گفت و کرد خارج کمیل دستان میان از را دستانش روحبی و سرد هامین

 اول تازه. نکرده تموم رو درسش هنوز اون. است بچه هنوز اون! آیناز؟ چرا _

 !اون؟ چرا... جوونه خیلی هنوز اون کمیل. داره پیش در زیادی راه آیناز. راهه

 :داد جواب آرامی به و کشید موهایش نمیا دست جواب،بی و کالفه کمیل

 !شد؟ چطور نفهمیدم خودمم _

 :داد ادامه و دوخت هامین به را ملتمسش نگاه

 تو اب اینکه از قبل خواستم فقط. هامین نکردم خالفی هیچ که خورممی قسم ولی _

 رفح بابام با باید" اینکه جز نگفت هیچی اونم. بدونم رو خودش نظر بزنم حرف

 دوستش ولی... نیستم نامرد! هامین؟... مثبت نظر یعنی من برای مینه" بزنین

 ...قبوله بسته چشم بگی چی هر. دممی انجام بگی که هرکاری خاطرش به دارم
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 شدمی. کرد حرکت میزش سوی به جوان دو هر کردن منصرف از ناامید هامین

 !بیاورد؟ باال کردن ق ی با را اشزندگی حقایق همه  

 :گفت و ایستاد یلکم به پشت 

 تنها اون خوشبختی... کمیل هرکاری. بکن کردنش خوشبخت برای هرکاری _

 آخر. بگیر کار به کردنش خوشبخت برای داری توان در هرچی پس. منه آرزوی

 ...گممی رو شرایطم و شرط اونجا. خواستگاری بیا مادرت و پدر با هفته

 :داد ادامه آرام و کشید عمیقی نفس

 به خم. وجودمه همه   نیست، اعتمادم دیگه این. سپارممی بهت رو مامچش دارم _

 ...بری تونیمی هم حاال. کمیل کنممی نابودت بیاد ابروش

 تواندمی جوان مرد که داد نشان آسمان به شدن خیره با و رفت پنجره سوی به

 زیرلب زدهذوق و عجوالنه هامین رضایت از خوشحال کمیل. کند ترک را اتاق

 :فتگ

 ...ممنون. کنم خوشبختش دممی قول _

 .شد خارج اتاق از سرعت به و

 نگه برای و کند خم قد راحت خیالی با هامین شد باعث در شدن بسته صدای

 از خارج برایش آیناز از شدن دور. بچسبد محکم را پنجره لبه   تعادلش داشتن

  ...بود ظرفیتش و تحمل

 ...نفسش رفتن یعنی آیناز رفتن
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 ...تنهایی همیشه برای یعنی آیناز رفتن

 !آیا؟ آورد می تاب

 لکمی مادر و رسید پایان به هامین سختگیرانه   شروط تمام با خواستگاری مراسم

 نرفت فرو لحظه  . کرد فرو عروسش دست در نشان عنوان به زیبایی انگشتری

 ینامه زندگی لحظات ترینتحمل غیرقابل از یکی آیناز ظریف انگشت به انگشتر

 .بود

 ...زد ممنوع ورود گلویش ولی کند، بغض خواست

 ...زد ممنوع ورود غرورش ولی بگرید خواست

 .کشیدمی تیر قلبش باشد، دیده داغ که انگار

 دستان به را او باید حال و بود کرده تلف دخترک رفاه برای را عمرش تمام

 هامین برای ولی بود، گذاشته کنار را هایششیطنت شاید که سپاردمی مردی

 به تن شد باعث خودش بیهوده   تالش و او به آیناز عالقه  . بود باور غیرقابل

 ...قلبی رضایت بدون ولی بدهد، آنها خواسته  

 از خنده   نبیند تا بست محکم را چشمانش آیناز انگشت به انگشتر نشستن محض به

 ...را کمیل اندازه  بی شادی و آیناز خجالت و شوق سر

 بار هم باز ولی بود، شدن خرد حال در قدرتمندش دستان زیر مبل محکم دسته  

 .کشیدمی دوش به هامین برای را لحظات این سختی
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 را نهامی خانه از بیرون بود، کنده محبوبش از دل سختی به که کمیل بعد ساعاتی

 :کرد زمزمه گوشش کنار او از تشکر ضمن و کشید آغوش به

 جونت از عمرم آخر تا من دادی، نجات رو من جون تو. کنممی خوشبختش _

 ...دممی قول. کنممی حفاظت

 به متوالی ضربه   دو آرام ظاهر حفظ با و داد قرار هم روی را هایشپلک هامین

 .کوبید جوان مرد کمر

 !داد سرنوشت خواست به تن او و بود راه انتهای

 ...بود همین او با قرارش هم اول از

 و تنها کند خارج گل و آب از را خود بتواند که وقتی تا بود قرار هم اول از

 .بایستد کنارش استوار

 بش هامین برسد، او به اینکه از قبل ولی. شتافت سویش به آیناز و شد خانه وارد

 مکث ایلحظه بدون. گرفت پیش در را هاپله مسیر سرعت به و گفت بلندی بخیر

 .کرد قفل را در و شد اتاقش وارد

 لاص آنکه با پیرزن و شد کشیده بانوپری سوی به آیناز نگران و متعجب نگاه

 و داد تکان سری جوان دختر خاطر اطمینان برای اما دانستمی را موضوع

 :گفت

 دخترم بیا... نشده باورش هنوز سخته، براش تو از دوری. عزیزم بده حق بهش _

 ...کن جمع هاروشیرینی و میوه این بیا
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 یزم سوی به داشت کردنش پنهان در سعی که بغضی با و کشید را لبش پوست

 .رفت هال وسط

 رازد متشنج اعصابی با هامین و بود مشغول آشپزخانه در جوان دختر بعد دقایقی

 .بخوابد را ساعاتی آسودگی به و ببند را چشمانش داشت سعی و کشیده

 سرعت به هامین برای عقد ملزومات خرید و آزمایشگاه به کمیل و آیتاز رفتن

 و داشته عالقه هم به حد این تا دو آن نداشت انتظار اصال که چرا گذشت، نور

 و رسید فرا عقد روز. دهند انجام سرعت آن به را کارهایشان رسیدن هم به برای

 .زد لبخند او روی به الهی فرشتگان همانند زیبایی و سفید لباس در آیناز

 ...بود سخت هم هنوز باورش

 ...بود شده شمادر شبیه چقدر

 .باشند کرده نصف وسط از که سیبی مثل درست

 رتغیی همه این که بود شده ایزنانه دنیای وارد مالیم آرایش و لباس همین با انگار

 باقی اشزندگی و او سهم دختر این شدنمی. شدمی دیده رفتارش و چهره در

 !بماند؟

 از بلق بگوید، تبریک و بکشد آغوش به را او حتی آنکهبی و کشید عمیقی نفس

 .شد ماشینش سوار آنها

 ...کند متوقف را زمان توانستمی کاش

 ...بود زود خیلی هنوز... بود زود
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 ...داشت را نفس حکم برایش آیناز

 !کند؟ زندگی او بدون پس زین چگونه! شود؟ جدا نفسش از چگونه

 ...نرسند محضر به هرگز و کند پیدا ادامه نهایتبی تا محضر تا خانه راه کاش

 ...پدر نفس حبس و رفتن از شود پشیمان آیناز کاش

 ...شود متوقف لحظه همین در زمان شدمی کاش

 ...میام همراهتون هم من پس خب، خیلی_

 از ترمظلوم بسیار عزا مشکی لباس در. انداخت همسرش به نگاهی امیرحسین

 را او نه بخندد میشهه او اما بدهد را جانش بود حاضر. رسیدمی نظر به همیشه

 ...ببیند داغان گونهاین

 خانواده و پدر از دوری هاسال از بعد حال و نشسته مادرش سوگ در بود مدتی

 :گفت هامین به رو جوان زن. برود آنها دیدن به داشت قصد پدری

 اشم فاصله این تو. ببینمش لحظه یه خواممی فقط هامین، آقا گردیمبرمی زود_

 ...برگردیم تا ینباش مراقبش

 :داد جواب مصرانه و ایستاد هامین

 ...میام همراهتون منم _

 را آنها هم هامین که کردند قبول ناچارأ و انداختند هم به نگاهی شوهر و زن

 .کند همراهی
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★★★★★ 

 

. شد طی طوالنی حال عین در و سرعت به هامین برای محضر تا خانه مسیر

 !است؟ شده مرگش چه دانستنمی هم خودش حتی

 دیگر کسی سهم را او خواستنمی هم برسد اشخواسته به آیناز خواستمی هم

 .کند

 هایدختر با روزهایش که کمیلی به آیناز سپردن برای تردید، ایذره بدون عمیقا،

 و داشت عالقه او به آیناز میان این در اما. داشت دلشوره گذشتمی رنگارنگ

 یحت هاسال این تمام در که دخترکی خوشبختی برای ولی. بود انکارناپذیر این

 .بود او خوشحالی راه تنها شاید این نبوده دور او از ایلحظه

 بودند آنها ورود منتظر محضر در کنار همگی که کمیل خانواده به و شدند پیاده

 مامت با حتی بود ارزشمند بسیار پدر یک برای این و خندیدمی آیناز. پیوستند

 ...او آینده   از شهاینگرانی

 پدر و هامین ورود با. شدند محضر وارد خوشحال و شاد هم کنار داماد و عروس

 جوان دو شناسنامه  . کرد صحبت مهریه و مراسم مورد در آنها با محضردار کمیل

 .شد آماده عقد خطبه   مقدمات و شد ارائه محضردار به

 ورود منتظر حاال و دندش حاضر داماد و عروس کنار عقد اتاق در حاضرین همه  

 !پدر هامین بکند دل توانستنمی هنوز. بودند هامین
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 !نبود آینازش از شدن کنده به راضی دلش هنوز

 .شد اتاق وارد عاقد همراه باالخره بسیاری ُکشیوقت و مکث با

 دادن تکان با محجوبانه هامین خواست، اجازه او از عاقد وقتی و نکرد بلند سر

 هامین و داشت قرار داماد کنار عاقد صندلی. کرد صادر را شفاهی مجوز سر

  .نکرد دنبال را او نگاهش با حتی

. کرد خطبه خواندن به شروع عاقد و کنند سکوت شد خواسته همه از بعد لحظاتی

 آیناز چشمان از اشدزدیده نگاه و نداشت قرار و آرام سینه در هامین قراربی قلب

 ...آیناز و بود عروس گفتن بله منتظر عاقد که آورد باال وقتی را

 را پدر رضایت و نگاه انتظار دلبرانه بود، مادرش از ایآینه که عاشق دخترک

 ادد تکیه کنارش دیوار به را خود شانه   نداشتند، را وزنش تحمل پاهایش. کشیدمی

 و نگران نگاه با نگاهش چشمانش آمدن باال محض به. آورد باال را سرش و

! ؟بود شده چه. نداشت را سرش داد تکان توانایی حتی. کرد برخورد نازآی منتظر

 نگران و ناراحت آنقدر چرا پس داشت، لباس این در را آیناز دیدن آرزوی که او

 !نداشت؟ را العملیعکس هیچ انجام توانایی چرا! بود؟

 محکم را چشمانش موافقت، نشانه   به توانست تنها غریبانه نگاهی با و سختی به

  .دهد قرار هم روی

 ار پدرش اجازه   با آیناز رسای گفتن بله بسته هایپلک پشت از بعد لحظاتی و

 ...شنید
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 ...بله بابام و جون عزیز ی اجازه با _

 دل در و بود ساخته آیناز برای هامین که آرزوهایی کاخ تمام ریخت فرو و

 ...داشت هانقشه برایشان

 اشگرفته بغض گلوی دیوار از سختی به را دهانش آب و کرد باز را چشمانش

 رهگ آیناز لبخند به نگاهش چشمش شدن باز محض به. شکست دیوار و داد پایین

 با هاسال. بود عاشقش همیشه او که لبخندی... پاشیدمی کمیل روی به که خورد

. پاشیدمی دیگر مردی به را آن کوچولویش آیناز حال و بود خندیده لبخندش

 عقد خطبه   که بود آیناز لبخند خیره   هم هنوز. شد مشت به تبدیل و جمع انگشتانش

 گرم اصال... هامین رویاهای پایان یعنی این و رسید پایان به کمیل گفتن بله با

 !برداشت؟ دختر این دلربای لبخند از چشم شدمی

 وادی در دخترکش. نبود دادن نشان ضعف وقت االن. ایستاد صاف و کرد علم قد

 بود، ساخته او با را آرزویش همیشه که ایزنانه دنیای وارد او، دل از خبریبی

 فروکش لعنتی بغض آن تا داد قورت را دهانش آب باره سه و دوباره. بود شده

 .آمد خود به اطرافیان زدن دست و هلهله صدای با. کند

 ...هایشگوش به تحمل و صبر کردن تحمیل بود مانده هنوز

 تدارک آینازش برای امشب که جشنی مقابل در کردن صبوری دبو مانده هنوز

 ...بود دیده

 ...ترسنگین و سنگین. برداشت قدم
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 ...دیدمی ترخالی و خالی را پایش زیر داشتبرمی که قدمی هر

 لیکمی به حواسش و هوش تمام عقد، دفتر امضای از بعد که رسید آینازی کنار به

  .کردمی رصد را او زیبای ایهچشم عاشقانه نگاهی با که بود

 هب نگاهش وقتی ولی نزد، بهم را آنها عاشقانه   خلوت تا کند نشینیعقب خواست

 :گفت بلند و هوابی افتاد دو آن هم در خورده گره دستان

 ...باشه مبارکتون _

 !؟...یا بود حسادت

 .کردند رها را هم دستان صدایش شنیدن با جوان دو

 !...دخترک کرد برداشت اشتباه چه

 باال ابرویی هامین ولی بکشد آغوش به را او تا شد بلند جا از خوشحال ساده، چه

 پدر کشیدن آغوش به برای که دخترک. کرد اشاره اطرافیان به و انداخت

 بغض با را هامین زورکی لبخند و کشید عقب سرخورده کرد،می شماریلحظه

 .نگریست

 گفتمی خنده به هایشلب. کرد خارج نآ از ایبسته و کرد کتش جیب در دست

 دست. بود خیره آیناز چشمان به مهربانانه اشعسلی چشمان ولی" شو دور من از"

 :گفت گرفته و بم صدایی با و کرد دراز

  ...داشتم رو تو شدن خوشبخت آرزوی همیشه _
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 :داد ادامه و گرفت او مقابل را بسته

  ...شو خوشبخت _

 ستد کشید؛ دندان به را لبش و کرد بغض پدر غمگین لحن و جمله از متأثر آیناز

 :گفت تنها و گرفت هامین دست از را جعبه و کرد دراز

  ...بابا ممنون _

  ...سنگین و طوالنی. نهاد هم روی پلک هامین

 و ردک دراز دست کمیل به رو. کرد باز را هایشچشم لبخند با و کشید عمیقی نفس

 :گفت

 ...کنممی جهنم برات دنیارو صورت این غیر رد کن، عمل قولت به _

  :گفت و کشید آغوش به را او همیشگی لودگی با کمیل

 ...نشدم سیر جونم از... چاکریم _

 محضر از همه بعد دقایقی. کشید عقب را خود و کرد ایخنده زور به هامین

 و بروند عروس خانه   به جشن برای همگی که شد آن بر تصمیم و شده خارج

 .بپیوندند آنها به خود ماشین با هم داماد و وسعر

 :گفت و گرفت را آیناز دست کمیل

 ...بریم بزن! خانم؟ پرنسس _

 .انداخت نگاهی هامین به و خندید محجوبانه آیناز
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 ...او نه بود کمیل دست اشاجازه دیگر

 ...کند تعیین قرمزی خطوط برایش توانستنمی دیگر

 !«شد اون مال دیگه: _»گفت دل در وقتی کردمی درد زبانش آخ

 .کرد اعالم را موافقتش و نهاد هم روی چشم

  ...شد همراه کمیل با خوشحال هم آیناز

 درختچه کنار از داشت قصد آیناز وقتی و داشت قرار دو آن سر پشت هامین

 .دش رفتنش از مانع و کرد گیر آن به حریرش سفید لباس دنباله   شود رد کوچکی

 را دامنش او از زودتر دستی که کند، جدا درخت از را دامنش خواست و ایستاد

  .چسبید

 ...نبود هامین جز کسی قوی و قدرتند دستان   آن و

 و خندید آیناز شد، آزاد وقتی و کرد جدا درخت هایشاخه از را دامنش دقت با

 .کرد تشکر

 .برداشت قدم ،داشت دست در را لباس دنباله   هنوز که هامین به توجهبی و چرخید

 ...بودند کنده سینه از را قلبش انگار

 !؟...لجباز و سرخوش دخترک این از بکند دل توانستنمی چرا

 رونبی هامین ملتهب انگشتان میان از را خود آرامی به لباسش دنباله   و رفت آیناز

  .کشید
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 ردیم قلب ،نبود آیناز او ولی شد خارج انگشتانش الیالبه از آرامآرام سفید پارچه  

 ...رفتمی و شدمی کنده او از سالنه سالنه صاحبش به توجهبی که بود

 نگاه بودند، شدن جاگیر حال در و خانه وارد داماد و عروس که لحظاتی تمام در

 قدرچ. خندیدمی زیبا چه و بود شده زیبا چه. شدمی قفل آیناز روی فقط سرکشش

 ...رسیدمی نظر به خوشحال

 !کند؟ داغان را نگاه این آمدمی دلش چطور

 شده تشکیل کمیل خانواده   آشنایان و آیناز دوستان از کمی تعداد از که مهمانان

 جوان دو و دادند انجام شکل بهترین به شادی و هلهله با را استقبال مراسم بودند

 .گرفتند قرار خود جایگاه در

 دو آن مقابل در بود ردشوا گرفت، انجام سختی به لحظه همان از هامین میزبانی

 ...آنها مهمانان از پذیرایی

 .هاستسختی از گذر مرد بود کرده ثابت او ولی

 رپ گلویش برعکس ولی بخندد، خوشحال و بنشیند کنارش خواستمی دلش چقدر

 .بود نهفته بغضی از

. گفت آمد خوش مهمانان همه   به کمیل همراه و شد بلند جای از ادب رسم به آیناز

 نیچندا فاصله  . بود مردی با صحبت مشغول که افتاد پدر به نگاهش آخر ه  لحظ در

 و شاد لحنی با و رساند او به را خود آهسته و صدابی بنابراین نداشت، او با

 :گفت لرزان
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 !؟...بـــابـــا_

 وقتهیچ و بود شنیده روز هر سال هفده شانزده، که بود ایکلمه همان این

 راقب چشمانی با و ایستاده سرش پشت درست. برگشت و زد پلکی. نکرد انکارش

 .کردمی نگاهش

 !دلربا و خواستنی! گیرا و عمیق

 !مرد؟می برایش نباید

 .بکشد آغوش به را او محکم که بود آن وقت االن

 ...هاسال این تمامی مثل

 ...توانستنمی دیگر... نتوانست ولی

 ...بودن موافق کمیل با او و بود کمیل آیناز انتخاب

 و داد قورت را دهانش آب. فشرد محکم را داشت دست در که شربتی لیوان

 :پرسید

 !بله؟ _

 ...پدر یکنواخت و سرد لحن از خورد جا آیناز

 و ایستاده هامین کنار که مردی به. زد لبخندینیم و کرد جمع را اشآمده کش خنده  

 :فتگ هامین به رو و داد تحویل نگاهینیم هم کردمی نگاهش

 ممنون. نداشتم رو انتظارش... بابا عالیه چی همه _
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 مهمانان به را نگاهش. نوشید را شربتش از ایجرعه و داد تکان سری هامین

 :گفت و دوخت

 ...بذارم تموم سنگ دخترم برای که بود اموظیفه  _

 گیردل دستش از هم هنوز شد مطمئن آیناز و کرد بیان کشیده و سنگین را" دخترم"

 :نیاورد کم کرد سعی و فشرد هم روی را هایشلب. تاس

 ...شدم شوکه خیلی دیدم رو دوستام همه   وقتی... ممنون بازم _

 :داد ادامه مرد آن به رو بزند، حرفی هامین اینکه از قبل

 ...اومدین خوش _

 :گفت هامین به رو دوباره

 ...کمیل پیش برم من _

 ...گرفت فاصله آنها از سر دادن تکان با آیناز و کرد تایید هامین

  !بود؟ شده عوض پدرش اخالق چرا

 ...بود کرده موافقت کمیل با که او

 !کرد؟می رفتار سرسنگین هم هنوز چرا

 !دزدید؟می را نگاهش زدمی حرف او با وقتی چرا

 !کشید؟نمی آغوش به را او چرا
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 و جشن از و گرفته بازی به را دخترک کوچک ذهن که بود سؤاالتی اینها

 .بود کرده دور جوانان پایکوبی

 :آمد خود به نشست، کنارش که کمیل صدای با

 ...هابچه پیش رفتم دقیقه چند. گذاشتم تنهات ببخشید! عزیزم؟ خوبی _

 :داد ادامه خنده با و انداخت سالن در حاضر افراد به نگاهی

 ...تنهس همه. ننداخته جا رو کسهیچ و چیزهیچ... درسته کارش همیشه _

 و انداخت بود، دوخته چشم مهمانان به سکوت در متفکرانه، که آیناز به نگاهی

 :پرسید دوباره

 !عزیزم؟ خوبی _

 :پرسید گیج دوخت، کمیل به و گرفت مهمانان از چشم آیناز

  !چی؟_

 :گفت دوباره متعجب کمیل

 !چته؟! خوبی؟ _

 که دوخت هامینی به یلکم از را نگاهش و داد تکان تایید نشانه   به سری آیناز

 رد کمیل. زدمی زل او به گاهی شربتش نوشیدن حین در و ایستاده سالن وسط

 :پرسید و برگشت کنجکاو. رسید هامین به و گرفت را نگاهش

 !شده؟ چیزی عزیزم _
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 :گفت و داد تکان سری" نه" معنای به آیناز

 ...دلخوره دستم از هنوز_

 در را او ولی. کرد نگاه هامین به دوباره تعجبم و انداخت باال ابرویی جوان مرد

 مآرا و گرفت را آیناز دست. دید بود ایستاده کنارش که دختری با صحبت حال

 :گفت

 ...دخترشونن نگران پدرها همه... دیگه پدره... من عشق نکن خیال و فکر _

 :داد ادامه و کرد کج را سرش خاصی شیطنت با و

 ...تو مثل دختری اونم _

 :گفت کمیل و گرفت اشخنده همسرش کالم لحن از زآینا

 هیوالی اون از دیگه خندیمی وقتی دونیمی...برم هاتخنده قربون الهی_

 !نیست؟ خبری داشتنی دوست وحشتناک

 هم او و شد کالمش طنز متوجه   او بلند قهقهه   با و کرد نگاهش مات ایلحظه آیناز

 کمیل. کوبید او بازوی به آرامی مشت و کرد بلند را دستش. گرفت اشخنده

 :گفت و کرد سکوت دوباره بعد لحظاتی آیناز اما. کرد کشیدن درد به تمارض

 چرا دونمنمی. کردم علم قد جلوش تو داشتن برای. کمیل دلخوره ازم هنوز ولی _

 زا بعد سالگی، شانزده از. کرده بزرگ هم رو تو تقریبا اون! بود؟ مخالف باهات

  !بود؟ تو مخالف انقدر چرا پس. بوده کنارت همیشه تصادف، اون
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 :داد جواب و انداخت باال ایشانه کمیل

 ...نیست دخترش اندازه   و حد در من قیافه   کردمی فکر البد_

 :داد ادامه و خندید بلند

 .کنم خوشبختت تونمنمی و بازیگوشم زیادی من کردمی فکر هم شاید _

 پدر مخالفت دلیل. گرفت دندان به را لبش و انداخت باال را ابرویش تای یک آیناز

 :گفت کمیل شد، پخش که آهنگی صدای با. بود مانده مجهول برایش هم هنوز

  !وسط؟ بریم آهنگیه، چه... بهبه_

 شاننگاه خواننده دلنشین صدای با بدهد، جوابی اینکه از قبل و کرد نگاهش آیناز

 تداش دست در میکروفونی که حالی در نهامی. شد دوخته سالن وسط به متعجبانه

 :خواندمی سوز با و ایستاده داماد و عروس رویروبه درست

 

 نوازشه صدات رنگ آرامشه، هات خنده تو

 

 !نیست؟ ایفاصله آهم، یه قد عشق، و من بین که، ماست بین چی

 

 .نیست ایگله هیچ تو، و من بین بازم، بده رخ اتفاقی، هر
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 من اهنگ نمیده، فرصت تو، زیبایی مرز، و حدبی زیبایی از، تعریفی تو چشمای

 ببینه تورو جز،

 

 همینه حالم شم،نمی عوض باشی، که هرجا باشم، هرجایی

 

 زخمه یه ایشدیوونه هر قلب رو رحمه،بی خیلی دنیا که دونممی

 

 میفهمه عاشقه که اونی مارو حال نبود ما با ،جدایی ترس کاش ای

 

 را گیرایش و درشت چشمان به کردن نگاه توان دیگر ایستاد، آیناز به پشت

 که یکس برای خواندمی احساس تمام با و کوبیدمی شدت به سینه در قلبش. نداشت

  :خواند دوباره و چرخید آن یک در. بود ریخته او پای به را عمرش تمام

 

 کنم، پنهون نمیشه تو از تنهاییامو، من

 کنم آسون خوابام تو حتی سختو، روزای این 

 کرد رهاترم اما تنهایی کرد، تنهاترم تو زیبایی
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 را چکید چشمش از مزاحم که اشکی قطره و خندید مهربان گرفت، باال را سرش

 در غم. نبود راهروبه پدرش. گرفت قلبش و دید آیناز چون شد، دیر اما کرد پنهان

 دخترش به رو که یکلمات تکتک از غصه. زدمی موج خندانش و مهربان چشمان

 ...باریدمی خواند،می

 

 .خندممی هامگریه تو پابندم، غمم به تا 

 زخمه یه ایشدیوونه هر قلب رو رحمه،بی خیلی دنیا که میدونم

 

 میفهمه عاشقه که اونی مارو حال نبود ما با جدایی ترس کاش ای

 

. دزدن رتبیم و بلند کف دخترش به پدر عشق افتخار به حضار و شد تمام آهنگ

 آن از شده خیس یگونه نامحسوس و زد آیناز به دیگری مهر پر لبخند هامین

 .شد نگران اما آیناز. کرد پاک را اشک قطره

 نیغمگی چشمان نگران. گفت و کرد هجی کلمات میان در پدرش که تنهایی نگران

 کمیل به هامین از نگاهش. فشرد و گرفت را دستش کمیل. بود خیره او به که

 .شود خالی هامین از ذهنش شد باعث کمیل چشمان مهربانی و شد کشیده

 حال و داشت گردنش به پدری حق او که شد خالی دخترکی از دلش اما هامین

 .بود دیگر کسی سهم
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 .گذشتمی کمیل و آیناز عقد از ماه یک

 به که قولی به تا گذراندمی خواندن درس با سختی به را روزهایش جوان دختر

 کمیل همراه هاشب و کردمی خالی وقت حال این با. کند عمل بود داده مینها

 دختر و پدر مقابله   و دیدار صورت این به. رفتمی بیرون زدن قدم و شام برای

 هایسرسنگینی با هم همان تازه. بود صبحانه یک خوردن حد در و کم خیلی

 روزروزبه حالش وزهار این بانوپری. گذشتمی آیناز هایصحبتی کم و هامین

 برایش را هوشیبی و عمل گونه هر پزشکان و داشت زیادی سن. شدمی بدتر

 ره دختر و پدر غالبا و کردمی استراحت اتاقش در روز شبانه. دانستندمی مضر

 .گذارندندمی کنارش در را روز از ساعتی کدام

 برای کمتری کلمات تعداد از کردمی سعی آیناز با برخوردهایش تمامی در هامین

 خترکد هاگرفتن فاصله این. شود دور او از بالفاصله و کند استفاده او با صحبت

 زودی به دانستمی داشت سراغ پدرش از که ایروحیه با ولی کردمی رنجیده را

 .شدکمی عقب خود موضع از است خوشبخت کمیل با ببیند وقتی و بخشیده را او

 تا دانستمی. کند دوری او از داشت سعی قبل روز از بیشتر روز هر اما هامین

 برای بنابراین کرد، خواهد ترک را خانه این همیشه برای دخترک بعد چندی

 .کردمی آماده را خود و تمرین بودن آینازبی روزهای

 .بود آورده کم که امان... امان و دانستنمی هم خودش! توانست؟می
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 و صدا متوجه آیناز شب یک اینکه تا ذشتگمی هم پشت متوالی هایشب و روز

 نگاهی ساعت به و بست را کتابش کنجکاو. شد خانه در عادی غیر حرکات

 .بود رسیده شب نیمه به تازه ساعت. انداخت

 مانده   باز در به چشمش. کشید سرک راهرو در صدابی و کرد باز را اتاق در آرام

 باالی از. گرفت را صداها رد و شد خارج اتاق از مشکوکانه. افتاد هامین اتاق

 به ردورت نسبتا ایفاصله از آرامی هایپچپچ صدای انداخت، پایین به نگاهی هاپله

 را مرد دو رسید پله آخرین به کههمین و آمد پایین را هاپله مردد. رسید گوشش

 به باز دهانی با و ماند مات. برندمی خود همراه برانکارد روی را کسی که دید

 هامین و شدند رد کنارش از. شد خیره بودند شده خارج عزیزش اتاق از که نهاآ

 دختر به و ایستاد ایلحظه آیناز دیدن با بود شده خارج اتاق از دنبالشان به که

 :گفت آرام و خورد فرو را بغضش. زد زل رویشروبه شده   شوکه

 !آیناز؟_

 هامین به ایلحظه. شد ارجخ شوک از و آمد خود به پدر صدای با آنی به دخترک

. تگرف باال را دستش مردد و نگریست بود ایستاده کنارش خیس چشمانی با که

 و مرد دو آن به و داد انجام سختی به اما انگشتانش به دادن حرکت بود سخت

 مانع شوک و بغض ولی بزند، حرفی خواست. کرد اشاره برانکارد روی جنازه  

 زبان هامین بپرسد سؤالی اینکه از قبل باالخره. شد دهانش از ایکلمه خروج از

 :گفت آلودبغض و کرد باز

 ...رفت عزیز _



 
96 

 رس گریه ناباورانه و بشکند جوان دختر بغض تا بود کافی جمله همین گفتن و

 .دهد

 نبنابرای. کردمی صبر باید موقعیتی چنین در ولی شود غمخوارش خواست هامین

 :گفت گرفته صدایی با

 بیاد کمیل بزن زنگ. کنم ردیف رو عزیز کارهای بیمارستان یرمم دارم _

 ...پیشت

 .شد خارج خانه از بماند دارغصه آیناز سوی از پاسخی منتظر آنکهبی و

 .شد برگزار آرام کامال فضایی در ختم مراسم

 ریختمی اشک نبودش غم در داشت، دوست مادرش همچون را عزیز که آیناز 

 بود غرغرو و عبوس پیرزنی هرچند. کردمی تجربه را بعجی دردی دل ته از و

 ...عزیز و بود پدرش مادربزرگ ولی

 الهس چند تاخیری با ایجنازه تشییع هم خودش پدر برای باید فهمیدمی روزی اگر

 !چه؟ کند برگزار

 دور به پروانه مثل که کمیل دیدن با هامین و گذاشتنمی تنهایش ایلحظه کمیل

 مراسم ملزومات کردن مهیا به بیشتر و کشید عقب را خود دچرخیمی آیناز

 بجذا را او پیش از بیش مشکی سرتاسر لباسی در نظیرشبی اندام. پرداختمی

 ایستاده حیاط وسط بودند، ناهار خوردن مشغول همه وقتی ظهر سر. دادمی نشان
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 به را زنی هر رفتارهایش. باشند نداشته کسری و کم مهمانان که بود مراقب و

  .داشتمی وا ستایش

. شد خارج سالن از و بلند سفره پای از بود دیده دور را کمیل چشم که آیناز

 را او که بود هامین صدای این گذاشت، حیاط فرشسنگ روی را پایش کههمین

 یک با صحبت حال در حیاط چپ سمت را او و چرخاند سر آهسته. آورد خود به

 لباس این در پدرش دیدن. شد بیدار بغضش دیگر بار و کشید تیر قلبش. دید مرد

 دمق. نداشتند همدیگر جز را کسی دو آن دیگر حاال. انداخت شانکسیبی یاد را او

 ادند تکان با و بود شده تمام صحبتش مرد. کرد کج راه هامین سوی به و برداشت

 از ترخمیده قدی با که رویشروبه پوشسیاه مرد. شد جدا هامین از سرش

 گره دخترک چشمان به چشمانش آن یک در و چرخید بود ایستاده پیش روزهای

  ...آتشین و قرمز هامین چشمان و اشک از بود شده پر آیناز چشمان کاسه  . خورد

 :گفت آلودبغض آیناز اما شود، رد کنارش از تفاوتبی خواست

 ...!بابا؟ _

 .دشدن متوقف هم با لحظه یک در هامین پای و سر قلب،

  .آوردمی کم بیشتر باشد، خوددار خواستمی بیشتر چقدر هر! توانستنمی! نه

 رمجبو مبادا تا کرد جیب در دست. بود غیرممکن درد این و بغض این از گذشتن

  !خواستنمی دلش که شود کاری انجام  به
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 او به رو و چرخید آیناز. داد ادامه داردنباله را سکوتش و خورد فرو را بغضش

 :فتگ

  !بابایی؟ _

 وا و زدندمی تنش به نیشتر انگار. نداشت تحمل. بست محکم را چشمانش هامین

 ردیگ مرد این بود، آورده زبان به را کمیل نام آیناز وقتی از. بود حرکتبی عمال

. ندهد را جوابش تند تا گرفت دندان به لب. نداشت را کلمه این شنیدن تحمل

 حرفی آنکهبی کرد؛ باز را چشمانش و گرفت نازآی سوی به را سرش احساسبی

  .داد تکان!" بله؟" نشانه   به را سرش بزند

 اشک و کرد گرفتن دلداری از ناامید را دخترک پدر، سرد و سرخ چشمان دیدن

 .بود کرده ضعیف و خسته شدیدا را او مادربزرگ مرگ. ریخت فرو چشمانش از

 که بیاندازد پدر آغوش به را خود واستخ دل ته از! کند؟ بلند را او یکی شدمی

 :آورد زبان به را نامش دورتر ایفاصله از کمیل

 !آیناز؟_

 پوزخندی با هامین و ناالن و کرده بغض آیناز. چرخید او سوی به دو هر سر

 ...لب بر کوتاه

 :پرسید همسرش چهره   به خیره. رساند دو آن به را خود کمیل وقتی

 !عزیزم؟ خوبی _
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 را نگاهش ایلحظه حتی او ولی. دوخت هامین به و گرفت چشمانش از اهنگ آیناز

 مخاطب را کمیل و چرخاند سر مخالف سمت به عوض در. ندوخت دخترک به

 :داد قرار

  ...پسر باش زنت مراقب بیشتر _

 کمیل. کرد دور دو آن از را خود سریع و برداشت قدم جمله این گفتن از بعد و

 :دوخت آیناز به و گرفت هامین از نگاه متعجب

 !خوبه؟ حالت! شده؟ چیزی! عزیزم؟ _

 :گفت گریه میان و زد هق آیناز

 امباه بخواد اینکه برسه چه کنه نگاه بهم موقعیت این تو نیست حاضر حتی _

 ...بزنه حرف

 :گفت و کشید آغوش به را او ناراحت کمیل

 .نداره خوشی حال اونم... عزیزم هیــش هیـــــش،_

 ترآرام کمی وقتی و درآورد حرکت به نامزدش کمر روی گونهنوازش ار دستش

 کردنش، آرام و بود شوهرش کمیل. برگرداند ساختمان به خود همراه را او شد

 !شد؟می. شدنمی هامین برای ولی. بود موثر بسیار

 ردک مجبورش کمیل بنابراین شود، انجام ظهرازبعد بانوپری دفن مراسم بود قرار

 .کند استراحت تیساع



 
100 

 آشنایان و دوستان همه رسید، پایان به بانوپری سپردن خاک مراسم آنکه از بعد

 دخترک  . ماندند باقی نفرات آخرین جزو آیناز و کمیل و هامین ولی. بازگشتند

 به چشمش برگشت وقتی و شد بلند عزیز خاک کنار از کمیل کمک به محزون

 ایستاده بانوپری قبر رویروبه و چپانده جیب در دست جوان مرد. افتاد هامین

 گردن کردمی سعی و بود پنهان رنگ مشکی عینکی قاب پشت چشمانش. بود

 .بگیرد خود کنترل تحت را سرکشش

 هب وقتی و چرخاند قبرستان محوطه   در سری. شد متوجه  را دخترک نگاه و مکث

 :داد قرار مخاطب را کمیل ایدورگه صدای با. برگشت اولیه حالت

 ...میام خودم من... خونه ببرش _

 :داد را هامین جواب کمیل ولی بماند، و کند مخالفت خواست آیناز

 ...تا بمونیم خوایمی... باشه_

 :کرد قطع را حرفش گرفته هامین

 ...باشم تنها خواممی... برین که گفتم! نه_

 که ینازآ به رو یلکم. کرد سکوت و ایستاده عزیز قبر به رو کند شاننگاه آنکهبی

 :گفت بود پدر خیره   هم هنوز

 .نیست خوب حالت اصال... عزیزدلم بریم _

 !...شنیدمی
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 !زدنمی دم و شنیدمی را هاصدقه قربان این تمام

 !رفتمی آیناز صدقه   قربان که بود او همیشه

 !شدمی حالش نگران که بود او

 ...که بود او

 ...گرفتن تحویل و داد تحویل که بد چقدر

 ؟!شدمی تمام هاعذاب این کی

 رایب عمیق هاینفس کشیدن و هالب گرفتن دندان به العملشعکس تنها و شنیدمی

 ...بود گلویش میان بغض رفع

 ...را کمیل دستان میان ظریف بازوی نبیند تا نکرد بلند سر و کرد سکوت

 ...نه گفتن زبان ولی داشت هاحرف. بود خیره بانوپری شده   بارانگل قبر به

  .شد راهی همراهش و گرفت پدر از نگاه کمیل اصرار با آیناز باالخره

 !کرد سقوط بلند پرتگاهی از انگار هامین و رفت

 !است شده کسبی کامال دیگر که کرد احساس هامین و رفت

. درسی زمین به بانوپری قبر پایین و شد خم زانوهایش... نداشت ایستادن توان

 ...کشید قبر شده   پرپر هایگل روی و کرد خارج جیب از را دستش

 دو مرگ از بعد که زنی. بانوپری خود مثل درست ها،گل بودند لطیف و نرم چه

 امیرحسین داغ حتی. نیافتاد پا از و کرد بزرگ را هایشنوه هایشعروس و پسر
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 را نازآی داشت، را هامین چون نکرد زندگی از ناامید را او اششده جوانمرگ

 ...داشت

 حملت را ناراحتی و دلتنگی حجم از مقدار این توانستنمی دیگر. شکست بغضش

 نهات صدابی و حرفبی. گریست بلند بلند و کرد رها را اششکسته بغض. کند

 گله بودند خوابیده خاک خروارها زیر اکنون که آنهایی از دل در و کرد گریه

 رفته عزیزانش همه... مادربزرگ بزرگ،پدر عمو، پسر عمو، مادر، پدر،. کرد

 نحس او قدم نکند... نبود او به متعلق دیگر که آینازی با مانده تنها او و بودند

 یکی یکی که نداشت ارزش هایش بنده و خدا برای این از بیش او نکند... بود

  .گذشتندمی در زندگی آینده   در هایشبازمانده

. یدکوب درناک و مندگله. کوبید بانوپری قبر روی بار چندین و گریست بلند

 .کوبید داربغض و ناراحت

 لغاف. کرد گریه مظلومانه رفتگانش و خود حال به و نشست آنجا طوالنی دقایقی

 رو هوا. گریست و کرده بغض او همپای اش،قدمی چند در که چشمی دو از بود

 از و نهاد بزرگشمادر قبر روی ایبوسه. کرد رفتن قصد که رفتمی تاریکی به

 ارکن ردیف به همه که را تکشانتک و ماند قبرها به خیره لحظاتی. شد بلند جای

 شده   میش و گرگ آسمان به رو را گردنش. گذراند نظر از بودند آرمیده هم

 بست را چشمانش لحظاتی. نهاد گردن روی را سرش سنگینی و برد باال غروب

 ...که کاش ای و کاش. کرد باز را دلش و
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 قبرهای به و چرخید پا پاشنه   روی آورد؛ پایین را سرش و کرد باز چشم

 اشینم سوی به و برداشت را سنگینش هایقدم افتاده سری با. کرد پشت عزیزانش

 دورتر قدمی چند که دونفر حضور متوجه   که بود نرفته قدمی چند هنوز. رفت

 از که شد مواجه آینازی انگری چشمان با و آورد باال را سرش. شد بودند ایستاده

 دو هر. نبود او از بهتر هم کمیل وضع. بود داده تکیه کمیل به حالبی گریه فرط

 و قرمز چشمان. بود نشده آنها حضور متوجه   حتی هامین و بودند گریسته

 :گفت گرفته صدایی با و دوخت آنها به را احساسشبی

  !برین؟ نگفتم مگه_

 :داد جواب گرفته هم او و تانداخ آیناز به نگاهی کمیل

 ...بذاره تنهات نشد راضی آیناز _

 به هایشاشک هم هنوز دوخت؛ چشم دخترک به و زد صداداری پوزخند هامین

 یرهخ روروبه به و گرفت دخترک نمناک نگاه از نگاه. باریدمی وقفهبی و بود راه

 :شد

... اشهب کنارم کسهیچ مخوانمی یعنی. باشم تنها خواممی یعنی برین گممی وقتی_

 ...خوامنمی اصال یعنی نخوام رو کسی وقتی. باشه یادتون اینو

 :داد ادامه و انداخت بودند هم آغوش در تقریبا که آنها به سردی نگاهنیم

 ...بیفتین راه _
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 هک بود دیوار یا! ببند؟ دهان و کند تحمل را نزدیکی همه این که بود سنگ مگر

 !بزند؟ ندیدن به را خود و ببیند

 آیناز لحظات آن تمام در. نماند دو آن منتظر و رفت ماشینش سمت به خودش

 دح چه تا االن او دانستمی. بود پدر حرکات و رفتار گرنظاره تنها ساکت و خیره

 دخترش از او ولی شود پدر خوارغم خواستمی دلش. کندمی تنهایی احساس

 .بود شده متوجه خوبی به را این آیناز و کردمی دوری

. دکشی بو را آن سرمستانه و انداخت چای باریک کمر استکان در را دارچین چوبه  

 به را جایش رفته رفته و شد شکوفا صورتش روی لبخندی خوشش بوی از

 پدرش اما بود گذشته عزیز مرگ از هفته دو آنکه با... داد گزنده و تلخ زهرخندی

  .بود نزده حرف او با هم جمله دو جمع سر

 پدرش که آغوشی کشید؛می فریاد را پدرش آغوش شدیدا دلش عمق در جایی یک

  .کردمی دریغ او از رحمانهبی

 رد را تماس "Love" نام دیدن با و انداخت شماره به نگاهی خورد زنگ موبایلش

 ...بود پدرش با زدن حرف فقط الویتش االن. کرد

 ه  عالق مورد تازه هایشیرینی از ظرف یک همراه به را سرخ گل نعلبکی و فنجان

 پدر، با زدن حرف برای راسخ عظمی با و گذاشت سینی یک درون هامین،

  .افتاد راه به او کار اتاق سمت به و برخواست

 نگرفت برای انتظار بدون و زد در به ایتقه عمیقی، نفس با و ایستاد در پشت

  .شد اتاق وارد هامین، سوی از پاسخی
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 از همیشه. شد گرد چشمانش شده، سیگار دود در غرق و تاریک تاقا دیدن با

 و زدمی آتش سیگار تفننی گاهی هامین. داشت نفرت آن بوی بد دود و سیگار

 اب هامین بار هر و نکشد سیگار دیگر که گرفتمی قول و زدمی غر مدام دخترک

 .بود داده قول او به بلند هایقهقهه

  :گفت و انداخت تعجب از ماالمال نگاهی بود او به پشت که پدرش صندلی به 

 !وضعیتیه؟ چه این بابا_

 خود از مدام و بفهمد را او کسی که بود آن از ترداغان. بود خراب هامین

 !شد؟می تمام کی پرسیدمی

 ...شدنمی هم تمام و

 ،بود داده شکاف را بدنش هایدستگاه تمام ترتیب به و معده تا قلب از که دردی 

 به را او و سرک جسمش و روح جای هر به بدخیم توموری مثل. شدنمی مامت

  .کشیدمی زجر سالبه  

 فک در تکانی با را سیگارش خاکستر بدهد، خود به برگشتن زحمت آنکه بدون

  :گفت و ریخت اتاق

  !سریع بیرون؛ برو _

 فر،ص زیر هوای دمای و زمستان سرمای در انگار... پدر سرد صدای از کرد یخ

  .کردند خالی سرش روی سرد آب از تشتی و داده قرارش حیاط وسط

  :گفت تحکم با و کوبید میز روی محکم را سینی
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 !بابا بزنیم حرف باید _

 چشمان آن با ریشش ته. چرخاند آیناز سمت به را صندلی حرکت یک با هامین

 با و زد لز دخترک هایچشم به واهمهبی. دادمی جلوه ترسناک را او خونین،

  :گفت مهیبی آرامش

 !دخترم؟ گفتم چی نشنیدی_

 آیناز تن بر رعشه هم فکرش که بود راه در طوفانی گفتنش" دخترم" پس در

 زمی روی مشتی بود، گرفته یاد پدرش از که اییکدندگی یمن به اما انداخت،می

 :زد فریاد و کوبید

  !بودی داده قول. بابا بودی داده قول من به تو_

 که هامین مشکی پیراهن به نگاهی آیناز. داد مات رنگی هامین نگاه به سخرتم

 روی نامرتب اشریخته هم به موهای. انداخت بود، باز شکم باالی تا هایشدکمه

 وضع چنین به حساسش و مرتب همیشه پدر شدنمی باورش. بود پخش پیشانی

  .است شده دچار وحشتناکی

  :گفت و کرد نروش سیگار با را سیگارش هامین

 من به بزرگی کمک دنبالت، بیاد تا شوهرت به بزنی زنگ اگه بیرون؛ برو_

 !باشم تنها مدت یه خواممی. کنیمی

  :کشید فریاد خشمگین نمود،می دیگری وقت هر از ترخسته که آیناز

 !زنی؟نمی حرف من با چرا! چیه؟ مشکلت! بسه... دیگه بسه_
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  :گفت ریزاناشک و کرد اشاره خودش به لرزانش هایدست با

  !دخترت منم! میشناسی؟ رو من بابا_

  :زد فریاد و کوبید میز روی مشتی

 ...تو اما دخترتم من_

 :گفت و انداخت هامین پای تا سر به انگیزیرقت نگاه

 !نیستی من بابای اون تو _

 "دنشبو پدر" پوسیده   طناب. شد ورشعله هامین دردهای مانده   خاکستر زیر آتش

 !گفت؟می باید. شد پاره حرف یک با زدمی چنگ آن به که

 .بود گرفته را زمانش کل که زمان این به لعنت... نبود زمانش... نه 

 

 دهانش روی دست و کشید هینی بود، کرده عنوان بد را منظورش که آیناز

 میز پشت دست به سیگار همچنان که هامین چشمان به را ناباورش نگاه. گذاشت

  .کرد سکوت و شد ذوب هامین وجود خشم آتش در دوخت؛ بود شستهن

 اسیدی مانند اشقطره هر گرفت؛ فرا را وجودش قطره قطره دخترک جمله   درد

 اب و شد بلند میز پشت از بارهیک به هامین. کشیدمی آتش به را جانش که بود

 :کشید فریاد و زد کارش میز به ایضربه محکم لگد با بلندی، غرش

  !بیرون؟ برو گمشو نگفتم مگه_
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 سریعا   فکر، بدون. داد قورت را دهانش آب تعجب، از شده گرد چشمان با آیناز

  .گذاشت هایشگوش روی دست و گرفت بغل زانو اتاق کنج در

 اب و چرخید خودش دور بود، نشده کم عصبانیتش از ایذره هنوز انگار که هامین

 و کوبید تقدیرش هایلوح ویترین در مشتی بود، نمایان اشچهره در که دردی

  :کشید فریاد

 ...لعنت _

 از را دهانش شدمی کاش. بنشاند وارحقیقت پایانی را اشجمله شدمی کاش

 ...بگوید را چیز همه مردانه و کند باز متوالی هایسکوت

 ؟!شدنمی تمام چرا... آخ

 درد از دلش. زد لز هامین خونین و زخمی دست به نگرانی و ترس با آیناز

  !نداشت عنوان هیچ به را کردن باز لب از لب جرأت اما شد، رو و زیر پدرش

 کنج در آیناز دیدن با نبود، متوجه اصال را دستش سوزش و درد گویا که هامین

 همان با آیناز ترس از ناشی جیغ به توجه بدون و برداشت خیز سمتش به اتاق

 ودب افتاده نفس نفس به ترس از دخترک. کشید و گرفت را بازویش زخمی دست

 از بیرون سمت به را او حرکت یک با و کشاند اتاق در جلوی تا را او هامین اما

 :داد هل اتاق

  !نبینمت اتاق این توی دیگه _
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 خوردبر زمین به شدت به و شکل بدترین با بود، داده دست از را تعادلش که آیناز

... داد بدی صدای و خورد پیچ بدنش زیر در راستش دست مچ که طوری به کرد

 ...کشید آه فقط اعصاببی... کنترل بی... اما هامین

 حال در که اشگوشی برد، اتاقش سمت به زحمت و زور هزار با را خود دخترک

  :کشید را رنگ سبز کلید کمیل نام دیدن با و برداشت بود خوردن زنگ

  !نگرانی از دممر دی؟نمی جواب چرا دلم عزیز الو الو؟ _

  :زد هق بلندی صدای با و شکست بغضش آیناز

 !بیا فقط بیا؛ کمیل _

 هب ورود محض به. رساند آنجا به را خود سراسیمه کمیل که بود نگذشته ساعتی

 نگران و متعجب کمیل. گریست بلند و انداخت او درآغوش را خود آیناز ساختمان

 :پرسیدمی مدام

 !کنی؟می گریه چرا! عزیزدلم؟! شده؟چی _

 لحظه به لحظه که آیناز وقفه  بی هایگریه صدای و بود سکوت جوابش تنها و

 را آیناز کشان کشان جوان مرد. نداشت شدن تمام قصد انگار و شدمی بیشتر

 مبل روی باهم و برد نشیمن وسط به کردمی گریه آغوشش در که همانگونه

 .بود خاص آیناز به حسش. چسباند سینه به محکم را او تن نیمه   تا. نشستند

 ضعیف و آوردمی کم. کردندمی مچاله را قلبش انگار دیدمی که را اشگریه

 .شدمی
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 :بپرسد آرام و کند کنترل را خود توانست چطور که نفهمید

 !شده؟ چیزیش هامین! شدی؟ اینجوری چرا! خانمم؟ شدهچی _

 :فتگ و کرد بلند کمیل سینه   ویر از سرعت به را سرش هامین نام شنیدن با آیناز

 شده بد خیلی اون. دهمی دق منو داره فقط. نشده چیزیش اون... نه!... اون؟ _

 ...خیلی کمیل

 :گفت و کرد نوازش را نرمش پوست گرفت، دست به را دخترک دست کمیل

 !کرده؟ چیکار! عزیزدلم؟ شدهچی خب _

 هقهق میان و کشید باال را اشبینی. کرد پاک گونه روی از را روانش هایاشک

 :گفت

 مسر. بزنیم حرف یکم و بخوریم باهم که بردم کردم درست دارچین چای براش _

 ...کرد بیرونم اتاق از و کشید داد

 :پرسید متعجب و گرد چشمانی با کمیل

 !گفتی؟ بهش چی مگه _

 :گفت بریده بریده و گرفت شدت دوباره آیناز گریه  

. ساکته... همش. قه...اتا تو همش... شده تنگ براش لمد... هیچی... خدا به _

 ترسناک خیلی. کمیل نداره دوست منو اصال اون! میاد؟ کی ره،می کی فهممنمی

 ...شده



 
111 

 به عشق با داشت، او به که قشنگی هایحس تمام با را او و زد لبخندی کمیل

 کوتاه ایبوسه. کرد نوازش و گذاشت اشسینه روی را دخترک سر. کشید آغوش

 :گفت و نشاند موهایش روی

 .نزن حرف اینجوری موردش در. پدرته اون... عزیزم هیـــش _

 و نوازشگرانه حرکات ناخودآگاه و آمد پایین هاپله از هامین لحظه همین در

 :داد ادامه بود، هاپله به پشتش که جوان مرد. شنید را کمیل آخر هایصحبت

 رو مادرش حکم عزیز... گذرونهمی رو سختی روزای. کن درکش بیشتر _

 .داشت

 :رسید هامین گوش به ناواضح آیناز صدای

 بابا ببین ولی. ناراحتم نبودنش از منم خب! نبود؟ مادر من برای عزیز مگه_

 ...کنه کم رو هامغصه اینکه جای به! کنه؟می چیکار

 باراین بود، کرده دو آن هایعاشقانه خرج روزها این که هاییکنترل تمام با هامین

 :گفت بلند و نیاورد طاقت

 ...کنه کم رو هاتغصه که نیستم کسی اون من _

 باقی هایپله و کرد سکوت. چرخاندند هامین سمت به را نگاهشان و سر جوان دو

 د،رسی دو آن نزدیک به وقتی و گذاشت سر پشت غلیظ شدت به اخمی با را مانده

 :داد ادامه جدی و محکم هامین. ایستادند و هشد بلند جای از جوان پسر و دختر
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 نم خونه   تو دقیقه به دم که هستن؛ ایشون کنه کم رو هاتغصه باید که کسی _

 .پالسن

 ایلحظه که جوان دو متعجب نگاه به و گرفت کمیل سوی به را اشاشاره انگشت

 :گفت و زد پوزخندی شدند، خیره هامین به دوباره سپس و شد دوخته هم به

 .ببرش بردار... امراضی من! ات؟خونه ببری گیرینمی رو زنت دست چرا تو _

 انجام خودش دست با را خود دادن دق شدمی کاش. بکشد را خودش شدمی کاش

 هب برایش چیزی جدایی، جز که هادست این. شود کوتاه دستش دنیا این از و دهد

 خیالبی و داد تکان هوا در بار چند را همان ها،دست همان! بودند نیاورده ارمغان

 :داد ادامه

 اینجا خوامنمی دیگه فقط. نده خوادمی بده ادامه خوادمی خودش، با هم درسش _

 ببینمتون

! حرمتی؟بی چنین با هم آن! کرد؟می بیرون  خانه از را او پدرش! شنید؟می چه

 اینجا از زودتر را او کندمی امر کمیل به چنیناین که آورده راه سر از را او مگر

 :گفت ناالن و دلشکسته! ببر؟

 !بابا؟ _

 :زد فریاد بلند و عصبانی خروشید، هامین
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 جلوی کنینمی فکر چسبیمی مردک این به َکنه مث وقتی. بابا و زهرمار _

 همین... نیستم بابات بزنم داد سرت اگه فقط! نیست؟ درستی کار این بابات چشمای

 !نیستی من ابایب گفتی من به باال االن

 :یدپرس و زد فریاد بلندتر باراین و نتوانست... نتوانست اما گزید دندان به لب

 !نگفتی؟ _

 هامین به رو و گرفت دست به محکم را دستش کمیل. گریست و زد هق آیناز

 :گفت

 .باش آروم هامین _

 :گفت بود شده سرخ عصبانیت از اشچهره که حالی در و زد ایقهقهه هامین

 !بذارین شما اگه. آرومم خیلی... آرومم من _

 .دشدن خیره هامین رفتن به سکوت در و انداختند هم به نگاهی جوان پسر و دختر

 !بود ناممکن برایش وضعیت آن تحمل دیگر

 وجودش به آرامشی عزیزانش با صحبت با شاید تا شد خارج خانه از و چرخید

 .کند رخنه

 .کمیل از نه بود اثری زآینا از نه برگشت خانه به وقتی

 را خود شب تمام. داشتنمی بر دخترک سر از دست کمیل. بود درست حدسش

 رسرکا بعد روز صبح. برنگشت خانه به آیناز شب تمام و کرد حبس اتاقش در
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 به و برداشت انباری از بزرگی تبر عصبانیتش و ناراحتی تخلیه   برای و نرفت

 را بود کرده علم قد باغچه وسط که ناریچ چندساله   و بزرگ درخت. رفت حیاط

 از اشعالقه و خاطره هاسال که درختی. ایستاد قامتش روی به رو و کرد نشان

 دلدادگی و عشق راز کرد،می باز زبان اگر و داشت خود همراه را ساقه   تا ریشه

  .کشیدمی فریاد را هامین

 برگ و شاخ به دقایقی. شد خیره آن نوک و درخت باالی به و کرد بلند را سرش

 لندب را قدرتمندش و کشیده دستان سپس و ماند خیره گاهیصبح نسیم در رقصان

 محکم تنه   به را مهلک و سخت ضربه   اولین. برد سرش باالی را تبر و کرد

 ار بعدی ضربات. کشید بیرون زحمت به را تبر بالفاصله و آورد فرود درخت

 اجآم تنش ضربه به ضربه و آورد فرود سرسخت رقیب این پیکره   بر ترمحکم

 سخت دانستمی. دادمی نمایش برایش را کار سختی که شدمی عرقی هایدانه

 ...است

 هایاتفاق افتاد دلش به کند بزرگ تنهایی به را آیناز کرد قبول که روزی حتی

 این تا روز یک کردنمی را فکرش وقتهیچ اما نیست، انتظارش در خوشایندی

 به پا پشت عقلش و کند نافرمانی مغزش... بتپد تند قلبش... شود فشرده دلش حد

 !بزند چیز همه

 !بود؟ انصاف آیا

 گاران. شد قراربی دارشکش و تند هاینفس میان در که بود نگذشته دقایقی هنوز

 رها درخت روی ضرباتش خط میان را تبر. نداشت را پیراهنش وزن تحمل تنش
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 پرت زمین روی و خارج تن از سریع حرکتی با را اشمشکی تیشرت و کرد

 .کرد

 خیس عرق از زیاد تالش و تحرک اثر بر که خوشحالتی موهای دست دو هر با

 عیس و گرفت دندان به لب. گرفت باال را سرش دوباره و برد عقب به را بود شده

 درخت بلند قامت به. بکشد دندانش زیر به گوشتش درون از را دردهایش کرد

 زیادی زمان بود آیناز سال و سن هم تقریبا که درختی به اشخیرگی. یستنگر

. ودب نهاده اشسالگی پنج به پا آیناز که شد کاشته درخت این زمانی درست. برد

 .ریختند آب پایش به و کاشتند را او باهم دو هر

 !عشق درخت این بود شده تنومند کمکم

 !عاشق ینا دل در هایریشه بود شده بلند و کشیده

ُرم بود رفته جانش به ذره ذره  !عشق سبز س 

 ...را تالشش ثمره   رفتن تاراج به نبیند تا بست، فرو چشم

 یم تمام دزدیدن نگاه و گزیدن دندان به زبان و بستن فرو چشم با آدم درد مگر اما

  !شود؟

 سبزترش و سبز خود عشق با روز به روز و کاشته خود دستان با که را درختی

 ...کردمی نابود خود دستان با حال بود، دهکر

 مردی طعمه   حال و داد پرورش تالشش با را او عمری که دخترکی مثل درست

 .بود شده خودش جنس از
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 .گرفتمی را جانش و کردمی نیم دو قلبش از را عشق این محکم تنه   باید

 .خشکاندمی وجودش در را عشق این ریشه   باید

 جوان دختر. شدند حیاط وارد کمیل همراه به آیناز کارش ره  دوبا شروع با همزمان

 با متعجب بود، اشعالقه مورد درخت کردن قطع حال در که پدرش دیدن با

 و تجزیه را اوضاع توانست وقتی و انداخت کمیل به نگاهی شده گرد چشمانی

 او به شدن نزدیک جرأت. رساند هامین به را خود و دوید سرعت به کند، تحلیل

 :گفت بود مشهود خوبی به صدایش در که بغضی با بنابراین نداشت، را

 !کنی؟می چیکار داری بابا _

 پشت به ایلحظه. کشید کار از دست و خورد جا آیناز صدای شنیدن با هامین

 و پیدت قلبش ناخواسته ایستاده اشقدمی چند در که آیناز دیدن با و نگریست سرش

 شد باعث بود، رسانده دو آن به را خود تازه که یلیکم اما کرد، حس را لبخندش

 .کند اخم و شود فشرده قلبش تمام

 :تگف زناننفسنفس و گرفت چنگ به محکم را تبر دسته   و برگرداند را رویش

 ...روت نیافته درخت کنار برو _

 :داد ادامه تمسخر با سپس

 ...موندیمی بودی دیشب که جاییهمون! برگشتی؟ چرا _
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 احترام و کرد سکوت ولی بود، حرف از ماالمال هایشلب و زبان آنکه با کمیل

 اب شد همزمان که رفت، جلو دیگر قدمی آلودبغض آیناز. داد ترجیح را گذاشتن

 بودند؛ معلق هوا در که هاییشاخه ناهنجار صدای و درخت تنه   به تبر برخورد

  !اری؟د چیکار درختمون به! کنی؟می اینجوری چرا! بابا؟ _

 .انداخت او به نگاهی سرشانه روی از و انداخت باال ابرویی هامین

 !نداشتنت و تو خاطر به بکشد فریاد شدمی کاش

 !او طرف از خودش اهمیت نکردن حس وقتهیچ خاطر به

 !بشکند؟ مرا بودن تو با خاطرات تا نشکنم را آن بکشد داد خواست

 ...ولی بگوید خواست

 :گفت و کرد باز دهان ولی

  ...ببر اینجا از رو خانمت! خان؟ کمیل... عقب برو گفتم _

 و نیش این تحمل توان دیگر. کرد اخم و شد عصبی داد، دست از را تحملش کمیل

 :گفت آیناز به رو. نداشت را هاکنایه

 .خدانگهدار فعال. دفتر برم باید دارم، کار خیلی امروز من عزیزم _

  .شد خارج خانه از سرعت به بماند، همسرش یسو از پاسخی منتظر آنکهبی و

 درکش. زدنمی دم و شدمی منگنه مدام پدرش و کمیل میان که آیناز بیچاره

 که راهی از نگاه. دادمی پس را اشعالقه و اصرار تاوان داشت هم او. کردمی
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 به ار خود پیاپی ضربات دوباره. دوخت هامین به دوباره و گرفت بود رفته کمیل

 تیپوس زیر حرکتی اشضربه هر با شکمش و بازو عضالت. کوبیدمی درخت تنه  

 صدای. شد جاری جوان دختر چشم گوشه   از اشک. کردندمی ایجاد بدن در

 :رسید هامین گوش به دوباره اشگرفته

 ...خدا رو تو... نده عذاب رو خودت اینجوری خدا رو تو! بابا؟ _

 دندان به لب دوباره و فشرد هم روی ممحک را چشمانش کالفه و عصبی هامین

 .گرفت

 !دادمی پس را او هایسختی تاوان که هایشلب بیچاره

 دلخور و دلشکسته مردی االن او ولی. نداشت را آیناز هایالتماس شنیدن طاقت

 :گفت جواب جای به. بود

 ...میافته درخت االن کنار، برو _

 هامین اما. گذاشت پیش دیگر یقدم و کرد رها را هایشاشک تعارفبی آیناز

 :گفت کرده بغض دخترک. کوبید درخت به دیگری محکم ضربه  

 ...نکن اینجوری خودت با مامان روح به رو تو_

 :کشید فریاد و کرد رها را تبر عصبی هامین

 .خونه تو برو... کنار برو گفتم _
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 و ایستاد رختد به پشت و زد دور را پدرش قدرتمند َتن گریه با. نداد گوش آیناز

 :گفت

 همش رفته یادت! رفته؟ یادت. بابا کاشتیم باهم اینو! کردی؟ قطعش چرا _

 خوایمی رو درخت این نه دیگه حاال! خوردیم؟می دارچین چای اینجا اومدیممی

 ...دارچی چای نه

. چرخید چپ سمت به و کشید آغوش به را او هراسان هامین حرفش اتمام از قبل

 تا چرخاند بود گرفته محکم آغوشش در که را آیناز و خود رعتس به بار سه دو

 :کشید فریاد حال همان در و شوند دور بود، سقوط حال در که درختی از

 بــــاش مراقــــــب _

 خیمه جسمش روی بر چتر همچون و کشید آغوش به را آیناز سرعت به هامین

 ضربات از را هامین برهنه   تن تا کرد سقوط نابهنجاری صدای با درخت. زد

  .نگذارد نصیببی تنومندش هایشاخه

  !بود؟ زده درخت تن به تبر رحمانهبی هم او اینکه نه مگر! داشت؟ درد

 و کاشت را آن خود هایدست با که بود مردی از درخت انتقام و تاوان این و

 دقیقا این میگیری، پس دست همان از بدهی، دست هر از اندگفته. داد پرورشش

 .بود شده ساخته هامین برای
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 مرد اما کردند، اصابت هامین پشت و کمر بر قدرت پر شالقی همچون هاشاخه 

 خود تن و سینه در را کشیدمی جیغ که آینازی خالصانه و گرفت دندان به لب تنها

 .اندبم امان در احتمالی آسیب از دخترک اما ببیند درد خود تا برد فرو... برد فرو

 شد، مطمئن درخت کامل افتادن از و برگرداند سر هامین درخت سقوط اب همزمان

 بید مثل آغوشش در که ایترسیده دخترک کردن رها از داشت هراس هم باز ولی

 رد اشپنهانی دلخوشی و زندگی تمام نبود، دخترش فقط که آیناز آخر. لرزیدمی

 ...بود زندگی

 اما. کرد باز دخترک تن دور از را هایشدست باالخره ثانیه چند گذشت از پس

 :کرد حلقه هامین گردن دور به محکم را هایشدست قراربی و دلتنگ آیناز

  !لطفا...بابا_

 رکدخت دلتنگ صدای بغض بگیرد ندیده کرد سعی و کشید عمیقی نفس هامین

 ...را

 بالبال آیناز کشیدن آغوش در برای اینجور که هایشدست به اگر دانستمی

 تا ندک تنبیه بوکس کیسه به محکم هایضربه با را آنها بعدا باید دهد بها ند،زدمی

... دکشیمی عقب خود و داشت جزئی درکی آیناز کاش. نکنند نافرمانی او از دیگر

  !کاش

 ...گرمش هاینفس و بود کرد خیس را اشبرهنه سینه   آیناز هایاشک
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 روی و برد باال دست زد، احساساتش به که ایسیلی با و کشید عمیقی نفس

 ...کرد جدا خود از را او رحمانهبی و محکم حرکت یک با گذاشت؛ آیناز هایشانه

   .ریخت اشک و کرد نگاه پدرش حسبی و سرد هایچشم در ناباورانه آیناز

 تن به را آن اشخورده فرو خشم با و برداشت زمین روی از را تیشرتش هامین

 ...دسر هم بودگرمش هم. کرد

  :زد فریاد کالفگی با آیناز که برداشت، خانه سمت به قدمی

  !بابا؟ چرا! چیه؟ دلیلش بگو حداقل_

 افتادن کار به از قبل اما کرد؛ باز دهان و افتاد هامین جان به ایلحظه عصبانیت

 ...خورد گره آیناز مظلوم چشمان به نگاهش زبانش،

  !بود اشبازیگری استعداد شیدنک رخ به زمان فقط االن... نبود وقتش االن

 :پرسید و نشاند لب بر آمیزی تمسخر خنده

 !راه؟ اون به زدی رو خودت یا دونینمی واقعا تو _

. شد جمع خود در بیشتر و دوخت چشم هامین آمیزتمسخر نگاه به متعجب آیناز

  ...پدرش نگاه نوع این از کردمی حقارت احساس

 به نگاهی جدی، کامال ایچهره و لحن با و برد باال صالبت پر را سرش هامین

  :انداخت آیناز پای تا سر
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 من هایتالش و مادرت آرزوهای انتخاب، این با و کردی رو خودت انتخاب تو_

  !دادی باد به رو

  :گفت لرزان ی چانه و بغض با آیناز

 ...بابا اما _

 :داد ادامه و برد باال سکوت نشانه   به را دستش هامین

 پات به رو عمرش که کسی روی تو من، روی تو غریبه پسر یه خاطر به تو_

  !ایستادی ریخت،

  :کرد پرت آیناز صورت توی را کلمات رحمیبی با و برداشت جلو به قدمی

 منیست و هست تموم من، برای تو اما باشم، بوده پدر یه فقط شاید تو برای من_

  !بودی

  :داد ادامه تحکم با و آیناز مشکی هایچشم در زد زل

  !"بودی!  "آیناز؟ شنیدی_

 بود کشانده اشنابودی به خود هایدست با که دخترکی احساسات به توجهبی

 آیناز رمق این انگار شدنش دور قدم هر با. رفت خانه سمت به و کرد گردعقب

  .شدمی خارج تن از که بود

 زمین محکم را او و نیاوردند طاقت زانوانش در، کوبش صدای شنیدن از بعد

  .زدند
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  :کرد زمزمه بغض با و انداخت اشعالقه مورد درخت به نگاهی

 !نه؟ مگه دردتم، فقط االن! بابا؟ شدم تموم برات من _

★★★★★ 

 آینه رویروبه آورد؛ در تن از را لباسش شد، اتاق وارد اینکه از بعد بالفاصله

  .انداخت کمرش روی گرفته جای هایزخم به نگاهی و ایستاد اتاق قدی

  :کرد زمزمه لب زیر و کشید هم در اخم پشتش، از جاری هایخون دیدن با

  !داشتم کم رو همین فقط_

 اصال اما برود، حمام سمت به خواست. بست را هایشچشم و داد قورت دهان آب

  !دندی خود در هم بشوید را هایش زخم و بایستد دوش زیر حتی بتواند اینکه رمق

 روی ،رختخوابش شدن کثیف به توجه بدون و کشید تن به را تیشرتش همین برای

  !خوابید آن

 زا دست خواستندنمی انگار! شد تکرار برایش زنده کابوس آن باره هزار و دوباره

 .بردارند سرش

 و داده شوهر را فرزندشان دخترک، خواست به که او! بود؟ کرده اشتباه مگر

 !گذاشتند؟نمی راحت را وا چرا پس بود کرده خوشحالش

 دستی آسوده خیالی با است، اتاقش در االن اینکه حس با و پرید جا از وحشت با

 .کشیدمی زبانه آتش بدنش از انگار. کشید مرطوبش پیشانی به
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 زحمت و زور هزار به. شد بلند و زد چنگ پتویش به اشنداشته رمق وجود با

 میز روی یخ آب پارچ دیدن با. اندرس آشپزخانه و پایین طبقه   به را خود

 .نشست اششدهخشک هایلب و صورت روی کمرنگی لبخند ناهارخوری،

 وانلی خواست تا اما ریخت، خودش برای آب لیوانی و داد تکیه میز به حالیبی با

 زا لیوان و شد حسبی بدنش رفت، سیاهی هایشچشم کند، نزدیک هایشلب به را

  .خورد سر اشهکشید انگشتان الیالبه

 اج از نگران و هراسان آیناز آشپزخانه، درون از لیوان شکستن صدای شنیدن با

  :گفت ناخودآگاه و پرید

  !خدا یا_

  :پرسید تعجب با خط سوی آن از کمیل

 ...ش چی _

  :گفت و پرید حرفش میان به نگرانی با آیناز

 زنگ بهم در، لویج رسیدی موقع هر هم تو! شده؟ چی ببینم برم من عزیزم _

  !بیام تا بزن

 سمت به سرعت با و کرد قطع را تماس بماند، جواب منتظر آنکه بدون و

 ...امان و دادمی بد گواه و تپیدمی تند قلبش. رفت آشپزخانه
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 و کشید ترس شدت از جیغی بود، شده زمین بر نقش حال،بی که هامین دیدن با

 داص به شروع و نشست کنار ترس با. کرد پرواز پدرش سمت به گویان" بابا"

  :کرد زدنش

 !شنوی؟می رو صدام بابایی! بابا؟_

. داد تکان محکم را پدرش شانه   دست با و انداخت گوش پشت را مزاحمش موهای

 تربیش ترس باعث و رسید گوشش به هامین خشکیده هایلب میان از خفیفی ناله  

 .شد دخترک

 با اما کند، بلندش شده که زحمتی و زور هر به تا گذاشت هامین کمر زیر دست

 .گرفت چشمانش جلوی و پس را آن متعجب دستش، داغی و خیسی حس

 یصالشاست از لبریز فریاد صدای بود، بسته نقش دستش کف که رنگی سرخ خون

  :کرد بلند را

 !بــابـــا؟_

 کمیل .شد وارد هایشریه به کننده عفونی ضد مواد و الکل بوی. کشید عمیقی نفس

  :گفت و گرفت سمتش به کاغذی لیوان یک

  !کنهمی ترتآروم یکم بخور، رو چایی این عزیزم_

  :گفت بغض با و گرفت دستش از را لیوان رمقبی آیناز
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 هب هاشناله صدای یکبار لحظه چند هر که مردی این! بنداز بهش نگاه یه کمیل_

 نگفته هم" آخ" حاال تا زندگی هایخم و پیچ تو که منه قوی   بابای رسهمی گوشم

  !بود

! ببیند؟ دیگر بار را هامین های خنده شدمی. گرفت ریزش چشمانش از اشک

 از بعد. بود شده رنجور و ضعیف شدت به روزها این... بود هایشخنده دلتنگ

 سر به سکوت و انزوا در همیشه و ندید را پدرش خنده   دیگر بانوپری مرگ

 و سر قاشق چند با و دادمی خرج به خساست هم خوردن اغذ برای حتی. بردمی

 .رفتمی و آوردمی هم را قضیه ته

 متعاقب و رسید گوش به سرپایی جراحی اتاق داخل از هامین ناله   صدای دوباره

  :آمد در لرز به آیناز هایلب آن

  !کردم؟ چیکار بابام با من! کمیل؟ کردم چیکار مرد این با من _

 اشآشفته موهای روی ایبوسه و کشید آغوش در همسرش ریانگ صورت کمیل

  .نشاند بودند، زده بیرون شال از که

 این... دیدنمی را همسرش هایاشک ریزش اما گرفتمی را جانش خدا کاش

 ...بود شده چیزش همه دختر

 !چیزش همه دقیقا

 انه  خ لویج که دید را آمبوالنسی کوچه، درون پیچیدن با که بود پیش ساعت چند

 آینازش برای کرد فکر کرد؛نمی حس را قلبش ضربان. بود کرده توقف هامین
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 بیتعج به را جایش ترس برانکارد، روی بیهوش هامین دیدن با اما افتاده اتفاقی

  .داد عمیق

 از پذیرترآسیب حاال اما بود، ندیده چشم به را هامین از ترقوی مردی عمرش به

 ...رسیدمی نظر به همیشه

 فکر به هامین و جزئی زخمی فکر در او! بود؟ کرده چکار هامین با راستی به

 ...بود اشزندگی تاریخ زخم ترینعمیق

  :گفت نگرانی با و رفت سمتش به آیناز، گریه   از شده سرخ صورت دیدن با

 !شده؟ چی_

  :گفت و کرد پرت کمیل آغوش در را خودش کنانهقهق آیناز

  .دونمنمی...نمی _

 او از سرعت به آیناز کنند، اقدام گرفتنش آغوش در برای کمیل هایدست تا

  :رفت آمبوالنس سمت به و گرفت فاصله

 در سر هیچی بیمارستان کارهای از من! بیای؟ دنبالمون هم تو شهمی عزیزم_

  !نمیارم

  :داد جواب تعجب با کمیل

 ...راحت خیالت میام، معلومه! دختر؟ شدی دیوونه_

 .بود گرفته قرار سرپایی جراحی مورد بیمارستان تخت روی هامین الح و
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 لکمی آغوش از سریع آیناز بود، آرمیده آن در هامین که اتاقی در صدای شنیدن با

  :رساند دکتر را خود هراسان سریع، قدم دو با و شد جدا

 !چطوره؟ پدرم حال! دکتر؟ آقای_

 بمخاط را جوان دختر و انداخت بود هایستاد آیناز کنار که کمیل به نگاهی دکتر

  :داد قرار

 هباش مراقبت باید اما نیست، زدن بخیه حد در دادیم؛ شستشو رو کمرش هایزخم_

 بمونه جااین رو شب باید. کردیم تزریق بیوتیکآنتی بهش هم االن. نکنه عفونت تا

 صبح. بود بدنش ضعف خاطر به هم بیهوشیش و حالیبی شه؛ قطع تبش تا

 اپید بهبود هازخم که زمانی تا شدنش مرخص محض به! کنید مرخصش تونیدمی

ُرم با رو زخمش یکبار ساعت هشت هر کنن  و باند با و بدید شستشو مقطر آب س 

 !ببندید رو اون استریل گاز

  :گفت خوشحالی با و کشید راحتی نفس سبک لبخندی با آیناز

  !کردید لطف خیلی دکتر آقای ممنونم_

 را آیناز دست کمیل. رفت پرستاری ایستگاه سمت به و داد تکان سری هم دکتر

  :گفت و گرفت

  !مونممی هامین پیش اینجا رو شب منم ما؛ خونه   برو تو عزیزم_

 :گفت و کرد درشت چشم آیناز

  .نزن هم رو حرفش اصال. بذارم تنها وضعیت این تو رو بابام نداره امکان_
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 هب نگاهی با. آینازش شده   درشت هایچشم برای فتر ضعف دلش ناخودآگاه کمیل

  :کرد زمزمه و گرفت بغل را او اطراف

 قتشکله بابای اون. کنممی خبر آژانس برات خونه؛ برو فقط عزیزم، نگو هیچی_

  !من دست به بسپار هم رو

  :گفت تحکم با و زد زل آیناز هایچشم به

  !کن اعتماد من به _

 و انداخت اتاق در به نگاهی نگرانی با اما نکرد، اصرار ردیگ و شد مردد آیناز

  :گفت

 !باشه؟ نکن، بحث باهاش! نکنم؟ سفارش پس_

 راه به هامین با جدلی و بحث هیچگونه که داد کامل اطمینان او به کمیل

 نکهای با جوان دختر و کرد راضی را آیناز دقیقه بیست از پس باالخره. اندازدنمی

  .رفت و کند دل بود، نگران هنوز

  :کرد زمزمه لب زیر کمیل

 !چیه؟ مشکلت ببینیم عزیزم؛ زن پدر خب _

 ...دش بود، بستری هامین که اتاقی وارد و کرد باز را در عمیقی، نفس کشیدن با

 .شد اتاق وارد
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. بود کشیده دراز پهلو به و مچاله درد از اشچهره که درحالی بسته، چشم   با هامین

 ردد و خوابیده تخت روی حالبی که مقتدرش و محکم همیشه فیقر دیدن با کمیل

 .بود ندیده ناتوان و زبون آنقدر را او حال به تا. شد ناراحت کشید،می

 !کند؟ کمکش تواندمی چطور و چیست بسته را زبانش که دردی فهمیدمی کاش

 با انهمچن هامین. رساند تخت به را خود و برداشت قدم آرام بست، را در مغموم

 نسبت و کرده جمع جنینی حالت به را خود درد، از درهم هایاخم و بسته چشمان

 وا پیشانی روی را دستش پشت و نشست تخت روی. بود تفاوتبی اطرافش به

 .داد قرار

 :گفت دردمند کمیل، دیدن با و کرد بازنیمه را چشمانش هامین

 ...خونه ببر منو _

 :گفت جوابش در جوان مرد

 .داری ضعف خیلی بمونی، باید صبح تا گفته دکتر _

 :گفت و بست را چشمانش. نیست چیزی که ضعف بمیرد، خواستمی

 ...خونه ببر منو. خوبم_

 :گفت جواب جای به باراین کمیل
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 خوبی خوراک و خورد نه. هامین آوردی فشار خودت به خیلی وقته چند این_

 فکر به نیستی خودت فکر هب... کار کار، کار، همش. راحت خواب نه داشتی

 .بود ترسیده مرگ حد تا دید بیهوش رو تو وقتی امروز. باش آیناز

 :گفت کمیل نطق به توجهبی هامین

 ...خونه بریم. امخسته فقط. خوبم من_

 :داد را جوابش لجبازی با کمیل

 روز و حال این به چرا تو هامین. بمونی باید صبح تا گفته دکتر... که گفتم _

 ...آیناز که دادم قول بهت منه به نداشتنت اعتماد خاطر به اگه! دی؟افتا

 .بستمی را دهانش کاش

 :برید را حرفش کالفه هامین

 .بخوابم خواممی. امخسته_

 :گفت و انداخت باال ابرویی کمیل

 حسابی و درست مرخصی وقته چند شرکت هایبچه! چیزی یه فقط... باشه_

 ریممی روز سه. هممون خاطربه واقع در. دادم رتیبت برنامه یه براشون. نرفتن

 مخالفت آیناز جون  . شرکت هایبچه همه   آیناز، تو، من،. ریممی همه کویر،

 ...نکن
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 هاتن و شود بسته هامین مخالف برای شده باز دهان تا بود کافی جمله یک همین و

 حضور با مه آن سفر دانستمی. کند کمیل ملتمس نگاه خرج را رمقبی نگاهی

 همراه به برایش عذاب جز چیزی هایشان،عاشقانه دیدن و آیناز کنار در کمیل

 ماندن امان در برای. بود نکرده پیدا راه سر از را آینازش جان اما داشت، نخواهد

 این به قسم این کردن رد پس بودـ انداخته خطرها به را خود جان دخترک، جان

 .کرد اعالم را موافقتش و داد تکان سری. نبود هاراحتی

 !باشه_

 :گفت و ایستاد خوشحال کمیل

 .بگذره خوش هممون به میدم قول. کردی قبول که ممنون_

★★★★ 

 دچی را کویر به سفر برنامه   کمیل که گذشتمی هامین شدن مرخص از هفته یک

 حال  . افتادند راه به کویری شهر یک هایبیابان سمت به جمعه روز یک صبح و

 ...نه اشروحی حال اما بود مساعد مینها جسمی

 !شد؟می مگر اما ببرد لذت اطراف مناظر از سکوت در داشت سعی راه میان در

 و باشد نشسته سرش پشت اشزندگی کرده   عزیز و لجوج دخترک که شدمی مگر

 زا آرامش در و بگیرد نشنیده و ندیده را خندیدمی ریز کمیل با هایشپچپچ میان

 !؟ببرد تلذ اطرافش
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 هک انگار. داشت را هاجاده شکافتن قصد انگار. رفتمی پیش سرعت به اتوبوس

  .بودند شده مجنون او مانند و فهمیدندمی را هامین درد هایشچرخ

 لمقاب از تندی به که اطراف مناظر به و بود داده تکیه پنجره لبه   را آرنجش هامین

 پشت هایصندلی روی کمیل و ینازآ. نگریستمی خیره شدند،می رد چشمانش

 فکر اما. شنیدمی را هایشانپچپچ صدای گاهی بخواهد آنکهبی. بودند نشسته سرش

 رست با که زمانی. بود برگشته پیش هاسال به و اتوبوس از بیرون به او نگاه و

 به لحظه چند هر و گذشتمی کذایی سرسبز جنگل پیکرغول درختان میان از

 لخت روزهای چه. کندنمی تعقیب را او کسی شود مطمئن تا ریستنگمی سر پشت

  !ناکیچندش و

 هایگونه و بینی. لرزیدمی سرما از بود، آغوشش در که دخترکی آمد یادش

 اخش. شود احوالش متوجه   آسیبی مبادا تا بود چسبانده اشسینه به چنان را سرخش

 که جا هر کندمی تعقیب را او پایشپابه که دشمنی همچون درختان برگ و

 کرده عرق هایشدست و تپیدمی شدت به قلبش. بودند کرده اشمحاصره دوید،می

 مینز به زانو با بار چندین. افزود سرعتش بر همین و شده برابر دو ترسش. بود

 نفس تندی به دوید؛می. خواست پا به ناچاری و ترس روی از مجددا ولی افتاد،

 .کردنمی درک را یخستگ اصال و کشیدمی

 !هم او دادن دست از ترس بود؛ ترس تنها

 .نحس و شوم روز آن از گذشته، از شود جدا تا بست محکم را چشمانش
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 آغوشش میان کودک تا زد پا و دست آن در نفس آخرین تا که ترسی از شود جدا

 ...و بماند امان در

  !بابا؟_

 کهزمانی همان. برگشت حال نزما در زدن پا و دست به هم باز و کرد باز چشم

 .کردمی سیلی صورتش به را دخترک نداشتن   حقیقت  

 که آیناز اوست، با گوشش دهد نشان آیناز به تا چرخاند کمی را سرش جواببی

 :گفت بود برده جلو صندلی دو میان از را سرش

 !بابا؟ بگیرم پوست میوه برات _

 و نزدیک. نشست دخترک نگاه در دقیقا نگاهش و چسباند صندلی به را اشگونه

 ...واضح

 او با کودکی از عمر یک که هایینگرانی همان نگاه، برق همان ها،چشم همان

 :گفت آرام و بست را چشمانش و نیاورد طاقت. بود شده بزرگ

 ...ندارم میل _

 :گفت نگران و کرد اصرار ملتمس چشمان با آیناز

 گیرم،می پوست برات سیب یه قطف... نخوردی هیچی کردیم حرکت وقتی از _

 !باشه؟

 :نشاند هایشلب روی صدابی پوزخندی و چرخاند مخالف سمت به را گردنش
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 گممی بهت خواستم هروقت. کشهنمی میلم گفتم _

. دوخت چشم شوهرش خیره   نگاه به و کشید عقب مغموم و صدابی جوان دختر

 ...دادمی امید او به روزها این که بود کسی تنها مرد، این

 پاسخ اجبار و زور به دخترک و گرفت جان کمیل هایلب روی مهربان لبخندی 

 :گفت و کرد شیطنت کمیل. داد را لبخندش

 بابات حلق تو سیب خوایمی زور به کردی ول رو شوهرت شکم تو دختر، آخه _

 شدت به من... شوهرت به بچسب جان، دختر شوهرت به بچسب! کنی؟

 آآآآآ... من حلق تو بنداز بکن پوست رو یبس اون پرستمشکم

 جوان دختر. بگذارد دهانش در را سیب آیناز تا ماند منتظر و کرد باز را دهانش

 :گفت و زد قهقهه

 .بشه آماده تا ببند رو دهنت اون... نگرفتم پوست که هنوز_

 دهانش به داد، تکان طرفین به را سرش منتظر نگاهی و باز دهانی با کمیل اما

. شودنمی بسته ندهد قرار دهانش در را سیب تا فهماند دخترک به و کرد شارها

 درشتی سیب و داد تکان تاسف عالمت به را سرش و خندید بلند دوباره آیناز

 ...بست را دهانش. کرد نگاهش عشق با و خندید کمیل. بگیرد پوست تا برداشت

 کشیدمی خط هامین صاباع روی تیزی چاقوی همچون لبخندها و هاخنده این ولی

 زیادتر تحملش و صبر تا دهد قرار هم روی محکم را چشمانش توانستمی تنها و

 .شود
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 .دمان خیره او به و کرد باز را چشمانش تنها حرکت،بی راننده دلنشین صدای با

 .بخشیدمی جال را روحش که طوری بود، بخشلذت نهایتبی صدایش

 ستهنش جانشان به رخوتی راننده صدای شنیدن از نمسافری تمامی بلکه او تنها نه

 .بودند سپرده گوش او به لبخند با اکثرا و

 آنکه با. شد پیش هایسال اتفاقات در غرق و خیره اطراف مناظر به دوباره هامین

 او اما گرفتمی سال همه آن درازای اندازه   به دلش گذشته به سفر بار هر با

 .بیاورد کم که نبود هامینی

 رهسپار بازگشتبی سفری به دو آن همراه که روزی به و زد آب به گداربی پس

 ...کرد مسافر را روحش شد،

. اشتد نگه دنجی و زیبا راهی  بین رستورانی کنار راننده که بود نگذشته ساعتی

 آشنایی هم با مسافرین تمامی. شدند پیاده نماز خواندن و ناهار خوردن برای همه

 میزها دور تا دور چیدند، هم کنار را میزها رستوران صاحب ازه  اج با و داشتند

 .شدند ناهارشان شدن آماده منتظر و نشسته هم کنار

 هیاهوی از دور ساکت، و دنج قسمتی در داد ترجیح روزها این تمامی مثل هامین

 .کند خلوت خود با و بنشیند کارمندانش

 محسوب خدا خلق طردترین کنونا او که بود اگر! تنهایی؟ بود کبیره گناه مگر

 ...شدمی
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 که داشت قرار کوچکی میز شد،می منتهی عمیق ایدره به که پرتگاهی نزدیک

 به و برداشت قدم هامین. دادنمی نشان رغبت آن روی نشستن به مشتری هیچ

 و شیدک بیرون جیبش از دستمالی. بود کثیف و گرفته خاک. رفت تنها میز سوی

 او انتخاب متوجه که مغازه صاحب. نشست آرامی به صندلی ردنک تمیز از بعد

 هم را میز هامین اینکه از قبل و رساند کنارش به را خود سرعت به بود، شده

 :گفت و کرد کوچک میز گردگیری به شروع کند، تمیز

 هشب ما نه بشینه اینجا میاد کسی نه دورتره اینجا تمیزتره، اونطرف میزهای آقا_

 ...کنیممی رسیدگی

 :گفت و زد تلخی لبخند هامین

 .داره هم قشنگی منظره  . خوبه همینجا. مشتی نیست مشکلی_

 !داد جواب دلنشین و صمیمی همیشه مثل

 :کرد زمزمه لب زیر و

 ...تنهاست خودم مثل _

 میز روی را هایشآرنج هم هامین. رفت و زد لبخندی میز کردن تمیز از بعد مرد

 منظره   به آرام را نگاهش. زد چانه زیر و کرد گره درهم ار هایشمشت داد؛ قرار

 گذشته خاطرات مدام روزها این. شد غرق سکوت در و داد سوق دره سرسبز

 برایش ابد تا که کردمی نحسی روز مسافر را او و گرفتمی جان چشمانش مقابل

 .بود ناشدنی فراموش
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 !کرد؟ فراموش شدمی مگر

 !کرد؟ موشفرا را امیرحسین شدمی مگر

 !کند فراموش را خونشهم برادر و غار یار نداشت امکان

 عزیزتر جان از برایش که امیرحسینی خاطره   و یاد از و بست فرو چشم آهسته

 !آمد بیرون بود

 !ندهد باد به را آبرویش و نشکند تا برد فرو بغض

 کمر نسنگی بار این زیر او ولی نبود، روزها این سختی به گذشته روزهای سختی

 جوانی هنوز و است ساله چهارسی مردی که انگار نه انگار و بود کرده خم

 !است نکرده

 .بودند ناهار خوردن مشغول همگی

 و تهنشس میز یک پشت دورتر نسبتأ ایفاصله با که پدری روی به چشمش آیناز

 و بود تنها و تک. سوخت او برای دلش. بود خیره داشت، چشم اطراف مناظر به

 توانستمی چطور! نبود تنها پدرش کاش! بود مادرش کاش. نداشت همراهی هیچ

  !دهد؟ نجات بود تنیده خود دور به که تنهایی حصار از را او

  !ببیند؟ را گذشته هامین همان دوباره توانستمی چطور

 اصال! دادنمی نشان آیناز جلوی خواستمی اگر یا خواستنمی هامین خود انگار

 و خوابیدنمی خورد،نمی هم ناهار او بدون که است هامینی همان او کردنمی باور

 .رسیدنمی کارهایش به
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 مثل را او دیگر هامین که شد عوض چه عاشق، همیشه مهربان   کمیل آمدن با

 .خواستنمی سابق

 :کرد زمزمه گوشش کنار و کشید خوردن از دست کمیل

 !خوری؟نمی چرا عزیزم _

 :گفت و کرد کج کمی را سرش بردارد، هامین از چشم آنکهبی آیناز

 ...خورهنمی رو غذاش بابا _

 .کشید پووف و انداخت هامین سمت به نگاهی کمیل

 .بود زده زل دره میان به فقط و نشسته حرکتبی هامین گفت؛می درست آیناز 

 :گفت آیناز به رو و زد لبخندی

  ...نشده سرد تا بخور تو... من عشق نیست اشگرسنه حتما _

 :داد جواب و کرد اخمی آیناز

  !نباشه؟ اشگرسنه شهمی مگه. نخورد هیچی هم راه تو آخه_

 :پرسید که کمیل جواب در و شد بلند جای از

 !کجا؟_

 :گفت و کرد اشاره هامین به

 ...بمون همینجا تو. بخوره رو ناهارش کنم مجبورش رممی_
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 .رفت هامین سوی به و تبرداش را کیفش آیناز و داد تکان سری کمیل

 و بود نشده آیناز حضور متوجه  . شدمی اطراف زیبایی غرق و زدمی پلک گاهی

 :گفت و نشست رویشروبه صندلی   روی آرام آیناز. بود خیره دره به هنوز

 !نخوردی؟ رو ناهارت چرا بابا _

 دخترک. دوخت او به را نگاهش و خورد جا ایلحظه دخترک صدای از هامین

 :خندید رانهدلب

 .بدم دارو بهت باید بخور، چیزی یه! من؟ خوب بابای_

 :گفت و برگرداند دره به رو تفاوتبی ریز، اخمی با هامین

 ...شده خوب حالم دیگه. خورمنمی هم دارو. ندارم اشتها _

 را خود کرد،می نگاهش خوفناک و بود ترسیده بحث ادامه   از آن یک که آیناز

 :فتگ لجوجانه و نباخت

 ات رو داروهات باید. هست هاتزخم عفونت امکان! گفت؟ چی دکتر نشنیدی بابا_

 ...بخوری آخر

 :گفت آرام و محتاطانه و شد ترغلیظ اخمش

 ...کنیم حرکت زودتر بخور، رو ناهارت بقیه پیش برو. خورمنمی گفتم_

 :تگف شاد ایهخند با بالفاصله ولی شد ساکت پدر سرد برخورد از ایلحظه آیناز
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 پدر کدوم آخه. کنیمی لج هابچه مثل. هاشدی لجباز خیلی جدیدا بابایی وای _

 ...و کنم درست لقمه برات خواممی ببین! کنه؟می رد رو دختریش دست خوشتیپی

 :زد فریاد عصبانیت با هامین که بود نشده تمام حرفش هنوز

 ...خــــــورمنمــــی_

 !کرد؟می خون آن از بیش را دخترک دل و زدمی داد چرا... فهمید.... باشد

 خاطر آزرده را دخترکش توانستمی چطور... آینازش الگوی و بود پدر او

 !سازد؟

 و دکر بغض. شد خشک دستش در نان لقمه   و کرد سکوت شوکه آیناز فریادش با

  .شد سرازیر اشکش هوابی

 دفر تنها اینکه به سدبر چه شدمی روان اشکش هم کوچک تلنگری با روزها این

 .بکشد فریاد سرش کسشهمه پدرش، اش،زندگی

 یکی هااشک و نگرفت پدر خشمگین نگاه از نگاه. آورد پایین را لرزانش دست

 هامین. ریختمی فرو چشمانش صدف از مرواریدی همچون دیگری از پس

 :گفت و روبرگرداند عصبانی

 .ندارم رو اتحوصله برو، شو بلند_

 ورد برای بود ایحربه تنها این. بزند آیناز به خواستمی که نبود حرفی این ولی

 خواستمی دلش. خواستنمی را حرف آن گفتن دلش. خودش از آیناز کردن

 ...دیگه من بری تو نگذار، تنهایم... بمان همیشه برای... بمان بگوید
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 اورناب نگاهی با و برداشت را کیفش بود بریده را امانش گریه که حالی در آیناز

 سرعت به بود، کرده اطراف مناظر خرج را نگاهش او به توجهبی که هامینی به

 .رفت اتوبوس سوی به

 مسرشه وضعیت دیدن با بود، دختر و پدر مابین اتفاقات تمامی گرنظاره که کمیل

 نای همیشه برای باریک تا رفت پیش هامین سوی به قاطعانه و شد بلند جای از

 .کند تمام را هاجدل و بحث

 !را برخوردش روش این کردمی عوض هامین خود یا جنبیدمی باید او یا

 !کرد؟می جوان دختر دل به زخم باید کی تا! کی؟ تا

 :کوبید محکم میز روی را دستش دو هر و رساند هامین به را خود عصبانیت با

 ...که دمنمی اجازه بهت! داری؟ آیناز با که رفتاریه طرز چه این _

 ...کردندنمی قضاوتش جهتبی کاش... دادندنمی حکم کاش

 نگاهش آرام سپس و کرد میز روی شده   کوبیده دستان به نگاهی احساسبی هامین

 :دوخت کمیل خشمگین چشمان به و کشید باال را

 تنهام. ندارم رو هیچکدومتون حوصله  . نداره ربطی تو به اون با من رفتار _

 ...بذارین

 :غرید عصبانی نبود، خودش دست رفتارش و لبریز صبرش که کمیل
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 مقابل در باشم تفاوتبی که نخواه. مربوطه هم من به که دونیمی خوب _

 گریه با اینجوری نبود انصاف بود، نگرانت اون... آیناز هایغصه و ناراحتی

 ...بره کنی راهیش

 با و کوبید میز روی محکم را دستانش هم او و شد بلند صندلی روی از هامین

 :زد فریاد بلندی صدای

 زنت به برو. بزنم حرف تو با آیناز مورد در خوامنمی اصال. بذار تنهام گفتم _

 نکن تلف من برای رو وقتت پس. دربیاری دلش از چطوری بلدی خوب. برس

 ...ژان وارژان

 مرد دو میان مگوهای بگو متوجه   و بود زیاد نسبتا همکارانشان با آنها فاصله  

 رخس عصبانیت از که کمیل چشم در چشم عصبانیت، و خشم با هامین. شدندنمی

 :گفت بود شده

 رو زنت بنداز راه رو عروسیت بساط هم زودتر. کمیل بردار من سر از دست_

 ...ببینم رو هیچکدومتون خوامنمی وقتهیچ دیگه برو، بردار

 :گفت و کشید جلو شانه و شاخ کمیل! نداشت فایده

 لج دخترت و من و خود با داری نیست مهم برام اصال خدامه، از که من _

 چون نخورد، رو ناهارش که االن همین مثل. نگرانته مدام آیناز ولی... کنیمی

 ...و بودی دور ازش لعنتی توی

 :گفت و دوخت دره به را نگاهش و ایستاد صاف هامین
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  ...شد باورم... ها ها،_

 :گفت و دوخت چشم کمیل به دوباره و شد جدی نگاهش

 یه نامردی، یه تو شو،گم همیشه برای من چشمای جلوی از... برو_

 ولی دادم، نجات رو جونت من... گرفتی ازم رو من زندگی همه   تو... نشناسنمک

 ...که گرفتی من از رو کسی تو

 هدفش به میخواست اگر نشاند، لب روی زهرآلودی نیشخند و کرد سکوت هامین

 !باید... کردمی رفتار همانطور باید برسد

 که ایبرجسته هایرگ با و کرد مشت دست. ایستاد هامین روی به رو اما کمیل

  :گفت بود، اشخورده فرو عصبانیت از ناشی

 خوایمی کی تا! باشه؟ داشته ادامه کی تا قراره مسخره بازی این هامین _

 !چیه؟ دردت گینمی چرا! بیاری؟ من زن چشم به اشک و بزنی سرکوفت

  :گفت آمیز اغراق لحنی با و خندید آمیز تمسخر هامین

 ....درکه غیرقابل خیلی یکی من برای عالقه و عشق از حجم این واقعا هه، _

 :فشرد بهم لب

  !برانگیزه تحسین واقعا... ولی _

  :کرد زمزمه حرص با و فشرد هم روی ایلحظه را هایشچشم کمیل

  !نکن امتحان رو من صبر... امینه هامین، هامین،_
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 مصنوعی... زدمی چهره به نقاب و خندیدمی زیاد درد از. خندید دوباره هامین

 دلیلش،بی و پوچ هایخنده همین با توانستمی و بود بلد خوبی به را خندیدن

  .برساند جنون مرز به را مقابل طرف

 به گذاشت،می نمایش به راحتی به خونینش هایمویرگ که هاییچشم با کمیل

  :غرید و زد زل هامین تحکم پر ولی تمسخر از لبریز چشمان

 ...اما باش که هستی رفیق باش، که هستی پدر _

 :داد ادامه و کوبید میز روی مشتی

  !بودنت رفیق برای هم و بودنت پدر برای هم هامین؛ منه قرمز خط آیناز _

  :غرید انیتعصب با و چرخاند را سرش بارهیک به هامین

 آیناز و من نسبت! رو؟ چی! هان؟! کمیل؟ بریمی سوال زیر داری رو چی تو _

 تار لیاقت که دونیمی خوب خودت کمیل، زنیمی حرف دهنت از ترگنده! رو؟

  !نداری رو من آیناز   عشق از مویی

 !دداشتنبرنمی قدم سویش به هیچکدام عنوان هیچ به که خواستندمی آرامش دو این

 ابروهای با و زد زل هامین چشمان در اطراف به نگاهی با و خندید عصبی کمیل

  :گفت ایپریده باال

 تصاحب رو زندگیش که داده بهت رو اجازه این بودنت پدر ک ی! رو؟ تو آیناز _

 !خان؟ هامین کنی
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  :داد ادامه حسودانه و خندید آمیز تمسخر

 اما! تنهاییت و داروهات هات،زخم فکر به فکرته؛ به. کن نگاه بهش خوب _

   !منم همیشه...منم زندگیش اول الویت

 متولدش دوباره خود خاکستر از و کشیدند آتش به ققنوسی مثل را هامین انگار

 هم وا انگار نبود خودش دست زبانش کنترل دیگر. کشیدند آتش به باز و کردند

 روزهااین که ایندگیز. بود اشزندگی و خود بین موانع زدن آتش دنبال به فقط

 .بود شده دو آن آغوشیهمو عشق و غم خوشدست

  :گرفت هدف را کمیل غرور و قلب. کرد باز زبان

 !من به مدیونه، من به رو جونش که هستی همونی تو! هستی؟ کی مگه تو! تو؟_

 اما کشیدمی رخ به کامال را اششکستگیدل که کمیل هایچشم در زد زل هامین

  :کرد رها کمان از را بعدی تیر حمیر هیچبی

  !گرفتی ازم منو زندگی   و جون تو اما دادم، زندگی و جون تو به من _

  :زد فریاد و کوبید میز روی را هایش مشت جفت

  !گرفتی ازم رو زنم نامرد توی _

 ...اما آورد زبان بر را حقیقتی چه فهمید تازه انگار. شد خاموش حرصش
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 به را او پرستید،می وارجنون را آینازش که جایی همان ش،دل ته جایی یک اما

 که کردمی گوشزد او به منطقش اما کردمی تحسین حقیقت این کردن بازگو خاطر

 !کرد؟ چکار اصال! نبود؟ یا! بود؟ وقتش... است راه در بزرگ طوفان یک

 شانکهک از برایش زمین انگار. بود زده زل هامین به مات و حسبی اما کمیل

 ...بود کرده سقوط

 در انگار. کند پیدا شوخی از سوزنی سر تا بود زده زل هامین چشمان در همچنان

 اتالقیب اما دهد نجاتش توانستمی هم درختی برگ حتی که بود افتاده گیر باتالقی

 ...نداشت نجاتی راه هیچ بود، انداخته دام به را کمیل که

 باید !نداشت؟ ارزشی هیچ دیگر که قیقتیح گفتن پرید دهانش از چطور! گفت؟ چه

 !چطور؟ اما کردمی جمع را بود زده که گندی

 قورت دهان آب و زد پلک ناباور بار چندین. بود شده کمیل از ترمتعجب او حاال

 از پر و برگرداند رو بود زده زل او به متعجب چشمانی با که مردی از. داد

 مقابل را چپش دست انگشت رچها پشت. کشید موهایش میان به چنگ حرص

 شده دیر اما بگیرد، بود زده که حرفی جلوی خواستمی که انگار. گرفت دهانش

 ...دیر خیلی بود

 !شدنمی اصال... کند درستش توانستنمی طورهیچ و

 ار خود ناباورانه جوان مرد. چرخید کمیل سوی به صندلی پایه   زدن   لق صدای با

 از بارهیک به را اشدرونی انرژی تمام نگارا. بود کرده پرت صندلی روی
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 اب کمیل که کند رجوع و رفع را حرفش خواست هامین. باشند گرفته عضالتش

 :پرسید لرزانی صدای

 !گفتی؟ چی تو _

 زا میردمی داشت دیگر شد، گفته دیالوگی و زد حرفی حداقل که شکر را خدا! آه

 !دکرمی تحمل داشت تنهایی بت که دردی حجمه   آن

 طرز به سپید تار چندین که انبوهش، مشکی موهای میان به دستی دوباره هامین

 :گفت و کشید کردمی خودنمایی آن در زیبایی

 ...یعنی من،... چیزه. هــوم... من_

 :داد قرار میز روی را هایشدست و نشست صندلی روی کالفه

 ...و بودم عصبانی. کمیل ببین _

 :خرید جان به را کمیل خیره   و یزت نگاه و گرفت دندان به لب

 ...کنم عصبانیت خواستممی فقط من. نگیر جدی _

 قیقتیح کردن رو به کرد باز زبان که شد چه اصال! حقیقت؟ گفتن از بود پشیمان

 کمیل! شده؟ کنجکاو پسرک این کردمی باور! شد؟می دفن همیشه برای باید که

 خوبی به را هامین هایچشم زیتی و تند و نگاه رنگ نبود، نادان و ساده

 !ببیند توانستمی

 :پرسید دوباره لرزان و کرد نازک چشم کمیل
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 !گی؟می چی فهمیمی! چی؟ یعنی! توئه؟ زن آیناز! گفتی؟ چی تو پرسیدم_

 جای از خشمگین. داد عظیم طوفانی به را جایش پیش لحظاتی کنجکاوانه   آرامش

 چشم پشیمان که را هامین یقه  . رساند ینهام و میز سوی آن به را خو و شد بلند

 جای از را او و گرفت دست به بود، کمیل شدید واکنش منتظر و نهاده هم روی

 روی دست! کند؟ علم قد کمیل خشم مقابل خواستمی کسی چه حاال. کرد بلند

 هم هیکلی و قد مرد دو هر! بود جوشانده را خونش و گذاشت اشمردانه غیرت

 یو عصبانیت شدت از نشان کمیل شده   کنترل و تند هاینفس. تندداش هم اندازه  

 :داشت

 ...دخترت... عوضی دخترته آیناز! گی؟می چی فهمیمی... آشغال... لعنتی _

 !خشونتش کنترل بود سخت

 !عصبانیتش پر توپ داشتن نگه بود سخت

 شده لیدک هایدندان زیر از و چسباند هامین پیشانی به پیشانی و کشید جلو چهره

 :گفت

 ...پستی خیلی. عوضی... عوضی _

 !دردآور... خورده شکست... فشار پر... محکم. گزید و گرفت دندان به لب هامین

 ...کمیل داشت حق

 یگرد گفتنش که حقیقتی کردن رو وقت االن. نبود دلش رازهای گفتن وقت االن

 .نبود نداشت ایفایده
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 !کمیل گزنده   هنگا از بست فرو چشم و نهاد هم روی پلک

 دستانش میان در را هامین یقه  . نداشت شدن رام خیال و کرده رم جوان مرد اما

 :داد تکان شدت به کرد سفت

. امینه بهت لعنت! چی؟ یعنی گفتی که پرتایی و چرت این. لعنتی بزن حرف د   _

 ...کثافت بزن حرف یاال

 شده گره مشت و شیدک باال را هایشدست کرد؛ باز را چشمانش سکوت در هامین

 ایگرفته و ضعیف صدای با و داد قورت را دهانش آب. کرد لمس را اشیقه روی

 :گفت

  ...من! کمیل؟ _

 هک بود جوانی کمیل نه و بود قهاری گویدیکته او نه... شدنمی درست... شدنمی

 !کردن عمل به برسد چه بدهد، گوش دیگر را او هایدیکته

 خواستمی. شود خیالبی کمیل خواستمی. کند حاشا استخومی. زد پلک تند تند

 .بشکند را باورش

 :بیاید حرف به دوباره کمیل شد باعث سکوتش

 لعنتی بزن حرف. نگو دروغ فقط... دیـــگه بگــــو _

 از شده کلید هایدندان عصبانیت، از لرزان صدای خورده، گره درهم هایاخم

 ماا بود، کرده تعجب کمیل. بود راز آن  ردنک توجیه غیرقابل از نشان همه. خشم

 .دبیاور زبان به بیخودی یا شوخی به را حرفی که نیست کسی هامین دانستمی
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 غیرتش و وجود تمام به آتش که حرفی تایید! خواستمی تایید... خواستمی

 !بود انداخته

 به  ل به صدایش و ایستاده عمیق چاهی ته که انگار. بود گرفته و ضعیف صدایش

 :رسیدنمی آن

 ...شتیمبرگ وقتی کمیل، برگشتیم وقتی. اینجا نه و االن نه ولی... دممی توضیح _

 :غرید اششده کلید هایدندان میان از... آمدبرنمی کمیل از! نه! صبر؟

 ...االن همین و جاهمین _

 :گفت و کرد جدا اشیقه از را کمیل قدرتمند هایدست زور به

 ...شهنمی. نه االن _

 و بحث این تمامی مرکز که جایی. انداخت شرکت شیک اتوبوس به عمیقی نگاه

 برایش. کردمی هقهق آرامی صدای با و نشسته صندلی روی تنهایی به هاجدل

 شده انتظار از دور و خشن مردی به تبدیل بارهیک به پدرش چرا که بود عجیب

 فقط که آنها! نیست؟ خترشد انگار که کردمی رفتار جوری او با چرا! بود؟

 از روز هر شود ترنزدیک او به اینکه جای به پدرش چرا پس داشتند را همدیگر

 ...شودمی دورتر و دور او

 حتی. سوختمی بود پدرش تند برخورد ثمره   که تلخی بغض از گلویش

 اهر نه داشت پس راه نه. دهد قورت را گلویش در کرده گیر توپ این توانستنمی

 مانه دوباره توانستمی کاش. گشتندبازمی گذشته خوش روزهای به کاش.. .پیش
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 و پدر میان ته و سربی ماجراهای از بود خبربی! باشد داشته را مهربانش پدر

 !شوهرش

 و افتاد هم روی اشخسته هایچشم تا ریخت اشک آنقدر. دادنمی امانش گریه

 نداشتن و داشتن برای بوس،اتو سوی آن خشمگین، و عصبی مرد دو که نفهمید

 .بودند جدل حال در غمگین دخترک این

 .توانستنمی! نه

  :آیدنمی بر وجههیچ به کار رقم یک این پس از که دانستمی راخوب این حداقل

. نزن هم رو حرفش حتی پرستیمی که خدایی همون به رو تو جون آقا جون، آقا_

 .زنیممی حرف امیرحسین نتاما و یادگار به راجع داریم! الکیه؟ مگه

 نفس داشت که نزاری حال با پیرمرد و فشرد پدربزرگش کتف روی را دستش

 :داد جواب لرزان و بریده

 چون! جوونی پسرم، جوونی مردی، تو... عمرمه آخرای دیگه من... جان بابا _

 ...بکنم و کار این خواممی امانته دستت

  :هامین اشک از قبرا چشمان در زد زل فروغشبی چشمان با

 تفاقیا نکرده خدایی اگه. هامین ببندم دنیا این از رو سفرم بار نگراندل تونمنمی_

 !فهمی؟می ...بابا سوزیممی گناهش تو دومون هر بیافته، براش

 .پدربزرگش خواسته   از داشت وحشت هامین
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 دش! نسترن شد امیرحسین؛ شد برایش آیناز سوختند، که نسترن و امیرحسین

 ...سوختند تعصب و خشم آتش در که هایینداشته تمام جای به بزرگ ایداشته

 این کردمی حس که آیناز خاطر به بلکه عقایدش؛ و خود خاطر به نه بود مخالف

  !اشآینده تن   دور به است اسارتی زنجیر تنها کار

 :گفت و داد تکان شدت به سری مستأصل. نبود شدنی وجههیچ به کار این! نه

 کنم فرو خودم چشم تو رو بره فرو پاش به قراره که خاری دممی قول جون آقا_

 یرش و ستبچه هنوز معصوم طفل جون؛ آقا نکنین رو کار این اما! نبینه آسیب تا

 تف یه بشه که بزرگ آیناز خود! گن؟می چی مردم کردی فکر آقاجون! خورهمی

 !اندازه؟نمی شرفم به

 ...زندگی این از بود خسته ها؛بحث این از بود خسته محمدعلی

. فهمیدنمی را این لجبازش نوه و بود احتضار حال در. کشیدمی نفس زور به

 ...وگرنه نداشت اعتماد چشم هامین جز کسی به. نداشت ایچاره

 !شیرخواره ایبچه کردن بزرگ برای است حیف او جوانی دانستمی هم خودش

  :گفت و فشرد هم روی پلک

 و امیرحسین عشق ثمره   صالح به جانم؛ هامین آینازه صالح به کار نای_

 بر روز یک و توأن با روز یک که نده اهمیت مردمی دهن حرف به... نسترن

 ...تو علیه

  :داد ادامه و کرد خشکی سرفه   تک
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 رفک به چرا رم،می دارم که منم. کوتاهه دنیا از دستش امیرحسین! بابا؟! هامین؟_

 !شه؟می راحت تو موافقت   کلمه یک با که یستین من خیال

 دست به را پیرمرد دست آورد، هجوم هامین عسلی چشمان کاسه   به اشک سیالب

 :گفت ترس و بغض با و گرفت

 کنیمی فکر! جون؟ آقا شه،می خوب حالتون شما! جون آقا رو هاحرف این نزن_

 هک خدا به! بیاد؟ در من عقد به اششیرخواره دختر که راضیه! راضیه؟ امیرحسین

  !نیست

  :گفت و کشید هم در ابرو علی محمد

. کاره نبهتری این نباشن یا باشن راضی نسترن و امیرحسین! پسر نکن لجبازی _

 پرورشگاه تحویل و گیرنمی تو از رو بچه بره که هم عزیز ام؛رفتنی که من

  !هامین میدن

 !آن از فراتر نه! بود؟ سخت

 !آن از فراتر هم باز.. .نه! بود؟ درد

 !گذاشت مرگ را اسمش شدمی شاید! آری! چه؟ مرگ

 هباریک به اشخواسته آخرین و امیرحسین نگاه آخرین شد، سیخ هامین تن به مو

 .آورد هجوم ذهنش به

. شود بزرگ پرورشگاه در برادرش و دوست یادگار دهد اجازه توانستنمی! نه

 زرگب تنها و کسبی امیرحسین خانواده   بازمانده   آخرین که کند تحمل توانستنمی
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 را اشنوه سکوت وقتی محمدعلی. شد خیره پدربزرگش به سکوت در ناباور. شود

 :گفت دید

 از اون خاطر به که خواممی ازت خوام،می رو دختر اون صالح و خیر من _

 هی بشی پدر؛ بشی! بگذری کردنت جوونی و جوونی از! بگذری آرزوهات و آینده

 تو نه االن! هامین بگذری خودت از خواممی! همدم و رفیق یه بشی! دلسوز مادر

  !مهمه آیناز فقط االن امیرحسین؛ رضایت نه مهمی

 برداشت؛ تخت کنار میز روی از را آب لیوان هامین و گرفت شدت اشسرفه

 هستهآ هامین شد، آرام که پیرمرد. خوراند آب او به نمهنم و گرفت باال را سرش

 :گفت آلودبغض و داد قرار بالشت روی را سرش

 ...فقط. بخواین شما چی هر. بگین شما چی هر جون، آقا باشه_

 :گفت و بست فرو چشم

 رو چی همه بهش خودم شد که بزرگ. بفهمه چیزی کسی خوامنمی فقط جون آقا_

 ...رو چی همه... گممی

 :گفت و داد قرار هم روی افقتمو نشانه   به را چشمهایش راحت خیال با محمدعلی

 مراقبش بگیره، تو از رو حق این نداره حق عزیز حتی باشه، راحت خیالت _

 قطف و فقط امیرحسین و من امانت از امانته، دستت اون. بابا باش مرد. هامین باش

 کن مراقبت
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 خوابی به و بست پلک آسوده خیالی با پیرمرد و نهاد هم روی چشم مطمئن هامین

 .رفت فرو عمیق

 دارد، ایقوی پوسته   که گیردمی قرار شخصی عهده   بر کارها ترینسخت گاهی

 .است دفاعیبی گنجشک همانند... دل در اما

 قبر روی را آن زد، سر رفیقش آرامگاه به سرخ گلی دسته با فردا صبح

 :نالید بغض با و گذاشت امیرحسین

  !امیرحسین سالم_

  :داد ادامه و زد خندیزهر اش،کنندهخفه بغض میان

  !خواستگاری اومدم... اومدم... اما است مسخره _

 لخت و کرد تجسم را نسترن هایگفتن" عالم خاک" و امیرحسین بلند فریاد دل در

  .خندید

  :گفت و گذاشت نسترن قبر روی را نرگسی گل دسته

  .نیستم شرفبی باشم چی هر! شناسیمی که رو من آبجی؛ نترس _

  :داد ادامه و حسین امیر قبر به کرد رو رهدوبا

 تموم که دونیمی! داره جا چشمام جفت رو که دونیمی! باشه؟. نباش ناراحت _

 خودم پیش زندگیم داشته   تنها خواممی فقط من! من از نباش ناراضی! زندگیمه

  !پرورشگاه توی نه باشه
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  :گفت غم با و شد بلند قبر سر از

  !کنید حاللم _

 ،بود رشد حال در آیناز دندان اولین که وقتی! آمد قبر دو این سر بارها آن از بعد

 انزب بر را" بابا" کلمه   نامفهومش اصوات تمام بین در بار اولین برای که وقتی

 رفت، مدرسه به بار اولین برای وقتی برداشت، را هایشقدم اولین وقتی آورد،

 ...وقتی وقتی وقتی زد،می پا و دست اشدخترانه هایهورمون بین وقتی

 ...است آیناز شیدای و عاشق چقدر که شد متوجه منحوس شنبه   آن در که وقتی

 را شاننبودن این وقتهیچ که گفت و کرد گله شاننبودن از آمد که بار هر

 عاشق چقدر فهمید آیناز با بودن خانههم هاسال از بعد که وقتی اما بخشدنمی

 ...کرد بخشش طلب فقط و آمد حسینامیر قبر سر اوست،

 !ببخشند را او خواست آنها از کرد،می حس سینه قفسه   در که قلبی درد همه   با

 خود به تا کردمی معنایشان اخم دید،می خواب توی را دو آن لبخند که بار هر

  .اندنبخشیده را او کند ثابت

 واقعی پرنسس کی مثل او که چرا. بود اشتباه احساساتش از حجم این اما

 !عشق! بود یاده عشق او به و کرده بزرگ را دخترکشان
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 کور و سوت جاده میان اکنون و بود افتاده راه به اتوبوس کرد، باز را چشمهایش

 تهبس چشم درهم، هایاخم با کمیل انداخت، دستش کنار به نگاهی. رفتمی پیش به

 اشچهره. کرد رصد پشت از را هامین و کشید جلو صندلی به را نگاهش بود،

 !بیدار؟ یا است خواب دانستنمی و بود پنجره به رو. شدنمی دیده

 مه هامین اما. ببیند را اشچهره بتواند شاید تا چسباند شیشه به را اشپیشانی

 و داد کیهت صندلی به را سرش پشت. بود دید غیرقابل و چسبانده شیشه به پیشانی

 گذردمی لحظه آن از ساعت یا دقیقه چند دانستنمی. دش خیره اتوبوس سقف به

 لکمی کشید که عمیقی نفس با. کردمی احساس گلویش در بغضی هم هنوز ولی

 یحقایق کردن هضم برای تنها نبود، خواب. پایید را او زیرچشمی و کرد باز چشم

 رشباو. بود زده خواب به را خود و بسته فرو چشم بود شنیده پیش ساعت چند که

 .کند باور بود شنیده که را چیزهایی توانستنمی. بود غیرممکن

 هجاد کنار مناظر به شیشه از که دختری به و چرخاند آیناز سوی به را سرش آرام

 ،نبود کمیل به حواسش و بود خیره شدندمی رد دیدگانش مقابل از سرعت به که

 .زد زل

 .بود سخت برایش گیریتصمیم و دادمی ارور مغزش

 !دوگانگی؟ احساس این با کردمی چه باید حال

 ودنب هامین همسر حقیقت با توانستنمی ولی! بگذرد؟ آینازش از توانستمی مگر

 .بیاید کنار هم او
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 کنارش قانونی و شرعی همسر اصلی عنوان به هاسال آیناز و بود مرد هامین

 اگر بود شده جانش خوره   ساعت چند همین در تردید و شک. کردمی زندگی

 !چه؟ بجنگد تردیدها این با عمر یک خواستمی

  .بود کرده فکر هم هاناممکن به که کند لعنتش خدا

 !ببخشد را حیابی اوی خدا

. دوخت سقف به را چشمهایش و برگرداند اولیه حالت به را سرش کالفه

 بعد و بود نزدیک آیناز کنکور... کند اقدامی هیچ توانستنمی فعال... توانستنمی

 ار خود توانستنمی گونههیچ. بود وابسته او به شدت به آیناز عزیزجون مرگ از

 ساعتی اتفاقات کرد سعی بنابراین. کند صحبت آیناز با مورد این در تا کند راضی

 زبان به حرفی مناسبش زمان و موعد رسیدن تا و بسپارد فراموشی به را پیش

 .نیاورد

 ...هامین اما و

 دم پدربزرگ با قرارش و قول یادآوری از بعد... روزها این مگینغ و تنها مرد

 که را مزاحمی اشک قطره بود، اتوبوس از بیرون مناظر به خیره مرگش

 .بود چسبانده شیشه به پیشانی و گرفته نادیده چکید، چشمش از اختیاربی

 و بگیرد ندیده را بود داده پدربزرگش به که قولی کردنمی را فکرش وقتهیچ

 ...شود عاشق

 ...شدمی نامیده دخترش و بود همسرش که دختری عاشق
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 از قدم به قدم را رفتن راه و بود شده بزرگ او آغوش در تولد بدو از که دختری

 ...بود آموخته او

 هر با کردمی فشرده را قلبش و بود گفته" بابا" او به کرد باز زبان تا که دختری

 ...لقب این به زدنش صدا بار

 !اینگونه تعهدی برسد چه. نبود مرسوم تعهدهای اهل اصال وا

 !ممنوعه اینقطه و قرمز خط جنس از تعهدی

 از کسهیچ بود سخت چقدر... شوی خوانده پدر و باشی همسر بود سخت چقدر

 ...بدانند پدر را تو همه و نباشد مطلع اتدرونی احساسات

 ...نبود پدر او ولی

 ...نبود آیناز پدر  

 ...بود سرهم او

 مادربزرگشان و پدربزرگ مرگ از بعد دخترک تا بود شده سالهیک آیناز همسر

 .نشود سپرده پرورشگاه به

 مقیم نه دهد پرورش خود دستان با را امیرحسین امانت تا بود شده آیناز همسر

 ...کند پرورشگاهش

 تنفگ به کند باز زبان گرفت بالی و پر دخترک وقتی تا بود شده آیناز همسر

 !خودش... و او مادر و پدر راز حقیقت
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 و دش بیشتر و بیشتر امیرحسین زبانشیرین دختر به اشعالقه روز به روز اما

 ...ترسخت اشگذشته راز افشای و جدایی

 ...شود عاشق بود محال بود آیناز جز کسی اگر کردمی فکر که حاال

 اصال. شود گرفتار زآینا بند در خواستنمی که او... ببندد دل بود محال

 خواستنمی هم باز وجود این تمام با ...کند پشت قرارهایشانو قول به خواستنمی

 .داد رضایت کمیل با ازدواجش به و بداند را رازش از ایکلمه آیناز

 داشتن لذت و بگیرد او از را آیناز شرعی و قانونی حق خواستنمی هم باز

 .دبگیر او از را خودش جنس از همسری

 برای او از ترالیق و بود ترجوان او از سال چندین چون داد رضایت کمیل به

 ...آینازش

 دیگر او که حال! بود آیناز از شدن دور چینی مقدمه برای اخیر هایبدخلقی

 را دختری و پدر عنوان حتی نبود دو آن مابین محرمیتی و نبود همسرش

 او مواقعی در و بود راحت دخترک با الح به تا اگر. باشد داشته او با توانستنمی

 زا او و گیردنمی صورت حرامی که بود مطمئن بوسیدمی یا کشیدمی آغوش به را

 هک آیناز و او مابین صیغه   شدن فسخ با اکنون اما. است ترمحرم او به کسی هر

 هیچ، که نداشت لزومی او با روابطش نداشت، آن از اطالعی هیچ جوان دختر

 .بود هم آلوداهگن برایش

 !زدی؟ رقم او برای که بود سرنوشتی چه این خدایا



 
162 

 !بیاورد؟ تاب را شور و شر پر دخترک آن از دوری توانستمی چطور

 نظر در که هاییاتاق در همگی کویر میان در سراییکاروان به رسیدن از بعد

 در هانمخا که شد این بر قرار اتاق کمبود دلیل به. شدند داده اسکان بود شده گرفته

 .کنند استراحت دیگر اتاق دو در آقایان و اتاق دو

 هامین با تا کرد تعویض کارمندان از یکی با را جایش کمیل که نگذشت مدتی

 برای ریختن نقشه حال در و شده دوخته سقف به چشمش هاساعت. نباشد اتاقهم

 .بود آیناز به حقیقت گفتن و آینده

 ینهام بود فهمیده که حال. بود آیناز و هامین همزیستی اشناراحتی بزرگترین اما

 .نبود راحت دو آن تنهایی بابت از خیالش دیگر نیست آیناز پدر

 زا را بودند افتاده جانش به که مالیخولیایی افکار کرد سعی و چرخید پهلو به

 .شدمی کشیده موضوع این به خیالش و فکر تمام اختیاربی اما. کند دور ذهنش

 رایب باید اما. ببرد شانخانه به خود همراه را آیناز برگشتند وقتی گرفت یمتصم

 را هامین شدنمی حاضر فعال آیناز که چرا کردمی پیدا ایکنندهقانع دلیل کار این

 بوده او شوهر بلکه نه، که پدر هامین که دانستنمی بیچاره دخترک. کند ترک

 !پدر جای به فتهگرمی آرام شوهرش بغل در هاسال. است

 !پدر جای به بوسیدهمی را شوهرش

 !پدر جای به ورزیدهمی عشق شوهرش به

 !رازش و رمز پر تاریکی و فهمیدمی شب سیاه رنگ را دردش که اخ
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 .شدند آماده کاروانسرا بام پشت به رفتن برای کارمندان تمامی و بود شده شب

 د،بو نگران. گشتمی آیناز و لکمی دنبال چشم با و بود ایستاده ایگوشه هامین

 .بگوید اشزندگی شخص ترینمهم به کمیل را اشساله هفده راز اینکه از نگران

 .گفتمی آیناز به بود افتاده اتفاق که را آنچه همه   باید هامین. گفتمی باید او

 چشمان و کرد دقت کمی. نبود مشخص شانچهره از چیزی. دید را دو آن باالخره

 زا دورتر قدمی و کالفه را کمیل وقتی اما. افزود اشنگرانی بر آیناز کرده   پف

 باشد، کرده مال بر را رازش کمیل اگر بسا چه. شد راحت خیالش کمی دید آیناز

 دادمی نشان موهایش به کشیدن دست مدام ولی. آمدمی سمتش به خوشحالی با االن

 .کندمی إبا گفتنش از که دارد صحبتی

 را نگاهش کمیل و کرد سالم محجوب و آرام آیناز. شدند نزدیک او به دو هر

  .داد سوق دوستانش سوی به تفاوتبی

 یلکم از و داد را آیناز جواب احساسبی و سرد کمیل، به کوتاه نگاهینیم با هامین

  .کند همراهی را او دقیقه چند خواست

 :گفت و انداخت او به نگاهی توزانهکینه کمیل

 ...باال بریم خوایممی. وبگ همینجا_

 :گفت و کشید لب زیر کوتاهی پوف کالفه هامین

 .میایم بعد ما باال، برو تو آیناز. دارم کارت _

 !کرد دگرگونش شوهر رفتار بودن ناکوک و پدر اصرار کمیل، حال
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 موافقت و اشاره او به سر با کمیل وقتی و انداخت نگاهی مرد دو به مشکوک

 .رفت و گفت وتاهیک" چشم" دخترک کرد،

 مرد. ماند کمیل منتظر و رفت کاروانسرا از خلوت ایگوشه به و افتاد راه هامین

 طلبکارانه و رفت هامین سوی به همسرش، خاطر به فقط میلش برخالف جوان

 :پرسید

 !داری؟ چیکار _

 تحریک کردن لجبازی برای را کمیل تا کند حفظ را آرامشش کرد تالش هامین

 همب پلک بار چند. کشید هایشدندان تمامی روی زبان و کرد جیب رد دست. نکند

 :گفت و زده دریا به دل آخر در و زد

 دلت تو رو راز این خواممی. رازه یه شنیدی و گفتم که چی هر... کمیل ببین _

 جبوا هم شدیم جدا وقتی نداشت، خبر و بود بچه شد من زن وقتی آیناز. کنی دفن

 .خوادمی رو تو اون چون نگفتم بهش هیچی. عقد فسخ ایبر بشه خبردار نبود

. خوایمی رو اون توأم... خوادمی رو تو بازم اون چون گمنمی بهش هم هیچی

 زندگی از که اینه برای هم من رفتارای این همه  . نکن خراب رو زندگیتون پس

 .اون نه میبینی منو تو نه عروسیتون از بعد. بشم خارج تو و آیناز

 قمطل سکوت در کمیل. کشید موهایش میان به و کرد خارج جیبش از دست هکالف

. ودب شده خیره آیناز به عشقش دادن نشان تفاوتبی در هامین ناشیانه   حرکات به

 ...اخیر ماه چند این در مخصوصا بود سخت بسیار خود کردن کنترل هامین برای

 :گفت و کرد کنترل را خود اما
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 دیگه من افتاد راه که عروسیتون. من از نه تو از نه. هفهمنمی هیچی آیناز _

 ...لطفا پس. شممی خارج زندگیش از همیشه برای. رممی

 :گفت و دوخت کمیل چشم در چشم

. پذیرهآسیب خیلی اون. نکن درگیر رو فکرش و ذهن. نگو بهش چیزی _

 و پدر چون. گممی بهش رو نبودن پدرش راز! بودم؟ کی من بفهمه اگه شکنهمی

 ...من اینکه ولی. مردن چطوری بدونه باید و بودن دیگه کسی مادرش

 ...کرد سکوت

 !کشید؟می خجالت یا ترسیدمی حرفش ادامه   گفتن از

 :گفت آلودیبغض صدای با و گرفت کمیل کنجکاو و خیره نگاه از چشم

 پس .تینیس نامرد دونممی. نکن نامردی حقش در. کمیل بودم کی من بفهمه نباید _

 ...نیار روش به رو قلم یه این

 :گفت و کرد رها را اشگرفته دندان به لب و شد طاق طاقتش شد، کالفه کمیل

 عوضی یه تو! هستی؟ آدمی چه تو! ها؟! شوهر؟ هم بودی پدرش هم چطور تو _

 ...معنایی تمام به

 :داد ادامه و کرد تمسخرآمیزی خنده

 ...دخترم... باباجون! پدر... هه_

 :گفت و کرد نگاهش دیج
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 سممرا تو غیرت،بی د  ! کنی؟ کاری همچین اون و من با تونستی چطوری لعنتی،_

 تف.. تف! ذاری؟می شروط و شرط و مهریه و کنیمی شرکت زنت خواستگاری

 ...شرفت به

 خودش که را هاییچیز. بود کمیل هایولز جلز به هامین جواب تنها! سکــــــوت

  .نداشت کردن کتهدی دیگر دانستمی

 و کرد سکوت. بود کرده آماده هاحرف این شنیدن برای که هاستسال را خود او

 تمام به آتش او جمله   آخرین ولی کمیل هایتهمت و توهین تمام به سپرد گوش

 .زد وجودش

 ...هام آقا باشی نیاورده جا به هم رو همسری حق معلوم کجا از _

 انمی از و گرفت مشت به را اشیقه کوبید، دهانش به مشتی اشجمله اتمام از قبل

 :غرید اششدهکلید هایدندان

 شـــو خفـــــه کمیل، شو خفــــــه_

 شانه و شاخ عصبانی هامین شد، الل و کشید هم در ابرو درد، شدت از کمیل

 :گفت و چسباند کمیل پیشانی را اشپیشانی و کشید

 من کردمی فکر هاسال این تمام اون... بهت لعنت کمیل، بهت لعنت لعنتـــی،_

 مردونگی جو یه من یعنی! رسید؟ کثیفت ذهن به فکری همچین چطور. پدرشم

 ...بهت تف! کنم؟ رو اینکار بخوام که ندارم

 :کشید عقب و کرد رها وحشیانه را اشیقه
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 ...احمق کنی،می فکر اینجوری من به راجع که تو و من سر بر خاک _

. ردک پنهان را بود زده حلقه چشمش در که اشکی و داد کمیل به را پشتش چرخید؛

 صدای با. کرد تالش حس آن کردن محار در سال هفده که شنید را حرفی درست

 :گفت ایگرفته

 براش منم. بوده دخترم خودش نگاه با. بوده دخترم امروز تا اون... برو گمشو_

 .بشنوم رو نحست صدای دیگه لحظه   یه خوامنمی گمشو... همسری نه کردم پدری

 از اما بستمی را دهانش کاش. شنیدنمی را ناروا هایتهمت این اما مردمی کاش

 !!! کنایه و نیش شود عاقبتش که زدنمی حرفی راز آن

 برای ولی گذشت، خوش و خوب همه برای شاید کویر و کاروانسرا در روز سه

 ...عذاب و بود رنج لحظه به لحظه هامین

 از یکی اصرار به هامین نوشیدند،می قهوه و نشسته آتش دور همه که شب کی

 بود، ندیده همکارانش مجموعه   با او از همنشینی هیچ روز دو این در که دوستانش

 دبگردان چشم ترسیدمی. نشست آتش دور حلقه   میان در بقیه مثل و شد جمع وارد

 اجورن وصله   و ببیند را سرگردانش نگاه کمیل ترسیدمی. بگردد آیناز دنبال به و

 ...اما نبود ناجور وصله   هم آنچنان شاید و بود کمیل با حق هم شاید. بزند او به

 ...کند دوری هاتهمت آن از کردمی سعی او اما

 ...را دلش خواسته   کرد خفه و دوخت ورشعله آتش به را گریزانش نگاه



 
168 

 خود پوست در هامین دیدن اب و نشسته کمیل کنار رویشروبه درست آیناز

 :گفت خوشحالی و آرامی به کمیل به رو. گنجیدنمی

 ...اومد باالخره_

 :گفت و انداخت آیناز به تیزی نگاه کمیل

 ...هامین هامین، هامین، همش! هستی؟ من فکر به اونی فکر به که اونقدر_

 :یدپرس و کشید عقب را سرش زده شوک نادانسته، و هراسیده! بیچاره دخترک

 ...بودم نگرانش خب! تو؟ چته_

 از کالفه. کند پاک مغزش از را هامین اسم و کند خفه را آیناز توانستمی کاش

 :گفت هایشدندان میان

 ...خوادمی تنهایی دلش خب! نگرانشی؟ مدام که است بچه مگه_

 :گفت آیناز گوشش کنار و آورد ترنزدیک را سرش و انداخت باال ابرویی

 !شده اشقع هم شاید_

 از که کمیل حرف از متعجب آیناز. کشید عقب را خود و خندید معنادار و بلند

 دوستان از یکی علی. شد خیره چشمانش به نبود، دارخنده هم اصال نظرش

 :پرسید و خندید کمیل و هامین مشترک

 ...بخندیم هم ما بگو بلند! کمیل؟ چیه_
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 هم به دو هر. دید آتش هایشعله رقص میان در را دو آن و کرد بلند سر هامین

 شده ادگش چشمان برای تپید قلبش... خنده با یکی و تعجب با یکی. بودند زده زل

 !نگاه؟ این شدمی او سهم نباید چرا... آینازش تعجب از

 گره هامین نگاه به نگاهش دوخت، چشم روروبه به و گرفت آیناز از نگاه کمیل

 :گفت و داد قرار مخاطب را علی خورد؛

 !آخه؟ داره تو به دخلی چه شوهری و زن حرفای _

 :گفت و خندید بلند علی

 ...بود جوک نبود، حرف انگار زدی که ایقهقهه این با آخه_

 :داد جواب هامین نگاه به خیره همچنان کمیل

 ...داداش کنیمنمی تعریف هم برای جوک زنم و من نباشه، خیالت _

 !بود؟ چه هاحرف این گفتن از منظورش

  !داشت؟ را او دادن عذاب قصد

 که حاال! دهد؟ عذابش که بود روا داشت، کمیل گردن به برادری حق هامین

 !است بوده مهم چقدر برایش آیناز دانستمی

 !بکشد؟ شانه و شاخه برایش و بنگرد مهاجم یک چشم به را او آمدمی دلش چطور

 !بود جواببی و مجهول ذهنش در سؤاالت این

 ...لرزیدمی آنطور دلش و دست که بود شده ظاهر اشتباه پر چقدر
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 .دوخت چشم زمین به و انداخت پایین را سرش

 !نکشد؟ نفس که شدمی

 !ببند؟ فرو جهان از چشم و شود خارج تنش از جان همیشه برای که شدمی

 گذشته در غرق آن ماهیت زردی و سرخ در و کشید هاشعله سمت به را نگاهش

  .شد

 رد را صورتش و حلقه او گردن دور را دستش نشست،می پایش روی آیناز وقتی

 ینسنگ برایش لقب این و کلمه این. گفتمی" بابا" و کردمی فرو گردنش گودی

 ...ولی بود سخت اشمردانه احساسات مهار. بود

 !بود پدر او

 ...همسر نه بودمی پدر باید

 ...نامرد نه بودمی مرد باید

 ولی کرد،می وانمود پدر را خود لحظات آن در وقتی بودن آسان برایش

 بار هر با و ندید چشم به پدری اشکودکی از که را آینازی رویاهای توانستنمی

 مهار را احساساتش همیشه. کند خراب برد،می کار به را" بابا" لفظ هامین دیدن

 بازنده   تنها حال ولی نماند محروم داشتن پدر لذت و نعمت از دخترک تا کردمی

  .بود او جوانمردی میدان

 ...باخت و کرد جوانمردی او
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 ...باخت و کرد فداکاری

 چرا پس سوخت، همسرش عشق آتش در هم او! کرد فداکاری هم امیرحسین

 !نسوزد؟ هامین

 ...ماندمی زنده ولی سوخت،می پس داشت امیرحسین مانند الگویی هم او

 :گفت و آمد حرف به دوباره جمع سرزنده   پسر علی

 ...داداش برو دهن یه هامین _

 :پرسید پرتحواس هامین

 !گفتی؟ چی _

 :کرد تکرار مشکوکانه علی

 ...وانفسا این تو بخون برامون چیزی یه _

 راحتش را امشب یک کاش. داد تکان مخالفت به سری و زد پلک هامین

 ...بگذراند

  ...تونمنمی جان، علی دارم گلودرد _

 :پرید حرفش میان انهخبیث کمیل

 و ببینیم بخون دهن یه... نیار بهونه پس خونی،می هم بده حالت وقتی که تو _

 ...کنیم قضاوت
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 !زبانبی هامین

 ...کند باز زبان خواستنمی را امشب یک

 :گفت و کرد نگاهش حسبی و سرد

  ...بده حالم وقتی نه خونم،می خوبه حالم وقتی من _

 :گفت دجنسانهب و زد پوزخندی کمیل

 احساس با و قشنگ هم خیلی. خوندی اما نداشتی خوشی حال ما عقد جشن تو _

 ...تونیمی تو بخون،. جان زن پدر خوندی

 ...نکنند بارانش تیر را قلبش امشب یک کاش

 دندان به لب و نهاد هم روی چشم. کند مهار را عصبانتیش کرد سعی جوان مرد

 مه و کند دور فکرش از را نحس شب آن طراتخا هم تا کشید عمیقی نفس. گزید

 ...را کمیل خبیثانه   اهداف

 :گفت کمیل به خیره و کرد باز چشم

 و باشه آدم دختر جشن شهمی مگه. بود خوب حالم کامال جشنتون روز من _

 ...نباشه خوب حالش

 :گفت رحمانهبی نهایتبی و خندید کمیل

 ...هم دختری چه که آخ _
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 شپدر و شوهر بحث گرنظاره بقیه مثل که آیناز به لبخند با هعاشقان را نگاهش

 :گفت و انداخت بود

 ...منه زن االن که دختری _

 :گفت هامین به رو دوباره

 ...صداتیم دلتنگ داداش، بخون _

 و برد زانو به دست. نداشت را هایشکنایه و نیش تحمل دیگر. کرد اخم هامین

 :گفت لرزانی صدای با بیهوده، هایجدل و بحث از حالبی و خسته. ایستاد

 ...کنم استراحت باید... امخسته. دارم گلودرد که گفتم_

 :داد ادامه و نگرفت کمیل بدجنس نگاه از چشم

 ...بخیر همگی شب _

 ...فکربی و رحمبی کمیل! کمیل آخ

 تهمت رگبار به را او بگیرد نظر در را هامین دل ته از هایزحمت آنکه بدون

 .کردنمی دریغ حرفی هیچ آوردن زبان به از و هبست

 ساخت برایش کمیل که امروزی طرف،یک بود گذرانده روز آن تا که آنچه تمام

 !طرفیک

 ...آیناز اما نبود ماللی او برای
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 یشپ قصد او، گرفتن نظر در بدون کمیل انگار و بود مشترکشان قرمز خط آیناز

 ...دارد را بیشتر روی

لی ایهپله هنوز  شنیدن با که بود نگذرانده سر پشت را کاروانسرا بامپشت گ 

 :ایستاد آورد،می زبان به را نامش که ایزنانه آهنگ  خوش و نازک صدای

 هامین آقا_

 !بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند تونممی_

 :پرسید متعجب هامین

 !امرتون؟. نقوی خانم کنممی خواهش _

. تادایس هامین از باالتر پله یک و آمد پایین پله دو و زد ایدلبرانه لبخند جوان زن

 :گفت و دوخت هامین چشمان به را اششده آرایش زیبای چشمان

 امکانش اگر البته. کنم صحبت باهاتون موضوعی مورد در خواستممی راستش _

 ...گیرمنمی رو وقتتون بیشتر لحظه چند! باشه؟

 معموال و باشد خوددار توانستنمی .  آمدنمی خوشش وقیح هایزن از هامین

 پله   به را نگاهش ترجیحا... اما انداختمی را اشتیکه یا زدمی خشونت با حرفی

 :گفت و دوخت پایش زیر

 ...بفرمایین خدمتم، در _

 :گفت خوشحال ساحل
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 ...کنن آمد و رفت بخوان هابچه ممکنه... راهه میون اینجا پایین، بریم بهتره _

 :گفت آرام و داد تکان یسر جوان مرد

 ...بفرمایین. شماست با حق بله_

 داشت شباهت آالچیق به که قسمتی به  و کرد طی را مانده باقی پله دو هامین

 یچوب نیمکت روی هامین وقتی و رفت دنبالش سالنهسالنه جوان زن. کرد حرکت

. کرد خوردبر او تنه   به اشتنه و رها کنارش را خود هوابی ساحل نشست، دراز و

 را ساعدش اما جوان زن. کشید عقب را اششانه و کرد نگاهش متعجب هامین

 :گفت و گذاشت چوبی و بلند میز روی

 .است کنندهخسته یکم ما برای هاجوون این جمع _

 در سر زن این کار از و کردمی نگاهش خیره همچنان که هامین به مهربانی نگاه

 :داد ادامه و کرد آوردنمی

 ...است کننده خسته هم شما برای دونمیم _

 :داد جواب جدیت با هامین

 .برممی لذت هاجوون با مصاحبت از من. کنینمی اشتباه_

 :داد ادامه و کرد ریزی اخم. کند خورد را زن این دهان توانستمی کاش

 ...نقوی خانم نیایین سفر این به تونستینمی بود کننده اذیت براتون اگه _

 :فتگ شرکت ناپذیر نفوذ و قدرتمند مرد عسلی چشمان در خیره و زد کیپل ساحل
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 ...نبود این قصدم ببخشید. کردم ناراحتتون اینکه مثل _

 هم روی را هایشپلک محکم هامین که شود بلند جای از خواست و کرد بغض

 :گفت طمأنینه با و پشیمان بست؛

 .ندارم مناسبی روحی عاوضا یکم من ببخشید... نقوی خانم نه... آمـــم _

 نکهای تا بود برقرار سکوت ایلحظه. نشست دوباره و شد پشیمان رفتن از ساحل

 :آمد حرف به ساحل دیگر بار

 که روزایی اون... کنم درک رو شما بتونم که باشم کسی تنها من شاید _

  ...نامزدم

 .انداخت پایین را سرش

 :بکند را میز روی نازک هایچوب ناخن با کردمی سعی مدت تمام

 ...کنم درک بتونم بهتر من رو شما روحی اوضاع شاید... کرد خیانت بهم اون _

 ار سرش. نماند دور ساحل شده  تیز گوش از کشید هامین که صداییکم و کوتاه آه

 سوخته زن این برای دلش که جوان مرد. زد زل هامین چشمان به و گرفت باال

 همسرش از او. بودند خورده زخم دو هر. کرد قایسهم خود با را او ایلحظه بود،

 چشمان در اشک. بود شکافته را قلبش نادانسته که آینازی و روزگار از هامین و

 را غلطان مرواریدهای آن به کردن نگاه طاقت هامین و زد حلقه زن سبزرنگ

 :کرد قفل هم در میز روی را دستانش و انداخت پایین سر. نداشت

 ...که دونستمنمی نم... متاسفم _
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 :داد جواب و کرد قطع را حرفش آلودبغض ساحل

 رو من اینکه یا... کنه ترحم بهم کسی نخواستم وقتهیچ. دونهنمی کسهیچ _

 به اعتمادی چون نداشتم مجدد ازدواج به تمایلی هم امروز تا... کنه قضاوت

 ...دیدمنمی خودم در مردها

 :گفت محجور و آرام هامین

 ...اریند حق _

 خیره چشمانش به دوباره و کند بلند را سرش کرد مجبور را او ساحل خنده  تک

 !زن؟ این بود دیوانه و مجنون. شود

 .کردمی دیوانگی که وهللا به

 :گفت چشمش زیر از هااشک کردن پاک حال در ساحل

 ...مشخصه گیریتونگوشه و انزوا و رفتار از این! عاشقین هم شما _

 :پرسید متعجب و شده گرد شمانیچ با هامین

 !شدم؟ تابلو حد این تا یعنی _

 لبخندی با بود، خیره هامین چشمان در که همچنان و برد باال را ابروهایش ساحل

 و ردب پایین و باال تایید عالمت به بار چندین هابچه مثل را سرش لب، بر نمکین

 به و گذاشت هامین هایلب بر لبخند خط اشبچگانه حرکات. زد پلک تند تند

 دو هر و گرفت شدت اشخنده هم ساحل. شد بلندی هایقهقهه به تبدیل بارهیک
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 ولینا از آیناز اینکه از غافل. خندیدند بلند صدای با لحظاتی روزگار زخم از فارغ

 را آنها شدند آالچیق وارد و نهاده کاروانسرا حیاط درون به پا دو آن که ایلحظه

 .ردآو ایمان"  شده عاشق هم شاید" بود گفته که کمیل حرف به و گرفته نظر زیر

 !ناراحت؟ یا باشد خوشحال پدرش برای دانستنمی

 !بود ضروری و الزم او زندگی در زن یک حضور شاید

 !ردکمی اصالح را رفتارش و کردنمی بدخلقی دیگر پدرش زن یک وجود با شاید

 !چه؟ کردمی فراموش را آیناز و کردمی توجه او به زیاد اگر اما

 .آوردنمی طاقت که وای

 نداشت کم چیزی زیبایی از که ساحل به حسرت با و داد قورت را دهانش آب

 همدم یک به پدرش اما بنشیند، مادرش جای کسی خواستنمی دلش. دوخت چشم

 ...بود او کردن جوانی اول تازه که سال و سن این در هم آن داشت نیاز

  !عزیزم؟ _

 دور را شوهرش دستان. کرد نگاهش گنگ و برگشت عقب به کمیل صدای با

 :شنید را صدایش و دید حلقه کمرش

 امروز خواممی معذرت کردنم تندروی خاطر به... نشنیدی زدم صدات چندبار _

  ...اعصابم

 :گفت وارحسادت حرفش به توجه بدون و کرد باز کمرش از را او دستان آیناز
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  ...شده عاشق بابا آقا... شتیدا حق اینکه مثل _

 .کمیل حسادت گوش کنار درست هم آن. شد زده طبل

 ...گوشش پرده   شد پاره همسرش حرف از

 لساح و هامین دقت کمی با و انداخت حیاط به آیناز سر پشت از نگاهینیم کمیل 

 :گفت آیناز به رو و داد سوق را نگاهش متعجب. دید هم کنار را

 ...زدم حدس درست پس _

! کجاست؟ هامین دل دانستمی هم خودش. نداشت حقیقت دانستمی هم خودش

 :گفت آیناز سنجیدن برای ولی

 ...ندادی گوش ولی شده، عاشق احتماال گفتم _

 :گفت عصبی آیناز

 کسی دوروزه شهمی مگه آخه! شده؟ عاشق چی یعنی! شده؟ عاشق رو چی چی _

 ...زن این عاشق اونم! بشه؟ عاشق

 :گفت و برد باال با ابرویش تای کی کمیل

 !داره؟ اشکالی چه! خب؟ چیه مگه _

 یبرا شریکی عنوانهیچ به .خواستنمی. زد عقب را او حوصلهبی و کالفه آیناز

 .خواستنمی آرامش همیشه پدر

 :گفت ندانسته. بشکند را دلش روزی اگر... کند ناراحتش اگر
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 ...اشکاله همش _

 :داد ادامه و کرد دراز تدس هامین و ساحل به رو

  !چسبیده؟ بهش کنه مثل چطوری بینینمی _

 :گفت و کرد ریز چشم مشکوکانه کمیل

 !شد؟ حسودیت... باشه چسبیده _

 از چرا دانستنمی. نبود خودش دست کنترلش و بود عصبی کرد، نگاهش آیناز

 .بود ریخته بهم روانش و روح هامین کنار ساحل دیدن

 !بود؟ حسادت

 !کرد؟می حسادت او به باید چرا

 !خندید؟می و بود شاد او با پدرش چون

 !بود؟ برده را پدرش دل و زیباست چون یا

 !بود؟ شده شوکه فقط یا کردمی حسادت او به واقعا آیا

 :گفت و کشید پیشانی به دستی

 ...امخسته... بخوابم پایین برم خواممی من _

 :زد طعنه کمیل



 
181 

 لگ و گنمی گل پایین اون دارن االن ولی داشتن تشریف خسته هم جانتان پدر _

 ...بگی گل کی با قراره تو. شنفنمی

 :گفت و کرد نگاهش تعجب از باز دهانی با آیناز

 !چته؟ هست معلوم تو! کمیــــل؟ _

 :داد ادامه عصبانی و کرد اخم

 ...بیشتر گمنمی هیچی چی هر... دیگه آوردین در رو شورش تا دو شما _

 مقابل از سرعت به و داد تکان کمیل برای سری تأسف با و بست فرو لب

 .شد دور چشمانش

 !بود؟ افتاده اشزندگی مردان سر بالیی چه

   !بودند؟ شده ترشکاک و تربدخلق یکی از یکی چرا

 را او خود هایجدل معرکه   وسط داشتند چرا! نداشت گناهی وسط این که او

 حضور روزهای به! بازگشت قبل روزهای به شدمی کاش! کردند؟می قربانی

 ...بود مستولی اشزندگی بر که آرامشی و عزیز

 کمیل بود، ناراحت و ازدواجشان مخالف پدرش حاال! بود؟ آمده کمیل سر بر چه

 !چرا؟ دیگر

 حیاط به را ورودش که هامین دیدگان مقابل از و رساند حیاط به را خود کالفه

 .رساند اتاقشان به را خود و دش رد سرعت به بود دیده
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 رویشروبه که ایلحظه. کرد دنبال را اتاقش سوی به آیناز دویدن نگاه با هامین

 وقتی .کرد ثبت عمرش لحظه   بدترین عنوان به را کرد نگاهشان گالیه با و ایستاد

 احلس به پرسشگر نگاهی هامین. رفت و دوید دیدگانش مقابل از نکشید ثانیه به

 ایلحظه. زد دید را آیناز رفتن و ایستاد آالچیق نرده   کنار. برخواست و انداخت

 گاهشن خیره و ایستاده سینه به دست که دید را کمیل و افتاد بام پشت به نگاهش

 ...است کرده را جانش قصد پسر این که دانست. کندمی

 !انگار نداشت را شدن آرام و آدم قصد مرد این

 نبنابرای بود، شده تمام گران نهایتبی او برای ناز،آی یعنی قرمزش خط از عبور

 و کرد عذرخواهی ساحل از. کند له پا زیر را دخترک که دهد اجازه توانستنمی

 کمیل. گرفت پیش در را بامپشت راه بماند او جانب از پاسخی منتظر آنکهبی

 ار بازویش پشت از. بود ایستاده جایش سر تفاوتبی و سینه به دست هم هنوز

 با هم روی شده قفل هایدندان میان از و کشید خود سوی به خشن و محکم

 :پرسید خشونت

 !هان؟! شی؟نمی آدم تو! گفتی؟ بهش چی _

 :پرسید طلبکار و کرد خارج هامین قدرتمند چنگال از را بازویش

 به ربطش بگو من به رو این! داره؟ ربطی چه تو به! هان؟! داره؟ ربطی تو به _

 !کنی؟می باد غیرت رگ براش داری که شیمی زن کی تو! ؟چیه تو

. کند تخلیه را خود ترراحت تا داشت خلوتی جای به نیاز و بود عصبانی هامین

 لکمی و آمدند پایین بام پشت از. کشید خود دنبال را او و گرفت را کمیل دست
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 ایلحظه .نداد نشان خود از هامین عصبانیت مقابل در مخالفتی هیچ خونسردانه

 سرش پشت دیوار به را جوان مرد کمر بام، پشت هایپله پشت قسمتی در بعد

 :گفت محکم و کوبید

  !شدی؟ عوضی انقد چرا تو... لعنتی _

 :گفت و کرد حیاط به پشت و چرخید انداخت، حیاط به نگاهینیم

 از اون... کمیل پدرشم من کنهمی فکر اون! هست؟ کسی توأم از بیشعورتر _

 از هیچی... نداره اطالعی هیچ پدربزرگم تصمیم چگونگی و گذشته جرایما

 طلبکارم پاشوندی، هم از منو زندگی. کمیل بهت لعنت... دونهنمی عقدمون

 ...لعنتی بودم شوهرش من دونهنمی آیناز! هستی؟

 :گفت تفاوتبی و خونسرد کمیل

  ...موندمنمی ینجاا هم لحظه یه من که دونستمی اگه. نمیدونه دونممی خب _

 !برید؟می همیشه برای را مرد این نفس و دادمی انجام عمد قتل اگر داشت ایرادی

 :گفت و داد قرار هامین سینه   روی را اشاشاره انگشت و برد باال دست کمیل

 من جلوی هی. خان هامین کن فرو هاتگوش تو رو این... منم آیناز شوهر االن _

 اصال. نداره تو به ربطی شوهری و زن دعوای ضمن در... نکن شوهر شوهر

 باشی، نباید هم پدرش حتی. نداری اون با نسبتی هیچ تو چون نداره، ربطی هم

 ...پدرش حتی! فهمی؟می
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 تکه   هر. شودمی تکه هزار و افتدمی بلندی از که ایکوزه مثل... شکست دلش

 همه به درد و خونو رفت فرو قلبش به بزرگترینش اما رفت، جایی به دلش

 .شد پخش جایش

 ...!باشد؟ وحشتناک کابوس یک اتفاقات این همه   شدمی

 ...!برگردد؟ عقب به چیز همه و کند باز چشم شدمی

 ...داشت گذشته به بازگشت برای راهی کاش

 ...زدمی لعنتی آتش آن به گداربی نحس روز آن کاش

 لحظات این دیدن دایف را روز آن نزدن آتش به گداربی و مصلحت کاش

 ...کردنمی

 به همت کمر و ایستادمی صاف باید. نبود خوردن غصه وقت دیگر ...بیخیال

 !حتمی اما تنهایی شاید. بستمی مردانگی

 یزت گوش شاننزدیکی در ستونی پشت از ساحل بداند آنکهبی رفت عقب قدمی

 به شده گشاد مانیچش با و متعجب. است شنیده را آنها هایحرف همه   و کرده

 پازل ذهنش چهارتای دوتا دو میان و شد خیره بود شده واردش آیناز که اتاقی

 ...چیدمی هم کنار را هامین همسری و پدر سخت

 !ایبینیپیش غیرقابل و سخت زندگی چه

 آلودیبغض صدای با و شد کمیل چشمان به خیره دلشکسته و دلگیر اما، هامین

 :گفت
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 خودت با رو چیزم همه و اومدی لحظه یه... من زندگی تو ودیب طوفان یه تو _

  !م؟بکش نفس بتونم گذاشتی جا به که هاییخرابه روی داری انتظار حاال و بردی

 :داد ادامه بغض از گرفته و بم صدای با و کرد اشاره باالیش و قد به

 رو دگیمزن همه   و کردینمی علم قد من روی تو اینجا االن تو نبودم اگه من _

. خواستمی خودش چون شد تو مال آیناز. توست با حق ولی... کردینمی تاراج

 که دختری اون که عصبانیم فقط. شده تو مال االن که خورمنمی حرص من

 حقش این. شد بزرگ نعمت و ناز توی و کردم پدری حقش در ولی بود همسرم

 ولی. بذاره کنارم ترراحت بتونه که اینه برای دممی آزارش دارم اگه من... نیست

 هم قرارمون... بودی تو اون انتخاب چون. کمیل بدی آزارش نداری حق تو

 !که؟ نرفته یادت بود، کردنش خوشبخت

 :داد ادامه و کرد چاق نفس داد، قورت را دهانش آب 

 ...دادی من به که قولی طبق... کن خوشبختش _

 ار وسایلش. رفت اتاقش به و کرد پشت سپس. شد دور او از و رفت عقب عقب

 کرد؛ جمع

 ...خورد فرو را هایشبغض

 ...ریخت دلش در را هایشغم

 ...و زد کنار را دلش در شده تلنبار آوارهای
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 همانجا را ساحل نگاه اولین با. شد حیاط وارد دوباره غصه و غم از کوهی با

 مامت از او دادمی نشان جوان زن متعجب و خیره نگاه. دید ستون کنار

 به. کشید پوفی و داد قرار هم روی پلک محکم. است شده مطلع هایشانصحبت

 شنگاه و ایستاده تفاوتبی هنوز. انداخت نگاهی بود ایستاده کمیل که جایگاهی

 .کردمی

 ...استوار و محکم. برداشت قدم

 کاروانسرا مهماندار اتاقک سوی به صاف قامتی با کند خم کمر ایلحظه آنکهبی

  .رفت پیش

 ...بود بس دیگر. شود تمام ترسریع چه هر باید امروز

 !بود بس امروزش برای

 !میارین؟ تشریف لحظه یه! مشتی؟ _

 :پرسید احترام با و شد خارج اتاقکش از مهماندار مرد

 !بود؟ امری مهندس، آقای سالم _

 :گفت و زد تلخی لبخند هامین

 ...حقیقتش. ..من! کنیمی شرمنده مشتی، ماست از سالم _

 دیسفی به دستش روی پوست سرخی که طوری به فشرد، دست در را ساکش بند

 :داد ادامه و گرفت پایین را سرش داد، ماهیت تغییر
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 .راننده یک و دارم نیاز ماشین به شهر، برم االن همین باید من حقیقتش_

 !هولناکی تصمیم چه

 :سیدپر مهربان لبخندی با و شد خارج اتاقش از کامل مرد

  ...بودیم گرفته خو شما به تازه! مهندس؟ آقای رفتنه وقت چه _

 آمد یادش و کاوید را مرد مهربان چشمان. کرد تکرار را لبخندش دیگر بار هامین

 در را کسی حضور تحمل وقتی بود، مرد این ساده   اتاق مهمان شب دو این تمام

 با بود مرد این شد،می خارج دوستانش با مشترک اتاق از و نداشت خود کنار

 که حالی در. کردمی مهمان اتاقش در چای استکانی نوشیدن به را او مهربانی

 برایش آرامی لحظات که بود مرد این نداشت را هیچکس حوصله   هامین

 .رساندمی هامین به را منظورش حافظ ابیات با و بود دلی اهل مرد. ساختمی

 ماحت ولی. مشتی داشتم شما با قشنگی هایشب. کنمنمی فراموش رو لطفتون _

 !کنین؟ جور برام ماشین یه هست امکانش... برم باید

 :داد جواب لبخند با هم باز مرد

 کاری هر! چشه؟ دونمنمی! خوابیده اونجا روزه سه درست که دارم ماشین یه _

 ...تعمیرکار دنبال بفرستمش که بیاد امبرادرزاده بودم منتظر. نشد روشن کردم

 :گفت و خندید لندب

 ...نمیاد شما کار به که هست هم شتر یه اون از غیر _
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 :داد جواب و خندید هم هامین

 ...هک هست کسی شهر تو! برگردونمش؟ باید چطوری فقط. خوبیه حل راه اتفاقا _

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با مرد

 !بری؟ شتر با خوایمی واقعا_

 به چشمش ناخواسته. چرخاند حیاط یانم را نگاهش و زد محجوبی لبخند هامین

 بدیلت و محو لبخندش. کردمی نگاهش و بود ایستاده پنجره پشت افتاد، آیناز اتاق

 :فتگ مرد به رو و گرفت پنجره از زور به را نگاهش خیرگی. شد تلخ سکوتی به

 ...مشتی بمونم اینجا تونمنمی. برم باید شده طور هر _

 :گفت هامین جواب در و انداخت اقات پنجره به نگاهینیم مرد

  ...جوون دلت به دیمی سختی خیلی _

 تایید به را او سکوت. گذاشت صحه مرد گفته   بر هامین طوالنی و عمیق نفس

 :گفت و ایستاد کاروانسرا در به رو. کرد تعبیر حدسش

 تسم بچرخونش شهر نزدیک رسیدی... پسرم بلده رو خودش برگشت راه شتر _

 ...گردهبرمی خودش. کن لشو و اینجا

 :پرسید تعجب با هامین

 !گرده؟برمی خودش! واقعا؟_

 :گفت شوخی و خنده با و داد تکان سری مرد
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 گرده،برمی هم زود خیلی... برگرده رو رفته راه بلده بهتر هاآدم ما از بله،_

 ...راحت خیالت

 :گفت و زد کوتاهی لبخند هامین

... محبتت و نوازیمهمون از ممنونم مشتی حال ره به... دونستمنمی. جالب چه_

 ...کنممی جبران شاءهللاان باشه عمری

 شتیم. فشرد مهربانانه و گرفت دست در را او بسته  پینه دست و و برد پیش دست

 :گفت هامین کردن همراهی حین در و خندید

. بدون رو روزهات این قدر نصیحت تو به من از ولی... جوون باشی سالمت _

 سکوت تو که خوریمی رو روزهایی اون حسرت من مثل که رسهمی روزی یه

 ...بدون رو روزهات این قدر! کردی سپری

 کی بفهمی، تا باشی عالم خواستنمی.... حرفهایش بود قشنگ. بود گفته واضح

 .خندید تلخ و گرفت را مرد کالم منظور هامین. کردمی افاقه هم ساده بودن رعیت

 شبیه جایی و رفت کاروانسرا پشت به مرد رسیدند؛ کاروانسرا زا بیرون به

 تا زد زمین به را زانویش و شد خارج شتری با بعد دقایقی و شد وارد اسطبل

 وا چگونه شدن پیاده وقت به دهد یاد هامین به خواست تا. شود سوار بتواند هامین

 :گفت و زد لبخندی جوان مرد بنشاند، را

 ...کردم شترسواری اریب چند. مشتی بلدم _
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 به ور و زد اشپیشانی کنار به خداحافظی نشانه   به دستی و کرد بلند را شتر خود

 :گفت مهربانی با مرد

 ...ممنون چیز همه خاطر به مشتی_

 :گفت و برد باال خداحافظی عالمت به را دستش و داد تکان سری مرد

 ...خدانگهدارت. جوون باشی خوش _

 همه   رفتنش با. شد روانه شهر سوی به و درآورد رکتح به را شتر هامین

 ...کردمی تبدیل کابوسبی و راحت خوابی به را هادغدغه

  ...و دلتنگی پشت دلتنگی غم، پشت غم سیگار، پشت سیگار

  !حسرت پشت حسرت

   !نبود؟ کم درونی دردهای از حجم این برای غم، از پر جسم یک خدایا

 ...نیست ممکن

 ...ببرند را صدایش و کشته را روحش جان،بی را جسمش کهاین از غیر

  !هیس بگویند او به و کنند سالح خلع را قلبش اینکه از غیر

 پوزخندی غمگین، و انداخت شرکت در کارش اتاق دیواری ساعت به را نگاهش

 ...نشاند لب بر
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 فهمید شد دفتر وارد که امروز. کرد حبس خانه در را خود برگشت، محض به

 ودب دیده خانه در را آیناز نه اما بودند، برگشته کارمندان از گروهی صبح یروزد

 .شرکت در را کمیل نه و

 تشآ روی آبی بیاید، سراغش به پر توپ با کمیل امروز احیانا آنکه از قبل باید

 ...ریختمی ماجرا این برافروخته  

 .کرد فکر تصمیمش به دوباره

 ...بود راه بهترین این

  :شد اتاق وارد هامین؛ از اجازه کسب از بعد و کوبید اتاقش در به ایهتق منشی

  .آوردن تشریف نقوی خانوم! قربان؟_

 کنده اشصندلی پشتی از حسیبی با و کرد له سیگاری زیر درون را سیگارش ته

  :گفت و نشست صاف. شد

  !کنید راهنماییشون _

 ازه  اج ساحل به رو.  گذاشت باز یمهن را در و داد تکان تایید نشانه   به سری منشی

. کرد مرتب را آنها و کشید موهایش به دستی هامین فاصله این در. داد را ورود

  .شد اتاق وارد ساحل، بعد لحظه چند

 خوش و سالم" ایحوصلهبی و کمرنگ لبخند با و شد بلند میز پشت از هامین

 همان و نشاند لب بر ییزیبا لبخند هامین، برخالف ساحل. گفت او به" آمدیدی

  :گفت بود، اطالعبی احضارش علت از هم هنوز که طور
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  !خوبه؟ حالتون سالم،_

  :کشید عمیقی نفس و نشست ساحل رویبه رو مبل روی هامین 

  !دارید؟ میل چی! خوبم ممنون _

 طرف از احترام و تکریم این از سردرگم و منتظر که منشی به متعجب ساحل

 :گفت و کرد نگاه دید،می شرکت کارمندان از یکی به نسبت هامین

  !باشه مناسب قهوه فنجون یه کنممی فکر _

  :گفت بود؛ ساحل خیره   همچنان که منشی به هامین

  .لطفا قهوه تا دو_

 هامین تا کرد اختیار سکوت ساحل. رفت بیرون اتاق از و داد تکان سری منشی

 .بگوید را دنشش فراخوانده دلیل و کرده جمع را ذهنش

  :شد خیره ساحل هایچشم به و کشید عمیقی نفس هامین

  ...من! نقوی؟ خانوم _

 روزها این که بایدهای و ماندن میان. بود سخت. داد بیرون صدابی را نفسش

 چیز همه پیش روز دو زن این اما بود، گرفته در سخت ایمبارزه کرد،می تجربه

 .بخواهد کمک او از تراح توانستمی پس. بود شنیده را
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 که همونطور. دارم احتیاج کمکتون به من... من راستش. مطلب اصل سر رممی_

 گیر سهمگین طوفان یه میون من شنیدین، رو چیز همه کاروانسرا تو روز اون

 ...کنه سرکوب تونهمی شما حضور فقط رو شده پا به که طوفانی این. افتادم

  :گفت و کرد نهامی نثار را کنجکاوش نگاه ساحل

 ...خدمتم در من_

 انجو زن ناخودآگاه ضمیر یا ذهن به ایدسترسی و بتواند و بخواهد آنکهبی هامین

 به نسبت را او و کرده اعمال را ریسکش پر تصمیم خواستمی باشد، داشته

 ...بازنده یا شدمی خارج برنده تصمیم آن از اینکه اما. بسنجد تصمیمش

 !دانستنمی کسهیچ

★★★★ 

 .شد خانه وارد و انداخت کلید باالخره آیناز که بود ظهر از بعد

 رد شده بریده سر درخت کنار هامین حضور متوجه   نگاهش قدم اولین برداشتن با 

 حیاط در و زد پلک. بود چرکیندل هامین تند برخورد از هنوز. شد حیاط باغچه  

 متس به باز سرکشش اهنگ اما باشد، تفاوتبی خواست. بست سرش پشت آرام را

 االن بود، داده ماهیت تغییر درجه هشتاد و صد که مردی. چرخید هامین

 .بود بیچاره درخت آن تن کردن أره حال در رویشروبه
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 آزاد فکرش یعنی دهدمی انجام مداوم و جدیت با را کاری پدرش وقتی دانستمی

 ولی. کند شغولم کاری به را خود است مجبور خود کردن آرام برای و نیست

 ؟!او بیمار و شده مسموم فکر برای جنگیدمی باید چقدر دیگر

 به را قبل هامین از درصد چند تا انداختمی زحمت و تالش به را خود باید چقدر

 ؟!بیاورد دست

 نتیجه برخوردشان آخرین از ولی دارد روزی و حال چه االن پدرش فهمیدمی

 شانبازگشت از روز دو. کند رها خود حال به را او است بهتر که گرفت

 اجازه   کمیل هم امروز. بودند رفته او پدر منزل به کمیل اصرار به و گذشتمی

 رد کرد؛ اصرار اتاقش و خانه به برگشتن برای آیناز ولی نداد، او به بازگشت

 به و کرد موافقت شود، رفتنش از مانع این از بیشتر توانستنمی که کمیل آخر

 ویجل تا را او نرساند آسیبی همسرش به و باشد داشته مردانگی هامین اینکه امید

 .رفت و رساند خانه

 أره مشغول سخت را او رسید که هامین نزدیکی به برداشت، قدم آرام و صدابی

 با ولی کند، یکسره را کارش برقی أره با راحتی به توانستمی. دید درخت کردن

 ظرمنت آنکهبی و کرد سالم زیر به سر نازآی. بود درخت بریدن مشغول دستی أره

 شنیدن از ایلحظه هامین. گرفت پیش در را ساختمان راه. بماند پدرش پاسخ

 و گذشت او از دخترک آورد باال را سرش تا و شد خشک جای بر آیناز صدای

 .بود نمانده او جواب منتظر حتی

 .ودب اشزندگی همه   که شد دختری رفتن به خیره و ایستاد صاف
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 تمام ولی بود مرد او کرد، تاببی را قرارشبی دل برداشتنش قدم آرام و سالنه

 .بود نسترن و امیرحسین و پدربزرگ دارامانت هاسال این

 و دار همه   گرفتن آغوش در دیگر باریک برای نلرزد دلش تا بست فرو چشم

 ...ندارش

 ...را ودشوج همه   تفاوتی  بی و رفتن نبیند تا نهاد هم روی چشم

 ...اما دهد پاسخ را سالمش همیشه مثل و کند باز لب خواست

  .شد روروبه او خالی جای با و کرد باز چشم

 را أره که دوخت درختی زخمی تنه   به را نگاهش و کشید صداداری عمیق نفس

 عشق هم هنوز که خودش زخمی دل مثل درست. بود داشته نگه خود دل میان در

 ...بود داشته نگه یادگار به هایشمزخ میان را آیناز

 ...شد خم

 دسته   و کرد دراز را قدرتمندش و کشیده دستان و آورد پایین را اششده تا کمر

 :گفت لب زیر شکستهدل و محزون. گرفت دست به دوباره را أره

 ...من عشق سالم _

 قعمی هایزخم میان درآورد حرکت به را أره دوباره بشنود جوابی آنکهبی و

 ...تنومند درخت

 .شدمی تحمیل او به احساسش از که باختی! باختن به بود گرفته یاد او
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 ...بود شده سفت

 ...کلفت پوست و بود شده محکم 

 !صاف و سفیدگون پوستی ظاهر به اما زخم، جای از پر

 !عشقش؟ جز شود هایشزخم مرحم توانستمی کسی چه

 !ش؟های سال این همه   افکار دلیل جز کسی چه

 سخت تنه   کردن أره مشغول هاساعت که شد متوجه تازه هوا شدن تاریک با

 هوا کی نفهمید که بود ورغوطه خود مغشوش افکار میان آنقدر. بود درخت

 او داشت روحی خستگی. بود نشده جدا هم از درخت تنه   هم هنوز و شده تاریک

. بود شده تنگ نفسش .نداشت را وزنش کشیدن یارای جسمش. آورددرمی پا از را

 به را سرش. گرفت را اشپیشانی عرق و آورد باال را ساعدش. ایستاد صاف

 هایچراغ همه  . افتاد آیناز اتاق روشن چراغ به نگاهش و چرخاند ساختمان سمت

 وقتی از دخترک دادمی نشان این. بودند خاموش او اتاق جز به باال طبقه و سالن

 جاهمان را مزاحمش افکار و أره و درخت. است نشده خارج اتاقش از برگشته

 .برداشت قدم ساختمان سوی به و کرد رها

 مال بر از امان. شدمی بیشتر هم قلبش تپش شدمی ترنزدیک ساختمان به هرچه

 !آدم راز شدن

 !نبود؟ اینگونه قبال چرا

 !نبود؟ قرارشبی گونهاین بود محرمش و همسر آیناز وقتی چرا
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 دمی. نبود پایین آیناز. بود زده حدس درست. کرد روشن را هاراغچ و شد وارد

 شدل. رفت باال آرامی به را هاپله. کشید عرقش از دارنم موهای به دستی و گرفت

  .نرسد هاپله باالی به هرگز و باشد نداشته پایان راه این خواستمی

 .بخشید شدت را قراریشبی و داد رقص دلش به شور

 از ینا و بود کالفه. کشید موهایش به دستی باز و شد متوقف آیناز اقات رویروبه

 .بود مشخص در کوبیدن برای کردنش دستدست

 شدمی آبروبی نکرده خدایی و رفتمی در رفتارش از چیزی و زدمی در اگر

 !چه؟

 !گشتبرمی کاش... نه

 سرش دور را دنیا که ایدایره آن از تا برگشت نشست، جانش به تردید آن یک

 باز ولی شود دور داد،می دستش به را بود آیناز که دنیایی همزمان و چرخاندمی

 تا گذاشت پیش قدم ترمصمم باراین. شد خیره در به و برگرداند سر مردد ایستاد،

 همان از که دختری به وابستگی سال همه این و عشق این از همیشه برای باریک

 قدمی و کوبید آیناز اتاق در بر پیاپی چندبار .شود خالص نبود او سهم ابتدا

  .ایستاد آن شدن باز منتظر ترعقب

 ردک فکر خود با است آمده کمیل اینکه خیال به در صدای شنیدن از متعجب آیناز

 پس. شهمی اتاق وارد زدن در از بعد سریع بزنه هم اگر زنه،نمی در که کمیل" 

 "...حتما
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 مواجه کالفه هامین با و کرد باز را در همزمان نشذه به کلمه آخرین رسیدن با

 نامرتب وضع آن در هامین تماشای مشغول متعجب هنوز. بود درست حدسش شد،

 :گشود لب جوان مرد که بود موهایش و لباس

 ...سالم _

 رویایی یا خواب این شاید اینکه خیال به زد پلک. شد بیشتر آیناز تعجب باراین و

. دید چشمانش در زده زل و خود رویروبه را هامین انهمچن ولی. نیست بیش

 اما. یردبگ شکل لبانش بر لبخندی شاید تا کشید باال زور به را لبش گوشه   هامین

 بسته و باز تعجب با دخترک هایلب. آمد چشم به ناجور پوزخندی مانند شکلش

 و چشم تن همه که هامینی ولی نشنید، خود حتی را گفتنش سالم صدای و شد

 ...را جوان دختر متعجب گفتن سالم شنید بود، شده گوش

 :پرسید و آمد کش بیشتر اشزورکی لبخند

 !خوبه؟ حالت _

 و ددرخشی هامین چشمان کرد، اکتفا سرش دادن تکان به تنها شده الل باراین آیناز

 روی هاستماه که همانی! باشد؟ پدرش این که کردنمی باور. شد اشخیره خندان

 آغوش به را او خواست و شد خوشحال. کردنمی نگاهش حتی و برگردانده وا از

 :گفت و کشید عقب قدمی هامین که بکشد

 ...لطفا. عرقه خیس تنم تمام _
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 را دخترک تن عطر بوی و آغوش هوای هم او. خواستمی دیگر چیزی دلش اما

 ...اما. خواستمی را آینازش موهای عطر بوییدن دلش هم او. داشت

 ...نبود سهمش دیگر وا

 ...نداشت او با اشتراکی نقطه   هیچ اکنون آیناز

 که است مردی امانت اینک بود، امیرحسین و پدربزرگ امانت امروز به تا اگر

 ...اوست همسر

 تخیان یعنی داشت انگشت در را دیگر کسی تعهد حلقه   که زنی به شدن نزدیک

 ...معرفتیبی و نامردی یعنی... محض

 :گفت بغض با و شد توقفم آیناز

 ...بود شده تنگ برات دلم! بابا؟ _

 ...لقب این شنیدن از شد کر هایشگوش باز و بست چشم

 !اشزندگی هایسال تمام شده   نفرین لقب

 ...فشرد را قلبش او گفتن" بابا" هم باز و گزید لب

 :زد لب بر اجباری لبخندی و کرد باز چشم

 ...کردم اذیتت خیلی وقته چند این دونممی _

 :داد ادامه و داشت خود بطن در را براقی هاله   که ایمشکی هایتیله به زد زل

 ...من... شد تموم ولی _
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 :گفت آرام و انداخت پایین را سرش

 ...چیز همه خاطر به خواممی معذرت _

 ههم که اویی از دوری کند تحمل نتوانست دیگر و ریخت فرو آیناز اشک اولین

 ...بود کسش

 و محکم تن آن یک در و کشید جلو را خود کرد، استفاده هامین نگاه غفلت از

 سیدهتر پسرکی مثل بغلش در هامین نرم و گرم تن... کشید آغوش به را او استوار

 .کندنمی تحمل را اشدوری دیگر که کردمی حض او و لرزیدمی

 از را او تا داد رقرا آیناز بازوهای روی و آورد باال را دستانش متعجب هامین

 :گفت آیناز که بکشد عقب را خود تن و کند جدا خود

 ...بابا رحمیبی خیلی. بود تنگت دلم... کنم بغلت بزار خدا رو تو _

 ...کرد اخم

 ...قرارشبی قلب تپید وقفهبی و شدید

 ...!محرمش؟ حاال نه و است پدرش نه او که کند اشحالی توانستمی چطور

 اریناسازگ بنای و تپیدمی امانبی قلبش. فشرد محکم و گرفت ندندا به را لبش

  .نداشت آرامش خیال و بود گذاشته

 ...داد قورت را دهانش آب
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 سیراب آغوشش از را خود جوان دختر داد اجازه و بست را آلودشاخم چشمان

  .کند

 !داشت؟ ایرادی چه

 بود همسرش اینکه اب و نداشت خبر هامین اصلی ماهیت از سال همه این نه مگر

 !کشید؟می آغوش به را او پدرانه ولی

 دل راز وقتش به تا نامیدمی دخترم را خود همسر هاسال این تمامی اینکه نه مگر

 !کند؟ مگو او با

 !دانستمی خود اما

 اب نسبتی هیچ اکنون که همسری. است بوده همسر و نبوده دخترش آیناز دانستمی

 .است کنارش تامان حکم به و ندارد او

 !کرد داریامانت هم باز

 !کرد مردانگی هم باز

 .نگیرد صورت حرامی تا زد پس را قلبش شدید خواسته   هم باز

 زندن فریاد تا دردش از پر سینه   در کرد اشخفه و کشید صالبه به را دلش هم باز

 "خواهمشمی خواهمش،می" که

 .کرد بلند دردش و تپش پر سینه   روی از را سرش و داد رضایت آیناز باالخره

 همزاد هاسال که نگاهی. بود هامین چهره   و باال به پایین از نگاهش همیشه مثل

 ات گرفت دندان به را اششدهالل زبان و بود دخترک نگاه خیره  . بود هایشتنهایی
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 شدت بر لحظه هر جوان دختر چشم لرزان هایمردمک". است عاشق" که نگوید

 ...اما فزودامی اشخواسته

 ...بود مرد او 

 ...نبود نامرد او

 :آمد حرف به بغض با

 دربیارم کمیل و تو دل از رو وقت چند این بد اتفاقات همه   اینکه برای من _

  ...دممی اطالع کمیل به خودم. کنممی دعوتتون شام به رستوران تو فرداشب

 از شدن جدا خیال آیناز ولی برد، عقب به قدمی و کرد بلند را اششده سنگین پای

 ...نداشت را کمرش و تن

 ...و هامین عسلی چشمان به بود زده زل متعجب مرطوبش چشمان با هم هنوز

 کمتر ببخشد پدرش به را خود مثبت انرژی از ایذره کردمی سعی چقدر هر

  .شدمی موفق

 ممحک دستان و برد سر پشت به را دستانش بگیرد، آرام نتوانست دیگر هامین

  .شود کنده تنش از کند مجبورش تا کرد باز کمرش از زور به را آیناز

 ...هامین داد بیرون راحتی نفس و دخترک تن شد کنده

 ...اما داشتنش برای تپیدمی قلبش

 ...منتظرتونم رستوران تو هفت ساعت فرداشب_
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 آغوش به هوس دوباره خود هامین، یا کند حرکتی آیناز اینکه از قبل بالفاصله

 شب با و شد دور جوان دختر چشمان مقابل از دهد راه مغزش به را کشیدنش

 .شد اتاقش وارد کوتاه بخیری

 !بود؟ شده دخترک تن مأمن آغوشش وقتی کشید چه

 !یافت؟ تحقق دیگر بار یک آرزویش وقتی دیگر، خواستمی چه

 .چسباند در به را سرش و بست را چشمانش داد، تکیه اتاقش در به

 هر با اشسینه قفسه  . بپیچد مشامش در دوباره آیناز عطر بوی تا کشید میقع نفسی

 دارکش هاینفس آخرین گویی که رفتمی پایین و باال چنان عمیقش نفس

 .است اشزندگی

 ...کشیدمی بو طوالنی و عمیق

 ...کشیدمی بو پردرد و عمیق

 ...کردمی روشن را چیز همه   باید او و بود دیگر روزی فردا

 ...کند راحت را اطرافیانش و خود خیال تا کردمی روشن

 

 هب و برداشت قدم سنگین. کرد جدا اتاق در از را تنش آرامی به و کرد باز چشم

 دست. نکشید دراز ولی کرد، رها اشنرمی روی را خود تقریبا. رفت تخت سوی

 و رفتگ را کمیل شماره  . برداشت را تلفنش تخت کنار کنسول روی از و کرد بلند

 :گفت داد، جواب اینکه محض به
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 چی مهه خواممی. باشی باید توام. منتظرشم رستوران تو شام فردا گفتم آیناز به _

 ...همیشه برای کنم تموم رو

 :گفت و کرد اخم نشنید، کمیل از صدایی وقتی

 ...بفهمه گذشته از چیز هیچ نباید اون باشه یادت! کمیل؟ _

 :داد ابجو روحبی و سرد کمیل

 ...ببینمت آیناز بر و دور خوامنمی دیگه فقط... خودت برای اتگذشته_

 وانج مرد. گذاشت تنها ممتد، بوق صدای شنیدن با را هامین و کرد قطع بالفاصله

 میان محکم ایگره به تبدیل اخمش. شد اشخیره و کرد جدا گوشش از را گوشی

 دو میان را سرش. کرد پرت کنسول روی را گوشی عصبانی و شد ابرویش دو

 ...فشرد و گرفت دست

 !بترکاند را سرش خواستمی دلش چقدر

 !است نامردمی و حدیث و حرف چه هر از شود راحت داشت دوست چقدر

 را چشمانش. کرد رها تخت روی را خود و خارج تن از را پیراهنش کشید، پوفی

 اطالعی چیز هیچ از ترآنطرف اتاق یک که آینازی فکر ولی گذاشت، هم روی

 .رفتمی فرو مغزش به موریانه مثل نداشت

 !گذارد؟نمی رهایش دمی خیالش چرا

  !کند فراموشش باید
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 ...همیشه برای

 .گرفتمی یاد را بودن آینازبی باید

 .چرخید پهلو به و فشرد هم روی ترمحکم را اشبسته چشمان

 را شهایسلبا پاخواست، به پیشامدی هر از جلوگیری برای و آیناز خیال با جنگید

 .شد خارج خانه از سرعت به و کرد تعویض

 .کند تزریق تنش به را آرامش بتواند شب در رانندگی شاید

 ...آیناز کنار و خانه در اشمانده جا و لرزان دل از امان اما

 !او؟ از دوری با کردمی باید چه بعد به این از

 !بیاورد؟ دوام بود، عمرش همه   که دختری نبود در توانستمی چطور

 لبش روی متفکرانه را اشاشاره انگشت و گذاشت ماشین پنجره   لبه   را آرنجش

 .داد قرار

 .بود آیناز و او برای مهمی روز فردا

 ...جدایی روز

 ...شانطالق از بعد کامل جدایی

 ...نداشت اطالع آن از سوزنی سر آیناز که طالقی

 ...باشد داشته پی در طالقی حاال که بوده ارک در ازدواجی دانستنمی اصال
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 ...خودشبی خود از امان و درکبی کمیل از امان... امان

 قبل از که میزی پشت و رسیده راه از کمیل همراه به آیناز که بود ایدقیقه چند

 .بودند او رسیدن راه از منتظر بود شده رزرو هامین توسط

 هر شود برطرف هاکدورت تمامی تاس قرار اینکه از خوشحال جوان دختر

 لبخندی زدن به تفاوتبی و سرد شوهرش و انداختمی کمیل به نگاهی چندثانیه

 .کردمی اکتفا خشک

 :گفت عشوه با و کرد قفل همسرش بازوی دور را دست آیناز

  !عزیزم؟ _

 !همبا شانجسم شدن قفل محل و بازوی به شد خیره و گرفت پنجره از نگاه کمیل

 :پرسید و زد زورکی ندلبخ 

 !جانم؟ _

 :گفت مشتاقانه لحن همان با دخترک

 !باشه؟ نجنگیم، باهاش دیگه کنه برطرف رو هاکدورت خوادمی بابا که حاال_

 :گفت و گرفت آیناز سوی به را سرش داد، قرار میز روی را آرنجش کمیل

 ...که بود اون! جنگیدم؟می باهاش من مگه _

 :داد جواب و پرید حرفش میان به آیناز

 ...من مثل کن، فراموش رو چی همه توام اینه منظورم... دونممی دونم،می_
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 :گفت و زد پوزخندی کمیل

 ...بگم بهت روز یه شاید. عزیزم فراموشه غیرقابل که هست چیزهایی یه _

 آیناز دستان میان از بازویش شد باعث که آورد باال را دستش و نشست صاف

 ...شود خارج

  ...بگه بهت خودش هم شاید _

 :داد ادامه رویشروبه به نگاه با کمیل بزند، حرفی آیناز اینکه از قبل

 ...اومد _

 ویر تعجب کمال با ولی گرفت را کمیل نگاه رد آیناز حرفش گرفتن پایان با

 خرامان و ناز باز و بود گرفته چنگ به را هامین بازوی که ماند ثابت ساحلی

 .داشتیمبر قدم او کنار

 .دوخت پدرش به ساحل از را نگاهش متعجب

 هره  چ به کردن نگاه مشغول دلنشین لبخندی با سرخورده، آیناز به توجهبی هامین

 .کردمی رویشروبه جذاب مرد نگاه خرج را نگاهش عشوه با زن آن و بود ساحل

 سمت به. گرفت ساحل گرافسون چشمان از نگاه و کرد مکثی هامین باالخره

 و جذاب لبخند آنها دیدن با و چرخاند چشم داشتند، حضور کمیل و آیناز که یزیم

 به جوان زن. زد حرفی ساحل گوش کنار و گرفت پایین را سرش زد، مهربانی

 .دوخت چشم کردمی اشاره که جایی به و گرفت او چهره   از نگاه سختی
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 قدم دوباره دو هر سپس. زد نمکین لبخندی و داد تکان سری دور از هم او

 نبالد کنجکاوی با آیناز را آشنا نا تصاویر این همه  . رفتند آن سوی به و برداشته

 دبلن جای از و آمد خود به کمیل تذکر با رسیدند کنارشان به دو آن وقتی و کرد

 .شد

 ...نیافتد تا کردمی بند جایی به را دستش کاش

 ...ندنک رهایش هرگز و بچسبد را مردش بازوی بود بهتر یا

 .برد باال را فشارش عصبی فشار که آخ

 !شد؟می آیا. آوردمی باال کاش

 !کند؟ درک را پدرش کنار زنی حقیقت توانستمی چطور

 ...بدهد او به صبری خدا

 قرار بازویش دور ساحل شده   پیچده دست روی و آورد باال را چپش دست هامین

 :گفت خوشحال و رسا کرد، ایستادن عزم مردانه ولی بود سخت. داد

 ...شد دیر یکم ببخشید. سالم _

 :داد ادامه و انداخت ساحل به مهری پر نگاه

  ...کشهمی طول شدنشون آماده یکم! میشناسین؟ که رو هاخانم_

 :گفت و خندید بلند ساحل
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 اون از یکی داشتی دوست تو منتها. عزیزم بودم آماده منکه... هامین وای_

 ...خوریب رو من معروف هایقهوه

 :داد ادامه خوشرویی با جوان دو به رو

 ...شد پرت حواسم ببخشید عزیزم، سالم. مردها این دست از امان_

 دوخت، چشم آیناز بسته   فرو هایلب و متعجب چشمان به و کرد دراز دست

 هامین به کوتاهی نگاه آیناز. ماند اشخیره سکوت در و کرد نگاهش منتظر

 را حالش و حسبی دست متعجب دید را خندانش هایلب و نگاه وقتی و انداخت

 :کرد سالم متعجب و آرام و کرد دراز

 ...سالم_

 ادشی که بود شده اندوهگین البته و شوکه پدرش به چسبیده ساحل دیدن از آنقدر

 پاسخ شادی با را سالمش و شود آویزان هامین گردن از همیشه عادت به رفت

 .دهد

 مقابل در آیناز که کردمی شکر را خدا و بود خوشحال فاقات این از هامین چقدر و

 .است نشده نزدیک او به قدمی حتی کمیل دیدگان

 با بود، آیناز مقابل در هامین رفتار موشکافی مشغول برنده و تیز کمیل

. دکر بلند گارسون برای را دستش او و نشستند میز دور همگی هامین هایتعارف

 جلو کمی را خود و داد قرار میز روی را دستش دو هر کف الوصفیزاید شادی با

 :پرسید و کشید
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 !دادین؟ سفارش چیزی _

 االب ابرویی کمیل و بود هامین رفتار بررسی مشغول شده گرد چشمانی با آیناز

 :گفت و خاراند را اشپیشانی انگشت نوک با و انداخت

 .بدیم سفارش باهم موندیم منتظر. هنوز نه _

 :گفت و کرد گارسون به رو لبخند با و داد تکیه لیصند به هامین

  !چیه؟ روز غذای _

 رفت، جوان مرد و شد ثبت سفارش. کردند موافقت همگی و کرد اعالم گارسون

 :گفت کمیل به رو هامین

 !کردین؟ پیدا خونه! خبر؟ چه _

 :گفت و انداخت آیناز به نگاهی کمیل

 .کنهمی انتخاب رو کدوم ینازآ ببینم منتظرم. زدیم سر جایی چند آره، _

 :داد قرار میز روی را دستانش و کشید جلو را خود

 انتخاب رو اشخونه باید خودش پس. بشه خودش اسم به باید قرارمون طبق آخه _

 .کنه

 دوختمی ساحل به او از و هامین به سکوت در را متعجبش نگاه که آیناز به رو

 :گفت و کرد

 !عزیزم؟ درسته _
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 :پرسید پرتی حواس با نجوا دختر

 !هان؟ _

 :گفت و خندید کمیل

 !کردی؟ تعجب انقدر چی از عزیزم _

 !بودی دیده نقوی خانم با رو جان هامین که قبال

 گردی زنی با پدرش باید چرا اصال .شدمی خفه داشت کمیل نبایدهای و باید میان

 !شد؟می همراه یا و صحبتهم

 :گفت و دوخت بود زده زل او به مهربانانه که ساحل به را نگاهش 

 ...اما. بودم دیده بله _

 ...خندید بلند هامین

 .گرفتمی جان بیننده چشمان مقابل سفید و ردیف هایشدندان خندیدمی وقتی

 ار نگاهش و شد متمایل او به کمی زن. داد قرار ساحل کمر پشت و برد باال دست

 :گفت و کرد خرجش ایقانهعاش نگاه جوان مرد. دوخت هامین به مشتاقانه

 ...کمیل بود ندیده خانم یه با رو پدرش حاال تا... دخترم داره حق خب _

 :گفت و خندید باوقار ساحل

 ...نداشته تعلق هیچکس به کنارم مرد که بزرگی افتخار چه _
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 .کرد اخم آیناز و کرد نگاهش مهربان هامین

 !نداشت؟ تعلق هیچکس به که چه یعنی

 !بود مادرش به متعلق او

 !بود خودش به متعلق

 !باشد؟ نداشته تعلق کسی به پدرش شدمی مگر

 !نداشت وجود دیگر که مادری و آیناز وجود با هم آن

 هب رو و کشید بیرون کمیل دست میان از را دستش. برآشفت جوان دختر ناگهان

 :گفت پدرش

 !بابا؟ داشتیم اینجا خانوادگی قرار یه اینکه مثل _

 :گفت آیناز رو خندانش چشمان با و گرفت ساحل از را هشنگا هامین

  ...عزیزم البته _

 :گفت و انداخت ساحل به نگاهینیم

 ...نیست ما جمع تو غریبه_

 :گفت ایشده کنترل عصبانیت با و کشید تندی هاینفس آشفته، و کرد اخم آیناز

 .نیستن ما خانواده   عضو نقوی خانم ولی _

 :گفت کوتاه هامین به رو و زد لبخندی ساحل
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 ...عزیزم گهمی درست _

 :داد ادامه آیناز به رو سپس

 ...بشه تموم هاتونصحبت تا شینممی ترطرفاون میز چند من... گلم داری حق_

 :شد مانع و گرفت را دستش هامین که داشت برخواستن قصد

 ...بشین _

 .بود رافیانشاط رفتار و اوضاع وارسی مشغول سکوت در و موشکافانه کمیل

 :داد ادامه او به رو و شد جدی هامین که داشت اعتراض قصد آیناز

 ...است خانواده این عضو بعد به این از ساحل _

 :کرد تکرار و داد ایاشاره ساحل به رو

 ...بشین_

 و بغض میان آیناز ولی. نشست دوباره و کرد اطاعت سکوت در جوان زن

 :گفت لرزان صدایی و هادست با عصبانیت

 ...اینکه نه دربیاری دلمون از بود قرار بابا_

 :شد حرفش ادامه   از مانع و برد باال را آزادش دست هامین

 ...نیست هم این از غیر بله، _

 :گفت بود آنها خیره   سکوت در هم هنوز که کمیل به رو
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 ...ولی. بود آیناز تحصیالت اتمام از بعد ازدواجتون، برای ما قرار ببینین _

 :داد ادامه مشتاقانه و انداخت ساحل به گاهین

. دیز بریم و کنیم ازدواج گرفتیم تصمیم ساحل و من... شده عوض برنامه ولی_

 ...بنابراین. بودیم کویرش تو پیش چندروز که شهری همون

 :گفت و کرد بود پدر نگاه خیره   که آیناز به رو

 خواممی چون بمونی، نیتونمی هم خونه تو! بیایی ما همراه تونینمی تو _

 هب بتونیم هم ما تا بشه راه بهرو ازدواجتون زودتر باید بنابراین. بفروشمش

 ...برسیم کارهامون

 و ایستاد خیزنیم نداشت را پدرش هایحرف مقابل در سکوت تحمل دیگر که آیناز

 :گفت بلندی نسبتا صدای با

 بنداز رو پالسم و جل النا همین خوایمی. داری عجله بهش رسیدن برای خیلی _

 ...رو خانما خانم این و کوچه تو

 یساختگ به که کمیل حتی پریدند، جای از همه آن یک هامین بلند فریاد صدای با

 ...داشت ایمان نمایش این بودن

 ...شانکناری هایمشتری حتی

 ...شو ساکت _

 :فتگ لب یرز آلودبغض و ایستاد صاف بود، شده شوکه پدرش فریاد از که آیناز
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 ...بابا_

  .کند حذف دختر این ذهن لغات دایره   از را حرف و لفظ این توانستمی کاش

 را خودش خواستمی اصال. شدمی زنده و مردمی بابا زدمی صدایش آیناز وقتی

 ...را کالم این نشنود هرگز دیگر و دهد کشتن به

 :زد فریاد بلند و کشید موهایش میان دستی کالفه 

 نرسید برای رو کاری هر تو مگه! بشم؟ تو پاسوز باید کی تا... بابا و ارزهرم_

 ...که نبودی تو همین مگه!  نکردی؟ عشقت به

 چیز همه امشب همین باید... دیگر نداشت طاقت! بود شده حتما! بود؟ شده دیوانه

 .کردمی تمام را

  .کرد سکوت و کشید موهایش میان به دستی

 ...نبود وقتش االن

 ...خواستینم

 .کند برمال را اشزندگی حقیقت خواستنمی دیگر

 ...بودنشان باهم از هایشان،نزدیکی از کمیل، از او، از شود دور خواستمی تنها

 :داد قرار مخاطب را کمیل و بست فرو چشم

 ...دممی رو عروسیتون ترتیب ماه آخر برای! کمیل؟ _
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 .کرد باز چشم

 :گفت و دوخت آیناز به چشم یخونسرد کمال در و احساسبی 

 ...زندگیتون و خونه سر میرین گیریمی رو زنت دست_

 شد خنجری که چکید جوان دختر چشم از اشکی. شد بیدار بغضش. شکست قلبش

 ...هامین قراربی قلب به رفت فرو و

 ...بود اتزندگی تمام که کسی مقابل در رحمیبی بود سخت چقدر

 ...کند رحمیبی نبود بلد که وای... کند فرار شدنمی که بود سخت چقدر و

 !شود رحمبی گرفت یاد

 غم نهایت با دید،می شده کوچک کمیل و ساحل چشمان مقابل در را خود که آیناز

 :گفت داشت گلو در که بغضی و

 ...بــــــابـــــا وقتهیـــچ... کنمنمی فراموش رو رفتارت این وقتهیچ _

 را لفظ این که است باری آخرین این کرد حس. لرزاند را نهامی دل گفتنش" بابا"

 .شنودمی دخترک از

 !شده سنگ مومی مثل درست! رحمبی و خشک و بود سرد

 !هاقصه شرلیآن مثل! تنها و عاشق و بود عصبی

 که دختری این حتی! کردنمی درک خودش جز کسهیچ را داشت دل در که غمی

 .داد هدر برایش را عمری
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 ...وجودش تمام بر بود سنگینی آوار هک غمی

 حدس حرفش ادامه   در و برداشت میز روی از را کیفش آیناز و زد پلک تفاوتبی

 :کرد کامل را هامین

 ...نیستی من بابای دیگه تو _

 !خواستمی را همین

 ...همیشه برای رفتنش

 !خواستمی را کندش دل همین

 ...بود پدر برایش که همسری از دخترک کند دل

 :گفت و خورد فرو را بغضش

 ...همیشه برای... ُمرد من برای امروز از بابام _

! کشد؟ب نفس توانستنمی چرا! بود؟ افتاده شماره به هایشنفس چرا... زد نفسنفس

 ریجلوگی هایشاشک بیشتر ریزش از تا گزید لب! بردارد؟ قدم توانستنمی چرا

 :کند

  ...رممی بیرون خونه اون از من نشه گرفته جشنی اگه حتی ماه آخر _

 :گفت معترض و انداخت کمیل به نگاهی

 ...ماه آخر من نخواد کمیل اگه حتی _

 :داد ادامه و دوخت هامین به سپس و ساحل به را نگاهش
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 ...کنممی خالی براتون رو خونه اون _

 دشمی پخش شنونده و بیننده اطالع برای تیزری اول هم خبر گفتن برای حتی

 ...ماا

 .گفت مقدمهبی را این آیناز اما و

  !دخترک؟ حرف این از آمد بند نفسش یا ایستاد قلبش

 !وفابی دختر این آخرش جمله   با کرد یکسان خاک با را او

 داص را او که کمیل فریادهای به آنکهبی و برداشت قدم غمگین و دلشکسته آیناز

 .شد خارج رستوران از کند، توجه کردمی

 .بود مرد این ریختن فرو گرنظاره تنها ساحل و رفت وا اشصندلی روی هامین

 نفسی صورت به را گلویش در مانده جا بغض و گرفت دست دو میان را سرش

 .کرد آزاد طوالنی و بلند

 .شدنمی رها بغضش شده آزاد هاینفس این با! نه

 با .وختد شخص آن دست به را غمگینش نگاه کسی، توسط بازویش شدن لمس با

 چشم ساحل ناراحت چشمان در و کشید باال را نگاهش ایزنانه دست ظرافت دیدن

 او شد حاضر میل کمال با خواست کمک اشرهایی برای زن این از وقتی. دوخت

 .شد خیره آیناز خالی صندلی به و گرفت چشمانش از نگاه. کند همراهی را

 .کرد موشفرا را نبود پدرش که پدری همیشه برای و رفت او
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 محقق او از آیناز جدایی و رفتن با حاال داشت را آرزویش هامدت که را اتفاقی

 .شد

 ...کشیدنمی زجر آنقدر هم راندندمی بیرونش دنیا از و کندندمی قبر برایش اگر

 طول در که سیگارهایی شمار. بردمی سر به داغ طوفانی از بعد سرد جهنمی در

 ...نبود هم پدر حتی دیگر. بود رفته در دستش از بود، کرده دود هفته دو این

 نگاه دود غرق اتاق   وسط ایستاده هامین به در الی از نامحسوس و آلودبغض آیناز

  .ریختمی اشک و کردمی

 .نداشت اخالقش یا رفتار روی کنترلی هیچ

 میان در و بستاند دستش از را لعنتی سیگار نخ این چطور دانستنمی حتی

 !کند؟ له اشپنجه

 آسایشگاه گوشه   که بود ناامید و لجوج تخس، ایبچه پسر روزها این هامین انگار

 .کشدمی را والدینش انتظار و نشسته

 خودش، با او اما دادمی هایشریه آوردن کم از نشان هامین خراشگوش هایسرفه

 ...بود کرده لج

 تمام جای به اما اش،ممنوعه آیناز کشیدن آغوش در برای زدندمی پر هایشدست

 سیگار با را سیگار کشیدند،می دوش به را حسرت غبار که هاییآغوش این

 .کند فراموش تا کردمی روشن

 !شد؟می مگر اما
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 به را هایشبودنش تفاوتبی و آویخته دار به خود وجود در را دلتنگی هم آیناز

 .کشیدمی رخ

 !نهاآ دوی هر برای درد، و بود درد لحظه به لحظه

 ساحل آمدن نوید هفته، دو این روزهای تمام مثل و درآمد صدا به خانه در زنگ

 .دادمی را

 دهش خیره آن قاب در ساحل تصویر به و ایستاده آیفون رویروبه غیض با آیناز

 نداشت قصد اصال واقع در. دهد انجام در کردن باز برای تالشی آنکهبی... بود

 محکم. ببندد را دو آن شدن جفت به منتهی هایراه ه  هم خواستمی. کند باز را در

 .برود درزش الی مو آنکهبی... میانبر راهبی و

 باز برایش را آن کسی و است مانده در پشت شد متوجه ساحل تماس از که هامین

 که آیناز دیدن با. کند باز را در خود تا آمد پایین را هاپله متعجب کند،نمی

 .ایستاد راه میانه   بود ایستاده یفونآ رویروبه حرکتبی

 !بود؟ شده خیره ساحل تصویر به نفرت با چنین که دختر این با بود کرده چه

 به و زد پیوند هم به همیشه مثل را روزهایش این هایاخم کشید، عمیقی نفس

 خوشی با که ساحلی به بود زده زل و ایستاده هم هنوز آیناز. برداشت قدم سویش

 .بود در شدن باز منتظر

 .برداشت عقب به قدمی و پرید جا از هامین بلند سرفه   تک با

 :کرد عصبانیت به وانمود هامین
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 !کنی؟نمی باز رو در که کنیمی داری چیکار المصب این رویروبه ساعته یک_

 !هان؟

 .کرد گردعقب دیگر قدمی و ترسید دخترک

 داشت چهره بر که وحشتناکی هایاخم با و بردمی جلو را هایشقدم اما هامین

 .دادمی افزایش را آیناز ترس لحظه بهلحظه

 برداشت را آیفون گوشی و برد پیش دست هراسیده جوان دختر به خیره همانطور

 :داد قرار گوشش کنار و

 ...تو بیا _

 آیناز جواب منتظر همچنان. داد قرار سرجایش را گوشی و فشرده را آیفون دکمه  

 او با ایکلمه حتی و کرده پنهان او دید از را خود تمام هفته   دو که دختری... بود

 .بود نکرده صحبت

 تمام هفته دو برد،نمی خوابش گفتنمی بخیر شب او به هاشب اگر که آینازی

 .رفتمی و شدمی رد کنارش از بگوید او به بخیری شب و سالم آنکهبی

 او، به توجهبی شد، ساختمان ردوا خرامانخرامان که ساحل پای صدای شنیدن با 

 قدم بود کرده خوش جا هامین انگشتان میان در که سیگاری دود در شده محو

 پا روی پا خونسردی با. نشست تعارفبی و رساند مبل به را خود و برداشت

 .برداشت را تلویزیون کنترل و انداخت
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 یاد از را آنجا هرا شاید تا... کند فراموشکار را ساحل توانستمی و شدمی کاش

 ...ببرد

 شوهر به هم، کنار در زیاد چندان نه ایفاصله در دو آن دیدن از متعجب ساحل

 :گشود لب و کرد رو بود، ساختمان ورودی جنب که اشصوری

 ...عزیزم سالم _

 احلس به و گرفت نگاه او از زور به هامین که آینازی دنبال به شد کشیده نگاهش

 :دوخت

 ...کردم فکر من. شد دیر یکم خواممی معذرت. سالم _

 :داد ادامه و انداخت خیالبی آیناز به نگاهی

 گاراژ مثل دیگه کسانی برای در این ظاهرا ولی. داره صاحب اینجا کردم فکر _

 ...شهمی بسته و باز

 را اشخانه و عادی فردی را دخترکش که بود آمده هامین بر چه. کرد بغض آیناز

 ...کردمی تلقی گاراژ

 .دوخت هامین به و گرفت تلویزیون از را نگاهش دلخور

 به آتش که نگاهی. شدند هم نگاه خیره   ایلحظه تنها. کامل سکوت در حرف،بی

 .نداشت خود نجات برای راهی و زدمی هامین جان
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 آزاد آنی به مرد نفس تا گرفت، هامین چشمان از نگاه مغموم و ناراحت آیناز

 .کرد سکوت و فشرد انگشتانش ابینم را سیگار. شود

 :گفت و خندید. ندارد خوشی حال اکنون او دانستمی که ساحل 

 ...اینو ببینم من به بده. داری توقعاتی چه عزیزم _

. یدکش ساختمان از بیرون تا آن دنبال به را مرد نگاه و قاپید دستش از را سیگار

 نهامی سوی به بست، را در الخوشح ساحل افتاد زمین روی سیگار مانده   ته وقتی

 :گفت و برگشت

 ...بریم شو آماده باش زود. داریم کار کلی امروز _

 ...مردمی باید او! بود؟ چه برای کار اصال! زندگی؟ شد هم این

 بود هخیر تلویزیون به ساکت و خیالبی که آیناز به نگاهینیم کالفه و سردرگم 

 :پرسید و انداخت

  !کاری؟ چه_

 :گفت خوشحالی با و کوبید بهم را دستش دو کف ساحل

 لک تو هم هاشحلقه گفت. کرده معرفی مناسب طالفروشی یه دوستام از یکی _

 مبری... ببینمشون برم دارم دوست خیلی. ندارن دومی و تکن طالفروشی بازار

 ...خریدیم همونجا و گرفت رو چشممون چیزی شاید! هامین؟
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 هامین که نمایشی. نبود بیش نمایشی هاالشت این همه   ها،حرف این همه  

 .دهد نشان شاد را خود آن در حتی توانستنمی

  !نبود خوبی بازیگر او

 !شدنمی خوبی بازیگر مورد یک این در حداقل

 و دانستمی ساحل. نداشت حسی هیچ. آمددرمی آب از تصنعی رفتارهایش همه

 .کند تالش کند مجبورش کردمی سعی

 :گرفت را هامین دست دو و برد پیش دست

 !عزیزم؟ بریم_

 .دادمی وجدانش به تکانی و آمدمی خود به باید ولی. بود زود هنوز

 رزی تلخ سناریوی در را عمرش بازی بهترین باید. شدمی خوبی بازیگر باید

 رفتار این با کند ناامید خود از را اشبیننده توانستنمی. کردمی اجرا دستش

 ...اشتصنعی

 کمر دور را هایشدست. داد قرار خود شانه   روی و برد باال را ساحل هایتدس

 :خندید مهربان و کرد حلقه او

 !دیگه؟ کردی منم جیب فکر _

 :گفت هیجان با و زد ایقهقه مستانه ساحل

 .باشم خوبی دختر دممی قول _
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  .کشیدمی درد و شده غرق بیننده که چقدر و

 از هک زد صداداری پوزخند آیناز. کاشت ساحل پیشانی بر ایبوسه و خندید هامین

 و انداخت دخترک به خیره نگاهی و برگشت. نماند پنهان جوان مرد تیز هایگوش

 :گفت دادمی قرار مخاطب را ساحل که حالی در

  .عزیزم بخور چایی یه هم تو برگردم تا بشم، آماده رممی من پس _

 :رفت اهپله سمت به و شد جدا ساحل تن از

 ...خانمم هست جاکفشی کنار کشحشره شد، مزاحمت ایپشه اگه _

 !بود؟ آیناز منظورش

 را دهانش که افسوس. داشت را مزاحم پشه   یک حکم برایش حاال جوان دختر

 !شدنمی باز زبانش... بودند کرده موم و مهر

 ساحل ده  خن تک. زد زل هاپله از هامین رفتن باال به و شد خیزنیم خود جای سر

 وا سوی به را خشمگینش نگاه تیر و شود بلند جای از عصبانیت با شد باعث

 .رود نشانه

 ...آیناز اما شد، آشپزخانه روانه   آرام و کرد سکوت ساحل

 ...شد خیره هاپله به دوباره دلشکسته

 ...نبود پدرش مرد این

 ...نبود پدرش دیگر او
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 لیاقت دیگر داشت دخترش شمردن کوچک در سعی حال همه در که مستبد مردی

 ...نداشت را پدر نام

 راهشاه به را بود زده حلقه چشمش در که مزاحمی اشک قطره تا فشرد را چشمش

 .برگرداند چشمانش

 ...شد اتاقش وارد و گرفت پیش در را باال طبقه راه شکسته دلی با و شد موفق

 ساحل شدند، خارج خانه از که لحظه همان از. گذراند خانه از بیرون را روز تمام

 دیگر. زدمی پرسه تنهایی به شهر هایخیابان در خود و کرد همراهی منزل تا را

 فشاری اشسینه روی انگار. بود شده سخت برایش هم واقعی غیر خندیدن حتی

 .داشت قرار قبر فشار همسان

 به نماشی داشبورد روی بود، کرده تهیه هامین درخواست به ساحل که هاییحلقه

  .کردندمی کجیدهن او

 ...آتش دختر دادن زجر بود سخت چقدر

  ...بود آتش دختر آینازش آری

 به را او هامین سوختند،می پدربزرگش کینه   آتش در مادرش و پدر که ایلحظه

 .کرد خارج آتش دایره   از و کشید دندان

 رسف و نهاد هم روی چشم. داد تکیه صندلی به را سرش و کرد پارک خیابان کنار

. نبود بیش بالغیتازه جوان. کرد آغاز گذشته به را اشهمیشگی زجرآور

 ...هم امیرحسین
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 ...آیناز شیرینش دخترک شد اشنتیجه و شد عاشق زود او ولی

 ...آیناز پدر شد و ماند هامین ولی

 ...پدر نام به باشد همسری که خواست پدربزرگش

 و نبود همسری به راضی نیز خود. القاب نای میان کردن برقرار تعادل بود سخت

  ...همسری تا کند پدری بیشتر تواندمی کردمی فکر

 ...عشق از امان اما

 ...ممنوعه عشق به زد گداربی

 .اندکوبمی دفاعشبی پیکره به را پرتالطمش امواج که دریایی دل به زد گدار بی

 .دکر بیزارش بودن پدر از و نشست جانش به ذرهبهذره و لحظهبهلحظه که عشقی

 نگاهش و داد قرار لبش روی را انگشتش. شد خیره روروبه به و کرد باز چشم

 .شد افق محو

 آیناز، به نگاهش رنگ هاسال طی در که آمد سرش بر چه دانستنمی خودش

 .نبود پدری

 نزبا به شیرین لبخندی با که حرفی اولین آغوشش در بچه   دختر آن چون شاید

 .بماند پدرش باید که کردمی فکر بود،" بابا" کلمه آورد

 حتنارا آیناز گفتن بابا شنیدن از روزی که کردنمی را فکرش وقتهیچ روزها آن

 .شود عصبی و
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 ذوق شدت از و فشرد آغوشش میان محکم را او امیرحسین جای به که وقتی حتی

 :گفت

 ...بره قربونت بابا بابا، جان_

 آیناز به هاسال این که احساسی و خودش از گرفت اوقش و لحظه آن آمد یادش

 .بود کرده پیدا

 !؟...شد دخترَکش عاشق بابا این که شد چه

 !است؟ همسرش و نیست دخترش او دانستمی چون

 ...شود گونهاین سرنوشتش روزی کردنمی هم را فکرش اصال

 !کند؟ پیدا احساسی او به و بداند خود همسر را ایدختربچه توانستمی آیا

 ...نه

 .کرد تزریق وجودش به را بودن همسر احساس آرام آرام او

 قیعش احساس او به لحظهبهلحظه هایشزبانیشیرین و آیناز کشیدن قد با هاسال او

 .کرد پیدا پدری عشق فرای

 و نبوده پدرش هامین فهمیدمی آیناز اگر که بود زجرآور هامین برای فکرش حتی

 چشمانش در چقدر و کردمی تغییر چقدر او به دیدگاهش نوع است بوده همسرش

 .شدمی پست و حقیر

 ...آیناز و گذشته هایخیال و فکر از شد کالفه
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 ...شناختنمی زمان که آینازی

 ...بود ساخته نامعلوم را اشآینده و کرده داغان را حالش گرفته، او از را گذشته

 .کشید موهایش میان به دستی محکم و کشید بلندی پوف

 .راند خانه سوی به و زد استارت

 .بود شده اشگرسنه

 با ولی تنهاست، خانه در کردمی فکر. آمد پایین هاپله از سالنهسالنه رمق بی

 به و کرد آرامی سالم متعجب بود، نشسته تلویزیون رویروبه که هامین دیدن

 ...دیگریک به تفاوتیبی و سردی همباز. شد روانه آشپزخانه سوی

 مه کنار که هاییحلقه ایشیشه و شیک جعبه   ورود از قبل و انداخت باال ابرویی

 .دید اوپن روی را درخشیدندمی

 این دیدن با دارد، فراش تجدید قصد هامین که کردنمی باور لحظه این تا اگر

 .شد مطمئن دیگر درخشان و زیبا هایحلقه

 جایی چشمانش و بود داشته نگه مبل دسته   روی را آرنجش که هامین به نگاهی

 زخانهآشپ وارد لب، بر کجی لبخند با و انداخت کاوید،نمی را تلویزیون صفحه   جز

 :گفت بلند و شد

 ...باشه مبارک... سالمتی به _

 !حریص و اعصاببی چقدر
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 میز روی و آورد بیرون مرغیتخم و سوسیس رفت، یخچال سوی به حرصی

 .بود عصبانیت و رصح با حرکاتش. داد قرار

 و کرد کج را گردنش کمی بود شده فشرده قبلش آیناز تبریک شنیدن با که هامین

 هم هب عصبانیت با دخترک که ظروفی صدای به سپرد گوش بزند، حرفی آنکهبی

 .کوبیدمی

 ...که کردمی هم سکوت اگر شدمی آتش روی اسپند زدمی حرفی اگر

 ویر محکم را هایشپلک و کشید پیشانی به را مبل دسته روی اشداده تکیه دست

 .فشرد هم

 لحا در و ایستاد اوپن مقابل آیناز به توجهبی و خونسرد. شد بلند جا از کالفه

 :گفت سردی به هاحلقه برداشتن

 !نکرد؟ پیدا خونه کمیل_

 :گفت و کرد ظریفی اخم هاسوسیس کردن خرد حال در کالفه و عصبی آیناز

 جیکجیک برای شهمی خالی خونه این ماه آخر دادم قول بهتون. نباشین نگران _

 ...مستونتون

 .بود تنگ برایش عرصه بودند، تنیده گردنش دور محکم ایحلقه که انگار

 روی پوزخندی و کرد پرتاب هامین سوی به تندش کلمات همراه را تیزش نگاه

  .نشاند لب
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 !کرد؟می صحبت پدرش با دبانهابی چنیناین که بود آمده روزش بر چه که وای

 وارد آرامآرام و کرد آیناز نگاه خشونت خرج را احساسشبی و سرد نگاه هامین

 را هاحلقه جعبه   و داد تکیه سرش پشت کابینت به آیناز رویروبه. شد آشپزخانه

 :گرفت چشمانش مقابل

 وسایلش متما با خونه این نکنین، چه کنین پیدا خونه چه... نیستم نگران من _

 ...شهمی واردش جدید صاحب ماه آخر و شده فروخته

 را سردش نگاه آنکهبی و چرخاند وارنوازش زنانه ظریف حلقه   روی را انگشتش

 :داد ادامه حلقه درخشندگی به خیره بدوزد، آیناز غمگین چشمان به

 اتس و سور خودم که بگیرین جشن اگر! نه؟ یا بگیرین جشن نیست مهم برامم _

 ...نگیرین هم اگر. کنممی فراهم براتون رو جشن از قسمتی

 جای به خواستمی دوخت، آیناز چشمان به تفاوتبی و کشید باال را نگاهش

 :بگذارد تمام سنگ دخترش برای امیرحسین

 ساحل با هم بعدش کنم،می پرداخت شوهرت اون به رو مخارج و خرج همون _

 ...ما... یزد ریممی

 :گفت رحمانهبی و انداخت باال ابرویی

 ...بگیریم رو مستونمون جشن تنهایی خوایممی_

 ...داشتندمی نگه حرمت کاش... بستندمی دهان کاش
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 چاقو تیز لبه   زیر انگشتش که نفهمید و کشید پایین را چاقو فشار و حرص با آیناز

 اریکن به را چاقو ناالن و زدهوحشت خودش آخ صدای با که وقتی تا داد قرار

  .گرفت دیگرش دست مابین را انگشتش و کرد پرت

 و شدن بریده گرنظاره فقط رحمانهبی ولی داشت حالی چه هامین که وای

 .بود ایستاده آیناز هایاشک

 شدمی بلند آخش و رفتمی پایش به خاری تا که آینازی دل داشت دردی چه و

 سرد و تفاوتبی حاال ولی بود، هامین رساندمی او به را خود که کسی اولین

 .بود او هایاشک ریزش تماشاگر تنها و ایستاده رویشروبه

 !عاشق مرد بود شده رحمبی

 !مشتاق هامین بود شده سرد

 حلقه جعبه   و ریخت چشمانش در را بود شده نهادینه وجودش در که سردی تمام

 .شد خارج آشپزخانه از و گذشت آیناز کنار از تفاوتبی. بست را

 .است فایدهبی ماندنش پس نبود، پدر دیگر او 

 .بود راه بهترین رفتن پس نبود، گذشته هامین دیگر او

 .نبود اشچاره هم شدن گرم دل پس نبود، هم عاشق دیگر او

 ...گذشت داشت او به که احساسی تمامی از یعنی آیناز از گذشت وقتی
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 انگشتش درد. دارد درد آینازش دانستمی. شد اتاقش وارد لرزان پایی و دست با

 ...او رفتارهای از دارد درد قلبش کنار، به

 مرع یک که همانی. کشید بیرون خاطراتش کمد از را اشدفترچه و رفت مستقیم

  .بود نوشته اشآینده آرزوهای و حال و گذشته از خط به خط

 .کرد گریه آخر در و خندید کرد، بغض کرد، گله کرد، نوازش را صفحاتش

 .بشنود را صدایش اشنازدانه مبادا تا گریست صدابی و تلخ

 را خود او. زد آتش اشفلزی آشغال سطل در و کرد پاره ورق به ورق را دفترچه

 .کرد جدا شود ساخته نبود قرار وقتهیچ که ایآینده و گذشته تمامی از

★★★★ 

 فرا اشزندگی و کنارش در آیناز حضور پایانی هایساعت و گذشت روزها

 تدارک دخترش برای پدر نام خور در ایآبرومندانه عروسی جشن. بود سیدهر

 ...دید

 !نبود دخترش که او! دختر؟

 !بود عشقش او

 !بود اشرفته باد بر زندگی او

 ...امشب گذر بود سخت چقدر و
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 مردی آغوش در چشمانش مقابل اشرفته باد بر زندگی و عشق بود سخت چقدر

 رایشب را آغوشش حتی. کند دلبری برایش و بخندد. کند پایکوبی و باشد دیگر

 ...کند مجنونش و کند نامحدود

 ات کرد پاک خاطرش از را اتفاقات تمامی ولی بود دلخور پدر از اینکه با آیناز

 .ببرد را لذت نهایت آن از و نشود هاکدورت دستخوش اشزندگی شب بهترین

 پدر بازگشت و آینده خوش زهایرو امید به را هاغم تمامی کرد پاک خاطرش از

 ...او سوی به

 حتی. شد آرایش ممکن شکل زیباترین به ماهری آرایشگر دست زیر صبح از

 غبطه و گفتمی تبریک شب آن داماد به دل در و کردمی تحسین را او آرایشگر

 .خوردمی

 .ودب کمیل رسیدن منتظر شده، آراسته زیبا و آماده که آیناز و بود گذشته هاساعت

 را خود دل در هم او و انداختمی اشزیبایی و خود به نگاهی آینه از گاهی از هر

 .کردمی تحسین

 سر به داماد و عروس حضور انتظار در و شده دعوت تاالر به همگی مهمانان

 .بردندمی

 رل پشت. بود جانش خوره   هم هنوز که تردیدی البته و کامل آمادگی با هم کمیل

 .جوانش و زیبا عروس همراهی و آرایشگاه مقصد به زد ستارتا و نشست ماشین
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 و زدیم تند قلبش. برداشت را تلفنش و داشت نگه آرایشگاه رویروبه بعد ساعتی

 :گفت ساده و سرد تماس، شدن برقرار با که کردمی دو دو نگاهش

 ...بگم بهت رو چیزی یه باید فقط آرایشگاهم، جلوی من _

 .بود کرده داغ

 ...مست انسان کی مثل

  ...بود سردش

 !شده چپانده سردخانه در ایمرده مثل

 حتی. کرد طی را میهمان از شده خالی تاالر عرض و طول بار چندین کالفه

 ود،ب آیناز و کمیل با تماس حال در مدام و نگذاشته کنار را تلفنش ایلحظه برای

 ...دو آن سوی از نشانی دیدن یا جواب کلمه یک حتی از دریغ اما

 پیش اوضاع با ولی. شود جدا آنها از خواستمی. بود خواسته را همین خودش

 !؟...بود خواهد چه العملعکس بهترین دانستنمی آمده

 تشآ روی اسفند مرد این به چشم و ایستاده اشنزدیکی در دستپاچه و نگران ساحل

 آب که بختینگون داماد و عروس از کوچکی خبر منتظر دو هر. بود دوخته شده

 یاسین برایشان دل در جوان زن. زدندمی بالبال بودند رفته فرو زمین در و شده

  .داد دلداری هامین به نگاه با و خواند

 :گفت ساحل به رو بود شده طاق طاقتش که هامین
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 ...برم باید من_

 صدای با بود داده گره هم در نگرانی از را انگشتانش که حالی در جوان زن

 :پرسید لرزانی

  !افتاده؟ اتفاقی چه دونینمی که تو! کجا؟ _

 :گفت و کشید موهایش میان دستی ترکالفه هامین

  ...کنم پیداشون باید برم، باید _

 :گفت و انداخت تاالر به را اشکالفه نگاه

  ...بود اون خاطر به فقط لعنتی سات و سور این _

 :گفت و دوخت چشم ساحل نگران چشمان به دوباره

 دخترت حال از بگم! من؟ امانتداری اینه بگم! بدم؟ چی رو امیرحسین جواب _

 ...بود عشقش فقط ذکرم و فکر و بودم غافل

 .شد خیره سقف به آن ریزش از جلوگیری برای. بست حلقه چشمانش در اشک

 ...دنبالش برم باید_

 :پرسید و برگشت او اوضاع یادآوری با و شد دور ساحل از قدم دو

 !خونه؟ برگردی تونیمی تو _
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 شود راهش سد ایلحظه آنکهبی گذردمی مرد این قلب در چه دانستمی که ساحل

 :گفت

 ...خونه برم تونممی نباش نگران برو، تو آره، _

. شد دور او از کوتاهی خداحافظی با و کرد اکتفا سر دادن تکان به تعلل،بی هامین

 کمیل کردمی دعا... باشد خوب ینازشآ حال که کردمی دعا راه طول تمام در

 و شدمی الل کمیل کاش ای که کردمی دعا... باشد نیاورده زبان به ایکلمه نامرد

 ...زدنمی را حرف آن

 .رساند آرایشگاه به را خود و افزود ماشین سرعت بر

 ...نبود آنجا آیناز ولی. فشرد را زنگ و ایستاد آرایشگاه رویروبه

 !داشتند؟ را دادنش دق قصد زوج این

 یلشوسا حتی و شده خارج آرایشگاه از پیش دقیقه چند گفت آرایشگر خانم وقتی

 را آیناز وسایل همه  . شد افزوده اشنگرانی شدت بر است نبرده خود همراه را

 سؤال که از و برود کجا دانستنمی. داد قرار ماشین عقب صندلی روی و گرفت

 !بپرسد؟

 و کرده باز ممکن حد تا را چشمانش. کرد طی آرامی به ار خیابان و زد استارت

. دبیاب فراری عروس از نشانی شاید تا کردمی رصد آنها مقابل از را خیابان تمام

 .ندید چشم به خیابان این در را سفید رنگ به شئ یک حتی اما



 
238 

 اناتوب هایحفاظ کنار دور از و داد مسیر تغییر تاالر به منتهی اتوبان سوی به

 سرعتش. باشد اشگمشده همان که کردمی دعا دعا. دید حرکت حال در را کسی

 شخص آن کنار در دقیقا که ماشینی اما رسید؛ اشنزدیکی به و کرد بیشتر را

 .شدمی دیدش از مانع راند،می

 

  .کرد جلب خود به را راننده توجه پیاپی، بوق چند زدن با

 او به و داد تکان دستی کالفه برایش تاهکو نگاهی با بود جوان پسری که او اما

  .دهد ادامه راهش به کرد اشاره

 .دش تبدیل یقین به تردیدش و شک دید شخص آن متوجه   را جوان دو نگاه وقتی

 باران .برگشت عقب به و شد پیاده داشت، نگه جلوتر متر چند را ماشین تعلل بی

 را رویشروبه شخص شدید نبارا آن در توانستنمی و شدمی دیدن بهتر از مانع

 او و کرده پیدا را اشگمشده که شد متوجه رسید که اشقدمی چند به. دهد تشخیص

 ...است آیناز

 رقرا خود سیطره   تحت را اتوبان که شدیدی باران در ناالن، و بیچاره که آینازی

 طی شاعروسی سفید لباس آن با پیاده پای با دخترک که اتوبانی. بود ایستاده داده،

 .خردمی جان به را جوان دو آن هایمتلک و کندمی

 پسرک. شدند متوقف هم با جوان دو آن ماشین و آیناز. رسید که اشقدمی یک به

 در که بود آینازی چشمان به هامین نگاه ولی. آورد لب به رکیکی الفاظ جوان
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 حتی و هایستاد او رویروبه باران رحمانه  بی قطرات از خیس ناباوری، و بهت

 .آوردنمی زبان به ایکلمه

 .بودند کشانده زندان به را نگاهش و کرده موم و مهر را زبانش انگار

 :گفت و کرد جوان آن به رو اجبار به آیناز، مظلومانه   نگاه و سکوت از کالفه

 خراب سرتون روی رو آسمون سقف بمونین اینجا دیگه ثانیه   یک تا اگه _

 ...کنممی

 هایگریه میان و بزند هق آیناز که بود کافی هامین طرف از جمله یک همین و 

 .بیاورد لب به را هامین نام لب زیر بلندش

 درشتش فرهای و آمده بیرون سفیدش شنل کاله زیر از اششده آرایش موهای

 رو و گرفت جوان دو آن از نگاه هامین. بودند چسبیده اششانه به نمناک و خیس

 :گفت آیناز به

 !بیرون؟ اومدی وضع این با راچ _

 :داد ادامه و رفت جلوتر قدمی و کرد اخم

 راه وضع این با کثافتا این چشم جلوی تو که باشم ُمرده باید غیرتبی من   _

 ...بری

 عروس از شدن دور برای هامین به دادن فحش حال در هم هنوز که جوان دو آن

 و فتر آنها سمت به خشونت با هامین. برانگیختند را مرد عصبانیت بودند فراری

 جوان .لرزید خود به ترس از هم آیناز بلکه دو آن تنها نه کشید که بلندی فریاد با
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 از کسری در و فشرد گاز پدال روی پا ترس از داشت کمی سال و سن که راننده

 چند اششده چندان دو عصبانیت با که بود هامین این و شد دور صحنه از ثانیه

 .گفت بیراه و بد آنها به توانستمی تا و دوید الشاندنب به قدمی

. برگشت آیناز سمت به خشونت همان با شد مطمئن آنها شدن دور از وقتی

 او سوی به عصبانیت با جوان مرد و بود هامین خیره   ترس، از لرزان دخترک

 در هک او دیدن با بود ترسیده هامین فریاد صدای از حسابی که آیناز. برداشت قدم

 قدم سویش به محکم و بود شده جذاب هاداماد همچون شیکی بسیار مشکی لباس

 .کرد برخورد سرش پشت آهنی حفاظ به که برداشت عقب به قدمی داشت،برمی

 .کرد سکوت و کشید آهی

 از بلکه کمر، از نه دردش. کرد برخورد حفاظ به پشتش و خورد بهم تعادلش

 .کشید تندتر آهی باراین. بود قلبش

 نگاهش نگران که معرفتیبی مرد گوش در را فریادهایش توانستمی کاش

 ...کاش... بکشد کند،می

 :زد فریاد و رساند او به را خود عصبانیت با و تعللبی اما هامین 

 رهمی راه خیابون تو میاد عروس لباس با دختری کدوم! خواستی؟می رو همین _

 !؟برسم من کنی صبر دقیقه دو تونستینمی! خیابون؟ تو اومدی شدی پا تو که

. دلرزی ترس و بغض فشار از اشچانه و شد هقهق به تبدیل دخترک تند هاینفس

 ...بغض از هم ترس از هم بود، آمده بند زبانش
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 ...روز چند این مثل. بود آمده دعوا برای هم باز

 ...روزها این تمام مثل بود، آمده شماتت برای هم باز

 که مهربانی اما مغرور دخترک همان. است دخترَکش آیناز بود رفته یادش انگار 

 .بود برایش دنیا امن مکان تنها پدرش آغوش

 ولی... پدر پهن سینه   میان بزند زار خواست بکشد، آغوش به را پدرش خواست

 .بود عصبانی شدت به و ایستاده او از فاصله با هامین

 .نشست زمین روی و زد هق

 ...شنیدمی را صدایش فرن یک حداقل کاش

 باال را بود شده تلنبار دلش در آنچه هر تا کند گریه آنقدر توانستمی کاش

 ...بیاورد

  ...کمیل از هم او از هم. بود عصبانی ولی هامین، سوخت دلش

 اهگتکیه. نکرد رها را نرده. زد زمین به زانو یک کنارش و گرفت نرده به دست

 ...عصبانیتش و بغض و حرص کردن تخلیه برای بود خوبی

 :گفت آیناز به رو اما، ترآرام

 ...موندیمی منتظرم _

 صدای کند خفه تا داد قرار آن روی را دهانش و کشید بغل به زانو جوان دختر

 ...را اشلعنتی بغض



 
242 

 ...نکن گریه... میارمش شده که هم زور به... کنممی پیداش _

 سوزن سر یک حتی کاش. شد غرق ینهام عسلی نگاه در و گرفت باال را سرش

 ...بود کمیل وجود در مرد این عشق از

 .رسید ذهنش به که بود فکری اولین این

 هایلب نبود شدنی کنترل عنوان هیچ به که لرزانی صدای با دارغصه و ناالن

 :گفت و داد تکان را لرزانش

 ...یاد...نمی... دیگه... یـــاد...نمی _

  ...نبود اندیشیدن خود به وقت النا اما. هامین کرد بغض

 :خورد فرو را بغضش زور به و انداخت اتوبان وسط به نگاهی

 ...کنممی حل رو چی همه خودم... خونه بریم پاشو تو _

 دخترک هایاشک... بود اشزندگی همه که کسی چشم در چشم... کرد نگاهش

 ...آساسیل باران این در ریختمی فرو چشمانش از سیلی همچون

 .شد الل و ترکید بغضش که بزند حرفی تا کرد باز لب آیناز

 محکمش انگشتان میان را آن کافی اندازه   به. برداشت حفاظ از را دستش باالخره

 :برد ترنزدیک را سرش و داد قرار زمین روی را دومش زانوی. بود کرده له

 ...کنممی درستش... خونه بریم پاشو... پاشو گممی _
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 رفتن راه و ایستادن توان آیناز. کند اطاعت به مجبور را جوان دختر تا ایستاد

 هامین دل کمیل خاطر به بار چندین او... نداشت پدرش از هم توقعی اما نداشت،

 .نداشت را او از عذرخواهی روی حتی حال و بود شکسته را

 مامت و داشتبرمی قدم کنارش در که هامینی و فلزی نرده کمک با و خواست پا به

 .رفت ماشین سوی به بود دخترک نامتعادل رفتن راه به حواسش

 

 و رفت راننده در سمت به حرص با هامین شد، ماشین سوار آیناز آنکه از پس

 زگا پدال سر را حرصش و خشم تمام و کرد روشن را ماشین. نشست فرمان پشت

 زا چطور. بود هشد کمیل گانه  بچه تردید و حرص قاطی نازدارش آیناز. کرد خالی

 !کرد؟ فاش کمیل مثل یکی برای را رازش و رفت در دهانش

 .گرفتمی فراموشی زمان از برهه آن در حداقل یا شدمی الل کاش

 شدت از را هایشلب و کشیدمی نشان و خط شرفبی نامرد مرد برای دل در

 طاق طاقتش دیگر. نیاورد لب بر نامربوطی سخن تا گرفتمی دندان به حرص

  .بود شده

 دل در و انداخت بود پژمردگی به رو آرزوهایش سپید رخت در که گلی به نگاهی

 !باشد؟ گل این خار نتوانست چرا که فرستاد لعنت خود به

 ار کمیل چون نامردانی دست باشد، گل این دور به تنیده خارهای توانستمی اگر

  .کردمی کوتاه گلش از
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 !بود؟ خواسته را یلکم خود آیناز اینکه نه مگر اما

 و قطف بابا"  گفت و کرد سپر سینه هایشمخالفت مقابل در که نبود گل همین آیا

 !؟" کمیل فقط

 ...پدرش مثل شد عاشق زود خیلی

 ...پدرش برعکس نیاورد شانسی همسر از اما

 اشخارگونه حفاظ گلش وقتی کردمی باید چه. کشید آه و انداخت آیناز به نگاهی

 !ست؟خوانمی را

 !کرد؟می باید چه

 مرهم باید را امشب. کرد آیناز نثار را نگرانش نگاه و ایستاد درمانگاهی جلوی

  !نمکش نه باشد زخمش

  :داد قرار مخاطب را آیناز بود، او صدای مختص تنها که مهربانی لحن با

 !عزیزم؟! جان؟ آیناز_

 پدرش مهربان صدای شنیدن با زد،می پا و دست بختش سیاهی بین که آیناز

  :گفت و کرد باز چشم متعجب

 !جونم؟_

 و کشید آینازش نمناک و خیس موی طره   به دستی شد، اختیاربی خود از هامین

  :گفت وارزمزمه



 
245 

  .دکتر پیش ببرمت شو پیاده_

 ان  ج گویا اما کند مخالفت خواست. انداخت درمانگاه تابلوی به رمقیبی نگاه آیناز

  .نداشت یزن را آوردنش زبان بر

 .رفت راننده کنار در سمت به و شد پیاده ماشین از هامین

 !بود مهم برایش هم هنوز! بود نگرانش

 یادهپ ماشین از تا کرد کمکش گرفت، دست به آرام را آیناز دست و کرد باز را در

 .شود

 رمقبی و حالبی بودند، آمد و رفت در که مردمی متعجب نگاه به توجهبی آیناز

 او به را تنش سنگینی و کشید عمیقی نفس. گذاشت هامین سینه روی ار سرش

  .بخشید

 االن: " گفت دل در و زد کنار داد،می بودن نامحرم هشدار که را وجدانش هامین

  "بده حالش! نه

 اتاق آدرس پرستاران از یکی از هامین. شدند درمانگاه وارد آرامی هایقدم با

  :داد پاسخ آیناز، به مبهوتی نگاه از پس نجوا پرستار که پرسید را دکتر

  .شد خارج االن همین بیمارشون. راست سمت دوم اتاق _

  .شدند راهی مذکور اتاق سمت به و کرد تشکری لب زیر هامین



 
246 

 چشم در زیادی سیاهش، دارنم موهای میان که آیناز سرخ صورت به نگاهی

  .زد دکتر اتاق در به ایضربه نگرانی با و انداخت زد،می

 آیناز کمر دور را دستش داد،می ورود اجازه که دکتر جدی صدای شنیدن با

 .شدند اتاق وارد و گذاشت

 !بود؟ نبود، ممنوع که اینجا

 هب که حالیبی عروس و هامین دیدن با بود مشربخوش و میانسال مردی که دکتر

 :گفت و خندید داشت آغوش

 !نده بد خدا... باشه مبارکا به به_

 :گفت و زد لبخندی هامین

  ...دکتر آقای نیست خوب حالش سالم، _

 :داد ادامه و انداخت آیناز چهره   به نگرانی نگاه

 کرده تب کنممی احساس _

 بود، کرده رخنه چشمانش در غم که زیبا و جوان عروس به گذرایی نگاه دکتر

 :گفت و انداخت

 .بشینه اینجا بیارش_

 :داد ادامه و ردک اشاره خود کنار صندلی به

 !بودین؟ بارون تو! خیسین؟ چرا _
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 نداشت حرفی دکتر جواب در. بنشیند صندلی روی آیناز تا کرد کمک هامین

 :گفت بنابراین

 !واال؟ بگم چی_

 :پرسید بود، جوان دختر معاینه   مشغول که حالی در دکتر

 !آخه؟ گردی بارون برهمی رو زنش عروسیش شب کسی حسابی مرد _

 اب. دوخت دکتر به بود شده گشاد امکان حد تا که را چشمانش ایستاد، مینها قلب

 دش مانع زیرکانه میانسال مرد که داشت را دکتر تئوری کردن رد قصد باز دهانی

 :گفت و

 ...همینه میگن که بخت نگون عروس. کنی الپوشونی رو خرابکاریت خوادنمی_

 :گفت و خندید آیناز به مهربان و روخوش

 دختر کردی انتخاب خودت برای شوهره اینم... قدیم شوهرهای هم هرشو _

 !جان؟

 و ایستاده کنارش زدهخجالت که هامین به و گرفت دکتر از چشم متعجب هم آیناز

 دندی با ولی بزند حرفی خواست و انداخت کشیدمی دست موهایش میان مدام کالفه

 .بگیرد اشتباه امشب داماد با را هامین که داد حق دکتر به او جذاب چهره   و تیپ

 تماشایش که دختری و زن هر برای بود اسبی بر سوار مرد خود مرد این

 !کردمی

 ...خوشتیپ و جوان هم بود، جذاب هم پدرش
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 فکر هامین مورد در دارد دوست هرجور دکتر تا کرد سکوت هم او بنابراین

 ...کند

 :داد ارقر شماتت مورد را هامین نسخه نوشتن حال در دکتر

 درست کارت این. هست زااسترس عروس برای کافی اندازه   به عروسی شب _

 باال تبش زودی این به که شدن باعث باهم دو هر بارون و استرس... پسرم نبود

 ...بره

 :داد ادامه و کوبید نسخه زیر و برداشت را مهرش

 ...جوون باشی عروست مراقب بیشتر باید شدیده، تبش _

 .کرد دریافت دو آن از که بود جوابی تنها سکوت و

 :گفت هامین به رو و کرد جدا اشدفترچه از و کشید را نسخه

 .بزنه دامن بهش بیشتر اینکه نه کنه کم باید داماد رو هااسترس این _

  .انداخت پایین را سرش و کرد بغض حرف این شنیدن با آیناز

  !داماد

 تردقیق و کردمی فکر که حاال... باشد هامین مثل توانستنمی هیچوقت کمیل

 .بردمی پی اشتباهش به بیشتر اندیشید،می

 یک که مردی... اشاسطوره شبیه... بود پدرش شبیه چون بود کرده انتخاب را او

 انفرقش تنها و داشت شباهت هامین به اندازهبی کمیل. بود نشسته پایش به عمر
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 داشت سعی همیشه هامین که الیح در. بود شوهرش اندازه   از بیش طبعیشوخ

 .باشد مؤدب و مؤقر

 چون شد کمیل جذب. بود پدرش به شباهت داشتن دلیل به تنها کمیل انتخاب

  .کردمی خاطرنشان او به را پدرش یاد نهایتبی

 .باشد هامین مثل کسی اشزندگی مرد خواستمی

 !جذاب گونههمان

 !مهربان گونه همان

 !ناال مثل نگران، گونه همان

 بود، گرفته پایین را سرش چون ولی. ریخت فرو هایشچشم از دانهدانه اشک

 .شدمی آنها دیدن از مانع شنلش

 او به را الزم تذکرات و داده قرار شماتت مورد را جوان مرد همچنان دکتر

  .دادمی

 و جذاب مرد این زیبای و شیک هایلباس دیدن با بود او جای هم دیگر کسی هر

 که مردی. اوست امشب داماد کردمی فکر بود شده وارد عروس همراه که جوان

 .فروختمی فخر یوسف به جذابیتش و کوه به هایششانه

 یفح کنین،می اشتباه"  گفت دل در وقتی شد گذاشته هامین دل به حسرتی چه و

 "نیستم امشب داماد من که
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 راتتذک به و کرد لکنتر را خود. گرفت اشسرفه و شد پاشیده گلویش به غبار

 باال را سرش جوان دختر هامین درخواست با بعد لحظاتی. سپارد گوش دکتر

 ولی. شود بلند صندلی روی از تا کند کمکش خواستمی و بود شده خم. گرفت

 مرد تن به لرزی شد خیره هامین چشمان در و گرفت باال را سرش آیناز که همین

 رتکرا... نبود درست. کشید پس را اشدهش دراز دست آنی به که شد ریخته جوان

 اشک از خیس و سرخ چشمان در لحظاتی. بود کرده داغانش کوتاه جمله   این

 بازوی و کرد دراز دست. شد مسلط خود به بالفاصله بعد و ماند خیره دخترک

 .گرفت چنگ به را آیناز

 کرتش طبعشوخ دکتر از همزمان. کند تکیه تنش به دوباره و بایستد کرد کمک

 توصیف زیباترین. کرد گامهم جوان دختر هایقدم با را هایشقدم آرامی به و کرد

 ...بود دو آن شدن قدم هم وصف جهان

 شده غیرعادی کوبش این متوجه   هم آیناز دانستمی و کوبیدمی شدت به قلبش

 .بود داده تکیه قلبش روی را صورتش دقیقا دخترک چون. است

 ارک این با ولی. نزند جار را اشناآرامی قرارشبی قلب دشای تا کشیدنمی نفس

 .شدمی بیشتر آن تپش شدت

 .کرد ماشین سوار را او و شد خارج درمانگاه از باالخره

  .بود حرکاتش گرنظاره فقط رمق بی و حالبی آیناز

 !زد؟نمی او با حرفی چرا! اشک؟ چرا! سکوت؟ چرا
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 !خواستنمی

  !خواستنمی را آیناز طرف از شدن تهگرف کام به زبان این او

  !برایش کردمی زبانیشیرین باید

 !برایش زدمی حرف باید

 !بود؟ صالح به اما بود کرده داغانش که هایینگفته از گفتمی باید

 ازآین به که طوری به را درشتش هیکل. بیاندازد جا را دخترک کمربند تا شد خم

 ...انداخت جا را کمربند و کشید جلو نکند برخورد

 گردن روی دارشتب هاینفس داغ هرم و بود همراهش آیناز چشمان تنها و

 ...هامین

 از که لرزانی صدای با و دوخت جوان دختر خمار و خیس چشمان به را نگاهش

 :پرسید شد،می ناشی خرابش حال

 !خوبی؟ _

 بیرون ماشین از را خود نگرفته جواب هامین و چکید آیناز چشم از اشکی قطره

 .کشید

 وسوسه   را او تنها دخترک هاینگاه این و سکوت این ها،اشک این نزدیکی، این

 .نبود گناه مرد او و کردمی گناه
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 تکیه آنها به دستش هایمچ با مماس را اشچانه و قرار ماشین سقف روی دست

 .داد

 .ماند حال همان در لحظاتی و بست را چشمانش

 دیگری شخص کس   همه بود قرار که کسی به چشم! بودن نامردی مرد هامین... نه

 .نداشت شود،

 ...باشد نداشته تعلق کسی به دیگر آینازش اگر حتی

 بخشدب لقایش به را آیناز عطای اشمعنیبی تردیدهای با معرفتبی کمیل اگر حتی

 :بگوید هامین به و

 رو آیناز نم... بگم بهت رو چیزی یه باید ولی... آرایشگاهم رویروبه من _

 نتز گفتی وقتی از دقیقا. کنممی فکر موضوع ان به دارم وقته خیلی. خوامنمی

. خوامنمی رو بوده دیگه یکی زن که رو زنی من. افتاد من چشم از آیناز بوده

 خوامشنمی... نه ولی. اومدم آرایشگاهم تا حتی کنم قبولش کردم سعی خیلی

 ....افتاده چشمم از. ..ببرش خودت با و دنبالش بیا. هامین

 .رسیدند خانه به بعد ساعتی

 به بتواند جوان دختر تا کرد هدایت ساختمان ورودی کنار تا را ماشین هامین 

 تاهکو هایناله و آه وقتی کشیدمی درد چقدر. کند طی را مانده باقی مسافت راحتی

 .شنیدمی را آینازش بلند و
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 بر آرمیده آرام را دخترک شود، پیاده بخواهد او از تا برگشت سویش به وقتی

 .دید ماشین صندلی

 وشتهن برایش دکتر که داروهایی از استفاده و تب استرس، و روحی فشار از یقینا

 همچون شده باعث بود، خورانده او به تک به تک را همه همانجا هامین و

 .رود خواب به گونهاین هوشبی و جانبی مردگانی

 خوابش غرق چهره   دیدن از جوان مرد و بود هامین چهره   به متمایل سرش

 .زدمی موج صورتش در که مظلومیتی به بود زده زل هوابی و گشته دگرگون

 پیش ساعتی باران قطرات و عصبی فشار از حاال که ایشده آرایش اجزای تمامی

 همه  . گذراند نظر از بود، ماسیده صورتش بر نافرم شکلی به و رفته بین از

 ...اما بود ریخته بهم شآرایش

 .کردمی دلبری همچنان سرخش هایلب

. نداشت هوس. بود برگرفته در را زیبایش هایلب که براقی قرمزی به شد خیره

 .باشد داشته هوس مقابلش فرشته   به توانستنمی اصال

 ...بود عشق

 .است دفاعبی و مظلوم خواب در چقدر که آخ

 ...اما باشد اشحامی بدا تا و همیشه مثل توانستمی کاش

 .برساند اشخواسته به را آینازش و بگردد کمیل دنبال که خورد قسم
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  ...نداشت را خود شکستن همچون عشقش شکستن دیدن توان

 ...بشکند آینازش خواستنمی ولی شکست او

 روی ایشده فر موی طره. برد باال را چپش دست و داد قورت را دهانش آب

 .ادد قرار گوشش پشت و زد کنار را آن سرانگشتانش با آرام. دبو لغزیده اشگونه

 را سرش آرام آرام بزند، پلک ایلحظه حتی آنکهبی. نیاورد تاب قرارشبی دل

 گرفت؛ قرار آیناز صورت سانتیمتری چند در. برد جلو

 ...زدمی قلب اما زدنمی پلک

 ...بود شده آینازش چهره   خیره   او و کوبیدمی شدت به تپشش پر قلب

  .شد ثابت جوان دختر هایلب روی سرکشش نگاه

 !توانستمی

  !بچشد؟ را شیرینش طعم بار یک برای تنها شدمی یعنی

 !نه؟ که چرا

 ...حتما شدمی و خواستمی

 ...اما رفت جلوتر سانتیمتری

 .شد متوقف

 ...بست محکم را چشمانش
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 ...نبود او وسعر متحرک، مرده   یک به شده تبدیل زیبای عروس این

  ...پس شود اشزندگی عروس نبود قرار دختر این

 هب عشق با را دخترکش که دید را امیرحسین خندان چهره   بسته هایپلک پشت از

 .شد باردار غم از نگاهش و خوابید میلش. زندمی قهقهه و دارد آغوش

 ...بودند جدل حال در احساسش و عقل اما. کرد باز را چشمانش سرعت به

 ...بکش پس پا گفتمی عقلش

 از را او همیشه برای است قرار که حاال بود، تو عقدی زن او گفتمی احساسش

 یک طریق از فقط هم آن بچش را بودن او با طعم بار یک تنها بدهی دست

 ...بوسه

 قشعش رنگ قرمز و براق هایلب با سانتیمتریک تنها باراین و رفت جلوتر باز

 ...نفس یک اندازه   هب فقط. داشت فاصله

 ارهبیچ صندلی تن گوشت درون بود داده قرار صندلی روی که را دستش هایپنجه

 هایشلب مهمان را آیناز هایلب خواست که همین. بست را چشمانش و کرد فرو

 جان اشهبست پلک پشت لبانش بر کریه لبخندی با کمیل چندشناک تصویر کند،

 .گرفت

 ...کاش...مردمی کاش

 !افتاده؟ چشمم از چرا فهمیدی االح _
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 عقب را خود باد همچون سرعتی به و پیچید گوشش در کمیل بدفرم صدای زنگ

 .کشید

 .شدمی خفه کاش... آمدنمی باال نفسش

 ...شدمی کور کاش... دیدنمی چیزی چشمش

 و کرد باز را چشمانش کشیدن عقب حین در. چسبید خودش سمت در به پشت از 

 .دوخت چشم آیناز چهره   به طراباض و ترس با

 خواب در غرق چهره   از ایلحظه اشترسیده چشمان. زد چنگ  را ماشین فرمان

 .نرفت کنار آیناز

 همچون داشت را انجامش قصد که گناهی و ترس شدت از بلکه هیجان از نه تنش

 اجزای میان زدمی دو دو چشمانش. نداشت را خود کنترل توان و لرزیدمی بید

 دستش که شد پشیمان و ترسید خود کار از آنچنان باالخره و جوان دختر رتصو

 از عقب عقب همانگونه و کرد باز را ماشین در و هدایت کمرش پشت به را

 .شد خارج ماشین

 باسل دامن سفیدی به بود زده زل ترسان و ایستاده همانگونه. نکرد پشت ماشین به

 گناه درد از تنش تمام. بود نکرده تیحرک  سوزنی سر اندازه   حتی که آینازی

 ...لرزیدمی نشدن برآورده و خواستن

 .کشید موهایش میان را لرزانش دست و برداشت عقب به قدمی

 .دوخت آسمان به و گرفت آیناز دامن سفیدی و ماشین از چشم عصبی و کالفه
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 !کرد؟می آیناز حق در ظلمی چه داشت او

 ...نداشت باورش که کمیلی داشت حق

 ...نداشت اعتماد او به که داشت حق

 همسر دیگر او. سوزاندمی گناهش آتش در هم را آیناز و کردمی گناه داشت او

 را وا بخواهد بازانههوس چنیناین که نداشت او به نسبت حقی پس نبود اشقانونی

 .کند خود آن از

 آیناز از خود و کردمی راضی را او بود که قیمتی هر به. کردمی پیدا را کمیل

 .شدمی دور

 خارج جیب از را تلفنش پیش لحظه   چند حرکات از نادم و گرفت دندان به لب

 .کرد

 .باش زود فقط... ما خونه   برسون خودتو زود _

 آنقدر .داد تکیه آن به و بست آرام را ماشین در عصبی و کالفه تلفن، شدن قطع با

 حیاط در سمت به عجوالنه شتلفن زنگ صدای با بعد ربع یک تا ماند منتظر

 .رفت

 .میام دارم باشه!... اومدی؟ _

 :پرسید بود ایستاده در پشت نگران که ساحل و کرد باز را در

 !کردی؟ پیداشون! داشتی؟ عجله انقدر چرا! شده؟چی _
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 زور به و داد تکان سری بود شده سنگین و سفت سنگ همچون زبانش که هامین

 :گفت

 ...نیست خوب حالش آیناز_

 :داد ادامه و انداخت نگاهی ماشین به رو

 ...کن کمکم لطفا _

 .کردمی درخواست غریبانه چقدر

 بلندی هایقدم ماشین سوی به که حالی در و انداخت نگاهی ماشین به ساحل

 :گفت داشتمیبر

 !افتاده؟ براش اتفاقی! شده؟چی _

 :گفت جواب در و شد روانه دنبالش هامین

 ...راستش... یعنی... تونمنمی... من... من... شدیده خیلی. داره تب _

 .کرد باز را در و رسید ماشین به ساحل

 :پرسید و برید را حرفش خواب در غرق آیناز دیدن با 

 !بیهوشه؟ چرا! اومده؟ سرش بالیی چه دختر این هامین _

 :گفت و کشید صورتش به دستی کالفگی با جوان مرد

 باشه همونا از کنم فکر. داد دارو و آمپول... دکتر بردمش داشت تب _
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 جوان دختر هایپلک ولی کند بیدار را آیناز کرد سعی و داد تکان سری ساحل

 را وا کرد تالش زن. کند باز هم از را آنها توانستنمی حتی که بود سنگین آنقدر

 هامین به رو مستأصل. نرسید دخترک وزن به زورش ولی. کند خارج ماشین از

 :گفت

 ...اتاق تو ببریمش کن بلندش. رسهنمی زورم _

 دستش از خالفی بود مطمئن ساحل حضور با... نبود مخالفت جای دیگر

 نام به قرمزی خط و شود نزدیک او به شدنمی دیگر که خوب چقدر. آیدبرنمی

 رپ سبکی به که را او و داد قرار آیناز کمر و زانو زیر دست بنابراین. دارد ساحل

 .کرد منتقل اتاقش به و خارج ماشین از دبو کاهی

 

★★★★★ 

 

 چنگ به را اشیقه عصبانی. شد رو در رو کمیل با درست شد، که ساختمان وارد

 هایستاد خونسردانه مقابلش در که نامردی به شده کلید هایدندان میان از و کشید

 :غرید بود

 ...کمیل نامردی خیلی_

 :داد ادامه و پاشید صورتش هب را تندش هاینفس و شد شاخش به شاخ



 
260 

 مداو دلت چطور! بکنی؟ آیناز با رو کار این تونستی چطور... شرفت به تف _

 ...کنی خوشبختش بودی داده قول تو!  کمیل؟

 میان شده اسیر یقه   به ایلحظه. گرفت هامین چشمان از را حسشبی نگاه کمیل

 کمال در. شد خیره شچشمان به مجددا و دوخت چشم هامین قدرتمند هایچنگال

 :پرسید خونسردی

 مرد یک زن سالگی یک از که دختری با شدیمی حاضر بودی خودت اگه _

 !کنی؟ ازدواج شده ساله هفده

 درپ حکم تنها سال شانزده که هامینی قوی هایشانه تا بود کافی سؤال همین تنها

 ...شود تا کمرش و کند خم را بود زنش که دختری

 کردمی اشدیوانه آیناز شدن شریک تصور. توانستنمی بود هم او اگر شکبی

 ...دیگری با ازدواجش به برسد چه

 تا زد پلک کرد، حس که را چشمش سوزش. شد جدا کمیل یقه   از و شل دستانش

 :گفت آرام. نشود سرازیر آن از اشکی

 ...که دادی قول تو _

 :گفت آلوداخم و پرید حرفش میان به کمیل

 ...بوده زنت آیناز بودی نگفته تو که بود قتیو مال اون _

 :داد ادامه تهدیدوار و گرفت هامین صورت مقابل را اشاشاره انگشت
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 پای پس... نکنم ازدواج بوده ایدیگه کس زن که زنی با دادم ترجیح من و _

 .بیرون بکش من زندگی از رو زنت و خودت

 !کرد؟می غلطی چه دقیقا

 اشسینه به سینه و خشمگین هامین... زدمی حرف شدهان از تراضافه داشت

 :پرسید و ایستاد

 !کنار؟ بکشی اومد یادت حاال _

 :گفت جواب در و انداخت باال ابرویی کمیل

 !بگم؟ ک ی داشتی انتظار زنته، اون که بودی نگفته بهم عقد قبل _

 هامین .کردند جلب خود به را جوان دو توجه و رسیدند راه از کمیل مادر و پدر

 :گفت مادرش و پدر به رو کمیل و داد کوتاهی سالم زیر به سر

 .نیست که زور... خوامنمی رو دختر این من. خوامنمی زن من بگین ایشون به _

 هامین از بود آیناز نگران که حالی در پسرش، دستور به توجه بی کمیل مادر

 :پرسید

 !خوبه؟ حالش آیناز _

 :داد را مادرش جواب بزند حرفی هامین اینکه از قبل کمیل

 رو احوالش و حال دارین شما خوامش،نمی بگین بهش میگم من... اوهوکی _

 !پرسین؟می
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 :گفت و برگشت هامین سوی به

 و حق تمامی... نداره ارزشی هیچ من برای دیگه آیناز... خان هامین جناب ببین _

 ونما بودی خواسته اشالهقب پشت خونه یه. کنممی پرداخت کمال و تمام رو حقوقش

 برای رسما هم امروز... دادگاه توی حتی. ببینمش خوامنمی دیگه ولی. دممی

 .دهمی انجام وکیلم رو اداری کارهای همه  . کردم اقدام طالق

 :کند رها را تیرش آخرین کرد تالش و برآمد مخالفت درصدد هامین

 حتی... کنیمی خراب ور سرت پشت هایپل تمام آیناز از جدایی با کمیل _

 ...رو شراکتمون

 :داد جواب خیالبی و بلند ایخنده با کمیل چون نبود کارساز تهدیدش

 !مهمه؟ برام خیلی کردی فکر! کنی؟می تهدید رو من داری _

 :داد ادامه و شد جدی

 ببینمش اگه. هامین بشه سبز روم جلوی آیناز خوامنمی اصال فقط... درک به _

 ...گممی بهش رو چی همه خودم

 و گرفت کام به زبان رازش شدن رو ترس از هامین و شد کارساز تهدید این اما و

 .کرد سکوت

 :گفت و کرد دخالت کمیل پدر
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 عاشقش که تو. نجیبی و خوبی اون به دختر! بگو رو دلیلت خب جان بابا _

  ...بودی

 :داد جواب و کرد بلند صدا کمیل

 ...بیرون بندازینش زندگیم از. خوامشنمی. نیستم االن. بودم عاشقش _

 آشغال مقداری مورد در کرد احساس هامین که آورد زبان به را جمله این جوری

 :گفت بلندی صدای با و شد عصبی. کندمی صحبت

 ...کردیمی رو اینجاها فکر باید خوامشمی و عاشقشم زدیمی جار وقتی _

 !اوست؟ مقابل در کسی چه دادمی اننش او به آنوقت نبودند، مادرش و پدر کاش

 :گفت آرام و برد هامین گوش نزدیک را سرش کمیل

 ...و خودت زندگی پ ی برو. بیرون برو اینجا از نزدم جار رو زندگیت همه   تا _

 :داد ادامه تمسخر با و گستاخانه و زد زل هامین آتشین چشمان در

 !دخترت _

 انگیزرقت حد آن تا توانستمی چطور کرده تحصیل معروف قول به انسان یک

 !نیست؟ که حالی در بشمارد جنتلمن را خود یا کند رفتار

 ...بود بس واقعا... بود بس
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 انگشت. برداشت عقب به قدمی و انداخت کمیل به تیزی نگاه نفرت با هامین

 در درون از که حالی در و گرفت رویروبه گستاخ مرد سمت به را اشاشاره

 :گفت سوختمی خشم شآت و زخم و درد

 گرا که باشه یادت! کردی؟ چیکار آیناز و من با باشه یادت... کمیل باشه یادت _

 همب رو آسمون و زمین بار این خواستی، رو آیناز و شدی پشیمون روز یک احیانا

 تعهدی هیچ آیناز بعد به لحظه این از باشه یادت. کنم دورش تو از تا دوزممی

 ...نداره تو به نسبت

 :کرد قطع را حرفش و زد پوزخندی کمیل

 ...بده آینازت به دیگه تعهد یه برو رییس، برو... گفتم خودم که رو این _

 ار نفسش که دلگیری فضای آن از و رفت عقب عقب دلشکسته و غمگین هامین

 دور آنجا از سرعت به و ماشین سوار عصبی و کالفه شد، خارج بود آورده بند

 .شد

 .دادمی کشتن به را او ماندمی آنجا دیگر حظه  ل یک اگر شاید

★★★★ 

 زحمت به. نداشت را گردنش دادن حرکت توان حتی. کرد باز را چشمانش آرام

 حالبی بود، مطالعه حال در تختش کنار که ساحل دیدن با و چرخاند را سرش

 :پرسید

 !کو؟ بابام _
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 !سرد چقدر

 :زد بخندل و برداشت کتاب صفحه روی از را نگاهش ساحل

 !عزیزم؟ شدی بیدار _

. ماند جوابش منتظر و دوخت ساحل چشمان به را اشخیره نگاه احساسبی آیناز

 کنار کنسول روی و بست را کتاب کند آرام را دخترک چطور دانستنمی که زن

 :پرسید لبخند همان با. داد قرار تخت

  !نداری؟ درد! خوبه؟ حالت _

 :پرسید زن جواب و سؤال از الفهک دخترک! پرسد؟می سوال چقدر

 !کجاست؟ بابام _

 او سوی به دو هر نگاه. شد وارد و کرد باز را اتاق در هامین لحظه همین در

 :گفت و شد بلند صندلی روی از و داد نشان خوشحال را خود ساحل. شد جلب

 !گرفتمی رو تو سراغ و شده بیدار تازه آیناز! اومدی؟ عزیزم _

 یرتغی هایشلباس تمامی ساحل لطف به که آیناز به و گرفت احلس از نگاه هامین

 هایقدم. کرد رها را در دستگیره   و انداخت بود، شده پاک آرایشش و کرده

 چطور. کرد حرکت تخت سوی به و کند زمین از زور به را سنگینش

 !دروغ؟ به هم آن دادمی ماجرا شرح چطور! گفت؟می باید

 !نبود؟! بود سخت خیلی
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 امکانات تمام همیشه که مردی برای هم آن. بود سخت بودن مقاوم و کردن تحمل

 غوغا خودش قلب در عشق که زمانی حتی بود، کرده مهیا آینازش شادی برای را

 .بود شده دیگر کسی عاشق دخترک این ولی کرده پا به

 :گفت مشتاق ساحل رساند، تخت نزدیک به را خود سکوت در

 ...نداره هم تب. بهتره خیلی حالش _

 روی و داد تکان سری بود زده زل نگاهش به که براقی چشمان در خیره هامین

 .نشست آیناز کنار تخت،

 در نفس. آمد پایین گوشش کنار تا و کرد باز راه جوان دختر چشم گوشه   از اشکی

 .شد حبس هامین سینه  

 ...را عشقش درماندگی نبیند تا بست فرو چشم

 :آمد حرف به گلو رد بغضی با آیناز

 !بابا؟ _

 هایباطارت و بابا لفظ از دیگر... قلبش میان در رفته فرو بود خنجری کلمه این اما

 .بود شده متنفر خونی

 :داد آرام را جوابش و کرد باز چشم 

 صحبت شد خوب کامال حالت وقتی... کن استراحت فقط. نگو هیچی... هیـــش _

 ...چی همه مورد در. کنیممی
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 کوتاهی عذرخواهی لبخندی با جوان زن. دوخت ساحل به را معترضش نگاه نازآی

 :گفت و کرد

 ...بزنم سوپ به سری یه رممی من _

  محتاج آیناز لرزان و سرد دستان. گذاشت تنها باهم را دو آن و نماند پاسخ منتظر

  .بود پدرش قدرتمند هایپنجه گرفتن دست به مشتاق و

 تزریق وجودش به را اعتماد و اطمینان حس هامین بارهدو خواستمی دلش چقدر

 .بود شده غرورش شکنسنگ روزها این که بود سنگی مرد دلتنگ. کند

 و کرد صبوری داشت، آیناز کشیدن آغوش در به که اشتیاقی تمام با اما هامین

  ...نگاه و بود نگاه تنها. نگرفت دست به را دخترک دست حتی

 ...نشدن وردهبرآ و بود خواستن تنها

 و داد دست از راحتی به که را همسری اما هامین و خواستمی را پدرش دخترک

 .شد کمیل گانه  بچه غرور بازیچه  

 رهخی آسمان به مقابل پنجره   از... گرفت آیناز چشمان از نگاه و ایستاد سرعت به

 :گفت و شد

 اتروحیه و حال که زمانی برای بمونه همش اما. دارم حرف باهات خیلی _

 ...باشه شده خوب خوب کامال

 :داد ادامه و دوخت آیناز مرطوب چشمان به را سرکشش نگاه دوباره
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 ...شو خوب زود... شو خوب پس_

. شدمی خفه شکبی گفت،نمی سردی از دور به و دل ته از را جمله دو این اگر

 !خفه

 اما یرد،بگ را لشوکی شماره   تا برداشت را تلفن خستگی با و کرد شل را کراواتش

 زمان به را وکیل با مکالمه خواست،می اجازه ورود برای که خانم مینا صدای با

  :کرد موکول دیگری

  !خانم مینا داخل بفرمایید_

 شده خانه این ساکن که شدمی ماهی چند عروسی خوردن بهم از بعد که خانم مینا

 در درهم و ناراحت ایچهره با کرد،می فتق و رتق را ساختمان این امورات و

  :گفت کالفه و شد وارد. کرد باز را اتاق

 ینازآ نگران واقعا من اما این،خسته و برگشتین سرکار از تازه دونممی آقا؛ سالم_

  !خانومم

 !ضعف نقطه و ضعف نقطه

 از. گرفت دست در را سرش و کشید موهایش میان به دستی وارکالفه هامین

  .آمدنمی بر پسش

  !آمدنمی بر امیرحسین دختر پس از

 را آیناز بخواهد حاال که چربید امیرحسین هاییکدندگی به زورش روزها آن مگر

 !کند؟ کنترل
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 مدرن نسخه   که تفاوت کمی با... او خون از و بود مرد همان دختر آیناز که الحق

 .بود او

  :پرسید نیشخند با

 قیچی رو موهاش! کرده؟ قفل رو تاقا در! خنده؟می بلند بلند داره! شده؟ چی باز _

 توی هایکاکتوس دوباره شایدم! بیهوشه؟ و کرده مصرف خواب قرص یا! کرده؟

 !کشهمی جیغ داره خارهاش درد از و کرده نوازش رو اتاقش

 .بود کرده جاننوش را دردها اقسام و انواع آینازش که بمیرد الهی

  :داد ادامه زیرلبی و کشید اشخسته صورت به دستی

  !صبر...بده صبر خدایا _

 مرد که کرد فکر خود با و گزید لب سوخت،می هامین برای دلش که خانم مینا

 !بربیاید؟ دختر این هایلجبازی پس از تواندمی کی تا بیچاره

  :گفت ناراحتی با و کرد بند دارشگل روسری گوشه   به را دستش

 از دور. خوردن آب لیوان یک فقط حاال تا غروب دیروز از خانم آیناز آقا_

  !بشن مریض باز ترسممی جونشون

  !دهد؟ دقش خواستمی

 .شد موفق او، بر آفرین

  :گفت جدیت با تفکر، لحظه چند از پس
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  .برممی و سینی و میام دیگه دقیقه ده من کنید آماده غذا سینی یک_

 .شد خارج اتاق از سرعت به و گفت" چشمی" خانم مینا

 اخد. پرسید طالق روند به راجع او از و گرفت را وکیل شماره ستگیخ با هامین

  .شدمی کم گلش و خود زندگی از داشت هم صفتگربه کمیل آن شر شکر را

  :پرسید پرتیحواس با هامین آخر لحظه  

 !دیگه؟ شهمی پاک ازش کل به کمیل اسم! چی؟ آیناز شناسنامه   راستی_

  :داد جواب خاطر اطمینان با وکیل

 ده،ش پرونده ضمیمه   که قانونی پزشک نامه   به توجه با! خان هامین نباشید نگران_

  !شهمی داده تحویل سابقشون همسر اسم از شده پاک خانم آیناز شناسنامه  

 !تر؟خوش این از خبری چه

  .دکر قطع را ارتباط وکیل، زحمات از تشکر از بعد و کشید عمیقی نفس هامین

  !دردسرش پر و پژمرده گل ماندمی حال

 سمت به کشیده هم در هایاخم با طورهمان و شد بلند کارش میز پشت از

  .گرفت خانم مینا از را سینی و رفت آشپزخانه

 ...بود آورده کم

  !کند؟ خوب را آینازش دل حال باید چطور دانستنمی و بود آورده کم واقعا
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  .شد اتاق وارد محابابی بزند، در به ایتقه آنکه بدون

 به چینی چیپس، خورده و شده مچاله کاغذهای از بود شده پر که اتاقی دیدن با

  .گذاشت میز روی را سینی و انداخت ابروهایش

 شاید تا ببوسد، را او آخر در و دهد نوازش را موهایش کند، بغلش شدمی کاش

 !نداشت؟ داشت، تاوان هااین همه   اما شدمی آرام

 ایماندگی و کپک بوی با اما کند، دعوت آرامش به را خود تا کشید عمیقی نفس

 .شد عصبی پیش از بیش کرد، پیدا راه مشامش به که

  .کرد جمع را هاپرده و باز را اتاق هایپنجره

  :گفت تندی با بود، شده مچاله پتویش زیر که آیناز

 برای و زننب بهش توقی تقی، یه قبلش آدما که داره دری یه وامونده اتاق این_

  !بگیرن اجازه ورود

 شده خشک رویش، شده   چکیده هایماست هایلکه که را آیناز نازک پتوی هامین

  :گفت جدیت با و کشید کنار رویش از را بودند

 ینجاا! انداختی؟ راه اتاق این و خودت واسه   ریختیه و سر چه این ببینم؛ شو بلند _

 روی و سر به دستی یه خدا بنده   خانم مینا دینمی اجازه چرا! آشغالدونی؟ یا اتاقه

 !شیمی بدتر گمنمی هیچی هرچی. آیناز درآوردی رو شورش! بکشه؟ اتاق این
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 به را برس رنگ است مدتی بود مشخص که آیناز ریخته   هم به موهای دیدن با

 یعمیق نفس دوباره اش،رفته رو و رنگ گلیگل لباس بدتر آن از و اندندیده خود

  .نکند خالی آیناز سر را درونش فریادهای و عصبانیت تمام که دکشی

 !ذاتیش مهربانی و بود هامین باز کردمی چه هر

  :گفت و کرد باز را هایشچشم تفاوتیبی با آیناز

 ...خودمه اتاق! چیه؟_

 سطل. شد حمام وارد خونسردی با. بگیرد پیش را او راه گرفت تصمیم هم هامین

 سطل و رفت آیناز سمت به خونسردی همان با و برداشت را مولر آب از بزرگی

 .کرد خالی سرش روی را

 و خورد حرص. شد بلند تخت روی از خیس روی و سر با کشید، بلندی هین آیناز

 خونسردی با غول همچون که مردی مقابل   در. ایستاد هامین رویروبه عصبی

 نت به باران شدید حمالت از لرزان و ترسان گنجشک همچون ایستاده رویشروبه

 از هک کرد پرت کناری را سطل آسوده خیالی با هامین. لرزیدمی و ایستاده نحیفش

 یجیغ و پرید هوا به دخترک که طوریبه ترسید، آیناز زمین با برخوردش صدای

 .کشید

 ...نبود که عمد از

 :کشید فریاد عصبانیت با و کرد مشت پاهایش کنار را هایشدست

 ...!من؟ به داری چیکار! هان؟! داری؟ چیکارم !چیه؟ _
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 وا از جوابی که آیناز. شد دخترک عصبانیت گرنظاره تنها سینه به دست هامین

 :داد ادامه نشنید

 دست بگو هم زنه اون به... خواد...ی...نم م...ل...د! فهمی؟می... خوادنمی دلم _

 ...کارت پی برو نیومدی راغمس که چندماه این تمام مثل توام... برداره من سر از

 ...کن ولم پس! نداری؟ کارم به کاری نگفتی مگه

 ...کند راحت را همه تا دادمی جان کاش

 :گفت شمرده و آرام و دوخت چشم هامین خونسرد چشمان در مستقیم

 !چه؟ شماها به. بمیرم... خوادمی... دلم... اصال _

 اب دخترک و برود هوا به صبانیتع با هامین فریاد تا بود کافی جمله یک همین

  .بردارد عقب به قدمی ترس

. نداشت لیاقت درک، به... رفت که رفت! توئه؟ دست مگه... کردی غلط تو _

 ای کردی لج. ندادی گوش... نداره رو تو لیاقت. آیناز نکن گفتم بهت اول همون

 .بود غلط کامال انتخابت ولی... دونمنمی رو شدی عاشقش واقعا

 ینا کمیل انتخاب برای حتی که هامینی فریادهای مقابل در کرد سکوت و شد آرام

 ات که مزاحمی هایاشک و گرفت دندان به لب. بود نکشیده فریاد سرش بر چنین

 .کرد وادار نشینیعقب به محکم پلکی زدن با را بودند کرده پیدا راه پلکش پشت

 ...خودش دست از بیشتر و بود عصبانی هامین
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 در و بست را هایشچشم. کرد پشت آیناز به و کشید موهایش میان به دستی کالفه

 آرام باشد خونسرد و بیاورد دست به دوباره را آرامشش داشت سعی که حالی

 :گفت

 ازت حالی نه و بده توضیح بهت اومده نه... داده طالق تقاضای که بینیمی _

  !پرسهمی

 !تنگ است، تنگ شنفس! شد؟می تمام کی لشزبانی هایسیلی

 هداشت تسلط آیناز مبهوت و مات چهره   روی تا کرد خم کمی را گردنش و برگشت

  .باشد

 فتگ ولی سراغش، رفتم... کردم نگاه و نشستم نکن خیال. خوادنمی رو تو اون _

 ...گفت. خواستنمی رو تو هم اولش از گفت. خوادنمی

 که نگفت و گرفت او از را فشحر ادامه   گفتن جرأت آیناز اشک از براق نگاه

 ات آمده آیناز سوی به بوده عاشقش که دخترکی دادن حرص و لجبازی برای کمیل

 .برانگیزد را دختر آن حسادت

 ...نگفت و نداشت را جرأتش

 ...نگفت و نیامد دلش

 اما. ندک بازگو برایش آیناز کردن قانع برای خواست او از کمیل که بود دلیلی این

 ...نگفت و بود خارج هامین انتو از گفتنش
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 هایاشک حال به دلش نباید فعال. کشید عمیقی نفس و بست را چشمانش دوباره

 هشدار آیناز به رو ترتمام چه هر جدیت با و کرد باز را چشمانش. بسوزد آیناز

  :داد

 دوش تو فاصله این توی. گردممی بر دیگه ساعت دو کارم، اتاق توی رممی من _

 حالت به وای آیناز! کنیمی مرتب و تمیز رو اتاقت و خوریمی غذا گیری،می

 ...وگرنه ندی، انجام رو گفتم که کارهایی از یکی اگر

  :گفت تمسخر با و پرید حرفش میان به آیناز

  !ببره؟ و بیاد خشکی نون که ذاریمی در جلوی منو! کنی؟می چیکار_

  !بمیرد دیگرد ردیم برای هایشدلبری وسط خواستمی دلش که آخ

  :داد پاسخ معناداری پوزخند با هامین

 هم خیلی برمیاد، تو پس از خوب. سراغت بیاد که دممی خبر ساحل به نه؛ _

 !چیه؟ نظرت! کنه کمکت که مشتاقه

  :گفت و کشید ایکالفه پوف آیناز

 .ببینمش خوامنمی _

 نشینی عقب خود ضعمو از داد، ابروهایش به چینی و انداخت اطرافش به نگاهی

  :داد ادامه و کرد

  !کنه کمکم بیاد بگو خانم مینا به حداقل_
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  :گفت سردی با و رفت در سمت به هامین

  .بودم کرده موافقت منم. داده اطالع من به دیروز از داره؛ دکتر وقت اون_

  :داد ادامه بدجنسی با و کرد باز را اتاق در

 ...تونهمی ساحل البته _

  :گفت و پرید حرفش میان به حرص با آیناز

  !دممی انجام خودم_

 !عشق رنگ... گرفتمی رنگ روز یک باالخره اشخاکستری هایحسادت

  .زد بیرون اتاق از و خندید ریز ریز هامین

  .شدند محو رفته رفته و حسرت از کی غبار به تبدیل هایشخنده

  .بگیرد آغوش در را آینازش سیر دل یک خواستمی دلش

 بودن امانت که ببیند را نسترنی نگران نگاه زدنش، پلک بار هر پشت آنکه بدون

 ...دهدمی هشدار را دختر این

 ...شود عقایدش و وجدان در خاری نبودنشان محرم آنکه بدون

 و زده چمبره تنهایی به عزلتش کنج در او و گذشته هاماه. رساند حمام به را خود

 ای شوخی اتفاقات این تمامی کردمی فکر! کردنمی رباو. بود کمیل آمدن منتظر

 در و نشده کمیل از خبری هاشب و روزها این تمامی اما. نیست بیش کابوسی

 دیگر این. بود شده ارسال جدایی و طالق بر مبنی دادگاه احضاریه   برایش عوض
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 ایتقاض این دلیل از تردید و شوک در مدت این تمام و بود باور غیرقابل برایش

 دیگر باری و زدمی قهقهه دیوانگان چون بار یک. بردمی سر به کمیل نامعقول

 شنیدن برای باریک حتی ولی انداخت،می راه شیون مرده شوهر زنان همچون

 سرسخت مخالف اینکه با! پدرش هامین، عوض در. نگذاشت پیش پا کمیل دلیل

 :شنیده را جمله یک انهم هربار و رفته کمیل دیدن به بارها بود، ازدواجشان

 خوامنمی رو آیناز من _

 ...امشب حتی. بود داده آیناز تحویل را جمله یک همین هم، بار هر و

 به سرش باالی دوش از روان هایآب داد اجازه و بست را سوزانش چشمان

  .کند خنک را وجودش داغی شاید تا شوند سرازیر بدنش نقاط تمامی

 و بزند جیغ... بزند زار خواست دلش و کرد جمعت اشبسته هایپلک زیر اشک

  ...کند خالی را خود

 و تگرفمی تحویل انعکاس و زدمی فریاد جسارت با و بود بلندی کوه باالی کاش

 .شدمی ترکم غمش صدا پژواک هر با آخر در و کردمی کیف

 قه  دقی چند جمالت از نگران. شنید در پشت از را آب دوش صدای وقتی اما هامین

 تالش و نهاده پا اتاق درون به آرام بود، کرده مرگ آرزوی که آینازش پیش

 .تاس نشده قطع و نشکسته هنوز خارشبی گل حیات ساقه   که شود مطمئن کردمی

 به نفسی آیناز بغض شکستن شنیدن با هایشجدل و تالش همین میان در سردرگم

 ...هست هم هنوز او شد مطمئن و کشید راحتی
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 دارنم تخت روی ناراحتی با. بود شده نیز خودش بغض و غم شروع تازه ینا اما

. کرد آن نوازش به شروع و داد آشتی  خیس تشک با را دستش کف و نشست

 نه باشد مرهم خواستمی دلش. بگوید آیناز برای چیز همه از خواستمی دلش

  ...نمک

 ...پدر نه باشد مرد

 ...نگرانیدل دلیل نه باشد قلب

 .خواستمی شدن کس همه دلش صهخال

 ...شدن آیناز کس همه

 صدای تنها آینازش هایهقهق صدای. شد خیره حمام در به و کرد بلند سر

 .کند بروز نداد اجازه هاسال که بود برایش وحشتناکی و آزاردهنده

 ...آینازش غم از شد غمگین

 ...گلش عزای از شد عزادار

 ...عشقش غصه   از شد دارغصه

 ...اام

 رایب شنیدنش و گفتن کمیل خیانت از... بگوید خیانت از توانستنمی... نگفت

 رآنقد کاش... کمیل بود داده پیشنهاد دیگری راه کاش. بود سخت نحیفش آیناز

 ...گناهبی و پناهبی دخترک این مقابل در شدنمی رحمبی
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. شد خارج اتاق از ترآسوده خیالی با هامین شد، قطع که آیناز هایگریه صدای

 آرام را آینازش و کندمی را خودش کار بغض و حرص تخلیه   همین دانستمی

 !بود اشقلبی وظیفه  . کرد خواهد

 ...نگفتنش از گفت و گرفت تماس کمیل با

 ...کمیل دورویی و خیانت گفتن برای جرأت نداشتن از گفت

 رغی دلیل این خودش که داد اطمینان او به بود شده مستأصل و کالفه که کمیل و

 .داد خواهد اطالع آیناز به را واقعی

 نام دیدن از خوشحال دخترک. گرفت تماس آیناز با ارتباط قطع از بعد بالفاصله

 :گفت بالفاصله و کرد برقرار را تماس اش،گوشی صفحه   روی بر کمیل

 ...که دونستممی... گردیبرمی تو و شوخیه یه همش دونستممی _

 :گفت بکند سالمی آنکهبی شفقت و رحمیب اما کمیل

 ...جان دختر ایساده و خیال خوش _

 یلکم. شد خیره رویشروبه آینه   به باز دهانی با و گرفت فرا را آیناز وجود بهت

 :داد ادامه دید را سکوتش که

 ...راستش. رهمی پیش داره طالق مراحل آیناز ببین _

 :گفت مظلومانه کرد، احساس را اشفگیکال و شنید آیناز اما کشید آرامی پوف

 !کمیل؟ _
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 :گفت کند نثارش ی"جانم" همیشه مثل آنکهبی کمیل

 من. نداشتم تو به ایعالقه هم اولش از حقیقتش من؛... بزنم رو حرفام بذار _

 خیلی من ولی. کردیم کات و افتاد اختالف بینمون که بودم دختری یه عاشق

 ...همین خاطر به. داشتم دوستش

 .دوخت گوشی صفحه   به متعجب را نگاهش تلفن بوق ممتدد صدای شنیدن با

 تماس برای تالشی بحث ادامه برای دیگر و کرد قطع را تماس آیناز وقتی

 از آیناز حذف از آسوده خیالی با پس. بود پذیرفته را دلیلش یعنی نگرفت،

 .بست را چشمانش و نهاد سر زیر را دستش اشزندگی

 بود، حقش کنند بارش چه هر. معرفت از عاری یا وجدانبی د،نامر یا پست

 !نبود؟

 مبرمی نیاز. بود خراب شدت به کمیل از توافقی جدایی از بعد شاروحی اوضاع

 که اتاق گوشه   خوردهخاک درسی هایکتاب جز چیزی و داشت ذهنش تسکین به

 .کردنمی آرامش کردند،می دور و درهم را ذهنش بدجور

 متمادی هایماه و روزها نفهمید که بود کرده درس و کتاب غرق را خود قدری به

 صفحه   از چشم وقفه،بی مطالعه از خسته شب یک. گذشتندمی هم پی از چگونه

 آشپزخانه به و بست را آن و مالید را هایشپلک دست پشت با. برداشت کتاب

 ورودی در صدای شنیدن با که بود اینسکافه کردن درست مشغول. رفت

 ودب بش هاینیمه. شد خارج آشپزخانه از و برداشت را اشنسکافه لیوان ساختمان

 ششراکت هم او آیناز از کمیل جدایی از بعد. بود برگشته سرکار از تازه هامین و
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 ارک مشغول شب هاینیمه تا و تنهایی به ترکوچک دفتری در اکنون و زده بهم را

 محرمش و همسر نه اکنون که آینازی از دوری برای بود ایبهانه هم شاید. بود

 .ماندمی باقی اشهمخانه محرمیت بدون ایدب و کند ازدواج بود قرار نه و بود

 مشغول قسمت آن به پشت و شد وارد در از باشد آشپزخانه به حواسش آنکهبی

 :گفت گزنده و سرد آیناز که بود آن بستن

 !نشدین؟ خسته اومدن دیر از... سالم _

. دکرمی احساس سنگین کامیونی با برابر وزنی دوشش روی! بود داغان و خسته

 !خسته؟! گفت؟می چه دختر این. گرفتمی را جانش داشت خوره مثل ینامرد

 با آشپزخانه ورودی جلوی او دیدن با و چرخید دخترک صدای سوی به هوابی

 :پرسید متعجب. داشت آن گرمی از نشان بخارش که دست در لیوانی

 ...سالم! بیداری؟ هنوز _

 :داد جواب و و آمد پایین آشپزخانه ورودی سکوی از جوان دختر

 ...خونه میایی دیر بینممی هم هرشب... بیدارم هرشب من _

 سرعت به کرد مجبورش نسکافه داغی زد، لبی لیوانش به و کرد ظریفی اخم

 کردمی نگاهش خیره که هامین به رو دوباره و کند دور هایشلب از را لیوان

 :دهد ادامه

 کنار و هانگرفتن سراغ و مدناو دیر... نگرفتی من از سراغی هیچ هاستماه و _

 رو خودم تکلیف بگین من به داره خانم ساحل به ربطی اگه دخترت گذاشتن
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 چی از اتاقم به اومدی که آخری روز بدونم که ترهمهم این  من برای ولی... بدونم

 و گذشته سالیک ولی... گیمی بشم که خوب گفتی!... بگی؟ برام خواستیمی

 نم به هیچی هنوز و گذشته کمیل رفتن و نبودن از سالیک... سکوتی در همچنان

 .نگفتی

 ...دیگر بود شده دیوانه! معلومی سردگمی چه! کمی البته و زیاد توقع چه

 باهم چندانی فاصله   حال. گذاشت جلوتر قدمی و فشرد را کیفش دسته   هامین

 رویروبه و طی را مانده باقی فاصله  . کرد پر آیناز هم را خالء این اما نداشتند

 احساسش کنترل برای شاید بود، سخت و سرد هم هنوز جوان مرد. ایستاد هامین

 :بماند سرد که بود الزم

 ...گممی وقتش به _

 :فتگ کند کنترل را عصبانیتش داشت سعی که حالی در و کرد پافشاری آیناز

 یاینجور من با داری چرا! نرسیده؟ وقتش هنوز و گذشته سالیک! وقتش؟ _

 !بابا؟ کنیمی رفتار

 ..."بابا" هم باز

 ...هامین کالفگی هم باز

 ...آیناز خبریبی هم باز و

ی  !ها؟گفتن بابا این شود تمام بود قرار ک 



 
283 

 :گفت و فشرد هم روی پلک

 مدام که تونمنمی... آیناز زیاده کاریم فشار! کنم؟می رفتار جوری چه من مگه _

  ...که هم کمیل... ساتیدر درگیر توام... باشم خونه تو

 :پرید حرفش میان به آیناز

 مهم اونقدر مسأله اون دونممی فقط! دونمنمی! رو؟ چی... بگی بود قرار اما _

 ...کنمنمی صبر دیگه. بگو پس... بابا دادی بهم رو قولش که بوده

 :گفت و زد پوزخندی بالفاصله

 االن همین بندازی، بیرون جااین از منو و کنی ازدواج ساحل با قراره اگه حتی _

 صاحبش به رو خونه این من، عروسی   روز بود قرار که نرفته یادم... بگو بهم

 ...نشده زنت هنوز هم ساحل و ندادی هنوز و بدی تحویل

 اما ازآین. گرفت پیش در را هاپله منتهی راه و کشید پوفی عصبی و کالفه هامین

 :گرفت قرار رویشروبه و دوید دنبالش مصرانه

 !آره؟! اینجا؟ گردیبرمی بعد و مونیمی ساحل پیش موقع این تا هرشب نکنه _

 یه ولی بود پست که چقدر هر نامرد اون. بگین شدم زندگیتون مزاحم من اگه

 ...اونجا و رممی گرفته برام خونه

 :زد فریاد و رسید خود اوج درجه   به هامین عصبانیت

 !بســــــه _
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 .گرفت آیناز دهان و پا از اختیار فریادش

 

 کندی هب نفسش و گرفت شدت قلبش تپش شد، گشاد چشمانش و طوالنی کوتشس

 .آمدمی باال

 پس پا اما خشکید جوان دختر دهان در کالم هامین غیرمنتظره   و بلند صدای از

 مغزش خوره   روزها این بشنود بود قرار که حرفی مورد در اشکنجکاوی. نکشید

 :زد فریاد هامین همانند هم او و کرد اخم. بود شده

 حرف باهام خواینمی چرا! بسه؟ گیمی زنممی حرف تا چرا... کنمنمی بس _

 ...به اگه... اگه! کنی؟می دوری من از چرا! بزنی؟

 سرش هایشاشک و بغض کنترل برای. ماند باقی تمام نیمه حرفش و کرد بغض

 .دوخت اشنسکافه لیوان از شده افراشته بخار به را نگاهش و گرفت پایین را

 سنگینی دلش روی که کمیل از غیرمنتظره جدایی غم مثل بود، داغ هم هموز

 !هنوز و کردمی

 ...هامین را گلویش بغض دید

 ...کرد پنهان که را نگاهی میان اشک برق دید

 ...جوان مرد شد دلسوز شد؛ نرم شد؛ مالیم
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 کنار آویزان و رها دست و گذاشت پیش قدم. کند بغلش خواستمی دلش چقدر

 آرامی صدای تن با رام،ناآ دخترک سوی به نشود دراز تا کرد مشت را پایش

 :گفت

 .باش داشته صبر. گممی بهت وقتش به _

 و دوخت هامین چشمان به را چشمانش ریزاناشک و کرده بغض جوان دختر

 ...لرزان نگاه یک با کشید آتش به را مرد عمر نصف

 !بابا؟ رسهمی وقتش کی _

 ".نیستم تبابا من... بابا نگو من به انقدر: "نگوید تا گرفت دندان به لب

 :گفت مستأصل و کالفه

 ...روز چند فقط. گممی بهت رو چی همه بده، فرصت بهم چندروز _

 :گفت و داد قرار بود، شده قفل پلهراه کنار که میزی روی را لیوانش آیناز

 .بخیر شب... باشه _

 ...رودمی جانش که دید خویش چشم به هامین و رفت باال را هاپله. رفت و

 ...من جان رتآرام کمی

 ...من عشق ترمحتاط کمی

 ...کردی خود جان را او ندانسته، و ناخواسته او و من میان تو

 !کنم؟ چه که ماندم رفتن، و ماندن میان من و
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 !داشتی را او که توییبی ماندم من

 !نداشتم را نگاهت که منیبی بودی تو

 اتاقش وارد و کرد طی را هاپله آرام و زیر به سر شد، ناپدید دیدرسش از که آیناز

... دلگیر و بود متفکر. نشست تخت روی. کند تعویض را لباسش آنکهبی. شد

  ...ریخت هیچ پای به که عمری از دلگیر

 ذیکاغ. رفت آن سوی به و ایستاد. شد خیره کارش میز به و کشید عمیقی نفس

 و امیرحسین از نوشتن بود سخت چقدر و نشست صندلی روی. کشید بیرون

 ...نسترن

  ...عزیزش دو مرگ از گفتن بود سخت چقدر

 همچون و کردندمی خراب و سوزاندندمی... انگار بودند آتش جنس از خاطراتش

 .گذاشتندمی جای به ویرانی زلزله

 ...گرفتمی آتش و سوختمی وجودش کل زدمی خاطراتش به گذری که بار هر

 ...آتش آه

 ...آتش از بود متنفر چقدر

 انگشتان میان در بار چندین قلم که دادمی جوالن وجودش در آنقدر حرص

 دست به دیگری قلم دوباره قبل از ترعصبی بار هر او و شکست اشکشیده

 ...گرفتمی
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 هویتی اوراق با کند تردید ایلحظه آنکهبی او و دمید سپیده تا نوشت و نوشت

 پاکت. شد آینازش اتاق اردو درد، سراسر نامه آن و مادرش و پدر و آیناز خود،

 ...شد خارج خانه از تعللبی و داد قرار میز روی را

 از را او شود،می جدا مادرش از تولد وقت به که نوزادی ناف بند مثل که اینامه

 استوار همیشه زانوهای. گذاشتمی دلش روی را دخترک داغ و کردمی جدا آیناز

 و بیرون سرمای و سوز میان هدفبی پیراهنش هایدکمه و شده خم فراخش و

 میان از و فشرد هم به را هایشپلک. شدند باز انگشتانش واسطه   به بدنش داخل

 :نالید فقط چشمش درون گرفته   جان هایاشک

 ...دفتر این آمد پایان به_

 :داد ادامه و لم تخت روی. شد وارد و کرد باز را اتاقش در

 .استباقی همچنان حکایت اما_

 از سرعت به خود و باشد آیناز مراقب خواست خانم مینا از هوا شدن روشن با

 اشگوشی صفحه روی را آیناز مکرر هایتماس وقتی بعد ساعتی. شد خارج خانه

 مورد در او پاسخگویی منتظر االن و خوانده را اشنامه دخترک که دانست دید،

 .است مدارک این سقم و صحت

 وجودش به ماری همچون اضطراب و دلهره. ماند پاسخبی آیناز هایتماس تمام

 امیرحسین از... بودنش ناپدری از. نگوید که نوشت نامه. بود انداخته شور زهر

  ...اشنداشته مادر و پدر از.... نبودنش
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 را آینازش هوای دلش! گرفت؟ تماس او با هم باز چرا پس مدرک همه آن با

 چه. خواستمی را بهاری آغوش بهانهبی... نداشت پاسخگویی زبان ولی داشت

 !خدایش؟ و خود جز بود دلدادگی این مسئول کسی

 ...بودنش همسر و ناپدر به کند باز زبان و شود رو در رو توانستنمی

 با شب جوابی و سؤال هرگونه از جلوگیری برای و چرخید خیابان در هاساعت

 ...باطل خیال زهی اما برگشت خانه به ساحل

 هامین اما. کند مدارا آیناز با خواست هامین از ماجرا شنیدن از خوشحال ساحل

 ...هرگز. بود مکال یک حرفش

 واقعیت این دانستن شوک در هامین، نامه   خواندن و مدارک دیدن از بعد آیناز

 هامین بازگشت منتظر و کرده دک را خانم مینا قبل هاساعت بود، سردرگم

 پدری از شومش، سرنوشت از. گریست را تلخ لحظات آن تمام و زد هق. نشست

 حال اما نداشته، مادر فقط پنداشتمی سال همه این اینکه از. نبود پدرش که

 که مردی. است بوده او قیم و حامی فقط هامین و نداشته هم پدر که فهمیدمی

 هایجواب و سوال از پر سرش. شود آینازش عمر فدای تا ریخت را اشجوانی

 !درمانده و بود ناچار. بود نامعقول

 هق بلند آنها هایامهشناسن و مادرش و پدر هایعکس دیدن با بار هر و کرد گریه

 .گریست و زد
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 دیدن با ولی رفت پنجره پای شد، حیاط وارد که هامین ماشین صدای شنیدن با

 کردمی همراهی را هامین و شد پیاده ماشین از سرحال و شاد که درحالی ساحل

 .رفت کنار پنجره پشت از عصبانیت با و کرد اخمی

 رفت؟می بار زیر کرد؟می قبول ؟بخشیدمی! شد؟می چه بود شنیده زودتر اگر

 ...هرگز

 رفتندمی رژه ذهنش در جواببی سؤال هزاران که حالی در ناراحت و عصبی

 بسح اتاق در را خود ساعتنیم از بیش نتوانست اما زد قدم را اتاقش پایین و باال

 نکرد، تحمل ولی کند صحبت ساحل مقابل در مورد این در خواستنمی دلش. کند

 را دو آن و آمد پایین سرعت به هاپله از. شد خارج اتاق از و برداشت را نامه

 با نهامی نزدیکی همه این برایش بود عجیب. دید مبل روی نشسته و هم به چسبیده

 قدمپیش آیناز کشیدن آغوش به برای هیچوقت پیش چندسال تا حتی او... زن این

 و مدارک این شاید که ردک حاصل یقین موضوع این یادآوردن به از شد،نمی

 هب تکانی و شد آیناز حضور متوجه   هامین. است داشته حقیقت نامه آن محتویات

 صاف. رسید آیناز به او نگاه رد کردن دنبال با و کرد نگاهش ساحل. داد خود

 :گفت دادمی تحویل آیناز به ناز پر لبخندی که حالی در و نشست

 خوبی؟ ندیدمت، وقته خیلی. عزیزم! آیناز؟_

 صفحه به و برداشته آیناز از را نگاهش بالفاصله اول لحظه   همان که هامین

 ودخ و برداشت میز روی از تخمه مقداری و برد پیش دست. بود دوخته تلویزیون

 آنکهبی داشت، حرص ساحل موقعبی حضور از که آیناز. داد نشان مشغول را
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 تفاوتبی و خونسرد  امینه. رفت دو آن سوی به و برداشت قدم بدهد جوابی

 اب تفاوتیبی این از عصبانی آیناز. شکست صدا با را آن و برد دهان به ایتخمه

 :پرسید بلندی صدای

 !دادی؟ من خورد به که چیه مزخرفات این! چیه؟ این _

 .ردکمی حس گوشش توی بلند صدای با را فکرهایش که بس آمدنمی باال نفسش

 که هامین خونسرد چهره   به آیناز دست در نامه   زا را نگاهش سکوت در ساحل

 وا هامین جای به. دوخت بود، کردن نگاه تلویزیون و شکستن تخمه حال در هنوز

 :گفت و شد استرس دچار

 .عزیزم باش آروم جان، آیناز _

 :کشید فریاد و برآشفت جوان دختر

 ...خالتد نیست مربوط شما به که کاری تو.... نداره ربطی هیچ شما به _

 :شد بسته دهانش هامین صدای با

 ...شو خفه _

 هرچه. کرد برقرار زن دو میان سکوتی و شکست بلندی فریاد با را سکوتش

 هاتخمه خشخش صدای... ایستاد و کرد پرتاب میز روی داشت دست در تخمه

 .خراشید بیشتر را اشرفته دست از روحیه  

 ...بزنی حرف اینجوری من زن با نداری حق تو _
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 و زد گره هم در وحشتناکی طرز به را ابروهایش و دوخت آیناز چشم در چشم

 :داد دامها

 بار یک اگر... بشی خارج اتاقت از نداری حق تو اینجاست ساحل وقتی تا _

 ...دیگه

 بازویش ساحل دهد، ادامه اینکه از قبل و گرفت آیناز به رو را اشاشاره انگشت

 کرد؛ دعوت آرامش به را او و گرفت را

 ...مکردمی دخالت نباید گهمی راست... که نگفت چیزی باش، آروم عزیزم _

 تنش عصبانیت از که حالی در و چرخاند ساحل سوی به را گردنش هامین

 :گفت لرزیدمی

 ...تو نه شمایی براش تو... تو بگه بهت نداره حق _

 :داد ادامه آیناز به رو

 احترامیبی بهش ببینم دیگه بار یک... تو نه شماست برات ساحل! شنیدی؟ _

 ...کردی

 میان به لرزیدمی اشک از چشمانش و بغض زا صدایش که حالی در جوان دختر

 :پرید حرفش

  ...داری حق خب آره! کنی؟می بیرونم خونه از! کنی؟می چیکار _

 ...نبود نامرد بود چه هر هامین. کردمی انصافیبی داشت
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 :داد ادامه و برد باال را صدایش

 باز ودتخ سر از منو خوایمی نیستی پدرم چون! آره؟ نیستی، من پدر که تو _

  ....نامزدتونم و شما عشقبازی مزاحم نیستم دخترت چون! کنی

 :گفت فریادهایش میان در و جیغ همانند زد فریادی

 ...منی پدر تو. امیرحسینی تو... گیمی دروغ تو... گیمی دروغ _

 :داد ادامه ترآرام

 دروغ من به داری که کردم چیکار باهات! گی؟می دروغ من به داری چرا_

 !بابا؟ گییم

 مچ هامین اما برداشت، سویش به قدمی و سوخت دخترک زار حال به دلش ساحل

 لمث حال این در. شود نزدیک آیناز به نداد اجازه. کشید عقب و گرفت را دستش

 به را تالشش تمام اشخانواده و خود از حفاظت برای که بودمی زخمی ببری ماده

 ...حلسا به رساندن آسیب حتی برد،می کار

 :داد جواب بود شده خیره آیناز چشمان به مستقیم که حالی در خونسرد هامین

 رو خودت یا نخوندی... چی همه... دادم توضیح برات رو چیز همه نامه توی _

 !زدی؟ خریت به

 ....شودنمی! نه! دارد؟ سفیدی و آرام وجدان حاال چیز همه گفتن با یعنی

 :گفت و گذاشت پیش قدمی هامین سنگین لحن از متعجب آیناز
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 ...نگو دروغ بهم بابا _

 را ازآین و ساحل تن که کنترلی غیرقابل و شدید عصبانیت با و زد فریاد هامین

 :گفت لرزاند

 نگـــــــو... بابا نگو من به _

 :گفت و دوخت آیناز چشمان به را آتشینش و خشمگین چشمان

 این نه بود دروغ داشت، وجود هالسا این تمام توی که هرچی و هاسال این تمام _

 ...مدارک اون و نامه

 بلم پشتی به را دستش سقوط، از قبل و داد دست از را لرزانش تن کنترل آیناز

 :گفت بغض با و کرد بند اشکناری

 امیرحسین پدر اسم امشناسنامه تو چرا پرسیدممی وقتی! گی؟می داری چی تو _

 از که برادری خاطر به مادرت گفتیمی. ریدا اسم تا دو گفتیمی شده نوشته

 .زدمی صدا هامین رو تو داده دست

 .دهدنمی تشویق اجازه   دستش لرزش اما یار، از شنیدمی راست

 درنهایت چشم در چشم. برداشت سویش به قدمی و کرد رها را ساحل دست

 :گفت خونسردی و تفاوتیبی

 .گفتممی دروغ بهت گذشته و تمموقعی کردن پنهان خاطر به... گفتممی دروغ_

 ...پدرته امیرحسین
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 :دپرسی ناالن و کردهبغض آیناز

 !پدرته؟ امیرحسین چی یعنی _

 :گفت ادامه در و کشید درهم اخم

 !تویی امیرحسین _

 شقلب تپش! کرد؟نمی سکوت چرا نداشت، تمامی هایشسردرگمی و ناباوری انگار

 !چیست؟ برای

 :بپرسد ملتمسانه شد باعث چشمانش به جوان مرد خیره   نگاه و طوالنی سکوت

 !خبره؟ چه بگو اینجا! بابا؟ _

 زبان به بدون احساسبی و سرد گرفت؛ جوان دختر مشکی چشمان از نگاه مرد

 آن و زد زانو برداشت، چوب ایتکه رفت؛ شومینه سمت به دیگر ایکلمه آوردن

 و برداشت قدم طاقت و تاببی دخترک. انداخت شده گداخته آتش میان به را

 :گفت هامین سرد و خشک چهره   در زده زل. زد زانو کنارش

 ...!بابا؟ _

 :خورد یکه مرد بلند فریاد با ولی

  ...نیستم پدرت من... توئه پدر امیرحسین... بابا نگو من به انقدر گفتم _

 ملتمس و لرزان و آرام و انداخت مرد چهره   به متعجب نگاهی منگ و گیج آیناز

 :گفت
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 !نیستی؟ پدرم... تو که چی یعنی... تو... آخه! چی؟ یعنی_

 :داد ادامه نفس یک و تند باشد آمده یادش یچیز که انگار

 دروغ که عزیز شد، تنها خیلی بابات ُمرد مامانت وقتی گفتمی همیشه عزیز _

 !گفت؟می گفت،نمی

 دخترک. انداخت آتش میان به محکم و برداشت دیگر چوبی تکه عصبانی هامین

 ممکنغیر. شد پدرش خیره   و نشست زانو به زمین روی. کشید عقب و ترسید

 ...بود امیرحسین او... بود پدرش او... بود

 :گفت و کشید بلندی و تند نفس هامین

  ...پدرت. امیرحسینه شناسنامه  . نیست من شناسنامه   دیدی که ایشناسنامه اون _

 و شد خارج اشحنجره از ضعیفی صدای بود معمول حد از گشادتر چشمانش

 فهخ و ماند نصفه دهانش در کالم هامین زتی و تند نگاه با ولی. برد نام را پدرش

 :شد

  ...باب_

 و برخیزد جوان مرد شد، باعث هامین چشمان به اشخیره نگاه و کرد بغض

 :گفت و داد قورت را دهانش آب. بایستد شومینه و آتش رویروبه

 دیوار و در به بیخودی. آیناز داره حقیقت نوشتم برات نامه اون تو هرچی _

  ...من و پدرته نامیرحسی. نکوب
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 ...خورد را حرفش

 !کیست؟ او که بداند آیناز نداشت لزومی 

... بود غیرممکن باورش. رسید جوان دختر گوش به دارشکش عمیق هاینفس

 باور چگونه... بود گفته" بابا" او به عمر یک. دانستمی خود پدر را او عمر یک

 !نیست؟ پدرش او که کند

 :گفت پربغض و ضعیف

 ...گفتی تو ولی _

 :زد قیچی را دخترک حرف کالفه

  ...بود دروغ گفتم چی هر من _

 :دوخت دخترک به و گرفت شومینه از را نگاهش

 ...وقتی... تو پدر. بود من پسرعموی امیرحسین _

 بود؛ سخت عزیزترینش مرگ لحظه   یادآوری. بست را چشمانش

  ...کنم بزرگ رو تو شدم مجبور من... ُمرد وقتی _

 :داد ادامه و کرد باز را انشچشم

 رو من دخترخوانده   عنوان حتی. نبودی ولی بودی دخترم... کردم بزرگت و _

  ...تو... نداشتی
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 دندان به مدام که هاییلب صاحب از. گزید محکم را لبش و گرفت کام به زبان

 داایست شومینه به رو دوباره... نبود وقتش االن اما خواستمی عشق شد،می کشیده

 :گفت و

 هم مفصل هم. زیاد خیلی... مفصله خیلی مادرت و پدر مرگ قضیه   _

 ...خطرناک

 شگو برای ماندنش. بگذارد تنهایشان که داد ترجیح ساحل دو، آن صحبت حین در

 آنکه بدون و صدابی پس... نداشت لزومی آنها خصوصی گذشته   به سپردن

 ولی بود شده هامین دلداده   و عاشق او. شد خارج خانه از کند جلب را توجهشان

 و عاشق نهایتبی که ردیم به را خود که نکرد سعی هیچوقت مدت این طول در

 و دارد تعلق آیناز به هامین قلب دانستمی. کند تحمیل بود دیگر شخصی دلداده  

 کردمی بازی را نامزدش نقش او درخواست به بنا اما. بود خواهد فایدهبی تالشش

  .ردبگی تصمیم ترراحت بتواند هامین اصلی هویت از اطالع از بعد جوان دختر تا

 تصمیم ولی است آیناز عاشق شدت به آنکه با هامین چرا دانستنمی هم خودش

 برای مناسب گزینه تنها ساحل. کند بیشتر را اشفاصله و  دوری او از دارد

 .بود هامین از آیناز متعاقبا و آیناز از هامین گرفتن فاصله

 در. داشت آورعذاب هایگذشته به سختی سفر از نشان هامین طوالنی سکوت

 سویش به پا و چهاردست زانو روی و آمد خود به آیناز. نبود خود ایهو و حال

 هامین به را اشخواسته داشت سعی که حالی در ملتمس و گرفت را پایش. رفت

 :گفت کند تحمیل
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 با اول همون از! نه؟ مگه کنیمی تنبیهم اشتباهام خاطر به داری جونم، بابا! بابا؟_

 ..بودی الفمخ کمیل با اونم کم سن تو ازدواجم

 .بخشید لقایش و عطا با را بودن پدر واژه   هامین که کردمی اشحالی یکی کاش

  :گفت داد، سر که ایمظلومانه گریه   با و کرد بغض

 خاک به قسم رو تو اما. تو با هاتصمیم همه   بعد به این از کردم؛ غلط من بابا _

 ...نکن تنبیه هادروغ رجواین با و من دیگه عاشقشی، چقدر دونممی که مامان

  :گفت لرزان هاییلب با و داد تکان طرفین به آمیزجنون را سرش

 نگو؛ رو هادروغ این دخترت، آینازت، جون. باباجونم نگو دروغه؛ دونممی _

  !بابایی داره درد

 نازآی ملتمس چشمان به و گرفت شومینه از نگاه آمد؛ خود به که بود هامین باراین

 فسن عمیق. ماند ثابت پایش به چسبیده ظریف دست به چشمش و زد پلک. دوخت

 به و آورد باال را مشتش و زد هق آیناز. زد زانو زمین روی و نشست کشید،

  :نالید کوبید، هامین سینه  

 دوست انقدر رو دختری تونهمی پدر یه فقط دخترتم؛ من بگو نگو، دروغ بابا_

 !باشه داشته

 ایدب ؟!مردنمی چرا! غلیظ؟ این تا اشزندگی دختر سرخ گاهن! حد؟ این تا بیچارگی

 !برایش مردمی
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 سرعت به و شد پشیمان ولی. کند نوازش را آیناز موهای تا کرد بلند دست هامین

 رامآ را هاسال این خورده   خاک پرده   عمیقی، نفس کشیدن با. کشید عقب را دستش

 :برداشت حقیقت روی از آرام

 منم تمگف... نبود بدهکار گوششون ولی... اونجا نرین گفتم... بود هاومد بد دلم به_

 ...برگردیم تا باش مراقبش... آیناز و بمون تو گفتن... میام

  :نالید وارزمزمه و زد هق آیناز

 ...نگو هیچی نگو؛_

  :داد ادامه و دوخت سقف به را نگاهش هامین

 بذارم تونستممی چطور بود، مبرادر مثل. نذاشتم تنهاش... میام منم نه، گفتم_

 !جهنم؟ اون تو اونجا بره تنهایی

 صدای بار، یک هم شیون و بار یک مرگ اما زد،می شراره آتش آیناز تن از

  :پیچید گوشش در هامین

 تنبرنگش دیگه و رفتن باهم مامانامون و بابا وقتی. شدیم بزرگ باهم بچگی از_

 ما ولی بودن بزرگامونمامان و رگبابابز. شدیم هم کسهمه امیرحسین و من

  ...دوقلوها مثل. بدن دو تو روح یه. داشتیم رو همدیگه

 ...بود شده کشنخ شالش! بافت؟می شال و دادمی توضیح که برای

  :گفت و خندید بغض، همه آن میان
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. رستیدپمی رو نسترنش. شد عاشق کم سن توی تو مثل آیناز؛ بود تو شبیه خیلی_

 رو چی همه جون عزیز به و زدم باال آستین خودم شم،نمی حریفش دیدم وقتی

... دونستممی اگر که وای ای... دادن رو ازدواجش ترتیب آقاجون با اونم گفتم،

 ...شهمی مرگش باعث وصلت این دونستممی اگر

  :داد ادامه و کرد زهرآلودی خنده تک

  !هستین هم مثل دختر و پدر که حقا_

  :گفت درد با و کوبید هامین درد پر سینه   به فیضعی مشت آیناز

  !نزن آتیشم خدا رو تو! نزن آتیشم نگو؛ بابا نگو _

 .کردنمی حس هم را داغش هرم آینازش ولی سوختمی آتش در خودش کاش

 طاقتش هایشالتماس گذاشت، اشسینه روی را دخترک سر و نکرد تحمل هامین

  :داد ادامه د،کر اهمیتبی را هافاصله و طاق را

 اینجا وت گفت امیرحسین. شدیم پیاده ماشین از وقتی... رفتم باهاشون منم... رفتم _

 حرفشون ولی... کردم مخالفت... کنیممی صدات بود مناسب اوضاع اگه... بمون

 ودز دار،نگه رو آیناز تو گفتن شم،نمی راضی جوره هیچ دیدن وقتی. نشد تا دو

 طهنق دونستنمی. بستن حرف این با رو دهنم! ترسهمی ستبچه اون گردیم؛برمی

... اشتمد دوستش امیرحسین از بیشتر دنیا این توی که کسی تنها! بودی تو ضعفم

 ...نشستی دلم به دیدمت بیمارستان تو که اول روز همون. بودی شیرین بچگی از



 
301 

 سرش که دخترکی صدایبی هایهقهق به سپرد گوش و بست محکم را چشمانش

 :بود کرده فرو اشسینه میان محکم را

 نیدنش با... بودم برگشتنشون منتظر مغازه اون توی وقتی... بودن پست خیلی _

 ...ولی رفتم، بیرون مغازه از بودی بغلم توی که تو با عجیبی صداهای و سر

 کشید درد. آخر نگاه آن و لحظه آن آوردن زبان به داشت درد خیلی. داشت درد

 :کرد بغض و زد هق... هامین

 و داد تکون رو رشس دید منو تا... افتاد امیرحسین به چشمم بیرون اومدم تا _

 !بستین؟ رو دستاش چرا بگم... جلو برم که برداشتم قدم"... نه نه" زد لب برام

 وت به". نه" زد لب صدابی دوباره و کرد اخم امیرحسین ولی! دارین؟ چیکارشون

 خترد تو بفهمن اگر که نگرانته فهمیدم. توئه به منظورش فهمیدم تازه. کرد اشاره

 شونک کشون و بسته دست رو دوشون هر. بیارن هم تو سر یبالی یه شاید نسترنی

 و ویدمد دنبالشون!  کنم؟ چیکار باید دونستمنمی بودی بغلم توام. بودم مات. بردن

... شهب تموم لعنتی بازی این زودتر کردممی دعا هی. رفتم سرشون پشت یواشکی

 از. شدنمی متمو و داشت ادامه عمرم آخر تا بازی اون کاش. شدنمی کاش ولی

 اروست بیرون به چسبیده درست مخروبه و متروکه کلبه یه. شدن خارج روستا

 .بستن رو در و کلبه تو دادن هل اونارو... بود

 نبود کرده حبس کلبه اون تو رو مادرت و پدر قلچماق چندتا اون با که پیرمردی

 :اومد حرف به
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 رو مشعل اون... کنممی پاک دامنم از رو ننگ لکه   این سالها از بعد باالخره _

 ...بیارین

 هک نسترنی به! نسترن؟ به! ننگ؟ لکه   گهمی کی به داره کردممی فکر داشتم

 !کرد؟می خودش شرمنده هم رو گل برگ پاکیش،

 همش کردممی فکر. بودم مات. کردن خیس بنزین و نفت از رو کلبه تمام آن یه

 دستای تو رو مشعل کههمین... نداشتم رو العملیعکس هیچ انجام قدرت... بازیه

 که دادم تکون رو پاهام که همین اما. اومدم خودم به تازه دیدم لعنتی پیرمرد اون

 محکم رو دستات تو. برم سمتشون به

 ولی کردم نگات. شدممی خفه داشتم که محکم اونقدر. کردی حلقه گردنم دور

  ...و شد بلند کلبه از تیشآ ولی اونا سمت برم دوباره خواستم... بودی خواب

 تو امیرحسین فریاد صدای هنوز... گوشمه تو نسترن هایجیغ صدای هنوز

 ...گوشمه

 بود؟ زنده هنوز چرا. بود کرده داغ. بود گرمش

 :گفت نفرت با و کرد اشاره شومینه آتیش به

... سوختم نسترن و امیرحسین پای به پا اونجا منم... متنفرم آتیش از هنوز_

 جاتن رو نسترن و امیرحسین یادگار تنها رو، زندگیم داشته   تنها باید اما مسوخت

 ...دادم می
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. شود خیره چشمانش در و بردارد او سینه   از را سرش آیناز شد باعث سکوتش

 یشترب را جوان دختر و بود شده آشکار غمی به تبدیل پیش لحظاتی خشمگین نگاه

 :گفت و گریه و بغض میان. کرد دگرگون

 ...بودی تو من بابای عمر یه... کنم باور... تونم...نمی _

 ...سوختن غمش درو نداشتندایناز باور. نمیکرد باور هم خودش

. یدکش باال را راستش زانوی و کرد ترمحکم سرش پشت مبل به را اشتکیه هامین

 رقص به موهایش میان را هایشپنجه کالفه و داد قرار زانو روی را آرنجش

 :گفت آرام و بست را چشمانش. رددرآو

 ...نبودم هم بابات _

 یول بوده شوهرش عمر یک که فهمیدمی باید... بود وقتش االن... بگوید خواست

 نازش گل تا بود کرده پدری حقش در شوهرش دانستمی باید. بود دیده پدر را او

 ...مادریبی از هم پدریبی از هم نشکند

 ...ولی بگوید خواست

 این در که شدمی دخترکی نابودی باعث همزمان شوک دو. گزید را ودخ زبان

 رویا با که زیبایی هایکاخ و شده نابود آرزوهایش و آمال تمام اخیر سال یک

 .شدند تبدیل ویرانی به بود ساخته

 ای هپشتوان اینازو میمرد واقعا دیگر انوقت! نشدن و نداشتن و گفتن بود ریسک

 !نداشت
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 دایشص دوباره آیناز وقتی و نشکست را سکوتش... نگفت و گرفت کام به زبان

 اتنه زدمی موج درونش نگفته حرف هزار که چشمانی با آلودبغض و غمگین کرد

 ...بود دخترک جواب سکوت هم باز و کرد نگاهش

  .بود رفیقش تنها آینه روزها ینا

 که بود شباهتی دنبال آینه روی در رو و بود بسته دنیا روی به را اتاقش در

 ...کند نقض را هامین هایحرف

 !پدر؟! امیرحسین؟! هامین؟

 زندگی مسخره   هایبازی در غرق آنقدر که حال. شناختنمی را اشوادهخان تنها

... هبود او با زندگی این بازی ترینکوچک تنها کمیل، ماجرای که فهمید بود شده

 احساسش که پدرش خطای ترینخبط نتوانست هاسالاین طول تمام در که بد چقدر

 عشق نتوانست عاشقی در ادعاهایش تمام با که بدتر چقدر و بشناسد را بود

 تصمیم عاقالنه آخر در و دهد گوش هایشتوجیح به. بشناسد را اشچندماهه

  .بگیرد

 .کشاند روز این به را او که کمیل پوسیده   افکار به لعنت

  .شد بسته اشنطفه که اولی روز به لعنت

 !اشزندگی هایلحظه تمام به لعنت
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 و هامین زن کردمی فکر که نامی نسترن. شناختنمی را اشواقعی خود او

 پدرش تنهایی نگران همیشه او و نبوده بیش خواهری چون برایش است، مادرش

 ...بود نسترن از بعد

 !مزخرفی پیچیده   درهم روابط چه

  .کردمی جبران بود گرفته که سکوتی روزه با را دلش فریاد

 زبان بر میکال دیگر کشید بیرون او آغوش از را خودش که ایلحظه آن از

  !نیاورد

  !کردمی سرزنش بودن ساحل کنار خاطر به را هامین که آورد یاد به را لحظاتی

 !مزاحم؟ یک جز بود که او

  .بود کرده تحمل را اضافه بار این که بوسیدمی هم را هامین پای و دست باید

  .کردمی سرکشی زیادی که ایاضافه بار

 درپ کار اتاق سمت به و آید بیرون اتاق از تا شد حاضر هفته دو از بعد باالخره

  !برود سابقش

 ...پدر غریب واژه   حتی نه و امیرحسین نه هامین، نه! بود" او" نامش

 :رسید گوش به اشخسته صدای که زد در به ایضربه

  !خانوم مینا داخل بفرمایید _
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 ضافیا حس روی هم اشخسته صدای حتی! اشخانواده تنها با بود کرده چه

  .کردمی سنگینی هایشبودن

  .شد داخل ایآهسته هایقدم با و کرد باز را اتاق در

 ایخسته آه بود، هاگزارش کننده خسته هایکاغذ داخل سرش که همانطور هامین

  :پرسید و کشید

 !ساکته؟ هم هنوز! خورد؟ رو غذاش_

 .بود هایشحرف شروع برای کالمی دنبال ذهن در و کرد سکوت

 مهزمز شد، روروبه دخترک بسته   هایچشم با که کشید عمیقی نفس دوباره مینها

  :کرد

 !آیناز؟_

 دبای که باالخره. بود معنیبی آیناز برای هم دادمی جوالن صدایش در که تعجبی

 بیدار عشق جز احساسش هر که اویی برای. نداشت فردا و امروز. زدندمی حرف

 .بود زدن حرف تصمیم بهترین بود،

 !بشینم؟ تونممی_

 به مختص هایدلبری از ایذره دیگر. شناختنمی را اشنخراشیده و سرد صدای

 ادد تکان سری تنها گرم، اما متعجب لبخندی با هامین. نبود صدایش در هم خودش

 ...کرد نشستن به دعوت را او و
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 .زدمی داد،می شوهرش داشت که زمانی را لبخندها این کاش ای و

 نفس را آیناز حضور تنها او و زد زل هامین به محابا بی و نشست مبل روی زآینا

 .کشیدمی

 یول" بابا" بگوید تا کرد باز لب. کردمی رصد را هامین عجیبی نگاه با آیناز

: گفت و کشید فریاد سرش بر عصبانی شدت به هامین کلمه این گفتن با بار آخرین

 "بابا نگو من به نیستم، بابات من"

 صدایش در وحشتناکی حسیبی با و ریخت دور را بود کرد آماده که هاییرفح

  :گفت

 راچ! گذاشت؟ کنار اشتباه یه با رو من عزیزم بابای چرا. بود سوال برام همیشه _

 حتی! نداد؟ جبران فرصت بهم چرا! نکرد؟ درک رو دخترش سولماز بابای مثل

 به ور گرمش آغوش! گرفت نظر در برام رو تنبیه بدترین هم کمیل رفتن از بعد

  .بست روم

  :داد ادامه و هامین پرصالبت و مهربان چشمان در زد زل

 ایدش نکن، برداشت اشتباه. کنممی حس رو اون عجیب کشش و خون تأثیر حاال_

 ...ولی کردنمی بزرگ رو من تو خوبی به بود زنده هم شده خاک جسم اون اگر

  :داد ادامه تلخی نیشخند با هامین

 !چی؟ ولی! بگو_

  :داد ادامه حسیبی همان با
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 تصمیم یه با. نداشت رو بودن شده ریزیبرنامه ربات یک انتظار من از ولی _

  !گذاشتنمی کنار رو من اشتباه

 :غرید عصبانیت با و شد بلند میز پشت از ضرب یک هامین

  !آیناز انصافیبی خیلی_

 :گفت گلوگیر بغض با و زد زل او های چشم در هامین خشم به توجهبی آیناز

 زندگی از کردی، بزرگ منو که بودی تو! باشی؟ من بابای خواینمی دیگه چرا_

 ...من. گذشتی جوونیت و

 :کرد زمزمه و انداخت پایین را سرش

 ...برم اینجا از خواممی _

 !!!دیگر بود شوک

 لبخند با و شد وارد صلح در از. آیناز کرده   بغض صدای از گرفت آرام هامین

 قرار آن سته  د روی را آرنجش  و نشست آیناز کناری مبل روی. زد دور را میز

 به خیره. شد خمیده اشچهره دیدن بهتر برای و متمایل دخترک سوی به. داد

 هامین چشمان در زدنزل و کردن رصد به را زمین کف حاال که آینازی چشمان

 :گفت و ،شد بود داده ترجیح

  !داری بابا تو _
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 هامین چشمان به را آبش پر چشمان و گرفت باال را سرش خشنود ایلحظه آیناز

 مبل روی ترصاف کمی توانست هامین و شدمی دیده بهتر صورتش حاال. دوخت

 :داد ادامه بود دلش بر که غمی تمام با. بنشیند

 ...مادرت نسترن و پدرته امیرحسین _

 :گفت و نکرد پنهان هایشپلک پشت ایلحظه برای حتی را اششیفته نگاه

 ...آیناز بگم بهت رو واقعیتی یه باید من _

 ار حرفش آلودبغض بود، شده ناامید هم باز امیدش او جمله   شنیدن با که دخترک

 :برید

 !باشی؟ بابام خواینمی دیگه اینکه _

  .بکشد قلب به را حرف این سنگینی تا بست پلک باراین

 :داد جواب و دوخت دخترک به را نگاهش باز بعد ایلحظه

 ...نبودم بابات وقتهیچ _

 :غرید آیناز

 تا زدی خودت زندگی از سال هفده... کردی بزرگ منو سال هفده تو اما... اما _

 ...باشی من بابای

 خواستن نه و بود بودن دختر و پدر سر نه بحث. بود ُمرده زنده را اشزندگی او

 خرج آینازش برای وجود تمام با سال هفده که بود حسی سر بحث! نخواستن و
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 نمشترکشا زندگی هاسال نخورده   دست عروسک ینازآ. نبود پشیمان اصال و کرده

 !ظریف قدرهمان و زیبا قدرهمان. بود

 :کرد تکرار و نشست هامین ابروهای میان اخمی

 ...راستش... نبودم بابات من اما _

 ...ترسخت گفتن رو در رو و بود سخت گفتن. گرفت دندان به لب

 :داد ادامه و گرفت پایین را نگاهش

 نم بابا، نگو بهم بگم بهت تونستمنمی زدیمی صدام بابا و بودی چهب وقتی _

 وت که اونجوری چیز هیچ ولی... کردم عادت و شد عادی برام کمکم! نیستم بابات

 ...نبود کنیمی فکر

 ...حاشیهبی و مستقیم کرد نگاهش

 ...شد حسبی زبانش و تپید تند قلبش

 !کرد؟می اشحالی باید چگونه

 !گرفتی؟ لقب را امهمسری عنوان که نبودی بیش خردسالی ویدبگ چگونه

 مک گنجایشش که االن حداقل... نبود حقش! کند؟ تحمل شوک عروسکش باید چقدر

 !نداشت معنایی هم شانزندگی نگفته   حقیقت شدن کشدار! کی؟ تا اما. بود شده

 یدشا که غمی... کشید دوش به تنهایی به سال هفده که بود غمی! نبود؟! بود ظلم

 ...یافتمی التیام گفتن با تنها
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 و شد بلند جای از. نهاد هم روی محکم را نشچشما و برد موهایش به دست کالفه

 الزم وقت گذشته، از و آیناز از خود، از گفتن برای. زد قدم اتاق در قدمی چند

  .خریدمی وقت داشت قلبش به التماس با و داشت

 باز آمدنمی خوشش خدا! شدمی تلف داشت آیناز دوباره   دادن دست از با وقت این

 !کرد؟می چه را آیناز خب... اما بردارد قدم او ننخواست و نداشتن تالطم در

 کرد،می دنبال را هامین سرگردانش چشمان با مضطرب و نگران جوان دختر

 .باشد داشته اطالع اشقراریبی همه این علت از آنکهبی

 را دودش تمام و زد آن به عمیقی پک و آتش سیگاری و رفت میز سوی به هامین

 :گفت آیناز به رو و گشتبر. فرستاد هایشریه به

  .نیست حاشیهبی و ساده هم اونقدرها ما گذشته   یعنی... تو گذشته   _

 !آوردمی باال را دخترک جان و کندنمی جان چرا

 :زد سیگار به دیگر پکی و کشید عمیقی نفس

 مادرت و پدر که اونایی. آیناز داشت تو و من با رو بدی خیلی بازی سرنوشت _

 و مادر از بدی کینه   اون... پدربزرگت. بودن خودت خون زا کشتن رو

 اشنتیجه رفت دیدنش به هاسال از بعد نسترن وقتی. داشت دل به مادربزرگت

  ...رو مادرت و پدر... تو و دادم دست از رو امیرحسین من. شد من و تو کسیبی

 گارسی مکرر دود میان از را خودو آیناز گذشته   داشت انگیز غم و تلخ

 .کشیدمی بیرون
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 ناآرام دخترک به داشت سعی و درآورد رقص به انگشتانش میان را سیگار

 :بگوید کاست و کمبی مو به مو را واقعیت همه   رویشروبه

 با نشد پسردار اولش زن از وقتی. بود روستا یه کدخدای پدربزرگت _

 ...شد دختردار هم اون بد بخت از ولی. کرد ازدواج مادربزرگت

 :کرد مچاله را قلبش آیناز هایگونه روی روان هایاشک. کرد نگاهش

 شده دختردار هم باز که فهمید وقتی کدخدا... بود نسترن مادرت دختر اون _

. کنهمی ایدیگه روستای کدخدای پسر برناف بچگی همون تو رو مادرت

 اومدن... کرد فرار اونجا از و برداشت رو نسترن شبونه. فهمید که مادربزرگت

 چون و کننمی پیداشون شهر تو من مادربزرگ و پدربزرگ اتفاقی... تهران

 که بعد چندروز... خونه میارن خودشون همراه نبود خوب زن اون وضعیت

 شاول! کنه زندگی ما خونه   تو میتونه که گفت بهش پدربزرگ فهمیدیم ماجرارو

 ونه  خ تو نسترن. بره که نداشت رو جایی چون. شد راضی بعد ولی کردنمی قبول

 باهم بیشتر و امیرحسین همسن. بودیم هم همبازی بچگی از. شد بزرگ ما کنار

 و داشت رو هواش بیشتر امیرحسین شدیممی بزرگتر هرچی. بودن صمیمی

 ازدواج باهاش خوادمی و عاشقشه که کرد اعتراف روز یه اینکه تا بود مراقبش

 سربازی از بعد که نشد راضی کردم یکار هر بود، سالش هفده همش. کنه

 هشد عاشق واقعا فهمید وقتی بابابزرگ. تونهنمی اون بدون گفت. کنن ازدواج

 .انداختیم راه رو عروسی بساط و نشد مانعش
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 در را سیگارشته. بود غرق گذشته خاطرات در هنوز و بود شده تمام سیگارش

 :گفت حسرت با و کرد رها میز روی زیرسیگاری

... خوشبخته برادرم بودم خوشحال... هم برای مردنمی... بودن هم عاشق _

 تیوق. نداشتم وقتهیچ که بود خواهر یه منم برای. بود نمونه زن یه اواقع نسترن

 ...ولی کنه پیدا رو پدرش کرد سعی اون مرد نسترن مادر

 :گفت صدایش گرفتگی میان در واردحسرت کرد بغض

 ..کردنمی پیداش کاش _

 زدمی هق سکوت در و نشسته مبل روی که جوانی دختر به زد زل باز و چرخید

 :گفت هوابی و آرام... دادمی گوش حبتهایشص به و

 ...نبودم پدرت من اما _

 لیو. بشنود هم باز داشت دوست. بداند مادرش و پدر از بیشتر داشت دوست آیناز

 :گفت و کرد پاک را هایشاشک. کرد کور را اشتیاقش هامین آخر جمله  

  !بگی؟ اینجوری تونیمی چطور. کردی بزرگم. کردی پدری حقم در _

 ؟!داشت حالش به نفعی چه کردن کنکاش... دیگر نبود

 ...کردمی سکوت کاش

 !بود؟ رسیده وقتش آیا

 !شد؟نمی متنفر او از شنیدمی وقتی آیا
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 :گفت و برد باال را اششدهکشیده درهم ابروهای انتهای

. شد جهنم زندگی تو، با فقط و نسترن و امیرحسین بدون اونم برگشتم، وقتی _

 از. نمیره یادم روزهارو اون هیچوقت. افتاد پا از که نرسید ماه یک به آقاجون

 و پدر مرگ از بعد که پدربزرگی افتادن پا از و امیرحسین و نسترن دادن دست

. بود عمرش آخر روزهای. بود سخت خیلی شد ندارمون و دار تنها مادرهامون

 !کنم؟ یکارچ باید دونستمنمی بودم کالفه من. کردن جوابمون دکترها

 .ردک قفل هم به کمر پشت را دستانش. برداشت قدم پنجره سوی به و کرد سکوت

 ...شاید کند کم را حقیقت گفتن استرس خواستمی

 :داد ادامه آرام و داد قورت را دهانش آب

 ...آقاجون... شب یه _

 خبر چیز هیچ از هم روحش دختر این وقتی بچیند هم کنار را کلمات چطور

 !ندارد؟

 :کرد باز زبان دوباره فرساطاقت و سخت

 رفتن و مرگ از همش... بود ناامید. پیشش رفتم خواست رو من آقاجون وقتی _

 خودش ولی بودیم نگفته بهش چیزی... بود شده الهام بهش که انگار. زدمی حرف

 نیامیرحسی نگران. تو نگران من، نگران... بود نگران. نداره فرصتی بود فهمیده

 ...برنگشت اشجنازه چوقتهی که
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 ندب نفسش که وهللا به. نبود مردش انگار او و خواستمی گفتن لفافه در را اینجا

 .بود آمده

 واقعا. شد حسبی و سنگین زبانش هم باز. کرد سکوت و کشید نفسی عمیق

 نبودی، من دختر تو بگوید و بدوزد دخترک چشم در چشم که بود دشوار برایش

 !بودی من همسر تو

 نازآی بود ممکن که نگاهی از ترسیدمی شدت به کرد، رخنه جانش به عمیق ترسی

  .باشد داشته او به

 شده خالصه او در اشزندگی تمام که لرزانی دخترک این بود شده ترسش تمام

  .بود

 ...اما کرد باز لب از لب بار چندین

  .کند متنفر خود از را آیناز توانستنمی! توانستنمی نه

 زا را آیناز که بود نجاتی راه پی در و سوختمی آتش در خود. بود سختی شرایط

 .دهد نجات آتش انهم

 مه حقیقت این از بدتر آیا کردمی فکر خود با و نگاه او به سکوت در اما آیناز

 !کرده؟ نگران اینگونه را او که افتاده اتفاق برایش

 او با مضحکی شوخی زندگی! نبود هم ناراحت حتی دیگر بود، سرد و حسبی

  .نداشت هم اعتراض نای حتی او و بود کرده
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 رو جدید بازی یه حوصله   دیگه کن باور بگو؛ رو چی همه االن همین! بگو _

 خبر هم چقدر هر مرگشون، حاال و مادرم و پدر حقیقت هم بعد کمیل، اول! ندارم

  !رسهنمی شدنم و بودن کار و کسبی پای به باشه بدی

 به زنده و شدمی زنده و مردمی. گرفت آتش خود خاکستر زیر از دوباره هامین

 !باز شدمی گور

 .کردمی تمامش کامال آخر هاشدن تمام نصفه این

  :غرید خشم با و کوبید پنجره لبه   روی به مشتی

  !نداری حق. آیناز بگیری ندیده رو من وجود نداری حق تو _

  :گفت تمسخرآمیز و پوچ نگاهی با آیناز

 نیآسمو بالی یه! ام؟کی من! منی بابای عموی پسر فقط تو! هستی؟ کی تو مگه _

 ...سرباال تف یه! زندگیت وسط افتاد صاف که

 .شدمی منعکس ذهنش در صدا چقدر. شدمی وارد روحش و تن به درد چقدر

 ...انگار زدند آتش را مغرش

 بیدکو میز روی محکم را هایشمشت جفت ایستاد، میزش پشت و گذاشت پیش قدم

 آن، متعاقب و رسید نجوا دختر گوش به میز روی شیشه   خوردن ترک صدای که

 :هامین درمانده فریاد صدای
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 من زن تو! هان؟! بودی؟ کی تو دونیمی! ببند رو دهنت آیناز، ببند رو دهنت_

 !لعنتی بودی من زن! بودی

 چیزی نداشت نا حتی بود، مانده باز دهانش. شد کوبانده دخترک صورت به بهت

 !نداشت بهتری حال هم هامین خود! بپرسد

 دل در و گزید محکم را لبش. کرد نگاه آیناز به شوکه و شد ساکت هیکبار به

 هک اشتباهی. بود کرده دادن توضیح به شروع ماجرا ته از. کرد خود نثار ناسزایی

 باال را سرش. کرد تکرار هم آیناز مقابل در دقیقا را داد انجام کمیل مقابل در

  :گفت نگرانی با و آورد

 ...توضیح آیناز _

 تسم به سریع بیاندازد هامین به نگاهینیم حتی اینکه بدون و زد عقی ماا آیناز

  !دوید دستشویی

 رد و شد دستشویی وارد آیناز اما رفت دنبالش به و زد صدایش نگرانی با هامین

  .کوبید محکم را

 ...وجودش از شد متنفر و زد هق. آورد باال را انزجارش حس تمام و زد عق

! بود؟ همسرش که پدری! بمیرد تا شود خالی آنقدر النا همین خواستمی دلش

  ...انگار شدنمی هضم

 و زیاد هایششده خورده حجم که بس! شدنمی هم آورده باال حتی! چیست؟ هضم

 !باور و توهم از پر بود، سنگین
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 قفسه   در. ریختمی اشک عجز سر از و شد شکسته هم هامین هایاشک سد

 آیناز برای نسترن و امیرحسین از فقط و کردمی احساس شدیدی درد اشسینه

  .خواستمی صبر طلب

 اهنگ هامین به و شد خارج دستشویی از خیس صورتی با آیناز بعد ساعتی ربع

  .کرد

 حالش و گذاشت او بازوی روی را دستش آیناز، غریب نگاه به توجهبی اما هامین

 :پرسید را

 ...خوب-

 احساس چپش گونه   روی را شدیدی سوزش که بود نرسیده اتمام به اشجمله هنوز

 !کرد

 که بود جوان دخترک برای سهمگینی و زرگب شوک آنچنان حرف این شنیدن

 گوشه   از مزاحم اشکی قطره. خوردمی بهم حالش هامین چهره   دیدن از حتی

 صورتش سیلی، ناگهانی ضربه   از که هامین گذاشت، پیش قدمی و چکید چشمش

 ینازآ اشکی چشمان به را دلگیرش نگاه و برگشت بود شده متمایل مخالف سمت به

  .دوخت

  !د؟بو الیقش

 !آیا؟ بود انصاف
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 شدمی نفس برایش و چسباندمی هایشنفس به نفس که هامینی توانستمی چطور

 !بیازارد؟ اینگونه را

 !!!بود ترکم کمیل ازیعنی

 و زد پلک. داشت ناباوری و شوک و نفرت از نشان آیناز متوالی و تند هاینفس

 پایین را سرش حرفبی و خجول هامین که چکید چشمش از دیگر اشکی قطره

 انشده آب. داشت گلو در جنگی توپ یک سنگینی به بغضی جوان دختر. گرفت

 :پرسید و داد قورت را

 !بابا؟ دیمی من تحویل چیه مزخرفات این _

 !!!چسباندنمی هامین شخصیت به را بابا ناهمگون کلمه   انقدر کاش

 !بود شده خسته آیناز هایمسئولیت بار زیر کشیدن نفس از دیگر

 !اشقلبی عمیق هایخواستن از دور! پدر عنوان با هم آن

 کند باور خواستنمی هم هنوز. شد غرق نگاهش در و کرد بلند را سرش هامین

 .نیست پدرش او که

 احساس واضح و مشهود هامین سینه   روی دستانش لرزش. چسبید را اشیقه

 :گفت و کرد باز بل. خواستنمی آینازش برای را سختی و زجر این. شدمی

 خدا وای! من پدر! تو! ممکنه؟ چطور... خوابه یه اینا همه   بگو خدا رو تو _

 ...شهنمی باورم
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 ماا بود فهمیده را حقیقت تازه آیناز. داد قورت را دهانش آب و کشید عمیقی نفس

 بابا تتوانسنمی دیگر. بود کرده زندگی حقیقت این با تمام سال هفده که بود او این

  .کند تحمل را آیناز هایگفتن

 در. گرفت را آیناز هایشانه ای پوستی زیر حرص با و کشید عمیقی نفس

  :داد محکمی تکان را هایششانه و زد زل چشمانش

 من! آیناز؟ بیایم بیرون دروغین جهنم این از ذارینمی چرا! کنی؟نمی بس چرا_

 حرمت که چقدر هر تو... تشوهر دختر، بودم شوهرت من. نبودم و نیستم پدرت

 عوض حقیقت این ببری بین از زهرآگینت هایحرف و زدن سیلی با رو من

 من. نکوب صورتم تو هاتگفتن بابا با رو ظاهری دروغ این انقدر پس! شهنمی

  !دختر نکن متنفر خودم از رو

 !او خود به برسد چه شکستمی هامین هایحرف شنیدن با هم خدا قلب 

 آیناز چشمان باراین. بود کشیده فریاد هایشدرماندگی تمام با را شآخر جمله  

  .نداشت اشکی

 اهشنگ چاله   سیاه در راستی به اما کرد، نگاه چشمانش در بیشتری نفوذ با هامین

  .نبود پیدا حسی هیچ

  :کرد زمزمه احساسبی و سرد آیناز

 ...امشب _

  :کرد زمزمه یسرد با آیناز که زد زل دهانش به متعجب هامین
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  !باش پدرم... امشب همین فقط _

 دور دستانش و اشسینه روی آیناز سر کند، درک را اشجمله بخواهد هامین تا

 !شد قفل کمرش

 !احساسش؟ و عشق کنترل یا نفس کنترل

 !نبود که نبود عاشق و بیچاره هامین کنترل حیطه   در هیچکدام 

 سرعت به هاگرفته برق همچون هامین که بود نگذشته بیشتر دقیقه چند هنوز

 .گرفت فاصله آیناز از و برداشت عقب به قدمی

 :گفت بریده هایشهقهق میان دخترک

 ...رحمیبی خیلی... تو... تو _

 داشت سعی که حالی در و کرد پشت جوان دختر به لرزان و طاقتبی هامین

 با و برد پرپشتش هایمو میان به را لرزانش دست ندهد، دست از را خود کنترل

 :گفت ضعیفی صدای

 نگه رو راز این سال هفده... مادر و داشتی پدر تو... هستی و بودی امانت تو _

 ...من. آیناز نبودم پدرت... بودی بچه چون داشتم

 سخت آیناز برای بودن مرد... آوردنش زبان به بود سخت هم باز ولی بود گفته

 هم باز که خواهدمی شاید و بوده آیناز مرد که قضیه این راندن برکالم اما نبود

 .بود سخت باشد، مردش
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 ه  پیکر بر روانی و روحی فشار از حاکی صدایش لرزش بست، کممح را چشمانش

 :داد ادامه ترآرام. بود اشخسته

  ...باید آقاجون خواست به من _

 ...فرساطاقت و سخت کندنی جان همچون کشید آهی

 :کرد کامل لرزان تنی با را اشجمله

 ور آیناز یرهبم هم عزیزت من، از بعد اگر گفتمی آقاجون. کردممی عقدت باید _

 ببرن رو دخترمون که کنن کاری فضول مردم   ممکنه گفتمی. میگیرن تو از

 تو نتونه کسی کرد، فوت هم عزیز اگر که شدیمی من محرم باید... پرورشگاه

 صورت به آقاجون، خواست به. بده پرورشگاه تحویل و بگیره من از رو

 جاری تو و من بین قتیمو عقد ساله بیست معلوم مدت با محضری و نویسدست

  .شد

 حسبی و لمس تنش. نشست زمین روی آرامی به و خورد سر دیوار کنار آیناز

 ...اما آینازش کشیدن آغوش به برای کردمی درد هامین تن. بود شده

 نبود؛ درست

 تراشتباه حرکتی اشتباه، حرکت هر! دهد انجام اشتباهی حرکت نباید امشب

 ...و بوسه به بود نممک آغوش مثال. طلبیدمی

 نفس صدای داشت جانبی جسم یک با که تفاوتی تنها. انداخت آیناز به نگاهی

 ...بود بازش هایچشم و کشیدن
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 محض به اما کند؛ تعریف هم را قصه این مانده   ته تا کشید عمیقی نفس هامین

  :گفت سردی با آیناز ،کردن باز دهان

  !نمونده زدن عق برای امعدهم توی هیچی کن باور! نزن حرفی دیگه_

 ینازآ خاکستر زیر آتشی تا کرد سکوت هم باز اما شکست؛ پیش از بیش هامین دل

   .نباشد

  :گفت برود، اتاقش به آنکه از قبل و شد بلند

  !نیست نگرانی به نیازی اختیارته، در چیزهمه. رممی اینجا از فردا_

 :گفت خودخواهی با آیناز

  !نبودنته دارم، احتیاج هک چیزی تنها به _

  :گفت رحمیبی با و زد زل هامین چشمان در

 !برنگرد وقت هیچ _

 و رعد صدای میان و خانه فضای در عجیبی آرامش تعجب کمال در شب آن

 با هامدت از پس آیناز و هامین. بود برقرار نداشت، همراه به بارانی که برقی

   .رفتند خواب به آسوده و راحت خیالی

 هفده از پس هامین انگار و نبود آتش از اثری اینبار هامین، رویای و خواب در

  .رود خواب به کابوسبی را شبی توانست سال
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 و کرد ترک را خانه صدا و سربی چمدان، یک با تنها هامین صبح، پنج ساعت

  .کردمی نظاره را رفتنش پنجره، پشت از آیناز

 ات دلش سنگینی در، شدن بسته و گپارکین از ماشین رفتن بیرون محض به

  .شد رفع حدودی

 به زندگی که بود زخمی برای مرهم بهترین زمان، چاشنی با هامین نبودن

  .بود زده شاهرگش

 ...آوردندمی طاقت اگر. بود دویشان هر برای جدیدی روز امروز

 .کردمی فراموش را لقبش باید که پدری دیگری و دختر لقب با یکی

 ...شدمی معنیبی برایشان غیرممکن واژه   دیگر آوردندمی دوام هم دونب اگر آنها

  .کرد صدا را خانوم مینا و گذاشت میز روی را شیرینی جعبه   حال و حسیب

  :گفت زده ذوق و آمد بیرون آشپزخانه از عجله با زن

 !شد؟ چی نتیجه دخترم؛ باشی خبر خوش که الهی _

 تنها با را اشخوشحالی بوسید، را خانوم مینا گونه   و زد جانیکم لبخند آیناز

  :کرد تقسیم همدمش

  !شدم قبول جون؛ مینا شدم قبول _

  :کرد زمزمه مهربانی با و کشید آیناز سر به دستی خانوم مینا
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 چای تا دو بعد. بزنم غذا به سر یک برم من دخترم؛ باشی موفق که شاءهللاان _

   .بخوریم باهم رو قبولیت شیرینی که میارم

 رها را او و زد لبخندی داشت، زن همین به تنها روزها این که مهری با آیناز

  .کرد

 نازآی از سرعت به و برداشت را تلفنش آشپزخانه به رفتن حین در میانسال زن

 .شد دور

 تاب او حتی که بودند آورده سرشان بر چه. شد تلخی نیشخند به تبدیل آیناز لبخند

 !نداشت؟ را صدایش شنیدن

  .نشست میزش جلوی مبل روی و شد هامین کار اتاق وارد

 را روحش وحشی هایرگ موم مثل و نشسته گلویش روی الهیو مانند خاطرات

  .فشردند

 .چالند را دلش شدند،می له روحش غرور پای زیر که هاییبرگ خشخش صدای

 ،گذشت هفته یک. رفت هامین کرد، نابود را جفتشان شب آن که طوفانی از بعد

 هایزمزمه ود،ب کرده هضم کمکم را موجود شرایط و شده آرام که جوان دختر

 ایبر. برود تا بود رفته هامین اینکه از دریغ اما. شد گرفته سر از اشدلتنگی

 ...همیشه

 اینکه از دریغ هم باز اما شد؛ خشک در به آیناز چشم و گذشتند هم پی از روزها

  .ببیند در قاب در را او سایه   حتی
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 یک ماا! نبود کم تداش که کسی تنها به وابستگی سال هفده بود، دلتنگش شدیدأ

 .نماند منتظرش دیگر که داد قول خود به روز

 و دکشیمی نفس را بویش که همین. کرد کوچ او کار اتاق به و جمع را هایشکتاب

 ...انگار بود بس برایش کردمی زندگی

 در هامین روح! نه را هامین نبود اما بپذیرد توانستمی را کمیل نبود

 .نبود ساده کردن راموشف و بود دمیده اشزندگی

 تربیش موضوع این و بود شنیده را هامین با خانوم مینا زدن حرف تلفنی گهگاهی

  .شکستمی را دلش

 روزش، و حال پرسیدن برای او که بودند شده دور هم از آنقدر حال به تا کی از

 !زد؟می زنگ خانوم مینا به قایمکی

 خانه را نامش که مسکوت تانقبرس این در آینازی شاید نگفت خود با حتی

 غنج دلش. بشنود را صدایش دیگر بار یک تا زندمی پرپر دلش اند،گذاشته

 سر پشت را سختی روزهای چه... نبود پدرش دیگر که ببیند را مردی رودمی

 قالب در بلکه پدر نقش در نه هامین اصلی ماهیت حقیقت شنیدن. بود گذاشته

 ار امیرحسین شیرین دختربچه   دل واقعیت ردنک پنهان با داشت سعی که همسری

 دازه  ان به برایش نکند آرزو و حسرت برایش را" بابا" لفظ از استفاده و نشکند

 ...دشوار و بود سخت سال هفده

 شوکی برایش هامین بودن همسر و نبودن پدر آن از بعد و مادر و پدر شدن کشته

  .بود سهمگین
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 ...بود شده متنفر سرنوشتش و ینهام و خود از لحظه آن در چقدر و

 وجودش در آرامشی روزها این شد باعث اشگذشته تمام کردن مرور و تنهایی اما

  .شود او منتبی لطف سپاسگذار حتی و دهد حق هامین به. کند رخنه

 ...همسر اما

 دانستمی پدر را هامین او. بود آورخجالت برایش باره این در خیال و فکر حتی

 .پدر نه بود همسرش هآنک حال و

 به دل در و گرفتمی دندان به لب خجالت از کردمی فکر روزها آن به وقتی

 !بود؟ نشده هایشگرفتن آغوش و بوسه از مانع هیچوقت چرا که زدمی غر هامین

 مانعش که بود داشته اگر. است نداشته کردن پدری جز فکری که است معلوم

 !...شاید و شدمی

 عزت مانده   ته دست کار تنگش دل   تا کرد هایشدرس مطالعه   غرق را خودش

 !شکستن همه این بود بس. ندهد غرورش و نفس

 از یکی در و گرفت را هایشدرس به گرفتن پناه آن نتیجه   باالخره امروز و

 داشت او برای را رویایش هامین که ایرشته همان در شهر، مشهور هایدانشگاه

  .شد قبول

 لگیحوصبی با و جهید بیرون افکارش باتالق از موبایلش، زنگ صدای شنیدن با

 :داد جواب

 !ه؟بل _
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  :کرد زدن غر به شروع کند، سالمی آنکهبی سولماز

 ولی شدم قبول مشهد آزاد دانشگاه. کنم گریه خوادمی دلم محمد این دست از _

 بولق همینجا بدی کنکور دیگه سال باید که کفش یک توی گذاشته رو پاش محمد

 که نهکنمی قبول گیرم،می رو انتقالیم بعد اونجا برم ترم یه من گممی چی هر! شی

  !کنهنمی

  :گفت و کرد ایخنده تک آیناز

 بنده این خب دیگه، شهر یک هم اون بری، آزاد دانشگاه بخوای هاشهریه این با _

  !که شهمی ورشکسته خدا

 روی شد نمکی ناخواسته بود، کرده گل هم بد حال همان در شیطنتش که سولماز

  :آیناز دلتنگی عمیق زخم

 جخر چرا و چونبی که ندارن پایه و پولدار بابای یه شما مثل که ههم... بله بله،_

 !بدن رو دانشگاهش

 .است غریبه هم اشواژه با حتی کردمی حس که بود چندوقت! بابا؟

 !نداشت پول و بود کاش

 .بخشیدنمی او به هیچ و بود کاش

 ...بود کاش فقط

  :داد جواب تلخندی با
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 اهدانشگ رو من باشه داشته هم رو گیتس بیل وتثر من بابای سولی؛ خوشه دلت_

 شدم قبول دولتی من راستی داده؛ رو اولتیماتومش قبل از اون. فرستهنمی آزاد

  !خنگ

 ینهام پیغام خانوم مینا خواندنش درس شروع با پیش ماه چند. بود نگفته هم دروغ

 خوش آزاد دانشگاه به رو دلتون که گفتن هامین آقا دخترم"رساند گوشش به را

  "!شین قبول دولتی باید فقط نکنین؛

  :گفت حسرت با سولماز

 رو خودت خوب اما داشتی، شدید افت آخر سال اینکه با حالت به خوش_

 !خونتون؟ شیم چتر قبولیت شیرینی واسه کی راستی رسوندی؛

  :داد جواب و کشید ایخمیازه آیناز

 بده خبر بهشون خودت. باشیم مه دور عصرونه یه اینجا بیاید هابچه با غروب_

  .ندارم حوصله من دیگه،

 .کرد قطع خداحافظی بدون و گفت ایباشه خوشحالی با سولماز

 !هااست خوش دلش هم دختر این

 اتاق وارد شیرینی ظرف یک و خوشرنگ چای دو با خانوم مینا بعد دقیقه چند

  .نشست آیناز روی به رو خودش و گذاشت میز روی را چای. شد

 !کند کمکش خودش خدا! ببیند؟ غمگین باید چرا را ماهی این به دختر
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  .کرد نگاه خانوم مینا به چشمی زیر و نوشید را چای از ایهجرع آیناز

 دستانش بود، کرده دریافت را ماجرا ته تا آیناز مستقیم نگاه از که خانوم مینا

 مخانو مینا کنار گذاشت، میز روی را چایش سریع جوان دختر. گرفتند لرزیدن

  :گرفت را دستش و نشست

 !شد؟ خوشحال !گفت؟ چی بگو خدا رو تو جونم مینا _

 و دکشی آهی سوخت، آیناز کسیبی و تنهایی برای دلش معمول طبق که خانوم مینا

  :گفت وجدان عذاب با

  !هاذاریمی فشار تحت رو من خیلی تو دخترم _

  :داد جواب بغض با و نهاد خانوم مینا شقیقه   بر ایبوسه قراربی آیناز

 !د؟ش خوشحال بدونم خواممی! لطفا دیگه؛ بگو_

  :کرد زدن حرف به شروع لحظه چند از پس و کشید آهی دوباره خانوم مینا

. بود کرده نذر برات. شنید رو قبولیت خبر وقتی شد خوشحال کلی خدا بنده آره،_

 قدرچ اون دونینمی تو آیناز. کنه ادا رو نذرش بره باید گفت گفتم بهش همینکه

 .کنهمی افتخار بهت

 افر را قلبش که ایشادی فرط از شد مرطوب نگاهش !خوشحالی از گرفت قلبش

 عمیقی غم هم و شد خوشحال هم. کشید راحتی نفس هاحرف این شنیدن با. گرفت

 جبران را زحماتش تمام توانستمی کار این با تنها شاید. گرفت فرا را وجودش
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 بود، کرده نثارش که ایلعنتی سیلی آن بدتر همه از و آخر شب هایحرف. کند

  .بود بسته او برای را سرش پشت هایراه

 رایب گذاردمی پیش پای که باشد هامین این دوباره که داشت انتظار خوشبینانه اما

 حتی هامین که بود کرده حرمتشبی قدری به که حیف صد ولی... شدن نزدیک

 .نداشت را گرفتن تماس روی حتی هم خودش و بگیرد تماسی او با نشده حاضر

 در را خودش محابابی جوان دختر که کشید آیناز گونه   به دستی مخانو مینا

  .شکست را بغضش و انداخت آغوشش

 ...بود شده دیر که حیف اما آوردمی باال پشیمانی و زدمی هق آیناز

★★★★ 

 !بگذری؟ ازش تونیمی چطور تو ستمزه خوش خیلی شیرینی این آیناز آخ _

  :داد را مریم جواب لبخندی با آینار

  .خوردم شیرینی زیاد امروز من. جونتون نوش _

 میز روی از را هامین عکس قاب بود، نشده بند اج یک اول همان از که سولماز

  :گفت مظلومانه و برداشت دیوار حاشیه  

 !گرده؟برمی کی دونینمی آیناز_

 !کرد؟می بازیدخترک دل با چرا

 !شکستمی قلبش خب
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 و کرد پرتاب سمتش به را مبل کوسن خندان ظاهری با اما گرفت آتش درون از

  :گفت

  !داری شوهر سرت خیر سولماز، بکش خجالت_

  :گفت شیطنت با و نشست مبل روی کنارش سولماز

  !بودم مامانت من االن بودی زرنگ کوچولو یه اگه! منه اول عشق این لعنتی_

  "!هووم؟ یا مامانم"گفت دل در و زد زهرخندی آیناز

 زا را بود پیش سال سه به مربوط که شاننفره دو عکس قاب جدیت با و کرد اخم

 :گفت دروغ به و کشید بیرون مازسول دست

 !کرده نامزد بابام سولی، بکش خجالت _

  :زدند فریاد تعجب با دو هر مریم و سولماز

 !چی؟_

 ار جوابش کند، منحرف هامین از را بحث که آن برای صرفا و کالفگی با آیناز

  :کرد تکرار

  !کرده نامزد _

 !شوکی عجب

  ...انگار نبود ماجرا کن ول سولماز یول. انداخت باال تعجب از ابرویی مریم

 :گفت و آورد در را اشگوشی سریع
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 گوب رو طرف فامیل و اسم اما دورین، به تکنولوژی از جفتتون که بابات و تو _

  !ایهتحفه چه ببینم

  :داد جواب گرفتمی نشأت خاطراتش از که حرصی با آیناز

  !نقوی ساحل ساحل؛ _

  :گفت بهت با سولماز نکشید دقیقه به

  !آیناز جیگری   چه لعنتی _

  :گفت سکوت ثانیه چند از پس و

  !اینستا تو کرده پست عاشقانه هم رو هاشون حلقه و هادست عکس چه _

 داخل مرد و زن دست به و زد چنگ سولماز دست از را گوشی سرعت به آیناز

  .شد خیره عکس

  .بود دهکر خریداری هامین که هاحلقه همان شکل درست لعنتی

 :ماند خیره عکس پایین متن روی نگاهش

 ...تو و من _

  .گرفتیم را هم دست بودیم رسیده آخر به که زمانی درست

 ...من و اتتنهایی باتالق در تو

  !هایمحسرت اقیانوس در
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 حال؛ و بود داده هدیه تنمان به گذشته کابوس که هاییزخم برای شدیم مرهم

 !ماست برای پایانبی وصالی شروع

 "h" طُ  برای 

 عمارت اتاق شنایرو به و ایستاده پنجره رویروبه اتاق تاریکی و سیاهی در

 .بود شده خیره دیدگانش مقابل

 را اشقبولی خبر خانوم مینا و گرفت را تالشش نتیجه   آیناز یکسال از بعد امروز

 که داشت اطمینان بود، راحت آیناز بابت از خیالش. بود رسانده اطالعش به

 جراما همه آن از بعد اما بگذراند سر پشت راحتی به را ترقی هایپله تواندمی

 ینام وقتی امروز ولی. بربیاید اهدافش به رسیدن پس از نتواند که بود نگرانش

 و کرده شکر را خدا داد او به را آیناز خوشحالی و قبولی خبر خوشحالی با خانوم

 آپارتمانش از بودند محروم مادر و پدر سایه از که کودکانی به نذرش ادای برای

 سوی آن و عمارتشان مقابل درست که مانساخت این در مدت این تمام. شد خارج

 ار آیناز سایه   شده اگر حتی دور از بتواند تا کردمی زندگی داشت قرار چهارراه

 تا داشت تصمیم و داشت امیرحسین به دین احساس هم هنوز. بگیرد نظر زیر

 .نکند دور دیدگانش مقابل از را او هرگز نداده سامان و سر را دخترکش وقتی

 .بود اولویت در مسئولیتش بود؛ ترمهم قولش کنار، به احساسش

 یلیخ که سیلی آن و آخر روز. فشرد کمرش به و کرد مشت را اشکشیده انگشتان

 ایبر و بُبرد عشقش از دل توانست سختی به هامین و داشت گفتن برای هاحرف
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 شیرها ایلحظه آیناز از مراقب خیال اما نداشت بازگشت خیال. کند ترکش همیشه

 .کردنمی

 :گرفت را ساحل شماره و برداشت را تلفنش

 .منتظرتم پس باشه... بیدارم نه... ببینمت باید _

 دش سرازیر تنش روی که سردی آب. شد حمام وارد بالفاصله و کرد قطع را تلفن

 تنها آرامش. برد و شست خود با را داشت آیناز مورد در خیال و فکر چه هر

 .زدمی بهم را او آرامش آیناز خیال و یاد و داشت نیاز آن به هامین که بود چیزی

 زیبای رنگ ترین رنگبی آب، رنگ هامین برای! بود؟ رنگی چه دقیقا عشق

 .بود بشریت تاریخ

 ...نزن زنگ هی... دیگه میام دارم سولی زنیمی غر چقدر که وای _

 !بشر این بود کرده اشکالفه و خسته

 روز اولین امروز انداخت اشچهره به را نگاه آخرین و کرد قطع را تلفنش

 شهدم به رفتن به راضی را محمد همسرش بود انستهنتو که سولماز و بود دانشگاه

  .شد سبز عمارت رویروبه آیناز همراهی برای زود صبح کند

 .معتمد همدمی و رفیق. بود نعمت داشتنش اما بود شور و شر پر آنکه با

. دش خارج اتاق از شد، مطمئن مناسبش وضع و سر از وقتی و برداشت را کیفش

 از سرشار را جوان دختر و کرد رد قرآن زیر از را او مهربانی با خانوم مینا

 .شود خارج خانه از تا کرد بخشلذت احساسی
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 به دادمی بازی پایش زیر را ایریزهسنگ و داده تکیه ماشین به که سولماز

 :گفت و گرفت آغوش در را او. رفت سویش به و خندید آیناز دیدن محض

  ...شدی ناز چه دخترم ووووی _

 :زد غر و داد رفتار تغییر بالفاصله

 !تو؟ اون کردیمی چیکار کاشتی، اینجا رو ما ساعته یه _

 اب که زدمی لبخند و کردمی نگاه خونسردانه سولماز هایغرزدن و تعجیل به آیناز

 .دش خیره او سر پشت به و گرفت سولماز چشم از را نگاهش کسی گفتن سالم

 راننده سمت از مهربان نگاهی و مشکی ابرویی و چشم با جذاب و قدبلند مردی

 .بود دو آن خیره   و شده پیاده

 :داد را جوان مرد سالم جواب متعجب

 ...سالم _

 :گفت و خندید بلند جوان دختر که دوخت سولماز به را نگاهش

  ...آراد خوشتیپم و جذاب داداش کنممی معرفی. نکن نگام اینجوری _

 :داد ادامه هم آراد به رو

 ...کالسمون پیزوری خانم آیناز هم ایشون_

 .نبود آدمیزاد مثل هم کردنش معرفی

 :گفت و خندید مهربانانه مرد
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 ...خانم خوشبختم _

 :داد جواب و زد سولماز پهلوی به ایسقلمه آیناز

 ...ناظری آقای خوشوقتم. ممنون _

 :گفت و کشید جیغی سولماز

 ...پهلـــوم آخ! بچه؟ داری مرض مگه _

 :گفت و کرد ایدستپاچه ه  خند آیناز

 !مگه؟ کردم چیکارت! چته؟... وا _

 جواب کنان اوخ و آخ سولماز کند، کنترل را اشخنده تا گرفت دندان به لب آراد

 :داد

 شهمی دیرتون داره که حیف! کردم؟ چیکارت میگی... ترکوندی رو پهلوم _

 ...پررو بچه گرفتممی رو حالت وگرنه

 !سرخیره دختره  . ببندد را دهانش تا بود بندیدهان کاش

 :گفت و رفت ماشین سمت به غرغرکنان

 .کنممی حالیت بعدا شو، سوار بیا حاال_

 :گفت آراد به رو زده خجالت آیناز

 ...شدن شما مزاحم جان سولماز که دونستمنمی من! کشیدین؟ زحمت چرا شما _
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 :گفت و کرد ماشین وارد را پایش یک و خندید آراد

 ...شهمی دیر داره شین سوار! مزاحمتی؟ چه کنممی هشخوا _

 را ماشین در آراد خیره   نگاه مقابل در و گفت چشمی زیر به سر و خجول آیناز

 و زد استارت و نشست اشصندلی روی همزمان آراد. شد سوار آرامی به و باز

 .انداخت بود، نشسته زده خجالت که آیناز به نگاهی آینه از

 .شد الهام او به آیناز از که خاصیتی اولین! برو دلتو و بانمک

 مردی نگاه و شد دور عمارت در مقابل از ثانیه از کسری در و شد روشن ماشین

 حال در پنجره پشت از آیناز، خروج لحظه   اولین از که کشید خود دنبال را

 هک مردی قامت به شد باعث آیناز زده  خجالت رفتار و بود نفر سه آن تماشای

 بگیرد؛ شکل ذهنش در سؤال اولین و شود خیره بود، او به پشتش

 !آنجاست؟ چرا و کیست مرد این

 هک هاییبحث. گذشت دانشجویی شور پر هایبحث و معارفه به دانشگاه اول روز

  .بود کرده اختیار سکوت و شنونده تنها آنها تمام در آیناز

 که زدمی فریاد را بیان آزادی و هازن برابر حقوق منشأشان سر که هاییبحث

 .نداشت جذابیتی جوان دختر برای

 آورد در هایشجوراب همراه به را هاکفش. نشست پارک کتنیم روی خستگی با

  روی را سفیدش پاهای و

  .گذاشت پارک مرطوب و تمیز هایچمن
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 حس فقط! دانستنمی هم خودش کننده، کسل بحث آن از دوری یا بود چمن خنکای

 اعتس چند برای خواستمی دلش! عسل طعم با شیرین حسی. بود کرده پیدا خوبی

 !شد؟نمی! نشود بیدار و برود خواب به حالت آن در

 برای بود تنگ دلش! زدنمی گول را خودش وقتهیچ و بود آشتی خود با همیشه

  !اشمردانه و بم صدای

 ...و است پدرانه کردمی فکر که هاییحمایت برای

  !وحشی هایگل بوی و سرد عطر آن با آغوشش برای و

  !شد سرازیر ایشهچشم از و آمد باال قلبش از دلتنگی

 خودش ترسریع چه هر تا زد زنگ خانوم مینا به و داد دستش کار اشدلتنگی حجم

  !برساند شانمحله خلوت پارک به را

  :پرسید و نشست آیناز کنار هراسان خانوم مینا بعد، ربع یک

 !شده؟ چیزی دخترم؛ سالم_

  :پرسید مظلومانه و کرد پاک را هایشاشک آستین با هایشبچگی همانند آیناز

 !آوردین؟ رو موبایلتون خانوم، مینا نیست چیزی_

 نگرانی با و خارج را تلفنش اشگلیگل مانتوی جیب داخل از سریع خانوم مینا

 :پرسید

   !کردی نگرانم! دخترم؟ شده چیزی_
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 !نه! بود؟ شده چیزی

  .بود بزرگ زیادی کوچکش قلب برای هایشدلتنگی حجم فقط 

 را اشمعده! کند دلرو و نیاورد باال بزند زور چه هر که حجیم و بزرگ آنقدر

 !بکشاند قبرستان سینه   به سر آخرو کند داغان

  :کرد خواهش مظلومانه پر، چشمان با و گرفت را خانوم مینا هایدست

 خواهش خواستم من که نگی! بلندگو؟ رو بذاری و بزنی زنگ بهش شهمی _

  !کنممی

  :دزدید آیناز ملتمس چشمان از نگاه سریعا   و پرید خانوم ینام رخسار از رنگ

 دروغ تونمنمی اصال من نخواید، رو چیزی همچین من از کنممی خواهش خانوم_

  !بگم

 :کرد خواهش دوباره گریان و گذاشت اششانه روی سر آیناز

  !شده تنگ براش خیلی دلم! لطفا _

 نبیهت تنهایی، این باشد کرده اشتباه هک هم چقدر هر گرفت؛ آتش دخترک برای دلش

  !بود برایش بزرگی

 !نبود که کبیره گناه! دادمی انجام دل شعف با را اشتباه این بود، اشتباه اگر

  :داد جواب آنی تصمیم یک با و انداخت نگاهی موبایلش به دلی دو با

 !دقیقه چند فقط اما باشه، _
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 جلوی ها،چمن روی شوق با و کرد خانوم مینا تپل گونهُ  نثار محکمی بوسه آیناز

  !نشست انتظار به خانم مینا پای

. گذاشت بلندگو روی را آن و گرفت را هامین شماره   لرز و ترس با خانوم مینا

  :رسید گوش به اشمردانه صدای بوق سه از بعد

 !بود گرفته صدایش آنگونه که داشت غم لحنش یا صدا تن هم شاید! بود؟ خواب

  !خانوم مینا سالم !الو؟_

 فرا را وجودش وافری لذت و بست را چشمانش هامین صدای شنیدن با آیناز

 با را اشمقنعه بود، کنارش هامین مدرسه اول روز مثل خواستمی دلش! گرفت

 و بخورد جوش و حرص دخترک شیطنت از و کردمی مرتب و صاف وسواس

 :بگوید

 "نکن شیطونی شدی، بزرگ گهدی مدرسه، ریمی داری. دختر بگیر آروم"

 زانآوی گردنش از داد تکان را سرش کالفگی با هامین وقتی و بزند قهقهه آیناز و

 د،شو هامین کالفگی پایان بوسه این و بکارد اشگونه روی محکمی بوسه   و شود

 :بگوید و کند بغلش خنده با

 "کوچولو شیطونک تو دست از امان "

 نشبود محکم برای را سعیش تمام که صدایی با و کشید عمیقی نفس خانوم مینا

  :گفت کردمی

 !چطوره؟ حالتون آقا؛ سالم_
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 نگرانی با بود ترسیده خانوم مینا لرزان نسبتا   و ضعیف صدای از که هامین

  :پرسید

 !خوبه؟ حالش آیناز! شده؟ چیزی خانوم مینا _

 !نیافتنی؟ دست و داشتنی دوست آنقدر! دور؟ و نگران آنقدر

 مثال خواستمی را صدایش از فراتر. هامین نگرانی از رفت ضعف دلش ازآین

  !آغوشش

 دش باعث این و بود کرده اختیار سکوت بود، شده هول معمول طبق که خانوم مینا

 را اش نگرانی تمام و داد کف از طاقت باالخره و برود آباد ناکجا تا هامین فکر

  :کشید فریاد

 !شده؟ طوریش آینازم خانوم مینا_

 زا ساحل صدای برود، مالکیت میم آن صدقه قربان تا بست را چشمانش تا آیناز

  :رسید گوش به خط طرف آن

 هم خدا بنده اون زنیمی داد اینطوری تو وقتی خوب باش، آروم جان هامین _

 ...دیگه ترسهمی

 دختر ذهن و قلب بر را ضرباتش مرگ ناقوس همچون زن این صدای شنیدن

 هاچمن روی کامال و کرد فروکش آنی به اشتیاقش و شوق تمام. آورد فرود جوان

 حرکات. دوخت خانوم مینا هایلب به را رمقشبی نگاه حال و سحبی و نشست

 تماس چطور خانوم مینا نفهمید. رسیدنمی گوشش به صدایی اما دیدمی را هالب
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 صدای پژواک جز صدایی هم هنوز! کرد؟ قطع را تلفن و مالی ماست را وقتشبی

 غر حال رد فهمید خانوم مینا حرکات طرز از. شدنمی شنیده گوشش در ساحل

 هنوز و کرد بلندش جای از و گرفت را جوان دختر بازوی غرغر با است، زدن

 .خراشیدمی را روحش نقوی ساحل صدای تنها هم

 رویش به دری هیچ چرا! کرد؟نمی درک را اشدلتنگی خودش حتی کسهیچ چرا

 !!!هاآدم دارند ایعرضه بی دنیای عجب! دنیاست؟ رسم این! شد؟نمی باز

 در را خود هاساعت تا و شد اتاقش وارد سکوت در و حرفبی رسیدند که انهخ به

  .کرد حبس آن

 یقینا عکس درون زن و مرد دست انگشتان میان هایحلقه آن و عکس آن. شد تمام

 بدی شب. داد دست از همیشه برای را اشحامی او. بود ساحل و هامین به متعلق

 پیدا. کردمی تجسم خود روی پیش را هدف کی تنها لحظات تمام در و گذراند را

 برای و گرفته او از را مادرش و پدر که آنهایی از انتقام و مادری خانواده   کردن

 .بودند کرده تنهایش و کسبی همیشه

★★★★★ 

 

 سری به تاپ، لپ پشت از و نشست اتاقش مبل تک روی لبخند با هامین

  .بود زده زل نگاه بود، رسیده دستش به که جدیدی هایعکس

   .بود ایحرفه عکاسش که الحق
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 باز بود دیده را هایشخنده آینه در اگر. ماند ثابت هاعکس از یکی روی نگاهش

 !بخندد؟ دلبرانه چنین این کردمی جرأت هم

 آرامش و هامین نبود که انگار. بود شده گذشته از زیباتر خیلی مدت این در

  .بود ساخته او به خیلی اشنسبی

 ...و ترخانم بود؛ شده ترپخته

 !ترگیرنفس

 از را اششده میخکوب نگاه که آن بدون رسید؛ گوشش به تلفنش زنگ صدای

 :ذاشتگ گوشش کنار را تلفنش و کشید را سبز آیکن بگیرد، تاپ لپ صفحه   روی

 !بله؟_

  :رسید گوشش به تلفن پشت از مردی خندان صدای

 !اومد؟ خوشت هاسعک از! خوبی؟ چطوری دادا؛ سالم_

 احساس از که ایشیفتگی با کردمی رد یکییکی را هاعکس که همانگونه هامین

  :داد جواب گرفتمی سرچشمه اشلعنتی

  !سپهر گرم دمت شدن عالی خیلی_

  :گفت شادی با و خندید سپهر

  !دادا نداره رو قابلت _

  :گفت محوی لبخند با هم هامین
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  !حسابته ویت دیگه ساعت یک تا پول _

  .کرد قطع خداحافظیبی و

 ینا وجود با! پرستیدمی دوستانش جمع در را ملیحش لبخند و دانشجویی تیپ آن

 !مراقب و بود کنارش جا همه. دیدمی او همراه را خود همیشه هامین هاعکس

 هب که تصمیمی با مخصوصا بود کرده تاببی را هامین صورتش در خفته آرامش

 ...بود کرده تصویب تازگی

 داد یادشان هم از بودن دور. شد ثابت دویشان هر به چیزها خیلی سال دو این در

  .ببینند را ضررش بعدها که نگیرند تصمیماتی وابستگی روی از که

 ودب هامین حس بود، شده پیش از ترقوی بالعکس نشد فراموش که موضوعی تنها

  .کردمی قراربی و دلتنگ بیشتر را او لحظه هر که

 را اشگوشی شده ذخیره شماره تنها و بست ضرب یک حرکتی با را تاپ لپ

  :انداخت طنین هامین گوش در آرامش صدای بعد لحظه چند و تگرف

 !رسیدی؟ اینتیجه به باالخره کردن فکر هفته دو از بعد هامین؛ آقا به به_

  :پرسید آمدمی صدایش به حسابی که شیطنتی با هامین

 بلیت برات! بیاره؟ تاب رو دوریت تونهمی ماه یک اتدیوونه نامزد اون ساحل_

 ...مکنمی رزرو

 :پرسید هیجان و ناباوری با ساحل
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 !شدی؟ پیاده شیطون خر از باالخره! گی؟می جدی هامین_

  :داد پاسخ خنده با و کشید موهایش میان در دستی هامین

  !بزنم؟ رو تصمیمم قید یا باشم منتظرت _

  :گفت و کشید خوشی از فریادی ساحل

  !میام که معلومه! شدی؟ دیوونه _

  !کن آماده رو نتچمدو برو پس _

  .کرد قطع را تماس هامین کند، خداحافظی بخواهد ساحل تا و

  .گذاشت هم روی چشم آسوده خیالی با و زد لبخندی

 ...تواندمی که دانستمی. بود مطمئن حسش و خودش به

 بود منتظر درونی شده   ذخیره هایحس و قوا تمام با! آمدمی بر پسش از را اینبار

 !روح؟ به روح تقدیم از ترزیبا چیز چه و

 ویر دستی و برداشت را پاتختی کنار عکس قراریبی با کشید، دراز تخت روی

  .کشید آن

  :کرد زمزمه دلتنگی با و نگاه عکس، آن در آیناز غمبی هایچشم به

 ...که میام _

 برقرار را تماس خشکید؛ نیمه و نصفه دهانش در حرف تلفنش زنگ شنیدن با

 .نشست تخت روی سرعت به و نگرانی با خانوم مینا زده  وحشت ایصد از و کرد
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 نجلوشو تونمنمی منم میرن، چمدون یه با دارن خانم بیایین زودتر خدا رو تو آقا_

 ...بگیرم رو

 !آیناز دست از شدمی دیوانه آخر که آخ! نبود وقتش که االن! رفتن؟! چمدان؟

 کتش ود،ب داشته نگه کتفش روی را یگوش که حالی در عجله با کشید، پوفی کالفه

 :گفت و برداشت را

 .برسم تا کن معطلش... رسونممی رو خودم االن همین باشه _

 :گفت دستپاچه و نگران خانم مینا

 اومدن چمدون با که وقتی تا. بستن چمدون نشدم متوجه اصال. آقا کنممی سعی_

 ...زودتر فقط خدا رو تو... پایین

 :گفت و کرد مطمئنش هامین

 ...اومدم_

  .بست را در و شد خارج آپارتمان از کرد، قطع را گوشی

 ...ریخت بهم آیناز کار این با معادالتش تمام

★★★★★ 

 

 جایی تنهایی گذاشتم بفهمن آقا اگه بیام، همراهتون منم دادینمی اجازه خب خانم_

 ...شنمی ناراحت دستم از برین
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 :گفت و نداختا دوشش روی را ریزش بافت شال آیناز

 جایی تنهایی من که نمیفهمن ایشون نگین چیزی آقا به شما اگه جون، مینا _

 ...رفتم

  !دادمی توضیح خانوم مینا به را چیز همه باید انگار! باریدمی کالمش از حرص

 ذکر حال در نگران خانوم مینا. شد خارج ساختمان از و برداشت را چمدانش

 :گفت میانسال زن پرحرفی از خسته دخترک که ،بود آیناز به اصرار و گفتن

 هم هیچکس  جون، مینا گردمبرمی و میرم روز دو! کنین؟ تمومش شهمی _

 .من با هم آقا جواب راحت؛ خیالت... نمیفهمه چیزی

 به ایلحظه برای حتی. کرد باز را حیاط در و کرد رها پایش کنار را چمدان

 ،گرفت دست به را چمدان دسته   و برگشت عقب به نیانداخت، نگاهی رویشروبه

 .برخورد هامین نگاه به نگاهش که شود خارج در از خواست و کرد بلند را سرش

 !شد؟نمی سیر چرا. نگریست و نگریست فقط حواسبی و زده شوک

 استوار قامتی با دوباره سال دو از بعد که بود شده مردی خیره   مبهوت و مات

! وحیر کشتن نه، جسمی کشتن. داشت را کشتنش قصد انگار و شده سبز مقابلش

 تنکاش. داشت کاشتن قصد انگار! را تنفرآمیزش و دب هایحس دانه   به دانه کشتن

 !دلتنگی و عشق کاشتن نه، نفرت و کینه

 همچنان نگاهش. برخورد زمین به خشکی صدای با که کرد رها را چمدان دسته  

 راهش جلوی و انداخته دوش روی را کتش خونسردانه چه مرد این. بود هامین به
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 با خیره و بود داده قرار در روی را چپش دست ساعد خیالبی چه کرده، سد را

 چشمان قفل نگاهش. بود شده چشمهایش مات بارید،می آن از شیطنت که چشمانی

 !نبود؟ کافی دیدار این برای زمان سال دو. بود آیناز

 ...نازش گل دیدن از زدمی برق شفاف گوی دو همچون هامین چشمان

 چشمانش برق میان در خندان گاهین به تبدیل سال دو از بعد اششده کنترل خنده  

 دیدارش به نه سال دو که هامینی دیدن از مبهوت هنوز جوان دختر و بود شده

 به بود زده زل و شده خشک خود جای بر داشت، او با تماسی حتی نه و بود آمده

  ...او خیالبی و خونسردانه ژست

 شمانشچ قفل دختر این نگاه دیگر ثانیه   یک اگر کردنمی تضمین. نبود جایز تعلل

 ...نکشد آغوش به را او طاقتبی باشد

 :دوخت چمدان به و گرفت آیناز متعجب نگاه از نگاه

  !رفتی؟می جایی _

 :داد ادامه خونسرد و انداخت باال ابرویی

 !ری؟می داری برگشتم من که حاال_

 نچشما برق لرزش دوخت؛ آیناز چشمان به را خندانش و مهربان نگاه دوباره

 .دید وضوح به را شد فراری نگاهش از که نگاهی و دخترک

 خالص هامین نگاه تیر از را خود و انداخت پایین را سرش شرمگین جوان دختر

 ...بود جدایی و دوری دوسال از بعد راه اول تازه نبود، کار پایان این اما. کرد
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 پایش کف خورد، برهم اشخیالیبی ژست و برداشت در روی از را دستش هامین

 اقشبر چشمان خیره   که آینازی به توجهبی. آورد پایین را کتش و کند زمین از را

 .انداخت نگاهی خانوم مینا به بود شده

 :گفت و کرد باز زبان باالخره هامین رسیدن سر موقع به از خوشحال زن

 ...اومدین خوش آقا، سالم _

 ...گاهشن اما زدمی عاشق نوجوانی مثل تولوپ و تاالپ دلش

 از امان. پاییدمی را دخترک آرامش با و کرده طی خیالیبی که نگاهی از امان

  .شد انداخته آیناز به زیرچشمی که نگاهی

 خود متوجه   را او که میانسال زن و انداخت خانوم مینا به گرسرزنش نگاهی آیناز

  .انداخت پایین را سرش دید،

 :گفت خانوم مینا به رو شنگول هامین

 !نشده خوشحال من برگشتن از کسی اینکه مثل ولی. ممنون _

 .بست سرش پشت را در و شد خانه وارد کامال انداخت، آیناز به را دلخورش نگاه

 !آینازش؟ کند جایی عزم و بسته چمدان او بی اگر کردمی جابی

  .گرفتمی را آیناز رفتن جلوی اما بستمی را تهران هایدروازه تمام شده اگر

  .کردنمی راهی تنهایی به را او اما شکستمی را پایش قلم بود دهش
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 خانوم مینا رویروبه و کوبید بهم را دستش دو و داد قرار ساعدش روی را کتش

  .ایستاد

 تحویل خانوم مینا به چشمکی آیناز از نامحسوس و گرفت خود به ایمردانه ژست

 :داد

 !خانوم؟ مینا دینمی ما به چای یه_

 :گفت و خندید زن

 ...کنممی آماده براتون االن همین آقا، چشم به ای _

 و کرد دنبال را رفتنش هامین. رفت ساختمان سوی به سرعت به و کرد گردعقب

 :داد قرار مخاطب را آیناز جدی حالتی با

 اصال میبینم االن ولی... بودم داده یاد رو کردن سالم بهت بچگی از میاد یادم _

 ...نکردم تربیتت خوب

 و متعجب چهره   به نگاهی حتی یا بماند جوان دختر جواب منتظر اینکه بدون

 حرکت ساختمان سوی به و برداشت را چمدان بیاندازد آیناز مانده   باز دهان

 ...کرد

 هب مادرش و پدر قاتلین و گذشته از ردی که حاال دوسال، از بعد! بود برگشته

 .بود برگشته هامین بود آورده دست

 !داشت گرفتن انتقام و رفتن قصد که زمانی درست
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  !نشده؟ تربیت درست! گفت؟ چه

 !داشت؟ را اشزخمی روح به زدن سیلی قصد! بود؟ چه دقیقا منظورش

 !شد خیره رفتنش به و کشید هم در اخم

 زدیم دید چشمانش! بود دیدنی و جذاب کشیده، و بلند قامتی با استوار، همیشه مثل

 ...بود شده دلتنگش چه و محروم دیدنش از سال دو! خندیدمی هایشلب و

 مدام لب زیر و کرد آنالیز را باالیش و قد تمام رفت، اشصدقه قربات دل در

  "بابا! "گفت؟ چه زد؛ صدا را نامش

 شپدر که است سال هفده و نیست پدرش دیگر که است سال دو! نبود پدرش که او

 ...نبوده

 ...پدر نه و بود همسرش سال هفده

! دزن فریاد دنبو الل در باید حتی و! دهد انجام خفا در باید  را هایشصدقه قربان

 از و نخواند هم هایشچشم از کسی تا گفتمی بسته هایچشم با شدمی اگر اصال

  !نرود کش هم هایشلب

 تاب را هامینش نبود مدت همه این چطور! کشید تیر دلش و شد مچاله قلبش... آخ

 داردبرمی قدم مقتدر و طمأنینه با چگونه که دیدمی را او که حاال! بود؟ آورده

 !بود؟... نبود او مال دیگر که هامین اما است، بوده دلتنگش چقدر که فهمید

 او... نددبخ نباید... کند نگاهش نباید... برود اشصدقه قربان گذشته مثل نباید! نه

 شپی سال دو اشگذشته سال هفده همسر هامین. نداشت هامین به نسبت حقی دیگر
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 در را دیگر زنی عشق االن پیشینش رهمس هامین... کمیل خاطر به گذشت او از

 و هامین قید شنید تلفن پشت را ساحل صدای که پیش سالیک همان از داشت، دل

 .زد را او با اشگذشته قرابت

 همچون بتواند که کرد آرزو. کرد دعا خود برای دل در و برداشت قدمی سنگین

 مه را او پدری قید پیش سال دو همان از ولی ببیند، پدر چشم به را هامین گذشته

 رپد نه بود؛ پدرش دور آشنایان از مردی تنها هامین به نسبت دیدگاهش و بود زده

 ...همسر نه و

 بود همسرش باال و قد خوش مرد این که افتادمی یادش وقتی سال دو این تمام در

  برایش پدر واژه   و نشستمی اشپیشانی بر شرمی عرق دانسته،نمی او و

  .شدمی ترغریب و غریب

 ...او نه داد انجام هامین را انتخاب این و راهی دو این واقع در

 را او پدر چشم به و همیشه مثل نتوانست دیگر او هامین رفتارهای و کارها با

 !ببیند

 هامین. شد داخل و رفت باال ساختمان رویروبه هایپله از و گرفت دندان به لب

 نداشت، حضور خانوم مینا. بود کرده رها لمب کنار را چمدان و نشسته مبل روی

 ینا کار از شد عصبانی. بود رییسش از پذیرایی مخلفات کردن آماده حال در حتما

 .کند تالفی را کارش داد قول خودش به و زن

 :گفت و داد قرار هایشلب روی را اشاشاره انگشت و خندید هامین
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  .افتاده گیر تو و من میون بیچاره زن این. نباش تالفی فکر به _

 :داد ادامه احساسبی و جدی

 ...کردممی سیاه رو تو و اون روزگار کردنمی خبرم اگه_

 برداشت را خوریشکالت در شد، خم میز سمت به و برداشت مبل از را اشتکیه

 به و کرد باز را آن حوصله با و آرامی به. کشید انگشتانش میان به را شکالتی و

 به را شکالتش. نهاد پا روی پا خونسردانه و داد تکیه مبل به دوباره. برد دهان

 .کشید خود دنبال به لحظات این تمامی در را آیناز متعجب نگاه و جوید آرامی

 هب چه هر و خوانده را فکرش ریلکس و خونسرد اینچنین مرد این شدنمی باورش

 ...آوردمی زبان به را آمدمی دهانش

 این. شدمی همصحبت و روروبه دیگر هامینی با ایدب انتظارش خالف بر ظاهرا

 ...نبود مهربان پدری به شبیه اییذره حتی مرد

 کنج آرامی به. کرد انتخاب رو هامین رویروبه و چپ سمت مبل و برداشت قدم

. بود زدهشوک هامین بازگشت از هنوز. نشست آن انتهایی قسمت در و مبل

 .شود روروبه او با و برگردد دوباره که کردنمی فکر وقتهیچ

 باشد، هامین زیرچشمی هنگا متوجه   آنکهبی و گرفت دندان به را زیرینش لب

 .گذشت ذهنش از برق همچون فکری
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 در حرف. دید خود روی شده میخکوب را هامین تیز نگاه و کرد بلند سر آنی به

 و شد مسلط خود به اما بود شدن ذوب حال در نگاهش تیررس در. ماسید دهانش

 :پرسید و کرد رها را اشگرفته دندان به لب

 ...مونیننمی ما مهمان زیاد ظاهرا _

 :داد ادامه و کرد ایاشاره اطرافش و دور به

 .نیست همراهتون چمدونی و ساک هیچ _

  .زد دید تمسخر با باراین را هامین تیزبینی و زد لبخندی

 ار شکالت مانده   پس. باشد گذشته مالیم و ساکت مرد نبود قرار دیگر اما هامین

  .زد پوزخند و کرد پرتاب آن روی شود خم میز سوی به آنکهبی

 ...آیناز محال خیال به پوزخند

 نشستن هنگام که کتی. فشرد مبل روی و باز طرفین سمت به را دستش دو هر

 ودخ سوی به را صاحبش نگاه و لغزید راستش دست زیر بود کرده رها خود کنار

 هک همانگونه ممکن لحن ترینآرام با پس کند حفظ را آرامشش داشت سعی. کشید

 :گفت بود کتش خمی نگاهش

 !رفتی؟می کجا داشتی _

 رس و گرفت کتش از چشم آیناز جواب منتظر. بود آرامش با توبیخش اولین این

 و دوخت بود اشدستورانه لحن و حرکات میخ که آیناز به را نگاهش. کرد بلند

 داد؛ تکان اشجمله تکرار معنای به را سرش
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 به را دهانش آب. بود مانده باز دهانش و خورده جا او گفتاری لحن از آیناز

 احساسبی و سرد نگاه از نگاه. پیچید هم در را انگشتانش و داد قورت آرامی

 :گفت و دوخت انگشتانش به و گرفت هامین

 ...مساف برم روزی چند خواستممی _

 :پرسید صبرانهبی و نماند اشجمله اتمام منتظر هامین

 شماها... دارن پاتوق شهر طرف یه روز هر که! خوشت؟دل دوستای اون با _

 !خونین؟می درس اصال

 .گرفت قرار هامین چشمان هدف مستقیم باراین آیناز متعجب نگاه

  !شهر؟ جای یه روز هر

  .داشتند قرار او مستقیم نظر زیر دوستانش و آیناز یعنی این

 :پرسید و کرد اخم

 !بودین؟ گرفته نظر زیر رو من شما _

 !نبود" بابا"  برایش دیگر سپ! است خوب! شما؟

 زا نگاه و کرد قفل هم در را انگشتانش. کشید جلو کمی را خودش و زد پوزخندی

 :گفت آیناز به رو. گرفت آنها

 انجام خواست دلت کاری هر تونیمی تـــو نیستم مـــن چون که نکردی خیال _

 !بدی؟
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 :کرد اعتراض دلخور و آلوداخم جوان دختر

 ...نه و پدر عنوان به نه. ندارین من به نسبت تعهدی هیچ دیگه شما ولی _

 از و خورد فرر را خشمش. بود سنگین برایش همسر واژه هنوز. کرد سکوت

 :ادد ادامه لرزانی صدای و خشم با هامین رفتار تغییر از عصبانی. شد بلند جای

 حضور بدون و شما بدون... گیرممی تصمیم خودم خودم، زندگی برای دیگه _

 ...شما فیزیکی

 :گفت بغض با و هامین به کرد پشت

 بودن هااون خون و گوشت از که اشخاصی توسط مظلومانه من مادر و پدر _

 ...موضوع این از خیالبی و نشینممی من که کنیننمی فکر. شدند کشته

 :کرد قطع دهانش در را کالم هامین فریاد

 گرداب تو برگردی بخوای االن تو که نزدم لعنتی جهنم اون به گداربی من_

 ...لعنتی

 و شده خارج آشپزخانه از سرعت به خانوم مینا شد باعث هامین هوایبی فریاد

 حمله برای آماده مبارزی همچون دیگری و ترس با یکی که جوان دو به نگران

  .ماند خیره گرفته گارد عصبانیت با و ایستاده

 االب طبقه   راه سکوت در و بگیرد دیج را ترسش آیناز شد باعث هامین عصبانیت

  .دکن رها مسابقه این در برد خیال با را گرفته گارد مبارز و بگیرد پیش در را
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 کرد؛ تماشا را رفتنش و کشید موهایش میان دستی عصبی هامین

 :گفت لب زیر

 ...لجبازی و سرتق سابق مثل هم هنوز_

 رخیدچ پا پاشنه روی آلوداخم. شد محو دیدگانش مقابل از آیناز و کشید بلندی نفس

 :گفت خانوم مینا دیدن با و

 ...باال بیارین منو چای لطفا... پایین میام ناهار برای _

 ودب کرده طی آیناز پیش لحظه   چند که هاییپله بماند زن جواب منتظر اینکه بدون

 هتاز جوجه   این که بود مانده هنوز. رفت باال سرعت به لب روی نیشخندی با را

  .بشناسد را واقعی هامین آمده، در تخم از

 هک آرامشی آوردن دست به برای کند پا به زیادی هایطوفان بود قرار که هامینی

  !بس و بود ممکن دختر این با تنها

 دنکر باز بعد و زد لبخند ساحل پیام دیدن با. شد بلند موبایلش پیامک صدای

 .شد کارش اتاق وارد پیامک

 را وجودش وافری لذت آن، در آیناز شده   پیچیده عطر بوی و اتاق در شدن باز با

  .کرد تسخیر

  .نشست کارش میز پشت و انداخت مبل روی قیدیبی با را کتش
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 زندگی رنگ را لبخندش آیناز، شده تلنبار هم روی جزوات و رنگی هایخودکار

 صفتش،حیوان هایآدم و لعنتی روستای آن دادنمی اجازه عنوان هیچ به. بخشید

 .بکشاند سیاهی به را آیناز زندگی هایرنگ

 ینا در. گرفت دست به را قاب و کشید عمیقی نفس میز، روی عکس قاب دیدن با

 ولدت هامین اینکه از بود دلگیر و گذاشته سالگی شانزده به پا تازه آینازش عکس

 مورد طرح از کیکی با بامداد سه ساعت هامین اما. است کرده فراموش را او

 ورتص و خرسی صورتی خواب لباس همان با و کرد غافلگیر را او آیناز عالقه  

  .گرفتند جشن را تولدش کرده، پف

  .بست را هایشچشم و کشید آیناز کیکی صورت به دستی قاب شیشه   پشت از

 ...بود مطمئن اشنتیجه به اما کشیدمی طول کمی

 !آمدم جنگ به شدن" تو" عاشق   برای

 دانستم؛نمى

  تو برابر در قیام

 ...است زدن آب به رگدابی کنی؛می تسلیم را لشكری زدن، پلک هر با كه

 

★★★★ 

  :کرد زمزمه ترس با و کشید را رنگ سبز آیکن سریع گوشی لرزش حس با
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 !آراد؟! الو؟ _

  :داد جواب خونسردی با آراد

  !خوابن همه تایم این نترس. ایستادم کوچه سر من جونم؟_

 رزشل کرد سعی و کشید عمیقی نفس. کرد قطع و گفت ای" باشه" ترس با آیناز

  .کند کنترل ار تنش

 !ترسید؟می او از آنقدر که بود که او

  !بس و بود پدرش عموی پسر تنها او

 .بترسد او از که نداشت لزومی

 با و برداشت را قرمزش هایکالج دیگری با و دست یک با را سبکش ساک

  .شد خارج اتاق از سبکی، هایقدم

  .ایستاد ورودی رد جلوی و رفت پایین هاپله از سریع و کشید عمیقی نفس

 ...اما چرخاند را در دستگیره   و پوشید آرامی به را هایشکالج

 و کشید بیرون کیفش توی از را کلیدش سریع! نشد باز در چرخاند چقدر هر

 کند قفل وارد را کلید که کرد سعی کند، صدا و سر است ممکن اینکه به توجهبی

  .نبود در قفل برای کلید آن انگار اما

 اب آیناز و شد روشن هاچراغ بارهیک به که بود هااتفاق کردن آنالیز درگیر ذهنش

  .برگشت عقب به ترس
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 ایامزهب چشمک با و بود نشسته اپن روی آمیزیشیطنت لبخند با که هامین دیدن با

 متشس به را کلیدش دسته عصبانیت با آیناز داد،می تکان را دستش توی کلیدهای

  :گفت و گرفت هوا روی را نآ هامین که کرد پرت

 !دختر شینمی بزرگ وقتهیچ تو کردی؛ ناامیدم پاک_

 االب اشسینه قفسه   حرص، شدت از که آینازی سمت به و پرید پایین اپن روی از

 زد زل چشمانش در مستقیم. ایستاد او قدمی   یک فاصله   در و رفت شدمی پایین و

  :گفت نیشخندی با و

  !نکن مجبورم بدم انجامش ندارم دوست که کاراهایی به ؛نکن مجبورم آیناز _

  :غرید عصبانیت با آیناز

  !کنی؟ می چیکار داری هست معلوم هیچ! کجان؟ کلیدها _

  :گفت سردی با هامین

 ونا،ا پیش بری کردی فکر تو! کنم محافظت امخانواده تنها از کنممی سعی دارم _

 رو وت سر نخیر! زدیم؟ آتیش رو مادرت و درپ که ببخشید گنمی و پات به افتنمی

  !کننمی آتیش زیر هم

  :کشید فریاد آمیز جنون آیناز

 ...هیچی. بدم دستش از بخوام که ندارم هیچی من درک؛ به _

  :گفت و نشاند لب روی آمیزیشیطنت لبخند یکباره به هامین
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 !زنی؟ می رو هاحرف این من به کشینمی خجالت_

 :داد ادامه و گرفت جوان دختر به رو را شا اشاره انگشت

  !دختـــرم باشه یادت رو حرفت این _

 هایمشت حرص با و کرد ول را ساکش. انداختند آیناز جان به آتش که انگار

  :گفت حین همان در و زد هامین سینه   به محکمی

 بفرستی رو من که اومدی مطمئنم من! نه؟ مگه کنی دیوونه رو من خوایمی_

 گو،ن دخترم؛ نگو بهم دیگه! ذاشتینمی ضعفم نقطه روی دست وگرنه ارستانتیم

  !نگو نگو،

 انگار. گرفت دستانش در را آیناز محکم و ظریف هایمشت و خندید تنها هامین

  .شود عصبانی و حساس دروغین نسبت این روی اوست نوبت که

 دستش به و داشتبر را ایشده پیچ کادو بسته   اپن روی از و برگشت جوان مرد

  :گفت بدجنسی با داد،

 برگرده گفتی و زدی زنگ پسره اون به اینکه از بعد و اتاقت توی برو _

 .کن باز رو بسته این اش،خونه

  :داد ادامه و زد چشمکی

 !میاد خوشت مطمئنم _
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 هم به محکم را در و رفت اتاقش سمت به زد، چنگ را ساکش حرص با آیناز

  .کوبید

 خاموش را موبایلش و فرستاد برایش پیامی نداشت؛ را آراد با دنز حرف روی

  .کرد

 آن یکنجکاو روی از و افتاد تختش روی شده   کادوپیچ بسته   یاد دقیقه چند از پس

  .کرد بازش دودلی با و برداشت را

 اتاق رد به و کرد پرت محکم را کتاب. کشید جیغی" دراز لنگ بابا" کتاب دیدن با

  .کوبید

 شنیده اشهدیه برابر در را آیناز العمل عکس و ایستاده در قاب کنار که ینهام

 .داد تکان تأسف نشانه به سری و کرد ایخنده بود،

 !نبود بد چندان اول شب برای. رفت اتاقش سمت به و کشید ایخمیازه

 امروز. رفت آشپزخانه سوی به و آمد پایین هاپله از آرام اطرافش به توجهبی

 شد، هک آشپزخانه وارد. بزند سولماز به سری بود گرفته تصمیم ولی نداشت کالس

 وسائل کردن آماده حال در و ایستاده خانوم مینا. دید نشسته میز پشت را هامین

 از صندلی دورترین سمت به و کرد سالمی آرام. بود امروز ناهار پز و پخت

 متعجب و شد خشک جای بر هامین جمله   از که بود نشستن درحال رفت، هامین

 .بود اشخیره که دوخت او به را نگاهش

 !خوابیدی؟ خوب دیشب... بخیر تصبح. عزیزدلم سالم _
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 و دوخت هامین به مجددا او از و خانوم مینا به هامین از را متعجبش نگاه شوکه

 با هامین که بزند حرفی تا کرد باز دهان. داد قورت نامحسوس را دهانش آب

 :داد ادامه آمیزشیطنت نگاهی

 صبحانه دارم هم کرده، ترراحت منو کار خیلی جدید هایتکنولوژی این _

 ...کنممی چک رو اطرافم راحتی به هم زنم،می حرف تو با هم خورم،می

 و زده زل هامین به تعجب از باز دهانی با هم خانوم مینا آیناز بر عالوه باراین

 دبلن هامین که کرد ظریفی اخم جوان دختر. بود آیناز العملعکس و جواب منتظر

 :گفت و خندید

  !گذشت؟ خوش! بود؟ چطور من بدون دیشب... سرتق دختره   _

 هب شکنیدندان جواب تا داد قرار میز روی را دستش عصبانی و خشمگین آیناز

 :داد ادامه جوان مرد که بدهد هامین

 ...کنممی برطرف رو هاتدلتنگی تمام و بینمتمی امروز پس _

 :گفت و داد قرار میز روی را آرنجش و گوش روی را انگشتش

 ...عزیزم دنبالت اممی سه ساعت _

 :داد ادامه شیطانی لبخندی با آیناز چشم در چشم

 خدانگهدار فعال عزیزم، بوسمتمی _

 ...عذاب پشت عذاب... شوک پشت شوک
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 !بود؟ جدید بازی

 !جدید؟ هایحس تلقین یا

 دهان توانستنمی و شدمی حقش در که رفتارهایی این از گرفتمی آتش داشت

 ...کند باز

 !کرد؟می صحبت تلفن با داشت

 به و شیدک لبش به دندان. بست را چشمانش و کشید پیشانی به دستی کالفه دخترک

 .کرد خارج هایشریه از عصبی نفسی صدابی و آرامی

 را دستش کف بیهوده عصبانیت از خسته و کشید باال را نگاهش هامین صدای با

 بردن دهان به حال در جوان مرد. نشست صاف و برداشت پیشانی روی از

 :گفت پنیر و نان ایلقمه

 !نیست؟ خوب حالت... بخیر صبح سالم _

 و افتاد داشت قرار میز روی که رنگی مشکی حلزونی هندزفری به دخترک نگاه

 :داد ادامه پر دهانی با هامین بدهد جوابی اینکه از قبل

 ...رسوند سالم بهت خیلی ساحل راستی _

 !نبود ساحل جز کسی آن و دبو خط پشت که کسی آن به لعنت

 !نچسب؟ و چندش آنقدر آدم
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 یهاپرگویی به جوابی آنکهبی و کشید هامین رخ به را اخمش ظرافت جوان دختر

 :گفت حرص با خانوم مینا به رو بدهد مرد این

 ...باشه پررنگ لطفا! جون؟ مینا دینمی من به چای لیوان یه _

 :پرسید و نوشید خود چای از ایجرعه کرد، کنترل را اشخنده هامین

 چای داری سردرد وقتی داشتی عادت نوجوونیت از! کنه؟می درد سرت _

 !بخوری پررنگ

 هب را آمیزششیطنت و نافذ نگاه آن پشت از و نوشید لیوانش از دیگر ایجرعه

 ولی ماند، خیره او به ایلحظه دخترک. دوخت آیناز احساسبی و خسته چشمان

 میز به را نگاهش صدابی و نداشت را نفوذناپذیر نگاه آن کردن تحمل طاقت

 .دوخت

 انگار! شدنمی نه،! شود؟ راحت و بمیرد حالت بهترین در یا! کند؟ گریه شدمی

 تهناخواس کمیل بیگاه و گاه حضور با روزی که زجری! کشیدمی را زجر درد باید

 !کرد تحمیل هامین به

 رد سعی وجود تمام با او و نداشتند رامشآ ایثانیه برای حتی مغشوشش افکارش

 ...اما. داشت خود آرامش حفظ

 !ساحل هم باز

 !هامین و او هم باز

 !بود شده روحش سوهان سال دو این در که زن این از نشانی و نام هم باز
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  .کرد ترکوچک و کوچک را اشفرضی خطوط و کشید میز روی را ناخنش

 مانع و برگشته چرا پس است خوش زن آن با که او! گذاشتند؟نمی راحتش چرا

 !بود؟ شده اشنصبی آرامش

 !بستاند؟ قلوه و بگیرد دل عشقش با و بنشیند رویشروبه تا بود برگشته

 ...خواستمی دلش چقدر! بود شده شوکه دیدنش از چقدر اول لحظه   آن

 !خواست؟می چه دلش

 !را؟ نبود پدرش که مردی آغوش

 !؟...که مردی مهرآمیز جمالت

 شکرت خانوم مینا از گلو در نهفته بغضی با او و گرفت قرار مقابلش چای لیوانی

 .گرفت دستانش میان را لیوان و کرد

 .شد قرارشبی و سرد دل تسکین ولی نه که مرهم داغ چای و لیوان گرمای

 ازب اما بود نشسته هامین رویروبه کامل غرور با و کنده دین و دنیا از دل آنکه با

 احساس! سرخوردگی و شکست احساس! کردمی یأس احساس دل ته از هم

 ...پایان احساس و! شروع قطه  ن بدون تمامیتی

 !کرد درک وجود تمام با و شنید را دخترک بغض هامین تنها و

 ...ناراحت و غمگین وقتی چه و است شاد زمانی چه آیناز که دانستمی او تنها

 !چه؟ یعنی آیناز گلوی در بغض دانستمی او تنها
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 آیناز رخ به هک اییطعنه از پشیمان و داد قرار میز روی را لیوانش سکوت در

 از شناسدمی را آینازش هرکسی از بهتر او که بود کرده یادآوری او به و کشیده

 :گفتن با تنها و شد بلند جای

 ...هستم شام برای ولی. خانوم مینا نمیام ناهار _

 ...گذاشت تنها مانده گلو در بغضی و درهم افکار با را آیناز و رفت

 گفتمی ساحلی به بیراه و بد هزاران دل در و کرد نظاره را رفتنش جوان دختر

 سابق مثل را هامین خواستمی دلش. بود گرفته او از را هامین محبت و مهر که

  .بود کرده تغییر بسیار او با رفتارش رویه   ولی ببیند

 نداشت خود کنار در عنوانی هیچبی را هامین که اویی درد به کردن دوری

  با پس... خوردنمی

 اتاقش هب و شد بلند جای از متفکر. زد خبیثانه لبخندی رسید، ذهنش به که فکری

 .بازگشت

★★★★★ 

 

 .بست دست به را برندش ساعت و گرفت دوش اشکننده مدهوش ادکلن با هامین

 نگاهی جذابش و رسمی تیپ به متعجب و شد اتاق وارد زدن در بدون آیناز

 از کرد پر را هایشریه و شیدک عمیقی نفس بست؛ را چشمانش ناخودآگاه. انداخت

 ...خوش بوی آن
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 هامین حالت خوش موهای و جدی صورت به نگاهی و کرد باز چشم بعد لحظاتی

  :پرسید سردی با و کرد اخم انداخت؛

 !ری؟می کجا بپرسم تونممی_

 آخرین برای که حالی در و برداشت میز روی از را موبایلش و سوییچ جوان مرد

  :گفت کردمی مرتب را موهایش کنار وسواس با بار

  !دارم قرار ناهار برای که گفتم آره، _

 ساحل به که بود بار اولین این و دواند ریشه آیناز وجود در حسادت پیچک

 !کرد حسادت

  :پرسید کرد،می خود دادن جلوه تفاوتبی برای را تالشش تمام که لحنی با

 !داری؟ قرار ساحل با _

 تا دو دو یک با آیناز. داد تکان تایید نشانه به سری و دز کمرنگی لبخند هامین

  :گفت هامین به رو سریع چهارتای

  .شممی آماده سریع کنی، صبر ربع یه _

  :گفت و کرد نگاهش تعجب با هامین

 !کجا؟ تو _

  :داد جواب حوصلهبی و سریع هم آیناز

 !هرفت سر امحوصله نرفتم، بیرون خونه از حاال تا دیروز دیگه؛ بیام منم خب _
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  :کرد اضافه عمد به و

 !بیام منم بذار پس نیست، که هم مهمی قرار_-

  :داد جواب جدی و سرد هامین

 یتو از تونیمی دم؛می سفارش غذا برات نکنه، درست ناهار بگو خانوم مینا به _

  !برداری خواستی که کتابی یا فیلم هر هم کارم اتاق

  :گفت حرص با و برداشت چهره زا را تفاوتیبی نقاب آیناز

 !بیام؟ نباید من چرا خب _

 باید... کردمی خود جذب  را اشنازپرورده دخترک باید... شدمی رحمبی باید

 !شود او به متعلق آیناز تا گذاشتمی کنار را شفقت و رحم

  :داد پاسخ و کرد آیناز نثار ایمرموزانه نگاه

 کرف پس. داشتی هم رو دونفره قرارهای ینجورا تجربه   آیناز؛ شدی بزرگ دیگه _

  !دخــــترم باشه توضیح به نیازی کنمنمی

" بابا" که انداختمی آیناز جان به را آتشی همان دقیقا آخرش گفتن" دخترم"

 ...آیناز هایگفتن

 به را روزها آن توانستمی چطور! داشت؟ را دادنش حرص قصد یا بود طعنه

 چهره   از نگاه کرد، بغض کرد، رخنه جانش به کمیل یاد ایلحظه! بیاورد؟ یادش

 .شود مسلط حسادتش و اعصاب بر کرد سعی و گرفت هامین احساسبی
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 :پرسید بود او برگرداندن روی خیره   که هامین

 ...برگر شب و بشه دیر ممکنه _

 نبیرو اتاق از بغض و حرص با هامین حرف اتمام از قبل نکرد تحمل بار این! نه

 خشک و سرد حالت آن از هامین صورت. کوبید هم به محکم را در و رفت

  :گفت وارزمزمه و برداشت قدم. داد دلنشینی لبخند به را جایش و شد خارج

 !نتونستم من که طور همون دلم؛ عزیز بیاری طاقت تونینمی _

 ار هال عرض و طول بار چندین خوابش مخصوص گلیگل شلوار و بلوز با آیناز

 دوازده از ساعت. کرد دنبال ثانیه به ثانیه را ساعت هایعقربه نگاهش با و طی

 از بعد ساعت نیم. بود برنگشته خانه به هنوز هامین اما بود گذشته شب هنیم

 را آیناز عالقه   مورد غذای رستوران، پیک و آمد در صدا به خانه زنگ رفتنش

 .بود آورده برایش

 و کرده عمل حرفش به هامین که شد متوجه فراوانش، تعجب و بهت میان در

 ...است داده سفارش غذا برایش

 از قبل وقت،همه و جاهمه هامین کند فکر و شود راضی حدی تا شد باعث همین

 به که همین نبود، مهم حسش نوع و احساس... او به فقط کند؛می فکر او به همه

 !است مهم کندمی و کردهمی فکر او

  !کرد نگاه ساعت به دوباره
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 یا... ندکردمی حرکت کند آنقدر که بودند کرده وصل وزنه هاعقربه به انگار

 !شوند جاجابه کمی تا کندندمی جان که بودند کرده گرفتار بند در را پایشان

 شد تنگ بود، کرده دریغ او از هاستمدت هامین که آغوشی برای دلش ناخودآگاه

  ...نشست گلویش بر بغض و

 و نگیرد عطش اما باشد تشنه! شود سیر غذابی! شود گرم منتبی خواستمی دلش

 !شدمی میسر هامین داشتن با نهاای همه  

 مبل روی سریع. بزند جیغ خوشی زور از بود مانده کم ماشین، صدای شنیدن با

 عجوالنه و انداخت میز روی هایمجله به نگاهی. انداخت پا روی پا و نشست

  .است آن خواندن مشغول که کرد وانمود و برداشت را آنها از یکی

 ات گرفت گاز را لبش گوشه  . رسید گوشش به در شدن باز و کلید چرخش صدای

 مستانه   هایقهقهه شنیدن با اما نزند، اشتفاوتیبی نقاب به ایلطمه لبخندش،

  :ریختند سرش روی هم سرد آب سطل یک سرما، اوج در انگار ساحل،

  !ایالعادهفوق تو... تو هامین_

 چرا! کردمی تفاوتیبی اظهار باید و شنیدمی را لحن و نوع ترینچندشناک

 !مرد؟نمی

  :داد جواب بود، پیدا آن در هنوز خنده اثرات که صدایی با هامین

  !شه بیدار آیناز ممکنه دختر؛ ترآروم _
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 با هامین. شدند مواجه آیناز عبوس چهره   با خانه، کوتاه راهروی کردن رد از پس

  :گفت و انداخت باال ابرویی تعجب

  !خوابیدی؟ن هنوز چرا! بیداری؟ _

  :داد جواب تفاوتیبی با و گزید لبی آیناز

 .خوندممی مجله داشتم _

  :گفت پوزخند با و کشید ابرویش گوشه   به را شصتش هامین

 .عجیبه! اقتصادی؟ مجله   _

 گاف. بست را چشمانش حرص با و انداخت دستش در مجله   به نگاهی آیناز

 از حد چه تا آیناز دانستمی یکس هر از بهتر هامین چون بود، داده بزرگی

 د،کن عوض را بحث سریع آنکه برای. است متنفر اقتصادی و سیاسی هایبحث

  :گفت

  !باشه الزم تنوع برای کنممی فکر _

 به مهر با که را ساحل بکند، کردنش پیچ سوال به شروع هامین آنکه از قبل و

 :داد قرار مخاطب ایتصنعی روییخوش با کرد،می نگاه هامین صورت

  !بود شده تنگ برات دلم خیلی جون؛ ساحل سالم _

 !باور غیرقابل چقدر
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 جوابش مهربانی با و کشاند آیناز نمک با صورت به هامین از را نگاهش ساحل

  :داد را

 .پرسیدممی رو حالت جان هامین از همیشه بود؛ شده تنگ برات دلم منم! عزیزم _

  :کرد نگاه زن به ایزورکی لبخند با آیناز

 عزیزم داری لطف _

 هب برسد چه کند حس را ازآین رفتار بودن تصنعی توانستمی هم بچه یک حتی 

 !باهوش ساحل

  :داد ادامه و انداخت ساعت به نگاهی

 !نشن؟ نگرانت خانواده وقت یه عزیزم گذشت؛ زود زمان چه اوه_

 با بود، مشهود رفتارش در کامال حسادت هایرگه داد قورت را لبخندش هامین

  :گفت آیناز به سردی

 ننمومی ما پیش رو امشب جان ساحل! آیناز؟ _

 !درآورده؟ را شورش زن این! چه؟ دیگر

 عصبانیت از صورتش ثانیه از کسری در و کرد نگاه هامین به زدهبهت آیناز

 ...شد سرخ

 به ار وجودش بند بند کند، سپری خانه این در را امشب بخواهد زن این اینکه فکر

  .آوردمی در لرز
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  :گفت آیناز برافروخته   صورت به توجه بدون هامین

 !کنی؟ درست قهوه فنجون تا دو تونیمی آیناز _

 !شود جان ساحل کلفت مانده هم همین! نبود؟ دیگری امر

 هایقدم با و کرد ساحل نثار را حرصش و هامین نثار را نگاهش دلخوری آیناز

 زا شدن دور راه بهترین خشمش کنترل برای. رفت آشپزخانه سمت به ایکوبنده

 کردن خراب توانایی که دادمی جوالن وجودش در رصح قدری به. بود فضا آن

 سه و داد خرج به سیاست معمول طبق اما داشت، شانسه هر سر روی را خانه

 فنجان سه با همراه و گذاشت سینی درون و آماده را معروفش ترک قهوه از فنجان

  .افتاد راه به نشیمن سمت به آب،

 دایص با بود، رسیده هیچ به تقریبا که هامین و ساحل مابین کم فاصله   دیدن با

  :کرد زدن حرف به شروع بلندی

  !خانوم آیناز معروف هایقهوه از هم این خب _

 خودخواه آیناز داشت دوست! شدمی هامین عالقه   مورد فرد کامال هالحظه این در

 !شدمی اگر البته! بوسیدمی و گرفتمی دستی دو را خودش مورد در شده

 جوان دختر کرد، تشکر آیناز از سردی با و گرفت فاصله ساحل زا کمی هامین

 مبل دسته   روی هامین کنار عمد به و گذاشت مبل مقابل میز روی را سینی

 و انداخت بود، خیره هامین رخنیم به همچنان که ساحل به نگاهی. نشست

  :داد پاسخ لوندی با و زد هامین گونه   به محکمی بوسه   غافلگیرانه
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  !عزیزم کنممی هشخوا _

 از ایجرعه خونسردی با و برداشت را فنجانش هامین نگاه بهت به توجهبی و

 !نوشید را اشقهوه

 هک بود آینازی خیره   متعجب و شد رد هامین وجود تمام از که بود الکتریکی شوک

 .بود اشقوه نوشیدن حال در بیخیال

  :ددا قرار مخاطب را آیناز مهر با ساحل بعد دقایقی

  نکنه درد دستت شده، عالی طعمش واقعا جان آیناز _

 !!!خانوم عروس این است داشته توقع دیگری چیز نکند

 تفاوتبی که هامین به نگاهی خودش به مختص پوستی زیر عشوه   با دخترک

  :گفت و انداخت نوشید،می را اشقهوه

 که شهنمی باورت! کنهمی درست من از بهتر خیلی اون گرفتم؛ یاد هامین از _

  !داد یاد بهم تا کردم اصرار بهش کلی. حساسه فرمولش روی چقدر

  :گفت شگفتی با و گرفت دست در را هامین دست ساحل

 معرکه قهوه   همین فرمول بودی، داده رو دادنش یاد قول بهم که فرمولی نکنه _

 !بود؟

  ...آیناز گلوی در بود شده خاری ناباوری و بغض
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 روی را اشتصنعی لبخند و کرد کنترل را خودش عمیق نفس چند شیدنک با او اما

  :چسباند هایشلب

   !بخوابی راحت تا کنممی آماده برات رو عزیز اتاق من جون، ساحل _

 بیاورد، زبان به حرفی ساحل اینکه از قبل و کرد آیناز به رو سرعت به هامین

  :کرد زدن حرف به شروع خودش

 مناسب ساحل برای و نشده باز وقته خیلی اتاق اون در نیست؛ نیازی... نه نه، _

  .نیست

  :داد ادامه ساحل به رو

 ...منم بگذرونی، بد من اتاق توی رو امشب تونیمی شما عزیزم _

 !افتاد؟می اتفاقی میردمی اگر

 کرد جمع را بازش دهان سریع آیناز اما بود مشخص ساحل لوند چهره   از رضایت

  :گفت و

 بیار تشریف رو امشب شما. نباشه راحت اونجا ممکنه جون ساحل... نه ه،ن _

  !نگذره بد بهت دممی قول من من؛ اتاق

  :داد جواب و زد هامین به چشمکی ساحل

 !بهتر؟ این از چی... عزیزم باشه _

 ...آیناز بچگانه   هایحسادت این بود دلچسب و شیرین هامین برای چقدر
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 نام هیچوقت کاش! دادمی خرج به حساسیت او روی اینگونه پیش دوسال کاش

 شبرنگ موهای به نگاهش و داد تکیه مبل به. کردنمی قلبش کشیدک را کمیل

  .ماند خیره آیناز

 الس همه این هایسختی تمام لبخندی با و کند نگاهش برگرد، عقب به شدمی یعنی

 !برساند؟ پایان به را طاقتیبی

 زن دو از کوتاه بخیری شب با. شد بلند جای از و داد قرار میز روی را فنجان

 و نشیندب دیگر ایثانیه اگر که نبود تضمینی هیچ. رفت اتاقش به و کرد خداحافظی

 دلتنگی هاسال و نکشد آغوش به را او خودبی خود از باشد آینازش خیره   پشت از

  !نکند برطرف را

 ...ولی نداشت هیچ... نبود شرع... بود گناه

  !کردمی تبدیل خاطره بعد و آرزو به شبه یک را حسرتش هاسال حداقل

 تصویر سقف سفیدی میان حتی. ماند خیره سقف به و کشید رازد تخت روی

 هایلکپ پشت اما شود محو تصویر این شاید تا بست چشم. دیدمی را آیناز دلنشین

 حاال! نداشت را وجودش اما بود کرده عادت. بود مهمانش آیناز لبخند نیز اشبسته

 !شدمی کالفه داشت، را وجودش که

 .گرفت دستانش میان را سرش و نشست تخت لبه  

. بودمی محکم باید آیناز شدن قوی و بزرگ برای اما نبود، شکستن دل ذاتش در

 !مهربانی یعنی پدر. شد پدر همسرش برای جوانی انفوان در قبل هاسال
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 عطایش به را همسری و کرد پدری! دختر عشق یعنی پدر! صالبت یعنی پدر

 باعث بودنش پدر دیدمی اکنون ماا. نچشد را پدریبی طعم آینازش تا بخشید

 قلبش از داشت سعی و کردمی انکارش اوایل که عشقی. بود شده عشقش نابودی

 تمامی پیچکی همچون آیناز عشق لحظه به لحظه و روز به روز اما راند بیرونش

 خالف نظری وقتهیچ کرد، مردانگی اما بود عاشق. گرفت فرا را وجودش

 .ختنیاندا دخترک به اشعقیده

 شوکه   و لرزان نگاه بوده، همسر و نیست پدر کرد اعتراف آیناز به که روزی

 تاس سال هفده اندازه   به میانشان فاصله دانست و کشید آتش به را جانش دخترک

 ترف. رفت بنابراین. دهد راه اشمخیله به را آیناز فکر ایلحظه حتی ندارد حق و

 ...برفت اشدیده از آنکه برود دلش از شاید تا

 او کردن ذوب حال در آتشش که نشد سرد تنها نه و یافت شدت عشقش شور اما

 و همیشه ولی کرده دور دیدگانش مقابل از را آنکه باشد داشته تا بازگشت. شد

 همیشه مختلف هایمکان در آیناز هایعکس تمامی با او. بود همراهش جا همه

 و خلوت هایلحظه از حتی. باشد داشته فیزیکی حضوری آنکهبی بود کنارش

  .داشت عکس هم عمومی اماکن در اشتنهایی

  ...و بود وبالش هم با همه نبودن، و بودن نشدن، و شدن نداشتن، و داشتن

 !نبود واقعا اما بود کنارش که سخت چقدر و

 ردک خارج تن از ثانیه از کسری در غلیظ اخمی با و کرد باز را پیراهنش عصبی

 :گفت لب زیر و
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 لفظت از تنهاتر تنهام، چقدر من... افتاده جونم به خوره مثل که فکرت به لعنت آه،_

 .زنهمی زمین منو داره عشقت! لعنتی... هیچ واژه  

 .دهد تسکین را ملتهبش و داغ وجود تا داشت الزم سردی آب

 !بود شده تمام وجودش در هاستمدت که اکسیژن کمی و

 ...نچ! آرامش کمی و

 و شب مطلق سیاهی در خیره آسمان، به رو. رفت پنجره سوی به و ایستاد

 :گفت بغض با زنکچشم ستارگان سوسوی

 گداربی اهل که من! زدم تو عشق به که گداریبی تاوان! گداریبی تاوان تو _

 ...دختر بودی زیبایی زیادی ماهی تو اما... نبودم زدن

  :داد ادامه عشق و لذت با بست، را چشمانش و زد لبخند باراین

 تو، برای ازب! خوامتمی باز باشه، هم جهنم خود   بودن تو كنار اگه حتی _

 !زنممی هم آتیش به هیچ كه آب به گداربی

★★★★ 

  !راحته؟ جات جون ساحل_

 سعی سختی به و بود کشیده دراز زمین روی که ساحل خندید، صدابی و ریز

 :گفت و زد زورکی لبخندی کند تحمل را بدنش زیر سفت تشک داشت

  .ممنــــون. عزیزم آره_
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 !نماند غریبه مردی خانه دیگر باشد او تا! بود حقش

 !است؟ غریبه که معلوم کجا از اما... اما

 :گفت کند کنترل را اشخنده داشت سعی که حالی در و برگرداند را رویش

 ...عزیزجونمه یادگار تشک اون... عزیزم کنممی خواهش _

 هب نگاهی حرص با و کوبید بالشت روی محکم بار دو و کرد بلند را سرش ساحل

 :گفت بود خوابیده نرمش و گرم تخت روی او به پشت که آیناز

 راحتی به خیلی اینکه مثل. بباره قبرشون به نور... کنه رحمتشون خدا _

 ...دادنمی اهمیت هاشونمهمون

 ترلکن را هایشخنده بتواند تا کردمی وصل هایشدندان به محکم گیردندان دو باید

 میان را پتو نبود، پذیرامکان گردی اشخنده کردن کنترل! شدنمی... اما! کند

 زمانی از درست. خندید توانستمی تا سکوت در و صدابی و گرفت هایشدندان

. اشتد حدی از بیش سفتی و نشده زنیپنبه تشک این بود کرده فوت عزیزش که

 !زدنمی دم اما دانستمی

 وابخ از کوفتگی با صبح و دارد بدی احساس چه ساحل االن کردمی درک خوب

 .بخوابد بتواند که صورتی در البته شود،می بیدار

 بیرون دماغش از را ساحل امروز خوشی تمام کرد احساس و شد خنک دلش کمی

 .خوابید آسودگی به صبح تا و نهاد هم روی چشم لب بر لبخندی با پس کشیده
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 ار نگاهش کرد، باز چشم. بود خوابیده حسابی و گذاشته سر پشت را راحتی شب

 اخم ساحل حضور و دیشب یادآوری با. نشست تخت روی و کشاند پنجره به

 خیال به ساحل شده   جمع رختخواب دیدن با. زد کنار کامل را توپ و کرد ظریفی

 را رویش و دست زد، لبخندی خوشحال است رفته شدنش بیدار از قبل اینکه

 کنار ساحل و هامین دیدن و آشپزخانه به ورود با ولی. شد خارج اتاق از و شست

 .شد خشک لبخندش کردن، بش و خوش حال در و هم

 با ساحل. رفت هامین رویروبه های صندلی از یکی سوی به و کرد سالم آرام

 :داد جواب بود نشده تمام هنوز که ایخنده

 بخیر صبح عزیزم سالم _

 ایزورکی لبخند. کردمی خودنمایی و ریخته گلویش درون داغی سرب انگار

  :داد جواب ایتصنعی خوشرویی با و نشاند لب روی

   !بخیر هم شما صبح_

  :پرسید هامین که رفت یخچال سمت به و گرفت آنها از نگاه

  !عزیزم؟ خوریمی چای _

 نهامی منتظر نگاه دیدن با اما بدهد، را هامین جواب تا برگشت عقب به سرعت به

 به را راهش و گرفت آنها از را نگاهش ناامیدی با بود گرفته هدف را ساحل که

  .کرد کج آشپزخانه انتهای کابینت سمت
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 با مختلف هایطعم در چیپس چند صبحانه، جای به صبح زرو هر برخالف

 به توجهبی و رفت اتاق سمت به آراد، اهدایی شکالت باکس و پفک ایبسته

  .کرد پهن را بساطش و نشست آن روی سفیدش، روتختی

 ...را اشمعده سنگینی حجم نه و کردمی حس را طعمی نه

 کرده مضر هایخوراکی از بریزل را اشمعده ظرفیت برابر چند که فهمیدنمی

 سمت به آن رحمانهبی حجوم و معده محتویات آمدن در گردش به با اما بود،

  !رفت دستشویی سمت به و پرید تخت روی از سرعت به گلویش،

 چیز همه آیناز، پیاپی هایزدنعق و دستشویی در محکم صدای شنیدن با هامین

  .دوید در سمت به و کرد فراموش را

  .کرد طاق را طاقتش گلویش تا معده شدید شسوز

 و داد تکیه در به زد،می صدایش نگرانی با در پشت که هامینی به توجهبی

  .ریخت اشک مظلومانه

 این به خوبی به هامین و نداشت را ناراحتی یا و درد ایذره تحمل وقتهیچ

  .بود واقف موضوع

  :گفت نگرانی با و زد در به ایتقه

 !خوبه؟ حالت! ببینمت کن باز رو در  !آیناز؟_

 داشت بدن در که جانی مانده   ته با و کرد پاک را هایشاشک دست پشت با

 گرفت؛ سرد آب زیر را صورتش و ایستاد روشویی رویروبه
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  .بود رمقبی هنوز اما باشند، کرده تزریق هایشسلول به دوباره جانی که انگار

 هامین نگران چشمان به خمارش نگاه با و باز را دستشویی در لرزان زانوانی با

  !شد خیره

 و گذراند نظر از را آیناز لرزان پای تا سر تعجب از شده گرد چشمانی با هامین

  :گرفت دست در را بازوانش نگرانی با

 !آخه؟ لرزیمی انقدر چرا آیناز _

  !نشد خارج سوزناکش گلوی از آوایی هیچ اما کرد باز لب

 الیخ هایبسته دیدن با. برد اتاقش تا را او آرامی به و گرفت را لشبغ زیر هامین

 کردینم فکر. گیردمی نشأت کجا از آیناز حال این که دریافت تازه پفک و چیپس

  .برساند اتمام به صبحانه خوردن بدون را آنها از بسته یک حتی بتواند

  .بکشد دراز تخت روی آرامی به تا کرد کمکش

 بی هامین. چکید دخترک راست چشم گوشه   از اشکی چشمانش بستن محض به 

  .کرد پاک سرانگشتش با را بلوری اشک قطره آن و کرد دراز دست اراده

 خواب به از نشان آیناز عمیق هاینفس. بکشد دست بازی این از توانستنمی

  .دادمی رفتنش

 : "گفت دل در و داد هدیه اشپیشانی به پر سبکی به ایبوسه و شد خم ارادهبی

 " !ما خاطربه عزیزم؛ بیار طاقت
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 گرفته، را اشخنده جلوی زور به بود خصمش که شده سرخ صورتی با آراد

  :گفت

 ...خند نمی باشه باشه_

 لندب سولماز همراه به و دادند کف از طاقت یکباره به رسید که جمله قسمت این به

  .خندیدند

 آن اب ضربه یک یکی و کرد بلند را کیفش خشم از شده سرخ صورتی با آیناز

 نهاآ به عصبانیت با و کرد مزهبی برادر و خواهر آن بازوان نثار سنگینش کیف

  :توپید کرد،می خودنمایی صورتشان رو خنده مانده   ته هنوز که

 !بکنم؟ غلطی چه حاال من بگید که گفتم بخندید، بهم که نگفتم رو اینا_

  :گفت و زد چشمکی کرد،می جذابش شدیدا که شیطنتی با آراد

 وشد بیشتر، سوختن از لوگیریج برای اما شدی جزغاله عصبانیت از اینکه با _

 !کنهمی معجزه سرد آب

 انزب بر بلندی" مسخره" و کرد پرت آراد سر سمت به را خودکارش بار این آیناز

 .آورد

 ار اسپورتش هایکفش و نشست دانشگاه نزدیک پارک هایچمن روی خستگی با

   .آورد در پای از

 خارج خانه از تا بود داده ازهاج و شده پیاده شیطان خر از هامین امروز باالخره

  .شود
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 برایشان مدت این اتفاقات از و گذاشت قرار سولماز و آراد با کالس از پس هم او

  .بودند آورده در بازی مسخره فقط حل، راه یک ارائه   جای به اما گفت؛

 کرد،نمی را فکرش آیناز که جایی از درست و گرفت خود به جدی صورتی آراد

  :پرسید

 !آیناز؟ چیه تو به دخلش_

 حسش ی"چرا" با بیشتر کمی خواستمی اما بود پیدا آیناز چشمان از جوابش

   .شود درگیر

  :داد پاسخ کشیده هم در های اخم با مکثی، از پس و گرفت نفسی آیناز

  !نمیاد خوشم ازش_

 خود و کرد ساکت را او ایاشاره با آراد اما بزند حرفی تا کرد باز دهان سولماز

  :پرسید جدیت با

 هامین زن قراره! نه دونی؛می خودت رو جوابش! بشه؟ تو زن قراره مگه اوأل _

   !دیدی؟ ازش ناپسندی و زشت رفتار حاال تا دومأ... بشه

 ...آیناز اما هامین برای بود شخصیت با دلبر یک او! نه بود؟ دیده

 او به نگاهی آراد. کشید آغوش در حرص با را کیفش و کرد جمع را زانوانش

 .بزند خنده و شوخی بین ما را حرفش کرد سعی و انداخت

  :گفت شیطنت با و زد آیناز و سولماز به چشمکی پس
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 نخورد جرقه مرحله   تو باید االن! ببینم دوره خان هامین پیش بیام باید دور یه _

 مرحله   تو و جلوتره قدم یه آیناز که کرده کاری یه هامین اما باشی، احساسات

  !انکاره

  :گفت و رفت آراد به ایغره چشم آیناز

  !روح سوهان نزن حرف _

 فحر گفت! نگو پرت و چرت نگفت! گوییمی دروغ نگفت! ندارم حسی نگفت

 ...نزن

  بیهوشی ساعت چند از بعد روز آن وقتی بود، کرده شک احساساتش و خودش به

 تشخیص قدرت و بود منگ هنوز. گشود چشم ناهنجاری متعدد ضربات صدای از

 ناهنجار ضربات آن صدای به و شد خیره سقف به دقایقی. نداشت را موقعیتش

 همان این... است درست. بود درخت به تبر ضربه   صدای مثل. سپرد گوش

 ار پتو عصبی. آوردمی وارد اشکودکی درخت پیکره   بر هامین که است ضرباتی

 هپرد و رساند پنجره به سمج ایگیجهسر با را خودش. شد بلند جای از و زد کنار

 با پیش دوسال هامین که بود درختی همان این. بود زده حدس درست. زد کنار را

 هم به ابرو. بود افتاده اششده خشک تن جان به حاال و بود کرده قطع رحمیبی

 ویر که ساحل نگرانی ابراز به توجهبی. شد خارج اتاق از عصبانیت با و کشید

 هک قسمتی به را خود و شد خارج ساختمان از زدمی صدایش و نشسته ننشیم مبل

 .رساند بود بیچاره درخت کردن تکه تکه حال در هامین
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 دخترک. نشد آیناز حضور متوجه که بود بلند و محکم ضرباتش صدای آنقدر

 تنومندش بدن و قطور بازوهای به پشت از و ایستاده سرش پشت قدم دو درست

 مایشن به را اشدیده آموزش بدن خوبی به بود تنش به که جذبی تتیشر. شد خیره

 را آستینش کردن تحمل طاقت حتی قدرتمندش و قوی بازوهای و بود گذاشته

 زیر از توپی همچون بازویش عضله   آوردمی فرود که ایضربه هر. نداشتند

 جلب خود به را دخترک سرکش نگاه و گذاشتمی نمایش به را خود پوست

 ...کردمی

 !؟...هامین مردانه   بازوهای زدن دید برای رفتمی هرز چشمانش کی از

 اینگونه هیچوقت اما بالیدمی خود به خوشتیپ و جذاب پدری داشتن از همیشه

 ...کردنمی تصورش

 شدن بسته با اما. شود ذهنش به مزاحم افکار ورود از مانع تا فشرد هم روی پلک

 :فتدریا را جوابش خود هایشچشم

 "پدر نه بوده شوهرت اون فهمیدی وقتی از شاید "

 خوشتیپ و جذاب مرد هایزدن تبر به زد زل هم باز صدابی و کرد باز چشم

 ...رویشروبه

 .بپذیرد همسر عنوان به را هامین توانستنمی هیچوقت او! نه

 .نبود هم اشپدرخوانده او که حالی در بود خوانده" پدر" عمر یک را هامین
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 نششیری عطر بوی هم فاصله آن از حتی بست، را چشمانش و رفت جلوتر قدم نیم

  .داد نوازش را مشامش

 ...هم همسر عنوان به اما. باشد پدرش خواستنمی! نه

  !شد؟می چیز چه منکر

 !هامین؟ به حسش

 !کرد؟ انتخاب هامین به شباهتش خاطر به هم را کمیل او آنکه نه مگر 

 .ندارد مانندی و مثل هامین فهمید بعدها چند هر

 ایانهخبیث لبخند بود شده رشحضو متوجه   آیناز عطر بوی از قبل دقایقی که هامین

  .است نشده او حضور متوجه که کرد تظاهر همچنان و زد

  .بود اشمردانه هایجذابیت دادن نشان وقت حاال

 که ایمردانه هایجذابیت از هم او که رسیدمی موضوع این درک به باید آیناز

  .ندارد کم چیزی بود، دختران اکثر آلایده

 پذیرش حاال که شده کمرنگ ذهنش در قدری به سال دههف آن نسبت دانستمی

  .است شده ترآسان بسیار برایش هامین

  .بود اشنقشه اجرای وقت االن

  .داشت دوست شدیدا را خباثت این اما رسیدمی نظر به خبیثانه کمی
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 از را شرتشتی و انداخت دست آیناز، به توجهبی و انداخت کناری به را تبر

  .دکر خارج بدنش

 برهنه نداشت او با نسبتی دیگر که دختری مقابل که بود شده محابابی آنقدر کی از

 !شد؟می

  !کشید پرپشتش موهای میان دستی و گرفت نشنیده را آیناز آرام هین صدای

 کردمی ورزش شدت به اشمردانه غرایز کردن سرکوب برای هاسال آن تمام در

  .بود آمده در آب از بجذا و نقصبی بدنی اشنتیجه حال و

 عقب به بلندی قدم که همزمان همین برای داشت، فاصله قدم دو حدود آیناز با

  .برگشت آیناز سمت به و چرخید داشت،برمی

 تعادلش برگردد، خانه سمت به سرعت با خواستمی هامین حرکت اولین با که او

 عریان هایانهش نخورد، زمین آنکه برای غیرارادی کامال و داد دست از را

  .زد چنگ را هامین

  :پرسید ایساختگی تعجب با و کرد حلقه آیناز کمر دور را دستش جوان مرد

 !کنی؟ می چیکار اینجا تو! خوبه؟ حالت_

 و پهن هایشانه لطف به که زمینی از نگاه بود سقوط شوک در هنوز که آیناز

 با هامین براق چشمان به خیره و گرفت نداشت برخوردی آن با هامین قوی

 :گفت لرزانی صدای

 ...خومی... خواستممی... م... من _
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 رزشل متوجه   راحتی به بود هیچ او با اشفاصله که هامین و تپیدمی شدت به قلبش

 :گفت دپرسی دوباره و داد او به آرامش برای فرصتی بنابراین. بود شده قلبش و تن

 !خوبه؟ حالت! اینجایی؟ نشدم متوجه _

  ...انگار بود بریده را نفسش هامین تن یگرما

 هامین برهنه   سینه   روی را بازدمش باشد متوجه آنکه بدون و کشید عمیقی نفس

 روی دستش فشار. گرفت تپیدن بیشتری سرعت با هامین سینه در قلب. کرد رها

 ...کمتر شانفاصله و شد بیشتر آیناز کمر

 نجاای که بود ایبهانه دنبال به باشد، تغییرات این متوجه   آنکه بدون جوان دختر

  .کند توجیه را آمدنش

 جانب به حق هامین، سرخ چشمان به توجه بدون و کشید عمیقی نفس دوباره

  :گفت

 خط رو اعصابم صداش و سر ساعته یه! داری؟ بیچاره درخت این به چیکار_

 ...کرده خطی

 ...و شد هامین روز و حال متوجه   تازه آورد باال که سر

 !کنی؟می سیر کجاها... آینی اوهوی_

 نگاه و شد خارج پیش روز ندچ اتفاقات و هاصحنه از سولماز صدای با

  .دوخت جوان دختر چشمان به را سرگردانش
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 .بافخیال همیشهِ   آیناز نشدنی تمام خیاالت از امان

 را خواهرش جواب خود بود، گرفته نظر زیر را جوان دختر موشکافانه که آراد

 :داد

 ...یار فکر در... دیگه معلومه _

 ار هایشکفش آرام بدهد، دو آن به وابیج آنکهبی و انداخت پایین را سرش آیناز

 .کرد پا به

 .آوردمی در را خونش هم گاهی. کردمی ترعمیق را هایشزخم طعنه،

 :گفت سولماز به رو و برداشت را کیفش

 ...خونه برم باید _

 :گفت و ایستاد آراد

 ...رسونمتمی _

 خواستمی شدل. بزند زل اشچهره به تردقیق تا کرد مجبورش آیناز صدای غم

 ...اما دهد انجام برایش کاری توانستمی

  ...رممی خودم_

 :کرد تکرار و نداد رضایت اما آراد

 .شین سوار... رسونمتمی _
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 به رسیدن از قبل. شدند راهی دنبالش اجبارا دخترها و رفت ماشین سوی به

 :گفت و گذاشت دوستش کمر پشت دستی سولماز ماشین

 ...جون دوست شهمی درست چی همه زیرو یه... شهمی درست _

 !شد؟ تابوت سهم جانشبی جسم و ُمرد که وقتی! کی؟ دقیقا

 پنهان را گلویش بغض تا فشرد هم روی را هایشلب همزمان و زد تلخی لبخند

 ترجلو کمی. افتاد راه به قبل ساعتی هایشوخی و حرفبی آراد و شدند سوار. کند

 هک دخترک. برساند خانه به را آیناز تا زد استارت رهدوبا آراد و شد پیاده سولماز

 ودب ماشینی اسیر خیابان   خیره   حرفبی و گرفته جای سولماز صندلی روی حاال

 .رفتمی پیش و بلعیدمی سرعت به را او که

 چشمانش مقابل از مکثبی سینمایی فیلم یک مثل هامین و ساحل رفتارهای

 .گذشتندمی

 :پرسید مقدمهبی آیناز سوی به عنادارم نگاهینیم با آراد

 !داری؟ دوسش _

 :کرد تکرار لبانش کنج بر تلخ لبخندی با آراد و کرد نگاهش گنگ

 !داری؟ دوسش پرسیدم _

 !نداشت؟ دوست را هامین شدمی مگر! داشت؟ دوستش
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 حسادت همانند ایشکارچی شکار را اشدرمانده ذهن غریب و عجیب هایسوال

 !کردمی

 شقلب به عجیب آرامشی نامش حتی! پرستیدمی نه، که دوست را هامین که معلومه

 !کردمی تزریق

 ...بود دلتنگش هم باز و دیدمی را او... اشدلتنگی و

 .شناختنمی را زدمی پا و دست آن در که عجیبی دوگانگی

 ...کردمی تداعی آراد برای را  حسرت و عشق واژه   وارشدیوانه سکوت

 ...و داشتمی دوست نهایتبی را هامین دخترک این بود؛ دهز حدس درست

 :گفت لب زیر و برداشت آراد از را اشخیره نگاه

  ...بردنمی راه گذشته به منو قدم به قدم وقتهیچ کاش... نبود وقتهیچ کاش _

 :گفت کند صحبت خودش با انگار و دوخت پنجره شیشه پشت به را نگاهش

  ...بود من بابای اون! کنه؟مم چطور! دارم؟ دوسش _

 :گفت و دوخت آراد به را اشاشکی نگاه و برگشت آنی به

 !فهمی؟می آراد، بود من بابای _

 !لعنت! موقعبی تراژدی این به لعنت. ترکید بغضش

 .کرد پارک خیابان کنار و گرفت ناگهانی را ماشین ترمز آراد
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 :گفت و دوخت چشم آیناز اشک از خیس چهره   به و چرخید

 کسی ممکنه چطور... باش بینواقع... آیناز نبود تو بابای اون. نبود بابات _

 حسرت و تو خاطر به. شد بابا تو خاطر به اون! باشه؟ هم پدر باشه، شوهر

 ...نمونی بهرهبی پدر نعمت از حداقل خواستمی مثال. شد تو بابای پدر، نداشتن

 :گفت و زد هق گریه و بغض میان آیناز

 ...آراد _

 :گفت و برد باال سکوت نشانه   به را دستش آراد

 کردی فکر اصال. بوده شوهرت نبوده، پدرت اون آیناز ولی سخته؛... دونممی _

 !هوم؟! یاد؟نمی خوشت ساحل از چرا

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش

  ...نیست و نبوده پدرت هامین کردی باور چون _

 :پرسید و برد باال را ابروهایش

 !درسته؟ _

  !کند تحمل توانستنمی را حس این حداقل! دیگر نه... وای

 ... و نبود درست که است ممعلو

 ...متفکر و بود منگ هم طرفی از اما
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 هامدت که هاییحرف. بود حرفش ادامه   منتظر و شده خیره آراد چشمان به دقت با

. است عشق هامین به احساسش که کند باور خواستنمی اما کردمی فکر آنها به

 تو هک بقبوالند او به و کند بیدار خواب این از را او نفر یک که داشت نیاز شاید

  ...هستی عاشق یک

 در کمکم هامین از دوری متوالی دوسال طی در بلکه روزه یک نه که عشقی

 سال دو از بعد حال و کرد باردار او عشق از را وجودش بست، نطفه وجودش

 او شدن دور در سعی کنجکاوی و حسادت با دیدمی دیگر زنی کنار را او وقتی

 عشق هایجوانه اولین و گشته پاره عشقش جنین یعنی این و شتدا را زن آن از

 .بود کرده وارد خود دنیای به را هامین

 را هویتش و برهنه کسی چه را مهم اما دراز و طوالنی قصه   این!!! اعتراف اما

 !کرد؟می فاش

 :گفت و برد موهایش میان دستی استیصال با آراد

 هر. باشه ساحل جای تونهمی که کسیه ره تو درد! نیست ساحل تو درد آیناز _

  !بشه هامین زندگی شریک قراره که زنی

 کرد؛می اذیت را او که گذاشت اینقطه روی دست دوباره

 :داد جواب واقعیت انکار پی در لجوجانه

 ...شاید _

 :گفت چهره بر اخمی با آراد ولی
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 وت. رهمی بین از داره اتآینده نیستی متوجه که چسبیدی گذشته به انقدر تو _

 !کنی چیکار باید دونیمی خودت

 :دوخت آراد به مظلومانه را نگاهش جوان دختر

 برزخ این توی االن بدم، انجام تونستممی رو دونممی که چیزهایی تموم اگه _

  !آراد نبودم

 :گفت مصرانه و کالفه جوان مرد

 !د؟بیا در تنهایی از هامین خواینمی چرا بپرس خودت از اول _

 :داد جواب قلدرانه و کشید شانه عصبی آیناز

  !داشت؟ ایرادی چه زندگیمون! بودیم؟ تنها سال هفده اون توی مگه _

 غرایض! شی روروبه درونت طوفان با خواینمی اصال تو! نباش خودخواه_

 هفده اون توی هامین هم باز کنار، بگذاریم بودنش مهم وجود با که رو مردانه

! شهبا تونهمی آدمی هر شبانه   کابوس که کشید دوش به رو حقایقی بار فقط سال

 بوده بلبل و گل تو زندگی شاید. بود اشخانواده تنها امانت آینده   از ترس اونم

  !نبوده کابوس جز چیزی اون برای ندارم شک اما باشه،

  :داد ادامه و کرد مکثی

 تموم با مرد یه. کنه آرومش بتونه که خوادمی رو زنی. خوادمی آرامش یه حاال _

! نباشی؟ زن اون تو چرا پس! زنه یک نوازش دست محتاج هم باز بودنش مرد

 تو جانب از که اینه مستحق بدون پس کرد، تالش آرامشت برای عمری هامین
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 اون چقدر که زنهمی داد رفتارهات و هاتحرف هات،چشم که تویی! بشه آروم

 !داری دوست رو

 هایجرقه که جوان مرد. نشست صاف و گرفت آراد نگاه زا چشم متفکرانه

 تاستار و برد پیش دست موذیانه لبخندی با بود کرده روشن را تردیدش نابودی

 .راند سکوت در هامین عمارت مقابل تا و کرد روشن را ماشین. زد

 :فتگ لبخند با و شد متمایل آیناز سوی به آراد ماشین شدن متوقف از بعد دقایقی

 رخاط به و بوده کی اون باشه یادت. نده دست از رو توست به متعلق که یزیچ _

  ...نکرده که هاچه تو

 :داد ادامه و شد ترپررنگ لبخندش

 آتیش و آب به گداربی اون خاطر به تو نزد آب به گداربی تو خاطربه اون اگه _

 تو خاطر به فقط که ترسوییه مرد اون. نده دست از رو مرد اون... آیناز بزن

 این پس. بوده تو وجود خاطربه شد ترسو اگه مرد اون. داد خرج به شجاعت

 .بکن خودت مال رو شجاع ترسوی

 چطور نداشت را هایشسوال با شدن مقابله جرات حتی او! توانست؟ می یعنی

 !شود رو دررو احساسش و هامین با خواستمی

 بود سال دو او گفت؛می راست. بود تردیدش آتش بر آبی همچون آراد هایحرف

 بودنش پدر به سال دو این در پس. بود نزده صدا بابا را هامین بار یک حتی که

  .کشاندمی پدری جز عشقی به را فکرش نباشد پدر که هامین. کردنمی فکر
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 :گفت و کرد تشکر آراد از و زد لبخندی

  .بیارم دستش به کنممی سعی. ممنونم ازت _

 :گفت و دوخت مارتع در به نگاهی

 ....باشه نبریده من از اگه البته _

 با و پیاده ماشین از اطمینان نشانه   به او نهادن هم روی پلک و آراد به نگاهی با

. شد عمارت وارد و باز را در زیربه سر و آرام. شد جدا او از خداحافظی

 آراد هایحرف به سردرگم هم هنوز. داشتبرمی آرامش و طمأنینه با را هایشقدم

 به آینده رد که نداشت غروری دیگر شاید کردمی عمل آنها به اگر. کردمی فکر

 ...اگر و کند افتخار آن

 رودربایستی که خود با. شدمی پشیمان آینده در حتما گذشتمی تفاوتبی اگر

 !نداشت

 تفاوتم تیپی با که شد روروبه هامینی با بالفاصله که کرد بلند سر و کشید آهی

 تونس را دستش یک. بود ماشین از بیرون پاهایش و نشسته ماشینش صندلی روی

 روی را دیگرش دست و کردمی خودنمایی انگشتانش میان سیگاری و هکرد

 آن یک. بود زده زل او به سیگارش دود هاله   میان از و گذاشته راستش زانوی

 یره  خ نگاه. گرفت کوبیدن سینه در شدت به و برداشت ناسازگاری بنای قلبش

 هب دوباره را اششده متوقف هایقدم و بگیرد پایین را سرش کرد مجبورش هامین

 به آنها از فرار برای! شود؟ زشت افکار اسیر بود قرار کی تا. درآورد حرکت

 !رفت؟می کجا
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 هب را آرامشش فاصله این در کرد سعی و بود مانده ماشین به رسیدن تا قدمی چند

 نشسته صندلی روی هم هنوز هامین. نسازد فاش را خود احساس و بیاورد دست

 زده زل تنها خیالبی و خونسرد اما زد،می شماره هم او قلب ازآین با قدم به قدم و

 ...اشخانواده از دارایی تنها به بود

 بنابراین. شدمی رد هامین و ماشین مقابل از باید ساختمان درون به رفتن برای

 آن از و کند دلش به رحمی جوان مرد شاید تا داشتبرمی قدم آرام و زیرسربه

  .شود خارج دلبرانه ژست

 ...امان و دانینمی قدر داری وقتی! داشت دیدن خدا کار

 !چروکیده و شویمی پیر هوابی! نداری که روزی از امان

 !کردنمی درک را شدمی تکرار ذهنش در که هاییسؤال

  !آمد؟می گذشته از ترجذاب نظرش در شدت به است وقتی چند چرا

 !جذابیت و خوشتیپی انهم با بود گذشته هامین همان که مرد این

 دترتن را بعدی قدم و کرد سالمی آرام برداشت، دیگر قدمی و رسید ماشین نزدیک

 .نماند مرد آن جواب منتظر و برداشت

 ...نادانسته و ناخواسته همسر حتی نه و بود مرد آن برایش االن او! مرد؟ آن

 :شد خشک ایج بر او صدای با بگیرد فاصله هامین از تا برداشت قدم که همین

 !دختـــرم داشتی من با تریگرم علیک سالم سابقا _
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 اهر بود قرار که ایبازی قاعده   عصبانیتش که نرود یادش تا فشرد هم روی چشم 

 کمیل اب خلوتش ارث و سهم فقط که ایدلبرانه لبخند نیمچه. نزند هم بر را بیاندازد

 !برگشت عقب به و نشاند لب روی را بود

 پریده باال ابروهای با. زد هم بر را هامین معادالت ایلحظه آیناز خبیث هایچشم

  .شد یرهخ او به

 لحظه یک در و گرفت خود به متفکری چهره   درونش، طوفان به توجهبی آیناز

  .برداشت قدم هامین سمت به باز آغوشی با و کرد باز طرفین به را دستانش

 سریع شود، گرفتار کوچولو موش   آن آغوش تله   در خواستنمی اصال که هامین

  :ستب را در و کشاند ماشین داخل به را بدنش تمام

 !کنی؟می چیکار داری _

! کند؟ گریه یا بخندد بازیگوش دخترک آن دست از دانستنمی. بود زده شوک

  !کند ردش سرعت به یا کند بغلش محکم

 !دهدمی جواب دارد هایشنقشه دانستمی خوب ولی

  :گفت ایساختگی تعجب با و انداخت پایین را هایشدست آیناز

  !دیگه بود اینطوری سابقا  _

 به زد زل داد،می تکیه ماشین پنجره لبه   را آرنجش که همانطور و زد لبخندی

  :کرد شروع را اشاغواگرانه زمزمه و هامین چشمان عسلی
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 ...خونه اومدیمی_

 آن هب را هامین متعجب نگاه و گرفت دندان به کردن فکر نشانه   به را لبش گوشه  

  :داد ادامه و کشاند سو

  !بغلت اومدممی اتاق از بدو بدو اومد،می در صدای تا ب؛ش هشت ساعت رأس _

  :داد ادامه و زد زل هامین سرگردان هایچشم در

 بوست محکم منم! چرخوندیمی دور سه دو و کردیمی بلند رو من توام بعد_

  !گفتممی نباشید خسته بهت و کردممی

 با را الصشخ تیر و انداخت گذشته خاطرات در شده غرق هامین به نگاهی

  :زد موذیانه لبخندی

 یلکم که بودم شده هول و خوشحال دیدنت از اونقدر پیش، سال پنج بار، یه حتی_

 .کردم بغل تو جای به رو

 از هم شاید. انداخت دلش به چنگ و هامین چهره   به اخم روز آن یاد و کمیل نام

 .شد عوض آیناز به نگاهش کمیل که بود آغوش آن و روز همان

 اب بازیگوش دخترک بود، پرت حواسشان و ایستاده هم کنار دو آن وقتی روز آن

 از کسری در و گرفت اشتباه هامین با را کمیل و رساند آنها به را خود شیطنت

 !زدمی قلبش ریشه   به تیشه روزها آن یادآوری... کشید آغوش به را او ثانیه

 :کشید بیرون شب آن خاطره   از را او آیناز جدی صدای
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 به داریم که ایگذشته هر از حالم بشه باعث بار هزار که نزنید حرف نسبتی از  _

 نبودم شما دختر من هاسال این تمام... بخوره هم

 از شوکه جوان مرد ماشین، پنجره   قاب در هامین چهره   به زد زل و ایستاد صاف

 هنگا و داد قرار ماشین پنجره   لبه   را آرنجش خونسردانه آخر جمله   و آیناز برخورد

 .داد سوق دخترک سوی به را مستقیمش

 گوندگر را حالش اینگونه که کذایی نسبت این کشیدن یدک از کشیدمی دردی چه

 !کرد؟می

 چپش دست به. برداشت داشبرد روی از را سیگارش پاکت و برد پیش دست

 :گفت و کرد منتقل

 ...متأسفم _

 هم به را دروغین نسبت این دیگر هاینک برای! بود؟ متأسف چه برای! تأسف؟

 !؟...یا نداشتند

 ودد میان از و کرد روشن را بود داده قرار لبش گوشه   که سیگاری نخ فندکش با

 :داد ادامه و زد زل مقابلش منظره   به اول پک غلیظ

 از هک متأسفم نداشتی؛ رو دختریه هر آرزوی که رویایی خانواده   یه تو که متأسفم_

 ...اما. بودم زندگیت توی من فقط و فقط کردی باز چشم وقتی

 :گفت و دوخت آیناز چشمان به را نگاهش
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 مونسرنوشت و گذشته بتونم که نیستم قوی اونقدر من بود؛ همین سرنوشتت اما _

 ...بیام کنار باهاش که باشم قوی قدری به تونستم اما. کنم عوض رو

 غلیظ دود به و گرفت جوان ردخت از نگاه داد، قرار چشمانش مقابل را سیگارش

 :دوخت چشم آن

 اون هم االن. داد تغییرش دلخواهمون به شهنمی وقتهیچ که هست چیزهایی یه _

 ...و شده عوض سرنوشت

 :شد قطع حرفش آیناز غیرمنتظره   سؤال با

 !کنی؟می عروسی ساحل با ک ی _

  !دیگر؟ بود شوخی

 !بود؟ چه دیگر گذاشتن خط سر نقطه شان،سرنوشت و گذشته از صحبت میان
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 گدار_بی# رمان

 بانو مستانه: قلم به �✍

 909_پارت#  ��

 

 .شد خارج ماشین از پوزخندی با اما هامین

 رس دخترک شد باعث بلندش قد. ایستاد جوان دختر مقابل در درست و کرد اخمی

 در چشم. بردارد عقب به کوتاه قدمی همزمان و شود خیره چشمانش به کند، بلند

 .کرد پرتاب سمتی به هدفبی را تمامشنیمه سیگار و دوخت آیناز چشم

  ...همسر هامین اما بود، بعید پدر هامین از رفتارها این

 ...نبود عیدب چیز هیچ

 :گفت حسبی و سرد

 تنسب یه کنیم،می زندگی بینشون که هاییآدم قضاوت ترس از غلط؛ یا درست_

 اهنگ که بود قدری به من برای حرمتش اما. بوده ما بین خوشایندی چندان نه شاید

 ...اما. ندادم راه زندگیم توی رو زنی هیچ وقتهیچ و ننداختم کسی به چپ

 :گفت و زد زل آیناز سرگردان چشمان به ساحسابی و مستقیم
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 وامد تونستم چقدر دونمنمی... شدی تموم من برای کمیل؛ گفتی تو وقتی از اما _

 تو از نمبتو... بتونم تا بکوبم لعنتی اتاق اون دیوار و در به تونستم چقدر. بیارم

 ...باشی داشته رو کمیل که بگذرم

 :داد هادام و دوخت اتاقش پنجره به را نگاهش

 اندی و سی مرد یه من بیاد؛ یادم که زدم زل روحبی هایپنجره اون به اونقدر_

 ...تو و هستم ساله

 دوخت درخشیدندمی اشک برق از حاال که آیناز چشمان به دوباره را سردش نگاه

 :گفت و

 ...ساله هفده حساس و ظریف دختر یک _

 شتپ و گرفت دندان به محکم را لبش. چرخید پا یپاشنه روی. شد ترغلیظ اخمش

 :داد ادامه آیناز به

 شدن جدا تو از برای اقدامی خواستگاری روز تا. شد شدنی ولی بود، سخت _

 نانهمچ تو داشتن برای غیب از دستی یه شاید داشتم امید روز اون تا حتی. نکردم

 ...کنه کمکم

 !دیگر کردمی اعتراف داشت

 ...ندنک جان به و محکم. فشرد هم روی پلک

 ...آمد یادش عمرش یلحظه ترینسخت
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 :گفت وقتی گرفت صدایش

 وت روز اون و... گذاشتم رو تو با عقد فسخ قرار و زدم تلفن روز همون صبح _

 ...بنابراین بشی دیگه مردی مال بود قرار تو... شدی تموم من برای واقعا

 :کرد نازآی اشکی نگاه قفل را نگاهش دوباره شده کج گردنی با و چرخید

 قلبم و من برای... روز همون از... شدی تموم. گذشتم و گذشتممی ازت باید _

 ...خواستیمی رو کمیل تو چون. نداشت وجود آینازی دیگه

 بروز را هایشحس گذاشتنمی تنبیه اما داشت؛ وجود هم هنوز! گفتمی دروغ

 .دهد

 فاجعه عمق از هک جمالتی شنیدن از آورد هجوم آیناز صورت پهنای به اشک

 و دش یخی و سرد هایقندیل به تبدیل ظریفش و لرزان هایدست. گفتمی برایش

 که ار تلفنی گفتگوی آن و روز آن تا دویدمی دیدگانش مقابل در دنیا تمام انگار

 فسخ به قرار و دارد مخفی ازدواجی هامین کردمی فکر و بود شاهدش آیناز

  ...بیاورد یاد به را گذاشته

 .نداشت خبر و بود خودش مورد در عقد فسخ آن و ازدواج آن که او بر وای ای و

 که را هایشاشک هامین و رفت شماره به کندش هاینفس. شد زائل پاهایش قدرت

 ار چشمانش... آسمان سوی به کشید گردن و بست چشم. دید را باریدمی وقفهبی

 ...کشید نفس عمیق و بست
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 تونینمی کاری تسلیم جز که گیرهمی بازی به ور تو جوری سرنوشت گاهی_

 نم و شهمی سنجیده تحملش. شهمی مشخص شخص اون عیار که اینجاست. بکنی

 ...اینجام دوباره که بودم تحمل کم چه

 :داد ادامه و زد تلخی لبخند

 هفده دخترک تو، وقتی حتی زن اون. نگذاشت تنها رو من وقتهیچ ساحل اما _

. دنکر ترک رو من برو، گفتی من به شدی بزرگ خودم دستهای یرو که اییساله

 هی من... من نبود اون اگه. کرد جلوگیری من سقوط از که بود کسی تنها زن اون

 ...کثیف و سیاه نقطه یه. بودم نقطه

 .افتاد آراد پیش یدقیقه چند هایحرف یاد و زده چنگ را جوان دختر گلوی بغض

 برای زد آتش و آب به گداربی که بود شجاعی ویترس مرد این گفتمی راست

. شدبا داشته که برسد چه ببیند خود کنار را او نشد حاضر حتی که دختری خاطر

 :زد لب شدمی بلند چاه ته از انگار که ضعیفی صدای با

 ...تو برای. بودم سراب _

 :گفت و برد موهایش به دستی و زد کجی لبخند جوان مرد

 من به تو. بدهکاریم ما. داشتیم هم بدی سرنوشت و روزگار ،بودی سراب آره، _

 ...من و

 ...سخت و سرد و احساسبی و مستقیم کرد نگاهش

 :داد ادامه غریبگی نهایت با
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  ...خودم به _

 هایگونه روی شبنمی همچون که اشک هایدانه از چشم و کشید عمیقی نفس

 :گفت حزن با و گرفت بودند، کرده خوش جا دخترک

 دوسال این. کنم تمومش زود خیلی کنممی سعی... اما. بدهکارم خیلی خودم به _

 ناال ولی. دادم کش رو نامزدی اون کنم ثابت خودم به رو چیزهایی یه اینکه برای

 ...بربیام احساسم پس از تونممی که دارم اطمینان دیگه

 !کند؟ گریه مردانه شدمی! عار چقدر! سنگین چقدر

 :زد لبخند و کرد نگاهش

 ...کنی قبول رو من تصمیم راحتی به بتونی هم تو امیدوارم _

 دوخت هامین رمز و راز پر اما مهربان چشمان به را غمگینش نگاه جوان دختر

 :گفت و خورد فرو را بغضش. داد تکان سری و

 ...شیمی خوشبخت اون با واقعا بدونم که کنممی قبول وقتی فقط من _

 !بیشتر نه و است حرف حد در هاحرف این همه دانستیم هم خودش حتی اما

 

💟💟💟 

 

 .چرخید پا یپاشنه روی
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 :گفت بغض با و داد قرار هم روی کپل

 بشی خوشبخت اون با بود قرار اگر... نیستی خوشبخت اون با مطمئنم من و _

 !بودی ایستاده من کنار بچه یه با االن

 هم خودش که بود آمده کجا از جسارت و حسادت همه این دانستنمی هم خودش

 !کرد؟نمی درک را خودش

 ازدواجش به یعنی این. شد دور هامین از و شتبردا سریع بالفاصله را هایشقدم

 .بود شده مهم برایش هامین یعنی. دادنمی رضایت

  .زد چنگ را موهایش شنگول و خندید جوان مرد

 !بچالند؟ را او محکم و کند بغلش شدمی کاش

 :کرد زمزمه و گرفت دندان به لب

 تو دست از امان. دخترک شده ثابت من به چیزایی چه نگفتم بهت منکه _

 فقط دارم اطمینان بهش احساسم از که کسی دونستیمی کاش. عجول شیطونک

 ...تویی

 آرام و زد بود شده ساختمان وارد سرعت با حاال که آینازی به عاشقانه لبخندی

 :گفت

 برات رو آروم زندگی یه لذت من؛ با یا من بی کنم،می گرم رو وجودت سرمای _

 یارممی ارمغان به
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 .شد متفکر ایچهره به تبدیل و کمرنگ کمکم لبخندش

 !چه؟ زدمی پس را او هم باز آیناز اگر

 !کند جمع را غرورش که نبود کسی دیگر

 سوی به جیب در دست متفکرانه و انداخت جوان دختر اتاق پنجره   به نگاهی

 .کرد حرکت ساختمان

★★★★ 

 خاموش و شنرو مدام را تختش کنار آباژور ساعت، هایعقربه به خیرگی با

 .کردمی

 سپری اتاقش در را روز یماندهباقی هایساعت تمام هامین از شدن جدا از بعد

 عثبا هامین به عشقش یشده کوک تازه ساز و بود کرده اشکالفه خوابیبی. کرد

 .برود هرز او سمت به فکرش مدام شدمی

 دامم بلکه کند،نمی رپ را داریم دوستشان که هاییآدم خالی جای وقتهیچ خوابیبی

 .شودمی اوهام غرق آخر در و کندمی پیرتر و پیر هاحسرت دریای در را او

 ...نداشت خبر خود و بود شده هامین خواببی او هاشب این و

. دش آشکار قلبش حقایق تمام و رفت کنار چشمانش مقابل از انکار یپرده امروز

 .دارد نگه دندان و چنگ با را مرد این باید که آراد گفتمی راست

 ...نبود دادن دست از و گذاشتن دست روی دست وقت دیگر
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 به و نشست تخت روی. کشیدمی خط را دورش نباید پس بود او آن از هامین

 ایدب اینکه فکر با و بست نقش اشچهره روی لبخندی. زد زل آباژور روشن چراغ

 .نهاد هم روی چشم و کشید دراز دوباره دربیاورد ساحل چنگ از را هامین

 ...عشق انکار... انکار یعنی درد 

 ...نشدن من سهم یعنی... نشدن تو سهم یعنی

 :زد زل پنجره به و چرخید

 ...نیست کمی درد نشدم، تو سهم اینکه کنم،نمی تحمل رو درد من _

 :کرد زمزمه و کشید عمیقی نفس

 نیست کمی درد که اخد به... نیست کمی درد هم کنممی انکارت دارم اینکه _

 :داد ادامه بیداری و خواب حالت در وارزمزمه و بست فرو چشم

 م...کن...نمی رت... انکا _

 هشجاعان که دختری از این و نبود بیش رنجور و ضعیف انسانی که کردمی اگر

 .بود بعید بود کشیده بیرون راههبی از را اشزندگی

  .گذشتمی منزلشان در ساحل ماندن از روزی چند

 زرگشمادرب اتاق هامین گذراند، سختی به را شب آیناز اتاق در که روزی فردای

 .کرد آماده او برای را
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 به لحظه که جوانی دخترک برای هم آن رودمی شمار به تلخی معجون انتظار،

 حس دیدن از. بود دیده هامین با چشمانش مقابل را ساحل روز، چند این یلحظه

 .بود تپیده تند قلبش و کشیده درد هایشانچشم درون شاد

 .گشتندبرمی هم با خوشحال و شاد بعد ساعتی و شدندمی خارج خانه از هم با

 و تخس شدت به بود شده باعث شدمی وارد احساسش به که شدیدی تلنگرهای

 رایب رفتارها این تمامی و کند تندی ساحل با بهانه ترینکوچک با و شود بدخلق

 .بود خودش به آیناز احساس تحریک هم آن و داشت معنا یک تنها هامین

 دم را مرگ و شده ترنزدیک شدنش گند به دقیقه هر که بود شده مانده آبی مانند

 .کردمی احساس گوشش

 برای این و داده بروز را احساسش و عالقه بارها و بارها ندانسته جوان دختر

 یوقت کوبید، را هامین اتاق در آیناز روزی اینکه تا بود بخشلذت شدت به هامین

 یجواب هم باز اما. زد در دوباره تردید با و شد خیره در به متعجب نگرفت جوابی

 ظهلح یک برای و کرد اسکن را اتاق در پایین تا باال شده کج لبی با. نگرفت

 .گذشت ذهنش از برق مثل فکری

 مزاحم افکار اما برگردد اتاقش به خواست. گرفت دندان به لب و کرد اخم

 اریکیت میان در آرام و گرفت پیش در را پایین یطبقه راه بنابراین کرد؛ اشکالفه

 .برداشت قدم عمارت
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 و کنجکاو وقتی اما ساحل، و هامین شبانگاهی خلوت به بود رفته هرز خیالش

 دهش خشک رویشروبه تصویر دیدن با راه یمیانه در آمد پایین هاپله از عصبانی

 .ایستاد جای بر

 

 نباشید زمان یدیده شکنجه یبرده اینکه برای"

 کنید؛ مست

 باشید؛ مست همواره

 پرهیزکاری؛ از یا شعر از شراب از

  !!...خواهدمی دلتان که طورآن

 

 

 "بودلر شارل"

  

 یخیره همچنان نگاهش اما رساند، زمین به پله آخرین روی از را قدمش آخرین

 باران، قطرات اسیر و بالبی و زخمی ایپرنده همچون که بود مردی یچهره

 ازآین هاسال این تمامی در وقتهیچ که بود دهش اینوشیدنی سکرآور قطرات اسیر

 .نبود شاهدش
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 !بود؟ آمده مرد این سر بر چه

 دست به برای ضعیف و زبون اینگونه چرا پس! بود پدر یک بارز ینمونه او

 !بود؟ آورده پناه نوشیدنی این به آرامش آوردن

 ینزم روی که برداشت هامینی سمت به را کوتاهش هایقدم متعجب و شوکه

 گشتانان مابین نوشیدنی لیوان یک بود، خیره تلویزیون به که حالی در و نشسته

 پشت مبل یلبه روی حالیبی با را چپش دست. کردمی خودنمایی راستش دست

 .بود داده تکیه آن پشتی به را کمرش و کرده رها سرش

 سو آن به را خمارش نگاه تلویزیون نور روشنای و تاریک در ایسایه حرکات از

 تشخیص را سایه آن هوشیاری با داشت سعی. کرد ریز را چشمانش و داد سوق

 .نداشت آمدن جلو قصد و ایستاده تاریک قسمتی در دقیقا سایه آن اما. دهد

 وجود این با. ماندمی خبربی او و گذشتمی دیگر یدقیقه یک اگر مردمی

 رویشروبه روشن یصفحه به را نگاهش و شد خسته سایه کردن موشکافی از

 با و داد قورت را مایع زحمت به. نوشید ایجرعه و آورد باال را لیوان. دوخت

 :گفت نامتعادل لحنی

  ...تونستممی کاش... دهمی عذابم بدجور خالیت جای روزها این _

 :نوشید دیگر ایجرعه و کشید باال زور به را سنگینش هایپلک

 !شدمی اگه آخ. شدمی کاش... کنم وازپر سمتت به... تونستممی کاش _
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 زندگی شخص تنها هامین که آمد یادش تازه که انگار جمالت این شنیدن با آیناز

 تا دکر بلند قدمی و کرد بغض. بود مانده برایش دنیا دار از که کسی تنها. اوست

 میخکوب جای بر دوباره هامین یبریده بریده یجمله با اما شود خارج سیاهی از

 :دش

 آسون اصال... نیست آسونی کار... هم نزدن گداربی!... دونستی؟می هیچ _

 ...نزدن گداربی اون... کرد اسیرم سال هفده... نبود

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 به بزنم گداربی شدمی که ایلحظه اون حسرت... گذشت حسرت تو عمرم تمام _

 ...من... اما... گرفتمی ازم رو تو ذره ذره داشت که آتیشی

 :گفت خشم با و بلند. سرکشید نفس یک را لیوانش

 هفده. بود زنم که ایبچه برای پدری سال هفده اسیر. کرد اسیر رو من دخترت _

 ...لعنتی بود تو ندادن نجات برای فقط اسارت سال

 :زد فریاد عصبانیت با و آلوداخم

... تو! کردی؟ رو معامله این من با چرا... امیرحسین! کردی؟ چیکار من با تو _

 ...من... نباید تو... بودی من برادر

 :گفت آلودبغض و گرفت آسمان به رو را سرش

 !نمیایی؟ جلو و ایستادی سایه تو حاال. امیرحسین عذابم تو ساله هفده من _
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 .گذاشت جلو قدمی و زد هق. ترکید هامین هایحرف شنیدن با آیناز بغض

 !خواستنمی را مرد این کشیدن عذاب دلش

 !خواستمی را مردش بودن قوی دلش

 !خواستنمی را وبشآش دل   و درد پر یسینه این

 :گفت و گذاشت تلویزیون یصفحه روشنایی به قدمی

 ...نکش عذاب _

 کردمی فکر که او. کرد جلب را هامین توجه آیناز نازک و داربغض صدای

 آیناز سوی به را گردنش تندی به. است امیرحسین روح تاریکی میان یسایه

 .کرد رصد را او پای تا سر تیزبینش چشمان با متعجبانه و چرخاند

 حالت همان به مبل روی اشداده لم دست ولی داد، قرار میز روی را خالی لیوان

 درد که حاال آیناز اما کند توجیه را دخترک تا کرد صاف را صدایش. ماند اولیه

 .رفت هامین نزدیکی تا و نکشید پس پا بود دیده چشم به را مرد این عمیق

ل و نامتعادل هامین اما س  . کرد رها مبل روی را خود و شد بلند زمین روی از ک 

 .شد رها مبل یدسته روی دستش بار این

  کشیدن یدک از بود خسته حتی که انگار

  ...دستش

 ...نداشتنش و دیدن از خسته
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 ...کردمی خسخس او برای فقط که گلویی از خسته

 ...خودش از حتی و چیز همه از بود خسته

 ینازآ. کند منتقل هایشریه اعماق به را دهانش خوشایدنا بوی تا کشید عمیق نفس

 شدمی. نشست زانو روی مبل کنار آلوداشک چشمانی با و رفت ترنزدیک اما

 !بمیرد؟ برایش

 چشمان به کرد نگاه و زد هق! ببرد؟ خوابش بود زده زل او به که طور همان یا

 صدابی و روشن زیون  تلوی یصفحه هدف نگاهش تیر که هامینی تفاوتبی و خمار

 :کرد تکرار و داد قرار هامین یشده رها دست کنار مبل یلبه را انگشتانش. بود

  !نبود؟ بس سال هفده... نکش عذاب _

 !؟...دختر این داشت محالی خیال چه. زد پوزخند

 ...خودش وجود جز بکاهد عذابش از تواندنمی چیز هیچ که شدمی اشحالی کاش

 :نباشد آورچندش لحنش کرد سعی و داد رقرا هم روی پلک

 ...جان دختر شدم زاده کسیبی و تنهایی و عذاب با من... هه! سال؟هفده _

 و پدر دادن دست از تلخ خاطرات یادآوری به از. فشرد ترمحکم را هایشپلک

 به لب. شد فشرده قلبش همسرش و امیرحسین حتی و عمویش زن و عمو و مادر

 :داد باال و کرد باز هم از را اشکردهگره ابروهای. کرد باز مچش و گرفت دندان

 هیچ... هیچم من... هیچ _
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 :داد ادامه و گرفت مبل از را اشتکیه

 زندگی خورشید... بودی من زندگی هایواژه ترنم تو... بودی َکسم همه تو _

 ...خانوم خورشید کردی غروب... اما... شدی تاریکم

 :گفت و زد تلخندی

 هب و اومدی طوفانی... بودی رویا یه اصال تو کنممی فکر وقتایی یه! دونی؟می_

 ...رفتی هم نسیم مالیمت

 .زدمی تیشه قلبش به درخت کنار تیز تبر آن همچون آیناز هایاشک

 نم از... بشی نذاشتم... نشدی و... شدیمی کاال نباید بودی، امانت یه تو آیناز_

 ...باش راضی

 که بگوید سخنی تا کرد باز لب هامین هایحرف و رفتار از ثرمتأ جوان دختر

 :گفت و برخاست جای از هامین

 ...باش راضی من از هستم عزیز برات پدر یک مثل هم هنوز اگه _

 باال هاپله از زحمت به حزین و خسته بماند آیناز جانب از پاسخی منتظر آنکهبی و

 .رفت

 به. تادایس هاپله پایین و رفت پیش جوان دختر. ماند منتظر و ایستاد آیناز صدای با

 :گفت و شد خیره ینهام یافتاده و پهن هایشانه

 ...نیستن دیگه و بودن مامان و بابا که اونجایی بریم... بریم بیا _
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 هپل اولین روی را راستش پای آیناز. کرد تیزتر گوش و شد کج گردنش هامین

 :داد ادامه بغض با و نهاد

 .ببینم رو اونجا خواممی... اونجا برم خواممی _

 را نگاهش سرخ چشمانی با و چرخید. شد قفل محکم پله ینرده روی هامین دست

 .دوخت آیناز اشکی چشمان به

 .بود شبیه مادرش به عجیب رویش روبه دختر

 .مصمم و اعتماد پر

  .کرد تکیه شوهرش به و داد بله جواب فکربی که همانی

 ...نترس و بود راسخ

 شیدک عمیقی نفس. برود کنار چشمانش مقابل از مستی غبار تا بست را چشمانش

 :گفت کند کنترل را درونش طوفان داشت سعی که درحالی و

 ...نکن تردید ذره یه من کشتن تو _

 :داد ادامه و آیناز متعجب و کنجکاو نگاه به زد زل و کرد باز چشم

 هب رو تو ولی بشم نیست حاضرم. برنگردم جهنم اون به ولی بمیرم حاضرم من _

 عمر یک. شد درد که تلخی یلحظه اون تو گردمبرنمی... نبرم شده خراب اون

 ...قلبم روی شد درد

 ...غلیظ و شدید کرد اخم
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 :توپید و شد تخس

 ...که رو تو اونوقت بوده زندگیم هایبهترین قتلگاه شده خراب اون _

 " !اونجا؟ ببرم رو منی جون که تو" نگوید تا گرفت دندان به لب

 :گفت آیناز که بزند، حرفی تا گرفت سقف به رو را سرش

 که ساله دو... نبودی من پدر تو حتی... مونده دلم به مادر و پدر حسرت _

! تمامان و بابا اینم بگی پیششون  ببری و بگیری رو دستم برگردی منتظرم

  ...کنم فکر بهشون دینمی اجازه حتی اما برگشتی،

 :گفت و رفت باالتر ایپله

 بآسی من به تونهنمی هم کسیچه و ترسمنمی هیچی از باشی که تو. باش من با _

 ...بود سالم یک که وقتی اون مث درست. برسونه

 ریدهب را امانش سردرد و گیجی رفت، ترپایین پله یک و پرید حرفش میان هامین

 :زد فریاد ناآرام و عصبانی بود

 اون دونیمی چه تو! آیناز؟ بودم ترسیده چقدر من لحظه اون دونیمی چه تو _

 خودم دستای با که! تو؟ گیمی داری چی! برگردوندم؟ رو تو شقتیم چه با روز

 !کشیدم؟ بیرونت اونجا از خودم که لعنتی گرداب اون تو ببرم رو تو

 :گفت گرفته صدایی با و کشید موهایش میان دستی کالفه
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 اونجا من. نیست صالح اونجا به رفتنت! آیناز؟... من به خودت، به کن، رحم _

 دختر نسوزون منو. نکن بد من با... نکن. دیدم چشم به رو جهنم

 !مرد این فعلی حال یعنی حرف در التماس

 !است آورده زبان به را قلبش دردش صدای که مردی

 :شد میخکوب سرجا آیناز حرف با که برود باال هاپله از تا چرخید

 ونا من. گذاشتی تنهام که دوسالی این تمام مثل. رممی تنها خودم خب، خیلی _

 اگه. اومدی که رفتممی داشتم هم روز اون... وقته خیلی. کردم پیدا رو روستا

 تو اونقدر اومدی وقتی ولی... دیدممی رو مامانم و بابا االن من بودی نیومده

! تنها. رممی خودم. نه دیگه حاال... شدم غافل هم هااون از حتی که بودم شوک

 جون ساحل با نوشت و عیش پی و ودیب گذاشته تنهام که مدتی این تمام مثل

 ...بودی

 ...هم نیز را حرفش و برید را امانش بغض

 .کرد پشت دخترک به کرده پشت هامین به و آمد پایین را هاپله

. سوزاند را عاشقش دل رفتنش راه. کرد نگاهش و چرخید دوباره اما هامین

 .بود اشزندگی یهمه که دخترکی داشتبرمی قدم غمگین

 بازویش. رساند جوان دختر به را خود و آمد پایین را هاپله نامتعادل و رعتس به

 اشک به چشمان در زد زل عصبی و برگرداند خود سمت به را او و زد چنگ را

 :گفت و آیناز ینشسته
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 وت از بودن دور باریک همون ،باریک.... نذاشتم تنهات. لعنتی نذاشتم تنهات _

 کردی فکر! هان؟! کردی؟ فکر چی من مورد در وت. کرد سیاه رو روزگارم

 ...من

 یقفسه و کردمی خارج اشبینی هایپره از را دارشکش و عصبی هاینفس

 او اب مترسانتی چند فقط که دخترکی چشمان مقابل در بازدم و دم هر با اشسینه

 ثرا بر و بود دستش در همچنان آیناز بازوی. شدمی پایین و باال داشت فاصله

 دیدگانش مقابل در و آمده باال جوان دختر مشت بود، کرده وارد آن به که فشاری

 انمی را آتشینش و سرخ چشمان. کشید دندان به محکم را لبش. کردمی خودنمایی

 :گفت و کرد اسیر کرده گره ابروهای

 ای بیافته اتفاقی هر باشه یادت اما... میام باهات منم پس. باشه! بری؟ خوایمی _

 .خودتی فقط مقصرش بیاد من سر بالیی هر

 :کرد تکرار و کرد رها ایضربه با را جوان دختر بازوی

 ...تو فقط _

 .بارید سرش روی و شد درد وجدان عذاب

 !بفهم است، ترمهم تو با بودن بزند داد و بریزد اشک خواستمی

 مبه تعادلش بازویش شدن پرتاب از که کردمی پرواز خود اوهام و تفکرات میان

 خشمگین چشمان در و ایستاد صاف نکند، سقوط تا کرد کنترل را خود اما خورد،

 .دوخت چشم هامین
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 لمس دستش کف با را صورتش. زد نامرتبش موهای به چنگی عصبی جوان مرد

 ...آینازش به کرد پشت و کرد

 :گفت مغموم و گرفته

 ...بری بخوای که جا هر. برمتمی خودم _

 .زد آتش را هامین قلب نفسش و زد هق آیناز

 !اش دیده درد نگاه شد مچاله کاغذ مثل

 :گفت آیناز که برود اتاقش به خواست و فشرد مه روی پلک

 ...هامین _

  !شنید؟می چه

 .شد خیره دخترک به و چرخید

 !بود؟ کرده توهم دچار را او هوشش منگی   و مستی آثار یا بود زده صدا را نامش

 :کرد تکرار هایشزدن هق میان و گذاشت پیش قدمی جوان دختر

 ...مین...ها _

  !المصب بگو لکنتبی

 !را نامم بزن صدا ترسبی
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 و شد لرزان هایشمردمک! بود زده صدا نام به را او! بود واقعی انگار! نه اما

 :گفت لب زیر

 !هامین؟ جان _

 :گفت گریه میان و کرد پاک دست پشت با را هایشاشک آیناز

 ...کردی پدری حقم در که ممنون _

 هایشکردنپدری به شدن لوص با تا بود نیاورده زبان به را نامش که کاش ای و

 ...برسد اتمام به

 .بست را چشمانش

 :کرد قطع را حرفش و داد قورت را دهانش آب

 ...کنیممی حرکت فردا _

 یارم بار این" دهد ادامه جوان دخترک که نداد اجازه و شد دور آیناز از بالفاصله

 "...پدر نه باش

 که داشت چه مرد این. شد هامین رفتن یخیره و ماند جا دهانش در کالم اما

 چرا پس! نبود؟ گذشته هامین همان مگر! بود؟ کرده خود مسحور را او گونهاین

 !است؟ قلبش دادن قلقلک حال در ذرهذره احساسش االن

 !دلش؟ ویرانی از داشت خبر هامین

 !را؟ دخترک قلب ویرانی این بسازد باید باز که بود خبرش
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 دل ات بود نرانده زبان بر اعترافی هم باز و دید سایه یک فقط او از که بود خبرش

 !شود؟ قلبش رام جوان دختر

 !مرد این نداشتن نصفه حتی یا و داشتن داشت دردی چه که آخ

 رد هامین اتاق کنار از وقتی تنها. شد اتاقش وارد و فشرد هم روی را هایشلب

 اذنبی گذشته مثل داشت دوست چقدر و لرزاند را دلش اتاق روشن چراغ شد،می

 روزها آن بود بخشلذت چه. شود او اتاق وارد و بیاندازد پایین را سرش دخول

 قبل زدمی غر دخترک به و کردمی پنهان پتو زیر را خود یبرهنه بدن هامین که

 ...گستاخ دخترک بزن در اتاق، به ورود از

 رفتارهای از زدهخجالت او و کردمی سنگینی دلش بر خاطرات از سنگینی حجم

 .شد اتاقش وارد گذشته

 دو همین که آمد یادش و کشید دندان به ناخن. زد چنگ ذهنش به گذشته افکار

 به هامین و بود شده دلگیر او از آمدنش دیر خاطر به وقتی پیش اندی و سال

 یرو و کشید آغوش به را او دربیاورد دلش از اینکه خاطربه چگونه رفت، اتاقش

 اشپیشانی بر دخترانه شرمی عرق و آمد یادش. گرفت آرام وا یبرهنه یسینه

 .نشست

 ...نداشت خبر چیزی از که او اما

 ! پدر نه و همسر بوی و عطر از شودمی پر آغوشش دانستمی چه
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 کجا از! بود؟ گذاشته همسرش یسینه روی را اشچانه که دانستمی باید کجا از

 !بوده؟ قلبش یدهنده تسکین رامآ و پرمهر یسینه این دانستمی باید

 هامین سمت به تماما   افکارش. شد تختش وارد خجول و داد تکان تأسف به سری

 .شد خارج اتاق از دوباره و شد بلند جای از چیزی یادآوری با. بود

 دلگیر هم هنوز! نه؟ یا است درستی کار دانستنمی. بود ایستاده مردد در پشت

 ...روزها این متغیر هامین از بود

 کشدمی داد وقتی و خوابیده حرفش پشت منظوری زندمی حرف وقتی انگار

 .است کشیده دراز هایشلب پشت کوتس

 دش بلند اتاق از که ناهنجاری صدای با که بکوبد را اتاق در تا کرد بلند دست

 .شد اتاق وارد و کرد باز را آن بزند، در آنکهبی نگران و دستپاچه

. یدرسمی گوشش به وحشتناکی طرز به بهداشتی سرویس از که بود هامین صدای

 بود، کرده آماده هامین برای وسواس با که قهوه فنجانی با آیناز رسیدن از قبل

  .بود آوردن باال حال در خورده را آنچه هر و شده بد حالش

 میان را قهوه فنجان که حالی در و ایستاده سرویس در پشت نگران جوان دختر

 :پرسید فشردمی هایشمشت

  !کنی؟می خودت با کاریه چه این آخه! شد؟ بد حالت _

 پیراهن شنید،نمی وضوح به را دخترک صدای هایشزدنعق میان که هامین

 و منگ آمد جا کمی حالش وقتی و کرد خارج تن از را اششده کثیف رکابی
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 او به نبود کسی. شد خارج سرویس از تعادلبی و زد صورت به آبی حالبی

 !نوشیدنی کردن مصرف به چه را جنبهبی آدم بگوید

 هین با که بود آن کردن خشک حال در و داشت قرار صورتش روی حوله هنوز

 به اششده خون رنگ به چشمان با و کشید پایین کمی را اشحوله آیناز کوتاه

 .زد زل دخترک

 قرمزش چشمان به و گرفت هامین یبرهنه تن از نگاه شده گرد چشمانی با آیناز

 به را زیرینش لب آیناز اما نشد، ایجاد جوان مرد حالت در تغییری. دوخت چشم

 و چرخید پا یپاشنه روی. گرفت هامین چشمان از نگاه سرعت به و کشید دندان

 چسباند هم به ترمحکم را هایشلب و هم روی محکم را چشمانش. کرد پشت او به

  .نشود رویشروبه فجیع یصحنه گر نظاره دوباره تا

  !فجیع؟

 !بود دیده وضعیت این در را هامین بارها که او

 !بود کشیده آغوش به برهنه تنی با را او تیح

 ...اما

 هامین نه و داشت خبر اشهمسری و محرمیت ماجرای از آیناز نه روزها آن اما

  !بود نامحرمش حاال مثل

 ...االن و بودند ترنزدیک هم به محرم چه هر از روزها آن
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 میان رهبیچا فنجان و بودند شده تیزش هایدندان حمالت آماج نازکش هایلب

 ...کردن کم وزن حال در مضطربش هایمشت

 روحش شدن فشرده درد از قلبش و داشت خبر فنجان گرمای از هایشرگ فقط

 .بود آگاه

  .کشید کوتاهی هین دوباره و آمد خود به گذشت کنارش از که هامین صدای با 

 ریبهغ مرد یه اتاق تو اومدن از قبل نگرفتی یاد هنوز تو! کنی؟می چیکار اینجا _

 !بزنی؟ در

 این که همان... خودش هامین... بود هامین او! نبود غریبه که او اما! غریبه؟

 ...بود شده جانش روزها

 را سرش بالفاصله اما انداخت، نگاهی هامین عضالنی و برهنه کمر به پشت از

 :گفت دادمی ادامه لبش جویدن به که حالی در و انداخت پایین

 مثل ولی بیاره، جا رو حالت تونهمی کردم فکر... کردم درست قهوه برات _

 ...رسیدم دیر اینکه

 :زد پوزخندی و گرفت را گردنش پشت آب حوله با نشست، تخت روی هامین

 !رسیمی دیر همیشه. نیست که اولت دفعه _

 ثلم و نشسته تخت روی خیالبی که مردی چشمان به و کشید باال را نگاهش آیناز

  .زد زل کرد،نمی خود تن پوشاندن برای شیتال هیچ سابق
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 هواسربه هامین و کشیدمی خجالت آیناز بار این. بود شده عوض جایشان که انگار

  ...بود شده خیالبی و

 !میشد؟ جا جابه جهان در قانونی فشرد،می آغوش در یا بوییدمی را او اگر

 به ایلحظه نیست پدرش دانستمی حاال که مردی زدن دید یوسوسه آنطرف از

 حتی یگرد اما کند، شیطنت سابق مثل داشت دوست. نشست جوان دختر جان

 .نداشت هم را اشبرهنه هایسرشانه به کردن نگاه جرأت

 :گفت لب زیر و چرخاند اتاق در سوی به سری

 ...اومدم دیر باز همیشه مثل که ببخشید _

 هب نگاهش شد باعث و رسید گوشش به بود گیج هم هنوز که هامین پوزخند صدای

 خشک حال در راظاه و بود گرفته دیگری سوی به را سرش. شود دوخته او

 !بود؟ زده نشنیدن به را خودش. بود سرش پشت موهای کردن

 آن از را هامین دوباره داشت تصمیم او اما بود سنگین برایش هااعتناییبی این

 :پرسید طلبکارانه لحنی با بنابراین. کند خود

 !نیست؟ بد هم همچین حالت اینکه مثل _

 :داد جواب و دوخت انجو دختر گستاخ چشمان به را نگاهش هامین

 !کنی؟ چیکار خوایمی تو باشه بد حالم مثال _

 قابلم  که صورتی به. برداشت قدم سویش به و زد لب به شیطانی لبخندی آیناز

 و داد قرار تختش کنار میز روی را فنجان و شد خم بگیرد، قرار هامین دیدگان
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 هامین سرخ و بمتعج چشمان به را آمیزششیطنت نگاه ایستادن صاف حال در

 :گفت و دوخت

 ایدش تا است قهوه فنجون یه کردن درست بدم انجام برات تونممی که کاری تنها _

 ...بندازه کار به رو اتشده تعطیل مخ اون

 است شدن رانده چه هر! نداشت دوری قصد که او اما بود شده شیطان دختر این

 !خواستمی وجودش تمام با را شیطان این او بود، دیگران برای

 کردن فنی ضربه از شادمان دخترک و شد باز مجاز حد از بیش هامین چشمان 

 :گفت و رفت اتاق در سوی به او

 ادهد یاد بهم یکی رو هاقهوه این فرمول. شماست طالیی شانس از اینم بگم البته _

  ...خب... ولی نکنم، درست غریبه یک برای وقتهیچ گفته که

 :داد ادامه و انداخت باال ابرویی

 ...منی بابای پسرعموی... نیستی غریبه که شما _

  !غریبه؟

 !ندارد گله دارد عوض که چیزی! بود حقش

  !دهد؟ جلوه غریبه برایش را خود توانستمی چگونه

 !نیست برایش ایغریبه مرد او که کند توجیح برایش باید

  .شد خارج اتاق از و داد تکانی شیطنت با را اشرفته باال ابروی تک
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 رد شد، اتاقش وارد سرعت به و خندید هامین یمانده باز دهان به اتاق در بستن با

 .کرد قفل را آن

 :کرد زمزمه لذت با و بست را چشمانش. زد تکیه در به و کرد رها را اشخنده

. کنم پرهیز ازت نخواه... من آشنای یغریبه ای ایجدابافته یتافته اون تو _

 من داشتنی دوست یغریبه نخواه

 صدابی و آرام چه شب سیاه آسمان. افتاد پنجره به نگاهش و کرد باز چشم

 ...عاشق جوان دو قراربی دل از ندارد خبر و کرده باز را اشایستاره چادرشب

 سفر ئلوسا تا رفت کمدش سوی به پنجره کنار به رفتن جای به و گذاشت پیش قدم

 .کند آماده فردا برای را

 !نبود؟. بود الیق که هامین همراهی با سفر یک یبرا

 هم باز انگار. رفت آشپزخانه به نرمکرمن و شد بیدار خواب از زود صبح

 باشد، داشته کافی قوای رفتن برای خواستمی که آنجا از اما آمد،می خوابش

 و کرد سالمی لبخند بدون ساحل دیدن با ورود محض به. برخاست جای از شاداب

 :پرسید خانوم مینا به رو

 کجان؟ آقا _

 که بدهد را جوان دختر پاسخ تا ردک باز دهان و انداخت ساحل به نگاهینیم مینا 

 :گفت خوشرویی با ساحل

 ...مسافرین که گفت. کنه خرید یکم رفته بابات. عزیزم سالم _
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 !نبود که بچه کرد، حس کامال. گفت عمد از

 :گفت غیض با و کشید هم در ابرو زن این زبان از هم آن" بابا" لفظ شنیدن با

 ...بشم آماده باید. اتاقم بیار من برای کیک با چای فنجون یه جون مینا _

 اتاقش سمت به و شد خارج آشپزخانه از بالفاصله بماند، جوابی منتظر آنکهبی

 را زن این گلوی خواستمی دلش و کردمی غرغر لب زیر راه میان در. رفت

 .شود همکالم او با دیگر بار نشود مجبور تا بفشارد

 حال در و کرد صادر را خانوم مینا به ورود اجازه در صدای شنیدن با بعد دقایقی

 :گفت اشیشمی مانتوی پوشیدن

 .کن خبرم اومد آقا اگه. جون مینا نکنه درد دستت _

 رارق مخاطب را او لبخند با و بود ایستاده سرش پشت که شخصی صدای شنیدن با

 :زد لب باز دهانی با و چرخید پا یپاشنه روی متعجبانه دادمی

 !؟...تو _

★★★★ 

 بود خودش حال زبان زیبا آهنگ این. برد باالتر کمی را ماشین پخش صدای

 ...انگار

 

 نباشی من فکر به روزی نیاد کاش شی، جدا من از نکنه دارم دلهره
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 رو احساس این معنای تو جز کی خونه، از شیمی دور تا شممی دلواپست

 !میدونه؟

 

 پیشم مونیمی همیشه، بگو میشم، دیونه عشقت، از دارم

 

 ...بود سخت بودن مرد

 گلخانه در را خود و شدمی وسوسه آیناز داشتن برای که را لحظاتی هیچوقت

 فراموش برندارد پدربزرگش و خود یخواسته برخالف قدمی تا کردمی حبس

  .کردنمی

 !ک ی؟ تا اما. شدمی شانزیبایی و عطر محو و زدمی قدم هاگل میان

ی تا  !کند؟ پنهان شده سرکوب احساس خروارها زیر را نشبود مرد بود قرار ک 

 صبحگاهی خلوت خیابان به را اشخسته چشمان و نهاد پنجره روی را آرنجش

 .دوخت

 یدند با همیشه اما بود، اشمردانگی تحمل درد از بیشتر آیناز نداشتن درد آنکه با

 .سوختمی کمیل آغوش در دخترک
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 توهم این یراس شدم ترحم، نه میخوام دل تو از

 

 بزن حرف من با! من؟ واسه دلت سوزهمی ک ی

 

 میرممی داری دوسم نگی بگیرم، آروم تا بزن حرف

 

 بزن حرف من با ، من بجز واست میرهمی کی

 

 و دختر. شد رویشروبه یمنظره تماشای محو و کرد پارک خیابان کنار را ماشین

 خیابان هم دست در دست ارروزگ هایسختی و شلوغ دنیای از فارغ جوانی پسر

 عاشق یک همچون آیناز هایدست گرفتن حسرت نداشتند خبر و کردندمی طی را

 ...کردمی سنگینی هامین دل بر هاستسال پدر، نه

 کاش. فشرد را هایشپلک محکم و نهاد هم روی چشم... بود سخت برایش چقدر

 فدهه تحمل اما نداشت ریپی احساس وقتهیچ. نبود زیاد آنقدر لعنتی یفاصله این

 نای بود شده سخت برایش بود او از ترجوان سال هفده که دختری با فاصله سال

 ...روزها

 !خواهد؟می چه دانستنمی هم خودش
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 به وقتهیچ چرا! بود؟ خواسته همیشه چرا! بود افتاده جانش به خوره مثل تردید

 !بود؟ نیافتاده آیناز بودن ترجوان سال هفده فکر

 تیره و محو اینقطه به تبدیل حاال جوان پسر و دختر آن کرد، باز را چشمانش

 نگاه شعاع تحت را آیناز خود، احساسی یا منطقی افکار در غرق او و بودند شده

 .بود داده قرار خود

 .گفت لب زیر پوفی کالفه و موهایش میان زد چنگ و کرد رها را ماشین فرمان

 چه زا اشقراریبی. رفت ور لبش پوست با دقایقی قراربی و گرفت دندان به لب

 آن به رفتن از داشت ترس یا! آیناز؟ و خودش انمی کم سنی یفاصله از! بود؟

 !منحوس؟ روستای

 را دلش دیشب آیناز اما بگذارد، شده خراب آن به پا خواستنمی دلش هرگز قطعا

. ببیند را مادرش مرگ و تولد محل که بود حقش ،گفتمی راست! آورد درد به

 نشپدرز انتقام آتش دام به عشقش خاطربه چگونه عاشقش پدر بداند که بود حقش

 !افتاد

 عزیزانش به رسیدن آسیب از مانع بتواند تا داشت ماورائی قدرتی روز آن کاش

 ...کاش ای. شود

 ...ولی

 جان تهاانبی خیابانی دیدگانش مقابل دوباره وقتی و مالید را چشمانش انگشت دو با

 :کرد زمزمه گرفت
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 ...قلبم کوچیک نهال کنممی بهاری رو زمستونت_

 هامین قلب در مادرش و پدر رفتن یلحظه از که بود کوچکی نهال آیناز! آری

 انجو مرد این قلب پود و تار میان در قدش کشیدن قد با روز به روز و شد کاشته

 نستتوانمی عنوان هیچ به که بود شده تنومندی درخت به تبدیل حاال و دواند ریشه

 .بخشکاند ریشه از و قطع را آن

 به توانستنمی و بود بخشیده جان و کرده آبیاری را کوچک نهال این خود او

. شود عشقش مانع نباید هم سنی یفاصله پس. کند خارج قلبش از را آن راحتی

 خود رام را هواسربه و سرکش دخترک توانستمی و بود پخته و جوان مردی

 .کند

 ردرگی ذهنش اما و شدمی کشیده عشقش قلب با آغوشیهم و عشق مسلخ به قلبش

 ...آیناز نکردن و کردن منصرف دار و

 انگار. کرد پا آن و پا این کمی. رساند عمارت به را خود و زد استارت کالفه

 ودب کرده کار خود با چه هر! لعنتی روستای آن به رفتن برای داشت تردید هنوز

 ...اما. شد نفس به اعتماد از خالی و پرید ذهنش از

 از خبری ولی شد ساختمان وارد. کند تلف وقت تتوانسنمی این از بیش اما

 .شد اتاقش وارد و رفت باال را هاپله آمد، کش لبش متعجب. نبود هیچکس

 !است خواب هنوز آیناز شاید کرد فکر

 .باشد خرس زمستانی خواب طوالنی به خوابش خواستمی دلش چقدر و
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 گوشی یصفحه به نگاهی. خورد زنگ تلفنش که کرد خارج تن از را پیراهنش

 برقرار را تماس بود، دیدگانش مقابل که شخصی نام دیدن از متعجب و انداخت

 :کرد

 !شده؟ چی _

 و است ساکن خانه همین در که صورتی در هم آن ساحل وقتبی تماس از متعجب

 :پرسید نبود، تلفنی تماس به نیاز

 !جان؟ ساحل شده چیزی _

 :گفت و خندید گرانهعشوه جوان زن 

 !بزنم؟ زنگ بهت که بشه چیزی حتما باید مگه عزیزم _

 :گفت و برد باال را ابرویش تای یک هامین

 !نیستی؟ خونه مگه. بود غیرمنتظره تماست خب_

 :گفت و خندید آرام ساحل

 ...اتاقم تو. هستم چرا _

 :پرسید و شد بیشتر هامین تعجب

 !شده؟ چی ببینم بگو ساحل _

 :گفت و شد جدی ساحل لحن

 !نشده چیزی که گفتم _
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 :گفت گذشت، کندن جان سختی به هامین برای که بعد لحظاتی و کرد مکث

 ینام به و نموند ولی. آشپزخونه تو اومد آیناز که خوردممی صبحانه داشتم صبح_

 رو اشصبحانه من مینا جای به اما. اتاقش تو ببره براش رو اشصبحانه گفت

  .بردم براش

 :داد ادامه سپس و کرد سکوت کمی

 :گفت و کرد اخم. کرد تعجب باشه دیده جن که انگار دید که منو_

  !شدن؟ مهربون انقدر باباها زن حاال تا یک از _

 دماوم. خدا به باحاله خیلی دختر این. هامین ترکیدممی خنده از داشتم گیمی منو_

 زا عصبانیه خیلی دیدم منم. بیرون برو من اتاق از: گفت یهو که بدم رو جوابش

 مکنمی حس وقتیه چند. هست چیزیش یه دختره این! هامین؟. بیرون زدم اتاقش

 ...بکشه منو خوادمی

 :گفت و شد راحت خیالش کمی ساحل تماس موضوع بودن اهمیتبی از هامین

 رس رو تالفیش پس متنفره من از. داره جنگ سر من با آیناز دیگه، معلومه خب _

 ...کنهمی خالی تو

 :گفت و کرد نوچی کالفه ساحل

 !فهمی؟می. داره دوستت دختره بابا... هامین نیستی متوجه اصال انگار نــــوچ،_

 :گفت و کشید موهایش میان به دستی هامین
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 ...که گفت. گفت دیشب... داره دو رو پدر هامین اما. آره _

 :گفت و پرید حرفش میان به ساحل

 نرین امروز. هامین نداره تو به پدری احساس اصال اون. کنممی ثابت بهت من _

 .نیست پدر یک مثل تو به اشعالقه اون که دممی نشون بهت من مسافرت،

 :داد جواب کالفه و سردرگم هامین

 تشخیص تونمنمی رو آیناز رفتار از چیزی هیچ... ساحل دونمنمی. دونمنمی _

  .بدم

 :گفت و خندید آرام ساحل

 خدانگهدار فعال... شده عاشقت اون که دممی نشون بهت من _

 .کرد قطع را تلفن بماند هامین جواب منتظر آنکهبی و

 اگر! چه؟ باشد واهی امید اگر اما. است حالش به خوش که باشد اگر! عاشق؟

 او توان یحیطه از مشکل این درد کردن تحمل دیگر! چه؟ نباشد بیش سرابی

 .بود خارج

 .است شده قطع تماس شد متوجه بگوید چیزی خواست و آمد خود به تا

 :گفت و انداخت موبایل به نگاهی

 ...کنه خیر به تو با رو من عاقبت و آخر خدا. تو دست از امان _
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 نفس و ایستاد آیناز اتاق در مقابل. شد خارج اتاق از و کرد تن به را پیراهنش

 تا شیدک طول لحظاتی. کوبید را اتاق در شود پشیمان اینکه از قبل و کشید عمیقی

. کند باز را در شده مزاحمش ساحل دوباره اینکه خیال به درهم هایاخم با آیناز

 گرفت آیناز یچهره از نگاه جوان مرد. ایستاد صدابی و صاف هامین دیدن با اما

 :گفت و داد تکانی زور به را اششده سنگین زبان. دوخت پله راه به و

 روز دو یکی نشد جور و جفت کارهام یعنی شه،نمی امروز بگم خواستممی _

 ...دیگه

 :گفت آلوداخم آیناز حرفش اتمام از قبل

 ...رممی خودم... ُخب خیلی تونی،نمی اگه... نبود این قرارمون _

 مسافرت تنها جسارت حال به تا ک ی از دقیقا... رفتمی تنهایی که کردمی غلط

 !بود؟ کرده پیدا را رفتن

 :داد جواب و شد عصبی هامین

 نمک ردیف رو کارهام کن صبر روز دو یکی گفتم. خوامنمی و تونمنمی نگفتم _

 .برمتمی

 این به شاخیره نگاه هر. نداشت طاقت دیگر! نه. دوخت دخترک چشم در چشم

 این کنترل و دادمی قلقلک شدت به را دلش سیاه چشم روی   و َبر خوش دخترک

 .بود خارج توانش از حس
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 همچون را جوان مرد قلب و بود خورده گره نگاهش به مظلومانه آیناز نگاه

 .کوبیدمی سینه دیوار و در به کندن جان حال در ایپرنده

 :گفت دخترک که گرفت ندید را آیناز مظلوم نگاه و داد قورت را دهانش آب

 ...وقتااون مثل. بده قول بهم _

! بود یادش روزها آن هم هنوز. درآمد لرز به تنش تمام بلکه قلبش تنها نه باراین

 .بود الایده بدنش دمای که حالی در کرد عرق. شدند راست تنش موهای

 :گفت آرامی به و دکر رها مکث کمی با و گرفت دندان به را لبش داخلی یگوشه

  .برمتمی. دممی قول _

 به شاخیره نگاه با ،نه زبان به. کرد تشکر او از و آورد لب به تلخی لبخند آیناز

 زجای تعلل. بود تابشبی قلب کردن احیا حال در لحظهبهلحظه که هامینی چشمان

  :گفت لرزانی صدای با و چرخید نبود

 خداحافظ فعال... برسم کارهام به رممی _

 دل در و کردمی نظاره را باالیش و قد مشتاقانه که را آینازی نگاه ندید و رفت

 .رفتمی اشصدقه قربان

 :گفت لب زیر آیناز که نشنید و رفت

  خدانگهدارت برم، قربونت الهی _

 ...زجردیده همیشه مرد این داشت ناخوشی خوش   حال   عجب
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 یشده بدل و رد جمالت این و نگاه نای برود یادش تا گذشتمی باید روز چند

 !را؟ میانشان

 !شدمی اگر که آخ

 !نباشد آینده دلواپس شدمی اگر

 ...بخشد التیام را گذشته زخم که شدمی اگر

 بماند آیناز تنها و تنها و کند تخلیه را اشحافظه شدمی اگر... شدمی اگر که آخ

 ...و

 !آیناز؟ و ماندب او فقط که شدمی! شد؟می یعنی! خودش؟ و

 

 .آمدم می تو دنبال به نامحسوس و آرام نسیم دست در دست شدمی که کاش

  .خوانممی نگاهت از را این است، من با هنوز دلت که دانممی

 ...عشقم نابلد من

 دفتر سطر اولین وقتی خواهممی. کنم آغاز تو با را هایمعاشقانه خواهممی اما 

 هم با و شوند اسیر اتمردانه دستان حصار در مانگشتان کنم،می پر را عشق

 ...عشق بر سالم بنویسیم

 "شیرین"
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 این در چقدر. انداخت مادرش و پدر عکس آلبوم به نگاهی و بست را دفترش

 اشرفته عمر توانستمی چطور! بچه بگوید بود بهتر. بود جوان هامین هاعکس

 اب هاعکس اکثر. بود داده تصاصاخ آیناز به که عمری تمام! برگرداند؟ او به را

 پدر هب فرد تریننزدیک و اعتمادترین قابل یعنی این و بود شده گرفته او حضور

 هامین از کرد احساس. نشست امیرحسین یچهره به نگاهش. است بوده مادرش و

 صدف در مرواریدی همچون دو آن میان در مادرش. است تربزرگ و تردرشت

 .بود سه هر لب بر فارغ و شاد ندیلبخ و بود گرفته قرار

 در هامین چشمان به نگاهش وقتی اما. خندید و شد شاد لبخندشان از ایلحظه

 مرد؛ این مظلومیت برای گرفت آتش دلش افتاد عکس

 جاتن جز کاری او و سوختند چشمانش مقابل هایشعزیزترین وقتی بود کشیده چه

 ار قلبش آیناز وقتی کشید چه! رد؟م این بود کشیده چه! بود؟ نکرده آیناز جان

 هامین ظاهری مشخصات دارای کمیل اما! آورد؟ زبان به را کمیل نام و شکست

 را کمیل... داشتمی دوستش جان و دل از آیناز که شخصی بارز ینمونه و بود

 خوش و جذاب هامین. باشد داشته چشمانش مقابل همیشه را هامین تا خواست

 و خوردندمی غبطه او داشتن خاطربه آیناز به مدرسه ندخترا یهمه که هیکلی

 ...بخورند غبطه او به هم کمیل دیدن با خواستمی دلش

 را خودش دل حتی سوزشسینه آه. داد سوق پنجره به را نگاهش و بست را آلبوم

 :پرسید خود از و چکید چشمانش از اشکی قطره. سوزاند

 !سرنوشتیه؟ چه این _
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 کردمی تمام هامینبی و دادمی ادامه هامینبی و کردمی شروع نهامیبی باید چرا

 !بود؟ چیزش همه هامین وقتی

 .بود شده غروب

 :گفت خانوم مینا به رو هامین

 .بکشین رو شام بعدش. بگیرم دوش رممی من _

 ای بود؛ کرده تغییر جوان مرد. شد مشغول کارش به و گفت چشمی میانسال زن

 !غمگین زیاد یا بود شاد زیاد

 وانج دختر. شد آیناز یسینه به سینه که شود خارج آشپزخانه از تا چرخید هامین 

 ورود قصد و ایستاده مقابلش بگیرد هامین چشمان از را نگاهش ایلحظه آنکهبی

 نداشت، را او یخیره نگاه طاقت روزها این اما هامین داشت، را آشپزخانه به

 از آرام دخترک. کرد باز برایش را راه و کشید نامحسوسی عمیق   نفس بنابراین

 .است همین گویندمی که تن به تن جنگ. کرد نگاهش خیره و گذشت مقابلش

 !دخترک نگاه از تن یک و هامین نگاه از تن یک

 شمقابل از دخترک گذشتن با. بود آیناز چشمان هدف هامین یزیرافتاده به چشمان

 انومخ مینا یا آیناز اینکه از قبل اما. کرد نظاره را رفتنش لحظاتی و کرد سربلند

 .شد خارج آشپزخانه از بالفاصله شوند نگاهش یمتوجه

 همان و احساس همان هم باز. کرد نگاهش و کرد سربلند آیناز خروجش محض به

 ...روزهایش این یعاشقانه افکار
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 !گذشت؟ مرد این از شودمی چگونه آخر

 :پرسید خانوم مینا از و شد خارج افکارش دنیای از ظروف خوردن بهم صدای با

 !رفت؟ کجا _

 :داد جواب و انداخت آشپزخانه در به ینگاهنیم خانوم مینا

 ...بکشم شام بعدا گفت... بگیره دوش رفت _

 :گفت و زد زن به لبخندی داد، تکان سری دخترک

 !جون مینا نباشی خسته _

  گفت و زد جوان دختر به پرمهری لبخند زن

 ...دخترم نباشی درمونده _

 راهی چه از باید دانستینم خود و بود شده درمانده واقعا! بود اما!! درمانده؟

  !شود؟ دلش یخواسته به ختم انتهایش تا برود

 .شد خارج آشپزخانه از و خندید تلخ. کشید آهی

 دست از راحتی به ولی بود او آن از که کسی آوردن دست به برای باید دانستمی

 را این اما. نیست گذشته هامین هامین، دانستمی. کند بسیاری هایتالش داده

 دهش مجبور او از کفالت و حفاظت برای تنها یا دارد دوستش او آیا که دانستنمی

 !دربیاورد؟ خود عقد به را ساله یک دختری بود
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 تصمیم هامین مورد در بتواند ترراحت تا دانستمی را سوال این جواب کاش

 .بگیرد

 نزمی دیگر بار! خورد؟می شکست دیگر باری! چه؟ باشد نداشته دوستش او اگر

 رفک موضوع این به حال به تا چرا! حسود قلبی و باز دیدی با باراین! خورد؟می

 دوست را ساحل واقعا و نداشته او به ایعالقه اصال هامین شاید! بود؟ نکرده

 !باشد داشته

 جای بر ساحل مشکوک صدای با که داشت را هاپله از رفتن باال قصد متفکر

 .کرد تیز گوش کنجکاو و شد خشک

 ...است خونه االن. بیام تونمنمی عزیزم _

 :داد ادامه و کرد سکوت ایلحظه

 متونستمی دفعهاون بله... بابا ای... تونمنمی االن آخه خب! نیستی؟ متوجه چرا _

 ...هستن همه االن ولی... نبود خونه هیچکس چون

 :نرود باال صدایش کرد سعی و کشید ایکالفه پوف

 دیدنت میام فردا.. .بده گوش حرف عشقم _

 پس! نیست؟ گرفتن دوش حال در باال یطبقه االن همین هامین مگر! عشقش؟

 !کند؟می دعوت عمارت به را او خانه خلوتی وقت در که کیست ساحل مخاطب

 اتاق، در به پشت ساحل. کرد باز را در الی آرام و کشید هم در اخم مشکوکانه

 پشت از و شد اتاق وارد کرده گره هایاخم با. بود مخاطبش با خداحافظی حال در



 
448 

 رس شوکه آیناز دیدن با و چرخید پا یپاشنه روی ساحل که بود خیره جوان زن به

 شد میخکوب جایش

 :گفت و آورد لب به زورکی لبخندی

 !اینجایی؟ تو عزیزم إ، _

 و بازیگریبی بودمی خودش کمی کاش! گفتنمی را عزیزم حداقل کاش

 !ظاهرسازی

 اشظاهری لبخند اما ساحل. رفت جلوتر قدمینیم و سایید هم روی را هایشدندان

 :پرسید و کرد حفظ همچنان را

 !عزیزم؟ داشتی کاری _

 یانم از. نبود خودش دست اعصابش کنترل و بود تخس! بود عصبانی جوان دختر

 :گفت شده کلید هایدندان

 ...شام بیایین گفتن خانوم مینا  _

 یا است شده مرموزش یمکالمه یمتوجه آیناز آیا اینکه از نگران و گیج ساحل

 :داد جواب و گذاشت تخت کنار ار اشگوشی! نه؟

 ...میام االن عزیزم، باشه _

 و خصمانه نگاهی با آیناز که کند مرتب را موهایش تا رفت قدی آینه سوی به

 .شد خارج اتاق از مشکوک
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 مرد یهعقدشد او که فهمیدمی نباید فعال. کشید راحتی نفس و دید را رفتنش ساحل

 .است دیگری

 !نبود اسبیمن و موردنظر زمان االن

 که آیناز. ببرد خود همراه را تلفنش کرد فراموش و شد خارج اتاق از دستپاچه

 و دش اتاق وارد صدابی رفتنش از بعد بالفاصله. بود خروجش منتظر هاپله پشت

 یصفحه روی مانده باقی اثر و رد از اما داشت قفل. کرد چک را ساحل تلفن

 زد لبخندی. شد و شودمی باز گوشی  Z یالگو با که داد تشخیص راحتی به گوشی

 آخرین با و کرد چک را گوشی هایتماس بالفاصله. انداخت نگاهی اتاق در به و

 هب مردی صدای شنیدن با. گرفت تماس بود شده ذخیره" عشقم" نام با که شماره

 زبان به را ساحل نام ناشناس مرد وقتی و شد باز امکان حد تا چشمانش هامین جز

  .شد خیره آن به متعجب و قطع را تلفن عجوالنه دخترک آورد

 هب ساحل کنار به هااین! دیگر؟ زنی گوشی به درازی دست! بود؟ کرده کار چه او

 نازآی و درآمد صدا به تلفن زنگ بعد لحظاتی! عشقم؟ گفتمی هامین جز کسی چه

 چیزی هم نآ و بود موجود ماجرا این در سناریو یک تنها. داد تماس رد شده هول

 .نبود خیانت جز

 شردف انگشتانش میان را گوشی. شد خیره اتاق در به عصبانی و کشید هم در اخم

 کرد ذخیره خودش تلفن در را ناشناس مرد آن شماره. کرد باز را قفلش دوباره و

 .شد خارج اتاق از ساحل گوشی با و کرد پنهان خود جیب در را آن و
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 ودب نشسته هامین کنار که را ساحل بلند صدای با و رساند آشپزخانه به را خود

 :داد قرار مخاطب

 ...جون ساحل شنیدم رو تلفنت صدای اومدممی داشتم _

 ار گوشی دخترک که بگیرد آیناز دست از را تلفنش تا کرد دراز دست جوان زن

 کف به برسد آن به ساحل دست اینکه از قبل و کرد رها هوا و زمین میان

 .شد تکه چندین به تبدیل و کرد برخورد خانهآشپز سرامیکی

 خود. کند جمع را اشگوشی هایتکه تا نشست ساحل و شد خارج همگی نهاد از آه

 هب که حالی در و گرفت قرار کنارش هامین! صحنه این در دادمی نشان بیچاره را

 :داد قرار مخاطب را آیناز بود شده خیره شده تکهچهل گوشی

 ...کردی نابود رو گوشی! تر؟دخ کجاست حواست _

 داد نشان ناراحت را خود جوان دختر. انداخت آیناز به نگاهی و برچیده لب ساحل

 :گفت و

 ...جون ساحل دستته تو کردم فکر خوام،می معذرت _

 اشگوشی یشده داغان هایتکه. دوخت هامین متفکر یچهره به را نگاهش ساحل

  .شد خارج آشپزخانه از ندبز حرفی آنکهبی و گرفت دست به را

 :گفت آیناز که کردمی نظاره را رفتنش هامین

 ...گرفته رو گوشی کردم فکر. نبود عمدی ببخشید، _
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 خانوم مینا. شد خارج آشپزخانه از هم او حرفبی و داد تکان سری جوان مرد

 :گفت

 !چی؟ شام پس _

 :گفت و خندید شنگول آیناز

 جون مینا بکش رو شام. هستم که من _

★★★★ 

 :گفت عصبانیت با و شد ساحل اتاق وارد بزند در آنکهبی

  .کردم حس رو وجودت نحسی متدید وقتی از_

 :داد ادامه جوان دختر. شد آیناز یخیره حرفبی ساحل متعجب نگاه

. ..بیرون بکش هامین زندگی از رو پات... کرد خراب رو من زندگی تو نحسی _

 ...نداری رو اون لیاقت

 :داد ادامه و کرد او به تهدیدوار ایاشاره

 ...!رو؟ من یا کردی مسخره رو خودت _

 :پرسید و رفت باال ساحل برویا

 ..پدرت! آیناز؟ گیمی چی داری فهمیمی _

 :کشید فریاد آیناز حرفش اتمام از قبل
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 رو دهنت اون... نیست و نبود من پدر... نیست من پدر اون... شــــو خفـــــه _

  ...نداری خبر اون و من ارتباط از که نکن تظاهر و ببند

 !فرستادمی بیرون ودد اشبینی از و بود شده آتش

 اندوه از کمی شاید تا دادمی تحویل روحش دیوار و در به را پرتنشش هایشعله

 !بکاهد اشدرونی

 متعجب آیناز عصبانیت شدت از که ساحل چشمان سوی به را اشاشاره انگشت

 :گفت و گرفت بود، شده

 دممی زهاجا من کردی فکر... کنیمی خیانت اون به داری تو... تو... اون _

 !کنی؟ جهنم رو زندگیش ذارممی کردی فکر! کنی؟ خراب رو زندگیش

  :گفت ترس با و کرد دستی پیش ساحل

 ونیمبت شاید بشینی اگه! نیست کنیمی فکر تو که طوریاون خدا به جان آیناز _

      !کنیم حلش خودمون بین

 ار لباسش نازک یقه و شد ورحمله ساحل سمت به خشم با. سایید هم به دندان آیناز

  :کرد اسیر هایشمشت میان

 ...حقی چه به تو نداری؛ رو من هامین   لیاقت تو! شرفبی عوضی  _

  :داد ادامه و کشید فریاد
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 هامین واسه دونستممی اول همون از! هان؟! کنی؟می خیانت بهش حقی چه به _

 ...ناجوری یوصله یه

 :داد ادامه و داد حرکت را انگشتش

 ...و کن فرو کوچیکت مغز اون تو رو این نیست، تو سهم اون.. .نه _

 :گفت و کرد ایاشاره ساحل چشمان به

 تنها... منه سهم اون. نیست تو مال هامین... بپر خودت کثیف جنسای هم با _

 ...دارم من که کسیه

  :داد ادامه و گرفت نفسی

 مه اول همون از تینداش رو هامین لیاقت اینکه گم؛می چی ببین کن گوش خوب_

 بدون کشیدی، گند به رو رابطه این تو که االن اما! بود مشهود یکی من برای

 و بندممی رو گند این در من وقتاون! ری می و ذاریمی کردنش مالیماست

  ...بشکنه این از بیشتر مرد این دل ذارمنمی

 خندیلب با و ددا رنگ تغییر پرستآفتاب همانند آیناز. گذشت سکوت در لحظاتی

 العملعکس این انتظار که ساحل. بوسید را اشگونه و کرد بغل را ساحل

  !نگریست آیناز به باز دهان و تعجب با نداشت را غیرمنتظره

 کنار و دبر باال داشت دست در که تلفنی سریع. کرد استفاده بودنش شوکه از آیناز

  :کردمی چکه صدایش از که بود شیطنت. گذاشت گوشش
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 این تهش که بود این مسخره، بازی این از هدفت تموم که بخورم قسم حاضرم_

 !درسته؟ بشنوی، من زبون از رو هاحرف

 لب. انداختمی خنده به حسابی را او خط، پشت از هامین تند هاینفس صدای

  :بگیرد را اشقهقهه جلوی تا گزید

 ...زیزمع بشه نصیبت واقعی همدم یه انشاهلل... که نداره غصه_

  :گفت صمیمیت با و کرد بغل را ساحل کند، قطع را تماس آنکه بدون

 یشونا با که تماسی توی عزیزم؛ بگم تبریک رضا آقا با رو نامزدیت نشد وقت _

 رایب وقتی انشاهلل هستن؛ متشخصی و خوب مرد چه که بود مشخص کامال داشتم،

  !شممی آشنا باهاش بیشتر اومدیم عروسیت

 ردک مکث ایلحظه. رفت در سمت به و کرد پشت انداخت؛ باال ابرویی شیطنت با

 فریاد را اشدلخوری و سردی بشنود، خط پشت از هم هامین که بلندی صدای با و

  :زد

 پیاده من سر رو مسخره بازی این که نیستم احمق اونقدرها باشم که چی هر من_

 ...کردین

 خنثی را شانبازی اون اما!... ودند؟ب داده اشبازی! بود؟ خورده رکب! شد؟ چه

 بخ... بیاورد زبان به را اشقلبی مکنونات کنند مجبورش خواستندمی آنها! کرد

 ...اما! آورد زبان به
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 رارق تأثیر تحت را زبانش که قلب این از امان پرتمسخر؛ و لفافه در و ناقص اما

 !بود داده

 سر را اشدلخوری خواست. انداخت تلفنش به نگاهی دلخور و شد خارج اتاق از

 آن خام دختر آیناز نه و ودب گذشته هامین او نه اما... اما بزند فریاد هامین

 ...روزها

 قرمز آیکون روی را انگشتش که بودند گذر حال در وقفهبی همانطور هاثانیه

 .آزرد را هامین گوش ممتد بوق صدای و فشرد رنگ

 از هاشیطنت این! بود؟ شده شیطان و باهوش آنقدر حال به تا کی از دختر این

 هن یا بود هامین به اشعالقه خاطر به تنها هاکنجکاوی این همه آیا! بود بعید آیناز

 هب راحتی به بتواند تا بود نخ نازکی به یرابطه این از شدن خالص هدفش تنها

 !برود؟ مادرش و پدر قتل محل

 .بود غیرممکن هامین برای معما این حل هم هنوز

 !کند؟ درک را ظریفی آن به موجودی توانستنمی چرا

 نگارا بخواند، توانستنمی را بود پاک و تمیز خط،بی سفید یورقه مثل که کسی

 .بودند دنیا هایزبان ترینمتفاوت او قلب زبان با دخترک قلب زبان

 اتاقش وارد سراسیمه ساحل که بود اشذهنی افکار کردن چهارتا دوتا دو حال در

. ودندنب بشو درست هازن این. کشید اشپیشانی به دستی و کرد پوفی هامین. شد
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 هب ورود وقت در حتی رفت،می یادشان زندگی آداب هیجان یا عصبانیت مواقع در

 ...غریبه مرد یک اتاق

 :گفت و شد خیره ساحل چشمان به و کرد بلند سر

 چی مهه رفته... لقدهن خیلی یا هالو خیلی یا سیاسته با خیلی یا توأم شوهر این _

 ...وق همین خاطر واسه نگو هشب هیچی میگم وقتی... آیناز دست کف گذاشته رو

 :گفت و پرید حرفش میان به هم در هایاخم با ساحل صحبتش اتمام از قبل

... گهمی لیچار من شوهر سر پشت داره همینجوری گمنمی هیچی هی... إإإإ _

 رفته ه،عاشقت کنم ثابت بهت من اینکه قبل خانما خانم این! بدبخت؟ اون کنه چیکار

... زده زنگ بهش و کرده پیداش ولی! چطوری؟ دونمنمی کرده، پیدا رو رضا

: گفت... رضا به زدم زنگ االن. بود شده خراب من گوشی که دیشب همون

 یادب پلیس زنممی زنگ داره؟ باهات نسبتی چه خانم این نگی اگه که کرده تهدیدش

 ساده، که منم یبیچاره شوهر اون. کنه جمع رو تو هم ساحل، هم هامین، هم

 همب بگیره تماس من با نتونسته هم بعدش... کرده رو براش رو نبوده و بود رچیه

 ...بده خبر

 :گفت متفکرانه و خاراند را سرش کنار اشاشاره انگشت با

 ...بچم زودباوره خیلی... گفتی درست رو هالو کنممی فکر منم البته... اووووم _

 .افتادند ندهخ به زمان یک در دو هر و انداخت هامین به نگاهی

 :گفت و کرد سکوت هامین بعد لحظاتی
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 تممعادال تمام... نیستی من نامزد و داری شوهر تو که فهمیدمی االن نباید. شد بد _

 ...ساحل خورد هم به

 او به نگاهی مهربانانه. نشست هامین کنار تخت روی و برداشت قدم ساحل

 :گفت و انداخت

 !هامین؟_

 :داد ادامه او و شد کشیده احلس چشمان به جوان مرد نگاه

 بود، واقعی حرفاش اون تمام. دختره دربیاره حدقه از رو چشمام خواستمی _

 ...گهمی اونارو تو دلخواه به داره که کرد تظاهر ولی

 :فشرد و داد قرار هامین یشانه روی را دستش

 شدوس که بگو. بگو رو واقعیت بهش... بذاری پیش پا باید تو من نظر به _

  ...نده دست از رو آیناز... نده دست از رو هافرصت! هامین؟... داری

 :گفت و دوخت هامین چشم در چشم و ایستاد

 قدم تا کردمی من وقف رو زندگیش تمام مرد یه اگر... بودم آیناز جای اگر من _

 رو من واقعی   خود   مرد اون دونستممی اگر... کنم رشد چشماش جلوی قدم به

 وجود وقف رو وجودم و احساس تمام... رو جسمم شادابی و جوانی نه خوادمی

 دیب دستش از دوباره که نشین منتظر! گذشتی اون از باریک تو... کردممی اون

 احساس هم هم، اون باش مطمئن! مرد کن آسوده رو آیناز و خودت خیال... هامین

 ...توئه
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 :گفت اتاق در کردن باز از قبل رفت در سوی به و زد لبخندی

 نجاای دیگه شب یه... نیست اینجا من جای دیگه که کنم جمع رو وسائلم برم منم _

 ...نداره وجود موندنم زنده برای تضمینی بمونم

 روی و زد لبخندی هایشحرف به متفکرانه هم هامین. شد خارج اتاق از و خندید

 .کشید دراز تخت

 ...کن چنین نیز تو

 ...نکن تنهایی اسیر را چموشت روح

 بکش؛ پر نیز تو

 ...کرد خواهد باز پایت از را تنهایی زنجیر آنکه سوی به بکش پر

  ...کن چنین نیز تو

 ...بگیر دست به را قلبت دستانش، نوازش با

 ...کن چنین نیز تو

  ...ساز خارج ذهنت تردید یهنگامه از را تنت از فراری و سرکش روح

 ...شو پروانه و بشکاف را اتتنهایی یپیله نیز تو

 ...کن چنین نیز تو

 خانه به روز هر روال طبق مینا. گذشتمی خانوم مینا و ساحل رفتن از هاساعت

 .رفتند و کردند خداحافظی هامین از نامزدش همراه هم ساحل و برگشت



 
459 

 نبود؛ قرص دلش

. شود روشن آیناز و خودش تکلیف تا ماندمی روزی چند ساحل حداقل کاش

 یلحظه هر دیدن و نداشت تحمل سابق مثل دیگر. نبود جایز عمارت در ماندنش

 .ساختمی را فرساییطاقت لحظات برایش نازآی

 را اشمردانه غرایض و داشت نگه خود دل در مرواریدی همچون را آیناز هاسال

 و وقت به داشت تصمیم اوست؛ محرم و همسر آیناز دانستمی چون کرد سرکوب

 کمیل درخواست با هم آن که دهد توضیح برایش را واقعیت یهمه مناسبش زمان

 هم باز داشت تمایل کمیل به که آینازی خوشحالی و شادی برای و ترف دست از

 را او خوشحالی آیناز، خوشحالی و آیناز بین. کرد سرکوب را هایشخواسته

 ... و کرد انتخاب

 .کرد استفاده غرایضش با مقابله برای شکنیبت او از و

 هر از حاال او. تداش هامین با محرمیتی نه و بود کمیل به متعلق آیناز نه حاال اما

 او هب نسبت زیادی تمایل و کشش چون بود انگیزتروسوسه برایش دیگری زمان

 .داشت یدک را او همسری لقب آیناز که ایگذشته هایسال از بیشتر حتی داشت

 ختاندا آیناز اتاق در به کوتاهی نگاه. شد خارج اتاق از و برداشت را کتش کالفه

. شد خارج ساختمان از سرعت به ایوسوسه و فکر هر هجوم از قبل بالفاصله و

 .دادنمی احساساتش کنترل به تضمینی ماندمی اگر

 و زیبا امشب آسمان چقدر. کشید آسمان به را نگاهش و ایستاد حیاط روبه

 در و طی را ساختمان مقابل کوتاه هایپله و کشید عمیقی نفس. بود زنچشمک
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 کنار بود شب انگیزدل آسمان به نگاهش هم هنوز. کرد تن به را کتش لحظه همان

 ...دیدگانش مقابل یمنظره زیبایی از نکند دل و گرفت قرار ماشین

 و بود دلنشین هوا. کرد جمع سینه روی را هایشدست و داد تکیه ماشین یبدنه به

 .بست ایلحظه را چشمانش و زد تلخی لبخند. بگیرد آسمان از نگاه آمدنمی دلش

 .باشد داشته دیدگانش مقابل را زیبا یمنظره این همیشه برای انستتومی کاش

 ینازآ صدای با که کند منتقل وجودش اعماق به را لحظات این تا کشید عمیقی نفس

 :کرد باز رو چشمانش سریع

 ...شده خوب خیلی هوا _

 او نظر از امشب یمنظره. بود هاستاره و آسمان به هم او نگاه و ایستاده کنارش

 ودب شده جوان دختر رخنیم یخیره... دختر این حضور با شد تردلنشین العادهفوق

 ...بود دوخته آسمان به چشم لذت با که

 با خدا انگار. بود شده حرکاتش و آیناز مات و محو هم باز روزها این مثل

 .بود کرده طراحی را صورتش اعضای و نشسته حوصله

 ازآین گونمهتاب یچهره به بود زده زل تنها و نداشت را پاسخگویی یارای زبانش

 :پرسید مهربانانه و گرفت آسمان از نگاه دخترک که

 ...شده قشنگ خیلی. بودم ندیده اینجوری رو آسمون وقته خیلی _
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 آنقدر که او! بود؟ آمده سرش بر چه! نداشت را زبانش دادن حرکت توان هم هنوز

 زد زل و داد تکان تایید ینشانه به سری حرفبی! نبود خجالتی و پاچلفتی و دست

 ...آیناز نگاه برق به

 قعش گیرنفس عطر از ماالمال وجودش بندبند و لرزاند را دلش جوان دختر لبخند

 فهخ در سعی و زد تازیانه انکار متعدد ضربات با را تابشبی قلب. شد دخترک

  .داشت احساساتش کردن

 !انکارش و خواستن بود سخت

 !نخواستنش و اشتند بود سخت

 .نداشت را سختی این با مبارزه توان او و بود سخت

 داشت را او از شدن دور قصد و گرفت آیناز کنندهخیره و براق چشمان از نگاه

 :کرد صدایش احساس با و آرام آیناز که

 !هامین؟ _

 ...لعنتی نکن صدایم

 ...لعنتی نکن نگاهم

 ...را قراربی قلب این کندمی تاببی صدایت که نخوان مرا

 قرارمبی قلب قاتل امشب تو تا دادند هم دست به دست آسمان و ستاره و ماه

 ...شوی
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 ...جانم آرام تویی که نامم به مرا نکن صدا

💟💟💟 

. ددا تکان را سرش سؤالی یا حرفبی و زد گره آیناز نگاه به را نگاهش و رخیدچ

 :پرسید لرزانی صدای با و انداخت پایین را سرش جوان دختر

  ...ترسممی تنهایی هاشب! بمونی؟ شهمی_

 از ترس دانستمی! داشت اطالع موضوع نای از دیگر کسی هر از بهتر او

 وزر همان در را اشریشه و بود آیناز وجود در انکار غیرقابل فوبیای یک تنهایی

 و روز آن وحشت و ترس ساله یک دختر آن دانستمی حتی. دانستمی نحس

 کشید؛می یدک خود همراه همیشه را تنهایی از ترس

 !دهد؟ رارق آیناز جای را خود توانستمی کسی چه و

 !است برنده ظاهرا هم خورده شکست هم

 دور هب دخترک دست نشستن با. کشید عمیقی نفس و داد تکیه ماشین کاپوت به

 :کرد بیان دلخوری با که ایجمله و بازویش

 ...َکس همه و چیز همه از داشتم، ترس همیشه نبودی که سالی دو این_

 خرهباال اما بود زیاد شانرابطه نشیب و فراز. کشید پایین به آسمان از را نگاهش

 اشچهره به نگاهی. برداشت قدم آن در ترراحت شدمی که بودند رسیده ایجاده به

 .کشید آغوش به را او غافلگیرانه باالخره و زد لبخندی انداخت،
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  !گذشت؟ ظریف عشق این از شدمی مگر

 ...کند حبس هایشریه در را تنش بوی عمیق هاینفس با کرد سعی

 ...ترحریص را مرد و کردمی دلبری شدیدا او آغوش در معصومیتش

 کمی را صورتش و برد دخترک چانه زیر به را اشاشاره انگشت احساس تمام با

 نداشت؛ طاقت دیگر! نه آورد، باال

 .گرفتند رقصیدن صورتش روی جوان دختر پریشان موهای و وزید نسیمی

 طاقتش او خمار هایچشم... هایشچشم از امان اما کرد تحمل شدمی را آنها یهمه

 !د؟کن بغلش ترمحکم  یا! ببوسد؟ را او شدمی. داد کف از را صبوری و گرفت را

 دندان به را هایشلب حریصانه و کشید جلو به اشذاتی خودخواهی با را اشچانه

 نشانگشتا نشست، هامین تپش پر یسینه روی و آمد باال دخترک هایدست. کشید

 دور هامین هایدست گرفت، بازی به را  جوان مرد موهای و رفت پیش آرام

 و باال باعث شانشدهحبس هاینفس و کشید تصویر به را دنیا قاب زیباترین تنش

 دخترک مقابل و زد چرخی آرامی به بود؛ شده هایشانسینه یقفسه رفتن پایین

 الیالبه از را سرش لذت با و کرد حبس ماشین و خود میان را او گرفت، قرار

 صدای که کشیدمی جان به را آینازش موهای خوش عطر و کرد رد موهایش

 :دمید گوشش زیر او آلودبغض و لرزان

 ...کمیل_

 ...گرفت فاصله او از ناباوری با
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 !شود؟ خراب اشسوخته دل روی دنیا این است قرار کی تا خدایا

 هایمردمک به را دلخورش نگاه و کشید بیرون خود آغوش از را او بهت با

  ...دوخت جوان دختر لرزان

 زبان بر را نامرد آن اسم شانبوسه اولین بم و زیر در آیناز کردمین را فکرش

 !احساسی با و شیرینی آن به ایبوسه هم آن. بیاورد

 !گرفت؟می را امتحانش عشق درس   هاینیمکت پای همیشه خدا چرا

 که دبو روزهایی همان از شروعش که بغضی. بود نشسته گلویش به کهنه بغضی

  .زدندمی هم خواستن از دم کمیل، و آیناز

 هک برداشت خانه سمت به قدمی کرد؛ پشت آیناز به و کشید موهایش به دستی

  !شد پیچیده اشخسته و سرد تن دور آیناز لرزان و گرم هایدست ناگهان

 ...اما توئه شبیه کردممی فکر چون خواستممی رو کمیل_

  :یستادا کمی یفاصله با مقابلش، در درست و زد دور را هامین

 ...کمیل حتی کس، هیچ نبود؛ تو مثل کس هیچ _

 عصبی و داشت گوش در را گفتنش کمیل صدای زنگ هم هنوز هامین ولی

 :گفت و گرفت او از را نگاهش

 ...چون بودم مخالف... نداشت من به شباهتی هیچ کمیل _
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 و کرد نگاهش دلخور. نداشت هنوز را آیناز به عشقش از گفتن نای کرد؛ سکوت

 :داد ادامه

 ...هیچ کردم مخالفت وقتی چرا! منه؟ به شبیه اون کردی فکر چطور _

 :داد جواب و داد قورت را گلویش در گرفته جای بغض آیناز

 من... بودی زندگیم خوب مرد تنها تو چون بود تو مثل... تو مثل. بود خوب _

 فکر وقتا اون درسته... بودی رومروبه تو انگار زدممی حرف اون با وقتی

... باشه تموم چیز همه مرد یه بابام مثل شوهرم خواستمی دلم و بابامی کردممی

 ...که دونستمنمی اما

 .نداشت را گفتن عشق از جرأت هنوز هم او و انداخت پایین را سرش

 :زد فریاد و گرفت چنگ به را دخترک بازوان و برد پیش دست هامین؛ کرد اخم

  ...ونا... نبود من مثل کمیل _

 میان به گریه و بغض با آیناز. شد حرفش یادامه از مانع جوان دختر اشکی نگاه

 :پرید حرفش

 ...شهنمی تو مثل هیچکس _

 و کرد تزریق هامین به ممکن شکل زیباترین به را حسش که بود آیناز باراین

 خوبش حال او، با همراهی و کشیدنش آغوش به با طاقتبی کرد مجبور را هامین

 ...کشید رخ به را
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 ار او دیگر بار مثال! نکند؟ احمقانه کاری که کرد می کنترل را خود باید چطور

 !نچالند؟ خود آغوش در محکم و نگیرد مشت به را قلبش! نبوسد

 را هامین یحنجره و گردن آیناز داغ هاینفس وقتی و نبود ماجرا پایان این اما

 اجد او از آنی به باشد شده بیدار خواب زا تازه که انگار جوان مرد گرفت، نشانه

 !باشد خوددار توانستنمی دیگر که بخدا. برداشت عقب به قدمی و شد

 عمارت از خروج و او از شدن دور با هامین که کردمی دادبی آیناز نگاه در بهت

 .کرد چندان دو را تعجبش

★★★★ 

 ...بده جواب خدا رو تو! آراد؟_

 و کشید راحتی نفس. کرد خارج نگرانی از را جوان دختر و گفت آخی آراد

 :پرسید

 ...شدم جون نصف! خوبه؟ حالت _

 :داد جواب و کرد پاک دست پشت با را پرخونش دهان عصبی آراد

 مگفت چی هر! کفششه؟ به ریگی یه مردک این گفتممی بهت دیدی. خوبم آره _

 ...اشنتیجه اینم ندادی گوش

 اطرافش به نگاهی صفتشیطان مرد آن یحمله از مانده جا ترس با دخترک

 :گفت و انداخت
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  !گذره؟می سرش تو چی مردیکه اون که ستمدونمی کجا از من آخه _

 :داد ادامه کرده بغض

 وای... دونهمی دخترش مثل منو کردممی فکر کردمی صحبت من با جوری یه _

 ...آراد

 :گفت و چکید چشمش از اشکی

 ...من آراد... اومدمی سرم بالیی چه نبود معلوم رسیدینمی سر اگر _

 :گفت و زد اششده درهم موهای به ایبوسه ؛کشید آغوش به را او و نشست آراد

  !کنی اعتماد کسی به نباید تو عزیزدلم _

 :داد ادامه و موهایش روی کشید دستی

 !هان؟! کردم؟می غلطی چه باید من آوردمی سرت بالیی عوضی اون اگر _

 نبالت،د بیام باید شده جور هر گفتم. افتاد دلم به شور میایی دیر گفتی که امشب 

 ...اینجا بیایی ندم اجازه دیگه گرفتم صمیمت

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس و داد تکیه سرش پشت دیوار به

ر نباید... بزنیم زنگ پلیس به باید. گذشت خیر به شکر خدارو _  ...رهب در ق س 

 به دست درد با آراد و خورد تکانی تایید ینشانه به اشسینه میان دخترک سر

 .بگیرد تماس لیسپ با تا برد جیب
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★★★★ 

 رمدی ایشون... بله!... افتاده؟ اتفاقی... هستم خودم بله!... آگاهی؟ پلیس! چی؟ _

 رو خودم االن چشم، بله!... چـــی؟... هستند شرکت مالی امور قسمت جدید

 خدانگهدار... رسونممی

 خترد کنار در آیناز دیدن با. شد نگهبان افسر اتاق وارد و کالنتری وارد عجله با

 زور به را بود بندآمده که زبانی زده، شوک. نهاد تپیدن بنای قلبش جوان پسری و

 :درآورد حرف به

 !کنی؟می چیکار اینجا تو! آیناز؟ _

 خصمانه و شوکه نگاه یخیره اخم با جوان پسر. شد کشیده آراد سمت به نگاهش

 !کرد؟می باور باید چطور. بود هامین سؤال از پر و

 :تگف عصبانیت با و گرفت قرار هامین مقابل و شد بلند صندلی روی از آیناز

 کار حسابی و درست هایآدم با نگرفتی یاد هیچوقت. باشم اینجا باید که من _

  !کرده چیکار احمق صادقی اون بدونی اگه. کنی

 :پرسید و برد باالتر را صدایش

 تشرک اون تو میگیری کار به رو آشغال مشت یه که هستی رئیسی جور چه تو _

 ...!لعنتیت؟

 :داد تذکر نگهبان افسر
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 ...بشینین بفرمایید... لطفا ترآروم خانم _

 وا به خشم با که بود آینازی به نگاهش هنوز اضطراب و دلهره با که هامین به رو

 :پرسید و کرد بود زده زل

 !هستین؟ هواپیمایی شرکت اون صاحب شما _

 یاگرفته صدای با و دوخت نگهبان افسر به و گرفت آیناز چشم از نگاه هامین

 :گفت

 .خودمم... بله_

 هایشانه خشمگینش نگاه. ایستاد سرش پشت قدمی و گذشت ابلشمق از آیناز

 و درد التیام برای همیشه که محکمی هایشانه همان. بود گرفته نشانه را هامین

 فکر او که هاوقت همان. کند آرامش هامین تا گذاشتمی آنها بر سر هایشغصه

 سنگ نهامی کردمی را مادر هوای دلش وقتی و است پدرش هامین کردمی

 سنگربان که زمان همان درست. کند آرام را ناآرامش وجود تا شدمی صبورش

 !بس و شدمی جوان اشمرددیده زخم و بیمار قلب

 مشغول شرکت تو که هست ماهی هشت حدودا. هستند شرکت مالی مدیر ایشون _

 ...شدن کار به

 :گفت هامین به ایاشاره با نگهبان افسر

 ...آقا این اگر که کرده کاری یه آقا اون .بنشینید بفرمایید _

 :داد ادامه و کرد ایاشاره آراد به
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 ...افتادمی خطر به گناهبی دختر یک آبروی رسیدننمی سر _

 :پرسید و برگشت آیناز سمت به نگران و انداخت نگاهی آراد به هامین

  !خوبه؟ حالت تو آیناز _

 !بود سهراب مرگ از بعد یرودانوش. پرسیدنمی را سوال این حداقل کاش

 نگهبان افسر به اعتنابی را نگاهش سینه به دست و کشید هم در اخم دخترک

 :کشید فریاد و زد چنگ را بازوهایش عصبی هامین که دوخت

 چه احمق صادقی اون! زنی؟نمی حرف چرا! شده؟ چی ببینم بگو... توأم با _

 ...صبالم بزن حرف د   کردی، امکالفه! کرده؟ غلطی

 کدختر صورت داغش و ممتد هاینفس و کرد سکوت نگهبان افسر شدید تذکر با

 داد؛ نوازش را

 ...بنشینید بفرمایید گذشته، خیر به که کردم عرض. آقا باشید آروم _

 او چنگ از را بازوهایش هامین، قراریبی همه این برای سوخت دلش آیناز

 شنشستن با. کرد حرکت داشت رارق آراد کنار که صندلی سمت به و ساخت خارج

 و ادد سوق چشمانش به بود دنبالش به قدم اولین از که را هامین یشده کشیده نگاه

 .شد خیره رویشروبه میز به تفاوتبی

 .نشست و رفت رویشروبه صندلی سمت به مضطرب و عصبی هامین



 
471 

 اباضطر و نگرانی از! نگهبان افسر فریاد و تذکر ترس از نه اما شد کور نطقش

 !افتاده؟ آینازش برای اتفاقی چه که سؤال این جواب شنیدن

 !مردمی هامین شکبی باشند، کرده درازی دست او به نکرده خدایی اگر

 از. بود ندیده را او بود روز سه. کشاند آیناز یچهره سوی به را نگرانش نگاه

 خطرناک را آیناز نزدیک و کنار در ماندن بوسه آن از بعد و شب همان

 اد،دمی جفتشان دست کار و شدمی اختیاربی هم باز ماندمی اگر. دانستمی

 دوربین با اتاقش یپنجره از و رفت عمارت رویروبه آپارتمان همان به بنابراین

 .داشت نظر زیر را عمارت تمام

. ردکمی استفاده دوربین از بهتر دید و آیناز از مراقبت برای و بود زیاد فاصله

 اتاق یپنجره سمت به را دوربینش کردمی مجبورش آیناز دیدن هوس گاهی

 تنها روز سه این در اما. ببیند پنجره پشت از را او شاید تا ندبکشا دخترک

 .شدمی خارج خانه از دانشگاه به رفتن برای آیناز که دیدمی را او لحظاتی

 از وریف کاری سفر یک به رفتن برای بود گفته و گرفته تماس آیناز با شب همان

 راحتی به هم باز هبوس آن و اعتراف آن از بعد توانستنمی. است شده خارج شهر

 .کند زندگی آیناز کنار

 ...داشته رو خانوم دختر این به تجاوز قصد صادقی آقای اون _

 رد و شد خارج آیناز به اشخیره نگاه و افکار میان از نگهبان افسر صدای با

 ازهت. رسید بود نشسته آراد کنار که دختری به تا گرفت را افسر دست یاشاره
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 حد از بیش چشمان متعجب. شد بود، کارمندانش از یکی که دختر این یمتوجه

 :پرسید و دوخت آیناز چشمان به سرعت به را اششده باز

 !داره؟ تو با آشنایی چه خانوم این _

 :گفت و کرد اشاره آراد به تفاوتبی و دلخور سرد، و کرد نگاهش آیناز

 وت شرکت تو که ننامزدشون هم خانوم اون. هستن سولماز دوستم برادر ایشون _

  .تویی شرکت اون رییس فهمیدیم اینجا اینکه تا دونستیمنمی هیچکدوم. کنهمی کار

 نگران بیخودی او و داشته نامزد پسر این پس. شد باز هم از هامین درهم اخمهای

 مآد تن به دهند،می انسان به که خوبی حال و خبرها چقدر. بود آیناز با ارتباطش

 :پرسید و کرد رصد تیزبینش چشمان با آراد را نامحسوسش لبخند. چسبدمی

 ...بخندیم هم ما بگین دیدین داریخنده مورد! جناب؟ _

 و کشید بود لبخندش کردن جمع حال در که هامین به آراد از را نگاهش آیناز

  .هامین نگاه به زد زل خیره

 !کرد؟ آرام را او گونهاین که که نگاهش داشت چه

 خیال که انگار... کردندمی منتقل هم به نگاه راه از که داشت آرامشی انگار

 ...نگاهش داشت راحتی

 :داد جواب و کشید عمیقی نفس هامین

 !شده؟ چی بگین من برای مو به مو لطفا _
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. داد توضیح هامین برای را ماجرا تمامی او و دوخت نگهبان افسر به را نگاهش

 :گفت و داد کانت سری متفکر هامین توضیحاتش اتمام با

  ...کنممی پیداش _

 :داد ادامه و ایستاد

 ...نشکنه رو زن یه حرمت وقتهیچ بمونه یادش که میارم سرش به بالیی _

 .شد خشک جای بر نامش شنیدن با که شود خارج اتاق از خواست و چرخید

 !آیناز؟ هم باز! گفتی؟ هم باز

 !هامین؟ _

 به را نگاهش و پیچاند آن به ترمحکم را در یدستگیره بر اششده خشک دست

 :کشید بود گرفته قرار کنارش که آینازی سوی

 ...سراغش بره پلیس کجاست بگو... نرو تو _

 هدستگیر کرد مجبورش و کشاند هامین مهربان چشمان به لبخندی کالمش التماس

 :داد جواب مهربان. بایستید صاف مقابلش در و کرده رها را

 ...کنم پیداش تونممی من فقط _

 :گفت التماس با. بود بس دیگر دلخوری و غرور. رفت جلوتر قدمنیم آیناز

 ...نگرانم من... برو پلیسا با فقط! باشه _

 :گفت بود شده آب دلش در قند آیناز نگرانی از که هامین
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 ...کنممی پیداش نباش نگران _

 او زا آیناز به دیگر نیمهربا و خندان نگاه با و داد تکان نگهبان افسر برای سری

 ...شد خارج اتاق از و جدا

 رد به خیره و داده تکیه ماشین به سینه به دست دهآسو وجدانی و راحت خیالی با

 یدنرس با. کنند خارج آن از را صفتبی آن پلیس ماموران بود قرار که بود منزلی

 و دوخت هاماشین به و گرفت در از را اشخسته نگاه دیگر پلیس ماشین چندین

 دهد هادام مرد آن خروج برای انتظارش به و کند نگاه در به داشت قصد دوباره

 ینازآ دیدن با و برگشت پلیس هایماشین از یکی سمت به دوباره لحظه یک در که

 عاقبامت هم آیناز. ماند ثابت او به متعجبانه نگاهش بود، ایستاده ماشین از خارج که

 ماشین در بود، ایستاده خود ماشین کنار که هامین دیدن با خروج یلحظه همان از

 ...هامین یسینه به دست ژست به دبو زده زل و گرفته محکم را

 ذهنش در اندیشیمثبت جز نگاهی و ایستادمی مهربان و جذاب آنقدر چطور

 !نبود؟

 جوان مرد. رفت هامین سمت به و کرد رها را ماشین در برداشت؛ قدم باالخره

 دوباره و نهاد جیب در دست ایستاد؛ صاف و گذاشت کنار را راحتش ژست

 .شد صادقی روجخ منتظر و در یخیره

 :پرسید او هاینفس صدای شنیدن و کنارش آیناز گرفتن قرار با بعد لحظاتی

 !کنی؟می چیکار اینجا تو _
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 نهات کند سالمی آنکهبی رو،روبه یخیره تفاوتبی هامین اما کردمی نگاهش آیناز

 بود؛ کرده بازخواست را او

 :گفت آرام و ایستاد ینهام کنار فاصله با قدمنیم درست و رفت جلوتر کمی

 ...سالم_

 و درآمد پرواز به آیناز چشمان میان دلش یپرنده گرفت؛ روروبه از نگاه هامین

 .انداخت خسته یپرنده این تن به لرزی زیبایش چشمان هایمردمک زیبای رقص

 ...راحت خیلی بود؛ راحت خیالش

 بود؛ نرسیده آینازش به آسیبی چون بود راحت

 بود؛ ایستاده کنارش دلخوری هیچبی االن او چون بود راحت

 ییعن این و بود رسیده حیاتی ینقطه یک به داشتنش و خواستن چون بود راحت

 !عاشقی

 :داد را سالمش جواب و داد تکان سری

 !اومدی؟ چطوری... سالم _

 :داد ادامه و انداخت اطراف به نگاهی

 ...بیاد جرم محل به کسی هر دننمی اجازه_

 :داد جواب خجوالنه. انداخت پایین را سرش و زد لبخندی آیناز

 !دارم؟ تخصصش که دونیمی... کردم مجبورشون _
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 :گفت و خندید تلخ هامین

 !کردی؟ مجبورشون چطوری بگو حاال... هستم جریان در کامال بله، _

 شد مجبور هامین سکوتش از کرد؛ نگاهش خیره و کرد جمع را لبخندش آیناز

 :گفت ایگرفته صدای با هامین نگاه در خیره اضطراب با دخترک کند، نگاهش

 ...حالتم نگران و دخترتم بگم شدم مجبور _

 ردبب باال را دستش دو هر عجوالنه دخترک شد باعث هامین سکوت و گرفته نگاه

 :دهد ادامه تند تند و

 نسبتی چه پرسیدنمی اگه... بیام دادننمی اجازه هستم دخترت گفتمنمی اگه _

 !بگم چی دونستمنمی! داری؟ باهاش

 !صورت و نحو این به بهم آن آمدنش تا سوزاندمی دل کمتر نیامدنش

 زدهخجالت و بیاندازد پایین را سرش شد باعث چشمانش به هامین ثابت نگاه

 منزل به را او توجه و کرد بلند سر هامین غمگین صدای با که شود زمین یخیره

 :دید روروبه

 ...باشی من دختر تو که خوانمی دنیا یهمه انگار _

 خواستنمی هم خودش حاال آیناز که مردی بارحسرت لحن از گرفت بغضش

 .باشد دخترش



 
477 

 با را هامین چشمان بتواند تا کشید جلو را صورتش و خورد فرو را بغضش

 :داد جواب ملتمس و ناراحت بگیرد؛ نشانه نگاهش

 ...تو به رسیدن برای نداشتم این جز راهی _

 نبود؛ رسیدن راه این خندید؛ تلخ هامین

 نبود؛ خواستن راه این

 ...نبود این اهشر _

 :داد جواب آیناز

 ...باشم کنارت خواستممی _

 !خواستنی و عمیق. کرد نگاهش باالخره

 :گفت و زد پوزخندی

 ...بود آرزوت نبودنم که رفته یادت انگار _

 پلیس ماشین هایچراغ وارنگ و رنگ میان که اشکی از شد پر آیناز چشمان

 :درخشیدمی

 !بمونی؟ خواینمی _

 دهز دستبند هایدست با صادقی بدهد، آیناز سؤال به پاسخی هامین اینکه از قبل

 محکم را بازوهایش و داشتند نظر تحت را او شدت به که پلیس مامور دو میان در

 .شد خارج خانه از بودند گرفته
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 !شد رو ماجرا ته اینجا

 از پر دهانش و صورت ماند؛ باز دهانش تعجب از افتاد مرد به که آیناز نگاه

  .بود دیدهآسیب و خون

 به که جوان مرد. داد سوق رفتمی مرد آن سوی به که هامین به را متعجبش نگاه

 :گفت تمسخرآمیز پوزخندی با هامین و ایستادند مرد سه هر رسید صادقی مقابل

 وقت اون چون... بره هرز نداره حق چشمات  که نره یادت وقتهیچ امیدوارم _

 ...کنه نابودت بزنه که شهمی پیدا من مثل مردی

 .بیافتد راه دوباره کردند مجبور را او ماموران و انداخت پایین را سرش صادقی

 این اما. بودمی او دختر جای آراد نامزد و خوردمی هامین به دقیقا سالش و سن

 !کجا؟ هامین و کجا مرد

 تمام لسا هفده که گذشت نظرش از و دوخت هامین به را متعجبش چشمان آیناز

 بار یک حتی وقتهیچ او بود همسرش که حالی در کرد؛ زندگی مرد این کنار

 .دکن شکی شانرابطه به حتی آیناز که بود نکرده بغل یا نبوسیده را او جوری

 !چقدر؟ تا تفاوت

 !حد؟ چه تا مردانگی

 آسیبی بود حقش که او به و داشت حیا اشقانونی همسر مقابل در عمر یک او

 ییحیابی نهایتبی داشت همسر که دختری مقابل در هوسباز مرد این ولی نرساند،

 .بود کرده
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 ...بریم شو سوار_

 سمت به که کشاند او دنبال به را نگاهش و شد خارج افکارش از هامین صدای با

 و انداخت بود اشخیره که آیناز به نگاهینیم شدن سوار حال در و رفت ماشین

 :کرد تکرار

 ...یگهد شو سوار _

 وا به زیرچشمی را سرکشش نگاه گاهی آیناز که دانستنمی و راندمی سکوت در

 دخترک بود شده باعث شدمی پخش ماشین سیستم از که یمالیم آهنگ. دوزدمی

 .رود فرو شیرین ایخلسه به

 

 

 تنهایی این و من طرف یه

 زیبایی اون و تو طرف یه

 میدی شکستم ساده داری

  فهمیدی بد منو که تویی

 میدیدی کاش هستم که جوری منو
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 و دوخت کردمی رانندگی و شده خیره روروبه به دقت با که هامین به را نگاهش

 .داد تکیه ماشین صندلی پشتی به را سرش

 

  کی با داری بگو دلتنگی، خودتم که حاال

 !میجنگی؟

 کردی کج راه و دیدی منو 

  کردی لج خودت با شایدم

 برگردی من به نمیخوای دیگه که

 

 احساسات ابراز آن از بعد چرا! نماند؟ چرا! آیناز؟ یا خودش با! بود؟ کرده لج

 سفر و رفت! نماند؟ چرا شود، دیده حتی و بشنود بگوید، تا نماند! اند؟نم شیرینش

 !نبود کار در سفری که حالی در کرد بهانه را کاری

 

 ندارم طاقت نیار در بازی دیوونه بیتاب، زیبای جذاب، مغرور

 ندارم عادت چشات ندیدن به من کن، برام فکری کن، نگام بازم

 ندارم طاقت نیار در بازی هدیوون بیتاب، زیبای جذاب، مغرور

 ندارم عادت چشات ندیدن به من کن، برام فکری کن، نگام بازم
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 داشت، آرزو یک تنها و گرفته هدف را هامین نجیب و مردانه ژست مشتاقش نگاه

  !ناب احساس و بوسه آن بودن واقعی هم آن

 

 بد حال این و من طرف یه

 ممتد ترسی و تو طرف یه 

 کردیم دب خودمون با دو هر

 کردیم تغییر خیلی هردومون

 کردیم پیر حسرت با جوونیمونو

 

 معقولی و کامل جوان، دختری به تبدیل حاال نوجوان آیناز ها،سال گذشت از بعد

 منطقی او با هامین هویت و زندگی واقعیت از اطالع اوایل شاید که بود شده

 هم با هایشانشب و روزها تمامی سال دو گذشت از بعد حال ولی نکرد، برخورد

 پرورش را احساساتش و شد آشنا هامین به عشقش واقعیت با کمکم و مرور را

 .داد

 

 درده این تو حقیقتی چه
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 کرده بیشتر عالقمو که

 کندم دل خودمم از که من

 لبخندم شده گریه شکل

 !پابندم؟ عشق این و تو به چی واسه

 

 .بود نکرده را نشداد انجام قصد حتی. کردنمی درک را کردنش فرار

 اشعالقه قبل روز از بیش روز هر آیناز و بود انکارناپذیر برایش عشق حقیقت

 !پدرانه نه شدمی ترعاشقانه هامین به

  

 ندارم طاقت نیار در بازی دیوونه بیتاب، زیبای جذاب، مغرور

 ندارم عادت چشات ندیدن به من کن، برام فکری کن، نگام بازم

 "رالیشی محسن از ترانه"

 

 تمام که مردی. بیاندازد پای از را او تا بود شده ایدیوانه جذاب مغرور   این اما

 صفتی غرور و دلیسنگ جز حاال بود دنیا مردان ترینمهربان از یکی هاسال این

 توانستنمی حتی! او به لعنت و آورد سرش به روزگار. شدنمی پیدا درونش در
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 هوس روی از اشبوسه اینکه یا دارد دوست هعاشقان را او آیا که دهد تشخیص

 !گذرا؟ ایلحظه و بود

. شد گم صندلی پشتی و صورت میان اما ریخت فرو چشمش یگوشه از اشکی

 به نگاهینیم کرد، احساس هامین اما بود صدابی گرچه کشید، بارحسرت آهی

 سرکش نگاه هم باز و نیاورد طاقت ولی شد جاده یخیره دوباره و انداخت سویش

  .شد کشیده دخترک سوی به لجبازش و

 .کردمی بارانشبوسه و گرفتمی آغوشش در بود خودش دست اگر

 .لرزاند را دلش و دست دخترک حالت این. بود آیناز نگاه قلبش خالص تیر

 !بود؟ نیامده کاش

 !بود داده را بوسه آن هضم فرصت قلبش به کاش

 !لعنت صادقی، تو به لعنت

 .کرد ترمز و هدایت آسفالت کنار به را ماشین و انداخت نگاهی جاده به

 ...هم نیز هامین تپش پر قلب همزمان و ایستاد حرکت از ماشین

 و بود فیل حضرت کار حالتش این در هم آن آیناز چشمان به کردن نگاه جرأت

 ...بس

 !داشت شک! توانست؟می او
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 دلش ته شدن خالی و بود ریختن فرو حال در خزان برگ همچون ناآرامش قلب

 .رساندنمی جانش و گوش به را خوبی خبرهای

 ...اما بود مرد

 !کردمی پیدا جرأتش باید

 !زدنی پلک هیچبی بود، او یخیره هم هنوز که دختری سوی به چرخاند سر

 دبچرخ سویش به تابانهبی جوان مرد شد باعث هایشمژه تار به تار میان اشک نم

 :بپرسد و

 !عذابه؟ من برای اشکات که دونیمی _

 داد؛ تکان تایید به سری و کرد نگاه تنها نزد؛ حرف آیناز

 :داد ادامه و فشرد هم روی پلک هامین

 .نریز اشک نده، عذابم پس _

 :گفت و ردک نگاهش

 ...نیستی من عذاب تو _

 :کرد زمزمه آرام و شد خیره روروبه به و چرخید

 ...منم تو عذاب  ... منم عذاب _

 پشتی به صورتش هم هنوز. شکست را جوان دختر بغض و کشید بلند آهی

 .باریدمی بیشتری شدت با باراین هایشاشک و بود چسبیده صندلی
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 :گفت و پیچید محکم فرمان یحلقه دور را هایشدست هامین

 ...امیرحسین مثل کاش... برات نبودم کاش _

 :پرید حرفش میان به و کرد بلند را سرش و نیاورد طاقت آیناز

 ...نزن حرف اینجوری دیگه خدا رو تو... نبودم منم نبودی اگه _

 :گفت و نشست صاف هامین به رو کرده بغض

 ...تویی زندگیم همه... منی َکس همه تو _

 :داد جان لبانش به تلخ لبخندی و چرخید سویش به هامین نگاه

 ...تو آیناز باشم، که نخواستی تو _

 :گفت و زد هق آیناز

 رهقرا سال دو این دونستمنمی من. کردم اشتباه گفتم هم قبال... کردم غلط خب _

 ...نبودنت از کنه نابودم ذره ذره

 !دبو زده سرش به دخترک عاشقی   وهمت هاسال این تمامی مثل یا بود شنیده درست

 ...شاید اما بود شنیده درست هایشگوش قطعا! نه

 !کند فرق چیز همه و بخورد رقم دیگری جور شدمی شاید

 ...خونه رسیمب زودتر باید دیروقته_

 .ندهد دستش کار خودش قراربی دل تا گذشت آیناز احساسات از ساده
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 حواسش دیگر اما. کشاند جاده میان به دوباره را شده روشن ماشین و زد استارت

 وا پرت مدام حواسش بود شده باعث کنارش در آیناز حضور و نبود رانندگی جمع

 احساس را بویش یا آمدمی او اسم تا شدمی ارادهبی نبود خودش دست. شود

 .کردمی

 و ادد تکیه صندلی به بود نگرفته احساسش بازگویی از جوابی که جوان دختر

 کشانده جاده اطراف تاریک مناظر و ماشین از بیرون به را نگاهش آلودبغض

 .بود

 هب رسیدن تا و داشت قرار شهر از خارج بود شده پنهان آن در صادقی که ویالیی

 .بود مانده زیادی افتمس خانه

 برای هم او و نکرد هامین با صحبت برای تالشی دیگر آیناز راه طول تمام

 هب را آرامش. کند رانندگی کامل سکوت در کرد سعی پیشامدی هر از جلوگیری

 .دادمی ترجیح چیزی هر

 :پرسید هامین به رو خروج از قبل آیناز خانه به رسیدن با

 !ته؟درس! نبودی کاری مسافرت _

 کالفه و کشید هایشلب روی را زبانش جوان دخترک تیزهوشی از متعجب هامین

 جواب خود آیناز بدهد او سؤال به پاسخی اینکه از قبل. برد موهایش میان دستی

 :داد را خودش سؤال
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 زنگ بهت کالنتری از وقتی بودی شهر از خارج اگر چون! بودی نرفته! نه _

 .رسیدینمی زود اونقدر زدن

 هک بود آمده دخترک سر بر چه. گرفت نشانه را آیناز غمگین چشمان هامین نگاه

 !بود؟ ممکن حد از بیش او به توجهش و شده ریزبین آنقدر

 پیش در کردن باز برای را دستش  و گرفت هامین چشمان از را نگاهش آیناز

 :گفت بالفاصله هامین در شدن باز با برد،

 ...مبمون خونه این تو تونمنمی _

 .کرد هامین نگاه قفل را نگاهش دوباره جوان دختر

 !توانست؟نمی چرا

 !بودن؟ او کنار از بود خسته آیا

 !او؟ دیدن از بود زدهدل آیا

 به را نگاهش! بود شده وجودش یخوره که گوناگونی افکار هجوم از کرد بغض

 جوان ردم اما. بگوید چیزی حرفش بودن شوخی از شاید تا دوخت هامین هایلب

 :گفت و کرد خیابان به رو

 چند این. بودم اونجا هم سال دو این تمام. دارم چهارراه طرف اون آپارتمان یه  _

 ...هم رو روز

 :گفت آیناز به رو و کشید عمیقی نفس
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... ازآین زنممی گداربی باراین... پنبه و آتیش محض وجود یعنی تو کنار موندن _

 ...گیریمی آتیش بمونم و باشم اگر

 هق ولی خورد، فرو را بغضش هامین؛ آتشین کالم از سوخت که بود آیناز این و

 .شد هایشگونه روی روان هایاشک به تبدیل و آن شدن شکسته باعث زدنش

 !نکن گریه

 !آرامشم نکن گریه

 !نبودم آرام و بودی من آرامش که روزهاست

 !قلبم جانبی یبرپیکره استخالصی تیر اتگریه

 !تلخم روزهای وانفسای این در شودمی طاق طاقتم که نریز شکا

  بانو_مستانه#

 

 داد؛می خراش را گوشش هم هنوز هقشهق ولی گرفت جوان دختر از نگاه

 .بود برده در به سالم جان و گذشته هم ترسخت کارهای از او ولی بود سخت

 :گفت آرامی صدای با و داد قورت را اشفروخورده بغض

  ...هست بهت حواسم باشی که هرجا... اونجا از. قبتممرا _

 !خود از دور نه خواستمی خود کنار را هامین او. نبود آیناز یخواسته این اما
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 نماشی از بیاورد زبان بر کالمی آنکهبی و کرد پاک را هایشاشک دست پشت با

 .شد خارج

 به تنهایی باید هم و بود شده عاشق هم که دختری از! او؟ از داشت انتظاری چه

 !بردمی سر

 که خواستمی را کسی قلبش سال، چند از بعد که دختری از داشت انتظاری چه

 !بود؟ کنارش همیشه

 !شود؟ عشق این ابراز قدمپیش آیناز داشت انتظار

 !بشکند؟ را او و بگیرد را کمیل انتخاب انتقام که خواستمی نکند

 !نبود جوییانتقام اهل که هامین اما

 تار هااشک امانبی هجوم از چشمانش کرد؛ خارج کیفش از را کلید گریه با

 دستش مچ روی دستی که زدمی هق عمارت در قفل با رفتن ور حال در... دیدمی

 ...اما بود هامین گرفت؛ قرار

 ...ریختمی اشک داشت هم او اما

 

 لبریز درحال بغضش یپیمانه که بود هامین خیس چشمان مات حالی در نگاهش

 میان از را کلید و گرفت دخترک نگاه از را خیسش چشمان اما هامین. بود شدن

 ...بود او حرکات مات هقهق با همچنان آیناز...  آیناز و کرد خارج او انگشتان
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 چشمان با هامین حاال و آیدمی در لرزه به خدا عرش کند گریه که مرد بود شنیده

 .بود درآورده رعشه به را تنش تمام خیسش

 .شد متمایل آیناز سوی به دوباره جوان مرد خیس یچهره و شد باز در

 ...بود ندیده

 لحا در قلبش بود، ندیده اشک از خیس صورتی با گونهاین را او وقتهیچ

 :گفت آلودبغض هامین که بود ایستادن

 ...اما. هست بهت حواسم _

 :داد ادامه بریدهبریده و انداخت عمارت حیاط درون به نگاهی

 دختر اون تو نه... امگذشته هامین اون من نه... تونمنمی دیگه... تونم... نمی_

 ...سالهیک

 :درآورد لرزه به را داغش تن آیناز هقهق صدای

  ...یه النا تو _

 :گفت و دوخت آیناز آلوداشک چشم در چشم

 ...خودت برای من، برای... ساعتی بمب... ُبمبی یه_

 شد؛می راحت کمکم داشت و گفت که خوب چه! کرد؟می فرار حقیقت از باید تاکی

 شد؛می خالی

 :گفت و فرستاد هایشریه اعماق به عمیقی نفس با را بغضش
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 ...و باشم نزدیکت باشم، کنارت تونمنمی _

 !"باشم خوددار" نگفت

 !"است سخت بودن خوددار و تو کنار" نگفت

 :گفت و کرد اشاره آپارتمانش به

 ...مراقبتم روز و شب... دارم هواتو اونجا از _

 او و کشید انگشتانش میان به را آیناز لرزان و سرد دست و آورد پایین را دستش

 به منتهی راه که حالی در. بست را در و دش حیاط وارد. کرد همراه خود با را

 :کرد زمزمه کردمی طی را ساختمان

 ...بزن زنگ بهم شنیدی غیرطبیعی صدای یک حتی اگه _

 هم هنوز آیناز و کرد روشن را عمارت هایچراغ تمام و ایستاد ساختمان مقابل

 .بود او رخنیم مات

  ...کرد خود هیهمرا به مجبور را دخترک هم باز و شد ساختمان وارد

 روشن با و کرد روشن داشت، آیناز دست در دست که حالی در را هاچراغ تمامی

 :گفت آیناز به رو ساختمان لوستر   آخرین شدن

 !آیناز؟ کنیمی درک منو _

 !گفت؟می باید چه

 !باشد؟ کنارش که خواستمی و داشت را او هوای دلش وقتی کردمی تایید باید



 
492 

 !؟...وقتی کردمی درکش باید

 خود کنار راحت خیال با را آیناز عمر یک او گفت؛می راست! کردمی درکش

... نداشت برایش خیال راحتی   دخترک این اکنون ولی بود، همسرش چون داشت

 هب جوان دختر را این و شود ناگواری اتفاقات ایجاد باعث بود ممکن آیناز حضور

 !کرد تایید را حرفش و ادد تکان سری بنابراین بود، شده متوجه خوبی

 یلبه از را آیناز انگار اما! کرد رها را دخترک دست و خندید تلخ هامین

 ...کرد سقوط دّره اعماق به او و رها پرتگاهی

 :گفت آلودبغض آیناز که داشت را ساختمان از خروج قصد و برداشت قدم

 ...بخیر شب _

 و بود اششانه و کمر عضالت به جوان دختر نگاه. کرد مکث و ایستاد ایلحظه

 قصد خدا انگار اما. کند نگاهش و برگردد دیگر یلحظه یک تنها کرد آرزو

 شب جواب آرام و داد تکان سری هامین چون کند برآورده را آرزوهایش نداشت

  .شد خارج ساختمان از سرعت به و داد را بخیرش

 ...هامین خالی جای و ماند آیناز بعد لحظاتی

 ...تنهایی و ماند آیناز

 و شد لبریز دوباره چشمانش یکاسه کرد فکر هامین نبود و تنهایی به که همین

 عمیقی نفس. شدند سرازیر داغش هایپلک زیر از مانندشاشک مرواریدهای

 و اشدب وحشتناک کابوسی هامین نبودن شاید تا گذراند نظر از را اطرافش و کشید
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 دنشنبو و بود رفته او! نه اما. ببیند خود کنار مهربان لبخندی با همیشه مثل را او

 .داشت واقعیت

 داد رجیحت و گرفت پیش در را اتاقش راه کند، فکر تشنگی و گرسنگی به آنکهبی

 .بگذراند اتاقش در را اشتنهایی

 عمارت رویروبه و ماشین درون لحظاتی شد خارج عمارت از وقتی اما هامین

 .بود عمارت در یخیره نمناکش و خیس چشمان و کرد مکث

 !نمان و برو گفتمی عقلش. بود بریده را امانش دودلی و تردید

  !کردمی نماند به تشویق را او و زدمی مخالف ساز اما قلبش

 !عاشق قلب و منطقی عقل میان جدال بود سخت چه و

 شود؛ قلبش یبرده که نبود مردی او اما

 :گفت لب زیر و زد استارت. گرفت عمارت در از نگاه و کشید پوفی

 ...جون عزیز بودی کاش _

 به ورود محض به. کرد حرکت آپارتمانش سوی به او و شد روشن ماشین

 .خورد زنگ تلفنش ساختمان،

 :ادد جواب بالفاصله و شد نگران. بود نمایان گوشی یصفحه روی آیناز تصویر

 !شنیدی؟ صدایی! شده؟ چیزی _

 :لرزاند را قرارشبی قلب خط پشت از آیناز غمگین صدای
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 !آره؟! داشتی؟ بدی حس بابا گفتممی بهت که مدتی تمام تو _

  .کردمی امتناع آن به کردن فکر از همیشه هامین خود که بود سؤالی این و

 :پرسید دوباره آیناز و نداد پاسخی

  !بابا؟ گفتممی بهت وقتی اومدمی بدت من از _

 :کرد زمزمه لبی زیر

 ...آیناز _

 :شنید هم را آرام یزمزمه همان اما جوان دختر

 رتدخت وقتهیچ آیناز! رو گفتنت آیناز این بشنوم دوباره خواستمی دلم چقدر _

 ...داد عذابت گفتنش بابا با همیشه ولی نبود

 .نشست و رساند مبل تریننزدیک به را خود و بست را در هامین

 و بود سالت یک... کنی انتخاب داشتی حق! ندادی عذاب رو من وقتهیچ تو _

 یخیل دختر یه تو هم اون از بعد. کرد انتخاب تو جای به جون آقا... تونستینمی

 بایدن بنابراین داری، دوستش که کنی انتخاب رو یکس داشتی حق و بودی جوون

 و بودی جوون تو. شدم اتشده انتخاب آقاجون توسط قبال من که گفتممی بهت

 ...من

 :گفت آلودبغض و پرید حرفش میان به آیناز
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 ایدش! نگفتی؟ بهم هیچی کردم انتخاب رو کمیل وقتی چرا... جوونی هنوزم تو _

 !شدمی ترمتفاوت خیلی اوضاع

 دلبخن کرد؛ خارج پاکت از سیگار نخ یک و گذاشت میز روی را سوییچش هامین

 :گفت و زد تلخی

 ...شدیمی متنفر ازم... شدمی اجبار _

 هب را محکم پک اولین داد؛ قرار لبش یگوشه و کرد روشن را سیگارش فندک با

 :فرستاد اشسینه اعماق به را دودش و کرد وارد سیگار ظریف تن

 فهمیدم بعدها چند هر. دادممی دستت از همیشه برای شدیمی متنفر من از راگ _

 ...بشم دور ازت همیشه برای باید که

 ارصدب روزی و گرفتمی آتش قلبش او کنار در کمیل دیدن با هربار که نگفت

 .کردمی مرگ آرزوی خودش برای

 ار کمیل خواستمی دلش و بود پشیمان داد خرج به که حماقتی از چقدر که نگفت

 ماندن خود کنار به محکوم و مجبور را آیناز و بیاندازد بیرون آیناز زندگی از

 !کند

 دشعق از بعد تازه را این و بود عاشقش کردمی را فکرش آنچه از بیش که نگفت

 .بود فهمیده کمیل با

 :داد جواب غمگین دخترک

 !دونی؟می اینو! کردی عوض منو زندگی مسیر _
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 :گفت و زد سیگار به دیگر پکی و داد تکان سری هامین

  ...شهنمی ختم بودن هم کنار به همیشه داشتن دوست و عشق _

 را اشکش داشت قصد هم سیگار حتی رفت؛ فرو چشمانش به سیگار دود

 :داد ادامه غمگین دربیاورد؛

 ...نشد ختم تو و من برای و _

 ...آیناز نشد ختم بودن هم کنار به تو و من برای _

 کالفه و اعصابش روی کشید خط آیناز آرام هقهق و دارکش هاینفس صدای

 اشعصبی هایچنگ اسیر موهایش و داد قرار راستش زانوی روی را آرنجش

 :پرسید مظلومانه دخترک. شدند

 !بایسته؟ ما جلوی خوادمی کی! بشه؟ ختم نباید چرا _

 :داد جواب و زد نیشخندی هامین

 !من _

 :کرد قطع را حرفش و کشید فریاد جسورانه آیناز

 !چرا؟! کردی؟ یهگر امشب چرا! بوسیدی؟ رو من چرا پس! تو؟ _

 :گفت فریاد با دوباره و داد بیرون تندی به را اشعصبی و خشک نفس

 ...هامین فهممتنمی. کنمنمی درکت من_

 :گفت فریاد با هم هامین حرفش یادامه از قبل
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 !فهمهنمی هیچکس فهمی؛نمی_

 .کرد قطع را تلفن بدهد، آیناز طرف از بحث یادامه به ایاجازه آنکهبی و

 هایشگونه روی از اشک قطرات ریزش باعث که کشید عمیقی نفس جوان خترد

 .گرفت را آراد یشماره ساعت، به توجهبی. شد

 :شد انداز طنین گوشش در آراد آلودخواب صدای بعد لحظه چند

 !تو؟ نداری خواب شب وقت این! شده؟ چی! بله؟_

 :گفت بدهد را جوابش آنکهبی آیناز

 ...اینجا بیا سولماز با پاشو... بزنیم حرف هم با باید _

 :کشید فریاد آراد

 !چـــــی؟_

 او هب پاسخگویی برای مهلتی و کرده قطع را تلفن جوان دختر اینکه از غافل اما

 .بود نداده

 :گفت و نشست تخت روی و کشید ایکالفه پوف

 ماسر دختره! گذاشتی؟ ما یکاسه تو نونی چه ببین آخه... سولی تو به لعنت _

 ...شده دیوانه

 :داد ادامه هایشلباس کردن تن به مشغول و شد بلند جای از کردن غرغر حال در
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 !دیوونه؟ یدختره دادنه مهمونی وقت شب وقت این آخه _

 :گرفت را سولی شماره و برداشت رو تلفنش

 :داد جواب آرام سولماز

 ...زد زنگ هم من به االن همین. دونممی خودم نزن؛ غر! بله؟ _

 :گفت بنابراین نکند خواهرش نثار شئونات خالف بر کالمی کرد سعی آراد

 ...کنم رد گیوتین دم از رو جفتتون باید من _

 :شنید را سولماز ضعیف صدای تلفن کردن قطع حال در

 ...منتظرتم _

 .کرد حرکت خواهرش منزل سوی به و شد خارج خانه از عصبی و آلودخواب

★★★★ 

 

 دیخونسر با آیناز درهم صورت به توجهبی و زد سیگارش به پوکی خیالیبی با

 :گفت

 !سرت بر خاک _

 توپید برادرش به سولماز

 ...بپاش بیچاره این زخم به نمک هی هم تو حاال... إ _
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 :گفت و داد بیرون را سیگارش دود جدیت با آراد

 که هچی هابازیبچه این! کنی مشخص رو تکلیفت کنده پوست و رک بری باید _

 ...دونمنمی من! انداختین؟ راه

 :داد جواب غصه با آیناز

 !آراد بود گیمی تو که احتیر همین به کاش _

 دیده او از کمتر که جدیتی با و کرد له زیرسیگاری در را سیگارش جوان مرد

 :گفت شدمی

 پس از خوایمی چطوری دیگه روز دو برنمیایی؛ ساده زدن حرف یه پس از_

 ن،بز حرف... آیناز فهمهمی رو تو کسی هر از بهتر هامین! بربیایی؟ زندگی این

 تو آدم که بده خیلی! چیه؟ دردش ببین برو... خوادمی رو تو زدن حرف فقط اون

 ...باشه ترسو و عرضهبی زدن حرف

 :فتگ آیناز به رو و کرد تایید را حرفش ولی رفت برادرش به ایغرهچشم سولماز

 چرا! باشه؟ کنارت خوادنمی چرا ببین! چیه؟ دردش ببین برو گه،می راست _

 ...خوادمی رو تو اون دونیممی ما یهمه! کنه؟می اینجوری داره

 جا زا کارش عواقب به توجهبی و انداخت سولماز به هدفیبی نگاه متفکرانه آیناز

 هامین که مسیری سمت به. شد خارج خانه از و زد تن به را اشپانچو و شد بلند

 خوب خیلی ولی بود، شب نیمه. ایستاد آپارتمان مقابل و رفت بود داده نشان

 خواهد مراقبش روز و شب که بود گفته خودش. است بیدار االن هامین دانستیم
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 نکرد دریافت او از جوابی وقتی اما گرفت، تماس و برداشت را تلفنش. بود

 :کرد ارسال برایش مضمون این با پیامکی

 رو تو واحد تا. زنممی رو واحدها تمام زنگ نکنی باز رو در االن همین اگر _

 ...کنم پیدا

 رچوبچها از خبیثانه لبخندی با دخترک و شد باز تیکی صدای با در بعد لحظاتی

 اششده باز در که چهارم طبقه به تا کرد طی یکی یکی را طبقات و شد وارد

 .رسید است، هامین واحد دادمی نشان

 :پرسید و ایستاد رویش جلوی هامین شد آپارتمان وارد همینکه

 تو هم حاال و عمارت اومدن شبی نصف دوستات! ؟چیه کارها این شب وقت این _

 ...اینجا

 :پرسید هوابی و کرد ظریفی اخم غیض با آیناز

 !چیه؟ دردت... هان! چیه؟ تو درد _

 :داد ادامه و کرد بغض

  !بگیری؟ انتقام خوایمی! آره؟! بدی؟ عذابم خوایمی _

 بگوید؛ وانستتنمی دیگر گفتنمی اگر ولی شد، حرفش یادامه از مانع بغض

 :داد ادامه بغض همان با بنابراین
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 از کشیدی عذاب که رو لحظاتی تمام انتقام خوایمی! کنم؟ التماست خوایمی _

 ...خبخیلی! بدی؟ عذابم و بگیری من

 شد، خیره آیناز چشمان به و داد تکیه در قاب به پردرد و غمگین اما هامین

 :گفت غم با بدهد، دخترک شماربی سؤاالت به جوابی آنکهبی

 !خوادتمی برگشته؛ عشق با بار این... برگشته _

 هامین بیاورد، باال را بود وجودش در که زهری تا شد باعث آیناز اهنگ سردرگمی

  :داد ادامه سقف به خیره و کشید باال را نگاهش

 ...که گفت! عاشقته جدی جدی اینبار زد؛ زنگ_

 .کرد هامین نثار ایسیلی محابابی و آورد باال را دستش آیناز

  !نه؟ مگر بود، بار دومین

 ار هامین ستبر یسینه هایشمشت. کرد باران سیلی را او دخترک هم باراین! بله

 شحرص و کوبید مشت گریه و بغض با بارها و بارها بار؛ یک نه گرفت، نشانه

  .کرد خالی را

 را هامین دل که بغضی داد،می جوالن صدایش در که بغضی میان اما زد، حرف

  :گفت و داد تکان هامین صورت مقابل را اشاشاره انگشت. لرزاند

  !نجنگیدی من برای وقتهیچ اینکه سزای توئه؛ سزای این _
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 حرص شدت از و بود کرده عرق. زدمی تند قلبش و بود گرفته گر تنش تمام

 .بود گرفته لکنت زبانش خوردن

 و گرفت را تصمیمش آنی به گرفت؛ قاب را هامین صورت دست دو هر با باراین

 یک یاندازه به بعد کمی. داد هدیه هامین هایلب به بغض و غم جنس از ایبوسه

  :کرد زمزمه و گرفت فاصله او از نفس

 هیچ که دارم دوست رو مردی که احمقم حد چه تا من بدونی اینکه برای اینم_

 ...نشد قائل من برای ارزشی و نجنگید داشتنم برای وقت

 کسی نام دنشنو هامین زبان از دیگر تا کرد گردعقب و شد جدا او از سرعت به

 ...بود کرده فرو قلبش اعماق به خنجری که را

 هب شباهت چون بود کرده انتخابش که کسی نام شنیدن از حتی شود دور خواست

 ...بود آیناز آرزوهای از یکی که داشت مردی

 و ساخت خارج دخترک آورشوک یبوسه یخلسه از را هامین هایشقدم سنگینی

 .کرد محکمش مشت اسیر را شراست دست مچ شدنش دور از قبل

 !دیگر؟ بود رسیده زمانش

 هک چرخاند خود سمت به را او چنان و شد برآب نقش آیناز دلنشین یبوسه مستی  

 هامین یسینه روی و کرد سپر را هایشدست ناچارأ خود کنترل برای جوان دختر

 .آورد فرود

 ...بردمی گور به خود با کردمی فکر که بود آرزویی
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 دوخت آیناز اشک از خیس چشمان در چشم و دخترک ظریف مچ از کشیدن دست

 :گفت لرزانی صدای با و

 مادرت و پدر مرگ آتیش به گداربی همون شبیه درست شدن تو عاشق دونیمی _

  !بود؟ سخت نزدن

 :داد ادامه آلودبغض و کرد ترمحکم دخترک مچ دور را دستانش فشار

 ازشون شدم مجبور تو خاطر به ولی دیدم آتیش تو اونارو وقتی دونیمی آیناز _

 !؟دونیمی! کشیدم؟ زجری چه بگذرم

 داغان و بشکند هامین تا بود کافی زمان آن از نوایی حتی صدا، حتی یاد، حتی

 .شود

 :گفت و داد تکان طرفین به تندتند را سرش

 یدمجنگ برات عمر یه من آیناز! نجنگیدم؟ برات من گیمی! دونینمی که وهللا به _

 ...کمیل ولی

 نام شنیدن هنگام به زآینا یشده بسته هایپلک میان از شده سرریز هایاشک

 کرد؛ سکوت به مجبور را او کمیل

 :گفت و کشید خود سمت به بیشتر را او

 ...باورش اگر... پشیمونه _

 :کشید فریاد آیناز
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 دینش خسته! درد؟ کی تا! عذاب؟ کی تا... کن بس... لعنتی کن بس... کن بس _

 !نشدی؟ خسته واقعا! کردی؟ تزریق من به ذره ذره که دردی همه این از

 او هایچنگ میان از را دستش مچ خشونت با و جدا هامین یسینه از را خودش

 :گفت و ساخت خارج

! شه؟نمی حالیت داشتن دوست دیگه اصال! فهمی؟نمی رو من حال! فهمی؟نمی _

 ...شدی عوض خیلی هامین؛ شدی عوض

 :داد ادامه او به پشت و چرخید

 دور من از خواستیمی راحت! کندی دل راحت! بخشیدی کمیل به منو راحت _

 تعبیر چی به اینارو هامین؛ شدی دور من از دوســـــال سال، دو راحت! بشی

 ...عشقت و داشتن دوست! کنم؟

 .بود رویش جلوی قاضی وقتی نبود الزم قضاوت

 :گفت و چرخاند هوا در را دستانش گرفت؛ قرار هامین مقابل و چرخید

 ...یه مثل باید. داشت فرق داشتنت دوست... بودی من رپد تو نبود، یادم آهان _

 :شد صحبتش ادامه از مانع هامین بلند صدای بار این و

 مگمی رو حقیقتش خبخیلی. نبودی من دختر وقت هیچ تو... نده ادامه... نگــــو _

 بابایب خواستمنمی و سوختمی دلم! بابا گفتیمی من به وقتی سوختمی برات دلم

 ...سوختمی دلم! بشنوی؟ خواستیمی رو همین.. .باشی
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 موهایش زدهخجالت و کالفه زد؛ زبانش بر ایگنده قفل آیناز نمناک و خیره نگاه

 شانمیان ارتباطی راه تنها هم هنوز سکوت کشید؛ بلندی پوف و کشید چنگ به را

 :گفت و کرد آیناز چشمان قفل دوباره را نگاهش هامین که بود

 باشی هاحرف اون مخاطب تو هم وقتی سخته، خیلی هاحرف یسر یه گفتن_

 ...کنهمی هم ترسخت برام رو زدن حرف

  :گرفت جان آیناز هایلب روی جانبی لبخندی

 باشی، گرفته یاد رو کردی زندگی باهاش هاسال که آدمی نگاه زبون وقتی اما_

  !بگه خوادمی چی که فهمیمی

  .کرد نگاهش مستقیم و داد قورت را دهانش آب هامین

  :کرد زمزمه و آورد گوشش نزدیک را سرش لبخندی با آیناز

 عزیزم بیشتر خیلی خیلی من... بیشتر من_

 !بود؟ شنیده را قلبش اعماق هایحرف یا بود خوانده را فکرش

 !دادمی دستش کار آخر دختر این

 :گفت لبخند با آیناز که برداشت سویش به قدمی

 ...نشه ظاهر چشمام جلوی کمیل کن کاری یه خودت _

 .رفت و شد خارج آپارتمان از سرعت به کند نثارش بخیری شب آنکهبی و
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 حبس اشسینه یقفسه های دندهدنده میان را نفسش و بود ایستادن حال در قلبش

 !بود کرده

 لبخندی و کرد خارج شدت به را نفسش شد، راحت خیالش آیناز رفتن از وقتی 

 !زد لب بر ولخج و محجوب

 !دانستمی خدا فقط را شدمی چه بعد به لحظه این از

 لمب سمت به و برداشت بود داده آن به آیناز رفتن از بعد که دری از را اش تکیه

 ...رویشروبه میز به شد خیره و نشست. رفت

 شد؛می ترپررنگ لحظهبهلحظه و نداشت تمامی لبخندش

 .چسباندمی را عشقش نان و زدمی داغ تنور به گداربی باید و بود وقتش حاال

 .گرفت را آیناز یمارهش و برداشت میز روی از را تلفنش

 :افتاد رعشه به تنش تمام که گفت جانمی آیناز نرسیده بوق دومین به

  !جانم؟ _

 نالیدمی آیناز وقتی دادندمی قلقلکش و کردندمی بازی بازیگوشش قلب با انگار

 !"جانم"

 تا کند پنهان را اشاندازه و حدبی ذوق کرد سعی غریبانه و گزید دندان به لب

 دلش و دست عاشق تازه نوجوانان همچون که را او شیطان و شر دخترک

 نگیرد؛ تمسخر به لرزیدمی
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 :داشت لرزش صدایش

 ...پدربزرگت روستای برمتمی فردا _

 :نشست خوش گوشش به و لرزید هم جوان دختر صدای

 ور تو کشیدن عذاب. ببینم خوامنمی وقتهیچ باشه آورعذاب تو برای که جایی _

 ...هامین ببینم خوامنمی

 !دیگر؟ کردمی قصد از

 ات خواستمی دلش کرد؛می رخنه جانش به زیبایی موسیقی همچون گفتنش هامین

 پدر ار او که هاییسال تمامی تالفی به کند صدایش هامین او و بنشیند کنارش ابد

 نامید؛می

 :پرسید تردید با کرد؛ نگران را دخترک سکوتش و بود شده الل

 !هامین؟ _

 و خندیدندمی همزمان هایشلب و چشمان. زد اشچهره تمامی عرض به لبخندی

 شنیدن کرد؛ چندان دو را چشمانش زیبایی و خورد چین چشمانش کنار خطوط

 آنها تمامی کرد احساس و بخشید جان را هایشسلول تکتک دوم بار برای نامش

 :هستند پایکوبی و جشن حال در

 !خطی؟ پشت! جان؟ هامین _

 !بود دهش یوسف به رسیده تازه یعقوب دقیقا االن او نبود؛ دنیا این در انگار اما بود
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 :رسید دخترک گوش به خوشی و ذوق با لرزانش صدای

 ...گیرممی شیرینی برات فردا _

 هفده که دختری از کردن خواستگاری داشت حالی چه که وای! چه؟ یعنی این و

 گرفت؛می او از را بله رسوم بقط باراین باید او و بود همسرش سال

 گوشش به و پیچید گوشی فضای در دخترک خیالبی و شاد یخنده بلند صدای

 :رسید

 !دارم؟ دوست چی که دونیمی _

 :گفت آرام و داد تکان را سرش

 ...ناپلئون جان دایی ناپلئونی،... دونممی _

 آیناز طرف از بعد یلحظه چند خندید؛ هم هامین و گرفت شدت آیناز یخنده

 :پرسید مشکوکانه هامین. شد حکمفرما سنگین سکوتی

 !خوبی؟ _

 :دهدمی آزارش دوری و فشار حد چه تا که دادمی نشان جوان دختر صدای بغض

 ...هامین شینممی انتظارت به رو روز تمام _

 

 !بود محتاط باید

 ...و زنندمی قلبت به گداربی گاهی
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 گداربی هایآمدن این مراقب باید

 ...بود همیشگی هایرفتن و

 روشن_مبینا#

 

★★★★★ 

 

 بود مانده ثابت دختری روی خندانش نگاه و ایستاده یورود در و ساختمان مقابل

 باالخره اما فرساجان و سخت شاید. بود رحمبی دنیای این از اشدارایی تمام که

 !مثبت و دارنتیجه

 !واقعیت نه بود رویا انگار

 .رفت پایین هاپله از و خندید صدابی

 هربانیم با و دوخت ابلشمق نوپای پسرک بر چشم لب، بر مثالبی لبخندی با آیناز

 :گفت بلند

 ...افتمی مامان ندو... امیرحسین _

 در حرف کتفش روی ایمردانه یچانه نشستن و کمرش دور دستی شدن حلقه با

 د،بدوز چشم بود کرده اسیرش که بانیزندان به کرد سعی و ماند تمام نیمه دهانش

 آنکهبی و راند لبش بر کوتاهی یخندهتک مرد آن عمیق هاینفس صدای اما
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 و دوخت چشم امیرحسین به دوباره کند او دست از خود نجات برای تالشی

 :کرد زمزمه

 چمن تو آوردم رو امیرحسین! کنی استراحت خوایمی امروز کردممی فکر _

 ...که کنه بازی

 ...و کندمی خوشحال را کارگردانش شکبی رسیده سرانجام به سناریوی

 !بود؟ لخوشحا هم خدا یعنی

 :داد نوازش را گوشش جوان مرد صدای

 !دیمی خوبی بوی چه هـــوم، _

 :گفت و کرد باز را شوخی سر آیناز

 !خریدی که جدیدیه شامپوی همون بوی _

 شیطنت سر از حاال که آیناز به را خمارش چشمان و کرد بلند را سرش هامین

 :گفت و دوخت کردمی نگاهش و برگشته

 !بشی؟ گبزر خواینمی تو _

 :گفت و انداخت باال ابرویی و چشم و کرد نوچی آیناز

 !نه _

 :داد تکان تأسف ینشانه به سری و آمد کش لبخندی به هامین لب
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 ...بده جواب عاشقانه ذره یه حداقل _

 :گفت و خندید بلند آیناز

 ...برم کردنت التماس قربون الهی _

 :گفت و زد زل آیناز خندان چشمان به گرد چشمانی با هامین

  !کردم؟ التماس ک ی من! التماس؟ _

 :گفت و خندید هم باز دخترک

 !بذاره سرکار رو شوهرش آدم صبح اول که خوبه چقدر وای _

  .شد خارج آغوشش از و کرد استفاده هامین غفلت از بالفاصله و

 دختر حرف یمتوجه وقتی و زد زل آیناز فرار یصحنه به ایچندثانیه هامین

 و بود شده دور او از بسیار مسافتی اما آیناز. دوید دنبالش و آمد خود به دش جوان

 حال در و ایستاد داشت قرار درخت یسایه زیر که نیمکتی پشت. خندیدمی بلندبلند

 :گفت هامین به خندیدن

  ...بیا کوتاه خوردم، غلط _

 .کردمی عشق و زدمی نفس نفس

 پا گریز آهوی این کردن گرفتار یبرا شدن راست و چپ حال در اما هامین

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 ...دممی نشونت! بچه؟ ذاریمی سرکار منو صبحی اول _
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 فرار به پا چپ سمت از خواستمی آیناز وقتی غافلگیرانه حرکت یک در و

 :گفت و کشید آغوش به را او بگذارد

 ...گرفتمت _

 اما جوان مرد. گرفت قرار هامین یچهره به چهره و داد تکان را سرش آیناز

 اشدب داشته قبلی تصمیم آنکهبی و شد دخترک مشکی چشمان یخیره تابانهبی

 هم به هایشانلب رسیدن محض به. بست را چشمانش و کشید جلو را صورتش

 ....و خورد کمرش به ایضربه

 .زد کنار سرعت به را اشمالفه و پرید خواب از خورد که شدیدی تکان با

 و کرده اصابت کمرش به که ایضربه و بوسه آن منگ هنوز و زدمی نفس نفس

  .خیدچر پنجره سمت به نگاهش آیناز صدای شنیدن با که بود آورده، بند را نفسش

  !رویا؟ یا بود کابوس

 !آوردند هجوم قلبش به همزمان شادی و غم

 !بود شده شب دست در بازیشب خیمه عروسک

 خیال و خواب در اتفاقات آن همه که شد مطمئن وقتی و سنجید را خود موقعیت

 و داغ یبوسه آن از تنش هم هنوز. شد بلند تخت ویر از و کرد ایخنده بود

 .شد خارج ساختمان از و شست را صورتش و دست. بود گرم ملتهب
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 خوابش به دوباره. بود دیده خواب در پیش لحظاتی که ایستاد همانجایی درست

 رایشب هامین دیدن با و بود نشسته نیمکت روی آیناز. رفت پایین را هاپله و خندید

 .داد نتکا دست

 پسرک به نگاهینیم راه یمیانه در و برداشت قدم جوان دختر سوی به مستقیم

 کرد نازک برایش چشمی پشت انداخت؛ نداشت مادرش از کمی دست که شیطانی

 :گفت دل در و

 ...تو امید به خدایا _

  .گذاشت همسرش یگونه به نمکین ایبوسه و نشست نیمکت روی آیناز کنار

 :کرد تکرار بود، گفته خواب در که را ایلهجم درست آیناز

 بازی اینجا آوردم رو امیرحسین کنی، استراحت خوایمی امروز کردممی فکر _

 .نشی بیدار که کنه

 :گفت و دوخت آیناز به را نگاهش

 ...دیدم بدی خواب _

 خندید؛ حرفش به بلند صدای با خود و

 :پرسید متعجب آیناز 

 !داره؟ دهخن دیدن بد خواب... إوا _
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. داد تکان تایید ینشانه به را سرش و انداخت تخسش پسرک به نگاهی هامین

 تنش خواب در حتی بوسیدنش از هم هنوز سال دو از بعد بگوید که نشد رویش

  ...شودمی داغی یکوره

 !کردمی شرم اما بود همسرش

 به نانچ توپش با شیطان پسرک این که بوسیدممی را تو داشتم بگوید نشد رویش

 .ماند ناتمام مانعاشقانه یبوسه و پریدم خواب از متر یک که کوبید کمرم

 تنداش با اکنون و آمد دنیا به ازدواجشان از بعد سالیک که امیرحسینی به خندید

 .بود باهوش بسیار و کردمی شیطنت شدت به سن سال یک

 ...غافل آیناز یشیفته نگاه از و بود امیرحسین یخیره

 عاشقانه بود کرده حلقه شوهرش بازوی دور را دستش دو که حالی در دخترک

 انهعاشق. بزند پلک نداشت تصمیم ایلحظه برای حتی و دوخت وی رخمنی به چشم

 از بعد هنوز. کردمی دلتنگی احساس حتی و بردمی لذت زندگی از کنارش در

 .شدمی افزوده عشق این میزان بر روز به روز و بود عاشقش سال دو گذشت

 شد باعث نگاهش سنگینی و بود گرفته قاب را کوچکش هایلب ریزی لبخند

 و براق چشمان به ایلحظه. بدوزد دخترک به را نگاهش و آمده خود به هامین

 .شد پسرکش بازی یخیره دوباره و کرد نگاه آیناز خندان

 طاقت. کردمی احساس خود بر را آیناز نگاه سنگینی هم هنوز و گذشت لحظاتی

 :گفت آرام و نیاورد
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 ...جان دختر نکن نگام اینجوری گفتم بار صد _

 .کردمی دلبری برایش آیناز وقتی نداشت خود از اختیاری

 قرار اشسینه روی و برداشت او بازوی از را دیگرش دست و خندید دخترک

 :گفت عشوه با جواب بجای بعد و کرد صبر ایلحظه. داد

  ...زنهمی تند _

 از که گرفت جان لبش یگوشه لبخندی و دریافت را منظورش زود خیلی هامین

 :نماند دور ینازآ چشم

  !نکش؟ کار ازش انقدر دارم نیاز قلبت به من نگفتم بهت _

 حجم لبخندش. چرخید دخترک سوی به و کند کنترل را خود نتوانست باراین

 هب بیشتر را آیناز دست کف که حالی در و کرد تصاحب را اشچهره از بیشتری

 :گفت فشردمی قلبش

 ...بمی اگه حتی! ترسی؟می چی از... خترکد توئه به متعلق قلب این عمره یه _

 روی و کشید بیرون هامین دست زیر از سرعت به را دستش و کرد اخمی آیناز

 نشود؛ حرفش یادامه به مجبور تا داد قرار لبش

 ...بابا آقا کرد رفتار تو با دیگه جوری یه باید اینکه مثل _

 !کردنمی پیش از ارترقربی را بیچاره هامین زخمی دل و شدنمی نمک کاش
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 قرار هدف را آیناز عصبی و لرزان هایمردمک مهربانانه هامین براق نگاه تیر

 به را جوان دختر ظریف انگشتان و آورد باال را دستش عشق نهایت با و داد

 :گرفت دست

 یهمه بمونی، و بشی من َکس همه اینکه برای بودنت؛ برای داشتنت؛ برای _

  ...من زیبای عشق بشم دور ازت خوامنمی هاراحتی این به. ..ریختم بهم دنیارو

 هم از را اخمش تا کشید انگشت آیناز ابروی میان به و برد جلوتر را صورتش

 :کند باز

 ...دادی زندگی بهم که ممنونم ازت _

 ...دمید او نفسبهنفس و کشید لب به عمیق را جوانش همسر هایلب

 زا دست ایثانیه برای حتی نداشت تصمیم و اشتندد را طال حکم برایش هاثانیه

 بکشد عزیزترین هایلب طعم چشیدن

 که کشدب نفس را او ترعمیق و بیشتر تا داد قرار آیناز سر پشت و برد پیش دست

 دکندن دل هم هایلب از دو هر اجبارا و شد تعبیر خوابش امیرحسین جیغ صدای با

 را او و رفت کشیدمی جیغ و خورده نزمی که پسرش سوی به سرعت به هامین و

 .کشید آغوش به

 و گرفتنی قاب مرد این. گذراند نظر از را اشزندگی مردان عاشقانه اما آیناز

 .بود بوییدنی و بوسیدنی
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 را اشزندگی یلحظهبهلحظه که عاشقی و نشدنی تمام یاسطوره که مردی هامین

 که حالی در کشیدمی یدک را اشسالگییک که امیرحسین و بود او مدیون

 .امیرحسین پدرش نام با اما بود هامین به شبیه نهایتبی

  .بود کرده شروع مرد این با را مشترکش زندگی که است دوسال

 که شود مانع می،خوایت و رسید راه از کمیل داشتند عقد قرار که روزی درست

 و شود نزدیک آیناز به حتی نداد اجازه و کرد سد را راهش جلوی قاطعانه هامین

 دیگر و کرد علم قد مقابلش که مردی داشتن برای رفت غنج دلش لحظه آن چقدر

 کنار در گذشت رویا مثل اشزندگی سال دو.. بدهد دست از را او که نخواست

 آغوشش به عاشقانه حاال و کشید سرش بر پدرانه نوازش سال هفده که هامینی

 .کشیدمی

 همیشه برای کرد آرزو و دوخت امیرحسین به هامین از را عاشقش و مشتاق نگاه

 .باشد عاشقانه و روشن هم به شاناتصال ینقطه

  ...عمرش تمام برای باشد کور ایگره و امن اینقطه

 خندیدمی که حالی در چرخید؛ آیناز سوی به فرزندش کردن آرام برای هامین

 به کردن نگاه با تا کرد مجبور را گریان امیرحسین و داد تکان دست او برای

  .بخندد و بگذارد کنار را گریه مادرش

 زا لب به لبخند و بود شده نبرد و میدان این یبرنده هم باز که بود هامین این و

 .بود شده خودش پی و رگ از فرزندی داشتن
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 به دادمی تکان دست اشزندگی مردان برای که حالی در خورد، زنگ تلفنش 

 :داد جواب خوشحال و انداخت نگاهی گوشی یصفحه

 زیادی یا شوهرذلیلی یزیاد یا هانیست ازت خبری... خانوم مامان بهبه _

 ...فرزندذلیل

 :گفت و خندید ساحل

.. .کن نطق بعد بشه خشک سالممون کفن بده مهلت! ایکبیری یدختره زهرمار _

 !نیست؟ پیدات تو کجایی

 یباز توپ پسرکش با داشت که بود هامینی یخیره که حالی در و خندید هم آیناز

 :گفت کرد،می

  .است خونه هامین امروز... دیگه امخونه! باشم؟ خواستیمی کجا _

 با ترس و دغدغهبی و راحت اینطور که برسد روزی کردنمی گمان هم خودش

  .بزند حرف ساحل

... را ساحل و خانوم و شعور و درک با آینازی را او... دیگر بود بزرگ خدا

  .کردمی مطمئن دوستی را ساحل

 :گفت و خندید خیالبی و بلند ساحل

 !ذلیله؟ شوهر کی حاال... کنم سرت بر خاک _

 :گفت و داد تکان سری آیناز
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 میگه فردا شکمته تو که دختری این. دار نگه رو زبونت اون و کن حیا یکم _

 ...مامان هاگرفتم یاد خودت از رو دادن فحش

 :گفت گونهالتماس ساحل

  ...نیست بیا راه اصال دختره. دارم ویار خیلی... آیناز وای _

 :گفت و خندید آیناز

 ...گیرهمی ازت رو باباش انتقام داره... حقته _

 :گفت شاکی ساحل

 ...شده نصبیش ماهی این به زن باشه خداش از هم خیلی! چشه؟ باباش _

 :گفت و خندید بلند آیناز

 ...جون ماهی میگی، راست تو آره _

 :داد جواب و خندید هم ساحل

 ...عالیه هوا اینجا، یایینب پاشین... شینمی آدم که سرت بر خاک _

 :گفت و خندید جوان دختر

 !بکشی؟ کار من از خوایمی یا عالیه هوا _

 :ووگفت کشید پوفی ساحل
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 رو هامنقشه و بخوره هدف به تیرم ذارینمی وقتهیچ که بکشه رو تو خدا _

 ...کنیمی خراب

 لق میرحسینا سوی به را توپ کرد؛ جلب را هامین توجه آیناز بلند یخنده صدای

 آمدمی سمتش به که هامین دیدن با آیناز. برداشت قدم همسرش سمت به و داد

 :گفت

 ...خداحافظ... دممی خبر بهت باشه _

 هم به دو هر بعد لحظاتی. برداشت قدم هامین سوی به هم او و شد بلند جا از

 قرار هامین محکم عضالت و گرم آغوش میان را خودش عاشقانه آیناز و رسیدند

 .داد

 ...خواستنی و بود گرم

 !مطمئن و بود امن

 و کردمی گم شوهرش عضالت یجاده سردرگمی میان در را روز و ماه و سال

  .بود راضی

 کشیدن بو حال در هامین بست؛ را چشمانش و چسباند او یسینه به را صورتش

 :پرسید موهایش

 !دی؟می جوابی چه دهمی خوبی بوی چه موهات بگم اگه _

 :پرسید و کند هامین یسینه روی از سرش آیناز



 
521 

 !چی؟ _

 :گفت و خندید بلند هامین

 ...دیدم بد خواب آخه. کن تحمل منو بیشتر امروز... عزیزم هیچی _

 :گفت کند کنجکاوی آنکهبی و خندید هم آیناز

  ...داره سختی بارداری اینکه مثل. بزنیم سر بهش بریم گفت... بود ساحل _

 :گفت ساحل یخواسته به توجهبی هامین

 به گداربی تو بار این بیا، تو باراین زدم، گداربی عشقت به هوابی چه من _

 ...شو غرق من در و بزن عشقمان

 ...من که بگیر آغوش در مرا و بزن آب به گداربی

 کنممی زندگی لحظه در

 ورزممی عشق عمیق

 ...خندممی مستانه و
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