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 نانجیب

 پروانه قدیمی

 

 

 !لین و آخرین رفیق مجازی شمارمان بوک:او
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 . درنگ از یاز خواب که بیدار شدم، مثل همیشه ب

 به مادرم گفتم و قصد یرفتم .سالم آرام بیروناتاق 

 موهای بهرد شدن از کنارش را داشتم که مادرم 

 گم نگاه انداخت و گفتخوشرنپریشان و :

 

 - داخلی بهداشت سرویس.از  امروز توی حیاط نرو

 خونه استفاده کن.

 اخم کردم و گفتم:

 - باز اراذل اومدن.

 مادر آه کشید و گفت:

 - آره ...این بار بدون کامران خان اومدن با

 . ون نریبیراشون ...بابات سفارش کرده اصال رفیق

 کارن هم اومده!!!

 

 چشم گفتم و بعد از خوردن صبحانه به اتاقم باز

 وز جمعه بود و باید تمام وقت تست کنکورگشتم .ر
 رم گوشیم، حواسم را پرت کرد .بازدم .صدای آال یم
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 ش زیر لب نثارباز کردن پیام، اخم کردم و فح

 وین کردم .نوشته بودرش

 

 - من به خاطر اینکه به تو نزدیک بشم با فرناز

 ؛ اول تو رو خواستگاریمیدونیازدواج کردم .خودت 

 شه ی میت اجازه نداد؛ اسمتو بیارم .چاکردم اما باب

 ... .امروز داریم میایم خونه تون نیبه من فکر ک یکم

 هوای منم داشته باش.

 

 . لعنت به ذات کثیفت ...حالم از او بهم م خورد

 قید و بند بود که در یک از شهرای بزرگ یپسری ب

 فکر کرده یندر یک اداره کار پیدا کرده بود .برای هم

 کنم .با خشم تایپ کردم یراش ضعف مبود من ب.

 

 کنی و زیر پات له نیمن سیگار نیستم بهم لب بز... -

 کاری نکن پیامت رو به فرناز و بابا نشون بدم .دیگه

 پیام بدی، نه من نه تو.

 

 

 خواست برم و زیر درخت گردو بشینم و یدلم م
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 شد .حواسم را پرت کرده یهوای تازه کنم .اما نم

 به انرژی مثبت داشتم که از محیطبود و احتیاج 

 گرفتم .  یاطرافم م

 

 یاهمیت بودکه به هیچ حسابش نم یوین انقدر برایم برش

 .مهم نبود.کردم و حرفهایش برایم

 

 چرخید .از یفکرم در حول و حوش کارن م تربیش

 مادرم شنیدم؛

اسم ارباب را به لجن  این بار کارن هم آمده ...پسری که 

 دانستند . یاو را بدنام وعیاش م کشیده بود و همه

 چگونه اجازه ی آمدن به این جارا گرفته بود؟

 روزی که تشت رسواییش از بوم افتاد را به یاد دارم؛

 

 

 ها مهر سکوت بهتردانم .بزرگ یاما اصل ماجرا را نم

 ماجرا زدند تا حرف در محل نپیچد و ارباب ناراحت

 نشود .

 



 

 
5 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 ود و از همانور برشکارن رو زیاد ندیدم ... 

 کامران خان که یاصال دم پرش نبودم .حت گیبچ

 به من داشت؛ سفارش کرده بود؛ از یلطف خاص

 پسراش دوری کنم عل الخصوص کارن.

 

 از وقت تشت رسواییش در محل ما افتاد، ارباب

 آمدنش به این منطقه را ممنوع کرد .منطقه ی ما از

 شتا حدی خارج شده بود و به بخ ییحالت روستا

 تبدیل شده بود .

پسران دیگر کامران خان، کاوه وکوروش را دیده بودم .آن 

 یبا آنها را نداشتم .مادرم م یکالم هم هم از دور ...اجازه

 برورو داری هستم، نباید جلوی چشم این تردخ گفت؛ چون

 ان باشمسرشهریهای هو.

 

 فرگل چند سال پیش، به دور از چشم پدرم گاه با

 . زد یآنها حرف م

به بار آورد؛دیدار با پسران ارباب  ییکارن رسوا یاز وقت

 شد . برای فرگل و فرناز هم قدغن
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 بودند اما چهره ییزیبا یییه نمک بزههر دو خواهرم س

 و رنگ پوست من خیل متفاوت بود .

 

تمام به من م گفت؛ توی بیمارستان  سیبدجنگاه فرگل با

 شدم و بچه ی پدرو مادرم نیستم . عوض

 

 کردم یبودم؛ گریه م وایل که بچها

 حال که بزرگ شدیم دیگر از آن حرفهای بچگانه

 ریو حسادت خواهرم به نوع دیگری تغیی نیست برخ

 شکل داد.

 

 

 ازدواج کردند یهر دو خواهرم در سن شانزده سالگ

 و من تنها ماندم .حیف از این هوای بهاری که باید

 یپر م ییجا کردم و افکارم را به یمسر درون اتاقم 

 دادم که مناسب نبود .

 

به دانشگاه تهران  یداشتم و انهم راهیاب یتر ف واالمن هد

 بود
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 جمعه بود و پدرم با دیدن پسران ارباب برای خوش

 به ویالی کناری رفته بود . یخدمت

 

ارباب بود و در نبود کامران خان به کارهای  نیمشاور و ام

 کردیم یزارها رسیدگ یباغات وشال

 

 خانه ی ما و ویالی ارباب توسط حصارهای چوب

 ازهم جدا شده بود .

 

 

 

 هر کس توی باغ یا حیاط 

 اف داشترشا یایستاد، به حیاط پهلومی 

 

شنیدم .از یون اتاق میرای پچ پچ مادرو خواهرم را از بصد

 دیدن این خواهر نامهربان، که جز نیش

 شد؛  یی نصیبم نمزکالم و کنایه چی

 

 جوانه نم زد در من قیهیچ اشتیا
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 یهر روز ظهر خانه ی پدری پالس بود .با اینکه م

 جیغ رخوانم، دخی یدانست برای کنکور درس م

 یزد .گاهیکرد و خودش هم مدام فک م یجیغویش را رها م

 خواست؛ برود یگرفتم و دلم م یگیجه مسر

 و دیگه برنگردد.

 

 

 

 

 ایخواندن درسهایم گرم کردم؛ تا بهانه  ام را بسر

 برای ماندن در اتاق داشته باشد .صدای مادرم مرا

 .مجبور به خروج از اتاق کرد.

 

 –اورده یبرات چ یپستچ ببینخزان بیا .

 

 فکر کردم و موهایم را با انگشت خاراندم .هر یکم

 ی سفارش نداده بودم؛ که بایزچه فکر کردم؛ چ

 فرگل روی یغارسال کنند .صدای ریز و تو دما پست

 :ش کشیداعصابم خ
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 - ونرنکنه باید رونما بدیم؛ تا پرنسس از اتاقشون بی

اتابک .تربیان .چه خودشو گرفته مامان ...فکر کرده دخ

 اعظمه

 

 ه ی در نشست .قبل از پیچیدنریدستم روی دستگ

 خواهرم روبرویم سرخدستم، در باز شد و صورت 

 قرار گرفت .مانند خواهران تناردیه بود .به همان

 خانواده ی شوهرش هم یسود ...حتنسبت بد و ح

 ینتلف از دستش امان نداشتند و هرازگاه شکایتش را

 به مادرم م کردند.

 

 لبخندی کمرنگ روی لبانم نشاندم و سالم کردم .به

 عقب اشاره کردم و گفتم:
 - خوندم .تا دو ماه دیگه کنکور یداشتم درس م

 از بقیه یشترخوبه اهل این خونه ای و باید بدارم .

 ینحالم رو درک ک

 

 ی گفتیزآم ریفرگل پوزخندی زد و با لحن تحق:

 - ؛ باید درشو گلیشکه تو توش قبول  یدانشگاه

 ؛ دماغت رو باالنیتو ینم یگرفت .آخه تو که حت

 که یشم بتر؛ درس رو م خوای چیکار؟ اگه دکیشبک
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 ما شوهرداری و بچه داری ینمحاله ...اخرش باید ع

 یاتابک اعظم ترکردی دخحرف بشنوی .فکر  نیوک

 ی مثل ماترای؟ دخنیپیدا کارج و قرب  یزا که با این چ

 شه .از رویا ی؛ نمنیبییکه م نیاز ای هترزندگیشون ب

 ون بیابیرت  و خیاال.

 

 حرصم گرفت .همیشه حرفها و خواسته های مرا

 کرد یم یرویا تلق

 

 -به اندازه ی لیاقتش از این دنیا بهره  سهر ک

 اتابک اعظم ترهبرسم که دخ ییخوام به جا یمبره ...می 

 راست شه جلوم دوال

 

 صدای بدی از دهانش در آورد و غرید

 - زرشک ...افاده ها طبق طبق سگا به دورش وق و

 زنهیبه زمینت م سربلند پروازیت با  نوق .همی.

 

 برد و گفت شد و دستش را باال نیمادرم عصبا

 - ین ...دیگهنداز می...چقدر باهم کل  یند خفه ش

 ... خوره از این همه ورور کردناتونن یحالم بهم م
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 ینمهربون باش یننشد یه بار پیش هم باش.

 

 

 بعد با حرص دست فرگل را به سمت خود کشید و

 گفت:

 ریون؛ بعد پاچه شو بگیربذار از اتاق بیاد ب-

 

 در دل قربان صدقه ی حمایت مادرانه اش رفتم .با

 یکنار مبل راحتمیز رگ که روی دیدن کارتن تقریبا بز

 یانداختم و به سمتمش رفتم .کم بود؛ ابرو باال

 وارسیش کردم و گفتم:

 - فرستاده؟ کیاین رو 

 مادرم لبخندی زد و گفت:

 - توش چیه یناول باز کن؛ بب!

 

 نهت کردم .نشاریاسم و آدرس خودم را که دیدم ح

 در میدان انقالب یشفرستنده فقط اسم یک کتابفرو

 تهران بود ..
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 با تعجب به مادرم نگاه کردم

 - من که کتاب سفارش ندادم .اصال پول کتاب

 نداشتم که بخوام...

 

 فرگل با دست مرا کنار زد و گفت:
 - که جلوی چشمت نیست؛ یتندیس الهه ی زیبا

 توشه؟ یاین جور ماتت برده ...بازش کن ببینم چ

 

 و در شهر که نیاز داشتم یدر دل دعا کردم؛ کتابها

 خودمان نبود؛ را درون آن بسته ببینم.

 تست کار کنیم، ترگفت؛ هر چه بیش یمدیرمان م

 تر است .با این فکر با ذوق دردرصد موفقیت باال

 جعبه را باز کردم و با دیدن کتابهای تست کنکور،

 از شادی کشیدم و مادرم را در آغوش کشیدم یغجی.

 - قدر هزینهقربونتون بشم ...ممنون که ان یاله

 شد؛ بتونم از این کتابا یکردین برام ...باورم نم

 داشته باشم.
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 مادرم هاج وواج به ذوق کودکانه ام چشم دوخته

 بود؛ که فرگل با خشم کتاب را پیش روی مادرم تکان

 داد و گفت:

 - تریه دف ینزمان درس خوندن ما که بود، پول نداشت

 سید کتابایدویست برگ برامون بخرین .به این که ر

 خرین؟ی می نکور، اونم با این قیمتای نجومتست ک

 بابا این همه پول از کجا اورده که اینارو خریده...

 

 

 قیمت پشت جلد چند کتاب را به مادر نشان داد و

 با خشم ادامه داد:

 -ما فرق ین گم شما ب یبه فرناز خر م یهر چ

 نوزذارین، میگه نه، من حساسم ...به ما که رسید همی 

 شونزده سالمون نشده بود؛ که پای سفره عقد

 از نوع زمون ...به خزان که رسید، همه چینشوندی

 خوبش براش مهیاست.

 

 مادرم با ناراحت دست روی دهان فرگل گذاشت و

 گفت:

 - ...خسته نشدی از این حرفای تردخ یرگل بگ
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 خزانن یه غاز؟ تو و فرناز کدومتون عی صدمن

 ودین؟ ...خودتو یادتدرسخون و عاشق درس ب

 راه ین حامد گوربه گور شده چه آبروریزرفته؛ با او

 ! ؛ تا اومدن خواستگاری و عقدتون کردیمنیانداخت

 هواسر به فته؛ نزدیک بود برای اون همه یادت ر

 رو لب باغچه سرتکه زدی، بابات  ییبازیات و گندا
 ه؟ فرنازو مگه ما گفتیم؛بربذار و گوش تا گوش ب

 ای سفره ی عقد؟ خوبه که از خزانبشینه پ

 ه و همه شاهد بودن، خودش گفت؛کوچیک

 وینرشپارسال با  نیدوست نداره درس بخونه و هم

 ن هفده سالشه اما فکر بچه دارکرد .اال سیعرو

 فیشدنه ...اگه برای ازدواج زورتون کردیم، هر حر

 دم، با این حرفها جو خونه ی؛ حقه ...اجازه نمینبگ

 زندگیت تا بابات سر...برو  نینرو متشنج ک

 که اگه این حرفا رو بابات یدونینیومده ...وگرنه م

 کنه یبشنوه خون به پا م.

 

 ری به خواهری که تا کوچک بودیم مدامیمات و متح

 خوردم و حال که بزرگ شدیم؛ با نیش میاز او کتک 

 کردم و رو به مادرم گفتم یداد، نگاه میزبان آزارم :
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 - ... تونم، درس بخونم مین این کتابا مامان من بدو

 پس بفرسته شیبه همون کتابفرو برهبه بابا بگو ب.

 

 مامان با ناراحت سمتم آمد .نگاهم از روی کتابها

 یشد .تپش قلبم را میان تک تکشان م یکنده نم

 دیدم .تمام وجودم پر م کشید برای لمس آن

 هتوانستم رتب تر میکتابها ...اگر با تست زدن بیش
 یخالص م ییبیاورم، از آن شهر کوچک روستا یخوب

 شدم.

 

 کرده بودم؛ اجازه ی درس خواندن درشرط با پدرم 

 شهرهای بزرگ را به من بدهد .پدر قبول کرد و مادر

 هم پشتم بود .مادرم وقت متوجه حالم شد؛ چشم

 غره ای نثار فرگل کرد وکنارم ایستاد .بوسه ای روی

 شاند و گفتموهای فردار خرماییم ن:

 - توی اتاقت و برین چه حرفیه عزیزم ...کتابا رو با

توی ری .این زبونش تلخه امایحرفای خواهرت رو به دل نگ

 نیست زییدلش چ

 فرگل چادرش را از روی مبل که نزدیک در بود،

 برداشت و با خشم گفت:

 - آره نازدونه ی بابا ...برو و خیالت راحت که بابا
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 لپ تاپ، لباس خوب و هرخوب،  یشپشتته ...گو

 زمه برات مهیاست، تاکه برای یه پرنسس ال زیچی

 توی دلت آب تکون نخوره .

 

 یم سرمونمنت  یکل تننداخیاجلومون م یما بودیم که هر چ

 ؛ کهنداریم و ال و بلیم .همون زمانم لباسای تو همیشهتنذاش

 بود تراز ما به

 

 شد و فریاد کشید نیمادرم این بار عصبا:
 -ل برو خونه ت و دهن منو باز نکن ...خوبه فرگ

 اون لپ تاپ دست دوم رو ارباب برای خزان نیدومی 

 هم جایزه ی خزان بود که توی یشفرستاد .اون گو

 شد و کامران خان براش ضیاستان مقام اول ریا

 تونیراز اینا گ ین بهتراشتخرید .شما هم عرضه د

 رسه یت من بابادرست نکردی .اال شرمیومد .برو تا 

 هبرتا ناهار برای بچه های ارباب ب.

 فرگل اخم کرد و گفت:

 - تا یه تیکه نیبچه های ارباب رو بک یبایدم کلفت

 گوشت جلوتون بندازن...
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 و کشیده بزهرفت؛ تا روی صورت س دست مادر باال

 در باز شد و حین ونبیاید؛ که در هم ینی فرگل پای

 .وارد خانه شد  یپدر با لباسهای گل

 

 لبخند زنان در آستانه ی در ایستاد و گفت از همه جا برخ یب

 - زهرا لباس بیار تا با اینا نیام تو.

 حوله ای به دستش سرعتوضع بابا به  سربا دیدن 

 دادم و گفتم:

 - شدین؟ یچرا انقدر گل

 

 

 - ...خان زاده دستور داد، استخر رو بگم واال یچ

 شون زدهسربه  ینکنم ...توی این هوا هوس آبت یزتم.
 فرگل با اخم گفت:

 - ؟یشو راست  خوای براشون دوالکی بابا تا 

 یکننت رو زیاد نمریحقوق بخور و نم  یبینیخوبه م

 توی کیکارت بذارن ...سر خوان  یینا می .اک

 یرهاردیبهشت ماه توی استخر م...

 کرد و گفت یپدرم نچ:
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زندگیش  تموم.امین کامران خانم .من ترهکاری که به یاز ب

 زیر دست منه

 - رسه؛ بابا؟ یاونوقت چیش به تو م

 - خواد یم ...تو نمریگ یمنم سهمم از این دنیا رو م

 نی ک برای من بزرگی...

 

 

 . نگاهش به جعبه ی پست افتاد و ابرو درهم کشید

 بادست جعبه را نشان داد و گفت:

 - توی اون جعبه چیه؟ از کجا اومده؟
 !فرگل ابرو درهم کشید ترهمه شوکه شدیم؛ من بیش

 و گفت:

 

 - بابا مگه شما اون کتابا رو برای خزان نخریدی؟

 سریت به جعبه نگاه کرد .گیج و منگ بابا با دق

 تکان داد و گفت:

 - ؟یمن؟ چه کتاب

 دهانش را کج کرد و گفت یفرگل با لحن مضحک:

 - کتابای تست کنکور!

 نانت ما، من من کیرپدر کم مکث کرد و با دیدن ح

 پاسخ داد:
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 - کردم به این یچرا ...چرا ...یادم رفته بود .فکر نم

 تنزودی بفرس.

 ما را روی خود زمشخص بود دروغ م گوید .نگاه تی

 احساس کرد .لبخندی زد و گفت:

بهم نگاه  متهما عین ش کردم ...چراخب بابا یه لحظه فرامو

 - میکنین؟

 

 

 را به دستش داد و گفت یزمادر لباس تم:

 - و تو حموم ...لعنتیا هر وقت میان با خودشونبر

 که حوصله نننک تیمیارن ...خدا کنه الوا سردرد

 شون رو ندارم.

 

 - کامران خان ی دونیهرا انقدر غر نزن ...خوبه مز

 یچقدر روی بچه هاش و آبروش حساسه ...من یک

 یو مبادی آداب ریتوی عمرم ارباب به این سختگی

 چرخونه؟ یو مندیدم .بده زندگیمون ر

 

 فرگل دهانش را کج کرد و گفت:

 - مبادی آدابن که پسر کوچیکش آبروی یآره خیل
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 ارباب رو توی جوب ریخت ...خوبه همه دیدن با

 جمشید خان چه کرد تردخ.

 از آمدن کارن نداشت .پدر دست روی خبرفرگل 

 اش گذاشت و گفت ینیب:

 - تا نون دونیم رو نابود ترهیس ...خفه شو دخ

 کردی ...کارن بعد از سالها امروز با برادراشن

 گفت، دودمانمون رو به باد یاومده ...بفهمه چ

 میده .این پسر با اینکه کوچکی از برادرای دیگه شه،

 شبیه کامران خانه یه ...خیلترجذبه ش بیش.

 

 –کاش آدم بودنش هم مثل کامران خان بود.

 

 از دستش گرفت و نیفرگل گفت و مادرم نیشگو

 گفت:

 - رو از توی حیاط بردار و برو خونه ترتبرو دخ

 خواد یرسه و ناهار م ین شوهرت ماال
 

 . فرگل آرامش به خانه ی کوچکمان بازگشت فتنبا ر

 ون آمد، غذای مسافران ویالیریوقت پدرم از حمام ب

 . کناری را برد و بعد از آن دور هم ناهار خوردیم
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 کل موضوعد، بلرگل شلوغ بازی در آورده بوانقدر ف

 وین فراموشم شد .با ورود به اتاق و دیدنرش

 بود، اعصابم به هم ریخت یزگوشیم که روی م.

 . شدم یش اذیت میزآمد، همیشه از نگاه ت یقبال که م

 

 که داده بود، معنای نگاهش برایم یاما با این پیام

 . آشکار شد .از امدنش وحشت عجیت به دلم افتاد

 گذشت؛ تمام ییمارش چه مفکر اینکه در ذهن ب

 ماهیچه های بدنم را منقبض م کرد.

 

 - بابا؟ یچرا کتابات رو برنداشت

 با این حرف پدرم که در آستانه ی در ایستاده بود،

 از جا پریدم .یاد حرفهای فرگل افتادم و ترم یک

 گفتم:
- 

 

 روشیزم ندارم، بابا ...لطفا همشون رو به کتابفال

 پس بفرست.
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 - ا جون ...مگه این کتابا برای کنکورشه بابی نم

 زمت نیست؟ال

 

 

 

 -یخوام انقدر تحت فشار باش یاما نمچرا ...

 دونم باید حقوق یزیاده ...م یقیمت این کتابا خیل

 دوماهت رو براش بذاری.

 

 پدرم متفکرانه نگاهم کرد .جرقه ای در ذهنم زده

 نگاهش کردم و پرسیدم یشد و سوال:

 - نیاز یمن چه کتاب یم دونست ، شما از کجایراست

 کامل از تستای کنکوره سریدارم .اینا یه .

 

 گشتیپدر با تعجب نگاهم کرد .انگار دنبال جواب م

 

 - چند تا از این کتابا رو ینبابا ...راستش روبگ

 یدونستم با این اسم وجود داره و خیل یخودمم نم

 بودن ...شما از کجا یجامع و عال...
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 د و لبخندی روی لبش جان گرفتنفس عمیق کشی

 و گفت:

 - که توی تلوزیون مدام داره تبلیغ این کتابای اوال

 نداشته ییباالکنه ...ممکنه سواد  یکنکور رو م
 سوادم نیستم...اون روز که تهران رفتم یباشم؛ اما ب

 تا به دیدن کامران خان برم ...ازش پرسیدم کجا

 ییجامخصوص کنکور دارن؟ آدرس همون  کتابای

 ... که روی کارتن نوشته رو داد .منم رفتم اونجا

 ون در چه رشتهرتتپرسید؛ دخ یشومتصدی کتابفر

 ...خودش این ضیای درس م خونه؛ منم گفتم؛ ریا

 پکیج رو برام چید...

 - پس چرا خودتون نیاوردین؟

 به کارتن کتابها که گوشه ی اتاقم بود نگاه کرد و

 مکث گفت یبعد از کم:

 - گشتم؛ پیش کامران خان و ید دوباره برمچون بای

برامون آدرس دادم تا همینبود .برای  یناین کتابا زیادی سنگ

 ننپست ک

 

 دانه های عرق روی پیشانیش نشسته بود .دست
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 روی پیشانیش کشید و گفت:

 - بودم؟ ترمبدی کردم به فکر دخکار 

 با عشق نگاهش کردم و تشکر کردم .با اینکه حسم

 در این میان هست که پدرم یزیچ گفت؛ یک یم

 کند، اما ممنونش بودم که به فکر همهیم فیمخ

 بود یزیچ.

 

 ان دیگر درترخواست مانند دخ یدلم م یخیل

 آغوشش بکشم و ببوسمش ...اما پدرم همیشه

 کشیدیم یطوری با ما رفتار کرده بود که خجالت م

 به سمتش برویم .

 

 انداختم و تشکرکردم یینرا پای سرم

 - خوام ی...م یزت بچینبرشون دار و روی م االح

 دونم با همت و استعدادی می... یشباعث افتخارم با

 ...پس تالشت میرسی که تو داری به جاهای خوب

 سرفراز کنیرو چند برابر کن تا منو .

 

 را تکان دادم و به سمت سرمذوق نگاهش کردم . با

 کارتن رفتم.
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 ن کشیدمیروکارتن بوان همه کتابها را از با شوق فرا

 دانستم باید از یتحریر چیدم .از ذوقم نم زیو روی م

 وع کنم .رشکدام درس 

 

م را به سمت پدربرگرداندم تا دوباره تشکر کنم، سروقت 

 .نشستم یزم لبخندی زدم و پشت بود یجایش خال

 

 تا شب تست زدم و درس خواندم .ساعت هشت

 نشب بود که صدای در زدن آمد و پشت بند آ

 .احوال پرش مامان و فرناز را شنیدم

 

 . وین ابروهایم در هم فرو رفترشبا شنیدن صدای 

 در دلم یرفت و ترس مبهم دلیل باال یبان قلبم بضر

 .نه کردال.

 

 

 

 بروم اما به خاطر یرونخواست از اتاق ب یدلم نم

 رفتم . یخواهرم باید م
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با هم از فرگل  تربود و بیشیکتر فرناز یک سال ازمن کوچ

جفت بودیم .فرنازمهربان بود و پرجنب و جوش ...هرکاری 

 از دستش

 . کرد .حقش این نبود یآمد؛ برای دیگران م یبرم

قبل از اینکه ذات  وین نصیبش شودرشهمسری مانند ...

 بهش نداشتم . یخوب وین برایم آشکار بشود؛ حسرش

 

داما چند بار به فرناز گفتم؛ صبورباشد تا کیس مناست پیدا کن

 خواست؛ زود ازدواج کند تا از درس و یدلش م

 مدرسه خالص شود .

با درس خواندن نداشت و  یخوباو هم مثل فرگل هیچ میانه 

 .دانست یتنها راه فرار ازمدرسه را ازدواج زود هنگام م

 

 

 کردم که در باز شد و فرناز با یم یردر افکارم س

 گل افتاده، وارد اتاقم شدم تیصور.

 - خوشگله جیآبسالم ...
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 در آغوشش فرو رفتم و بعد از سالم و نیبه آ

 قچشمانش بر یزمبا دیدن کتابهای روی م پرسیاحوال

 گفت یزد و برخالف فرگل با خوشحال:

 

 –دیگه باید خانوم مهندس صدات کنیما.

 

 - قبول شم ...بعدش باید چهارسال یناول دعا کن

 تا مهندس بشم نکنی برص.

 بگوید؛ وارد اتاق شد و سالم یاهللوین بدون اینکه رش

 کرد .

 سالمش را جواب گفتم و بدون اینکه نگاهش

 کنم، به فرناز گفتم:

 –شما برید، پیش مامان تا منم بیام.

 

 فرناز بوسه ای روی گونه ام نشاند و گفت:

 –زود بیا ...دلم برات تنگ شده.

 

 . ون رفتندیرد نگاهش کردم و هر دواز اتاق ببا لبخن

 ن صدای موزیک بلندی از ویالی کناری بلندهمزما

 شد .انگار سیستم صوتیشان را کنار استخر آورده
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 یبودند؛ که صدایش مستقیم در گوش ما فرو م

 رفت.

 

 خوب بود که فرناز این جا بود .وگرنه با این همه

 وصدا محال بود؛ بتوانم درس بخوانم .ماندن درسر 

 م نبودوین اصال به صالحرشاتاق هم با وجود .

 ون رفتم . ریاز اتاق ب

 میبود و با نگاهش دنبالم  وین روبروی تلویزیون نشستهرش

 کرد .

اما محل ندادم .به سمت  حس کردم.نگاهش رانی سنگی

 .رفتم پزخانهآش

 

 .مادرم و فرناز در حال آماده کردن وسایل شام بودند

 کنارشان ایستادم و به دستان مادرم که در حال

 دن، بود نگاه کردمدرست کر دساال.

 - د درست کنممامان بده من ساال.

 با دیدن من گفت:

 - کنم یبرو درست رو بخون برای شام صدات م.
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 را نشان دادم و غرغرکنان گفتم سرمبا دست پشت 

 - ؟تنکه اینا راه انداخ ییوصداسر با این 

 

 یبه قابلمه ی بزرگ روی اجاق نگاه کردم و با ناراحت

 گفتم:

 - اراذل هم شام درست کردی؟برای اون 

 - ا چراترت گفت؛ مهمون نوازی کنیم .شما دخبابا

 دین؟ یانقدر واکنش نشون م

 

 - چون هر وقت میان من بدبخت باید توی خونه

 باشم نیزندو.

 

 فرناز با ناراحت گفت:

 - کامران خان انگار جز دست پخت شما جای دیگه

 ت؛ چندن که مثل قدیما نیسشناسه ...اال یای رو نم

 تا رستوران داریم.

 

 مادر نفس عمیق کشید و گفت:

 - زنش به رحمت خدا یعیب نداره مادر ...از وقت

 گه من براشون غذا درست کنم .قبال یرفته، بابات م
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 نه ...کامران همراهشون خدمتکارشون رو میورد حاال

 کنم رو یکاری که م ینومده ...اما همخان امروز نی

 با بابات ییره ...یه جورادا یپیش خودش نگه نم

 کنه یحساب م.

 

 ون داد و نگاهش رویریب یفرناز نفسش را با حرص

 زد و گفت رخیصورت من چ:

 - وین م خواست ازت چندشرخزان جون،  یراست

 سهپرسوال درمورد لپتاپ ب...

 

 از ته دل گفت قبا ذو:

 - دیروز لپ تاپ خریدیم ...کار کردن باهاش رو

 یادش بده.

 

 - توی برنامه ی ورد، لیست درست کنه و خواد یم

 روزا که زود میاد خونه، کاراشو توی خونه یضبع

 انجام بده.

 

 - من از این کارا بلد نیستم.
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 - بلدی خانوم خانوما ...خودم دیدم اون زمان که

 کردی؛ یتایپ م یزاییبرای تحقیق درس ادبیات یه چ

 میگیرهمونم بهم یاد بدی بقیه ش رو خودم یاد م.

 

 وین را خنده رورشبا بهت به عقب نگاه کردم و 

 دیدم .مادرم با ذوق به برادرزاده اش نگاه کرد و

 گفت:

 

 - قربونت برم عمه که این همه به فکر کار و

 بهت بده تری...خدا بیش یزندگیت.

 

 - رتتل دخممنون عمه جون ...هر کاری کنم برای گ

 یکه منو به غالم ینکمه ...هم...

 

 - ...خدا برای هم نگهتون سریم ...تاج نگو عزیز

 داره .خزان جون برو مادر بهش یاد بده تا ما سفره

 رو بندازیم.

 

 خورد یاز این چاپلوسیش حالم بهم م.
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 خانهپزون از آشریاجبار مادر که با دست مرا به ب به

 شدم ییکرد؛ وارد پذیرا یهدایت م.

 

 دانستم در خدمت پسرای یپدرم خانه نبود و م

 باب بود .وارد اتاق شدم و در را تا انتها بازار

 گذاشتم.

 

 ان را با خود به اتاقیزهای م یاز صندل یوین یکرش

 من گذاشت؛ یرا کنار صندل یکه صندل نآورد .همی

 به عقب برگشت و در را بست.

 

 با اخم نگاهش کردم و به سمت در رفتم.

 –فهم یدر باید باز باشه، م.

 

 ت و به سمت خود کشیددستم را میان راه گرف.

 - اومدم توی اتاقت ...پس اروم ی؛ برای چیدونیم

 باش تا حرفم رو بزنم.

 

 با اخم دستم را عقب کشیدم و گفتم:
 - ، به خدا چنان داد و هوار راهنیاگه حرف چرت بز 
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 نکه صدام تا خونه ی همسایه بره ...ولم ک ی ندازمم

 ضیعو.

 

 

 

 ره شد یرتم خحریص به صو یلبخندی زد و با چشما

 و گفت:

 - و شیتو چرا باید انقدر خوشگل با یآخه لعنت

 خواهرت نصیب من بشه ...چه جوری...

 

 بردم تا به صورتش بکوبم، دست که آزاد بود را باال

 سیررنگ بود و میان راه مچ دستم ااما ز

 پرقدرتش شد.

 

 - رو من دست بلند نیکه بتو وییلکوچو یهنوز خیل

 کنه یمنو مشتاق م ترندادنت بیشپا  ین...هم نیک.

 

 - ...من به چشم یتو شوهر خواهرم وضیخفه شو ع

 کردم ییه برادر بهت نگاه م.
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 - ییردی ...توباید به چشم همون پسردااشتباه ک

 

 کنی عاشق به من نگاه.

 

 - زنم یجون مامانم جیغ م به نیاگه دستمو ول نک.

 

 . دترسیده بودم و این را در چشمانم خوانده بو

 

 دستانم را رها کرد و شانه هایم را گرفت و روی

 نشاند . یزپشت م یصندل:

 

 گفتخی با لحن شو
 یدونیکه هم ترسیده هم عصبانیه ...م تریدخ

 گن؟ ی میبهش چ

 

 با خشم نگاهش کردم .خنده ای آرام کرد و گفت:

 - گن ...و چقدر این حالت عصبیده تو یعصبیده م

 نهک یرو خوشگل تر و جذابی م.
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 –وین ...وگرنه دارم براتشردهنت رو ببند .

 

 را سرشبردم تا روی دهانش بکوبم که  دست را باال

 . کناری نشست یروی صندل سریععقب کشید و 

 لپ تاپم را روشن کرد و گفت:

 - ه این روشن باشه تاتربه...

 

 - اتردخوین؟ من از اون رش؛ یکنینم شرمواقعا 

 نت کنمنیستم به خودم و خواهرم خیا.

 

 - . زنیم یخیانت نیست ...با هم داریم حرف م

 ینم یزیکنه ...من که چ یمصب دلم هواتو مال

 باهم حرف بزنیم و به دلم یکه کممین خوام .ه

 آرامش بدی...
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 .قرار گرفت پایمبه یکباره دستش روی 

 

انگار برق به تنم وصل شد .ازوحشت در حال سکته بودم 

کم منقبض ...نفس در سینه ام حبس .دست و پایم فلج شدو ف

 م باشدشر یشد تا این حد ب یشده بودم و باورم نم شد .شوکه

. 

 حرکت من استفاده برد و دستش را بال تر برد و یاز ب

 را کنار گوشم آورد و لب زد سرش:

 - برات ...لعنت تو چرا انقدر خوشگل و یرممیم

 ییخوش بو.

 نفس عمیق کشید.

 

 

 خفه شدن بودم .باید کاریبغضم گرفت و در حل 

 اول ینرحم نداشت و در هم شرف یکردم .این ب یم

 خواست مرا آچمز کند . یکار م

 

کت دستش داشتم و نفرتم از او به حر بیحس ناشناخته وعجی

 شد .تربیش
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 اراده جیغ بلندی کشیدم یب

 –کثافت دستت رو بکش کنار.

 

 . که کشیدم؛ نفسم بال آمدغی به واسطه ی آن جی

 ش چنان از روییرتکت کردم و در میان بهت و ححر

زمین  یور ینبلند شدم که صندل از پشت روی زم یصندل

 کرد وین با تعجب نگاهمرشتولید کرد .  و صدای بدیافتاد 

 - ته؟برهیس ...چه خ

 

 به یکباره در باز شد و مادرم در آستانه ی در ایستاد

 و گفت:

 - ه؟ چرا جیغ کشیدی؟برچه خ

 

 دم از لش بودن برادرزاده اش بگویم؛ امالب باز کر

 بیته چشمانش، دلم را لرزاند .ناراحت قل نینگرا

 ترسیدم با فهمیدن، ماجرا قلبش اذیت یداشت و م

 شود.

 

 - هیچ ...اصال حوصله ی موندن توی اتاق رو
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 داره کیبلده ال  یزوین خودش همه چرشندارم ... 

 کنه یخودشو لوس م.

 

 کرد و گفت وینرشمادرم اخم به :

 - پسرم پاشو برو ویالی کناری و آقا مهدی رو صدا

 خوام شام بکشم یکن .م.

 

 شده بود؛ از روی سرخکه  تیوین با صوررش

 صندلیش بلند شد و گفت:

 - کنه ...من یچشم عمه جون ...اما خزان شلوغش م

 دوتا سوال کردم بلد نبود جواب بده.

 

 - نه ....بروکار باید بک یبلد نیست چ یخب پسرم وقت

 پرسکه وارده ....سوال ب سیاز ک.

 

 یرونار مادرم رد شدم و از اتاق باز کن سرعتبه 

 رفتم .قلبم مانند پرنده ای که زیر باران خیس شده،

 کشید یرتپید و ت یم
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ترسیدم، فرناز با دیدن  یبود و م اشک در چشمانم حلقه زده.

 حالم شک کند .به

 کردم .چند نفسرفتم و اشکم را رها  ییدستشو

 عمیق کشیدم و آب به صورتم زدم .

 

 ن آمدمبیرو  وییشد از دستشکم کمی  لرزش بدنم یوقت

 فرناز با دیدنم کم تعجب کرد و گفت:

 - چته خزان؟

 وینرشسر سوخت .خاک بر یدلم برای مهربانیش م

 دید و یو دل رئوف همسرش را نم انیکنند، که مهرب

 . شکشید یدل هرزه اش به هر سو م

 

 

 روی لب نشاندم و گفتمصنوعی م لبخندی

 -درس خوندم،  یکنه .امروز خیل یدرد م سرمراستش 

 خسته ام.

 

 گفت یمادرم با ناراحت:

 –...آخرش مریض تریار دخانقدر به خودت فشار ن
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 میشی

 

 تمام گوشت تنم می لرزید و کنترل دست و پای لرزانم

 ه شد و بارا از دست داده بودم. همزمان پدرم وارد خان

 :دیدنم؛ ابرو در هم کشید و گفت

 چرا رنگت پریده؟ -

 .هیچی بابا... خیلی خسته ام -

 

 :پدرم با مهربانی نگاهی به صورتم کرد و گفت

 بابا جون مطمئنم وقتی جواب کنکور بیاد؛ نتیجه ی -

 ..این همه تالشت روبه خوبی می بینی

 

 :شروین پشت سر پدرم وارد خانه شد و گفت

 مهدی... دخترت فکر کرده توی دانشگاه حلوا عمو -

 مغزی پخش می کنن... نمی دونه پاش به دانشگاه باز

 .شه؛ اول مشکالتشه

 

 :پدرم اخمی کرد و گفت

 هیچم این طور نیست... دخترم به هر چی که لیاقتش -

 باشه می رسه... عزیز بابا می خواد؛ مهندس بشه و
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 ه خودمباعث سربلندیم باشه... هر مشکلی باش

 ...پشتشم

 

 فرناز در حالی که سینی چای را روی میز عسلی می

 :گذاشت؛ با چهره ای دمغ به پدر نگاه کرد و گفت

 یعنی هر کی درس بخونه، باعث سربلندیته؟ یعنی من -

 و فرگل باعث سرشکستگی تون شدیم؟

 

 

 

 :پدر نچی کرد و گفت

 میشه هر حرفی من می زنم؛ تو و اون خواهر بی -

 توش نیاین... بابا جون از خواهرای قرتییه ِان  مغزت

 دیگه یاد بگیرین... عین چی پشت همن... شما ساخته

 .شدین برای تیشه زدن به ریشه ی هم

 

 :فرناز بغض کرد و گفت

 بابا مگه من چی گفتم؛ اینجور می گی؟ االن خزان -

 .فکر می کنه، حسودیم شده
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 د؛ سری بهسرم درد گرفته بود. پدرم که کم حرف بو

 :چپ و راست تکان داد و رو به مادرم گفت

 .زهرا غذای این بچه ها رو بده براشون ببرم -

 کوروش گفت؛ برای فردا غذا درست نکن... می خوان

 جوجه درست کنن. در ضمن وظیفه ی مادریت رو

 .انجام بده و دخترات رو تربیت کن

 

 

 مادرم سرم تکان داد و به آشپزخانه رفت. فرناز با

 :بغض رو به شروین کرد و گفت

 .بیا چای بخور تا بابا برگرده سفره می ندازیم -

 

 شروین نفس عمیقی کشید و از کنارم گذشت. کنار

 همسرش ایستاد و دستش را روی شانه اش گذاشت و

 :لحن پر تملقی گفت

 من اگه تورو نداشتم، چی کار می کردم، عشقم. فدای -

 .به فکرمی اون چشمای سیاهت بشم که همیشه

 

 می دانستم، این حرفهای شروین از چه نشأت می
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 گرفت. حالت عق بهم دست داد. این بشر تا چه حد می

 .توانست، پست باشد

 

 در خانه ی پدرزنش بود و این حرکات سخیف را انجام

 .می داد. سرم را پایین انداختم و به زمین خیره شدم

 :پدرم تک سرفه ای کرد و گفت

 عذب داریم... خیلی حرفا رو فقط تو این جا دختر -

 .خلوت خودتون بزنین

 

 پدرفکرش قدیمی نبود؛ خیلی به رعایت حد و حدود زن

 .وشوهری در جمع پایبند و حساس بود

 

 یادمه زمانی که فرگل و حامد نامزد بودند، به شدت

 مراقب رفتارشان بود. همیشه می گفت؛ )دختر عذب که

 رید(.تو خونه س، باید حرمت نگه دا

 

حجاب و پوشش من و خواهرانم هیچ وقت  وگرنه روی 

 .نمی کرد سختگیری
 حتی زمانی که با دوستانمان برای خرید به شهرای
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 اطراف می رفتیم، اعتماد کامل داشت و آزادمان می

 .گذاشت

 

 البته بعد از افتضاحی که فرگل و حامد در دروان

 رمجردی به بار آوردند، کمی سختگیر شد اما نه د

 .حدی که دست و پایمان بسته باشد

 

 مادرم دو ظرف غذا روی هم گذاشت و به دست پدرم

 داد. وقتی پدرم از خانه بیرون رفت؛ مادرم چشم غره

 :ای به فرناز رفت و گفت

 .بیا تو آشپزخونه کمکم کن -

 

 .فرناز با شرمندگی به دنبالش وارد آشپزخانه شد

 :شروین پوزخندی زد و گفت

 بری دانشگاه می تونی، پسرای پولدار فکر کردی -

 شهری رو تور کنی؟ خیلی بچه ای که فکر می کنی، یه

 پسر شهری میاد؛ تو رو از این روستای عقب مونده،

 خواستگاری می کنه... اون قصه ی شاهزاده و اسب

 سفیدش برای همون قصه هاست... وقتی از لحاظ سواد
 داری نه این سطحت باال بره... نه اون باال باالها جا

 .پایین پایینا جاته
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 تپش قلبم باال رفت و نفسم به شماره افتاد. این روانی

 چه از جانم می خواست؟

 

 همین یکی را کم داشتم تا در مورد درس خواندنم به

 این عوضی جواب پس دهم. خدا را شکر کردم که پدرم

 آرزوهای زیادی برایم داشت. ممکن بود حرفهای این

 .هنش اثر بد بگذاردنسناس روی ذ

 

 تو یکی خفه شو که اگه دهن باز کنم، آبرو برات نمی -

 .ذارم

 

 :دستش را روی پایش به شکل معنا داری کشید و گفت

 احمق اگه اون موقع عمه چیزی می فهمید؛ زبونت -

 رو از حلقت بیرون می کشیدم. حواست باشه، بخوای

 ازیرآبمو بزنی... نابودت می کنم. فکر نکن از م

 بهترونی... به پاش برسه دیوی میشم که به عمرت

 .ندیدی
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 دیو بودنت مشخصه... حیف فرناز نمی دونه با چه -

 .آشغالی داره زندگی می کنه

 

 عقم گرفت. یاد آن لحظه دلم را زیرورو کرد. همکالمی

 با این روانی کراهت داشت. به سمت آشپزخانه رفتم تا

 و افکار پلیدش دور به مادرم کمک کنم و از این ابلیس

شوم. صدای پچ پچ مادرم که پشت به من بود،شاخکهایم را 

 .تیز کرد

 

 هزاربار به هردوتون گفتم؛ بابات روی خزان حساسه -

 باز خودتون رو پیش چشم پدرتون خوار کنین... بدبختا

 کمی سیاست داشته باشین... فکر کردی احترامی که

 بابات به من می ذاره، بی دلیله؟

 

 مامان تو هم مثل بابا لوسش کردی... همیشه فکر می -

 .کنم، خزان براتون تخم دوزرده کرده که انقدر عزیزه

 فرگل همیشه یه چیزایی یواشکی می گفت؛ اما من

 باورم نمی شد. امشب اون کتابایی که توی اتاقه دیدم،

 ...تازه فهمیدم که
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 هیس... قبال دلیلش رو گفتم... باز خودتو بزن به -

 نفهمی... تو مثل فرگل نباش... بفهم که نمی تونیم جور

 .دیگه با خزان رفتار کنیم

 

 ابروهایم باال پرید. دلیلی باید برای محبت پدرومادرم به

 خودم پیدا می کردم؟! مگر جز پدرومادر بودن و سربه

 راه بودنم؛ دلیل دیگری هم داشتند؟

 

 میشه منم دلیلش را بدونم؟ -

 

 جاش پرید و دستش را روی سینه مادرم یک متر از

 :اش گذاشت. با دیدن من رنگش پرید و گفت

 سکته م دادی دختر! تو کی اومدی توی آشپزخونه؟ -

 .همین االن -

 

 

 :مادر با دست عقب را نشان داد و گفت

 .برو پیش شروین... مهمونه... زشته تنها باشه -
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 مشخص بود هول شده و اشکی که در چشمان فرناز

 .بسته بود؛ بیشتر ذهنم را مشغول کردحلقه 

 فرناز برو پیش شوهرت... خودم کمک مامان می -

 کنم. انقدر لوس و ننر نشدم که نتونم؛ کمک مامانم

 .سفره بندازم

 

 فرناز نگاهی به صورتم کرد و با چشمان پراشک از

 :کنارم رد شد. با تعجب به مادرم اشاره کردم و گفتم

 این چش بود؟ -

 

 در چهره ی مادرم عیان بود. خیلی وقتها اینناراحتی 

 نوع ناراحتی را وقتی پدرم از من دفاع می کرد؛

 درچشمانش دیده بودم. اما همیشه حس می کردم، از

 .رفتار خواهرانم ناراحت می شود

 

 نگاه امروز فرناز حرفهای دیگری داشت که من از آن

 .بی خبر بودم
 نداز... خیرسرمبه جای اینکه منو نگاه کنی، سفره ب -
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 دخترم بعد از یه هفته اومده؛ خونه م... همش اخم و

 .دعوا داریم

 

 .سفره و بشقابها را روی هم چیدم و به پذیرایی رفتم

 

 حس می کردم، رفتار گستاخانه ی شروین معنا دار

 .جمع خانواده ندیده بودم درتا به حال  کهچیزی  بود

 پشت سرم مادرم وارد پذیرایی شد و زمانی که آن دو

 :را در آن حال دید، اخمی کرد و غرید

 !فرناز؟ -

 

 فرناز به سرعت از جایش بلند شد و با دست لبهایش

 :را پاک کرد و گفت

 !ما هنوز توی آشپزخونه ایببخشید... فکر کردم ش -

 -بهتون فشار میاد،  یم و حیا رو خوردین؟ خیلرش

 توی خونه ی خودتون نیبتمرگ.

 

 شروین اولین باری بود، چنین رفتاری ازش سر زده

 بود و مادرم به شدت عصبانی بود. به شروین اشاره
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 :ای کرد و با اخم گفت

 .پاشو برو ببین؛ آقا مهدی چرا دیر کرد -

 ین خجالت زده سرش را پایین انداخت و از خانهشرو

 بیرون رفت. هر چه پیش من بی حیا بود، از عمه اش

 .حساب می برد

 

 مادرم سبد سبزی را روی میز گذاشت و من سفره را

 روی زمین پهن کردم. برخالف تصورم، مادرم به سمت

 فرناز رفت و نیشگونی از بازویش گرفت و از میان

 :ه اش غریددندانهای بهم فشرد

 سلیطه اگه بابات اونجور می دیدتون؛ غوغایی به پا -

 می شد... به اون شوهر احمقت بگو حرمت این خونه

 .رو نگه نداره، جاش این جا نیست

 

 :فرناز از خجالت سرش را باال نیاورد. با ناراحتی گفت

 .ببخشید... ناراحت بودم، می خواست آرومم کنه -

 .خوبه برادرزاده ی خودته
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 هر احمقی باشه فرق نداره... تا موقع خواب می -

 مردین خودتون رو نگه دارین... ای خدا از دست اینا

 به کجا فرار کنم؟

 

 :با خشم دستش را روی سر فرناز کوبید و گفت

 اگه عقل داشتی، درس می خوندی تا یه چیزی توی -

 .اون کله ی پوکت بره... حاال هی پرت و پال بگین

 

 انه رفت و من در حال چیدن بشقابها بودم؛به آشپزخ

 که فرناز خم شد و بشقابها را از دستم گرفت. پشت

 :چشمی برایم نازک کرد و گفت

 .خودشیرین -

 

 با چشمانی گرد شده نگاهش کردم. باورم نمی شد؛ این

 همان فرناز مهربان همیشه باشد. امشب طور عجیبی

 .رفتارش تغییر کرده بود
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 این روزهای آخر آرامش داشته باشم؛به جای اینکه 

 .حسادت خواهرانم اعصابم را بیشتر خرد می کرد

 

 خجالت نمی کشی؛ با خواهر بزرگترت این جور حرف -

 می زنی؟ منم بلدم عین شما باشم اما به خاطر بابا

 .همیشه مراعات می کنم

 

 ...بیا منو بخور -

 

 اگه خوردنی بودی اون شوهر بی شعورت خورده -

 ...تبود

 

 ...نکنه حسودیت شد که -

 

 دستم را باال بردم بر روی دهانش بکوبم که مادرم

 :فریاد کشید

 خفه شید. دیوونه شدم از دستتون. اون از فرگل گور -

 .به گور شده که ظهر تنم رو لرزوند اینم از شبمون
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 هر دو ساکت شدیم. وقتی پدر آمد؛ همه سر سفره

 بین پدرو مادرم نشستیم و در سکوت شام خوردیم.

 .نگاهی رد و بدل شد

 

 مادرم سری به نشانه ی نه باال انداخت و شامش را

 خورد. از نگاه های گاه و بی گاه شروین روی صورتم

 استرس به جانم افتاد. حال تهوع داشتم و اشتهایی به

 .غذا نداشتم

 

 :مادرم با بازویش تنه ای به بازویم زد و گفت

 ون داشته باشی درسچرا نمی خوری؟ بخور ج -

 .بخونی

 

 مرسی مامان... سیر شدم. اگه زیاد بخورم؛ خوابم می -

 .گیره و نمی تونم درس بخونم

 

 :پدرم با افتخار نگاهم کرد و گفت

 به اندازه ای درس بخون که بهت فشار نیاد... این -

 .جوری جونی برات نمی مونه
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 .ممنون بابا... حواسم هست -

 

 سفره را جمع کردم و بعد از مقداری از ظروف پای

 گذاشتن روی سینک آشپزخانه به اتاقم برگشتم. همین

صحنه پیش  که صندلی میزبان را کنار صندلی خودم دیدم، آن

 .چشمم آمد و حالم بد شد

 

 بدنم مورمور شد و نفسم بند آمد. صندلی را از اتاق

 .بیرون بردم و گوشه ای گذاشتم

 

 را باز کردم. با خوندن به اتاق برگشتم و کتاب فیزیک

چند نکته ی مهم حواسم شش دانگ درسم شد وسرگرم تست 

مضاعفی به رگهایم  زدن شدم. کتابهای جدید نیرو و قدرت

 .ریخته بود

 

 

 وقتی به خود آمدم که مادرم به فرناز می گفت، برای

 .خودشان تشک و پتو به اتاق کناری ببرد
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 مادرم شببرای دستشویی که بیرون رفتم به پدرو 

 بخیری گفتم و دوباره وارد اتاقم شدم. نگاههای زیر

 .چشمی و تیز شروین ترس به دلم انداخت

 

 بی اراده دست پیش بردم و در اتاق را آهسته قفل

 کردم. دلشوره داشتم و تنها راه اطمینانم همین قفل در

 .بود

 

 دو ساعتی در سکوت شب درس خواندم و با خستگی

 گشت ماساژ دادم. از درد زیاد توانچشمانم را با دو ان

 .باز نگه داشتنشان را نداشتم

 

 نفس عمیقی کشیدم و از پشت میز بلند شدم. موهایم را

 .بافتم تا زمان خواب زیر تنم گیر نکند

 

 چراغ اتاق را خاموش کردم. با خستگی تمام روی تخت

 قدیمی و زهواردرفته ی ده سال پیش که برای فرگل

 .گل به من رسیده بود، دراز کشیدمبود و بعد از فر
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 تازه چشمان گرم خواب شده بود؛ که صدای پایین آمدن

 .دستگیره ی در را شنیدم. قلبم توی سینه به تقال افتاد

 

 نفسم در سینه حبس شد و با چشمانی گرد شده و بهت

 زده به در چشم دوختم. از وحشت زیاد احساس ناامنی

 م. اگر پدرم می فهمیدمی کردم و جرأت پلک زدن نداشت

 شروین چه افکار کثیفی دارد، کل خانواده اش را نیست

 .و نابود می کرد

 

 حس بدی تمام وجودم را فرا گرفت. کسی که به چشم

 برادر می دیدم؛ حاال چشم ناپاکش به منی بود، که

 دنیای دیگری برای خودم داشتم. خدا را شکر کردم که

 وقتی برای بار دومبر حسب احتیاط در را قفل کردم. 

م در سینه دستگیره تکان خورد و صدای پایش را شنیدم؛ نفس

 حبس شد
و با چشمانی گرد شده و بهتزده به در چشم دوختم. از وحشت 

 می کردم و جرأت پلک زدن نداشتم. زیاد احساس ناامنی
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شروین چه افکار کثیفی دارد، کل خانواده  اگر پدرم می فهمید

 .می کرد و نابود اش را نیست

 

 

 

 از ترس زیاد اشک در چشمانم حلقه بست. خواب از

 سرم پرید و صحنه هایی که از سرشب پیش چشمم

 اتفاق افتاده بود، جلوی چشمم رژه رفت. 

 

احتیاج به دستشویی داشتم و جرأت بیرون رفتن  از استرس

 ازاتاق را نداشتم. 

 

ابی و ذکر قبل از خو تا صبح هزار بار آیت الکرسی خواندم

که مادرم یادم داده بود را خواندم؛تا آن افکار بد و صحنه 

 ...های زشت از پیش چشمم کناربرود، نمی شد که نمی شد

 

 زمانی که ساعت گوشیم به صدا در آمد؛ تازه چشمانم

 گرم خواب شده بود. با تنی کوفته و چشمانی پردرد

 روی تخت زهوار دررفته نشستم. 
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ب بود. از بس به خودم فشار روی اعصا صدای جیرجیرش

 آورده بودم ودستشویی نرفته بودم، پهلوهایم تیر می کشید. به

بیرون  سرعت مانتو و شلوار مدرسه ام را پوشیدم و از اتاق

 زدم.

 

اول وارد سرویس بهداشتی شدم و بعد ازانجام کارم و شستن  

 .صورتم بیرون آمد

 

 یلمادرم درون آشپزخانه بود و در حال چیدن وسا

همیشه  صبحانه بود. خانواده ی سحرخیزی بودیم. مادرم

 زودتر از همه بیدار بود و هر سه باهم صبحانه
 می خوردیم.

 

برعکس ما شروین و خانواده اش خوشخواب بودند و  

 .هروقت خانه ی ما بود، نزدیک ظهربیدار می شد
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 سالمی کردم و لیوان چایم را برداشتم. قندی در دهان

 اغ داغ چای را خوردم. لیوان خالی را رویگذاشتم و د

 سفره گذاشتم و قصد بیرون رفتن کردم که مادرم با اخم

 :گفت

 ...هی... ناشتا کجا میری؟ بشین دو لقمه بخور -

 

 .اشتها ندارم -

 

 با دلخوری نگاهم کرد. نمی دانم چرا دلخور بود اما

 .لحنش نشانه می داد، بیشتر نگران است

 ...دی... نمی شه بدون صبحونه بریدیشبم شام نخور -

 

 همین که سرم را باال کردم تا جوابش را بدهم، به

 چشمانم خیره شد و با دست روی صورتش کوبید و

 :گفت

 خدا مرگم بده... تا صبح بیدار بودی؟ -
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 :به دروغ سرم را رو به پایین تکان دادم و گفتم

 ...درس می خوندم -

 

 رو به کشتن می دی، غلط کردی... این جوری خودت -

 اونوقت جواب بابات رو چی بدم؟

 

 :خنده ای از روی درد کردم و گفتم
 .نگران نباش... با بیداری خوابی نمی میرم -

 

 زبونت رو گاز بگیر دختر. هرچیزی به جای -

 خودش... اینجوری پیش بری، خودم اون کتابا رو پرت

 .می کنم؛ توی سطل آشغال

 

 :باال بردم و گفتم دستم را به حالت تسلیم

 به چشم... شما عصبانی نشو... از امشب زود می -

 .خوابم. انقدر حرف ازم کشیدین که داره دیرم میشه

 

 مادرم با نگرانی اسکناس پنج هزارتومانی را به سمتم

 :گرفت و گفت
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 الاقل توی مدرسه چیزی بخور... اینجوری پیش بری -

 شماتیهو غیب می شی. پوست و استخوون شدی. چ

 .عین باباقوری شده

 

 

 خنده ام گرفت. چشمی گفتم و قبل از بیدار شدن پدرم از

 خانه بیرون زدم. هوای خنک صبحگاهی روحم را جال

 بخشید. 

 

فریادم می رسید  چشمانم سنگین و خواب آلود بود. خدا باید به

تا بتوانم تا آخرین زنگ دوام بیاورم وروی زمین پخش و پال 

 ...نشوم

 

 روز پرکاری در مدرسه داشتم. بااینکه درس امروز

 ریاضی را خیلی دوست داشتم؛ به سفارش و تاکید

 کامران خان که مرا همیشه خانم مهندس صدا می کرد،

 ریاضی می خواندم. درس فیزیک امروز را من، باید

 برای بچه ها کنفرانس می دادم.
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شده دستم رسیده بود، کال فراموشم  از ذوق کتابهایی که به 

بیشتری برای کنفرانسم از اینترنت استخراج  بود، تا مطالب

کنم. بایداز فاطمه که درس فیزیکش خوب بود، کمک 

 .میگرفتم

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

 

 .زنگ مدرسه که نواخته شد، روحم به پرواز درآمد

 هیچ روزی به اندازه ی امروز مشتاق خانه رفتن

 نبودم.

 

ل بیهوش شدن بودم. باسرعت وسایلم را از بی خوابی در حا 

انداختم. فاطمه ابرویی  جمع کردم و کوله ام را روی دوشم

 :باال انداخت و گفت

 خزان امروز برای درس خوندن وتست زدن نمی -

 مونی؟

 

 نه... دیشب تا صبح بیدار بودم، دارم از بی خوابی -

 .ولو می شم

 

 یخوش بحالت تو چقدر مصمم و با جدیت درس م -
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 خونی... اما حواست باشه، بیخوابی تمرکزت رو کم می

 ...کنه... نه مثل تو خوبه نه مثل من

 

 تو هم که درست خوبه؛ چرا می نالی؟ -

 

 در حالی که کتابش را درون کیفش می گذاشت؛ با

 :ناراحتی گفت

 برام خواستگار اومده... بابا می گه؛ بهتره روی این -

 می گه؛ درس خوندن نونخواستگار بیشتر فکر کنم.... 

 .و آب نمی شه

 

 .انقدر خسته و بی رمق بودم که حال حرف زدن نداشتم

 .کنفرانسم را گند زده بودم و حسابی دمغ بودم

 .تو درست رو بخون و برای هدفی که داری؛ بجنگ -

 مگه شوهر کردن نون و آب داره؟ اونو که خدا به هر

 .بنی بشری می ده

 

 زندگی خواستگارم هوش ازچه می دونم واال...  -

 .سرشون برده
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 مگه کیه؟ -

 از بستگان خان روستای باالست... حاال خوبه از -

 بستگانشه... مامانم فکر کرده هر کی با خان فامیل

 .باشه مثل خان و خان زاده ها پول داره

 

 خدا مامان و بابات رو شفا بده و یه رتبه ی خوب -

 .توی کنکور هم نصیب ما کنه

 

 د و آمین بلندی گفت. دستم را تکان دادم و ازخندی

 کالس بیرون آمدم. دعا می کردم، فرناز و شروین به

 خانه ی خودشان رفته باشند.

 

 

 

ذهن پریشانم را سامان دهم،  در بین راه برای اینکه 

گذاشتم و به جاده ی روستایی چشم  هندزفری توی گوشم

مد، دستی تکان دوختم. از کناربخشداری گذشتم و با دیدن حا

 .دادم
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 حامد یکی از کارمندای بخشداری شده بود و مادرش

 .کلی فخرفروشی می کرد

 نفس عمیقی کشیدم و در حالی که با خواننده ترانه را

 زمزمه می کردم؛ به مسیرم چشم دوختم. هر روز باید

 از کنار بازارچه محلی که در کنار مسیر رودخانه بود

 برقرار بود؛ رد می شدم. 

 

در حال عبور و مرور  بازار شلوغ بود و اهالی محل

 همیشه روزهای شنبه و پنج شنبه شلوغترین روزهای.بودند

 بازار به حساب می آمد.

 

 

 

رستوران کنار بازارچه به هوا  گرسنه بودم و بوی کبابی که 

می داد. پاهایم رمق نداشت هیکلم را  کرده بود، دلم را مالش

ن انداختم تا مجبور به احوال پرسی با خود بکشد.سرمرا پایی

 .همسایه نشوم با زنان



 

 
66 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 در حالی که سرگرم گوش دادن موزیک مورد عالقه ام

 بودم؛ به یکباره صدای بوق ماشینی از پشت سر شنیدم

خاکی  و با ترس و شتاب زیاد خودم را به سمت شانه ی

 سمت راست جاده پرت کردم. 

 

اهی از نوع گوشت و راستم با دیوارسی متعاقبا از پهلوی

 ماهیچه برخورد

 کردم و هندزفری درون گوشم فرو رفت. درد بدی در

 الله ی گوشم پیچید. دست و پایم می لرزید و از ترس

 زیاد عرق به تنم نشست. 

 

 

 

راست چرخاندم. همزمان  با خشم سرم را به سمت شانه

 .صدای غرش مردانه ای راشنیدم

 مگه کوری لعنتی؟ -

 

 .به پایین بود و چهره اش را نمی دیدمسر مردک رو 
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 عصبی بودم اما انگار آنکه باید یک عذرخواهی می

 !کرد؛ من بودم

 

 .ببخشید -

 

 بدون اینکه ببینم چه اتفاقی باعث خشم آن مرد شده،

 سرم را پایین انداختم؛ تا به راهم ادامه دهم... که

 مانتویم از پشت کشیده شد. با خشم به عقب برگشتم و

 م روی صورت مردی که تیپ سیاهی داشت، ثابتنگاه

 .ماند

 

 

 

 

 موهای بلند و مش قهوهای که زیبایی خاصی به آن

 .موهای لخت دورش می بخشید، مرا گیج و منگ کرد

 

 همین مانده بود؛ مردها هم موهایشان را مش کنند و با

 کش پشت سرشان ببندند... چشمانش قهوه ای بود و
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 که دختر بودم، حسرت مژه های پرپشتش برای منی

 بود... لباسش تیشرت چسبان مشکی و شلوارگرم کن

 سیاه با مارک آدیداس بود. هیکلش ورزشکاری نبود

 .اما خوش تراش بود

 

 نعره ای که کشید نشان داد؛ همان جنس خشن و نرینه

 ایست که برتریش را در صدای کلفت و گوشخراش می

 .بیند

 

 ین کدوم گوریعین یابو سرت رو انداختی، پای -

 .میری... گندی که زدی رو باید جمعش کنی

 

 لب باز کردم، جوابش را بدهم که سرم بی اراده سمت

 زمین پایین آمد. از تعجب چشمانم را بستم. یک کیسه

 پر از گوشت و مرغ بود که روی زمین ولو بود. تکه

 های مرغ کوچک بود و روی خاک ولو شده بود.

 

همه شکسته و داغان شده ازتخم مرغها نگویم که  

با  افتضاح بدی به بار آمده بود. من یک برخورد کوچک.بود
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او داشتم و این همه گند باال آورده بودم و خودم خبرنداشتم؟ 

 .شرمنده شدم

 

 .ببخشید... ماشین از پشت سرم بوق زد، ترسیدم -

 :دستش را به سمت چپ بلند کرد و گفت

 اهام بوق زدن تااحمق اون ماشین خودم بود که همر -

 زودتر سوار شم. مثل جن زده های عقب مونده؛

 !همچین پریدی تو بغلم انگار بمب کنارت ترکوندن

 

 با دیدن ماشین بنزی که کنار جاده ایستاده بود، خیس

 عرق شدم. سردرد و چشم دردم بیشتر شد. هندزفری

 :را ازگوشم بیرون کشیدم و گفتم

 ون پشت سرم بودم؛شرمنده... اصال متوجه نشدم. چ -

 .نفهمیدم چی شد؛ این همه ترسیدم

 

 اگه اون ماسماسک رو توی گوشت نذاری می فهمی -

 دورت چه خبره... فرهنگ استفاده ی چیزی رو ندارید،

 استفاده نکنین، نمی میرین... یاال همه شون رو جمع

 .کن و توی پالستیک بریز
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 با این حرف عصبی شدم. چشمان گرد شده نگاهش

 :دم و گفتمکر
از فکر کردی کی هستی که به من دستور می دی؟ اصال -

 خودت این بالکجا معلوم از دست پاچلفتی بود

 سرت نیومده؟

 

مربوط نیست... این توییکه با  احمقهر کی هستم، به توی  -

 .گیج بازی و خنگ بودنت منو به زحمت انداختی

 

 با خشم قدمی پیش رفتم و دستم را جلوی صورتش

 :دادم و گفتم تکان

 هر انتری که سوار اون ماشین شد، فکر می کنه -

 خداست... اما برای من اندازه ی پشه هم ارزش نداری

 که بخوام روی زمین بشینم و اینا رو جمع کنم. چشمت

 ...کور می خواستی سفت توی دستت نگهشون داری

 چون بوق ماشین خودت منو ترسونده باید خودت جمع

 .کنی

 

 ایین انداختم و به سمت مخالف چرخیدم. دو تادستم را پ
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 پسر با لباسهای تابستانی کنار ماشین ایستاده بودند و

 :به ما می خندیدند. یکیشون با صدای بلند گفت

 ساالر سوسکت کرد؟ نبینم دکترمملکت جلوی -

 ...دوستاش در برابر یه پاپتی کم بیاره

 

 عوریمشخص بود، آدمهای از دماغ فیل افتاده و بی ش

سمت جاده  بودند. نباید با آنها یک به دو می کردم. دو قدم به

برداشتم. دوباره دستم به عقب کشیده شد ومرد با خشونت 

 دندانهای بهم فشرده اش را تکان ریزی

 :داد و غرید

 اگه همین االن اینا رو جمع نکنی، کاری می کنم به -

 ...گه خوردن بیوفتی

 

 پی درکنم و حالش راپوزخندی زدم و خواستم کمی ق

 .بگیرم. حتما از مسافرانی بود که به پولش می نازید

 :دستش را با یک حرکت پس زدم وگفتم

 فکر کردی کی هستی که با من اینجور حرف می -

 زنی؟ اگه اهل اینجا بودی و می دونستی خان زاده کیه،

 .جرات نمی کردی با من این طور رفتار کنی
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 .هره ی بامزه ای پیدا کردمرد ابرویی باال داد و چ

 انگار هم شوکه شده بود هم باورش نمی شد نسبتی به

 خان زاده داشته باشم. با اینکه عصبانی بود و من هم

 از دستش خشمگین بودم، باید اعتراف کنم خیلی ژست

 .جذابی داشت

 

 مثال تو کی اون خان زاده میشی؟ -

 

 رففکر کن دخترشم... اگه بفهمه با من اینجور ح -

 .زدی؛ دمار از روزگار خودت و هفت جدت در میاره

 

 خنده ای از ته دل کرد و رو به پسرانی که به ماشین

 :تکیه داده بودند، کرد و گفت
 تحویل بگیرید بچه ها... این دخترک دهاتی... دختر -

 ...خان زاده س

 

 صدای خنده ی هر سه با هم هوا رفت. دو نفر از اهالی

 ی کردند و رد شدند. پسرک دستشبا تعجب به ما نگاه
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 :را به کمرش زد، رو به من کرد و گفت

 این خان زاده ی شما کدوم خریه، که من نمی شناسم؟ -

 

 از خنده ی هر سه ی آنها عصبی شدم. برای اینکه کم

 :نیاورم، اخم کردم و گفتم

 کامران خان... اگه نمی شناسی برو از تک تک اهالی -

 ن، کامران خان کیه و چهاین جا بپرس تا بهت بگ

 .کارایی از دستش برمیاد

 

 اخمهای پسرک درهم فرو رفت و دو نفر دیگه خنده

 یشان قطع شد و با شوک به من خیره شدند. لعنت به

 شانسی که من داشتم. از خستگی در حال ولو شدن

 بودن و حاال گیر این زبان نفهم ها افتادم. پسرک با پا

 .کردوسایل را به سمت جلو پرت 

 

 خون جلوی چشمانش را گرفته بود. انگار به اسم

 کامران خان حساسیت داشت که عین دیوانه ها به

 :چشمانم خیره شد و غرید

 گنده تر از کره زمین که نیستی، زمینم باشی فعال من -
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 با پاهام روی تو ایستادم... برو تا خون جلوی چشمم

 .رو نگرفته و خفه ت نکردم؛ دروغگوی دهاتی

 

 ست و پایم به لرز افتاد. چنان با حرص حرف می زدد

 که رگهای گردنش بیرون زده بود. نمی دانم از کجا

 فهمید دروغ می گویم اما حاضر نبودم در برابرش کم

 بیاروم.

 

 

ها نفهم و  پسران شهری همیشه فکر می کنند ماروستایی 

فقط تجمالت و پول آنها را  عقب مانده هستیم. در صورتی که

ریم. تمام آن جذابیت وزیبایی همه رنگ باخت و در نظرم ندا

بیشتر شبیه دراکوالشد. قدمی به عقب برداشتم و با خیرگی 

 :تمام گفتم

 من که داشتم می رفتم؛ تو پاچه مو گرفتی و نگهم -

 ...داشتی. اما یه چیزت خیلی باحاله

 

 با دیدن دو نفر از همسایه هایمان که با تعجب مارا

 .ند، کمی عقب رفتم. نخواستم ادامه بدمنگاه می کرد

 مردک فکر کرد از او ترسیدم. خشمگین نگاهم کرد و
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 :نعره کشید

 .خفه شو تا خفه ت نکردم -

 

 خداییش چه جوری می تونی خودتو با این اخالق -

 .مزخرفت تحمل کنی... سگ از تو آدم تره

 

 

 .به سمتم یورش آورد و با وحشت به سمت جاده دویدم

 ان می دویدم و به خودم و زبان درازم لعنت مینفس زن

 فرستادم. 

 

نگه داشتن آن  صدای چند تا از اهالی را می شنیدم که قصد

بودند و من هم به همین  مرد را داشتند. هر چه بود هم محلی

 درازی کردم. دلم خوش بود؛ که زبان

 

کم آورده بودم. تا  ضربان قلبم به هزار رسیده بود و نفس 

دویدم. وقتی به کوچه  ی خودمان را یک نفس سرکوچه

رسیدم، نفس راحتی کشیدم ودیوارهای بلند و سفید خانه ی 

 .خانه ی خودمان رسیدم اربابی را رد کردم و به
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 سروصدای موزیک و خنده های بلندشان تا در خانه

 ی ما می آمد. کاش دیوار بین ویال و خانه ی ما هم از

 همان دیوار عایق صدا میبلوک سیمانی و آجر بود تا 

 شد. اگر دو روز دیگر در این ویال می ماندند، یک

 دیوانه ی زنجیری به جمع دیوانگان جهان اضافه می

 شد. 

 

 روز گندی را سپری کرده بودم و دلم می خواست

 به همه چیز گیر بدم. پرچین را کنار زدم و وارد خانه

 ه هاشدم. هر چه به پدرم می گفتم؛ ما هم مثل همسای
 دیوار کنیم، بنده ی خدا کف دستش را باز می کرد و

 :می گفت

 .دستی که مو نداره بکن. از کجا بیارم دختر -

 

 با تمام این سختی ها بازهم برای من کم نمی گذاشت. با

 دیدن جای خالی ماشین غراضه ی شروین خدا را شکر

 کردم. وارد خانه شدم و سالم بلندی کردم. مادرم از

 .بیرون آمد و سری تکان داد آشپزخانه

 سالم... خوبی؟ -
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 :سرم را نشان دادم و گفتم

 سرم از درد داره می ترکه... یه مسکّن بده که تا شب -

 .بخوابم

 

 چرا دیر کردی؟ ...از رنگ و روت پیداست -

 لب گزیدم تا نگویم چه دسته گلی به آب دادم... هر چند

 دند، خبرهایتا غروب همسایه هایی که شاهد ماجرا بو

 .شنیدنی را به سمع و نظر مادرم می رساندند

 

 تو مدرسه کمی با فاطمه حرف زدم. اونا موندن درس -

 بخونن من اومدم بخوابم

. 

 جغد شدی؟ شبا بیدار و روزا خواب؟ -

 

 مامان؟ -
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 .اخمی کرد و با دست اشاره کرد، لباسهایم را در آورم

 مگه دروغ می گم؟ -

 

 ...ی خوام بخوابم؛ تا حالم خوب شهحاال یه روز م -

 جغد و خفاش شدم؟ خدا به دادم برسه؛ فردا به چه

 .حیوونی شبیه می شم

 

 برو آماده شو، تا ناهار بخوریم. اونوقت بگیر -

 .بخواب

 

 بعد از ناهار مسکنی که مادرم به دستم داد، را خوردم

 و به اتاقم رفتم. یاد پسری که کنار جاده دیدم، لحظه ای

 ذهنم سرک کشید. پررو بود... شاید از شروین هم به

 :بدتر... اخمی کردم و گفتم

 مرده شور همتون رو ببرن که فقط بلدین نر بودنتون -

 .ما زنا بکوبینررو با زورگویی تو س

 

 

 شکمم سیر شده بود و چشمانم بدجور اسیر خواب شده
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 .بود. صدای موزیک از ویالی کناری قطع نمی شد

 .پ آب استخرشان تا اتاقم می آمدصدای شلپ شل

 

 شانس که نباشد همین است. از درودیوار برای آدم می

اطرافم  بارد. سرم روی بالش نرفته خوابم برد و از دنیای

اوقات تلخم را  دور شدم. فقط یک خواب خوب می توانست

 ...تغییر دهد

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

 رس میساعت هشت شب بود. روی مبل ولو شدم و د

 .خواندم. پدرم با اخمهای بهم پیوسته وارد خانه شد

 :مادرم با دیدنش ابرویی باال داد و گفت

 چه خبر؟ ناراحتی؟ -

 سنسور کنجکاویم فعال شد. رو به پدری که با ناراحتی

 :در حال رفتن به اتاقش بود، پرسید

 .نکنه پسرای ارباب اذیتتون کردن -

 

 :سری رو به باال تکان داد و گفت

 .چیز خاصی نیست -
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 وارد اتاق شد و مادرم کنجکاوتر از من به دنبالش

 رفت. وقتی در اتاق بسته شد، صدای زمزمه هایشان را

 می شنیدم؛ اما هر چه دقت کردم، چیزی نفهمیدم. 

 

 .یک جمله ی مادرم که با صدای بلند ادا شد، شنیدم تنها

 .مگه ما احساس نداریم... این ظلمه -

 

 ن پدرم پچ پچ هایشان مرا وا داشت؛گفت صدای هیس

 به آرامی پشت دراتاق بروم. صدای پدرم را شنیدم که

 :می گفت
 .ما حرفی برای گفتن نداریم... از اول شرط کرده بود -

 

 از اول شرط کرده بود، درست! ولی چه جوری می -

 ...تونیم بعد از این همه سال

 

 اینکه صدای گریه ی مادرم، قلبم را لرزاند. فکر

 مشکلی پیش آمده باشد که پدرومادرم در مضیقه قرار

 بگیرند. ضربه ای به در زدم و با ناراحتی وارد اتاق
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 :شدم. پدرم با دیدنم اخم کرد و گفت

 چرا از پای درست بلند شدی؟ -

 

 .چی شده بابا؟ استرس گرفتم، نمی تونم درس بخونم -

 

 :پدر با دست پشت سرم را نشان داد و گفت

 ی خود... استرس برای چی؟ب -

 

 آخه چی شده که مامان گریه می کنه؟ اگه کمکی از -

 ...من برمیاد

 

 :مادرم با چشمان پراشک به سمتم چرخید و گفت

 به جای درس خوندن، برو کمی استراحت کن... فکر -

 کردی با درس خوندن به کجا می رسی؟

 

 :پدرم با اخم غرید

 زهرا دیوونه شدی؟ -

 

 :شم مرا نشان داد و گفتمادرم با خ
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 اصال دخترمه... نمی خوام درس بخونه... بهتره -

 .زودتر شوهرش بدیم و همین جا کنار خودمون بمونه

 

 :ابرو درهم کشیدم و با استرس پرسیدم

 ناراحتی شما از درس خوندن و دانشگاه رفتن منه؟ -

 

 .پدرم و مادرم همزمان دو کلمه را به زبان راندند

 .نه... آره -

 

 نه را پدر گفت و آره را مادر... گیج شده بودم و دلم

 می خواست از ماجرایی که آن دو را بهم ریخته بود،

 .سردربیاورم

 

 

 میشه راست و حسینی به من بگید، چی شده؟ -

 

 هیچی دخترم... تو برو به کار خودت برس... بعضی -

 وقتا پدر و مادرا باید مشکالتشون رو خودشون حل

 .کنن



 

 
83 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 نگاهش به در اشاره کرد که زحمت را کم کنم. شانهبا 

 ای باال انداختم و بعد از نگاهی به صورت سرخ مادرم

 از اتاق بیرون آمدم. صدای مادر را شنیدم که با لحن

 :معترضی گفت

 اصال چرا ما باید به خواسته ی اون عمل کنیم... کم -

 ...زحمتش رو نکشیدیم... اگه ما نبودیم، معلوم نبود

 

 هیس... ای کاش الل می شدم و به تو حرفی نمی -

 .زدم

 

 .من نمی ذارم اونا به خواسته شون برسن -

 

 تو غلط می کنی... زن ساکت شو و با موضوع کنار -

 .بیا... اگه االن بهت گفتم؛ برای این بود که آماده بشی

 

 ...من نمی تونم... شاید تو بتونی چون یه مردی -

 

 ی اعصابم خنج می کشید. هرصدای گریه ی مادر رو
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 چه بیشتر گوش می کردم، چیزی از ماجرای بینشان

 نمی فهمیدم. 

 

شان باشد، مرا خود فکر اینکه واقعا موضوع خصوصی بین

 .ر درسم کردمجبور به برگشتن سِ 

 کتاب شیمی کالس سوم را برداشتم و شروع به خواندن

 .مبحثهای مهمش شدم. کتابهایم یک جای سالم نداشت

 ز بس با ماژیک فسفری و خودکار جاهای مهم را خطا

 کشیده بودم

 

 

 

 

وقت شام که شد، هر دو از اتاق بیرون آمدند. پدرگوشی 

 :گذاشت و گفت نوکیای قدیمیش را روی میز کنار دستش

 خزان تو امروز با کسی جروبحث کردی؟ -

 

 خون در رگهایم منجمد شد. لعنت به همسایه های دهن

 کرده بودند. همانطور که سرم پایینلق که خبرچینی 
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 :بود، کتابم را بستم و گفتم

 .چیز مهمی نبود -

 

 چیز مهمی نبود کل محل دارن در مورد جروبحث تو -

 و سه تا پسر حرف می زنن؟

 

 مردم زیادی فضولن بابا... چیز مهمی نبود؛ وگرنه -

 .خودم بهتون می گفتم

 

 :آرامی گفت در حینی که تلویزیون را کانال می زد، به

 ...هزاربار گفتم؛ با مسافرا و غریبه همکالم نشو -

 

 تا کی با غریبه ها حرف نزنم؟ باالخره باید دانشگاه -

 برم و بتونم؛ از حق خودم دفاع کنم. دوست ندارم همه

 .به چشم یه آدم گنگ و کودن بهم نگاه کنن

 

 نچی کرد و کالفه دستش را به سمت آشپزخانه دراز

 :کرد و گفت

 .برو کمک مادرت کن... انقدرم بلبل زبونی نکن -
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 .چشم آرامی گفتم و از جایی که نشسته بودم، برخاستم

 :وارد آشپزخانه که شدم، مادرم با اخمهای درهم گفت

 چه عجب یادت افتاد؛ کمک کنی... چیه همش -

 !چسبیدی به اون کتابای لعنتی

 

 یششوکه شدم. باید این کج خلقیش را به حساب دعوا

 .با پدرم می گذاشتم و سکوت می کردم

 

 .ببخشید -

 

 :با خشم سفره و بشقابها را روی دستم گذاشت و گفت

 ...بگیر اینارو -

 مامان؟ -

 

 با چشمان پرآب نگاهم کرد. قلبم به درد آمد. بی اراده

 .در آغوشش کشیدم و صورتش را بوسیدم

 از چی ناراحتی مامان؟ من نامحرمم؟ -

 

 ا باال کشید و به صورتم نگاهی کرد. لبآب بینی اش ر
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 .باز کرد؛ حرف دلش را بزند ...اما پشیمان شد

 پلکهایش را روی هم فشار داد و نفس عمیقی کشید و

 :گفت

 

 .از دست بابات عصبانیم... دست خودم نیست -

 

 چی شده مگه؟ -

 

 .هیچی... تو ذهنت رو درگیر مشکالت ما نکن -

 

 هول داد. به اجبار به سمتبا دست مرا به سمت بیرون 

 .پذیرایی رفتم و سفره را پهن کردم

 

 پدرم پاهایش را روی هم انداخته بود و متفکرانه به

 تلویزیون خیره شده بود. فضای خانه سنگین و سرد

 بود. با ناراحتی سفره را انداختم و وسایل را چیدم.

 

 .ازاینکه حرفشان را به من نمی زدند، حس بدی داشتم 

 رگوشی حرف زدن داشتند، ولیپدرومادرم دگاهی 
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 .دعوای امروز و اوقات تلخ مادرم برایم معما شده بود

 زمان شام خوردن باز هر دو ساکت بودند.

 

 

که با صورتی سرخ به کتلتهای روبرویش خیره  رو به پدرم 

 :بود، گفتم شده

 بابا اگه برای درس خوندن من مشکلی هست، بگید تا -

 ...بدونم

 

 :ا اخم نگاهم کرد و غریدپدر ب

 توی اون مدرسه بهتون یاد ندادن، فضولی نکنی؟ -

 مشکلی که به تو ربط داشته باشه، اول از همه به

 خودت می گیم... پس زبون به دهن بگیرو غذاتو

 .بخور

 

 توی ذوقم خورد. لحنش تند و خشمگین بود. بغض

 کردم و سرگرم غذایم شدم. بغض لعنتی راه گلویم را

 بود. در حال بازی کردن با غذام بودم که مادرم بسته

 :گفت
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 اگه امشب غذاتو نخوری، اجازه ی درس خوندن -

 !نداری

 

 

 با شوک نگاهش کردم. رگ خوابم به دست مادر افتاده

 بود. به هر طریقی مخالفت ناگهانیش با درس خواندنم

 .را بیان می کرد

 

 چشمانش ریز و سرخ شده بود. امروز روز نحسی

 د، از همان اتفاق ظهر باید حدس می زدم؛ قمر دربو

 .عقرب است

 

 به زور غذایم را خوردم و ظرفها را جمع کردم. بعد از

 شستن ظرفها و جمع و جور کرد ِن آشپزخانه به پدرو

 مادرم که هر کدام گوشه ای نشسته بودند و در سکوت

 به سلایر شبکه ی دو چشم دوخته بودند، شب بخیری

 .تاقم رفتمگفتم و به ا

 

 

****************** 
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 دو روز گذشت و به دور حواشی روزمره با جدیت تمام

 مشغول به خواندن درسهایم بودم. 

 

به تازگی خانومی ازمرکز استان آمده بود و برای کنکور 

برگزار می کرد. خیلی دلم می خواست؛ از  کالس خصوصی

 استفاده کنم.  تجربیاتشان

 

زبان آوردن خواسته  داشتیم؛ جرأت به با شرایطی که در خانه

 کلنجار رفتم.  ام را نداشتم. تا ظهر با خودم

 

دستمزد معلم جدید  از ناظم مدرسه خانم احمدی در مورد

با پس اندازهای خودم  پرس و جو کردم. انقدر زیاد بود که

نمی توانستم، برای هر درس دوجلسه کالس بردارم تا رموز 

 صحیح را یاد بگیرم.  ی تست زدن و روش مطالعه

 

درست درس خواندن و  وقتی سر صف از راهکارهای

مهارت تست زنی حرف می زد،دل همه ی بچه ها آب شده 

 بود. 
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آن جا داشتند، فکر نکنم کسی بتواند  با وضع مالی که اهالی

 .دبیری سود ببرد از وجود چنین

 

 .زنگ آخر که زده شد، با بچه ها به کالس تست رفتیم

 از سه ساعت کار کردن، سردرد را بهانه کردم وبعد 

زد. هر به خانه برگشتم. شلوغ بازی بچه ها تمرکزم را بهم می

 لروزی که به کنکور نزدیک می شدیم، د

 بیشتر تاپ تاپ می کرد و استرس بیشتری به جانم من

 .ریخته می شد

 

 زمانی که قصد بیرون آمدن از مدرسه را داشتم، خانم

 .هم سبز شداحمدی جلوی را

 

 خزان جان کجا؟ چرا درس نمی خونی؟ -

 

 :با خستگی مقنعه را روی سرم درست کردم و گفتم

 .سردرد دارم... توی خونه بهتر می خونم -
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 نباید دقیقه ای رو از دست بدی... امید مدرسه ی ما -

 .به توست... باید افتخار آفرین باشی

 

 دم. هملبخندی زدم و سرم را رو به پایین تکان دا

مدرسه هم پدرم هر دو از من افتخار آفرینی میخواستند در 

 امکانات از رقبای صورتی که دانش آموزان شهری فول

 بودند؟ خوشدرم بودند. به چه چیز من دلق  

 

 .چشم. با اجازه تون من میرم خونه -

 ...باشه برو -

 

 همین که دو قدم به سمت د ِر ورودی برداشتم، اسمم را

 :مان دوقدم را جلو آمد. به آرامی گفتصدا زد و ه

 یادم رفت، بهت بگم... از فردا خانوم پارسا برات -

 کالس می ذاره... غذا و تغذیه ی مقوی با خودت بیار

 .که تا هشت شب باید توی مدرسه باشی

 

 :چشمانم گرد شد. با حیرت گفتم

 ...اما پدرم نمی تونه -
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 :لبخندی زد و زیر گوشم گفت

 .پولش نباش تو نگران -

 

 ...آخه چه جوری نگران نباشم، وقتی -

 :لپم را کشید و گفت
 مدرسه برای بچه های با استعدادش یه تسهیالتی در -

 نظر می گیره؛ جانم... تو فقط درس بخون... اگه رشته

 مهندسی دانشگاه سراسری قبول بشی یه جایزه خوب

 .هم از طرف مدرسه در انتظارته

 

 عجایب را داشتم. با چشمانیحس آلیس در سرزمین 

 :که تا انتها باز شده بود، زمزمه کردم

 جدی می گین؟ -

 

 مگه شوخی داریم؛ دخترم... یادت نره به مادرت بگو -

 تا نگرانت نشه... از فردا تا ساعت هشت شب توی

 .مدرسه ای
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 اما مدیر همین چند روز پیش زمانی که سر صف -

 ...بودیم از کمبود بودجه می گفت و

 

 خانم احمدی خندید و مرا به سمت در ورودی مدرسه

 :هول داد و گفت

 نمی خواد حساب بودجه ی مدرسه رو دستت -

 .بگیری... وقتی یه چیز می گم، خیالت راحت باشه

 

 با دلی پر امید و خوشحال از چنین مساعدتی که

 مدرسه نصیبم کرده بود، از مدرسه بیرون آمدم. تا

 لی رویا بافی کردم.وقتی به خانه برسم؛ ک

 

 

 

خودم رادانشجوی مهندسی می دیدم. رویایی که چهار  

سالپیش ارباب در دلم انداخت و با نگاه کردن به 

 :صورتم،لبخند زنان گفت

 این نگاه نافذ و محکم فقط برازنده ی یک خانوم -
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 مهندس زیباست... من مطمئنم روزی میشه تو رو جزو

 .دانشجوهای مهندسی می ببینم

 

 کامران خان با اینکه خان زاده بود و خودش حاال

 ارباب شده بود، از تحصیلکرده های خارج از کشور

 .بود. در رشته معماری در ایتالیا درس خوانده بود

 

 پدرم می گفت، این زمین و باغ موروثی رو برای اینکه

 اسم خاندانش از روی آن باغها برداشته نشود، ادامه

 ارباب به تنهایی به ویال می می دهد. من همیشه وقتی

 آمد، با پدرو مادرم به دیدنش می رفتیم و گاهی

 .مهمانش می شدیم

 

 

 مادرم کارهای خانه ی ارباب را انجام می داد و ارباب

 هر بار که می آمد؛ هدیه ای برای مادرم یا ما بچه ها

 .می آورد

 

 

 در میان راه چند بار به انگشتان الغر و سفیدم خیره



 

 
96 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 ک شد. حس شیرینی زیرهبخندی روی لبم شدم. ل

 .پوستم دوید

 

 کلی نذر و نیاز کرده بودم، در کنکور رتبه ی خوبی

 بیاورم. دلم نمی خواست سرنوشت خواهرانم را داشته

 باشم. از آن شهر کوچک که همه سر در کار هم

 .داشتند، خسته بودم

 

 رویایم، شهرهای بزرگ و امکانات بیشتر بود. از

 .تی خوانده شوم و تحقیر شوم بیزار بودماینکه دها

 

 

 باید به همه ی دنیا ثابت می کردم، دهاتی هم می توانند

 .به باالترین درجات علمی برسند

 

 با کلی ذوق و شوق از خبر خوبی که شنیده بودم، وارد

 خانه شدم. سالم بلندی کردم و به دنبال مادرم در خانه

 .سمت اتاق رفتم چشم چرخاندم. در اتاقش باز بود. به

 روی تخت دراز کشیده بود و سرش را با روسری
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 بسته بود. با ناراحتی کنارش نشستم و به آرامی سالم

 .کردم

 

 روسری را از روی چشمانش کنار زد و به آرامی

 :گفت

 .سالم دخترم... خسته نباشی -

 

 ممنون مامان... چی شدی؟ سرت درد می کنه؟ -

 

 

 

 زور باز می شد، نگاهم کرد وبا چشمانی که از درد به 

 :گفت

 .آره... از درد داره منفجر می شه -

 

 حرص خوردی؟ -

 

 مگه زندگی بدون حرص خوردنم می شه؟ -
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 اگه درددل کنی، آروم می شی مامان... بگو چی شده -

 .اگه کمکی ازم برنیاد الاقل سنگ صبورت می شم

 

 :پلکهایش را روی هم فشرد و گفت

 ...ت گفتمشاید به وقتش به -

 

 :کمی مکث کرد و گفت

 می تونی بری ویالی ارباب رو تمیز کنی؟ -

 

 

 ...پسرای ارباب -

 

 همه شون رفتن... حتما حسابی ریخت و پاش -

 کردن... با این حالم نمی تونم برم تمیزکاری کنم. اگه

 وقت نداری باشه برای فردا باهم بریم که تو هم خسته

 .نشی

 

 :فکری کردم و گفتم
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 ه خودم می رم تمیز می کنم... از فردا باید تا ساعتن -

 ...هشت شب توی مدرسه بمونم و

 

 .چشمانش گرد شد و با اخم نگاهم کرد

 تا هشت شب توی مدرسه چه خبره؟ -

 

 یه معلم خصوصی مخصوص تست زدن و راههای -

 ...درست درس خوندن برامون اوردن

 

 

 ...اما پولش رو -

 

 وهای آشفته ی مادرم کهلبخند زدم و دستی روی م

 :جوگندمی شده بود، کشیدم و گفتم

 چون شاگرد ممتازم مدیر برای من رایگان این کالس -

 .رو گذاشته... بقیه باید پول بدن

 

 :لبخندی روی لبش نشست و گفت
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 انگار زمین و زمان داره طوری می چرخه تا تو به -

 .آرزوت برسی

 

 ه کرد. با نگرانیدلم را پار غمی که در کالمش بود، بند

 :گفتم

 مامان، تو دوست نداری دخترت مهندس بشه و باعث -

 افتخارت باشه؟

 

 

 اشک در چشمانش جمع شد و کمی نیم خیز شد و

 :بوسه ای روی گونه ام نشاند و گفت

 کدوم مادری چنین چیزی رو دوست نداره... کور شه -

 اون مادری که آرزوی بهترینا رو برای بچه ش نداشته

رست رو بخون... خودم خونه یباش  ه. پاشو برو د 

 .ارباب رو فردا تمیز می کنم

 

 وقتی نگاه مهربانش را به صورتم دوخت، لبخند زدم و

 بوسه ای روی پیشانیش نشاندم. با هیجانی گنگ و

 مبهم از آینده ای که در رویای خود ساخته بودم،

 :دستانم را درهوا تکان دادم و گفتم
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 ز می کنم... تا االن درس خوندم... ایناالن می رم تمی -

 .چند ساعت رو به حساب استراحت کردن می ذارم

 .آخه خسته می شی -

 

 خسته نمی شم... از صبح روی نیمکت مدرسه -

 .نشستم؛ تنم خشک شده

 

 با خوشحالی از اینکه مادرم از درس خواندنم خوشحال

 می شود؛ به اتاقم رفتم. لباس های راحتی و آستین

 .اه پوشیدم تا زمان کار کردن؛ راحت باشمکوت

 

 از حیاط پشتی و از میان پرچین ها وارد باغ ویالی

 .اربابی شدم

 همه جای ویال را مانند کف دستم می شناختم. از البه

 الی درختان پرتقال و گردو و انجیر رد شدم و از در

 .پشتی وارد ویال شدم. با دیدن پذیرایی سرم سوت کشید

 

 

 تکه های کاغذ کادو و پوشالهای کاغذ رنگیبا دیدن 
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 فهمیدم جشن تولد داشتند. تمیز کردن آن بازار شامی

 که ساخته بودند، چند ساعتی وقت الزم داشت.

 

را با سنجاق پروانه ای شکلم باالی سرم جمع  موهایم 

می دانستم از میان موهایم سر می خورد اما بهتر .کردم

 ازهیچ بود.

 

تمام به کوب کار  کار کردم. سه ساعت به سرعت شروع به 

 .کردم تا ویال به شکل اولش در آمد

 

 انقدر شلخته بودن، نوبر بود. حتی لباسهایشان را

 روی تخت و زمین ولو کرده بودند. از اینکه مجبور

 بودم با دست لباسهای زیرشان را از روی زمین و توی

 حمام جمع کنم، حالم بد شد.

 

وپاشیده بودند. چگونه تا این حد بی مثل یک حیوان ریخته  

 !نظمی را تاب میآوردند
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 .صدای پدرم را که با تلفن حرف می زد، از حیاط شنیدم

 .پشت پنجره ایستادم و به استایل خمیده اش خیره شدم

 

 صدایش را واضح نمی شنیدم اما ناراحتیش را از راه

 .دور حس می کردم. زنگ خور تلفنش بیشتر شده بود

 

 اردیبهشت بود وزمان کاشت نشای برنج در نیمه ی

 .شالیزارها بود

 

 جور کردن کارگر و هزینه هایش خیلی زمان بر و

 سخت بود. شالیزارهای کامران خان بیشترین وسعت را
 در منطقه ی ما داشت و تماما در اختیار پدرم بود. 

 در

 کنارش شالیزار خودمان هم باید اداره می کرد. دلم

 الش و زحمتی که می کشید؛ میبرای این همه ت

 .سوخت

 

 کاش زودتر درسم تمام شود و برای خودم کاری دست
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 و پا کنم. محال است اجازه دهم در این جا بماند و برای

 ارباب کار کند.

 

فراهم کنم. با رفتن پدر  دلم می خواست بهترین ها را برایش 

گنگش قطع شد. از پنجره فاصله  به داخل خانه یمان، صدای

 .مشغول شدم رفتم و به گردگیریگ

 

 کارم تمام شد... خسته و کوفته دستی روی موهایم

 .کشیدم. سنجاق سرم نبود. هر چه گشتم پیدایش نکردم

 

 بی خیال سنجاق شدم و به خانه برگشتم. دست درد و

 کمر درد امانم را برید. دلم برای مادرم سوخت. چگونه

 اعتراض نمیهمیشه این همه کار را انجام می داد و 

 !کرد. مطمئنا مشکلش با پدرم سرهمین مسئله بود

 

 وارد خانه که شدم؛ بدون توجه به اطرافم به اتاقم رفتم

 و روی تخت ولو شدم. نای درس خواندن برایم باقی

 نمانده بود. می توانستم تا قبل از شام استراحت کوتاهی

 .بکنم و بعد از شام چند ساعتی درس بخوانم
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************************* 
 

 با روشی که خانم پارسایی درس می داد ونکته هایی

 که برای تست زدن آموزش می داد؛ نور امیدی در دلم

 پدیدار گشت. 

 

سرحال و قبراق ساعتها پای درس مینشستم و فقط به هدفم 

کرد و بی آمد؛ غرغری میفکر می کردم. فرگل گاهی می

 توجه به او در اتاق میماندم.

 

 هفته به کنکور مانده بود، که فرناز همه ی یک 

 ...ما را به خانه اش دعوت کرد. هم فرگل بود هم ما

 

 :من با خشم به مادرم نگاه کردم و غریدم

 مامان من نمی تونم بیام... خوبه می بینین یه هفته تا -

 کنکور مونده... االن وقت مهمونی بود؟



 

 
106 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 :تمادرم با کالفگی دستی روی سرم کشید و گف

 عزیزم تولد شروینه... نمی تونه که به ساز دل ما -

 .تولد بگیره

 

 .خب بین خودشون تولد بگیرن -

 

 ...نمی شه مادر... می خواد شروین رو غافلگیر کنه -

 بعد از این همه درس خوندن، یه نصف روز استراحت

 .ایراد نداره

 

 :عصبی بودم و با ناراحتی روی صندلی نشستم و گفتم

 ام... خودتون می دونین؛ تا خونه ی فرناز یهمن نمی -

 ساعت راه داریم... مطمئنا شب می خواین اونجا
 ...بمونین... وقت آزاد برای مهمونی و تولد رفتن ندارم

 .االن زمان جمع بندی تموم اون چیزاییه که خوندم
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 مادرم با ناراحتی دست راستش را روی دست چپش

 :کوبید و گفت

 .. مگه می شه تنها بمونی؟ اونم تویخدا مرگم بده. -

 !خونه ای که در و دیوار درستی نداره

 هزار بار گفتم ما هم مثل همسایه ها یه دیوار دور -

 بدبخت منخونه بکشیم؛ بابا همش می گه ندارم... االن 

 چی کار کنم؟

 

 :صدای پدرم بحث من و مادرم را خاتمه داد

 ...نمیایمزهرا برو به فرناز زنگ بزن، بگو ما  -

 

 :مادرم با ناراحتی میان حرف پدرم پرید و گفت

 .آخه تولد شروینه... نمی شه نریم -

 

 جمع کنین این مسخره بازیا رو... خرس گنده تولد -

 .گرفتن نداره

 

 :پشت بند حرف بابا رو به مامان گفتم

 ن ماموت رو داره، براش تولد می گیره؟س -
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 :و گفت مادرم با ناراحتی به من اخم کرد

 .خجالت بکش دختر... خب شوهرشه -

 

 آفرین مامان جان... درسته شوهرشه... تولدش رو -

 .می تونه بین خودشون دوتا بگیره

 مادر نچی کرد و با اخم به هر دوی ما نگاه کرد و

 :گفت

 من زنگ می زنم... اما با این کارتون فرناز رو -

 .دلخور می کنین

 

 کرد و در حالی که کنترل پدرم با اخم به مادرم نگاهی

 :تلویزیون را به دست می گرفت؛ غرغر کنان گفت

 .انگار نوبرش رو اورده -

 

 مادرم در حال زنگ زدن به فرناز بود که من به آرامی

 از پدرم تشکر کردم و به اتاقم رفتم. نیم ساعت بعد

 آالرم رسیدن پیامک حواسم را پرت کرد. 
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م و بدون خوندن پیامک شماره ی شروین اخم کرد با دیدن

 سرمرا به درسم گرم کردم. دو ساعت از زمان تماس مادرم

گذشته بود که صدای بوق ماشین آمد و بعد از چندثانیه صدای 

 .فرناز در گوشم پیچید

 

 سالم... سالم به بی معرفتای خودم. شما نیومدین ما -

 خودمون اومدیم. قرار شد فرگل و حامد و شیرین هم

 .بیان

 

 اولین بار شال سفیدی روی سرم انداختم. از اتاق برای

 بیرون آمدم و سالم کردم. مادرم فرناز را در اغوش

 .کشید و بوسید. گل از گلش شکفته شد

 

 

 خوش اومدی مادر... دلم پیشتون بود، چه کار کنم که -

 .تا کنکور خزان تموم نشه، توی خونه زندانی شدیم

 :با لحن معترضی گفتم

 !مامان؟ -
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 جانم... مگه دروغ میگم؟ االن خودت نگفتی از خونه -

 بیرون نمیای؟

 

 شروین وارد خانه شد و سالم کرد. آرام سالمی کردم و

 :رو به فرناز گفتم

 بااجازه من تا زمان شام درس می خونم بعد میام، -

 .پیشتون

 

 :فرناز نیشگونی از بازویم گرفت و گفت

 کیکی تولد شروینانقدر برای ما کالس نذار بابا...  -

 رو اوردم باهم بخوریم. تموم چیزایی که اماده کرده

 بودم رو با خودم اوردم دور هم باشیم... دو ساعت

 .درس نخوندن روی رتبه ت اثر نمی ذاره

 

 به پدرم نگاهی کردم. پدر ایستاده بود و با شروین

 دست می داد. متوجه نگاهم شد. مثل همیشه ناجیم شد

 :و گفت

 رو توی اتاقت درست رو بخون. از اینخزان ب -
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 مهمونیا و تولدا همیشه هست اما وقت برای درس

 .خوندن نیست

 

 دلم می خواست دورش بگردم و صورت خسته اش را

 .بوسه باران کنم

 .ممنون بابا جون -

 

 بوسه ای روی گونه ی فرناز نشاندم و زیر گوشش

 :گفتم

 فکر می کنهانقدر لی لی به الالی این مردک نذار...  -

 .چه تحفه ایه

 خندید و سیخونکی به پهلویم زد و مانند خودم زمزمه

 :وار گفت

 خفه شی که چشم دیدن شوهرمو نداری... خیلیم تحفه -

 .س... مخصوصا توی این دوره ی بی شوهری

 

 :با دست روی سرش کوبیدم و با خنده گفتم

 .واقعا خاک تو سرت -
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 :شروین ابرویی باال داد و گفت

 .به خانومم توهین نکن جغله -

 

 :اخمی بهش کردم و با لحن سردی گفتم

 قبل از اینکه خانوم تو باشه... خواهر خودمه و به تو -

 .ربطی نداره

 

 جا خورد و فرناز با تعجب به اخمهای من نگاه کرد. با

 :دیدن حال فرناز چشمکی برایش زدم و گفتم

 .حساب ببره حاال که برادر نداریم، باید از خواهر زن -

 .تو کاریت نباشه

 

 خندید و من با خیال راحت و بدون توجه به رگ گردن

 شروین که بیرون زده بود، وارد اتاق شدم. در را بستم

حرف  و هدفون صورتیم را روی گوشم گذاشتم تا صدای

 زدنها و شلوغی خانه مزاحم کارم نباشد. 

 

 یک یکساعتی می شد که در اتاق بودم. در حالی که روی

 تست ریاضی تمرکز کرده بودم، دستی روی شانه ام
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 نشست و مانند جرقه از جایم پریدم. با دیدن شروین

 .اخم کردم و هدفون بزرگ را از روی گوشم برداشتم

 

 این جا چه کار می کنی؟ -

 

 .هیچی فرگل اومده؛ خواستم خبرت کنم -
 مگه جارچی خونه تویی؟ -

 

 با دست زیر دستش دستش به سمتم دوباره دراز شد و

 :زدم و غریدم

 باور کن؛ دستت به من بخوره، جیغ می کشم و جلوی -

 .همه آبروت رو می برم

 

 ابرویی باال داد و بدون استرس به میز تحریر تکیه داد

 :و گفت

 فکر کنم، پیامی که برات فرستادم رو نخوندی؟ -

 

 از میز کمی فاصله گرفتم تا نفس شومش به صورتم

 :انم را زیر بغل گره زدم و گفتمنخورد. دست

 .الزم ندیدم بخونم... نه خودت برام مهمی نه پیامت -
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 پوزخندی زد و نگاه هیزش روی قسمت سینه ام زوم

 شد. با دنبال کردن نگاهش سریع دستانم را پایین

 :انداختم و یقه ی لباسم را باال کشیدم. خندید و گفت

 یه روزی طعم برای خودت لعبتی هستی... قول می دم -

 .این لعبت رو می چشم

 

 :باخشم در را نشان دادم و گفتم

 خفه شو شروین... گورت رو گم کن. بخدا شر به پا -

 .می کنم

 

 .اگه شر به پا کن بودی، سری قبل این کارو می کردم -

 

 بغضم گرفت. ترسیده بودم و نمی خواستم این عوضی

 آرامی به این ترس آگاه شود. به سمت در رفتم و به

 :گفتم

 ر مادرمو می کنم. اگهمن مالحظه ی قلب بیما -

 ...سالمتی عمه ت برات مهم نیست، مجبور بشم

 

 و آمد و دستش را به سمت صورتم آوردبه سمتم 
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 :گفت

 سالمتی عمه بیشتر از همه برای تو مهمه... می دونم -

 ...که

 

 :دستش را خشم پس زدم و گفتم

 . چطوره همین االن صداشبه بابام که می تونم بگم.. -

 کنم و بگم این داماد بی شرفش توی این اتاق چی می

 .خواد

 

 .سریع دستش را پایین انداخت و با خشم نگاهم کرد

 .رگ گردنش بیرون زده بود و صورتش سرخ شده بود

 :به گوشیم اشاره کرد و گفت

 بهتره تلگرامت رو چک کنی... برات چیزای خوبی -

 بهت فرصت می دم... از دیدار بعد دارم... چون بچه ای

 .چیزی که اونجا گفتم رو عملی می کنم

 

 سرش به یکباره خم شد و بوسه ای روی صورتم

 .نشاند. خشکم زد. قلبم برای چند ثانیه از حرکت ایستاد

 

 او با دیدن نگاه بهت زده ام، پوزخندی زد و از اتاق
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 بیرون رفت. برای اولین بار نتوانستم، جوابش را

 .دهم. باورم نمی شد تا این حد پست و پلید باشدب

 

 پایم به زمین میخکوب شده بود. توان رفتن به سمت

 میزم را نداشتم. زلزله به جانم افتاده بود.

 

 

حالم بد بودو عرق سردی که روی پیشانیم نشسته بود، توان  

خانه  ازپاهایم گرفت. صدای فرگل و احوال پرسیش را با اهل

 می شنیدم. 

 

در باز شد و شیرین وارد .اما حس نداشتم از اتاق بیرون بروم

 .اتاقم شد. با دیدنم خندید وخودش را در آغوشم انداخت

 .سالم خاله... من اومدم -

 

 دستانم را به زحمت باال آوردم و دور گردنش حلقه

 زدم. روح پاکش باید به من انرژی می داد تا از روی

 های نرمش نشاندم وزمین بلند شوم. بوسه ای روی لپ

 :گفتم
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 سالم به روی ماهت جوجو... حالت خوبه؟ -

 

 آره... خاله چرا روی زمین نشستی؟ -

 

 قبل از جواب دادن به سؤالش فرگل داخل شد و با دیدن

 :حالم، روی صورتش کوبید و گفت

 خدا مرگم بده، چه به روز خودت اوردی؟ چت شده؟ -

 

 

 

 از هم وارد اتاقبا صدای نگران فرگل مادرم و فرن

 شدند. قبل از اینکه حرفی بزنم، مادرم دست روی

 :پیشانیم گذاشت و گفت

 خدا مرگم بده، دختر ضعف کردی... چقدر بگم انقدر -

 ...به خودت فشار نیار

 

 

 شتم. مادرم بیمار بوداصل ماجرا را دان کاش توان گفت
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 و از طرفی می ترسیدم با فهمیدن اصل ماجرا خانواده

 بپاشه...از هم 

 

 

 

عشقی که به شروین  فرناز خواهرم بود و نمی خواستم با آن 

خودم بیایم با بخورد. تا به  بی شرف داشت، ضربه ی روحی

ک دست مادرم و فرگل ازروی زمین بلند شدم و شیرین کمِ 

 از من دور شد. به آرامی

 :گفتم

 .چیزیم نیست... کمی ضعف کردم -

 

 د از دقایقی با لیوان آبفرناز از اتاق بیرون رفت و بع

 .قند وارد اتاق شد

 ر من چرا فکر می کنی، دنیا فقط درسآخه خواه -

 خوندن و دانشگاه رفتنه... سالمتیت از هر چیزی مهم

 .تره

 

 آب قند را خوردم و گرما به تنم برگشت. لبخندی زدم و
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 برای اینکه آنها را نگران کنم، همراهشان از اتاق

 بیرون آمدم.

 

 

 

پست فطرت توی  ر جرأت نمی کردم تا وقتی شرویندیگ 

باید راه نزدیک شدنش را .خانه یمان حضور داشت؛ تنها بمانم

 سد می کردم. تپش قلبم زیاد

 .بود و هنوز دستم می لرزید

 

 .با دیدن حامد سالمی کردم و کنار پدرم نشستم

 برعکس شروین، حامد که غریبه بود، مانند یک برادر

 سند نجابتش بود. فرگل کنارم بود و چشم پاکیش

 :نشست و رو به پدرم گفت

 بفرما باباجون... داره خودکشی می کنه... وسط اتاق -

 افتاده بود و رمق نداشت روی پاش بایسته... حاال شما

 .هی ازش طرفداری کنین

 

 :پدرم با نگرانی به من نگاهی کرد و گفت
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 یدخترم اگه این جوری بخوای ادامه بدی، منم راض -

 .نیستم... هر چیزی به جای خودش

 

 

 بغضم بیشتر شد و راه نفسم را بند آورد. آتش نگاه

 سنگین و بی شرمانه ی شروین پوست صورتم را می

 سوزاند. از اینکه نمی توانستم حرف دلم را بگویم،

 .بیشتر حالم بد می شد

 با توأم دخترم، حرفامو شنیدی؟ -

 

 :گفت فرگل با حیرت به صورتم نگاه کرد و

 تو چیزیت شده؟ چرا این جوری مات و مبهوتی؟ -

 

 :شروین با خباثت تمام گفت

 نکنه از این قرص مرصایی که بین جوونا مد شده؛ -

 خوردی تا بیشتر بیدار بمونی و درس بخونی؟

 

 .با خشم نگاهش کردم و پرخاش کردم

 .نه خیر... فقط کمی حالم بد شد -
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 :رو به پدرم کردم و گفتم

 ان نباشین... قول می دم دیگه نذارم چیزی حالمنگر -

 .رو بد کنه

 

 بعد از اینکه حالم بهتر شد، شام خوردیم و کیک

 آوردند. لب به کیک نزدم و کلی بهانه آوردم. همین

 مانده بود، کیک تولد آن مرتیکه ی بی شرف را

 بخورم.

 

ل خرابم خواهرها اجازه ی کارندادند و خودشان به خاطر حاِ  

 حال مادرم بودند. شیرین کنارمکمک 

 نشسته بود و با هم منچ بازی می کردیم. صدای زنگ

 گوشیم بلند شد. 

 

 .پرداختم بدون توجه به گوشیم، به بازی

 گوشی روبروی صورتم قرار گرفت. با دیدن دست

 :شروین اخم کردم و گفتم
 اگه می خواستم جواب بدم، خودم بلند می شدم و -

 .ورش می داشتم
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 ندی زد و بدون اینکه کسی متوجه شود، چشمکیپوزخ

 :زد و به آرامی گفت

 تویی که با یه اشاره پس میوفتی، برام انقدر شاخ -

 .نشو

 

 گوشی را گرفتم و با دیدن نام فاطمه تماس را برقرار

 کردم. سروصدای خانه زیاد بود. جرأت نداشتم، به

 :اتاقم بروم. وارد حیاط شدم و گفتم

 .جانم -

 

 :با نگرانی گفت فاطمه

 خزان دلهره به جونم افتاده... هر چی می خونم، -

 چیزی توی ذهنم نمی مونه.. هر چی به کتاب نگاه می

 .کنم، انگار چیزی بلد نیستم... همش از مغزم پر کشیده

 به سمت حیاط پشتی رفتم تا از دید همسایه ها دور

 

 :باشم. بعد از ساکت شدنش، پاسخ دادم

 استراحت کن... خانوم پارسایی می فاطمه یه روز -

 گه؛ هر وقت مغزتون هنگ کرد، به خودتون استراحت

 .بدین... االن هم خسته ای هم استرس داری
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 - قلبم داره میاد توی دهنم تری...از اس یآی گفت.

 - کار کردی؟ یبا خواستگارت چ

 - به بابام گفتم؛ جوابم رو بعد از جواب کنکور

 گم یبهشون م.

 - داری ترساس یخیل ینهمبرای .

 - وای خزان اگه قبول نشم، بیچاره ام ...باید با تموم

 کنم ظیآرزوهام خداحاف.

 

 شرایطش را می دانستم و برایش غصه می خوردم. تا

 چه زمان این فرهنگهای دست و پاگیر از شهرستانهای

 کوچک هم برچیده می شد.

 

ی باالی وقتی سریالها را نگاه میکردم و می دیدم؛ دختر 

بیست سال، سرکار میرود و برای خودش حق انتخاب دارد، 

 .دلم غنج می زد

 

 آرزوی چنین زندگی را داشتم. دوست داشتم اول
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 استقالل مالی داشته باشم بعد ازدواج کنم. زندگی به

 مادر و خواهرانم را دوست نداشتم.سبک 

 

 .پروازی بود اما پرکشیدن به اوج را دوست داشتم شایدبلند

 نگران نباش عزیزم... فردا بیا خونه مون، نکاتی که -

 .خانوم پارسا بهم گفته رو بهت می گم

 

 .قربونت بشم. مرسی که انقدر مرام خرجم می کنی -

 

 به خاطر موهبتی که نصیبم شده بود، هر چه خانم

 پارسا آموزش می داد، جزوه می کردم و به فاطمه می

 ه چرخیدم. شرویندادم. بعد از خداحافظی به سمت خان

 کنار در ایستاده بود و رفتارم را زیر نظر داشت. 

 

 

 

بعد  اعتنا به او جلو رفتم. نمی دانم چه مرگش شده بود که بی

قاتل  از این همه مدت درست همین روزهای پراسترس

 .اعصاب و روانم شده بود



 

 
125 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 ...تا بعد از کنکور بهت وقت می دم... بعد از کنکور -

 :ردم و غریدمبا خشم نگاهش ک

 بعد از کنکور که برات فک باقی نمی ذارم؛ تا بیشتر -

 از این زر بزنی... به جون مادرم کاری می کنم نتونی

 !پاتو توی این محل بذاری

 

 :پوزخندی زد و گفت

 .ترسیدم... نکن این جور -

 

 .خفه شو عوضی -

 .با ما به از این باش که با خلق جهانی -

 

 :گفتمبا خشم نگاهش کردم و 

 ...آخه تو آدمی -

 

 تقصیر بابات شد... اگه اجازه می داد خواستگاری تو -

 بیام االن توی برزخ نبودم... وقتی جای من نیستی؛

 .نمی تونی حالمو بفهمی

 

 غلط کردی دلت پیش یکی دیگه س می ری با -
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 خواهرش ازدواج می کنی... شروین به جون مامانم

 م؛ فرناز بفهمه تو کیاگه دوباره ور بزنی کاری می کن

 .هستی

 

 از کنارش رد شدم و وارد خانه شدم. به رسم شب

 نشینی همه تا پاسی از شب خانه ی ما بودند. بعد از

 رفتن مهمانها به اتاقم رفتم. دلهره و استرس کنکور

 حتی اجازه ی فکر کردن به پیام شروین را نداد. حس

 ...ستمی کردم بیست و چهار ساعت در روز برایم کم ا

 

 روزهای آخر به شدت خسته و خوابالود بودم. اما

 مقاوت می کردم و در آن گرمای خفه کننده و شرجی

 تمام وقت درس می خواندم. 

 

در تمام هفته گوشی راخاموش کرده بودم و با هیچ کس 

وقتی استرس مرا می دید، به فرگل و  تماسی نداشتم. مادرم

 .نکور به خانه ی ما نیایندکرده بود، تا بعد از ک فرناز سفارش

 

 آرامشی که بر خانه حاکم بود، بهترین موقعیت برای

 .مرور درسهایم بود
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 روز آخر با تمام استرسی که داشتم؛ به توصیه ی

 خانم پارسا از ساعت پنج بعد از ظهر در اتاقم را بستم

 و دیگر به سراغ کتابهایم نرفتم. شب با اینکه دلهره

 ل گاوزبانی که مادرم بهم دادهداشتم به مدد دمنوش گ
 بود، خوابیدم. تا حدی خیالم راحت بود. تمام تالشم را

 ِد خداتا آن زمان کرده بودم و بقیه ی امور را به خو

 .سپردم

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

 

 

 

 بعد از اینکه از جلسه بیرون آمدم، پدرم جلوی در

 .یدمحوزه ی امتحانی منتظرم بود. با ذوق به سمتش دو

 

 پشتش به من بود و با تلفن حرف می زد. پشت سرش

 که ایستادم، این جلمه را با صدایی گرفته و ناراحت

 :شنیدم

 ...هر چی شما بگین، ارباب... فقط کمی مهلت بدین تا -

 

 حضورم را حس کرد و به سمتم چرخید. غم سنگینی
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 در چشمانش موج می زد. با دیدنم سری تکان داد و

 :گفت

 .. بعدا تماس می گیرم... االن خزان بیرونچشم. -

 .اومده باید برگردیم خونه

 

 تمام ذوقی که در دلم بود، به یکباره خنثی شد. با

 :کنجکاوی پرسیدم

 بابا میشه بگی این ارباب چی می گه که انقدر شما -

 رو بهم می ریزه؟

 

 

 عصبی بود و دستش به لرز افتاده بود. عرق روی

 :و گفت پیشانیش را پاک کرد

 یه مشکل مالی پیش اومده... باید برم تهران با ارباب -

 .حل و فصلش کنم

 

 

 من که مو را ازر خشکم زد... مشکل مالی؟ آن هم پد

 ماست بیرون می کشید؟ نگرانش شدم و خوشی آزمون

 .خوبی که داده بودم، ازسرم پرید
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 بابا... نکنه برات پاپوش درست کردن؟ می خوای منم -

 ...زمان حساب و کتاببیام و 

 

 :با اخم نگاهم کرد و گفت

 .برو خونه... انقدر حرف نزن -

 

 

 با دلخوری از ماشین پیاده شدم و به خانه رفتم. هر چه

 بود، باید می فهمیدم. با دیدن کفش های فرگل آرام و

 بی صدا وارد خانه شدم. صدای مادرم و فرگل از

 .ا نوازش دادآشپزخانه می آمد. بوی ماکارانی مشامم ر

 

 همین که لب باز کردم، سالم بگویم؛ حرفی که شنیدم،

 .مرا به سکوت وا داشت
 کاش دانشگاه قبول نشه... این جوری تو و بابا -

 داغون میشین... خزان پاش به تهران یا یه شهر دیگه

 رمی کنه. دختبرسه، همه ی ما رو فراموش

 .بلندپروازیه
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 ...نمفعال نمی خوام درموردش فکر ک -

 

 نمی خوای فکر کنی و االن یه ساعته داری اشک می -

 ریزی؟ چرا بهش نمی گین از رفتنش ناراحتین؟

 

 

 ...فرگل نمی تونم؛ مانع پیشرفتش بشم... می فهمی -

 هزار بار بهت گفتم؛ شما خیلی چیزا رو نمی دونین؛

 ...انقدر روی مخم راه نرو

 

 من و قبولیانگار واقعا خبرایی بود و این خبرها به 

 دانشگاهم مرتبط بود. سالمی کردم و وارد آشپزخانه

 شدم. با دیدن چشمان سرخ مادرم، قلبم تیر کشید.

 

هرچقدر هم که بلند پرواز باشم، نمی توانم زحماتش رانادیده  

بگیرم و بروم. برای یک لحظه از خودم و تمامآرزوهایم عقم 

 .گرفت

 جور اشک میمامان مگه دخترت مرده که داری این  -

 ریزی؟
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 :با دیدنم سریع اشکش را پاک کرد و گفت

 .این چه حرفیه مادر... زبونت رو گاز بگیر -

 

 :فرگل نیشخندی زد و گفت
 فکر کرده؛ تحفه ی نطنزش اگه ازش دور شه؛ -

 ...لولوخورخوره می خوردش

 

 :رو به مادرم کردم و با بغض گفتم

  من پشیموناز االن چرا دارین گریه می کنین؟ اصال -

 شدم... اگه قبول هم بشم، از این جا نمی رم... سعی می

 کنم شهرای نزدیک خودمون رو بزنم که مجبور نشم از

 این جا دور شم. خوبه؟

 

 مادر با دید ِن حالم، صورتش را پاک کرد. دستانش را

 .باز کرد و در آغوشش جا گرفتم

 رخسته نباشی مادر... نگفتم؛ فالگوش ایستادن، کا -

 بدیه؟
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 بخدا فالگوش نبود... اومدم توی خونه صداتون رو -

 .شنیدم

 

 :نگاهی به اطراف کردم و رو به فرگل گفتم

 شیرین کجاست؟ توی حیاط نبود؟ -

 

 :فرگل نفس عمیقی کشید و گفت

 .با خواهرشوهرم و مادرشوهرم رفته لب دریا -

 

 تنها؟ -

 

 ...می گم با مادربزرگ و عمه ش رفته -

 

 :باال دادم و گفتم ابرویی
 چه دلی داری تو... من بچه مو جلوی چشم خودم -

 ...توی دریا نمی فرستم؛ انوقت تو

 

 - کردن و دو فیسیاه ...چرت نگو ...حال یه لط سق

 مدام توی سرتده؟ تو که ساعت از دستش راحتم، ب
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 شه، برای من نطق یم سرت چیاون کتابای کوفتیه 

 ؟یکنیم

 

 حتی به سمت اتاقم رفتم. از اینکهنچی کردم و با نارا

 .کسی از ترقی و رشدم خوشحال نمی شد، دپرس شدم

 وارد اتاق نشده بودم؛ که صدای فرگل مرا از افکار

 :درهم و برهمم بیرون کشید

 پروفسور، با این همه کله تو برف کردن، به کجا -

 رسیدی؟

 

 همانجا پایم روی زمین چسبید. با چشمان پراشک روی

 .چرخی زدم و به صورت ناراحتش خیره شدمپای چپ 

 تمام خشم و ناراحتیم از پدرو مادرم را برسرش هوار

 .کشیدم

 

 هیچی کله مو از برف بیرون اوردم و به دنیای -

 یخبندون رسیدم. فکر کنم این جواب... خوشحالت می

 .کنه

 

 قطره اشکی روی صورتم چکید و با بغض وارد اتاقم
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 کوبیدم. انگار آسمان با تمام شدم و با خشم در را بهم

 عظمت روی سرم هوار شد تا بفهمم من همان دختر

 روستایی هستم که سهمی بیشتر از اینی که داشتم؛

 نباید می خواستم... صدای فرگل را در میان هق

 .زدنهایم شنیدم

 

 مامان این چشه؟ چرا پاچه ی منو گرفت؟ -

 

 مادرمپشت در نشستم و هق زدم. به دقیقه نکشید که 

 پشت در آمد و همچنان که با دست ضربه به در می زد،

 :اسمم را صدا زد و گفت

 چرا گریه می کنی، مادر؟ مگه من چی گفتم؛ اینجور -

 ناراحت شدی؟

 

 :میان گریه و زارزدن، فریاد کشیدم

 هیچی... می خوام آرزوهام رو توی همین اتاق دفن -

 برای قبولی کنم؛ تا دل شما و بابا آروم بگیره... اگه

 دانشگاه من انقدر هر دوتون غصه می خورین؛

 آرزوهامو توی دلم می کشم؛ تا شما اشک نریزی و بابا

 منو بی عاطفه ندونه. هردوتون ناراحتین و حرفی نمی
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 ...زنین.... نمی خوام... هیچی از این دنیا نمی خوام

 کاش زودتر گفته بودین و این همه زحمت نمی

 ...کشیدم

 

 زدم و ناراحتیم را بیرون می ریختم. از اینکهزار می 

 به یکباره پدرو مادرم از موفقیتم تا این حد ناراحت

 بودند، قلبم تیر می کشید. 

 

سربلندی و افتخارش باشم و  پدرم همیشه می گفت؛ باعث

دخترشان را گرفته بودند. صدای  حاال هر دو عزای موفقیت

 .سوختشنیدم، بیشتر دلم  پر بغض مادرم را که

 

 این چه حرفیه عزیزم؟ کدوم پدرو مادری از موفقیت -

 دخترش ناراحته... به جون خودت اونجور که تو فکر

 ...می کنی نیست

 

 :فرگل با ناراحتی گفت

 مامان ولش کن... خودشو لوس کرده... خجالتم نمی -

 کشه؛ هیجده سالشه عین دختر بچه های ده ساله قهر

 .می کنه و عرعر می کنه
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 دست محکم روی در کوبید. به خاطر وزن من که به با

 در تکیه داده بودم، نتوانست در را باز کند. با صدایی

 :که شبیه جیغ بود، گفت

 خجالت بکشه دیوونه... مامان اگه قلبش بگیره چه -

 .خاکی به سرم بریزم

 

 با شنیدن این حرف مانند جرقه از جا پریدم. چنان از

 این اصل مهم را فراموش خودبی خود شده بودم؛ که

 کرده بودم. از روی زمین بلند شدم.

 

صورتم را پاک کردم و آب بینی ام را باال  با کف دست 

 کشیدم. ازاتاق بیرون آمدم و با دیدن مادرم که روی شانه ی

غلیان  فرگل سرگذاشته بود و گریه می کرد؛ احساساتم به

 درآمد. مادرم را از پشت بغل کردم و گریه کنان

 :گفتم

 مامان جون منو ببخش... غلط کردم. بخدا نمی -

 خواستم ناراحتتون کنم. دلم شکست وقتی گریه ی شما

 و ناراحتی بابا رو دیدم. اگه شما تا این حد، ناراحت
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 قبولی من توی دانشگاه بودید، چرا تشویقم کردین و

 .حمایتم کردین

 

 مادرم چرخید و مرا در آغوش کشید. بوسه ای روی

 :تم نشاند و با نگاهی به صورتم، گفتصور

 ...قربون چشمای خوشگلت بشم... گریه نکن مادر -

 من و پدرت خیلی خوشحال می شیم... از االن دلتنگ

 روزی هستیم که از پیشمون بری... هر چی باشه پدرو

 ...مادریم

 

 :فرگل دستش را در هوا تکان داد و گفتم
 ین بازارگرم کنحاال کو تا جواب کنکور بیاد... همچ -

 شدین انگار توی دانشگاه تهران براش فرش قرمز

 پهن کردن... شاید قبول نشد... از االن دارین برای

 !چیزی که اتفاق نیوفتاده غصه می خورین؟

 

 :صورت مادرم را بوسه باران کردم و گفتم

 حق با فرگله... کو تا جواب کنکور بیاد... شاید همین -

 .ونم قبول نشمجا... مرکز استان خودم
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 تا وقتی فرگل خانه ی ما بود، هر سه دور هم نشستیم

 و سعی کردیم؛ ناراحتی دقایق اولیه را از ذهنمان دور

 کنیم. 

 

 با رفتن فرگل به اتاقم رفتم و گوشیم را روشن

 کردم. دلم می خواست از حال و احوال دوستان خبر

 داشته باشم. مخصوصا فاطمه که برایم خیلی نتیجه ی

 .کنکورش برایم مهم بود

 

 اولین چیزی که جلوی چشمم آمد، پیام شروین بود. بعد

 از یک هفته تازه یاد حرف شروین افتادم. با باز کردن

 .پیامش خشکم زد

 

 عشق بی مثالم... می دونم دست نیافتنی هستی اما -

 من در تب عشقت چنان سوختم که هر چی اطرافم باشه

 .به تلگرامت بزننم. یه سر ابا خودم می سوز

 

 از کلمه ی سوزوندش رعشه ای به جانم افتاد. وارد

 تلگرام شدم. پیامش را که باز کردم، خشکم زد. دلم می
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 خواست با سر روی دیوار بکوبم... مگر می شود؛

 کسی تا این حد شرور و پلید باشد؟ عکس صورتم را

 روی بدن نیمه برهنه ی زنی دیگر گذاشته بود و

 .ودزیرش نوشته ب

 

 اگه با دل بی قرارم کنار نیایی؛ کاری می کنم آبروت -

 .بره... شماره تلفنت رو همه جا پخش می کنم

 

 

 

 :با خشم نوشتم

 خیلی پست و رذلی... هر کاری دلت خواست بکن. من -

 اهل خیانت کردن به خواهرم نیستم. عارم میاد بهت

 .نگاه کنم بی شرف

 

 .عکس گرفتم از صفحه ای که پیش رویم باز بود،

 ازدرون چون کوره ی آتش بودم. وارد سرویس

 بهداشتی شدم و آب سرد به صورتم زدم تا گرمای تنم

 کم شود. پوستم می سوخت و حالم بد بود. به اتاق
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 برگشتم و به فاطمه زنگ زدم و با شنیدن صدای

 شادش فهمیدم از نتیجه ی کارش راضیست. 

 

 رفتم و بعد از شنیدنبعد از اوبا چند تای دیگرهم تماس گ

 .حرفهایشان گوشی را کنار گذاشتم

 

 

 

 

 دلم روشن بود که جای خوبی قبول می شوم. تمام

 کتابهایم را درون کارتن خالی گذاشتم تا به کتابخانه ی

 مدرسه تقدیم کنم. سعی کردم دیگر به شروین و حیوان

 صفتیش فکر نکنم. بیشتر خودم را نابود می کردم و او

 .ی رسیدبه هدفش م

 

 غروب بود که فرناز و شروین بدون اطالع قبلی

 :پیدایشان شد. فرناز با خوشحالی سمتم آمد و گفت

 چه کار کردی؟ -
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 شانه ای باال انداختم و برای اینکه حساسیت مادرم را

 :بیشتر نکنم، به آرامی گفتم

 .نمی دونم... باید منتظر نتیجه بود -

 

 :شروین خنده ای کرد و گفت

 ه قبول شدن توی دانشگاه سراسری کار هرکسه؟مگ -

 زیادی روش تمرکز نکن و سعی کن از زندگیت لذت

 .ببری

 

 لذت زندگی من در رشد و ترقی مه... نه در چیزایی -

 ...که ذهن منحرف شما

 

 :فرناز نیشگونی از بازویم گرفت و گفت
 این چه نوع حرف زدنه؟ مگه شروین چی گفت؛ این -

 دی؟جور جوابش رو می

 

 به تو ربطی نداره... خودم می دونم؛ جواب شوهرت -

 .رو چه جوری بدم
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 :مادرم میانه را گرفت و گفت

 بی خیال این حرفا... خزان برو شربت بیار... نمی -

 .بینی هر دوشون عرق کردن

 

 گرمای تابستان نفس گیر بود. به سرعت از جلوی

 ودچشمانشان دور شدم و به آشپزخانه فرار کردم. وج

 این بشر را هیچ گونه نمی توانستم تحمل کنم. 

 

آن روی کثیفش را نشانم داده بود، در حد مرگ از  از وقتی

آمد و  اونفرت داشتم. فرناز لباسش را عوض کرد و به سمتم

 :به آرامی گفت

 ...فرگل می گفت؛ مامان امروز خیلی غصه خورده -

 

 راز این رفتارشان به شدت کالفه و عصبی بودم. د

 خانه ی خودم بودم و حرفم همه جا بود. اخمی کردم و

 :گفتم

 ...مامان کمی احساساتی شده بود و -

 

 مامان احساساتی شده بود یا تو داری خودخواهانه -
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 برخورد می کنی؟
 شوکه شدم. لیوان شربتی که توی دستم بود، را روی

 کابینت گذاشتم. هر حرفی که روی زبان آمد تا بگویم،

 رف شدم.سریع منص

 

 

 

جوابش را دادم. پشت چشمی  نفس عمیقی کشیدم و با سکوتم 

 :برایم نازک کرد و گفت

 هنوز قبول نشدی چه خودتو گرفتی... وای به روزی -

 .که قبول شی

 

 باز سکوت کردم و وقتی کارم تمام شد؛ سینی شربت را

 :به دستش دادم و گفتم

 لیتبهتره بری پیش شوهرت که داره مخ مامانو تی -

 .می کنه

 

 

 صدای بلندش که با هیجان موضوعی را تعریف می

 :کرد، به گوشم می خورد. فرناز اخمی کرد و گفت



 

 
144 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 مثال با سکوتت می خوای چیو ثابت کنی؟ اینکه -

 !سنگدلی یا باکالسی

 

 به حد انفجار رسیده بودم. نمی دانم این دو خواهر چه

 خمیاز جانم می خواستند؛ که دست بردار نبودند. ا

 :کردم و غریدم
 من با سکوت خودم بیشتر حال می کنم، به اینم -

 حسودیتون می شه؟

 

 با یک دست روی صورتش کوبید و مانند زنان شصت

 :ساله چشم گرد کرد و گفت

 

 چی خدا مرگم بده... منی که از زندگیم راضیم؛ باید به

 تو حسودی کنم؟

 

 اراگه راضی هستی، پس زبونت رو توی دهنت نگه د -

 و به کا ِر من کاری نداشته باش... خودت می دونی از

 .فضولی کردن تو کارم به شدت بیزارم

 

 وقتی نگاه متعجبش رادیدم؛ سینی شربت را خودم از
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 روی کابینت برداشتم و به راه افتادم. سینی شربت را

 روی میز عسلی وسط پذیرایی گذاشتم و کنار مادرم

 نشستم.

 

 

 حضور من رو به مادرمشروین بدون توجه به  

 :می گفت

 ...آره عمه جون... خبر نداری چه دنیای کثیفی شده -

 دخترای فاسد از طریق همین گوشیا نمی دونین

 چطوری دارن مشتری جمع می کنن و کسی جلوشون

 رو نمی گیره... بعضی وقتا می گم، اینا خانواده ندارن؟

 

 مادرمشستم خبردار شد، داره به پیامش اشاره می کند. 

 :روی پایش کوبید و گفت
 استغفرهلل... دوره ی آخر زمونه... یعنی پلیس نمی -

 تونه، جلوی کارشون رو بگیره؟

 

 انقدر زیادن که حریف نمی شن... عین قارچ دارن -

 سبز می شن و خدا به داد چند سال دیگه کنه... به

 .نظرم به زور بشه یه دختر سالم پیدا کرد
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 :ان شربتم را به دست گرفتم و گفتمپوزخندی زدم و لیو

 تو چرا حرص می خوری؟ تو که دختر سالم گیرت -

 اومده؟

 

 .برای نسل آینده حرص می خورم -

 تو مراقب خودت باش گند نزنی توی زندگیت، نسل -

 .آینده رو به خودشون واگذار کن

 

 مادرم چشم غره ای به من رفت و مجبور شدم، سرم را

 ی اینکه زیادی همکالمشان نشوم؛پایین بیاندازم. برا

 گوشی به دست گرفتم و بازی کوییز آف کینگز را

 شروع کردم. نگاه سنگینش را حس می کردم اما توجه

 ی نشان ندادم. 

 

شالیزارها و  هر سه با هم در مورد برداشت محصول

خود شدم. در حال  کارهای پدرم حرف زدن و من غرق بازی

به  بودم که مادرم ازیجواب دادن به سواالت درون ب

 .ببیند آشپزخانه رفت؛ تا شامی تدارک
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 ر مادرم واردامی از روی مبل برخاستم و پشت سبه آر

 .آشپزخانه شدم

 

 مامان می خوای چی درست کنی؟ -

 .کباب شامی... شروین خیلی دوست داره -

 :زیرلب زمزمه کردم

 .کارد بخوره به اون شکمش -

 

 :مادرم اخمی کرد و گفت

 دیدا خیلی بد شدیا! چرا با شروین انقدر دشمنی؟ج -

 مشکلت با این بچه چیه؟

 

 .آرام حرفش را می زد؛ که صدایش را بچه ها نشنوند

 :پوزخندی زدم و گفتم

 دشمن نیستم؛ ازش خوشم نمیاد... فکر می کنه خیلی -

 حالیشه و دیگران نفهمن... بدم میاد از اخالقش. از

 بدی بهش دارم... کاشنوع نگاهش بدم میاد... حس 

 .می تونستم، دقیقا حسم رو براتون توضیح بدم
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 مادرم لبش را گزید و در حالی که پیاز رنده می کرد،

 :زمزمه وار گفت

 خجالت بکش دختر... آدم با شوهر خواهرش این -

 جور تا نمی کنه. به این رفتارت ادامه بدی؛ محبت بین

 بی پروا باشیخواهریتون از بین میره... دوست ندارم 

 و هر چی از دهنت در میاد بگی... تو هر جای دنیا هم
 بری باز دختر این خونه ای و باید با خواهرات مهربون

 ...باشی

 

 با بغض نگاهش کردم و با دست روی دهانم کوبیدم و

 :گفتم

 اگه شما با سکوت من خوشحال تری... چشم دیگه -

 .احساسم رو بروز نمی دم و حرفی نمی زنم

 

 اشک چشمش را که از آب پیاز بود، پاک کرد و مایه ی

 :کباب شامی را به سمتم گرفت و گفت

 ...از دست شما دخترا من دیوونه نشم؛ خیلی حرفه -

 اینا رو چنگ بزن تا من تابه رو از توی کابینت بیرون

 .بیارم
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 :در همین حین فرناز در آستانه ی در ایستاد و گفت

 اب خبریه... مگه بابا تهرانمامان انگار ویالی ارب -

 نرفته؟

 

 :مادرم با تعجب تابه را روی اجاق گذاشت و گفت

 قرار نبود کسی بیاد! بیا بریم ببینم کیه؟ -

 

 :رو به من کرد و ادامه داد
 .تا من بیام؛ تو کباب شامیا رو سرخ کن -

 

 هر دو باهم از آشپزخانه بیرون رفتند. درون تابه

 را وشن کردم. دومین قرصروغن ریختم و زیرش را ر

 ندرون تابه گذاشته بودم و در حال درست کردِ 

 .سومین قرصک بودم که شروین وارد آشپزخانه شد

 

 

 :کمی نزدیک شد و گفت

 می دونی از چی تو خیلی خوشم میاد؛ نون زیر کباب؟ -
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 با اخم نگاهش کردم و قرصک سوم را درون تابه

 ز کردم. االن اگرگذاشتم و با قاشق جایی برای بعدی با

 مادرم بود، ایراد می گرفت؛ چرا قاشق را درون تابه

 گذاشته ام... عادتم بود و از اینکه مدام قاشق را جابجا

 .کنم، تنبلیم می شد

 

 ...با توأم -

 

 سکوت کردم؛ تا بفهمد حرفهایش برایم ارزش پاسخ

 دادن؛ ندارد. حوصله ی حرفهای صدمن یه غازش را

 وشت روی کف دستم گذاشتم. خندیدنداشتم. تکه ای گ

 :و گفت

 همین جسارتت رو خیلی دوست دارم. از اینکه -

 محکمی خوشم میاد... از دخترای لوس و نق نقو بدم

 .میومد که خدا نصیبم کرد

 

 از خشم در حال انفجار بودم. با لحن خشکی پاسخ

 :دادم
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 خالیق هر چه الیق... فکر کردی خودت خیلی تحفه -

 .از سرتم زیادهای؟ فرناز 

 

 به سمت عقب قدمی برداشتم تا از حصار

 دستانش بیرون بیایم. دستانش را محکم روی شکمم

 قفل کرد 

 .ولم کن بی شرف... به جون مادرم جیغ می کشم -

 

 جیغ بکش... وقتی مادرت توی ویالی کناریه چه -

 ...جوری

 

 دستانش را کمی باال آورد و با صدایی که حال بدش را

 .می داد، زمزمه کردنشان 

 

 تو کارت رو بکن و بذار من کارمو بکنم... این -

 .جوری هیچی ازت کم نمی شه و من کمی آروم میشم

 .می دونم باید مراقب باشم

 

 عقم گرفت و با وحشت تقال کردم تا از حصار دستانش
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 بیرون بیایم. در حالی که تکان می خوردم و سعی می

 ز او جدا شوم، کردم از زیر دستش خم شوم و ا

 :روی دستانش کوبیدم و غریدم با همان دستان چربم

 ...ولم کن بی شرف... کثافت دست کثیفت رو بردار -

 ...خفه شو کثافت -

 .تالش می کردم دستانش را از روی تنم بردارم

 بغضم گرفته بود و تنم رعشه گرفته بود. از اینکه نمی

 .توانستم از دستش خالص شوم، اشکم سرازیر شد

 

 حیوون ولم کن... به جون مامانم، به بابام می گم چه -

 .کثافتی هستی

 

 صدایش لرزان شده بود و نفس نفس می زد. از تقالیی

 که من می کردم او هم به زحمت افتاده بود اما مانند

 .کنه به من چسبیده بود و به کارش ادامه می داد

 به بابات بگو تا دو تا جنازه تحویلت بدم... وقتی -

 بابات بیاد؛ سراغم محاله سالم برگرده و بعدش قلب

 ...مادرت از حرکت
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 پیچید. جیغ تنمبا فشار دستان کثیفش درد در 

 .کشیدم

 ...بی شرف ولم کن -

 

 

 به یکباره چشمم به قاشقی که درون تابه گذاشته بودم،

 افتاد. نباید اجازه می دادم، حیثیتم برای هوسبازی این

 مرد به لجن کشیده میشد. قاشق داغ را برداشتم و روی

 ت. دستش گذاشتم. صدای فریادش به هوا رف

 

 

 

 مانند برق

 گرفته ها رهایم کرد و دستش را در هوا تکان داد و

 :غرید

 .حیوون وحشی سوزوندیم -

 

 :با همون قاشق چرب به سمتش حمله کردم و گفتم
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 حیوون تویی پست فطرت، حقته... فکر کردی با دختر -

 ...پپه طرفی

 

 صدای حرف زدن مادرم با فرناز را که از پشت پنجره

 شنیدیم. مانند جرقه به سمت درخروجی رد می شدند،

 آشپزخانه رفت. انگشت اشاره اش را جلوی چشمم

 :تکان داد و با چشمانی سرخ گفت

 چنان پدری ازت در بیارم که بفهمی پپه بودن و با یه -

 ...نفر بودن، خیلی بهتر از اینه که توی محل آبروت

 

 

 :صدای فرناز حرفش را قطع کرد

 ی شده؟شروین اگه بدونی؛ چ -

 

 شروین پوزخندی زد؛ به یکباره رنگ عوض کرد و رو

 :به فرناز چرخید. لبخندی نثار فرناز کرد و گفت

 چی شده عزیزم؟ -

 

 در حین شنیدن حرفهایشان سریعا سرووضعم را مرتب

 کردم و قبل از آمدن آنها داخل آشپزخانه کنار اجاق
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 ایستادم و به کارم مشغول شدم. صدای فرناز را گنگ

 :ی شنیدمم

 پسر ارباب با نامزدش چه دعوایی داشتن... طفلک -

 .دختره

 

 اصال تمرکزی روی حرفهایش نداشتم. شروین خود را

 مشتاق شنیدن نشان داد و م ِن بیچاره مانند بید می
 .لرزیدم. بغض خفه کننده ای درون گلویم چنبره زد

 

 کاش توانش را داشتم و با دستانم خفه اش می کردم و

 ثیفش را به همه نشان می دادم. هنوز حسی که باذات ک

 لمسش زیر پوستم دویده بود؛ اذیتم می کرد. اشکهایم

 را به سرعت پاک کردم و به تابه پر از قرصک شامی

 کباب ها، چشم دوختم. مادرم غرغر کنان کنارم ایستاد

 :و رو به فرناز گفت

 واین پسر ارباب خجالتم نمی کشه... موندم ِکی اومده  -

 .گند باال اورده که ما نفهمیدیم

 

 فرناز بعد از اینکه با شروین کمی پچ پچ کرد، در

 :آستانه در ایستاد و گفت
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 بیچاره نامزدش... دیدی چه حالی داشت؟ من هزار -

 بار به بابا گفتم؛ این پسر آخری ارباب نانجیبه... برای

 همین این چند سال این طرفا پیداش نمی شد. بهتره به

 ب بگین، اجازه نده، این طرفا بیاد... می ترسم،اربا

 ...کاری کنه آبروی ما هم بره

 

 

 وا چرا آبروی ما بره؟ -

 

 ...باالخره همه می دونن، بابا همه کاره ی اربابه -

 

 تمام تنم به عرق نشسته بود و حال تهوع داشتم. سرم

 پایین بود و به تابه زل زده بودم. مادرم بدون اینکه

 :خرابم باشد، رو به فرناز گفت متوجه حال
 من که نمی تونم به ارباب چیزی بگم... از چشمای -

 پسرش ترسیدم... دیدی چه جوری عربده می کشید و

 دختر بی چاره رو متهم به توهم میکرد. خوبه دختره

 ل سر رو روی تختش پیدا کرده و سندی توی دستشگِ 

 نمیداشت. هر چند که اربابم جوون بود، کم شیطونی 

 کرد؛ اما این جور بی پروا نبود... اصال از این پسره و
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 تیپش حالم بهم می خوره.. من که فکر می کنم مشکل

 ...داره

 

 

 

 :فرناز سرش را تکانی داد و گفت

 آره به نظر منم مشکل داره... دیدی چه موها و تیپی -

 داشت. دختره عین اسفند باال و پایین می شد و اون

 ...عین خیالش نبود

 

 :مادرم کمی فکر کرد و گفت

 اما حس می کنم؛ همچین هم ناراحت نبودا... دیدی -

 .دختره سوار ماشین شد و رفت؛ جلوش رو نگرفت

 چه می دونم واال... این پولدارا هم یه چیزیشون می -

 .شه... درد بی پولی نکشیدن؛ پاچه ی همو می گیرن

 ؟سر برات آشنا نبودلراستی مامان به نظرت اون گ

 

 :مادرم کمی فکر کرد و گفت

 ...سر زیاده... خب شبیه ش رولاز اون گ -
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 به یکباره مو به تنم سیخ شد. خدای من، بدتر از این

 ل سر گمشده ی من چنیننمی شد. باورم نمی شد گِ 

 .آشوبی به پا کند

 

 

 اگر می دانستم موضوع چیست، خودم می رفتم و حلش

 ر طرح پروانه رال سرهای نگین دامی کردم. این گِ 

 ارباب برایم آورده بود. دو جفت خریده بود و با اخم

 :گفته بود

 شیا شدی. دختر کهوحاینا جمع کن، عین  موهاتو با -

 .انقدر شلخته نمی شه

 

 به یکباره فرناز میان حرف مادرم، جلو آمد و بدون

 توجه به منی که سرم گرم کارم بود، شالم را کمی عقب

 خود بیرون کشید. نگاهی به گ ِل سرم زد و مرا از عالم

 :کرد و گفت

 ...سر شبیه این بودلمامان چقدر اون گ -

 

 مامان با خشم دست فرناز را کنار کشید و تغیرکنان

 :گفت
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 ...سر دارنلکه چی؟ هزار نفر از این گ -

 

 

 :فرناز خودش رو کمی جمع و جور کرد و گفت
 .بودمن که منظوری نداشتم... گفتم شبیه همین  -

 

 فکم منقبض شد و نگاه سنگین شروین چون کوهی

 شانه هایم را خم کرد. دستم را شستم و رو به مادرم

 :گفتم

 مامان من حالم خوب نیست... می خوام کمی -

 .استراحت کنم

 

 :فرناز پوزخندی زد و گفت

 خوبه پنج دقیقه کنار اجاق بودی... نازنازو بودنم -

 .حدی داره

 

 صله بحث کردن نداشتم... فرناز کهدلم آشوب بود و حو

 سوژه ای برای حرف زدن پیدا کرده بود، به یکباره

 :گفت
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 فکر کنم، این دختر پوستی ازش بکنه که حالش جا -

 .بیاد... مردی که خیانت می کنه؛ جاش توی دستشوییه

 

 از کنار فرناز گذشتم و به سمت اتاقم رفتم. شروین

 تاده بود. وقتی ازمیان در آشپزخانه و در اتاقم ایس

 کنارش می گذشتم، با انگشتان باز کنار گوشش اشاره

 ای کرد که منظورش به گوشی بود... نفسم در سینه

 .حبس شد

 

 اخمی کردم و وارد اتاق شدم. در را از پشت سرم قفل

 .کردم و نفس حبس شده ام را از سینه بیرون دادم

 

 .ر شدوقتی در پناهگاه خودم آرام گرفتم، اشکم سرازی

 باید به گونه ای که مادرم را دچار شوک نکند، این

 حرکتش را به گوشش می رساندم؛ تا خودش از دست

 .برادرزاده ی کثیفش نجاتم دهد

 

 آن شب هر چه فرناز و مادرم به سراغم آمدند، در را

 باز نکردم. سردرد را بهانه کردم و روی تخت دراز

 .کشیدم
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 را شنیدم و چون می چندین بار صدا ِی آالرم پیامک

 دانستم، پیام از طرف شروین ست؛ گوشی را خاموش

 .کردم. دیگر توانی برای تحمل استرس بیشتر نداشتم

 

 صدای تلق تلق پنکه ی سقفی مانند پتک بر سرم

 کوبیده می شد. حال جنون بهم دست داد و انگشتانم را

 میان موهای خیس از عرقم فرو بردم و فریاد خفه ای

 .کشیدمدر گلو 

 

 لحظه لحظه ی رفتار شروین، بیشتر و بیشتر جلوی

 چشمم رژه می رفت. حالم خراب بود و دلم می

 خواست، دختر نبودم و توانش را داشتم؛ تا حق

 .شروین را کف دستش می گذاشتم

 

 روحم جوالنگاه گردباد هوسرانی مردی پلید شده بود و

 مگریزی از آن نداشتم. بی اراده دستم روی سینه ا

 .نشست

 

 برای شروین جذاب بود؟  مگر چه داشتم که
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 . برعکس خواهرانم که توپر وم. ظریف و الغر بود

 .درشت بودند

 

 هستم. گاهی فرگل به من می گفت؛ شبیه مانکنها

 

 فکر اینکه در ذهن بیمار شروین چه می گذشت؛ روانم

 را بهم ریخته بود. سرم را تکان دادم تا فکرم به

 .رف نشودجاهای دیگر منح

 

 

 

 .بی خوابی بالی جانم شده بود

 .سروصدای حرف زدناش مانند پتک برسرم می کوبید

 لپ تاپ را روشن کردم و فیلمی که قبال دانلود کرده

 .بودم را پلی کردم

 

 فیلم اکشن بود و با دیدنش برای دو ساعت از افکار

 .پریشانی که زخم می زد بر روحم خالص شدم

 در، گالیهنآمد و از بسته بوددوبار مادرم پشت در 

 :کرد. در اخر با خشم فریاد کشیدم
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 ...وقتی اون در لعنتی قفله یعنی آرامش می خوام -

 .خواهشا یه امشب درکم کنین

 

 .آه از وقتی که ذهن آدم دچار بحران شود

 .روی زمین نشسته ام و ذهنم در ناکجاآباد سیر می کند

 یجانی دیدم تاتا نیمه های شب پشت سرهم چند فیلم ه

 حواسم را از لحظاتی که یادآوریش باعث شرمم می

 .شد؛ پرت کنم

 

 در آخر با چشمانی خسته و بدنی کوفته لپ تاپ را

 خاموش کردم و به امید فردایی بهتر سر روی بالش

 .گذاشتم. از شدت خستگی نفهمیدم کی به خواب رفتم

 

 تر ازبیایید، بیایید... از این عالم تاریک... دل افروز

 (فریدون مشیری)صبح؛ جهان دگر آریم! 

 

 نیمه های شب بود که از گرسنگی و تشنگی از خواب

 بیدار شدم. از ظهر که مقدار کمی ناهار خورده بودم؛

 .چیز دیگری نخورده بودم
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 معده ام غاروقور می کرد و بهم می پیچید. سکوت شب

 و دیدن ساعت که نزدیک سه بامداد بود؛ مرا واداشت

 .اتاق خارج شوم از

 

 

 

 .به آرامی قفل در را باز کردم و به اطراف نگاه کردم

 همه جا تاریک بود و جز صدای قورباغه ها و

 .جیرجیرکها صدایی در خانه به گوش نمی رسید

 

 

 نور مهتاب از پشت پنجره درون خانه می تابید. عادت

 به تاریکی داشتم و همیشه راهم را به درستی پیدا می

 ول وارد دستشویی شدم؛ بعد از انجام کارم،کردم. ا

 .جلوی آینه ایستادم. از گرمای زیاد تنم خیس عرق بود

 

 برای اینکه خواب ازسرم نپرد از آب زدن به صورتم

 .منصرف شدم

 به آرامی به آشپزخانه رفتم و بدون روشن کردن



 

 
165 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 یخچال را باز کردم و از قرصکهای کباب رچراغ، د

 .شامی دو تا برداشتم

 

 در همان تاریکی به سمت سفره رفتم و تکه ای نان

 برداشتم. یک لیوان آب خوردم و قصد رفتن به اتاقم را

 .کردم که قامت بلند و سیاهی را پیش رویم دیدم

 

 از ترس اینکه شروین باشد، هین بلندی کشیدم و از

 وحشت در حال جان دادن بودم... دست ظریف زنانه ای

 .روی دهانم نشست

 

 ... االن خواهرت رو بیدار می کنی. مگه لولوهیس -

 دیدی این جور ترسیدی؟

 

 ضربان قلبم باال رفت و با ترس به صورت مادرم خیره

 شدم. چیزی جز برق چشمانش نمی دیدم. اشک در

 :چشمانم حلقه بست. با صدایی لرزان زمزمه کردم
 شما این جا چه کار می کنی؟ -

 

 ی کنی؟تو این وقت شب داری؛ چی کار م -
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 غذایی که در دستم بود را نشانش دادم و با صدایی که

 :از ته چاه بیرون می آمد، آرام گفتم

 ...گشنه م شده -

 

 :باصدای پچ پچ و آرام لب زد

 معلومه چت شده؟ چرا شام نخوردی؟ رفتارت یه -

 جوری شده؟

 

 حالم خوب نبود. شما چرا بیدار شدی؟ -

 

 اد، داره می رسه... بیداربابات چند دقیقه پیش پیام د -

 .شدم در رو براش باز کنم تا شماها رو بیدار نکنه

 

 نفس راحتی کشیدم. همین که پدر به خانه می آمد، از

 ته دل خوشحال شدم. بوسه ای روی گونه ی مادرم

 :نشاندم و گفتم

 شب بخیر... به بابا سالم برسون. من برم اینا رو -

 .، بخوابمبخورم و تا خواب از سرم نپریده
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 .به آرامی درون اتاقم خزیدم و دوباره در را قفل کردم

 غذایم را خوردم و با آرامش خوابیدم. حس امنیت

 دردلم نشست. مطمئنا فردا شروین و فرناز به خانه ی

 .خود برمی گشتند و من از دستش خالص می شدم

 

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

 

 خشم دو روز گذشته بود و هنوز آرام نشده بودم.

 خاصی نسبت به خودم و احساسی که شروین در

 .وجودم بیدار کرده بود، داشتم

 

 .این خشم دررفتار و گفتارم تأثیر بسزایی داشت

 ناخواسته مدام با مادرم درگیر می شدم و مادرم با

 دلخوری قهر می کرد. طاقت ناراحتیش را نداشتم؛ اما

 .رفتار پرخاشگرانه ام از کنترلم خارج بود

 

 وقتی درددلم را به کسی نمی گفتم؛ این فشار روحی تا

 .کم نمی شد
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 صبح که بیدار شدم، خواهشی که مادرم از من کرد؛

 .مسبب جدال سختی بین من و خودش شد

 

 از من می خواست برای کمک به فرناز به خانه ی او

 بروم و زمانی که در زمین های کشاورزی پدرشوهرش

 نجام دهم و برایش غذاکار می کند، کار خانه اش را ا

 .بپزم

 

 مخالفت من با رفتن به خانه ی فرناز، مادرم را دلخور

 کرد و من هم از این دلخوری بیشتر عصبی شدم و

 .برسر مادرم فریاد کشیدم

 

 او را متهم کردم، دختران دیگرش را بیشتر از من

 دوست دارد. مادرم قهر کرد و با گریه از خانه بیرون

 .زد

 

 خرین پیامی که از شروین داشتم و متنبا دریافت آ

 بسیار زشتی که برایم فرستاده بود، تصمیم گرفتم؛ به

 آرامی موضوع را به گوش مادرم برسانم تا کمکی

 .باشد؛ برای منی که کم آورده بودم
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 وقتی مادر به خانه برگشت، یک سبد پر سبزی خریده

 بود. در سکوت باهم سبزی پاک کردیم. از این سکوت

 اضی بودم و مدام بغض می کردم. از حالی که داشتمنار

 .بیشتر از همه خودم عذاب می کشیدم

 

 مادرم در حال شستن سبزی بود. کنارش ایستادم و

 :گفتم

 مامان؟ -

 

 بدون اینکه نگاهم کند، سری جنباند. از پشت بغلش

 کردم و سرم را روی شانه اش گذاشتم و به نرمی

 :زمزمه کردم

 هنوز قهری؟ -

 .نه... دلخورم -

 

 ...مامان به جون بابا خیلی دوستتون دارم -

 

 اگه دوستم داشتی اون جور منو درسته قورت نمی -

 دادی؟ مگه چی بهت گفتم؟ گفتم؛ برای خواهر
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 کوچیکترت خواهری کن... دوروز دیگه اگه به خاطر

 دانشگاه از ما دور شی، دلت برای این روزا تنگ می

 .شه

 

 :دادم و گفتمآب دهانم را قورت 

 مامان اعصابم خرده... تو رو خدا شما دیگه از من -

 .دلخور نباشین

 

 :با اخم نگاهم کرد و گفت

 چرا اعصابت خرده؟ نون و آبت کم شده؟ -

 

 

 من من کنان کنارش ایستادم و در حالی که دستانم را

 :میان سبزی های درون آب فرو می بردم، گفتم

 افتاده که روی منم خیلییکی از دوستام اتفاقی براش  -

 ...تأثیر گذاشته

 

 :با نگرانی گفت

 کدوم دوستت؟ -
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 اصال فکر این جاش رو نکرده بودم... مادرم تمام

 دوستان مدرسه ام را می شناخت و هر حرفی می زدم،

 ممکن بود، تبعات بدی داشته باشد. کمی مکث کردم و

 :گفتم

 زییکی از دوستایی که توی گروه های دنیای مجا -

 .می شناسمش

 

 :کمی کنجکاوی از خود نشان داد و گفت

 خب چی گفته؟ -

 

 ...راستش... چه جوری بگم -

 ...نکنه چرت و پرت بهت گفته و -

 

 نه مامان... راستش طفلک دوستم توی خونه شون -

 ...مورد اذیت یه نفر قرار گرفته

 مادرم با حیرت به صورتم خیره شد. رنگ از رخش

 :پرید و گفت

 ا فاطمه ی زهرا؟ اونوقت با پررویی اومده و برایی -

 تو تعریف کرده؟



 

 
172 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 با دست روی صورتش کوبید و ناراحتیش را در لحن

 :کالمش حس کردم

 عجب زمونه ای شده! به جای اینکه زبون به دهن -

 بگیرن و آبرو داری کنن همه جا جار می زنن؟ چی به

 .سر این نسل اومده تا این حد بی حیا شدن

 

 

 

 :شک در چشمانم حلقه زد. با بغض گفتما

 مامان اون دختر توسط یکی از اعضای خونواده ش -

 داره اذیت می شه و خواب و خوراک نداره... اونوقت

 شما می گی بی حیاس؟ اون بی حیاست یا اون بی

 شرفی که داره اذیتش می کنه؟

 

 ...دخترم... اینکه اومده به تو گفته؛ اوج بی حیاییه -

 مادرش نگفته؟چرا به 

 

 می ترسه مادرش دعواش کنه... از من پرسید چی -

 .کار کنه و چه جوری به مامانش بگه
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 :مادرم اخمی کرد و گفت

 حتما ریگی به کفش داره که می ترسه به مادرش -

 ...بگه

 

 مامان... چرا اون بیچاره رو این جور قضاوت می -

 اونکنی؟ چرا همش دخترا رو مورد دار می دونین اما 

 مرد بی شرفی که اذیتش می کنه رو بی گناه می

 دونین؟

 

 مادرم دست مرا که عصبی میان سبزیها چرخ می

 خورد را از میان سبزی ها بیرون کشید و به چشمانم

 :خیره شد و گفت

 .چون جنس دخترای این دوره رو می شناسم -

 خودشون رو به هزار رنگ در میارن و آبروی خانواده
 ... مردا فقط چشماشون دنبال دختریشون رو می برن

 می گرده که خودش اهل هرز پریدنه... من سه تا دختر

 ...بزرگ کردم و هیچ کس به دخترام چپ نگاه نکرده

 اگه حامدم یه غلطی کرد به خاطر این بود که عاشق

 ...فرگل بود و باهم ازدواج کردن
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 خشم تمام وجودم را فرا گرفت. از اینکه بی دلیل

 آزار دیده را مقصر می دانست، خون خونم را دختران

 می خورد. با فریادی که ناخواسته از عمق وجودم

 :بیرون می آمد، میان حرفش پریدم

 مامان بس کن... اگه منم چنین مشکلی داشتم، همین -

 حرفو می زدی؟ منم مشکل دارم؟

 

 اخم کرد و دستش را باال برد تا روی صورتم بکوبد که

 :م و گفتمسرم را عقب برد

 چرا ناراحت می شی؟ مثال اگه االن من به شما بگم، -

 کسی مزاحمم می شه و به جرم دختر بودن مجبورم

 آبرو داری کنم و اذیت های اون آشغال رو تحمل کنم،

 شما باز هم حق رو به اون نامرد میدی؟ نامردی که از

 دختر بودن و ضعیف بود ِن من سوءاستفاده می کنه و

 ی شم، برای اینکه خون به پا نشه ومن مجبور م

 !خانواده ام از هم نپاشه سکوت کنم

 

 ...منظورت چیه؟ نکنه اون شخصی که می گی -
 رنگ صورتش به کبودی می زد و به آرامی دستش

 روی قلبش چنگ شد. لبهایش می لرزید و ترس را در
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 .چشمانش دیدم

 

 

 پشیمان شدم و گفتم:

 - گم چرا مادرا به ینه ...من خودمو مثال زدم ...م

 ؟کننیم سرزنش باشن، اونا رو ترشونجای اینکه طرف دخ

 :نفس راحتی کشید و به آرامی گفت

 مردم و زنده شدم، دیوونه... این چه طرز حرف زدن -

 بودن آخه؟

 چرا حالت انقدر بد شد؟ -

 چون پای آبرو وسطه... آبرو تمام هست و نیست یه -

 .خانواده س

 

 براتون انقدر مهمه که دختر باید خفه واقعا اون آبرو -

 بشه و به کسی حرف دلش رو نگه؟

 

 ...بهتره بیشتر مراقب باشه و با اون مرد گرم نگیره -

 .وقتی اون مرد ازش توجه نبینه دیگه سراغش نمی ره

 حاال اون مرد چه نسبتی باهاش داره؟
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 ضربان قلبم باال رفت. دلم می خواست نظر مادرم هر

 .انم. باید تکلیفم را می دانستمجور شده بد

 فکر کنم؛ می گفت شوه ِرخواهرشه... از طرفی -

 .شوهرشه قخواهرش عاش

 

 :مادرم با ناراحتی محکم پشت دستش کوبید و گفت

 استغفرهلل... چه بی آبرویی... حتما دختره یه گندی -

 ...زده که دامادشون بهش نظر داره

 

 ...مامان دختره کاری نکرده -

 

 ان جان من این موها رو توی آسیاب سفیدمام -

 نکردم... خودم زن بودم و توی خانواده ای بودم که

 کلی مرد دورو برم بوده... چرا هیچ کس به من نظر

 نداشت... چه اون موقع که جوون بودم چه حاال؟ چون

 .همیشه سرم پایین بود و به هیچ مردی محل نمی دادم

 

 

 .ما نیستنمامان همه مثل مردای اطراف ش -
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 :عصبی شد و با خشم فریاد کشید

 این دختر کیه که تو انقدر سنگش رو به سینه می -

 زنی؟ تو از کجا می دونی ِکرم از خو ِد درخت نیست؟

 

 رنگ نگاهش عوض شده بود و خشم و ترس باهم

 مخلوط شده بود. صدایش می لرزید و دستانش هم به

 لبش از کارلرز افتاد. می ترسیدم بیشتر پیش بروم، ق

 :بیوفتد. سرم را پایین انداختم و گفتم

 ببخشید عصبیتون کردم... گفتم که شما نمی -

 شناسی... اصال ولش کن، پشیمون شدم با شما

 .مطرحش کردم

 

 از کنارش رد شدم و قصد خارج شدن از آشپزخانه را

 :داشتم که گفت

 به اون دوستت بگو به پدرش نگه... اما به مادرش -

 تعصب چشم پدرا رو کور می کنه و خون به پابگه... 

 ...می کنن

 

 نگاهم با چشمان نگرانش گره خورد. با صدایی که می
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 :لرزید و تردید در آن موج می زد ادامه داد

 .اگر هر مشکلی برات پیش اومد؛ به خودم بگو -

 

 قلبم از تپش افتاد. عمق نگرانیش را از چشمانش می

 اعتراف کنم. مانندخواندم. انگار می ترسید که 

 ساختمانی در حال فروپاشی بود. لبخند سردی روی

 .لبهای یخ زده ام نشاندم و زمزمه کردم

 

 ...مرسی مامان -
 .ضعف کرده بود. عرق روی پیشانیش نشسته بود

 مجبور به برگشتن سمت سینک ظرفشویی شدم. لیوانی

 :آب قند به دستش دادم و گفتم

 م خیلی درگیر بود. خواستمببخشید اذیتتون کردم. ذهن -

 .با شما درمیون بذارم تا راهی به دوستم نشون بدم

 

 

 

 در سکوت نگاهم کرد و من هم سکوت کردم. تمام تنم

 می لرزید و باید از جلوی چشمش دور می شدم. حس
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 می کردم از نگاهم همه ی حرفهای دلم را خوانده بود؛

 که لرزشش بیشتر شد. 

 

شت وباهم به پذیرایی برگشتیم. با کارش را نیمه تمام گذا

 .زیرزبانی به دهان گذاشت دستی لرزان قرص

 

 با بغضی فرو خورده و درمانده تر از قبل از خانه

 بیرون زدم. به حیاط پشتی رفتم و از بین فضای باز

 پرچین رد شدم و به باغ پشتی ویالی ارباب رفتم. هوا

 .گرم و نفس بر بود

 

 یم خنگی صورتم رازیر سایه ی درخت گردو نس

 .نوازش کرد. اشک روی صورتم چکید و هق زدم

 

 

 کاش تمام مشکالت دنیا با گریه حل شدنی بود! کاش

 فحرف نگاه آدم ها خواندنی تر و شنیدنی تر از حر

 .زبان بود



 

 
180 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

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

 

 )راوی(

 در حالی که دود را حلقه وار از دهانش بیرون می داد،

 :گفت

 مرده تو بذار کنار... با این دختره ون گوشی صاببابا ا -

 ی بابا پسند باید چی کار کنم، تا خودش بی خیالم شه؟

 

 :جاوید شانه ای باال انداخت و گفت

 چه می دونم واال... آشیه که بابات برات پخته... اون -

 موقع که گفتم؛ به خاطر منفعت بابات خودت رو توی

 د... حاال اومدی از مندردسر ننداز؛ گوشت بدهکار نبو

 کمک می خوای؟

 

 صدای قل قل قلیان در فضا پیچید و بوی تنباکوی

 دوسیب مشامش را پر کرد. نگاهش روی امواجی بود

 استخر ایجاد شده بود و تأللو نورش در بکه روی آ

 

 فضا اشکال زیبایی ترسیم کرده بود. نفسش را همراه

 ودود به سمت صورت پسرعموی شفیقش فوت کرد 
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 :پاسخ داد
 دیدی که... دستم زیر تبرش بود. وگرنه اون دختره -

 رو مفتم بهم می دادن، محال بود برای یه ساعت

 .تحملش کنم

 

 جاوید همانطور که نگاهش روی گوشی بود، زمزمه

 :وار گفت

 پول بسوزه که به خاطرش آدم به هر کاری تن رپد -

 زد؟ می ده... حاال بابات اون آپارتمان رو به نامت

 

 

 

 ...اوهوم -

 سند ماشینت رو چی؟ -

 نگ قلیان را به سمت جاویدلیاخمی کرد و با نفرت ش

 :گرفت و غرید

 .گفته؛ بعد از عروسی اونو به نامم می زنه -

 

 :جاوید خنده ای کرد و گفت
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 جان خودم، سود بابات از این ازدواج از تو خیلی -

 .بیشتره که داره این جور بهت باج می ده

 

 :ی کرد و غریداخم

 ماشین که به نامم شد، همچین دستش رو توی پوست -

 .گردو بندازم که حالش جا بیاد... هنوز منو نشناخته

 

 جاوید پک عمیقی به قلیان زد و در حالی که نگاهش

 پر از یخی که جلویش بود، لیوان روی گوشی بود، به

 :اشاره کرد و گفت

 

 ه هیچیو فراموش کن. زیادم قپی نیا ک بخور -

 بارت نیست. از همه ی داداشت بی زبون تر و بدشانس

 ...تر تویی

 را پر کرد و یک نفس باال داد. نگاهیلیوانش با خشم 

 :جاوید انداخت و غریدگوشی 

 ...زونچو ناون وامونده رو بذار کنار و انقدر من -

 

 دست پیش برد تا گوشی را از دستش بگیرد؛ که جاوید

 :فتدستش را عقب کشید و گ
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 برو بابا... این چیزایی که برای من جذابه... به درد -

 ...توی بی احساس نمی خوره

 

 :دستش را در هوا تکانی داد و غرید

 خاک برسرت که عین دله ها همه ی حواست دورو -

 ...میچرخه این چیزابر 

 

 زیرپیراهنی رکابیش را از تن بیرون کشید و با یک

 پرش وسط استخر شیرجه زد.

 

ابش خراب بود وهیچ چیز جز آب خنک حالش را جا اعص 

خوابید و به آسمان پر ستاره ی باالی  نمی آورد. روی آب

 .سرش نگاه کرد

 

 .صدای زنگ گوشیش را می شنید و بی خیال بود

 :جاوید گوشی به دست لبه ی استخر ایستاد و گفت

 عموئه... نمی خوای جوابش رو بدی؟ -

 

 :گفت دستش را روی هوا تکان داد و
 .خفه ش کن. حوصله ی هیچ کدومشون رو ندارم -



 

 
184 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 :جاوید روی دو زانو نشست و گفت

 چرا انقدر بین تو و داداشات فرق می ذاره... االن -

 ...کاوه هر گندی باال میاره صدای عمو در نمیاد

 

 

 

 اونوقت تو رو از اون ور دنیا اورد توی تهران تا اون

 .امنتدختره ی بی ریخت رو بندازه تو د

 

 همیشه تبعیضی که بین خودش و برادرانش حاکم بود،

 آزارش می داد و حاال حرفهای جاوید به قلبش نیشتر

 .می زد

 

 دهنت رو ببند... کامران خانه و سیاستش... من که -

 هنوز هیچی ازکاراش سردرنیوردم. اگه قبول کردم

 برای این بود که برگردم تهران و بتونم مامانم رو

 .ببینم

 

 :اوید به یکباره بلند شد و با صدای بلندی گفتج
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 جان خودم این دختره رو یه جا دیدم... بیا ببین به -

 نظر تو آشنا نمیاد؟

 

 

 

 

 ازاینکه به جای حمید با او به این هواخوری آمده بود،

 پشیمان بود. اگر حمید بود، بهتر می توانست خودش

 را آرام کند.

 

بودند. از این بی  اما همدل با اینکه هر دو کم حرف بودند 

را در هوا تکان داد و  توجهی جاوید خشمگین شد و دستش

 :غرید

 برو گمشو... تو هزار دختر از کنارت رد شده، من -

 .ازکجا بدونم کی به کیه

 

 مرده شورت رو ببرن... به جان مادرم خیلی چهره -

 ...ش آشناست
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 رافبی خیال به شنا کردن ادامه داد و جاوید در اط

 استخر متفکرانه راه می رفت و به گوشی چشم دوخته

 بود. بعد از کمی تقال خسته شد و لبه ی استخر را

 گرفت و با یک خیز بیرون پرید.

 

ش را دوباره پرکرد و در حالی که به لب نزدیک لیوانگیالس 

 :می کرد، گفت

 ولی خودمونیم اون سنجاق سر خیلی کمکم کرد. هر -

 رای کی بود؛ اما شبنم از اون روز تاچند که نمی دونم ب

 حاال دیگه سراغی ازم نگرفته... فکر کنم یه فرجی

 ...بشه

 

 با دیدن جاوید که تمام حواسش به گوشی بود و هی

 دستش را روی گوشی می گذاشت و بر می داشت، نچی

 :کرد و حوله اش را روی شانه انداخت و گفت

 اومده بودممنو باش با کی اومدم هواخوری، با جسی  -

 .بیشتر خوش می گذشت
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 :جاوید که بهش برخورده بود، غرید

 ....لیاقتت همون توله سگ زشته -

 

 به یکباره بشکنی در هوا زد و با ذوق سمتش آمد و

 :گفت

 به خدا یافتم... کارن بیا ببینش... مطمئنم یادت میاد -

 .این دخترو کجا دیدیم

 

 وید را به عقبهمین که دستش را باال برد؛ تا دست جا

 براند؛ با دیدن چشمان خاکستری رنگ دخترکی زیبا و

 دلربا که موهای خرماییش او را شبیه اروپاهایی کرده

 بود، ابرو درهم کشید.

 

آن دختر خیلی آشنا بود. به  به راستی برای او هم چهره ی 

 :آمد و با شوک گفت یکباره خونش به جوش

 ر هفت خطیه کهنکنه... نه... واقعا این همون ما -

 چندماه پیش توی بازارچه محلی دیدیمیش؟
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 :جاوید خندید و گفت

 دیدی گفتم، آشناست... به نظر منم همونه... ببین -

 دستت روی بذار روی موهاش فقط به صورتش نگاه

 .کن... عین همون دختر دبیرستانیه س

 

 دستش را پیش برد و گوشی را از دستش گرفت. با

 رک نگاهی کرد و با نگاه کردن بهدقت به صورت دخت

 لباس مجلسی که بیشتر اندامش را به نمایش گذاشته

 :بود، ابرو درهم کشید و گفت

 اون روز که دیدمش فکر می کردم، یه دختر بلبل -

 زبون ساده ی دهاتیه... این که صدتا دختر شهری رو

 .تو لوندی درس میده

 

 :جاوید عکس دیگری را نشانش داد و گفت

 ین عجب مالیه... حیف که اون روز راحت ازبب -

 دستمون پرید. می خواستم برم دنبالش اما تو انقدر

 ...عصبی بودی که ترسیدم

 

 بری دنبالش که چی؟ انقدر بدبخت شدی چشمت دنبال -
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 هر خزوخیلی دودو می زنه؟ شاید قیافه ی خوبی داشته

 باشه اما جون به جونش کنن امله... فقط موندم اون

 .رو با چه رویی توی اینستا گذاشتهعکس 

 

 ...ل توپیهاِ به نظرم م -

 

 خنده ی جاوید بیشتر حرصش را در آورد. درست

 زمانی که از دست شبنم کالفه بود، جاوید بازی در

 آوردنش گرفته بود. پوزخندی زد و با نگاهی دوباره به

 :عکس گفت
 به اون هیکل ظریف و الغر نمی خورد انقدر تو پر -

 .. یه جورایی مشکوک می زنهباشه

 

 ای شیطون همچین تو بحر دختره رفتی که هیکلش -

 رو هم اندازه زدی؟

 

 

 ببند اون گاله رو تا ِگل نگرفتم... عمو به تو چی داده -

 لق می زنه؟ات انقدر پیچ و مهره 
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 تو که اون ور دنیا بین از مابهترون چرخیدی از پیچ -

 برای تو دیگه پیچ و مهره حرف نزن که به پاش برسه

 .و مهره ای نمونده

 

 نگاهش هنوز روی عکس دخترک بود. حرف جاوید

 .اعصابش را بهم ریخت و مشتی حواله ی شکمش کرد

 .از اینکه زیادی روی دخترک زوم کرده، عصبی شد

 هنوز در چاهی که پدرش برایش کنده بود، دست و پا

 ...می زد. از هر چه دختر بود، بیزار بود

 

 .بمیر خفه -

 

 گوشی را به دست جاوید داد و به سمت داخل ویال

 :رفت. جاوید به دنبالش دوید و گفت

 بابا این کاره س دختره... به دهاتی بودنش نگاه -

 نکن... بهت قول میدم کمی خوش بگذرونی اعصابت

 .میاد سرجاش و شبنم رو بهتر تحمل می کنی
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 :غرید پوزخندی زد و با لبی رو به پایین کج شده،

 ...یادت رفته؛ دختر می گفت؛ دختر خان زاده س -

 ...یعنی آبجیمه

 

 :جاوید خندید و مشتی حواله ی بازویش کرد و گفت

 یادم نرفته توئم همچین زدی تو پرش دختره ترسید و -

 دررفت. اگه باورت شده بود حتما تا حاال از عمو زیر و

 تونیم بمش رو در اورده بودی. بیا بریم باحاله... می

 .تالفی اون بلبل زبونیش رو سرش در بیاریم

 

 با خشم نگاهی به چشمان براق و پر شیطنت جاوید

 انداخت. نچی کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد

 :و غرید

 هنوز نتونستی کمربندت رو سفت ببندی؛ تا هرجایی -

 باز نشه؟

 

 دوباره گوشی را جلوی صورتش گرفت و بدون توجه

 :ی او گفتبه کنایه 

  ببین، شماره حساب و شماره تلفن گذاشته -
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 .... کاش جای لواسون می رفتیم اون ویالتون

 .تو نگران کمربند من نباش به جاش باز می شه

 

 پوفی کشید و با دیدن شماره ی تلفن و شماره حساب،

 خونش به جوش آمد. حس بدی تمام وجودش را فرا

 کوچک کارها گرفت. آن دختر خیلی برای این

 .بود

 .شکل دارنممرده شورشون رو ببرن که همشون از دم  -

 امیدم به این بود، دخترایی که توی محیط بسته بزرگ

زیاد شد؟ واال  سادفمیشن؛ هنوز سالم باشن... از کی اینقدر 

بندباری زیاد نیست. هر چیزی  تو اروپا هم انقدر بی

تی که برگشتم از هر چی داره. این مد چارچوب خودش رو

می خوره. هنوز نخ نداده، طناب دستت می  دختره حالم بهم

 دخترا برای خودشون دیسپلینی داشتن... االن تا دن... قدیما

 .نگاهشون کنی، سوارت میشن

 

 ...اینو درست اومدی... اما من این یکی رو می خوام -

 بهش زنگ می زنم و میرم سراغش... تو اهلش هستی

 یا نه؟

 :کارن اخمی کرد و غرید

 برو گمشو احمق... اخرش ایدز می گیری میمیری از -
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 دستت خالص می شم... فقط حق نداری، ویالی ما

 .بری... عموت بفهمه آتیشت می زنه

 

 می دونم... تو هم برای یه همچین کارایی تبعید -

 شدی؛ نه؟

 

 با خشم به سمتش یورش برد و یقه ی تی شرتش را به

 :و دندانهایش را روی هم فشرد و خروشیدچنگ گرفت 

 خفه شو جاوید... خودت می دونی برای چی بود، پس -

 حرف اون عوضیا رو تو نشخوار کن؛ وگرنه زیر و

 دست و پام له ت می کنم. می دونی عصبی بشم دوست

 و دشمن نمی شناسم. یهو دیدی دهنت رو سرویس

 .کردم

 

 را روی خنده ی جاوید روی لبهایش ماسید و دستش

 دست کارن گذاشت و به آرامی دستش را پایین کشید

 :وگفت

 نوکرتم داداش... شوخی کردم. چرا جوش میاری -

 ...حاال
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 :با دست رو به عقب هولش داد و گفت

 .خودت بساط رو جمع کن... من میرم بکپم -

 

 :جاوید گوشیش را به سمتش گرفت و گفت

 نگ نزنی،گوشیت رو نمی خوای... اگه به بابات ز -

 قول میدم یه ساعت دیگه اینجاست... فکر می کنه

 پسرش داره الو می ترکونه... برای مچ گیری هم شده،

 .سرمون هوار می شه

 

 

 :گوشی را باخشم گرفت و گفت

 .خفه. مثل تو بدنام نیستم -

 

 !؟جا پیدا شدهکر از لسآهان... پس اون گ -

 پیغمبر زاده بودی و نمی دونستم؟

 

 بی بود و حوصله ی خودش را هم نداشت. جاوید باعص

 لوده بازیش او را به حد انفجار رسانده بود. با خشم

 :مشتی به شکمش زد و غرید
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 جاوید کاری نکن به فنات بدم... بی شعور بفهم حالم -

 ...خرابه

 

 :جاوید که میزان خشمش را دید، خنده ای کرد و گفت

 ...وات بیرون بیاییباشه بابا... خواستم از حال و ه -

 .من رفتم

 

 

 

 

 ذهنش تا حدی درگیر دخترکی شده بود که تصویر

 چشمانش عجیب در ذهنش حک شده بود. 

 هنوز زبان درازیش را به یاد داشت. باعث خنده ی

 دوستانش شده بود و نتوانسته بود؛ جواب دندان
 به آن دخترک نیم وجبی بدهد. همانطور که در شکنی

 :اتاقش را می بست؛ زیر لب برای خودش زمزمه کرد

ارزشش  حیف که خدا تموم نعمتاش رو به کسایی میده که -

 .رو ندارن

 

 .گوشی را نگاهی کرد و روی اسم پدرش ضربه ای زد
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 بوق اول تمام نشده بود، که صدای پر خشم پدرش به

 :ختدرگوشش طنین اندا

 کدوم گوری هستی که جواب تلفنم رو نمی دی؟ -

 

 

 دستی میان موهای خیسش کشید و با خستگی وارد

 .اتاق خواب شد

 توی استخر بودم... وقتی اومدم بیرون دیدم، زنگ -

 زدین... خبریه؟

 

 ...زود برگرد تهران -

 

 .اومدم دو روز اعصابم راحت باشه -

 

 با ناراحتی ولغلط کردی... دو هفته س دختره رو  -

 کردی، حاال رفتی اعصابت آروم بشه... مگه تو از

 چیزی هم ناراحت می شی؟

 

 بابا؟ -
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 بابا و کوفت... بهت گفتم، سربراه شو... نگفتم؟ -

 

 من که هر چی گفتین گوش کردم؛ باز طلبکارین؟ -

 

 .باید این گندی که زدی رو هر چه زودتر جمعش کنیم -

 

 ...هزار بار گفتم و االنم می گم من گندی نزدم بابا... -

 !ل سر لعنتی کیهمن نمی دونم صاحب اون گ 

 

 حتما از روی هوا بال دراورده و درست کنار بالش-

 وضی حرف زدم ویتو سردراورده... من با ع

 مالیش کردم... یه زنگ به شبنم بزن و عذرخواهی ماست

 کن و از دلش در بیار... عیوضی می گفت؛ از وقتی

 .ن دخترش اعصابش داغونهبرگشتی

 

 ...به درک... دختره ی احمق فکر کرده آنجلیا جولیه -

 !برای من طاقچه باال گذاشته
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 !کارن؟ -

 

 به جون مامانم که می دونی عزیزترینه... حالم از این -

 دختر بهم می خوره... همین که این پنج ماه به خاطر

 رارشرایط شما تحملش کردم، باید خدا رو شکر کنه. ق

 .نبود انقدر طوالنی بشه

 

 کارن انقدر بچه بازی در نیار... دیوونه اگه عیوضی -

 بفهمه تو چه حرفی پشت دخترش زدی، فاتحه ی اون

 ...باری که از کره جنوبی داره وارد می شه خونده س

 احمق فکر می کنی من از اون دختر ایکبیری خوشم

 ی گمرگ میاد؟ بفهم... ریشمون گیره... بذار اون ورقه

 .از زیر دست عیوضی رد شه

 

 :با خشم چنگی میان موهایش کشید و غرید
 این بارنامه که امضا شد نوبت بعدی می رسه... من -

 نمی تونه این دختره رو تحمل کنم... تازه خانوم می گه

 .چرا زودتر عروسی نمی گیری
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 بهت قول می دم بعد از عروسی خود دختره هم می -

 اون منتظره که اسم تو بره تویره پی کارش... 

 شناسنامه ش از ایران بره... می دونه تو گرین کارت

 داری برای اون ذوق مرگ شده... اونوقت تو می تونی

 از شرش راحت شی. اونوقت عیوضیه که ریشش

 .گروی قیچی من میشه

 

 منو از بازی خودتون بیرون بکشین... چرا کاوه رو -

 ...برای این کار انتخاب نکردی

 

 ؛ نمی شد که توی این بازی تعهد بلد نیستچون  -

 کاراشبیارمش... برای کاوه یه خوابایی دیدم که از 

 دست برداره و آدم شه... برای کاوه لقمه ای گرفتم که

 ...هم نون داره هم آب

 

 ...خوشبحال کاوه که انقدر به فکرشی -

 

 ...حسودی ممنوع... برادر بزرگتره و ارجحیت داره -
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ن ه -  ...اصال همه چی برای اون و کوروش... منو  سن 

 ...فردا به شبنم می گم همه چیز تمومه

 

 تو هیچ کاری بدون اجازه ی من نمی کنی... فهمیدی؟ -

 

 من خسته شدم... چند ماه برگشتم اما اندازه ی چند -

 .سال پیر شدم

 

 عاقل باشی پیر نمی شی... عیوضی آدم با نفوذیه -

 یم، باید فاتحه ی میلیاردها سرمایه موبفهمه دورش زد

 .بخونم

 .وقتی اصرار پدرش را دید، تیری در تاریکی انداخت

 

 .من سند اون ماشین رو قبل از عروسی می خوام -
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 :صدای قهقهه ی پدرش را شنید که می گفت

 خر خودتی پدرسوخته... سند بعد از عروسی. با شبنم -

 و گوش کنی؛ تو روتماس بگیر. اگه اهل باشی و حرفم

 به پادشاهی می رسونم. جایگاهی که داداشای دیگه ت

 .حسرتش رو بخورن

 

 من پادشاهی نخوام باید کیو ببینم... شما فقط اجازه -

 .بده کنارمادرم باشم

 

 ...پادشاهی کنی، مادرت هم در کنارته -

 

 نچی کرد و بدون خداحافظی تماس را قطع کرد. حوله

 انه اش برداشت و شلوارک ورا بی حوصله ازروی ش
 زیرپیراهن رکابی پوشید.

 

 

 

را روی آرنجش را افقی روی  روی تخت دراز شد و دستش 

چشمانش قرار داد ونفس عمیقی کشید. در اتاق باز شد و 
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 :درهم وارد شد و گفت جاوید با اخمهای

 .نکبت ملت رو سرکار گذاشته... شماره ش خاموشه -

 

 ی پدرش اصال باب میلشکالفه و عاصی بود. حرفها

 نبود. از اینکه مجبور بود همیشه مطیع اوامرش باشد،

 از خود ناراضی بود. به خاطر مادرش مجبور بود

 تحمل کند. 

 

چه عواقبی دارد...  می دانست سرپیچی از اوامر کامران خان

یک بار سرپیچی کرده بود و چندسال دوری از مادر و 

 .دوستانش را تجربه کرده بود

 

 ر دنیای مجازی نبود، در آن سوی دنیا از تنهایی ازاگ

 هم می پاشید. جاوید با خشم گوشیش را نشان داد و

 :گفت

 ببین هر چی زنگ می زنم، خاموشه... تازه شماره -

 .حسابش هم به نام یکی دیگه س

 

 .برو بیرون جاوید حوصله تو ندارم -
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 ...به نظرم دختره کالهبرداره ها -

 

 ت کار کرده فندق... فکر کردی یه دخترخوبه که مغز -

 تو شهر کوچیک میاد عکس و شماره می ذاره... هنوز
 نفهمیدی چقدر از پسرا و دخترای هفت خط با عکس

 .بقیه این جوری دارن کاسبی می کنن

 

 .وقتی دیدمش دلم رفت -

 

 دربه در نشدی... احمق بودن شاخ و تابدو بگیرش  -

 ...دم الزم نداره که

 

 ؟ چشمات برق میلت نرفتدبخور با دیدنش  قسم -

 ...زد از دیدنش... اونوقت داری منو

 

 با اخم نگاهش کرد. هیچ عالقه ای به شنیدن حرفهای

 مزخرف او نداشت. تنها چیزی که برای او مهم نبود،

 .جنس مؤنث بود که همیشه باعث دردسرش بودند
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 خفه شو جاوید برو بیرون و در رو پشت سرت -

 .... نمی خوام هیچی بشنومببند

 

 جاوید از تر ِس طغیانش سرش را پایین انداخت و از

 اتاق بیرون رفت. زیر لب ناسزایی به دخترک مجازی

 .گفت و در اتاق بسته شد

 

 بعد از رفتن جاوید، پیامکی به مادرش زد و بعد از

 .اینکه شب بخیری گفت، سرش را روی بالش گذاشت

 اب پلکهایش را سنگینچشمانش داغ شده بود و خو

 کرده بود.

 

 نفس عمیقی کشید و به خواب عمیقی فرو 

 .رفت
**************************** 

 

 یک هفته از آن شب پر درد گذشته بود. از ساعت یازده

 صبح مدام تلفنم زنگ می خورد. باورم نمی شد شروین

 تا این حد پست و رذل باشد. 
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تماس غریبه داشتم؛ که بود. سه تا  به تهدیدش عمل کرده

 .ترین حرفها را شنیدم و مانند شمع آب شدم بدترین و شنیع

 

 نفس در سینه ام حبس شده بود و چیزی به سکته

 کردنم نمانده بود. گوشی را خاموش کردم و به سمت

 پذیرایی رفتم. تنم می لرزید و حالم بد بود. باید با کسی

 .درددل می کردم

 

 فاطمه بود. مانتو تنم کردم وتنها کسی که امین بود، 

 .شالم را روی سرم انداختم. مادرم با دیدنم، تعجب کرد

 :دست خیسش را با دامنش خشک کرد و گفت

 کجا می ری؟ -

 

 از استرس زیاد لرز در صدایم افتاده بود. نفس عمیقی

 :کشیدم و به آرامی گفتم

 .می خوام به فاطمه سر بزنم. دلم براش تنگ شده -

 

 .وقتی برمی گشتی دو تا نون هم بخرسرراه  -
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 چشمی گفتم و به سرعت برق و باد از خانه بیرون

 رزدم. از کوچه بیرون زدم و دو کوچه باالتر جلوی د
 .خانه ی فاطمه ایستادم. در زدم و فاطمه جلوی در آمد

 

 .با دیدنم خندید و با ذوق در آغوشش فرو رفتم

 دلم تنگ شدهوای چقدر خوب کردی که اومدی... منم  -

 .بود

 

 خب چرا تو نیومدی، پیشم؟ -

 

 از صبح توی شالیزار بودم... برای پختن شام خونه -

 .اومدم... بیا تو، کسی خونه نیست

 

 وارد خانه شدیم. فاطمه به سرعت وارد آشپزخانه شد

 و چند پیمانه برنج درون قابلمه ای ریخت و زیر

 :شیرآب مشغول شستنش شد. در همان حین گفت

 این روزا چی کار می کنی؟ -

 

 ...هیچی... داغونم فاطمه -
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 بغضم شکست و اشکم سرازیر شد. فاطمه با تعجب به

 :صورتم خیره شد و گفت

 از چی داغونی عزیزم... تو که کنکورت رو عالی -

 دادی... بهت قول می دم بهترین رتبه توی منطقه برای

 .تو باشه

 

 :هق هق کنان گفتم به دیوار پشت سرم تکیه دادم و

 کاش دردم کنکور بود... فاطمه روزای بدی رو می -

 .گذرونم. نمی تونم با هیچ کس درددل کنم

 

 فاطمه آب به اندازه درون قابلمه ریخت و روی اجاق

 :گذاشت. به سمت من برگشت و گفت

 یعنی چی؟ مگه چی شده؟ از بابا و مامانت دلخوری؟ -
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 ...باید مادرم درکم می کرددلخور بودم و نبودم... چرا ن

 چرا متوجه حال بدم نمی شد. در این یک هفته کل

 لباسهایم برایم گشاد شده بود. بی اشتها شده بودم و

 استرس زیاد به قلبم فشار وارد می کرد. می ترسیدم

 .من هم مانند مادرم مشکل قلبی پیدا کرده باشم

 

 :فاطمه سکوتم را که دید، مرا در آغوش کشید و گفت

 می تونی روی من حساب کنی و درددل کنی... من و -

 .تو از بچگی دوست هم بودیم و هستیم

 

 سرم را روی شانه اش گذاشتم و گریه کردم. در میان

 گریه کم کم اتفاقاتی که از سر گذرانده بودم را برایش

 تعریف کردم. فاطمه خشکش زده بود و در آخر بغضش

 ج آشپزخانه نشاندترکید و اشکش سرازیر شد. مرا کن

 .و لیوان آبی دستم داد

 

 خدای من... شروین چقدر بی شرفه... باورم نمی شه -

 .همچین آدمی باشه
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 منم باورم نمی شد... نمی دونی چقدر از خودم بدم -

 .میاد

 

 تقصیر تو چیه؟ چرا به فرناز نمی گی؟ -

 

 :هق زدم و نالیدم

 ...شه فرناز عاشق اون عوضیه... بفهمه نابود می -

 اون عوضی که چیزیش نمی شه. خودش می گه عالقه

 ای به فرناز نداره... این وسط خواهر خودم از بین می

 ره... اگه زندگیش از هم بپاشه نمی تونم توی صورتش

 .نگاه کنم

 

 :فاطمه نفس عمیقی کشید و اشکش را پاک کرد و گفت

 چرا به پدرت نمی گی؟ خیلی شرایط سختیه... منم -

 .و بودم نابود می شدمجای ت

 

 می ترسم فاطمه... می ترسم خونی این وسط بریزه تا -

 .ابد پاسوز اون خون بشم
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 .فاطمه هم سکوت کرد و هر دو به زمین چشم دوختیم

 بعد از چند دقیقه بلند شد و کته را دم کرد و دوباره

 :روبرویم روی زمین نشست. دستم را گرفت و گفت

 .اینه یه سیم کارت دیگه بخریبه نظرم بهترین کار  -

 

 دلیل کارم رو به مامانم چی بگم؟ -

 

 :فاطمه کمی فکر کرد و گفت

 .بگو خطت مزاحم تلفنی داشته -

 

 خب نمی گه چرا به من نگفتی؟ -

 

 دوباره هر دوساکت شدیم. فاطمه هم نگران بود و ناخن

 :می جوید. در آخر گفت

 زنی و اگهبه نظرم بهتره همین حرف رو به مادرت ب -

 دوباره مزاحمت برات درست کرد برو کالنتری و ازش

 .شکایت کن
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 :چشمانم از ترس گرد شد و گفت

 .یا پیغمبر... اونوقت که دیگه همه می فهمن -

 

 :فاطمه با نگرانی به صورتم دست کشید و گفت

 اگه می خوای پاک بمونی تنها راهش همینه... وگرنه -

 آبروت توی کل محل میاین جوری ادامه پیدا کنه هم 

 ره هم مادرو پدرت می فهمن و به خاطر سکوتت تو

 .رو متهم می کنن. نذار اون بی شرف به هدفش برسه

 

 ترس شدیدی توی دلم النه کرد. فکر عواقب این کار

 چهارستون بدنم را می لرزاند. سکوتم که طوالنی شد،

 :فاطمه گفت
 هربرای اینکه پدرت نفهمه می تونی بری به ش -

 شروین... اونجا شهر بزرگیه و کسی تو رو نمی

 شناسه... شماره ی شروین رو بهشون بده و آدرس

 خونه ی خواهرت رو بده... پیامایی که بهت داده رو هم

 ...نشونشون بده

 

 ...چرا اونجا آخه -
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 خب شروین چون اهل اون شهره بهتر رسیدگی می -

 .کنن

 

 تا اونجا یه ساعتوای می ترسم فاطمه... اول اینکه  -

 راهه... چه جوری تا اونجا تنها برم. اگه تیرم به سنگ

 بخوره و شروین وحشی بشه، راحت می تونه تنها

 .گیرم بیاره و یه بالیی سرم بیاره

 

 فاطمه با درماندگی نگاهم کرد. ترس را در چشمان او

 :هم می دیدم. در آخر گفت

 ی که اینمنم باهات میام تا تنها نباشی... به شرط -

 ترس رو کنار بذاری و به فکر حیثیت خودت باشی. اگه

 شروین به خواسته ش برسه اونی که زندگیش تا ابد

 نابود می شه؛ تویی... شروین به خواسته ش برسه؛

 دیگه محلت نمی ذاره... فکر اینم بکن اونوقت اگر

 خواهرت بفهمه دیگه نمی تونی ادعا کنی تقصیر تو
 اگه تو باهاش سروسری نداشتینبوده... می پرسه، 

 .چرا سکوت کردی
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 تمام حرفهایش درست بود. با دلهره ناخنم را میان

 دندان گرفتم و با خشم کشیدم. فاطمه منتظر واکنشم

 .بود. کمی که فکر کردم، به حرف فاطمه رسیدم

 !واقعا باهام میایی؟ من تنهایی می ترسم -

 

 :فاطمه بوسه ای روی گونه ام نشاند و گفت

 .واقعا میام -

 

 به مامان و بابامون چی بگیم؟ -

 

 :کمی فکر کرد و گفت

 می گیم داریم می ریم مدرسه با خانوم پارسا جلسه -

 .داریم

 

 ...دروغ -

 

 .مجبوریم خزان -

 

 اشکم دوباره سرازیر شد. بعد از چند دقیقه حرف زدن
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 و هماهنگ کردن برای فردا از هم جدا شدیم. کمی آرام

 و با امید به آنچه که فاطمه می گفت؛ به شده بودم

 سمت نانوایی رفتم. 

 

 سیم کارت جدید را می توانستم از

 همان شهر بخرم؛ تا مغازه دارهای آشنا شماره ام را

 نداشته باشند. بدبختانه محل که کوچک باشد همه
 .همدیگر را می شناسند و از جیک وپوک هم خبردارند

 ...باید احتیاط می کردم

 

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

 

 .صدای زنگ تلفن خانه بلند شد، مادرم به سمتش رفت

 .تنها فاطمه و مادر و پدرم از شماره جدیدم خبر داشتند

 

 به مادرم تاکید کرده بودم، شماره را به کسی ندهد. هر

 دو خواهرم تعجب کرده بودند که من موبایلم را کنار

 گذاشتم.
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 انه حضور دارمبهانه آوردم؛ که همیشه در خ 

 و می توانم از گوشی تلفن برای تماس با دوستانم

 .استفاده کنم

 

 نگاهم را روی لپتاپ خیره بود. فیلم اکشنی گذاشته

 بودم تا تعطیالت را به نحوی سپری کنم. صدای مادرم

 .را از کنار در اتاقم شنیدم

 

 .خزان جان بیا تلفن کارت داره -

 

 :م و پرسیدمفیلم را در حال استپ قرار داد

 کیه؟ -

 

 فرنازه... رفتن دریا می خواد ببینه اگه تو هم میری -

 .بیاد دنبالت

 

 نه مامان... توی این هوای گرم هیچ جا مثل خونه -

 .نیست

 

 :مادرم کالفه دستی روی موهای فرفریش کشید و گفت
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 خودت بهش بگو... من میرم خونه ی ارباب رو -

 گفته؛ امروز پیداش میگردگیری کنم... دیشب به بابات 

 .شه

 

 بدون اینکه منتظر جوابم باشد از در فاصله گرفت و

 :گفت

 ...تلفن روی میزه پاشو -

 

 بلند شدم و پای تلفن رفتم. همین که سالم کردم، صدای

 .شاکی و خش دار شروین در گوشم پیچید

 

 لعنت بهت خزان... حاال کارت به جایی رسیده از من -

 شکایت می کنی؟

 

 .خشمش لبخند روی لبم نشستاز 

 

 

 - به نیبا زرنگ بازی نخوای گند بز اشیتا تو ب

 قانونه یزندگیم ...فکرکردی کشور ب...
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 –بهت نشون بدم که نی وچنان قانو...

 

 - ...به جای قانون بابا زنیاین بار اگه حرف مفت ب

 ی خوام ببینم چه جوری م یاغت ...مسرفرستم  یرو م
جلوتر از بابام با  یوقت یییارودرروش در ب  نیتو

 پلیسادرخونه تون ایستادم

 

 - شعوری ...این جوری فرناز رو به فنا یخیل ب

 دادی ...برام از دادگاه ورقه اومده و فرناز کنجکاو

 شده.

 - به اینجا بکشه یخودت خواست.

 –ذارم یآبرو برات نم.

 

 - غلط زیادی نکن ...هنوز پیاماتو رو نکردم... فقط

 یکنمهمه شو رو م شیت ساده س ...اگه آدم نیه شکای

. 

 - که خودتم ندیدی ییمنم دستم پره ...تموم عکسا

 توی دنیای مجازی پر کردم.
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 با حرفهایی که از پلیس فتا شنیده بودم، خنده ای کردم

 :و با اطمینان گفتم

 چاه رو خودت کندی و افتادی توش... از من گله -

 .نکن

 

 نتونی توی روی خانواده یه چاهی بهت نشون بدم -

 .نگاه کنی

 

 .بعدا معلوم میشه کی آبروش می ره -

 

 .تو یکی رو من آدم نکنم؛ مرد نیستم -

 

 بهتره در مرد بودنت شک کنی و انقدر اسم مرد رو -

 .به لجن نکشی

 

 تماس را با خشم پایان دادم و گوشی را روی تلفن

 رزشکوبیدم. خون خونم را می خورد. حالم بد بود و ل

 دوباره دست و پایم مرا بیشتر عصبی می کرد.
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فتا خیالم را راحت کرده بود، که حقم را می  پلیس 

 مشاوری که آنجا بود، تأکید کرد؛ پا پس نکشم تا چنین.گیرند

مردان بی شرفی با آسودگی خیال دست به سوءاستفادهاز 

 دختران دیگران نزنند. 

 

 

 

ا از این شهر و شروین بی تابانه منتظر نتایج کنکوربودم ت

 .دور شوم

 پای لپتاپ برگشتم و ادامه ی فیلمم را تماشا کردم. کمی

 که گذشت، یاد مادرم افتادم و لپتاپ را خاموش کردم و

 به سراغش رفتم.

 

ویال پر از تار عنکبوت شده بود ومادرم نفس زنان در حال  

رفتم و جاروی دسته بلند  به سمتش تمیز کرردن خانه بود. 

 :ا گرفتم و گفتمر

 مامان شما برو خونه، ناهار درست کن، من تمیز می -

 .کنم
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 :با نگاهی مستأصل لب زد

 ...وقتی تو نباشی کی می خواد کمکم کنه؟ برو مادر -

 .خودم این کارو می کنم

 

 

 .مامان برای قلبت این همه فعالیت خوب نیست -

 

 :جارو را روی زمین گذاشت و گفت

 ایستاد و انقدر شما رو اذیت نمی کاش از حرکت می -

 .کردم

 در آغوش کشیدمش و با عشق بوسیدمش. با ناراحتی

 :گفتم

 خدا نکنه مامان... حاضرم قلب خودمو بهت بدم اما -

 .تارمویی از سرت کم نشه

 

 :بغض کرد و مرا در آغوش فشرد و گفت

 چرا تو انقدر مهربونی؟ اون دوتای دیگه همیشه -

 ...طلبکارن ولی تو
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 بی خود طلبکارن... خودم قربونت می شم مامانی تا -

 ...تالفی

 

 

 ...خدا نکنه مادر -

 

 گریه اش گرفت و مرا رها کرد. در حالی که گوشه ی

 روسریش را روی صورتش می کشید، فین فین کنان از

 .ویال خارج شد. نزدیک ناهار بود که کارم تمام شد

 

 سرم له گخانه که تمیز شد، نفس راحتی کشیدم و ب

 دست کشیدم تا دوباره شر درست نشود. وقتی خیالم

 .راحت شد، چیزی جا نمانده؛ از ویال بیرون آمدم

 

 مردم از خستگی... آخه ویال به این بزرگی می خوان -

 چی کار؟

 

 :با ناراحتی سری تکان داد و گفت

 .دارندگی و برازندگی -
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 .ه شددر باز شد و پدرم خسته و عرق ریزان وارد خان

 صورتش زیر آفتاب سوخته بود و خستگی در چهره

 اش بی داد می کرد. سالم کردم و لیوانی شربت برایش

 آماده کردم. 

 

بود، صورتش را پاک  با دستمال سفیدی که همیشه در جیبش

 :کرد. در حالی که لیوان شربت رااز دستم می گرفت؛ گفت

 ربابامروز ارباب می رسه... احتماال امشب مهمون ا -

 .باشیم. یه لباس درست و درمون بپوش

 

 مادرم با نگرانی در آستانه ی در آشپزخانه ایستاد و

 :گفت

 .ارباب تنها میاد -
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 پدرم با ناراحتی سرش را رو به پایین تکان داد. لیوان

 شربت را یک نفس نوشید و لیوان خالی را به دستم داد

 :و گفت
 فره بندازینمن می رم یه دوش بگیرم. تا شما س -

 .اومدم

 

 دستان مادرم به لرز افتاد و با صدایی که لرزشش روی

 :قلبم خنج می کشید، گفت

 .خزان بیا سفره رو ببر -

 

 خودش وارد آشپزخانه شد و من هم پشت سرش وارد

 شدم. پشتش به من بود و تند تند دستش حرکت می

 :کرد. از پشت به شانه اش چسبیده م و گفتم

 اراحتی؟ ارباب چی کار کرده؛ هردوتونمامان چرا ن -

 با اومدنش این جور بهم می ریزین؟
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 :نگاهم کرد و کاسه ی ماست را به دستم داد و گفت

 .حس خوبی ندارم... نمی دونم دلیلش چیه -

 

 نگاه شوکه ی مرا که دید، آب دهانش را قورت داد و

 .نفس عمیقی کشید

 ...برو سفره رو بنداز -

 

 ب می کشد و غمش را درون خودش میمی فهمیدم عذا

 :ریزد. دستش را گرفتم و گفتم

 ...مامان بهم بگو چی شده -

 

 شاید خود ارباب امشب خودش بهت بگه... از من -

 ...نخواه حرفی بزنم که

 

 به گریه افتاد. مات و مبهوت رفتارش بودم که از

 .جلوی چشمم دور شد و به سرویس بهداشتی رفت
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 رم از حمام بیرون آمد و کنار سفرهچشم بهم زدنی پد

 نشستیم. هر چه به پدرو مادرم نگاه می کردم، هر دو

 با بی اعتنایی به نگاه پرسشگرم در سکوت خود غرق

 شده بودند. با دلهره از اتفاقی که نمی دانستم چیست،

 .غذایم را خوردم و از پای سفره بلند شدم

 

 !غذاتو کامل نخوردی -

 

 .بود که مرا به ایستادن وا داشتصدای ناراحت پدرم 

 .سیر شدم -

 

 بشین بخور... درسته غذای خوبی نمی تونیم؛ جلوت -

 .بذاریم اما نخوردنش کفران نعمته

 

 :شوکه شدم. به کته و خورشت کدو خیره شدم و گفتم

 این چه حرفیه بابا؟ بیشتر از همه سکوت شما و -

 از اینناراحتیتون اشتهای منو کور کرد. وگرنه بهتر 

 !غذا کجا گیرم میاد



 

 
226 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 با نگاهی متأثر به صورتم خیره شد. نگرانی و

 شرمندگی در عمق چشمانش موج می زد. نفس عمیقی

 :کشید و گفت

 امروز که ارباب اومد خیلی مؤدب و با احترام باهاش -

 برخورد کن... هرحرفی زد، فقط چشم بگو و سرت رو
  ببری. اربابپایین... نبینم پرروگی کنی و صداتو باال

 .گردن همه ی ما حق داره اما برای تو بیشتر

 

 با هر کلمه ای که از زبان پدرم خارج می شد، قلبم تند

 و تندتر می زد. با استرس روی زمین نشستم و میان

 :حرفش پریدم

 بابا مگه این ارباب کیه که باید هر چی گفت؛ ما چشم -

 خیلی وقتهبگیم... بابا به خدا دوره ی ارباب و رعیت 

 تموم شده... این ارباب پوشالی بدون زحمت و تالش

 شما هیچی نیست و فقط شمایی که بهش بزرگی

 .بخشیدی

 

 

 :نگاه نگران پدرم به چشمانم خیره ماند و گفت
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 هیس... هیچ وقت این حرف رو تکرار نکن... ارباب -

 نباشه ما هیچی نیستیم... حتی تویی وجود نداشتی که

 .نی کنیاالن بلبل زبو

 

 مادرم به حمایت حرف من، سکوتش را شکست و

 :گفت

 بچه م راست می گه... اگه ما بی خبر از این جا می -

 رفتیم و ارباب ردی ازمون پیدا نمی کرد دیگه اربابی

 .نداشتیم تا زور بگه

 

 .حرف مادر زمین تا آسمان با حرف من منافات داشت

 چرخید وحرف از فرار بود و زور... پدرم به سمتش 

 :عصبی فریاد کشید

 

 دهنت رو ببند زهرا... هزار بار توی این سالها گفتی -

 و جواب گرفتی... بلد نیستی مشکلی رو حل کنی اون

 .دهن وامونده رو ِگل بگیر

 

 

 مادرم به گریه افتاد و سرش را پایین انداخت. همیشه
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 از پدرم حساب می برد. غضب همسرش برایش گران

 :رو به پدرم گفتم تمام شد. با بهت

 در مورد چی حرف می زنین، بابا؟ -

 

 :با خشم از پای سفره بلند شد و گفت

 ...انقدر حرف نزن دختر... جدیدا خیلی زیاده گو شدی -

 فقط یادت باشه چی بهت گفتم؛ شب پیش ارباب

 .خانومانه رفتار کن و منو سنگ روی یخ نکن

 

 . مادرم بهاز خانه بیرون زد و در را محکم بهم کوبید

 گریه افتاد و من به سمتش خیز برداشتم. در حالی که

 :بازویش را نوازش می کردم، گفتم
 مامان دلخور نشو... راستی از چی باید فرار کنیم؟ -

 

 

 

 با چشمان سرخ و پر اشک سرش را رو به باال تکان

 :داد و دستانش را روبرویم باز کرد وگفت

 وشونکاش زبون داشتم و سالها پیش جل -

 وامیستادم... حاال دستام خالیه... دیدی چه جوری باهام
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 حرف زد... فقط باید بشورم وبسابم... حق هیچ حرفی

 .ندارم

 

 دقم نده مامان... تو بگو چه خبره؟ -

 

 خودت می فهمی مادر... فقط بدون همیشه دوستت -

 ...داشتم و هیچی برات کم نذاشتم تا

 

 .عمیقی کشید قلبش را به چنگ گرفت و نفس های

 صورتش رو به کبودی می رفت. ترسان به سمت

 اتاقش رفتم و با قرص زیر زبانی برگشتم. 

 

 

 

وقتی قرصرا زیر زبانش گذاشتم؛ دستم را گرفت و با صدایی 

 :از ته چاه بیرون می آمد، زمزمه کرد که

 منو... ببخش... نمی تونم تا خودشون نخوان حرفی -

 ...بزنم
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 افتاد و نفس عمیقی کشید. خشکمپلکهایش روی هم 

 زد. چرا باید مادری که سالها مهربانی در حقم کرده

 بود را می بخشیدم؟ نگران حالش بودم؛ با ترس لب

 :زدم

 

 مامان؟ -

 

 با حرکت دستش که مرا از خود دور می کرد؛ از او

 فاصله گرفتم. حال و روز مادرم مرا به شک بدی

 زارتوی ذهنم حرفهاییانداخته بود. نمی دانم چرا در ه

 که در آن مد ِت کم شنیده بودم؛ را کنار هم چیدم.

 

 

 انقدرپازل های پراکنده را کنار هم چیدم؛ تا ترسی بزرگ 

 دور قلبم پیچید و مرا شوکه کرد. ارباب دوست نداشت

 پسرانش مرا ببینند. 
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ارباب به من عالقه داشت وهمیشه تشویقم می کرد... حاال 

حرفهایش گوش می کردم و چشم می گفتم....  بهباید مؤدبانه 

فکراینکه ارباب مرا... وای خدای من، باورم نمی شد؛ارباب 

 باشد. به من نظر داشته باشد و پدرم سکوت کرده

 

من من کنان .خشمم بیشتر شد و با ترس کنار مادرم نشستم

 :گفتم

 ...مامان نکنه ارباب می خواد منو -

 

 نمی کرد؛ خودم به اینشوکه نگاهم کرد. فکرش را 

 نتیجه رسیده باشم. سرش را تکانی داد و با چشمان

 :پراشک نالید

 ما نمی خواستیم این طور پیش بره... یهو پیش -

 ...اومد... من به بابات گفتم؛ زودتر بهت بگه... اما

 

 حالش خراب بود و شمرده شمرده حرفهایش را ادا می

 گرفتن حال کرد. با وحشت عقب رفتم و بدون در نظر

 :بدش، بی اراده فریاد کشیدم

 چی می گی مامان؟ من عروسک نیستم که برام -

 تصمیم بگیرین... ارباب از سن خودش خجالت نمی
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 کشه... به من چه اون ارباب شماست؟ برای من هیچی

 ...نیست

 

 نمی شه کاری کرد، دختر... حرف، حرف اربابه... هر -

 ...وقت اون صالح بدونه

 

 ...رده که اربابه... من به حرفش گوش نمی دمغلط ک -

 !بابام غالم حلقه به گوشش باشه من نیستم

 

 قلبم دیوانه وار به قفسه ی سینه می کوبید و حالم بد

 .بود. با خشم وارد اتاق شدم. در را محکم بهم کوبیدم

 

 بغضم ترکید و گریه کنان کتابهایم را از روی میز پایین

 زا گفتم. فکر کردن به مرد پیریریختم و به تقدیرم ناس

 چون کامران خان هم برایم چندش آور بود.

 

نداشت برایم تصمیم بگیرد و مرا به او بفروشد...  پدرم حق 

 اهل چشم گفتن نبودم... با فکر کردن به آنچه در ذهنم من

 رژه می رفت؛ رگ طغیان و سرکشیم باال زد. 
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 و دنیا دور سرمجوش آمد. نفس در سینه ام حبس شد  خونم به

پسرانش بود  چرخید. باید آرام می شدم. لپتاپی که پسمانده ی

 و برایم هدیه آورده بود؛ را روی زمین

 پرت کردم و با پا رویش کوبیدم. 

 

 :کشیدم و جیغ زدم موهایم را به چنگ

 ...من بمیرمم به حرف اون کفتار پیرگوش نمی دم -

 ماست برایغلط کرده هوا برش داشته... اگه ارباب ش

 من هیچی نیست... فکر نمی کردم کارتون به جایی

 ...بفروشینبرسه دخترتون رو به ارباب 

 اصال ناراحتین می رم کار می کنم و خرج خودم رو در

 ...میارم. مردک بی شرف از سنش خجالت نمی کشه

 

 به یکباره در باز شد وپدرم با صورتی سرخ و برزخی

 .یادش چهار ستون بدنم را لرزاندوارد اتاق شد. فر

 چه خبرته؟ چرا خونه رو روی سرت گذاشتی؟ تو -

 شرم و حیا سرت نمی شه؟

 

 از صالبت صدایش و نگاه پر خشمش غالف کردم و از

 ترس به سکسکه افتادم. تنم گر گرفته بود و دانه های
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 .درشت عرق از تیره ی پشتش به پایین ُسر می خورد

 :ون انداخت و گفتبا خشم نگاهی به بیر
 زهرا خدا لعنتت کنه که بلد نیستی مثل آدم رفتار کنی؛ -

 دهن که باز می کنی شهری رو بهم می ریزی... پاشو

 برو خونه ی ارباب به فکر شام باش تا منو خزان هم

 .بیاییم

 

 

 :به سمت من چرخید و گفت

 این نتیجه ی سفارشای من بود که هوار هوارت تا -

 ه؟ همین االن ماشین ارباب وارد حیاطتوی کوچه پیچید

 شد. اگه صدات رو می شنید، چه جوابی داشتم بهش

 بدم؟ عادت کردین با هوار کشیدن آبرومو توی دایره

 بریزید؟

 

 زبانم الل شد و سکسکه کردم. کمی جلو آمد و دستش

 :را در هوا تکان داد و گفت

 چی پیش خودت فکر کردی؟ -

 

 گریان سرم را پایین منتظر نگاهم کرد و با چشم
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 انداختم. شرم دخترانه اجازه نمی داد، راحت حرفم را

 :بزنم. باصدایی پر خشم غرید

 با توأم... فکر کردی صداتو از پشت پنجره نشنیدم؟ -

 

 

 

 با بغض نگاهش کردم و التماسم را در نگاهم ریختم و

 :لب زدم

 خواهش می کنم، زندگی منو به خاطر ارباب سیاه -

 . ارباب همسن شماست؛ چه جوری به خودشنکنین..
 اجازه می ده بیاد و زندگی منو خراب کنه؟... مگه من

 ...دخترتون

 

 نتوانستم جمله را تمام کنم؛ دستم را جلوی صورتم

 گرفتم و هق زدم. پدرم دو قدم نزدیک شد و با صدای

 :آرامی که سعی می کرد، بیرون نرود؛ جواب داد

 ؟ در مورد ارباب اشتباههیچ می فهمی؛ چی می گی -

 می کنی، دختر... یه سری سوال داشت، من ازت دفاع

 کردم... اومده خودش ازت بپرسه... ارباب بیشتر از
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 اونی که تو فکر کنی به گردنت حق داره و براش

 ...ارزش داری

 

 

 

 گریه ام به یکباره قطع شد و با تعجب نگاهم را به

 :حتی گفتمصورت خیس از عرق پدرم دادم. با نارا

 چه سؤالی، چه حقی؟ کم بهش لطف کردیم؟ کم ُکلف تی -

 شون رو کردیم؟

 

 :دستی روی پیشانی پر عرقش کشید و گفت

 فکر می کنی، در برابر کارایی که ارباب برامون کرده -

 این کارای ما اصال قابل به گفتنه؟ مخصوصا در مورد

 .تو کم محبت نکرده که این جوری هار شدی

 

 بابا؟ -

 

 یه بار فکر کردی؛ اون کتابای گرون قیمت رو کی -

 برات خرید؟ من؟... منی که آه تو بساط ندارم؟
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 ...شوکه نگاهش کردم

 فکر کردی اون لباسای شیک و نو رو کی برات می -

 خرید؟ منی که نداشتم که برای زنم یه چادر نو بخرم؟

 

 .ابروهایم باال پرید و با بهت به دهان پدرم چشم دوختم

 فکر کردی اون خانومی که توی مدرسه برات کالس -

کردی خصوصی گذاشت؛ محض رضای خدا بود؟ واقعا باور

 بدبخت که به زورن مدرسه این کارو کرد؟ م

 شکممون رو سیر می کنم... هنوز دارم قسط جهیزیه ی

 فرناز رو می دم. 

فرناز روی دوشم گذاشته،  هنوز زیر بار خرجی که عروسی

ردم... شب وروز سگ دو می زنم تا صورتم کمر راست نک

رو با سیلی سرخ نگهدارم تا دخترام راحت زندگی کنن... 

بهم می ده، نباشه؛ با این رماتیسمی که  ارباب و حقوقی که

 .گدایی کنم دارم باید برم

 

 .در برابر پولش، شما هم کار کردی... هنر نکرده -

 

 ا میهنر کرده... خیلی کارا برات کرده که بعد -
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 فهمی... حکم پدری برات داره و باید اینو بفهمی؛ که

 ...احترامش برای تو یکی بیشتر از بقیه، واجبه

 

 ...چرا؟ مگه من چه فرقی داشتم که اینکارا رو کرده -

 اصال مگه من ازش خواستم برام کاری کنه؟

 

 :با دلخوری نگاهم کرد و گفت
 حرفی نزن، فکر کنم نمک نشناسی... من نمک -

 .نشناسی نکردم که تو اینجور بار اومده باشی

 

 دردی که در صدایش موج می زد، خنج می کشید روی

 قلب پر تپشم... انگار زود قضاوت کرده بودم و پدر

 صدایم را شنیده بود. باورم نمی شد؛ ارباب تا این حد

 هوای مرا داشته باشد... علت این کارها چه بود؟

 

 آرامی سؤالم را پرسیدم تاصدایم را پایین آوردم و به 

 .به جواب برسم
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 - باید این کارو برای من بکنه؟ حتما یارباب برای چ

 که خرجم کرده؛ یخواد در برابر پول یم...

 

 خرد شدنش را وقتی دیدم که به آرامی و صدایی که از

 :ته چاه بیرون می آمد، گفت

 مکی دخترام رو به پول فروختم؛ که تو رو به ارباب ه -

 سن خودم بفروشم... نمی فهمم چه جوری چنین چیزی

 به اون مخ معیوبت خطور کرد؟ راست میگن زنا ناقص

 .العقلن حتی اگه مثل تو باهوش باشن

 

 بغض داشت و درد به جان من ریخت؛ وقتی قطره ی

 اشکش روی صورتش چکید و زمزمه وار و بریده

 :بریده گفت

 منم... منم کهبدبخت ترین... آد ِم این خونه...  -

 نتونستم... به موقع )نه( بگم... باید بدترین ها به سرم

 ...بیاد
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 شانه اش لرزید و با دیدن اشکش؛ فرو ریختم. کنار

 پایش زانو زدم و پایش را در آغوش گرفتم... دلش را

 .ر غرور پدرم آوردمشکسته بودم ونفهمیدم؛ چه برس

 

 :مصورتم را به پایش تکیه دادم. با گریه گفت

 منو ببخش بابا... بد متوجه شدم. وقتی ناراحتی شما -

 رو می بینم و حرفی نمی زنین... هزار فکر ناجور توی

 ...ذهنم جولون می ده... ترسیدم شما

 

 ...کاش هیچ وقت پدرت نبودم -

 

 پایش را عقب کشید و با گامهای بلند از اتاق بیرون

 رفت. بهت زده روی زمین نشستم و به لپتاپ خرد

 شده؛ زل زدم.

تا به حال پدرم را اینگونه خراب وویران ندیده بودم. زود  

قضاوت کرده بودم و پدرم را تاجایی کشاندم که گریه اش را 

 .برای اولین بار ببینم

 

 حتی زمان مرگ مادرش هم اشک نریخته بود. حرف
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 آخرش قلبم را چون کاغذی مچاله کرد و درد به جانم
 مد. انداخت. از خودم بدم آ

 

از وجود م ِن ناسپاس افسوس  حالم را نمی فهمیدم... پدرم

گفت؛ فرو ریختم... آن کاش کوهی از  خورد! )کاش( آخر که

 .خوابیده بود حسرت پشتش

 

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

 

 برای جبران رفتار بدی که داشتم؛ خیلی زود خودم و

 بهم ریخته ام را جمع و جور کردم. دوش آب

 رفتم و بعد از پوشیدن بهترین لباسم موهایم راولرمی گ

 سشوار کشیدم. 

 

آینه نگاه کردم. حرص و  موهایم را با گل سر جمع کردم و به

بودم، رنگم را زرد و زار  جوشی که در آن مدت خورده

 کرده بود.
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کردم و به ساعت نگاه کردم. نزدیک پنج بعد  آرایش مالیمی 

 مادرم برگشته بود نه از ظهربود. در این چند ساعت نه

 پدرم... 

 

فکر اینکه ارباب چه سؤالی دارد که تا این جاآمده، زمانی 

 ذهنم را مشغول کرد؛ که پشت درویالیشان ایستادم. 

را می دیدم که از پشت پنجره ی قدی بلندشان پدرومادرم 

 نشسته بودند.  ت اربابباالی پذیرایی دست راس

بشاش حرف می  ورتیمادرم گریه می کرد و ارباب با ص

 ...زد. حال ارباب و پدرو مادرم زمین تاآسمان فرق داشت

 

 

 نفس عمیقی کشیدم و بر حسب ادب تقه ای به در

 شیشه ای زدم و وقتی صدای ارباب را شنیدم، در را

 باز کردم و وارد شدم. 

 

ر روسریش خشک کرد و پ  مادرم به سرعت صورتش را با

ان غباری پا گذاشتم که آن ود؛ میب من با قدمهایی که سست

 ...سویش ناپیدا بود



 

 
243 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 .سالم ارباب... خوش اومدین -

 

 .نگاهش روی صورتم چسبید و با تحسین نگاهم کرد

 .از روی صندلی بلند شد و دو گام به سمتم برداشت

 

 .ر نازم... خیلی وقته منتظرتمسالم دخت -

 

 .ببخشید ارباب، کمی کار داشتم -

 

 و خوش بو بود. عطر ادکلنش مانند همیشه شیک پوش

 در فضا پیچیده بود. عطری که نظیرش را هیچ جا نمی

 شد پیدا کرد.

 

شدم. به زمین  نگاهم را از ارباب دزدیدم و به پدرم خیره 

نزدیکتر شد و دورم  خیره شده بود و تکان نمی خورد. ارباب

 :چرخی زد و گفت

 تا مادرت وسیله ی پذیرایی یه عصرونه رو مهیا -

 .نه، بیا توی کتابخونه... کارت دارمک
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 نفس در سینه ام حبس شد. مادرم با نگرانی به صورتم

 خیره شد. تنم یخ زد. حتما مشکلی پیش آمده بود که

 رنگ مادرم این گونه پریده بود.

 

ارباب به خود آمدم. با زانوانی لرزان  با شنیدم اسمم از زبان 

ورودیش سمت چپ  کتابخانه ای شدم که در و بی رمق وارد

 قرار داشت.  پذیرایی

 

نگاهی به قد و باالیم .ارباب بعد از من وارد شد و در را بست

 :انداخت و گفت

 خوبی؟ -

 

 گیج و گنگ نگاهش کردم. سوالش این بود؟ وقتی به

 چهره ام نگاه کرد، لبخندی زد و دستی روی سبیل های

 :فرم دارش کشید و گفت

 از چیزی ترسیدی؟ -

 

 بودم و از درون حالم پرآشوب بود. صادقانهترسیده 
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 :پاسخ دادم

 .بله -

 

مپای روبرویم روی کاناپه ی چر.قهوه ای رنگ نشست

 :راستش را روی پای چپ انداخت و پرسید

 

 

 از چی؟ -

 

 .نمی دونم -

 

 خندید و با دست اشاره کرد روی مبلی که کنار پایم بود

 ردم. نشستمبنشینم. از دلشوره ی زیاد حال تهوع پیدا ک
 و با زمین چشم دوختم.

 

هوا کم شد... دستانش را بهم  نگاهش سنگین بود و اکسیژن 

 :گره زد و گفت

 قبل از هرچیز بگو ببینم با کنکور چه کردی؟ شیری -

 یه روباه؟
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 نفس راحتی کشیدم و با لبخندی سرم را تکان دادم و

 :گفتم

 ...وادمن تموم تالشم رو کردم... دیگه هر چی خدا بخ -

 هخیلی عالیه... من خیلی امید دارم؛ رشته و دانشگا-

 .خوبی قبول شی

 

 :سرم را پایین انداختم و با راحتی خیال گفتم

 انشاهلل... البته از کمکها و حمایت های شما هم بود؛ -

 که االن تا حدی خیالم راحته... وگرنه با درس خوندن و

 هر چندهوش زیاد نمی شد به تست زنی مسلط شد ... 

 که تازه امروز فهمیدم؛ چه حامی مهربون و خوبی

 .داشتم

 

 لبخندی زد و دستی روی صورت شش تیغه و صافش

 :کشید و گفت

 بیشتر از اینا رو باید می داشتی... بگذریم... ازت یه -

 .سؤال دارم؛ امیدوارم صادقانه جوابم را بدی

 

 لحنش چنان جدی شد که با ترس سرم را به زیر
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 :و انگشتانم را درهم پیچیدم و گفتم انداختم
 ...حتما ارباب -

 

 ...به من نگاه کن -

 

 سکوت کرد و به اجبار نگاهم را باال آوردم. نگاهش

 .تیز و برا بود. گویا می خواست تا عمق جانم را ببیند

 دست در جیبش برد و گ ِل سر پروانه ای نگین دار را

 :بیرون آورد و گفت

 ست که من برات خریده بودم؟ل سری نین همون گای -

 

 نفسم بند آمد. پس دلیل این حضور نابهنگامش، مطمئن

 شدن از رابطه ی من با پسرش بود... باید می فهمیدم

 .سر برای ارباب ناشناس نخواهد بود

 

که این  احتماال چه فکرها که پشت سرم نکرده و حاال توضیح

 :زدم می خواست... نفسی تازه کردم و به آرامی لبگل سر

 

 

 .چرا همونه -
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 توی اتاق خواب پسرم پیدا شده... چه توضیحی برای -

 این مورد داری؟

 

 آب دهانم را قورت دادم. ضربان قلبم آنقدر باال رفته

 بود که گرمای شدیدی پوستم را سوزاند. سرم را پایین

 :انداختم و گفتم

 سر مشکل ایجادل شرمنده ارباب... دیر فهمیدم این گ -

 .وگرنه خودم به عروستون توضیح می دادم کرده،

 

 سری تکان داد و ابرویی باال انداخت و با لبخندی

 :مهربان گفت

 .به من توضیح بدی کافیه -

 

 

 

 

 ارباب چند ماه پیش پسرانتون اومدن اینجا و چند -

 روزی موندن... وقتی رفتن، مادرم حالش بد بود و من
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 کردم، اصال اومدم خونه رو تمیز کردم. انقدر تقال

 ل سر کی از سرم افتاد. وقتی فهمیدم گمنفهمیدم این گ

 لیال رو گشتم اما پیداش نکردم. بی خیال گشده؛ و

 شدم و رفتم خونه... تا اینکه هفته ی پیش از مادرم

سر گل شنیدم؛ ارباب زاده و نامزدشون اومدن ویال و به خاطر

 دعواشون شده... دیر شده بود، وگرنه

 ...م و ماجرا رو برای عروستونخودم می رفت

 .نفس عمیقی کشید و نگاهش در چشمانم خیره ماند

 :سری تکان داد و گفت

 ...مطمئن باشم تو و کارن -

 

 ل سربغضم گرفت. از اینکه حیثیت و شرفم بابت یک گ

 زیر سؤال رفته بود، راه نفسم بسته شد. شرم وجودم

 :را در برگرفت و ِمن ِمن کنان گفتم

 من شک داری؟ شما به -

 

 خندید و از روی کاناپه بلند شد. به احترامش از روی

 :مبل بلند شدم. گل سر را به سمتم گرفت و گفت
 شک ندارم... اما می دونم انقدر زیبایی بکر و دست -

 نخورده ای که دل هر پسری رو می لرزونی چه

 ...برسه به پسرای من
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 ربابارباب طبق سفارش شما، هیچ وقت در حضور ا -

 .زاده ها به این ویال پا نذاشتم

 

 :لبخندی زد و پدرانه دستی پشت کتفم زد و گفت

 ...می دونم. برای همین تا االن -

 

 :حرفش را قورت داد و گفت

 ...بریم بیرون که زهرا و مهدی خیلی نگرانن -

 

 ارباب می شد این سؤال رو از پشت تلفن بپرسید و -

 ...این همه راه تا اینجا نیایین

 

 :خندید و گفت

 پدرسوخته انقدر از دیدن من بیزاری؟ -

 

 :لب گزیدم و با شرم سرم را پایین انداختم

 نه ارباب... این چه حرفیه؟ -

 

 خندید و دستش را پشت کمرم گذاشت و در حالی که
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 :سمت د ِر ورودی کتابخانه می رفتیم، گفت
 حرفای دیگه ای هم دارم؛ که بعد از شام بهتون می -

 .گم

 

 جرأت سؤال پرسیدن از ارباب را نداشتم. همین که

 .حرفم را بی دغدغه قبول کرد، جای شکرش باقی بود

 آن نگاه بازپرسانه ای که در اول به صورتم انداخت،

 باورم نمی شد به راحتی حرفم را بپذیرد.

 

 

 

 :با هم واردپذیرایی شدیم و ارباب رو به مادرم گفت 

 ی پذیرایی هست بیارید، کهزهرا خانم اگه چیزی برا -

 .من و خزان قراره تخته نرد بازی کنیم

 

 هر دو با دیدن لبخند ارباب، صورتشان باز شد و پدرم

 :چند قدم پیش آمد و گفت

 ارباب، میوه و مخلفاتی که خواستین رو خریدم... اگه -

 چیزی الزمه برم، بخرم؟
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 و ارباب به قسمت بار نگاهی انداخت و ابرویی باال داد

 :گفت

 این پدرسوخته ها در عرض چند روز چه آفتی زدن -

 ...پشت ماشین برام بیاریه نوشیدنی از ... برو هابه این 

 

 

 

 

 شده ببرد. .عاشق این بود تخته نرد بازی کند و با تقلب هم

 

کرده  با رفتن پدر و مادرم در پی وظایفی که برایشان تعیین

ته نردرا باز کرد و بود، کنار شومینه ی خاموش نشست و تخ

 .با چشم به من اشاره کرد بنشینم

 

 ارباب وقتی با تقلب می بری؛ بهت لذتی هم میده؟ -

 

 :قهقهه ای زد و با نگاه پر معنایی به صورتم گفت

 چرا که نه... من فقط یه بار توی بازی سرنوشت به -
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 ت دیگه. اما توی اون بازی هم تا چند وقِ رقیب باختم..

 و رقیبم توی خواب خرگوشی هنوز ازبرنده می شم 

 ...اون ُبرد، سرخوشه

 

 

 خنده ای روی لبم نشست. شیطنت در چشمانش عیان

 بود. چند ساعت قبل را به کلی فراموش کردم و

 سرخوش نگاهش کردم. مانند همیشه که با او راحت

 :بودم، پاسخ دادم

 احتماال در اون بازی هم تقلب نکردین؟ -

 

 :خنده ای کرد و گفت

 .وقتی رقیب رکب می زنه... تقلب جایزه -

 

 ...بدون تقلب بردن، لذت بخش تره -

 

 :خندید و مهره ها را درون تخته چید و گفت

 امروز تقلب نداریم... می خوام ببینم؛ می تونی لذت -

 .ُبرد رو بچشی یا نه، دختر باهوشم
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 با ذوق یکی از تاس ها را به دست گرفتم و منتظر

 شده بودم و بعد از مدتها از ته دل شاد ماندم. سرحال

 بودم. حضور ارباب و رفتارش تمام افکار بد را از

 ذهنم دور کرد. تاس دوم را به دست گرفت و با شیطنت

 :به چشمانم نگاه کرد و گفت

 .زیاد -

 

 همیشه زیاده خواه بود و عدد کم را قبول نداشت. هر

 عدد شش هم تاسها را درون تخته انداختیم و اور دوبا

 آورد و من سه... طبق قانون بازی، شروع کننده ی

 بازی او بود.

 

به تاسها بود،  هر حالی که تاس می ریخت و حواسش 

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 از کجا فهمیدی حامی ت شدم؟ -

 

 ابرویم باال پرید و با بهت سرم را تکان دادم تا

 ه اشارهمنظورش را بهتر بیان کند. با چشم به کتابخان

 :کرد و گفت
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 اونجا گفتی تازه امروز فهمیدی من حامیت بودم... از -

 کی شنیدی؟

 

 بابا بهم گفت... گفت که چقدر نگران درس و زندگیم -

 .بودین

 

 

 :با خشنودی خاطر و لبخندی رضایت بخش گفت

 لیاقت بیشتر از اینا رو داری دختر... هنوز مونده تا -

 .بفهمی چه جواهری هستی

 

 :یدم و گفتمخند

 .یه جواهر بدلی -

 

 :ابرو درهم کشید و گفت

 بدلی هستی؟ یه زمانی می رسهر کی گفته تو جواه -

 که خیلیا آرزوی داشتنت رو دارن... به شرطی که به

 من اعتماد کنی و به حرفام گوش کنی... ازت دختری

 می سازم که اگه دختر داشتم؛ حتما به اون جایگاه می

 .رسید
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 ب می دیدم و ارباب، غول چراغ جادویم شدهانگار خوا

 بود. حرف از جایگاه که شد، ته دلم غنج رفت. فکر

 اینکه به جایی برسم که همه ی عزیزانم را بهت زده

 .کنم، مرا به اوج آسمانها ُبرد

 

 ممنون ارباب... امیدوارم با قبول شدن توی یه رشته -

 ی خوب و یه دانشگاه خوب، خودمو بیشتر بهتون

 .ابت کنمث

 

 با دقت بازی کردیم و برای اولین بار، برنده ی بازی

 شدم و با ذوق دستانم را بهم کوبیدم و به صورت

 :بشاش ارباب نگاه کردم و گفتم

 .باالخره بردم... بدون تقلب -

 

 :خندید و گفت

 پدرسوخته یعنی من همیشه با تقلب می برم؟ -
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 از ماهها از خندیدم و از خنده ی من او هم خندید. بعد

 نهمنشینی با ارباب از ته دل شاد شدم. مادرم با دید

 خنده های من، با لبخند نگاهم می کرد و مدام تذکر می

 داد، ارباب را اذیت نکنم.

 

ارباب نوشیدنی مورد عالقهاش را خورده بود و آهنگی  

گذاشت و مرا به رقص دعوت کرد. مانند پرنسس ها  قدیمی

 بامن رفتار می کرد.

 

یاد دوکهای فرانسوی در فیلم هاافتادم، که در زمان رقص با  

 و محترمانه داشتند.  یک خانم، رفتاری مؤدبانه

بیشتر از همیشه لمس می  حس پرنسس بودن را در آن زمان

کردم. وقتی آهنگ تمام شد،پدرو مادرم با نگاهی مهربان و 

 .عاشقانه نگاهم کردند

 

 

 

 دو هم دست زدند. دیگروقتی ارباب برایم دست زد، آن 
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 .از آن غم چند ساعت پیش در نگاهشان خبری نبود

 .شادی من هم چندبرابر شده بود

 :زمان شام بود که ارباب گفت
 یه فیلم خوب داری بیاری بعد از شام ببینیم... تا وقت -

 .خواب خیلی زمان داریم

 

 :با ذوق دستی بهم کوبیدم و گفتم

 .دارم... خارجی یا ایرانی -

 

 .هر چی که بود... فقط یا حال خوش ما جور باشه -

 

 :به مادرم نگاهی کردم و گفتم

 .تا شما میز رو بچینی من برمی گردم -

 

 

 

 پدرم کنار ارباب نشست و با هم در مورد برداشت شالی

 شروع به حرف زدن کرد. دوان دوان خودم را به خانه

 فکررساندم و یک راست به اتاقم رفتم. در بین راه به 

 این بودم چه فیلمی بردارم که با حال خوش ارباب جور
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 باشد. چراغ اتاقم را روشن کردم و به سمت میز تحریر

 .رفتم. کشو را جلو کشیدم و دسته ای فیلم بیرون آوردم

 

 فیلم ها را تک به تک کنار می زدم تا به فیلم هزارپا

 .رسیدم. مطمئن بودم از این فیلم ارباب خوشش می آمد

 

 .لم را جدا کردم و بقیه را به کشو برگرداندمفی

 به عقب چرخیدم تا از اتاق خارج شوم که با دیوار

 گوشتی سفیدی برخورد کردم. آخم به هوا رفت و در

 حالی که تعادلم را حفظ می کردم تا زمین نخورم به

 روبرو نگاه کردم. فکر می کردم، پدرم به دنبالم آمده؛

 .رگهایم به جوش آمد اما با دیدن شروین خون در

 

 

 اینجا چه کار می کنی؟ نکنه جنی و ما خبر نداریم؟ -

 چشمانش پر خشم بود و نگاهی به اطراف انداخت و

 :گفت

 و به چه لطی کردیغاومدم ببینم پشت تلفن چه  -

 ...جرأت



 

 
260 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 .از حرفی که زد، عصبی شدم و میان حرفش پریدم

 عواقب تو که خوردنی نیستی؛ بی شرف... فکر کردی -

 کاری که کردی با سکو ِت من، بی جواب می مونه؟

 

 :یک قدم نزدیک آمد و گفت

 که من خوردنی نیستم و برای من بلبل زبون شدی؛ -

 آره؟

 

 آره... فکر کردی ازت می ترسم؟ نه جناب... باید -

 .جوا ِب آشغال بودنت رو به قانون پس بدی

 

 

دستش کرد  ر مچبه آنی به سمتم یورش آورد و دستانم را اسی

کثیفش را روی  و با خشونت دستانم را باال برد و نفس

 :صورتم پاشید و غرید
 بدبخت، فکر کردی با بردن آبروی من، آبروی خودت -

 ...حفظ می شه... همه ی خانواده می فهمن و

 

 ...وضی هستیعاتفاقا می خوام بفهمن که تو چقدر  -
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 اش بیرون با صدایی که از بین دندانهای بهم فشرده

 :می داد و میزان خشمش را نشان می داد؛ غرید

حیثیتت رو  اونوقت نمی ترسی این بی ناموس؛ چشم ببنده و -

تنهایی و می دونم  به باد بده... مخصوصا همین االن که

 ...که بری پیش قاضی  مادرو پدرت ویالی اربابن... اونوقت

 ...ی... بابات چه حالی می شهباید بری پزشک قانون

 

 با زحمت کمی پایم را باال آوردم تا فاصله ای بینمان

 ایجاد کنم، که زرنگ بازیش مانع کارم شد. آب دهانم را

 :روی صورت کثیفش پاشیدم و گفتم

 ...مگه توی خواب ببینی -

 

 :و جیغ زدمچندشم شد .مو به تنم سیخ شد

 م کن؛ کثافت... به جون مامانم همین امشب به بابامول -

 ...می گم تو چه حیوون پستی هستی

 

 :با صدای لرزانی گفت

نخورده و  حاال که قراره، آبرومو ببری... نمی خوام آش -

 ...دهن سوخته باشم
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تمام تنم به لرز افتاد و بغضم ترکید. این حیوان افسار پاره 

شده بود. تقال می کردم تا  بسکرده بود و نفس در سینه ام ح

 بر قدرت من می چربید.  شقدرت دستانم را پایین بیاورم اما

 .تهوع گرفتم تحال

 .لعنتی ولم کن... حالم داره بد می شه -

 

 :یغ زدمج

 .خدا آبروت رو می برم ... بهلم کنوآشغال می کشمت...  -

 

 .جزونده شم حاال که داری می بری نمی خوام سینه سوخته، -

بار به التماس  . اشکم سرازیر شد و اینقلبم از حرکت ایستاد

 .افتادم

 

کی  شروین االن بابام پیداش می شه... تو رو جون هر -

 .برات عزیزه ولم کن

 

 بدا به حال بابات که بد موقع برسه... قول می دم -

 ...سکته کامل رو می زنه، وقتی دست و پازدن تو رو
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 ادمبه هق هق افتادم و سرم را به چپ و راست تکان د

 :به این بود، پدرم به دنبالم بیاید. گریه کنان گفتم همه ی امیدم

 لعنتی تو که زن داری... چه کار به من داری... ولم -

 ....کن بی شرف

 

 گریه ام بیشتر می شد. تمام توانم را جمع کردم و به

 .تقال پرداختم تا دیرتر به خواسته اش برسد

 دوست داری بابات رو زنده ببینی بهتره آروم باشی که اگه -

 ...چیزی نفهمه

 

پیروی  دیوانه بود و فکر می کرد از افکار بیمارگونه ی او

پدرو مادرم  می کنم. دوباره جیغ کشید تا صدایم به گوش

 ...نفسم بند آمدخفه شد. برسد. اما صدایم 

 من رو به مرگ بودم و او به یک حیوان تبدیل شده

 ...بود

 .یکباره عقب رفت و اکسیژن به ریه هایم رسیدبه 

 صدای نعره ای در اتاقم پیچید و من بی رمق روی

 .زمین افتادم

 ...می کشمت -
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 مشت و لگدی بود که بر بدن شروین وارد می شد و

 شروین که غافلگیر شده بود، توان بلند شدن از زمین

 .تاق شدندرا نداشت. همزمان مادرم و ارباب هم وارد ا

 

 از خجالت دستانم را روی صورتم گذاشتم و از ترس

 زیاد به هق هق افتادم. فکر اینکه آبرویم پیش خانواده

 ام به حراج رفته بود، قلبم را از حرکت باز داشت. 

می مردم و دیگر نگاهم به صورت مادرو پدرم  کاش

 ...نمیافتاد

 

 ره ساکتبعد از هیاهویی که با جیغ های مادرم به یکبا

 شد، به آرامی دستانم را از روی چشمانم برداشتم. به

 سکسکه افتاده بودم و فکر اینکه در ذهن افرادی که
 باالی سرم ایستاده اند، چه می گذرد، مرا تا مرز مردن

 پیش می برد.

 

 :مادرم با چشمان پراشک رو به پدرم کردو گفت 

 بسه دیگه... بذار ببینیم چه غلطی می کرده؟ -

 

 درم با خشم یقه ی شروین را گرفت و از روی زمینپ
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 بلند کرد و او را چون مترسکی به دیوار روبرویش

 :کوبید و غرید

 خودم با چشمام دیدیم چه غلطی می کرد و احتیاج به -

 حرف زدن این بی شرف نیست... من نعش اینو امشب

 .برای باباش نفرستم، مرد نیستم

 

 فت. صورت پدرمترس و استرس تمام وجودم را گر

 سرخ بود و رگهای گردنش بیرون زده بود. دلم برای

 آن حجم از ناراحتی که تحمل می کرد، سوخت. مادرم با

 گریه جلو رفت و تف به صورت شروین انداخت و

 :گفت

دیدم... تو  الهی می مردم و چنین بی آبرویی رو ازت نمی -

 .لکه ننگ خانواده ای بی شرف

 

 م و به آرامی روی دیوار پشتاز روی زمین بلند شد

 سرم تکیه کردم. ارباب اخمهایش درهم بود. نیم نگاهی

 به صورت یخ زده ی من کرد و با خشم رو به پدرم

 :گفت
 این همون پسریه که قبال خواستگارش بود؟ -
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 .بله ارباب -

 

 پس اینجا چه کار می کنه؟ -

 

 :مادرم با ناراحتی و سری افکنده گفت

 !باب... بدبختانه با فرناز ازدواج کردهدامادمونه ار -

 

 :ارباب با چشمانی گرد شده رو به پدرم فریاد کشید

 احمق چرا این مردک رو به عنوان داماد قبول کردی؛ -

 اونم بدون مشورت با من؟ عقلت کجا رفته مرد، وقتی

 می دونستی خزان رو می خواد و گذاشتی دامادت بشه؟

 

 :با شرمندگی تمام گفت پدرم سرش را پایین انداخت و

 .به وهللا نمی دونستم انقدر بیشرف و بی ناموسه -

 

 شروین که نفسش جا آمده بود، سعی کرد دست پدرم را

 :از روی گردنش جدا کند و ملتمسانه گفت

 غلط کردم آقا مهدی... ولم کن برم... سوءتفاهم -



 

 
267 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 شده... اومده بودم با خزان حرف بزنم... داشتیم حرف

 ...می زدیم

 

 :سیلی محکم پدرم روی صورتش نشست و فریاد کشید

 دهنت رو ببند، آشغال تا خفه ت نکردم. صدای جیغ -

 دخترم رو از بیرون شنیدم و وقتی میومدم به این

 .سمت، حرفای آخرت رو از پشت پنجره شنیدم

 

 .شروین شوکه به پنجره ی باز اتاقم خیره ماند

 .ی بیرون نمی آمدلبهایش باز و بسته می شد اما صدای

 مادرم با دیدن حال و روزش دست پدرم را گرفت و

 :گفت

 .ولش کن مرد... بیشتر از این بی آبرویی راه ننداز -

 !حتما همسایه ها صدامونو شنیدن

 

 :شروین رو به مادرم کرد و با ناله گفت

 عمه تو کمکم کن... خزان داشت با آبروم بازی می -

 ین کارو نکنه... فرناز نابودکرد... اومدم تهدیدش کنم ا

 می شه اگه خزان از لجبازی دست برنداره... من به

 خاطر زندگیم و فرناز اومده بودم... یهو یه چیزایی
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 پیش اومده که شیطون توی جلدم رفت... وگرنه مثل

 ..خواهرم

 

 مانند بمب ترکیدم و فراموش کردم پدرم و ارباب توی

 :اتاق حضور دارند. فریاد کشیدم

 خفه شو لعنتی... اسم خواهرو با دهن کثیفت لکه دار -

 نکن... من تا پای زندون رفتنت وامیسم...هیع... تو

 لیاقت زندگی بین ما رو نداری...هیع... فرنازم باید

 بفهمه با چه آدم کثیفی زندگی می کنه. جلوی بابام بگو

 شماره ی منو کجا پخش کردی که جرأت ندارم خط

 .بندازم خودم رو توی گوشیم

 

 هر چهار نفر با بهت به صورت خیس از اشکم خیره

 شدند. سکسکه ام پر صدا شده بود... پدرم با بهت به

 :سمت من برگشت و گفت

 قضیه چیه، دختر؟ -

 

 مجبور شدم؛ در میان گریه و سکسکه ای که گریبانم

 را گرفته بود؛ ماجرا را تعریف کنم و خرد شدن مادرم
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 برادرزاده اش بود و تعلق خاطرشرا ببینم. هر چه بود 

 به شروین نسبت به حامد بیشتر بود. 

 

وقتی حرف ازشکایت و پلیس فتا زدم، ارباب با چشمان 

دستی روی صورتش کشید. نفسش را با حرص  سرخش

 :وپرصدا از سینه بیرون داد و گفت

 فردا با پدرت برو و شکایتت رو پس بگیر... من -

 ب می کنم. بهتره اینخودم این بی همه چیز رو اد

 .موضوع توی خونه ی خودمون حل شه

 

 :رو به پدرم کرد و گفت

 این پسر چه کاره س؟ -

 

 :مادرم با ناراحتی گفت
 ...مت خوبی داره اربابتوی اداره برق شهرشون ِس -

 دستش به دهنش می رسه... نمی دونم چه مرگشه

 !دست به چنین کاری زده

 

 ...ه دهنش نمی رسهاز این به بعد دیگه دستش ب -
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 ارباب روبروی شروین ایستاد و با دو انگشت شست و

 :سبابه دو طرف صورتش را در هم فشرد و غرید

 بالیی به سرت می دم که مرغای آسمون به حالت -

 گریه کنن... تا یادت بمونه به ناموست نباید چشم

 .داشته باشی

 

 هیکل ارباب دوبرابر شروین بود. دستش را از

 جدا کرد و به آنی دست شروین را در دستصورتش 

 گرفت و به سرعت به عقب چرخاند و صدای شکستن

 استخوان دستش مو به تنمان سیخ کرد.

 

شروین پنجره های اتاق را لرزاند. حالم بد  صدای نعره ی 

ندیده  شد وزانوهایم به لرز افتاد. خشونت ارباب را تا به حال

  درد روی زمینبودم. شروین به گریه افتاد و از 

 زانو زد. 
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 .ضجه می زد و از مادرم کمک می خواست

 ارباب گوشش را کشید و بلندش کرد. تف به صورتش

 :انداخت و گفت
 دستت رو شکستم تا دیگه دست روی ناموست بلند -

 نکنی... از فردا خودت رو یه مرده بدون... نمی ذارم

 ...جنهیچ جا کار پیدا کنی... به گدایی می ندازمت ل

 

 شروین که بد باخته بود، به التماس افتاد. مادرم با

 ترس از ارباب دستش را جلوی دهانش گرفته بود و

 هق هق می کرد. شروین با دیدن حال مادرم سرش را

 پایین انداخت. کسی که دقایقی پیش مرا تهدید میکرد و

 قلدری می کرد، مانند موش نشسته بود و در حالی که

 .ز ارباب و پدرم بخشش می خواستناله می کرد، ا

 

 .ارباب ببخش... نادونی کردم... شیطون گولم زد -

 .دیگه غلط بکنم چنین کاری بکنم

 

 

 مادرم گریه کنان از اتاق بیرون رفت. می دانستم تحمل

 این بی آبرویی را ندارد. پدرم با چشمانی سرخ و
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 :نفسهای بریده رو به من گفت

 .باش... حالش بد نشه برو پیش مادرت... مراقبش -

 

 .با تنی لرزان و زانوانی لرزان از کنار پدرم رد شدم

 ارباب نگاهش روی صورتم چرخی زد و بازویم را در

 :دست گرفت و بوسه ای روی موهایم زد و گفت

 نگران نباش دخترم... خودم درستش می کنم. مراقب -

 .خودت و مادرت باش

 

 ...واقعا فردا برم و شکایتم رو -

 

 ...آره دخترم... فردا می گم راننده م ببرتون شهر -

 .خودم بهتر از قانون تنبیه ش می کنم

 

 

 

 صدای ناله ی شروین که دستش را بغل کرده بود در

 .گوشم پیچید

 .خزان تو ببخش تا ارباب هم ببخشه -
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 :ارباب با خشم نگاهش کرد و گفت

 خفه شو عوضی. اگه زنده ای به خاطر زهرا خانوم و -

 ...خزانه... نمی خوام خاطره ی بد توی ذهنش بمونه

 

 با نفرت نگاهش کردم و با فشار دست ارباب که اشاره

 می کرد از اتاق خارج شوم؛ از اتاق بیرون رفتم. همین

 که از آستانه ی در گذر کردم، صدای سیلی محکمی

 :پشت سرم در اتاق پیچید و ارباب با خشم غرید

 ده بی شرف؟ فکر کردی یهزالو بودن چه حالی می -

 دختر مظلوم و بی پناه رو گیر انداختن و مردونگیت رو

 به رخش کشیدن، خیلی حال می ده... آره؟ چنان حالی

 من بهت بدم که توی کتابا بنویسن و درس عبرت بشه

 .برای امثال تو

 

 .صدای اخ شروین بلند شد و من به سمت مادرم رفتم

 و وسط پذیرایی دستش روی سینه اش چنگ شده بود

 دوال شده بود. به سرعت وارد اتاقش شدم و داروهایش

 را برداشتم. اشک چشمانم خشک نمی شد. هق هق
 کنان به سمتش دویدم و قرص زیرزبانی را جلوی

 دهانش گرفتم. با صدایی که از ته گلویش بیرون می
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 :آمد، نالید

 .بذار بمیرم که این ننگ رو نمی تونم تحمل کنم -

 

 م بیشتر شد. به زور قرص را زیر زبانش دادم وهق هق

 بوسه ای روی صورت خیس از اشکش نشاندم و لب

 :زدم

 نمی خواستم، این جور بشه مامان... وقتی اومدم -

 .خونه یهو مثل جن جلوم ظاهر شد

 

 .با چشمان پراشک نگاهم کرد و نفس عمیقی کشید

 صدای داد و فریاد ارباب و ناله های شروین قطع شده

 بود. نگاه مادرم به اتاق بود. با صدایی که شبیه ناله

 :بود، لب زد

 جواب فرناز رو چی بدم؟ چرا زودتر به خودم نگفتی -

 ...که جلوشو بگیرم و کار به اینجا نکشه

 

 سکسکه ای کردم و با شرمندگی سرم را پایین انداختم

 و کنارش روی زمین نشستم. دلم زیرورو می شد و
 لمات را گم کرده بودم. به زحمت پاسخشحالم بد بود. ک

 .را دادم
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 می خواستم بگم مامان... اما دیدم اگه حرف بزنم، -

 خودمو متهم به نانجیبی می کنی... یادته گفتم دوستم

 مزاحم داره... بهم گفتی مقصر دوستته... نمی خواستم

 با اون همه فشار روحی که روم بود از شما هم حرف

 خودم اون حرفو می زدی، دیگهبشنوم... که اگه به 

 .نابود می شدم

 

 را بست. به دقیقه نکشیدش مادرم اشک ریخت و چشمان

 که ارباب و پدرم از اتاق بیرون آمدند. ارباب رو به

 :پدرم گفت

 این عوضی رو ببر یه جایی اون دست وامونده ش -

 .رو براش گچ بگیرن

 

 دستمادرم با دیدن ارباب جلو رفت و به پایش افتاد. 

 :روی پای ارباب گذاشت و نالید

 ارباب به جوونیش ببخشش... قول می دم دیگه پاشو -

 توی این محل و این خونه نذاره... امشب حسابی تنبیه

 ...شد و حساب کار دستش اومد... شما

 

 ارباب با ناراحتی سرش را تکان داد و رو به پدرم
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 :گفت
 ا برایمهدی زنت رو بلند کن... خودت می دونی زهر -

 من محترمه... اما نمی تونم چنین آشغالی رو همین

 .جوری ولش کنم

 

 به آرامی پایش را از زیر دست مادرم بیرون کشید و از

 خانه بیرون رفت. چهارستون بدنم می لرزید. از

 استرس شدید، حال تهوع گرفتم.

 

 

دستشویی دویدم... تمام حسهای بد و چندش  به سرعت سمت 

برای لحظه ای آن دقایق پر تنش را اور راعق زدم. 

 فراموشکرده بودم. 

 

 تمام آن حسهای بد دوباره به ذهنم هجوم

 آورد. لرزش بدنم شدید شد و زمهریر زمستانی در

 رگهایم جریان پیدا کرد. صدای نگران مادرم را از پشت

 .ر دستشویی می شنیدمد
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 چی شدی مادر... در رو باز کن بیام پیشت... خوبی -

 م؟ الهی ذلیل بمیری شروین که خونه خرابمدختر

 کردی... الهی به زمین گرم بخوری که بی آبروم

 ...کردی

 

 ترس مادرم برای حالم و حرفهایی که می زد، دلم را به

 بودنش گرم می کرد. ترس هایم پر کشید و رفت اما

 حال خرابی که از لمس تنم به وسیله ی دستهای

 ود، پایدار بود.متعرض شروین بر من چیره شده ب

 

 .باهر یادآوری اشکم سرازیر می شد و عق می زدم 
 چیزی نمانده بود، روح از بدنم خارج شود. چند مشت

 آب سرد روی صورتم پاشیدم و نفس عمیق کشیدم.

 

بعداز بهتر شد ِن حالم از دستشویی بیرون آمدم و قبل  

 .ازاینکه در آغوش مادرم فرو بروم روی زمین نشستم

 یستادن روی پاهایم را نداشتم. سقف خانه دورتوان ا

 .سرم چرخید و دنیای اطراف تیره و تار شد
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 مادرم با فریاد پدرم را صدا زد و بعد از دقایقی میان

 آسمان و زمین معلق شدم. فشار روحی که تحمل کرده

 بودم، رمقم را کشیده بود. چشمانم سیاهی رفت و در

 الم دیگری پامیان تکانهایی که می خوردم به ع

 ...گذاشتم

 

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

 

 وقتی چشم باز کردم خودم را در اتاق دیگر و جای

 .ناآشنایی دیدم. صدای مادرم در گوشم پیچید

 .ارباب بهوش اومد -

 

 با گیجی تمام نگاهم سمت صدا چرخید. ارباب و مادرم

 کنار در ایستاده بودند. ارباب داخل شد و لبه ی تخت

 :فتنشست و گ

 چی کار با خودت کردی دختر؟ همه مون نصف جون -

 .شدیم

 

 .ببخشید. دست خودم نبود -
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 .دستش را روی موهایم کشید و پدرانه نوازشم کرد

 ...می دونم... خوشحالم االن حالت بهتره -

 

 

 :با نگرانی به اطراف نگاه کردم و گفتم

 بابام کو؟ -

 رم کردهمادرم جلو آمد و با چشمان سرخ و پلکهای و

 :اش نگاهم کرد و گفت

 

 وقتی دکتر گفت خطر ازسرت گذشته و رفت، بابات -

 شروین رو با خودش به بیمارستان برد تا دستش رو

 .ه می کشیدگیرن... عین توله گرگ تا صبح زوزگچ ب

 

 لبخندش لبهای مرا کمی رو به باال کشاند و لبخند نیمه

 خاصی جانی زدم. رمق نداشتم بیدار شوم... کرختی

 تمام وجودم را فرا گرفته بود. از نوری که درون اتاق

 پخش شده بود، مشخص بود؛ آن شب نحس تمام شده

 و روز دیگری در دفتر زندگیم ورق خورده... هنوز
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 .گیج و منگ بودم و میل به خواب در من شدید بود

 .نگران پدرم بودم که در اتاق نبود

 

 

 ...حال بابا -

 

 :گفتارباب لبخندی زد و 

 نگران نباش... حالش خوبه... خدا تورو دوباره به ما -

 برگردوند دختر... فشارت به حدی پایین رفته بود که
 .اگه خدای نکرده دکتر دیر می رسید، جبران ناپذیر بود

 .تا صبح پدرو مادرت باالی سرت بودن

 

 اگر این طور باشد، مرگ آنقدرها هم که می گویند

 گران هر دوی آنها فهمیدم چهسخت نیست... در نگاه ن

 مرزی را رد کرده ام و دوباره به زندگی برگشتم. نفس

 .عمیقی کشیدم و دوباره پلکهای سنگینم روی هم افتاد

 

 با تکانی که به بدنم خورد، پلکهای سنگینم را از هم

 باز کردم. بوی سوپ جو به مشامم خورد. مادرم کنارم

 . نشسته بود و بازویم را تکان می داد
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 :بازم، بوسه ای روی پیشانیم نشاند و گفت با دیدن چشمان

 ...ظهر شده، پاشو این سوپ رو بخور جون بگیری -

 

 :لبهای خشکم را به زحمت تکان دادم و گفتم

 ...االن میام بیرون، با هم بخوریم -

 

 :با دست مرا به آرامش دعوت کرد و گفت

 د کرده؛ کلبرات اوردم همین جا بخوری... ارباب تاکی -

 .امروز رو استراحت کنی

 

 اینجوری حس مریضا بهم دست می ده... از خواب -

 .زیاد سردرد گرفتم

 

 صدای ارباب نگاهم را به سمت در اتاق کشاند. در

 آستانه ی در ایستاده بود و دستانش را در جیبش فرو

شادابتر و  برده بود. با این که همسن و سال پدرم بود، اما

 .نظر می رسیدجوان تر به 
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 هر جور راحتی همون کار رو بکن. فقط مراقب حال -

 .خودت باش

 

 :مهربانی نگاهش را با لبخندی پاسخ داد و گفتم

 .ممنون ارباب... ببخشین خیلی زحمتتون دادم -

 

 :لبخندی زد و گفت

 پاشو خانوم خوشگله که میز ناهار بدون تو صفا -

 دن تو خستگی ازنداره... بابات هم داره میاد و با دی

 .تنش بیرون میاد

 

 تکانی خوردم و روی تخت نشستم. مادرم از لبه ی

 تخت بلند شد و راه را برای پایین آمدنم از تخت باز

 کرد. چه خوب که کسی حرف از ماجرای دیشب نمی

 زد.

 

 

 استرس این را داشتم؛ بعد از آن کابوس مورد 

 اشت وبازپرسی قرار بگیرم. مادرم سینی غذا را برد
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 :گفت

 .پس تا آماده بشی من میز غذا را می چینم -

 

 ارباب لبخندی زد و وقتی من روی پا ایستادم؛ قدمی رو

 :به من پیش آمد و گفت

 بهتری؟ -

 

 .بهترم... فقط از خواب زیاد بدنم کوفت رفته -

 

 :با دست دری که پشت سرم بود را نشان داد و گفت

 .می شهبرو یه دوش بگیر؛ کسالتت برطرف  -

 

 بی اراده چشم گفتم. ارباب چنان محکم حرف می زد،

 آدم را به اطاعت وا می داشت. برای همین پدرم حرف

 .روی حرفش نمی آورد

 ..چشم... پس میرم خونه و زود برمی گردم -

 

 .نمی خواد بری اونجا... همین اتاق حموم داره -
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 :سرم را پایین انداختم و با خجالت گفتم

 ی خودمون حموم برم؟ میشه خونه -

 

 :خندید و گفت

 چرا؟ -

 

 .عادت به جای غریبه ندارم -

 

 :دوباره خندید و گفت

 پدرسوخته مگه حموم هم غریبه و خودی داره... برو -

 که وقت نداری... االن مهدی می رسه. به مادرت می

 .گم برات لباس بیاره

 

 سرم را پایین انداختم و با شرم وارد حمام شدم. حمام

 وکسی که از کاشی روی دیوارش گرفته تا وسایلل

 درونش همه شکیل و چشم نواز بود. 
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 درون حمام به مشام می رسید. با نگاه کردن به بوی عطری

شامپوهایی که همه خارجی بودند، منبع بوی خوش راپیدا 

 .کردم. آب را ولرم کردم و زیر دوش رفتم

 

 ویم رایاد حرکات دیشب شروین افتادم و بغض راه گل

 بست. با لیف دور گردنم را اول از همه شستم. مانند

 .فلش بک تمام آن دقایق کوتاه به ذهنم حمله ور شد

 

 خدا را شکر کردم که پدرم به موقع رسید و دست

 شیطان را قطع کرد؛ وگرنه محال بود با کابوسی که

 .شروین برایم به ارمغان می گذاشت، زنده می ماندم

 

 ایم را آب شست و با خود برد. همینگریه کردم و درده

 که خانواده ام مرا باور داشتند؛ حال دلم خوب بود. با

 آرامش و سبکبال از زیر دوش بیرون آمدم. 

 

کوفتگی وذهن پریشانم را به آب سپردم و باری از روی 

 .برداشته شد دوشم
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 سرحال حوله ی تنپوش خودم را که مادرم به همراه

 ده بود؛ را پوشیدم. لباس پوشیدملباسهایم از خانه آور

 و از حمام بیرون آمدم. همیشه عادت داشتم توی حمام

 لباس می پوشیدم. وقتی وارد اتاق شدم، در اتاق بسته

 بود و سکوت حکمفرما بود. 

 

به آرامی در را باز کردمو به سمت آشپزخانه ی اپن حرکت 

 .صدای حرف زدن آرام پدرم به راحتی شنیده می شد.کردم

 ...ر من و زهرا مّنت گذاشتی، اربابخیلی به س -

 ممنونم که این فرصت رو به ما دادی و دلمون رو

 .قرص کردی

 

 ارباب به همان لحن آرام پدرم اما با صالبت تر پاسخ

 :داد

 من باید از شما ممنون باشم. این همه به زحمت -

 افتادین... در برابر کار شما، چیز مهمی نبود... اما

 ...که گفتم، دیگه جائز نیست این جا بمونه همونطور
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 :مادرم با صدای پر بغض گفت

 ارباب دلمون تنگ می شه.. از االن زود نیست؟ -

 

 ...نه برای امنیت خودش الزمه -

 

 به نظرم حرفهایشان خیلی عادی بود. ارباب همیشه

 برای زحماتی که مادرم در ویالیش می کشید، قدردانی

 ب بودنش، خیلی مردم دار ومی کرد. برخالف اربا
 مهربان بود. سالمی کردم و وارد آشپزخانه شدم.

 

پشت میز نشسته بودند. طرف سوپ وسط میز بود ودر   همه 

کنارش زرشک پلو با مرغ خوش رنگ و بویی درروی میز 

 .خودنمایی می کرد

 

 

 هر سه با لبخند جوابم را دادند. کنار مادرم روبروی

 :نگاهی کردم و گفتم ارباب نشستم. به پدرم
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 ...ببخشید بابا برای -

 

 :دستش را باال برد و گفت

 برای پنهون کاریت به من یه توضیح بدهکاری اما -

 موضوع دیشب دیگه تموم شد... شب می رم و فرناز

 .رو به خونه برمی گردنم

 

 :مادرم با حیرت گفت

 چی می گی مرد؟ زندگی اونو چرا خراب می کنی؟ -

 

 :کرد و گفتپدرم اخمی 

 زهرا تو دیوونه ای یا خودت رو به مشنگی زدی؟ -

 فکر کردی من آدم نانجیب و چشم ناپاکی مثل اون

 مرتیکه رو توی خونه م راه می دم؟ از کجا معلوم فردا

 برای فرگل مشکل پیش نیاره؟ از کجا معلوم یه گند

 دیگه جای دیگه بار نیاره... می خوای دخترمون با یه

 هری کنه و صداشم در نیاریم؟ اینه مگمرد لجن زند

 مادریت؟
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 ارباب که عصبانیت پدرم را دید، دستش را روی دست

 :او گذاشت و گفت

 آروم باش مهدی جان... زهرا خانوم از دید مادرانه -

 .این حرف رو زد

 

 :رو به مادرم کرد و گفت

 به نظرم دخترت بدون شوهر بمونه؛ خیلی بهتره که -

 دی بمونه... این جور آدما ذهنشوندر کنار چنین مر

 بیماره... خیلیا ممکنه برن زن دوم بگیرن واال اونا

 شرف حالیشونه... اما اینکه به خواهر زنت چشم

 .داشته باشی اصال قابل بخشش نیست

 

 کنایه اش به خودش بود که دو زن گرفته بود و حاال

 تنها زندگی می کرد. مادرم بغضش را فرو خورد و

 .داد و با دست به غذا اشاره کرد سری تکان

 

 .چی بگم واال... بفرمایین... سرد میشه -

 غذا شدند. 
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 نسکوت حاکم شد و همه سرگرم خورد

 .که گرسنه بودم و با اشتها غذایم را کامل خوردم

 

 .مادرم برخالف همیشه با غذایش بیشتر بازی کرد

 حسش را درک می کردم. مادر بود و برای زندگی نابود

 لته ای که ماشده ی دخترش نگران بود. در محبس

 .زندگی می کردیم، مطلقه بودن؛ از اسارت کم نداشت

 

 حرف مردم اول و آخرش در مورد مطلقه هایی بود که
 در همسایگیشان بود... فرناز هم بی شک نقل محافل

 خانه های همسایه می شد و نگاهها رنگ و بوی

 دیگری می گرفت. 

 

 

 

نبودم اما دست تقدیر ذات  چنین چیزی هیچ وقت راضی به

شناساند. دردی که مادرم می کشید،  کثیف شروین را به پدرم

برادرزاده اش مایه ی ننگش شده بود؛ هم  دوبرابر بود. هم

 .دخترش خراب شده بود زندگی
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 بعد از تمام شد ِن غذایم ظرفها را جمع کردم تا برای

 :شستن؛ آماده شوم که ارباب گفت

 .بشین کارت دارم دخترم -

 

 چشمی گفتم و روبرویش نشستم. مادر و پدرم با

 سکوت به صورت ارباب خیره شدند. از نگاه نگران آن

 .دو، دلم به شور افتاد. ارباب مکثش طوالنی شده بود

 :انگار در حال استخاره گرفتن بود. با نگرانی گفتم

 مشکلی پیش اومده؟ -

 

 :فتنگاهش چشمانم را هدف قرار داد و گ

 .هم آره هم نه -

 

 باز سکوت کرد و دستانش را روی سینه گره زد و به

 :صندلیش تکیه داد و گفت

 حرفی که دیشب می خواستم بزنم رو االن با لحن -

 دیگه ای بهت میگم. دوست ندارم روی حرفم حرف

 .بزنی
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 از لحن کالمش نگران شدم. در دلم دلخوری بیشتر از

 .گفتارش مستبدانه بود نگرانی، رنگ گرفت. رفتار و

 سکوت کردم و حالم را بروز ندادم. نگاهی به پدرم کرد

 :و گفت

 من به مهدی و زهرا از قبل گفته بودم. با حرفهایی -

 که از معلمت شنیدم، احتمال قبولیت توی تهران خیلی

 زیاده. برای آشنایی با محیط تهران و آماده شدن برای

 ...ا من بیا تهرانسال تحصیلی جدید از همین فردا ب

 

 :بی اراده میان حرفش پریدم و گفتم

 از فردا؟ -

 

 :اخمی کرد و گفت

 این ماه ببرمت اما با اتفاق دیشب بهرمی خواستم آخ -

 صالحته که از این جا دور باشی... اون بی شرفی که

 من دیدم، از چشماش شرارت می بارید. می ترسم به

 .بیاد هوای انتقام گرفتن؛ دوباره به سراغت
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 آخه تهران بیام، کجا زندگی کنم؟ زمان دانشگاه می -

 ...تونم برم خوابگاه

 

 دستش را باال برد و دوباره مرا به سکوت دعوت کرد

 :و ادامه داد

 قرار نیست توی خوابگاه بمونی... من جای زندگیت -

 رو از قبل آماده کردم... پدرت هم موافقه که پیش من

 .ریب یله و تنها نمونیباشی؛ تا توی اون شهر غ

 

 

 

 

 پدرم قدرشناسانه به ارباب نگاهی کرد و بعد از تشکر

 :از او رو به من گفت

 خونه ی ارباب توی تهران خیلی بزرگه اما برای -

 راحتی و استقالل تو؛ نیم طبقه ی روی پشت بوم رو

 برای تو آماده کردن که اونجا باشی. فقط باید قول بدی،

 ختر خوبی بودی، توی اون شهرهمونطور که اینجا د

 بزرگ و هیوال، آدم دیگه ای نشی... ارباب که این
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 زحمت رو تقبل کردن؛ خیا ِل من و مادرت از همه چیز

 .راحته

 

 با ناراحتی به پدرم خیره شده بودم. چرا فکر می کرد

 توی شهری مثل تهران نمی تونم از خودم محافظت

 .را می شناختمکنم؟ هجده ساله بودم و خوب و بد راه 

 

 چرا باید در آنجا هم ناظمی مانند ارباب باالی سرم

 باشد؟

 

 

 بابا یعنی فکر می کنین من نمی تونم از پ ِس خودم -

 بربیام؟ من به تنهایی یه ماه جلوی اون شروین نامرد

 ایستادم... که اگه فامیل نبود و اون خونه در و پیکر

 ود و نمیدرستی داشت... راهش به خونه مون باز نب

 .تونست بهم صدمه بزنه

 

 ارباب ابروی راستش را رو به پایین داد و ابروی

 :چپش را باال برد و گفت

 ما به تو اطمینان کامل داریم و می دونیم؛ شجاعانه -
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 از خودت مراقبت می کنی... اما در شهر تهران برای

 تویی که تا حاال واردش نشدی، چالشهایی وجود داره

 نشی بهتره... خونه ی من هم که هستیکه اگه واردش 

 می تونی استقالل داشته باشی و فقط یه دیدار روزانه

 اگه دلت خواست با من داشته باشی... اینم برای این

 میگم که من هم توی اون خونه ی بزرگ تنهام و فقط

 خدمه دورم رو گرفتن. پدرت می دونه که کارن با

 ش کنم واردمادرش زندگی می کنه و هر وقت من دعوت

 اون خونه میشه... کوروش هم که زن و زندگی خودش

 رو داره... کاوه هم تا عید امسال اتریشه... فقط می

 مونیم من و تو... اگه دوست داشتی کنارم باشی میایی

 و هر دو از تنهایی در میاییم دوست نداشتی می تونی

 .توی خونه ی خودت بمونی

 

 افی کرده بودم. دوستمانده بودم چه بگویم. کلی رویاب

 داشتم حال و هوای خوابگاه را تجربه کنم و با هم سن

 و ساالن خودم همنشین باشم. وقتی نگاه سنگین ارباب

 و پدرم را روی خود حس کردم، سرم را باال آوردم و

 نبه اجبار قبول کردم. هر چند احتیاجی به قبول کرد

 د و کارمن نبود. آنها خودشان از قبل برنامه چیده بودن

 .شروین این جابجایی رو به جلو انداخته بود
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 با نگاه تیز پدرم، مجبور شدم پاسخی در شأن محبت

 .ارباب بدهم

 .چشم... هرچی شما صالح بدونین -

 

 بعد از شستن ظرفها به خانه ی خودمان برگشتیم؛ تا

 چمدانم را بچینم. چشمان مادرم لحظه ای خشک نمی

 نداشتم.  شد و من هم دست کمی از او

 

از آرزوهایم این بود؛ از آن محل دور شوم و  در گذشته یکی

مثل تهران که برایم رویایی دست نیافتنی بود،  در شهری

 کنم... حاال غم غربتی عجیب در دلم نشسته بود. زندگی

 

از تنهایی و شهری که برایم حاال هیوال شده  ترس 

 و در بودم،دلشوره به جانم ریخته بود. حرفی نمی زدم

 سکوتی که در خانه یمان حاکم شده بود، وسایلم را

 جمع می کردم. غروب بود که پدر به خانه برگشت و

 .کمی با مادرم حرف زد و روبروی تلویزیون نشست

 

 لپ تاپ شکسته ام را از روی میز برداشتم و به سالن
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 پذیرایی رفتم. باشرمندگی لپ تاپ را نشانش دادم و

 :گفتم

 ... میشه لطف کنین؛ اینو بدید درستبابا ببخشید -

 د نظرمه همهرشته هایی که من برای دانشگاه مکنن. 

 .شون به لپ تاپ نیازه

 

 نگاه سرسری به لپ تاپ انداخت و دستش را در هوا

 :تکانی داد وگفت

 نابود شده... ارباب دیشب اینو دید... گفت خودش -

 یکی بهترش رو برات می خره. می گفت؛ سیستمش

 .ی بوده و برای دانشگاه به درد نمی خورهقدیم

 

 لحنش جور دیگری بود؛ برایم آشنا بود. کنارش نشستم

 :و گفتم

 بابا شما هم از رفتنم؛ ناراحتی؟ -

 

 :برای اولین بار روی موهایم دستی کشید و گفت

 مگه میشه ناراحت نباشم... دلمون برات تنگ می -

 ...شه
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 ...پس به ارباب بگین تا -

 

 ...کاری که شروین کرد، منم با رفتنت موافقمبا  -

 

 امنیت تو از هر چیزی مهمتره... دلتنگی رو میشه با

 تلفن زدن و رفت و اومد برطرف کرد. اما مشکلی برای

 .تو پیش بیاد، من و مادرت کمرمون می شکنه

 

 دلم برای تمام پدرانه هایش غنج رفت. سرم را روی

 :شانه اش گذاشتم و لب زدم

 براتون دلتنگ می شم... بابا همیشه رویای رفتن منم -

 به تهران یا یه شهر بزرگ رو داشتم... اما االن می

 ...ترسم... االن حسم خالف آرزوهامه

 

 طبیعیه دخترم... داری وارد محیط بزرگتری می شی -

 و تجربه های جدیدی در انتظارته... فقط یه قول بهم

 .بده

 

 .رتم قرار گرفتکمی چرخید و صورتش روبروی صو
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 :نگاهش را به چشمانم دوخت و ادامه داد

 ...هر چی ارباب گفت؛ گوش کن و سرکشی نکن -

 ارباب توی اون شهر بزرگ شده و به چم و خم اون

 شهر بیشتر وارده... اگه ارباب نبود؛ برام سخت می

 .شد، تو رو به اون شهر بفرستم

 

 ایبرای اولین بار به خودم جرأت بخشیدم و بوسه 

 :روی گونه ی پدرم نشاندم و گفتم
 خیالتون راحت... کاری نمی کنم، شرمنده ی ارباب -

 .بشی

 

 پدرم با صورتی گرفته سرش را به سمت مخالف

 چرخاند. حس می کنم از بوسیده شدنش توسط من

 ناراحت شد. از این رسما نداشتیم که با او روبوسی

 .گرفتمکنیم. خودم را کمی جمع کردم و از او فاصله 

 :صدایش غم داشت اما قدرشناسی در آن موج می زد

 ارباب خیلی گردن ما حق داره... قراره بعد از رفتن -

 تو، یه صفایی به خونه بده... قراره دور خونه رو

 دیوار بکشیم و در آهنی بذاریم... تا هروقتی برمی

 .گردی؛ اینجا امنیت داشته باشی



 

 
300 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 

 :لبخندی زدم و گفتم

 ...ر... اینجوری برای خود شما هم بهترهخدا رو شک -

 چون به ویالی ارباب راه دارین، محافظت از ویال هم

 .راحت تر می شه

 

 صدای زنگ تلفن بلند شد. مادرم که کنار تلفن بود؛

 .گوشی را برداشت

 .بله بفرمایین -

 

 بعد از کمی مکث بغضش گرفت و با صدایی که می

 :لرزید، گفت

 ...و از چیزی خبر نداریگریه نکن مادر... ت -

 

 .باالخره فرناز زنگ زده بود تا از ماجرا سر در بیاورد

 پدرم وقتی شروین را به خانه اش رسانده بود، به

 فرناز گفته بود، وسایلش را جمع کند، تا آخر شب به

 :دنبالش برود. صدای گریان مادرم در گوشم پیچید
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 . مانه مادرجون... اونجور که اون می گه نیست.. -

 .خودمون شاهد رفتار بدش بودیم... گریه نکن مادر

 

 :پدرم با اخم به مادر نگاه کرد و گفت

 .گوشی رو بده من -

 

 :مادرم سرش را رو به باال تکان داد و گفت

 .بچه م ناراحته... بذار خودم باهاش حرف بزنم -

 

 :رو به فرناز کرد و گفت

 بی غلط کرده که چنین حرفی زده... وقتی خزان -

 هوش بود؛ ارباب گوشی خزان رو چک کرد... پیامای

 شروین رو که دیدیم همه مون حالمون بد شد... با

 .ن خودم نمی دونمکه برادرزاده م دیگه اونو از خواین

 

 دوباره سکوت مادر و نگاه نگران من بود که روی

 .صورتش می چرخید

 یعنی چی نمیایی؟ -

 

 با خشم از پدرم به سمت مادر خم شد و گوشی را
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 :دستش کشیدو غرید
 فکر کردی باهات دشمنی دارم؛ می گم اون مرد به -

 دردت نمی خوره؟

 

 :بعد از سکوت چند دقیقه ای پدرم با خشم فریاد کشید

 انقدر زرزر نکن... اگه می خوای پیش اون آشغال -

 بمونی؛ بمون... اما حق نداری اسم ما رو بیاری... اگه

 نجا پا بذاره؛ خودم خونش رویه زمانی شروین به ای

 می ریزم. تو هم برو الی دستش بمون و مثل کبک

 .سرت رو توی برف کن؛ احمق

 

 :گوشی را با خشم روی تلفن کوبید و گفت

 دیگه این دختر حق نداره اسم ما رو بیاره... حتی حق -

 .تماس تلفنی هم نداره

 

 

 :مادرم هاج و واج نگاهش کرد و گفت

 ؟ اون هنوز هفده سال بیشترچی می گی؛ مهدی -

 .نداره... از روی بچگی داره حرف می زنه
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 غلط کرده وقتی انقدر نفهمه، روی حرف من حرف -

 می زنه... به من می گه شروین قسم خورده دیگه

 اشتباهی ازش سر نزنه... حرف اون بی شرف رو قبول
 کرده اما حرف منو زیر پاش گذاشته... پس بذار توی

 .دست و پا بزنهریت خودش خ  

 

 خب هر چی باشه شوهرشه و باورش داره... تو االن -

 حرف بزنی من حرف تو رو بهتر از هر کس قبول

 .دارم

 

 پدرم با حرص نفسش را بیرون داد و سکوت کرد. هم

 زمان صدای زنگ موبایلم از اتاق شنیده شد. تازه از

 میان حرفهایشان فهمیدم در زمانی که بیهوش بودم

 هم وارسی شده و از همه چیز باخبرند. گوشی من

 

 :درحینی که به سوی اتاق می رفتم، پدرم گفت 

 .اگه فرناز بود، جواب نده -
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 :مادرم نالید

 .مهدی تمومش کن -

 

 تو هم خفه شو... خیلی حرف حالیتونه این همه حرف -

 !هم می زنین؟

 

 :رو به من کرد و گفت

 !تو بفهمم، باهاش حرف زدی؛ من می دونم و -

 

 چشمی گفتم و وارد اتاق شدم. با دیدن اسم فرناز قلبم

 به تاپ تاپ افتاد. به اجبار پدر دست به گوشی نزدم تا

 صدای زنگش خفه شد.

 

 

رسید. با باز کردن پیامک  بالفاصله صدای آالرم پیامک 

 .نگاهم روی پیام خشک شد
 خیلی نامردی که قاپ شوهرم رو دزدیدی... از -

 رم اما کنارش می مونم تا راهی برای توهردوتون متنف

 .باز نشه
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 شوکه شدم. به قول پدرم این دختر از بیخ و بن نفهم

 بود. بدنم گر گرفته بود. تا چه حد می خواست خودش

 !را به نفهمی بزند؟

 

 :دستانم به سرعت روی کیبرد حرکت کرد و پیام دادم

 من هیچ چشم داشتی به اون شوهر بی شرفت نداشتم -

 ندارم وگرنه بدون اینکه تو بفهمی بهش جواب مثبت و

 می دادم... پس به حرف بابا گوش کن و به خاطر

 لجبازی بچگانه خودت رو بدبخت نکن. من دیگه توی

 .این خونه نمی مونم تا تو خیالت راحت باشه

 

 گوشی دوباره به صدا در آمد و اسم فرناز روی مانیتور

 چگانه اش شدم ونقش بست. بی خیال او و افکار ب

 .گوشی را سایلنت کردم

 

 فرنازه؟ -

 صدای مستأصل و پر درد مادرم بود. به سمتش برگشتم

 و با ناراحتی سرم را به تأیید حرفش رو به پایین تکان
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 .دادم

 .بابات رفت پیش ارباب... جوابش رو بده -

 

 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم
 گه؛ عقل نداره... میدیوونه س... بابا راست می  -

 خواد با لجبازی زندگیش رو نابود کنه و من حرفی

 .برای گفتن ندارم

 

 :مادرم وارد اتاق شد و به آرامی گفت

 !تو هم که حرف باباتو می زنی -

 

 

 :پیام را نشانش دادم و گفتم

 می بینی در موردم چطور قضاوت می کنه؟ شما -

 ینخودت داوری کن... من اگه سروسری با شرو

 داشتم، انقدر برنامه درست می کردم؟ یا بدون اینکه

 کسی بفهمه به حرفش گوش می دادم؟

 

 .دردمندانه نچی کردی و نفس عمیقی کشید
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 ...به خدا بین شماها گیر کردم... فرناز رو نمی فهمم -

 نمی دونم چی بهش بگم که راه درست رو پیدا

 

 امهکنه...)آهی کشید و دستی روی موهایم کشید و اد

 .داد( تو خودت رو ناراحت نکن

 .با ناراحتی سرم را رو به پایین تکانی دادم

 

 به نظرم بعد از رفتن من به تهران همه چی آروم می -

 شه... باهاش مادرانه و محکم حرف بزن. بذار بفهمه

 .بین من و اون آشغال هیچ حرف و سخنی نیست

 

 ارهمادرم درمانده نگاهی به صورتم انداخت و به یکب

 در آغوشم کشید. صدای هق هقش زیر گوشم آواز

 .دلتنگی داشت

 

 با بابات رفتی تهران، میرم یه سر بهش می زنم و -

 حسابی باهاش حرف می زنم. دوتا تو دهنی به شروین

 ...می زنم تا حساب کار دست فرناز بیاد

 با مکثی بوسه ای روی گونه ام نشاند و با چشمان پر

 :گفتاشک و صدایی پر بغض 
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 زمارو فراموش نکن؛ عزیزم... بدون همیشه عزی-

 دلم بودی و هستی... نمی دونم بدون تو توی این خونه

 .چه جوری دووم بیارم

 

 این چه حرفیه مامان؟ مگه می شه شما رو فراموش -

 کنم. به جون خودت اگه جریان شروین نبود، محال بود

 ...به حرف ارباب گوش کنم و زود تنهاتون بذارم

 .خیالت راحت تند تند میام بهتون سرمی زنم

 

 

 بوسه ای روی گونه ی تب دار و خیسش زدم و اشکم

 سرازیر شد. می دانستم برای هردویمان این دوری

 سخت بود اما حرف ارباب بی حساب نبود... فعال باید
 از آنجا دور می شدم. هر ثانیه که یاد آن لحظه ی

 ی افتادم، تنمچندش آور و رفتار شرم آور شروین م

 مورمور می شد و حالم بد می شد. بودن در این خانه

 تداعی آن لحظات را در ذهنم بیشتر به تصویر می

 ...بیزار بودم ید. از خودمکش

 س بد، آرامش پیدا می کردم.حال بود با این حم

 



 

 
309 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 دورشدن از آنجا و سرگرمی های جدید، ذهنم را از 

 .کرد تصویرپردازی و انقالب درونی دور می

 

 بعد از کمی حرف زدن و واگویه های احساسی با

 مادرم، چمدانم را بستم و به اتفاق به ویالی ارباب

 رفتیم. مادرم به شام درست کردن پرداخت و من هم در

 کنارش کمک دستش بودم.

 

 

لحظه در کنارش باشم. با تماسی  دلم می خواست تا آخرین 

دخترشان هم به  داشت، فرگل و حامد و که مادرم با فرگل

 .جمع ماپیوستند

 

 برخالف تصورم فرگل خیلی احساسی شده بود و از

 رفتنم ناراحت بود. مدام بوسه بر روی صورتم می

 نشاند و ابراز دلتنگی می کرد. دلم برای خواهرانه

 هایش غنج می رفت.
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تازه فهمیدم پشت نقاب بد اخالقیو حسادت، قلبی رئوف و  

مانع ابراز آن می شد. آن شب،  ندشمهربان دارد که زبان ت

 ...بود و چه سخت و دیر گذشت شب وداع با خانواده

 

 زمان خواب مانند دوران کودکیم در آغوش مادرم

 خوابیدم و تا صبح نوازشهایش را روی موهایم حس

 کردم. تنها خدا می دانست؛ چه آینده ای در سرنوشتم

 رای اینقرار داده، من فقط این را می دانستم، هرشب ب

 ...نوازشها دلتنگی خواهم کرد

 

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

 

 ماشین که از حرکت ایستاد، ارباب رو به راننده اش

 :کرد و گفت

 ماشین رو برای سرویس ببر و بعد از شستن ماشین -

 دوباره برگرد. فردا ساعت ده صبح توی شرکت جلسه

 .دارم... به موقع خودت رو برسون

 

 ه جوانی بیست هفت یا بیشت هشت ساله بهراننده ک

 نظر می رسید، چشمی گفت و بعد از پیاده شدن ما دنده
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 عقب گرفت و از حیاط بیرون رفت. کنار پدرم ایستاده

 .بودم و به چمدانی که در دستش بود، نگاهی کردم

 

 هوای گرم تهران خشک و سوزاننده بود. برخالف

 ی نداشت. وقتیهوای شرجی شهرم این جا برایم جذابیت

 وارد شهر تهران شدیم، از ازدحام آن همه ماشین و

 ترافیکی که روی اعصاب بود، دلم برای شهرم تنگ
 شد. به درستی راست گفته اند؛ صدای دهل از دور

 خوش است.

 

 انگار آدمها میان مشتی آهن و سروصدا 

 .غرق شده اند

 

 جذابیت شهر و گستردگیش دل هر آدمی را می برد اما

 .م غربت خاصی می نشانده دلت یک غت

 دخترم نمی خوای وارد ساختمون بشی و با محیط -

 اطرافت اشنا بشی؟

 

 صدای ارباب مرا از عالم خود بیرون کشید و به همراه

 پدرم پشت سرش حرکت کردیم. بعد از رد شدن از
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 .پارکینگ وارد محوطه گل کاری شده ی زیبایی شدیم

 مین نیم دایره ای قدیساختما سفید رنگ اما زیبای

 پیش چشمم ظاهر شد. ارباب با دست باال ساختمان که

 :نیم طبقه ای بیش نبود را نشان داد و گفت

 اونجا رو برای تو آماده کردم. می تونی مستقل و -

 .راحت باشی. به شرطی که منو تنها نذاری

 

 

 لحن شاد و شوخش لبخند روی لبم نشاند. پدرم به

 :آرامی گفت
 خان هم اینجاس یا پیش برادرتون؟ هومن -

 

 :ارباب لبخندی زد و به من اشاره کرد و گفت

 به خاطر خزان اوردمش پیش خودم. می دونم با دیدن -

 .خزان از تنهایی در میاد و بهونه نمی گیره

 

 :رو به من کرد و با نگاه دلگرم کننده ای گفت

 ...اینجا منو ارباب صدا نکن... فقط کامران خان -

 وجه شدی یا نه؟مت
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 .چشم ارباب -

 

 :خندید و گفت

 .پدرسوخته می گم؛ ارباب نگو -

 

 .چشم -

 

 پدرم و ارباب هر دو خندیدند. پدرم مانند گذشته گرفته

 و ناراحت نبود. با اینکه گاهی اخمهایش در هم فرو می

 رفت اما سرحال بود. بعد از سالها ارباب را به اسم

 صدا زدن، برایم سخت بود.

 

او را ارباب صدا بزنم. صدای  عادت کرده بودم، همیشه 

 :چرخاند پدرم نگاهم را به سمتش

 ارباب بهتر شده؟ -
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 بد نیست... دیگه پیریه و هزار درد... مدام دکتر باالی -

 هیزباال و فشار خون داره و اهل پر سرشه اما قند

 ...غذایی نیست

 

 هومن خان پدر ارباب بود. در اصل ارباب اصلی

 روستای ما هومن خان بود و کامران خان ارباب زاده

 بود. حاال که پیر و فرتوت شده بود؛ آن ویال و

 مستغالتش به کامران خان رسیده بود. 

 

سال پیش بودکه به همراه کامران خان به روستای ما آمده 

بود؛خیلی با هم عیاق شده بودیم. برایش کتاب می خواندم 

 ازی می کردیم. وگاهی شطرنج و تخته نرد ب

بازی موردعالقه هومن خان و پسرش همین دو مورد بود. 

 نشاند.  فکراینکه ارباب از من خوشش بیاید، لبخند روی لبم

 

 

 

هومن خان برعکس پسرش بسیار مستبد وبداخالق بود. از آن 

 مستبدانی که حرفش روی زمین می
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 ماند، طرف را می کشت. فکر اینکه با چنین آدمی

 شم، نفس را در سینه ام حبس کرد. همخانه با

 

 .سکوتکردم و پشت سرپدرم و ارباب حرکت کردم

 از کنار دو ستون سفید رنگی که به طاق ساختمان

 وصل بود رد شدیم. دور تا دور ستون را پیچکهای

 سبز زیبایی پوشانده بودند. 

 

 وارد ساختمان شدیم و با

 به ورودمان دو زن و یک مرد روبرویمان در آمدند و

 کامران خان سالم کردند. یکی از خانومها که جوان

 :بود، لبخندی زد و به من نگاه کرد و گفت

 ارباب مهمونی که ازش می گفتین؛ همین خانومه؟ -
 بله... خزان جان برای من خیلی عزیزه... باید عین -

 .اعضای این خانواده باهاش رفتار کنین

 :رو به من کرد و گفت

 آشنا بشی... هر کاری داری می تونی باهاشون -

 بهشون بگو و خجالت نکش... از امروز تو هم جزئی

 .از خانواده ی منی
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 شوکه شدم؛ از این افتخاری که نصیبم شده بود؛

 لبخندی عمیق روی لبم حک شد. من کجا و خانواده ی

 .ارباب کجا؟! سری تکان دادم و به خدمه نگاه کردم

 :تدختر جوان پیش آمد و مؤدبانه گف

 ...سالم خانوم... من مریمم -

 

 :با دست خانوم مسنی را نشان داد و گفت

 ایشون هم مادرم بتول خانوم هستن که هر دو در -

 .نظافت و آشپزخانه خدمت می کنیم

 

 به مردی که تقریبا حدود چهل سال داشت؛ اشاره ای

 :کرد و گفت

 ایشون هم آقا مجتبی سرایدار و باغبون خونه هستن -

 دها رو انجام می دن. هر کاری با ما داشتینو خری

 کافیه زنگی که توی خونه تون نصب شده رو فشار

 .بدید تا من خدمتتون برسم

 

 تشکری کردم و با تک تک آنها احوال پرسی کردم و

 خودم را به آنها معرفی کردم. نگاه پرحسرت و کنجکاو
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 بتول را روی خودم حس میکردم. سرم را پایین انداختم

 نبینم آنچه که خودم قبال با پوست و استخوانم چشیدهتا 

 .بودم

 

 بعد از نگاهی سرسری به پذیرایی شیک و لوکسی که

 حدود صدمتری می شد، به در اتاقی که ارباب نشان

 .داد، نگاه کردم

 این جا کتابخونه س و هومن خان بیشتر وقتش رو -

 .اینجا می گذرونه

 

 ک دراز قرارچهار دری که درون یک راهروی باری

 :داشت را نشان داد و گفت

 اون قسمت اتاق خوابای ساختمونه... انتهایی اتاق -

 خواب منه و بقیه ش برای بچه ها بوده که االن هم هر

 .وقت به این جا میان توی اتاقای خودشون می مونن

 

دری در سمت راست آشپزخانه مدرن و بزرگ قرارداشت. 

 :با دست به آن اشاره کرد و گفت

 .سرویس بهداشتی اونجاست -
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 بعد از شناختن گوشه گوشه ی ساختمان به پدرم اشاره

 :ای کرد و گفت
 می تونی برید باال و کمی استراحت کنین. برای شام -

 .منتظرتونم

 

 هر دو با احترام )چشم( گفتیم و با راهنمایی پدرم به

 .سمت دری که از درون آشپزخانه باز می شد، رفتیم

 کردن در، راه پله هایی پیش چشمم نمایان بعد از باز

 .شد. هر دو باال رفتیم و به فضای پشت بام رسیدیم

 

 .پشت بام چون حیاطی بزرگ پیش چشمم قرار گرفت

 در وسط بام ساختمان سوئیت مانندی به چشم می

 خورد. ذوق خاصی با دیدن آن فضا در دلم جوشید. 

 

 . در قفلطرف سوئیت رفتم و دستگیره را چرخاندم به

 بود. پدرم مرا کنار زد و در را با کلید باز کرد و راه را

 .برایم باز کرد

 

 با دیدن فضای کوچک اما لوکس و دلنشین آنجا دلم
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 غنج رفت. وسایلش همه نو بود و بوی رنگ تازه و

 وسایل چوبی نو مشامم را نوازش کرد. 

رو در محیط زدم و با دستانم را بهم کوبیدم و  با ذوق چرخی

 به پدرم

 :گفتم

 باورم نمی شد، ارباب چنین جایی رو برام در نظر -

 گرفته باشه... وای خدای من چقدر وسایلش نو و

 ...شیکه

 

 

 

 پدرم با اندوه به سوئیت هفتاد متری نگاهی کرد و

 :گفت

 ...خدا رو شکر فضای بزرگی داره و دلت نمی گیره -

 

 :تم و گفتمنگاهی به در اتاقی که روبرویم بود، انداخ

 از اونی که فکر می کردم؛ خیلی بهتره... باورم نمی -

 .شد، تمام وسایل نو باشه
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 کامران خان دست و دل بازه... قراره تمام هزینه های -

 ..دانشگاهت رو خودش بده

 

 با اخمی که بی اراده درهم فرو رفته بود، نگاهش کردم

 :و گفتم

 ال باقیبه نظرم این همه لطف ارباب یه جای سو -

 میذاره... چرا ارباب باید این همه برای من هزینه

 کنه... اربابی که سرحساب وکتاب شالیزارا مو رو از

 .ماست بیرون می کشه

 

 :پدر نگاهش را دزدید و گفت

 ارباب از وقتی تو دنیا اومدی همیشه تو رو مثل -

 دخترش دوست داشت. همیشه هواتو داشت. فکر کن

 .یاش باشدخترشی و قدردان خوب

 

 با اینکه قانع نشده بودم، حرفی نزدم. در اتاق را باز

 کردم و با دیدن تخت سفید یک نفره ای که با روکش

 زیبای خاکستری صورتی تزیین شده بود، لبخندی
 عمیق روی لبم نشست. بی اراده سمت تخت رفتم و لبه
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 ی آن نشستم و تشکش را با فشار کف دستم امتحان

 کردم. 

 

 تخت پرسروصدایم بی صدا بود وبر خالف 

 تشکش سفت و منعطف بود. با شور خاصی به

 کتابخانه ی چوبی سفیدی که کنار میز تحریر گذاشته

 شده بود، نگاهی انداختم. همه چیز بی نقص بود و

 ...عالی

 

 بعد از کمی استراحت کردن و چیدن لباسهای درون کمد

 بعددیواری ساعت هشت عصر به طبقه ی پایین رفتم. 

 از خوابیدن روی تخت جدید، پیچیدن بوی نویی وسایل

 در مشامم، شور و حال زندگی در آن خانه که در

 اختیارم بود، در دلم نشست. 

 

در دلم نبود و از جایی که بودم  دیگر جایی برای نگرانی

در خوابگاه، چنین امکاناتی در  راضی بودم. محال بود

 .اختیارم باشد

 

 ی هومن خان را دیدم که کناربا ورودم به پذیرای
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 گرامافون نشسته بود و به آهنگ خواننده ی قدیمی

 مرضیه گوش می داد. چنان در حس فرو رفته بود که
 م آرام من از جا پرید. پدرم سرش را پایینبا صدای سال

 :انداخت و با احترام گفت

 .سالم ارباب... ببخشید مزاحم استراحتتون شدیم -

 

 

 و به قدو باالی من نگاهی کرد و بهابرویی باال داد 

 :جای جواب سالم لبخندی زد و گفت

 .این ورپریده چه بزرگ شده... بیا جلوتر ببینمت -

 

روبرویش ایستادم .لبخندی از لحن شوخش روی لبم نقش بست

 .و سالم دیگری نثارش کردم

 سالم که کردی، حرف و سخن دیگه ای بلد نیستی؟ -

 

 وابش هستم. البته خیلی زودخندیدم و نگفتم منتظر ج

 فهمیدم ارباب اصال کلمه ای مانند )سالم( در دایره

 لغاتش وجود ندارد. سرم را پایین انداختم و مؤدبانه

 :گفتم

 چرا بلدم... جسارت نباشه؛ حالتون خوبه؟ -
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 :خندید و گفت

 جسارت که بود، اما بهت جواب می دم، خوبم. از -

 .و برام کتاب بخونیفردا شب باید دختر خوبی باشی 

 

 :ابرویی باال دادم و گفتم

 مگه ازم بدی دیدی، ارباب؟ -

 

 :به کامران خان اشاره کرد و گفت
 تا وقتی من اینجام حق نداری؛ با اون قلچماق -

 همبازی بشی... قول می دی؟

 

 از رفتار بچگانه در عین حال جدیش، کامران خان

 :خندید و گفت

 ...ت حسودانه بردارخان دست از این رفتار زش -

 .ناسالمتی من پسرتم، دشمنت که نیستم

 

 تو دست و پا داری بری بیرون و بگردی اما من یه -

 ...گوشه افتادم
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 رو به من کرد و با اخم هایی که بیشتر شوخی داشت تا

 :تغیر، با عصایش روی زمین زد و گفت

 از این به بعد باید کنار خودم باشی... راستی کتاب -

 وهه رو باید کامل برام بخونی، فهمیدی؟سین

 

 :چنان آمرانه دستور داد که لبخندم را جمع کردم و گفتم

 .چشم -

 

 ...آفرین... به تو می گن؛ دختر بدرد بخور -

 

 خندید و من هم لبخندی روی لب نشاندم. کامران خان

 کمی با پدرم حرف زد و بعد از آن سینه اش را صاف

 یز شام دعوت کرد.کرد و همه را به کنار م

 

 وقتی پشت 

 :میز نشستیم رو به پدرم گفت

 از طبقه ی باال راضی بودین؟ -
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 .بله ارباب... از سرش زیاده -

 

 :کامران خان نگاهی به پدرش کرد و گفت

 خان از این به بعد خزان با ما زندگی می کنه... اما -

 .طبقه ی باال

 

 :گفتاخمهای هومن خان درهم فرو رفت و خیلی جدی 

 ...چه معنا می ده، دختر توی این سن تنها باشه -

 دیوونه می شه... وقتی ما این جاییم چرا اون باال

 .باشه

 

 مریم در حالی که مرغ بریان شده ای را درون ظرف

 هومن خان می گذاشت، کامران خان به پدرش پاسخ

 :داد

 خزان داره دانشجو می شه. جایی برای خودش الزم -

 .درس خوندن در اونجا تنها باشه داره تا برای

 

 

 هومن خان با چشمان درشت شده به من خیره شد و
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 :گفت

 شن..ی هیجده ساله شد؟ می خوای برای جیعن-

 

 :کامران خان میان حرفش پرید و گفت

 خان االن وقت این حرفا نیست... بهتره شاممون رو -

 .بخوریم

 

 درمبعد به من و پدرم تعارف کرد و من با تعجب به پ

 .نگاهی کردم و پدرم اشاره کرد، هیچ نگویم

 

 به اجبار سرگرم غذایی شدم که مریم با احترام برایم

 .سرو کرد. وقتی رفتار آنها را می دیدم، معذب می شدم

 عادت نداشتم کسی این گونه احترام بگذارد. 

منی که ازقشر متوسط رو به پایین بودم را چه به خدمه 

حرفی زد که متوجه نشدم و  هومن خان زیر لب!داشتن

 :خان با شوخی گفت کامران

 خان اگه به قول و قرارمون پابند نباشی برت می -

 ...گردونم خونه خودت

 

 تمام فکرم پیش حرف هومن خان و هیجده سالگی
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 ن تولدم بود؟ اینخودم رفت. منظورش از جشن، جش

 چه چیزی داشت که نباید می گفت؟ هیجده سالگیم چه

 داشت که برای آنها مهم بود؟چیز خاصی 

 

 نگاه هومن خان روی حرکاتم زوم بود. پیرمردی بود

 که در عین بیماری و کهنسالی، دل زنده و شاد بود. با

 عصا راه می رفت و شانه هایش کمی خمیده بود.

با .الغر بود نه چاق... رنگ چشمانش عسلی روشن بود نه 

از او  بی اراده پوستی سفید که در خانواده یشان ارثی بود.

 .حساب می بردم

 

 یک بار مادرم برایم تعریف کرده بود؛ در قدیم همین

 ارباب چه بالیی بر سر مردم روستایش آورده... قصه

 هایی از دوران جوانی ارباب در محل ما دهان به دهان

 می گشت.

 

نداشت. به طوری  از بی رحمی و میرغضب بودنش؛ لنگه 

ی وجسارتم باز هم از این پیرمرد که من هم با تمام شوخ طبع

 .خودم نمی آوردم می ترسیدم، فقط به روی
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 دختر باید با ظرافت قاشق به دست بگیره... هنوز این -

 چیزا رو یاد نگرفتی؟

 

 .لحن جدی و رسمی ش نفس را در سینه ام حبس کرد

 با تعجب به قاشق دستم نگاه کردم تا دلیل حرفش را

 م. نگاهم که به سمت کامرانبدانم. چیزی سردر نیاورد

 خان چرخید تا او برایم توضیح دهد، نگاهش را سمت

 :پدرش چرخاند و گفت

 خان این حرفا دیگه قدیمی شده... االن جوونا هر -

 جور راحت باشن رفتار می کنن. در ضمن کسی مثل

 مامان فروغ الزمان باالی سر خزان نبوده که اون جور

 .نهکه شما فکر می کنی، رفتار ک

 

 :هومن خان اخمی کرد و گفت
 باید یاد بگیره... وقتی مهمونی برگذار کنی، می -

 خوای این دخترو قایمش کنی؟

 

 :کامران خان اخمی کرد و گفت
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 خان من قبال همه چیز رو برات توضیح دادم االن -

 .وقت این حرفا نیست

 

 ره مهمونی می گیری و خزان هم کنااخر همین هفت -

 ...من

 

 خان؟ -

 

 .همین که گفتم -

 

 

 

 از جدلی که بین پدرو پسر برپا شده بود، هاج وواج

 نگاهم در رفت و آمد بود. به پدرم اشاره ای کردم و جز

 هیس( چیز دیگری نشنیدم. کامران خان با حرص)

 نفسش را از سینه بیرون داد و سرش را پایین انداخت

 .و سکوت کرد

 

 ه ی اربابی رابعد از خوردن شام، قصد ترک کردن خان
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 داشتم تا کمی نفس بکشم. وجود هومن خان مرا معذب

 کرده بود. از حرفهایی که ردو بدل شده بود، بوی

 خوبی به مشامم نمی خورد.

 

همین که کامران خان وپدرش از پشت میز بلند شدند، من و  

شدیم. کامران خان با لحنی پدرانه رو به من  پدرم هم بلند

 :پرسید

 .چیزی کمه بگو؛ تا برات فراهم کنمدخترم اگه  -

 

 

 

 :بدون هیچ خجالتی لبخندی زدم و گفتم

 ...همه چی عالی بود... فقط -

 

 فقط چی؟ -

 

 ببخشید... میشه فردا با پدرم چند تا گلدون برای پشت -

 .بوم بخرم... خیلی بی روحه
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 :پدرم با دست به پهلویم سیخونکی زد و گفت

 زنی؟ ارباب در حد نیازدختر این چه حرفیه که می  -

 .خودش همه چیز فراهم کرده

 

 کامران خان لبخندی زد، سری رو به پایین تکان داد و

 :گفت

 حتما... اونجا دراختیار خودته... هر جور دوست -

 .داری رفتار کن

 

 

 :بعد رو به پدرم گفت

 مهدی فردا با مجتبی برو هر چی الزمه بخر و خودت -

 ...اون باال بذار

 

 .ارباب چشم -

 پدرم هنوز تکان نخورده بود که دست ارباب مانع

 .حرکتش شد

 

 .بمون باهات حرف دارم -
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 :رو به من کرد و گفت

 .دخترم تو می تونی بری استراحت کنی -

 

 چشمی گفتم و بعد از گفت ِن )شب بخیر( با خیال راحت

 از آن فضای سنگین و دلگیر دور شدم. وقتی وارد

 با خیال راحت نفس عمیقیحریم شخصی خودم شدم، 

 .کشیدم و به پشت بامی که شبیه حیاط بود، خیره شدم

 

 

 فکر اینکه هر روز با یک پیرمرد با افکاری قدیمی در

 دارتباط باشم، برایم سخت بود. واقعا تحمل چنین پیرمر

 .سرسختی برایم دشوار بود

 

 زمانی نه چندان دور که مهمان ویال بودند، ممکن بود

 ت کنارش باشم و تمام... اگر هرروز دردو سه ساع

 کنار او می بودم، محال بود دیوانه نشوم. 

 

فکر کرده، درون کاخ ملکه الیزابت مهمانی می  مردک دیوانه

 .گیرد؛که من باید طبق رسوم اشراف قاشق به دست بگیرم
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 به دستانم نگاهی کردم و خندیدم. واقعا مگر گرفتن

 !ی دانستم؟قاشق رسم خاصی داشت که من نم

 

 بی خیال چیزهایی که شنیده بودم؛ شدم. با آرامشی

 قلبی وارد خانه ی زیبا و نقلی م شدم. بوی رنگ و

 نویی وسایل حالم را سرجا آورد. 

 

هر چه انتظار پدرم راکشیدم، خبری نشد. با تمام مرموز 

بودنشان میدانستم؛ پدر را ببینم، محال است از گفتگویشان 

 .به من بزند حرفی

 

 عادت داشتم که پاسخی از سمت آنها نشوم. پتو و

 بالش اضافی که روی تخت بود، را برایش روی کاناپه

 گذاشتم تا زمان برگشت به سوئیت استفاده کند.

 

 به اتاق رفتم و لباس راحتی پوشیدم. موهایم را شانه خودم 

دراز  زدم و بعد از روشن کردن کولر گازی زیر باد خنکش

 .برد خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم کشیدم. انقدر

************************ 
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 نبعد از چیدن گلدانهای تزیینی لبه ی پشت بام و گذاشت

 یک درخت پرتقال و یک درخت نارنج که درون گلدان

 سفالی بزرگ سفیدی قرار داشت؛ در نزدیکی در

 .ورودی به سوئیت، خیالم بابت حیاط زیبایم راحت شد

 

 ال ونارنج به سفارش خودم بود. مگر میدرخت پرتق

 .شود دختر شمال باشی و از عطر بهارنارنج دور باشی

 حاال که امکانش بود، من هم استفاده ی کامل را از

 .سخاوت ارباب بردم

 

 پدرم بعد از یک روز به روستایمان برگشت و کلی

 توصیه و سفارش کرد که حرف روی حرف ارباب

 او اطاعت کنم. اول و آخرنیاورم و مانند پدرم از 

 حرفش این بود در قبال لطف ارباب همیشه بله قربان

 گو باشم. من هم که از بچگی به این کار عادت داشتم و

 .برایم تازگی نداشت

 

 یک هفته از آمدنم به تهران گذشته بود. هر روز دو

 ساعت سمت صبح دو ساعت قبل از شام همنشین

 و حرکاتش عادت هومن خان بودم. کم کم به رفتار
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 کردم و برایم هم صحبتی و هم بازی شدن با او به

 سرگرمی تبدیل شد. فردا قرار یک مهمانی طبق

 ش هومن خان گذاشته شد. سفار

 

شأن ارباب امروز رلباس مناسب و درخو باید برای خرید یک

ن خان به خرید می رفتم. ذوق خاصی برای دید را با کامران

 بود. پاساژهای تهران در دلم 

 د.ندیده بودم و برایم جزو محاالت بو پاساژهایی که هیچ وقت

 

 صدای زنگ گوشی حواسم را از آبیاری گلدانهایم، به

 سمت گوشی پرت کرد. با دیدن شماره ی خانه یمان با

 خوشحالی ارتباط را برقرار کردم. صدای گرفته ی

 .مادرم در گوشم پیچید

 مادر؟ زِ سالم دخترم خوبی عزی-

 

 وق نفس عمیقی کشیدم و عطر تنش را در پیشبا ذ

 :ذهنم تجسم کردم و پاسخ دادم

 سالم مامان جون... ممنون، شما خوبی؟ -
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 مرسی عزیزم... چه کار می کنی، مادر؟ -

 

 :به گلدانهایم نگاه کردم و با لبخندی گفتم

 به گلدونام آب می دادم. بابا چطوره؟ فرگل و شیرین -

 خوبن؟

 

 ت راحت... راستی امروز بابات رفتههمه خوبن خیال -

 دنبال فرناز برش گردونه به خونه... توی این یه هفته

 چندبار فرگل باهاش حرف زد، راضی شد از اون دیالق

 جدا شه. بابات شروین رو تهدید کرده اگه برای طالق

 .اذیت کنه، دو تا پاشو می شکنه

 

ه... بکشای وای من... اصال دوست نداشتم کار به اینجا -

 بدی داره. تو رو خدا مواظبش لحتما فرناز حا

 !باشین. می فهمم چه حالی داره

 

 

 ل بد خواهرم بغضم گرفت. خیلی سنش کم بودبرای حا

 .و چنین شکستی برای او جبران ناپذیر بود
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 نگرانش نباش مادر... فرگل این جا مراقبشه... منم -

 .مراقبشم

 

 تضاحی بارخدا لعنت کنه شروین رو که چنین اف -

 اورد... اون مدت سکوت کرده بودم که زندگی خواهرم
 داغون نشه اما احمق حالیش نشد و با دست خودش

 .زندگیش رو خراب کرد

 

 تو ناراحت نباش عزیزم... شنیدم فردا توی خونه ی -

 ارباب مهمونیه... درسته؟

 

 :با حیرت ابرویی باال انداختم و گفتم

 شما از کجا می دونی؟ -

 

 

 بابات با ارباب در تماسه خب... همش از راه دور -

 حالت رو جویا می شه. می دونی که زیاد حرف زدن

 پای تلفن رو دوست نداره اما هر وقت ارباب برای

 .کاری زنگ می زنه، احوالت رو می پرسه
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 خیلی دلشوره دارم مامان... احساس غریبی می -

 ارباب کنم... آخه چرا من باید با خانواده و دوستان

 .آشنا بشم

 

 برات خوبه مادر... اجتماعی بار میایی... توی تهران -

 باید عین خودشون باشی تا افسردگی نگیری... اونجا

 که من و خواهرات کنارت نیستیم... سعی کن دوستای

 .خوبی برای خودت پیدا کنی

 

 :با لبخندی که روی لبم نقش بسته بود، گفتم

 م سن و سال خودم پیدااتفاقا یه دوست و همنشین ه -

 .کردم و هر روز مخم رو می خوره

 

 :مادرم خندید و گفت

 خدا نکشه تو رو ... نکنه هومن خان رو می گی؟ -

 

 آره مامان... روزای اول خیلی حوصله مو سر می -

 ...برد، اما االن بهش عادت کردم. خیلی وراجه مامان
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 قبال که دیده بودمش ساکت بود. کل تاریخچه ی

 ...دانش رو برام تعریف کردهخان

 

 چیا گفت؟ -

 

 هیچی از منزلتی که دوره ی شاه توی دربار و -

 خاندان پهلوی داشتن و تا اتفاقات اول انقالب که چه

 جوری فرار کردن و رفتن ایتالیا و با چه کلکی تونستن

 اموالشون رو حفظ کنن و تا برگشتنشون به ایران رو

 .یخ گفتهمه رو برام عین یه کتاب تار

 

 

 لحن کالم مادرم رنگ و بوی نگرانی به خود گرفت و

 :گفت

 خیلی مراقب رفتارت باش مادر... نمی خوام فردا -

 ارباب فکر کنه من در تربیت تو کوتاهی کردم. زیاد

 حرف نزن و در مورد هیچی سؤال نپرس... می دونی

 .ارباب جماعت از سوال و جواب خوشش نمیاد
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 ری کردم تا دو روز دیگه هومنخیالت راحت... کا -

 .خان شکل خودم رفتار کنه

 

 .از خنده ریسه رفتم و صدای نگران مادرم را شنیدم

 برو به کارت برس دخترم... شیطونی نکن و -

 خانومانه رفتار کن... دیگه وقتت رو نمی گیرم. خیلی

 مراقب خودت باش... دلواپسم و نذار این دلواپسی زیاد

 .بشه

 

 فیه... نگران من نباشین، جام خیلیاین چه حر -

 .خوبه... فقط روزشماری می کنم تا جواب کنکور بیاد

 

 وقتت رو نگیرم دخترم؟ -

 

 دلم براتون تنگ شده... وقتی صداتون رو می شنوم، -

 .دلتنگیم کم می شه. خیلی دوستت دارم مامان

 

 .قربونت بشم... منم دوستت دارم -
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 برای هم باالخره دل کندمبعد از کلی قربان صدقه رفتن 

 و خداحافظی کردم. گوشی را که پایین آوردم، خیسی

 .اشک را روی صورتم حس کردم. خیلی دلتنگش بودم

 

 دلم برای آغوش گرمش تنگ شده بود. هر روز بیشتر

 .احساس غربت و تنهایی به قلبم فشار وارد می کرد

 

 صدای ماشین که درون حیاط پیچید، فهمیدم باید به

 ه ی پایین بروم. به سرعت نور لباس پوشیدم و ازطبق
 .پله ها سرازیر شدم. نفس زنان به سمت ارباب رفتم

 

 :ارباب با دیدنم اخمی کرد و گفت

 دختر که این جور باال و پایین نمی پره! انگار باید -

 .روی رفتارت واقعا کار بشه

 

 :خجالت زده سرم را پایین انداختم و نفس زنان گفتم

 .ید، نمی خواستم معطل من باشینببخش -

 

 هومن خان سرش را از درون اتاقش بیرون آورد و
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 :گفت

 .زود برگردین که من حوصله م سر رفته -

 

 کامران خان سری تکان داد و دستی روی موهای

 :خوش فرمش کشید و گفت

 .شما بشین پای تلویزیون تا ما برگردیم -

 

 به اونرنگ شاد براش بخر... بگو یه دستی هم  -

 .موهای شلخته ش بکشه

 

 اشاره اش به موهای بلندم که از زیر شال بیرون

 ریخته بود، کرد. کامران نگاهی کرد و چشمکی به من

 :زد و زمزمه کرد

 .خیلیم خوبه. بزن بریم -

 

 از این حرفش خوشحال شدم. از اینکه همه چیزم طبق

 خواسته ی آنها باشد، اذیتم می کرد. وقتی هر دو سوار
 ماشین شدیم. راننده حرکت کرد. با دقت به خیابانهای

 .پرترافیک و شلوغ تهران خیره شدم
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 به راستی زندگی در شهرهای بزرگ بیشتر در جریان

 بود تا شهرهای کوچک. هیچ وقت در وسط روز که

 هوا گرم است در شهر ما خبری از رفت و آمد مردم

 نهنبود. همیشه اول صبح و سمت غروب بیرون از خا

 .می آمدند

 

 

 

 ماشین که کنار پاساژ بزرگی توقف کرد، ارباب دستی

 :روی شانه ام زد و گفت

 .پیاده شو -

 

 چشمی گفتم و از ماشین پیاده شدم. راننده به سرعت

 در سمت ارباب را باز کرد و مانند فیلم ها ارباب با

 .غرور پیاده شد. همگام با ارباب وارد پاساژ شدم

 

 ابهت و جلوه ای داشت که گیج ومرکز خرید چنان 

 منگ نگاهم به اطراف می چرخید. بدون توقف جلوی

 هیچ بوتیکی تا انتهای پاساژ رفت و جلوی فروشگاه
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 :بزرگی ایستاد. نگاهی به ویترین انداخت و گفت
 یه نگاه به لباساش بنداز اگه خوشت نیومد، لباسای -

 .درون بوتیک رو می بینیم

 

 

 

 سی انتخاب کنم. در نظرم لباس یکمانده بودم چه لبا

 مهمانی ساده نباید زیاد پرزرق و برق می بود. برای

 همین با دست به یک کت و شلوار یاسی رنگ دخترانه

 :اشاره کردم و گفتم

 به نظر شما خوبه؟ -

 

 :با دقت نگاهی به کت و شلوار انداخت و گفت

 توی این گرما خفه نمی شی؟ -

 

 دامن کوتاه و بدون شوکه نگاهش کردم. پیراهن

 :آستینی را نشان داد و گفت

 این چطوره؟ -

 

 چشمانم گرد شد. همیشه در نزد ارباب و هومن خان
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 بدون شال راه می رفتم اما لباس تا این حد آزاد اصال

 .نپوشیده بودم

 .این خیلی بازه -

 

 .خب باشه... اصل اینه تو راحت باشی -

 

 :فتمبا خجالت سرم را پایین انداختم و گ

 راستش چون مهمونای شما رو نمی شناسم و بار -

 .اوله می بینمشون همون کت و شلوار بهتره

 

 :لبخند رضایتی روی لبانش نقش بست و گفت
 اوکی... هر چی خودت دوست داری بردار... حاال که -

 فکر می کنم، حق با توئه... فردا شب مهمونای زیادی

 .شیداریم و ممکنه برای اولین بار معذب 

 

 خوشحال از اینکه نظرم را قبول کرده بود. وارد بوتیک

 شدیم. صاحب بوتیک مردی جوان بود که با دیدن

 :ارباب با ذوق جلو آمد و کمی سر خم کرد و گفت

 خیلی خوش اومدین، کامران خان... این جا ور منور -

 .فرمودین
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 ارباب بدون اینکه جوابی به خودشیرینی پسرک خوش

 ره بدهد، با دست به من اشاره کرد وتیپ و خوش چه

 :گفت

 .هر چی خواست فورا براش بیار -

 

 به روی چشم. شما بفرمایین بنشینید تا خانم -

 .خریدیشون رو انجام بدن

 

 با دست به کاناپه ای که گوشه ی بوتیک قرار داشت

 اشاره کرد. به سرعت یکی از شاگردانش برای ارباب

 ب روی کاناپه نشست وو من شربت پرتغال آورد. اربا

 .پای راستش را با ژست باکالسی روی پای چپ انداخت

 

 .لیوان شربت را با دست رد کرد و به من نگاه کرد

 من هم به تبعیت از ارباب بدون توجه به شربت، لباس

 مورد نظر را نشان دادم و بعد از پرو کردن از اتاق پرو
 بیرون آمدم. 
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دست مانتوهای  ره سههمان پسر خوش سروزبان به یکبا

 رنگ روشن به دستم داد و با حیرت به

 مانتوها خیره شدم. تا به ارباب نگاه کردم، لبخندی زد

 :و گفت

 .ببین سلیقه م خوبه یا پیر شدم -

 

 تشکری کردم و به اتاق پرو برگشتم.. از جنس و

 لطافت مانتوها مشخص بود خیلی گرانقیمتند. واقعا

 ق خودم را در آینهشیک و خوش دوخت بود باذو

 نگاهی کردم و یاد آرزوهایم افتادم. چقدر حسرت چنین

 زندگی را می خوردم. 

 

منی که به قول فرگل بلندپروازبودم، در کنار ارباب می 

 ...برسم توانستم، کم کم به آرزوهایم

 

 فقط یک سوال در ذهنم شکل گرفته بود و هیچ جوابی

 رایم هزینه میبرای آن نداشتم. چرا ارباب این همه ب

 کرد؟ مگر دختر پیشکار چقدر برایش مهم بود که

 اینگونه بدون دریغ خرج می کرد؟ سؤالی که تا خود
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 ارباب نمی خواست، من نمی توانستم، جوابش را پیدا

 .کنم

 

 بعد از نیم ساعت با کلی پاکت خرید از بوتیک بیرون

 :آمدیم. ارباب با لبخندی گفت

 راضی بودی؟ -

 

 :ی لبخندی زدم و پاسخ دادمبه رسم ادب

 ...عالی بود ارباب... فقط چرا این همه -

 

 :دستش را باال برد و به روبرو خیره شد و گفت

 چراش به خودم مربوطه... تو فقط دختر خوبی باش -

 و عین دختر خودم رفتار کن. می خوام دختر نداشته مو

 .توی تو ببینم

 

 جلوی با تعجب نگاهش کردم و با دیدن ماشین که

 پاساژ آمده بود، هر دو سوار ماشین شدیم. کمی که در

 :سکوت گذشت، بی اراده پرسیدم

 .مهمونای فردا از فامیالتونن یا از دوستانتون -
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 :نیم نگاهی کرد و گفت

وراجی هر دوش... مهدی می گفت؛ کم حرفی... اما انگار -

 .شما دختراس نتوی خو

 

 بخشیدی زیر لببا خجالت سرم را پایین انداختم و ب

 زمزمه کردم. سکوت کردم و به خیابانها و تردد مردم

 چشم دوختم. وقتی به عمارت رسیدیم، هومن خان به

 .انتظارمان روی کاناپه جلوی تلویزیون نشسته بود

 

 رنگ صورتش سرخ بود و خشم و عصبانیت از

 نگاهش می بارید. با دیدن ما نگاهی گذرا به من کرد و

 :گفتبا اخمهای درهم 

 .کامران بیا توی اتاق کارت دارم -

 

 لحن کالمش استرس به جانم ریخت. با نگرانی به آن

 :دو نگاه کردم. کامران خان پرسید

 چیزی شده؟ -

 

 ...بیا تو اتاقم -
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 جرأت سؤال پرسیدن نداشتم، اما می دانستم حضورم

 آنجا اضافی ست. ارباب نگاهی به من کرد و با

 :ی باال را نشان داد و گفتچشمانش پله های طبقه 

 .فعال برو استراحت کن تا وقت شام صدات می کنم -

 چشمی گفتم و با ترسی که بی دلیل دست و پایم را به

 لرز انداخته بود، به سمت طبقه ی باال رفتم. دلشوره ی

 رعجیبی به جانم افتاده بود. ترس اینکه مبادا بالیی س

 .دخانواده ام آمده باشد، رهایم نمی کر

 

 مجبور شدم به بهانه ی خبر دادن از خریدهایی که

 کرده بودم، با مادرم تماس بگیرم. شکر خدا همه

 حالشان خوب بود، نفس راحتی کشیدم. اما نگاه نگران

 .هومن خان از نظرم دور نمی شد

 

 

 

 هر چند دلم بی دلیل شور نمی زد، نیم ساعت نشده بود

 را شنیدم. جرأت که صدای جیغ و داد مریم و بتول خانم

 پایین رفتن، نداشتم. طبقه ی پایین حریم خصوصی
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 ارباب بود و تا خودش مرا احضار نمی کرد، من پایین

 .نمی رفتم

 

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

 

 وقتی وارد اتاق شدند، نگاه پدرش روی صورتش زوم

 :شد و گفت

 تو به کسی حرفی زدی؟ -

 

 :سری تکان داد و گفت

 .چه های خودم، از چیزی خبر ندارننه... حتی ب -

 قراره فردا همه خبردار شن. چطورمگه؟

 

 چنددقیقه پیش که تو نبودی، ثریا زنگ زد. می گفت؛ -

 اون دختری که توی خونه اوردین، کیه؟ می گفت؛

 کالهتون رو باال بندازین و از این جور حرفا... صدای

 بارداد و هوار کارن هم میومد. می گفت؛ نمیذارم این 

 آب خوش از گلوتون پایین بره... کلی تهدید کرد. 
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اخمی .ن کاوه اینا همه چیز رو خراب کننترسم، قبل برگشتمی

 :کرد و دستی روی پیشانیش کشید و گفت
 حتما این بتول و مریم دهن لقی کردن و ثریا ترسیده -

 .از ارث و میراث پسراش کم شه

 

 ست. یهخاک تو سرت که اختیار خونه ت دستت نی -

 زنگ به اون پسره وحشیت بزن تا نیومده اینجا... می

 .خوام تا مهمونی فردا این ماجرا سکرت بمونه

 :کامران اخمی کرد و گفت

 .اتفاقا برای فردا بچه ها رو دعوت نکردم -

 

 هومن خان عصایش را به سمت او بلند کرد و در هوا

 :چرخاند و گفت

 از فردا همه جاعقل کل شاهرخ و دوستان که ببیننش  -

 ...حرف خزان می پیچه

 

 کوروش و کارن رو جدا صداشون می کنم و خزان -

 .رو بهشون معرفی می کنم

 

 می خوای جلوی پسرات بگی، خزان کیه؟ اونوقت -
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 فکر می کنی، اگه این خدمه بفهمن، خزان کیه، حرف

توی دهنشون می مونه؟ می دونی اگه اون زنت بفهمه چه 

چیز نقش برآب می  بعد این همه سال همه خبره، چی می شه؟

سیاه  و به خاکچیز ر شه... من تا اون شارالتان بی همه

 .تنها برگ برنده ی ماست ننشونم، آروم نمی گیرم. خزان

 

 کامران قدم زنان اتاق را باال و پایین می رفت و فکر

 می کرد. پدرش با خشم عصایش را روی زمین می

 .و زیر لب غرغر می کردکوبید و صدا تولید می کرد 

 :بعد از کمی فکر کردن، گفت

 .فردا به همه می گم، دختر خودمه -

 

 

 :پیرمرد با چشمان گرد شده، فریاد کشید

 دیوونه شدی؟ اونوقت چه جوری می خوای خالفش -

 رو ثابت کنی... اگه این دختر چنین چرتی رو باور کنه،

 دمی خوای چه جوری موضوع رو جمع کنی؟ امشب بای

 .خزان رو توجیه کنیم، فردا گاف نده

 

 کامران که فکر اینجای کار را نکرده بود، کمی فکر
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 :کرد و گفت

 .تا فردا یه فکری می کنم -

 

 فعال بگو، دختر یکی از دوستاته و از شهرستان به -

 این جا اومده... مراقب اون کارن یاغی باش، دم پرش

 حت بود. اونونره... اگه کاوه هم ایران بود، خیالم را

 .بهتر می شه مدیریت کرد

 

 

 

 کامران به پنجره تکیه زد و در حالی که به بیرون

 :خیره شده بود، به آرامی پرسید

 فکر می کنی، شاهرخ این دختر رو ببینه، شک نمی -

 کنه؟

 

 هومن خان که کمی آرام شده بود، پوزخندی زد. گیالس

 خالی را از قسمت بار برداشت و محتویات بطری

 :عسلی رنگی را درون گیالس خالی کرد و خبیثانه گفت

 بهتر که شک کنه... اصال مهمونی فردا برای اینه که -

 اون شک کنه. می خوام کنار میز بازی کنارت
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 بنشونیش تا حواس شاهرخ شش دونگ پر ِت خزان

 .بشه. محاله چهره ی خزان، گذشته رو به یادش نیاره

 ای هیزش روی خزاناگه گذشته رو یادش نیاره، چشم

 .تاب تاب عباسی راه می ندازه

 

 کامران نفس عمیقی کشید و با کالفگی چنگی میان

 موهایش کشید و گیالس را از دست پدرش گرفت و

 :گفت

 برای کبدت خوب نیست... حاال با آرامش بگو؛ کارن -

 دقیقا چی گفت؟

 

 فکر کرده تو ازدواج کردی... می خواد بیاد، به -

 .ادرشدادخواهی م

 

 مادرش؟ مادرش که ده ساله هیچ حقی توی این خونه -

 و زندگی نداره، پس غلط می کنه زر بزنه. پسره الدنگ

 رو باید نوکش رو حسابی بچینم... با این حساب بهتره

 .بچه ها تا وقتی کاوه برنگشته، خزان رو نبینن

 

 ثریا هر چی هست، آشیه که خودت پختی و باید -
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 . هنوزم یکی از دشمنای ما اونحواست بهش باشه..

 عفریته س... اون زمان که پی هوست رفتی و به حرفم

 گوش ندادی و اون همه ضرر بهمون زدی، حاال باید

 خودت مدیریتش کنی... اگه پای ثریا به این جا برسه،

 .خودم آتیشش میزنم

 

 

 نمی خوام کارن رو حساس کنم... اون دوری هفت -

 ن سرکش و یاغی کرده. شماساله... اونو نسبت به م

 .صبور باش من خودم همه چیز رو درست می کنم

 

 اول اون جاسوس خونگی رو پیدا کن و دمش رو -

 .قیچی کن

 

 کالفه از ماجرایی که پیش بینی نشده بود، با خشم

 دستش را مشت کرد و از اتاق بیرون رفت. نگاهی به

 :اطراف انداخت و نعره کشید

 ری هستین؟بتول، مریم کدوم گو -

 

 مادر و دختر هراسان خود را به او رساندند. با
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 دستانی که جلویشان در هم گره خورده بود، سرشان را

 :پایین انداختند و روبرویش ایستادند. همزمان گفتند

 .بله ارباب -

 

 

 :با خشم دندانهایش را روی هم فشرد و فریاد کشید

 یاکدومتون دهن لقی کرده و حضور خزان رو به ثر -

 خبر داده؟

 

 هر دو هاج وواج به هم نگاه کردند و با رنگی پریده به

 :اربابشان نگاه کردند. بتول ترسان و لرزان گفت

 ارباب ما هیچ حرفی نزدیم... به جون دخترم ما با -

 .هیچ کس تماس نداشتیم

 

 با خشم دستش را باال برد و بر صورت زرد و زار بتول

 :سیلی محکمی کوبید و گفت

 س کالغا خبر به گوشش رسوندن؟ فکر کردین نمیپ -

 فهمم، زیر گوشم چه خبره؟ بی شرفا بالیی سرتون

 .میارم که مرغای آسمون به حالتون خون گریه کنن
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 بتول گریه کنان دستش را روی صورتش گذاشت و

 :مظلومانه گفت

 ارباب به اون خدای باالی سر به جون یه دونه -

 .خانوم رو ندارمدخترم، من شماره ی ثریا 

 

 ...تو نداری؛ ثریا که شماره ی این جا رو داره -

 نگفته بودم اگه حرف از این خونه بیرون بره بیچاره

 تون می کنم؟

 

 .به سمت اتاقش رفت و با کمربند چرمی بلندی برگشت

 .مریم از ترس زانوهایش سست شد و روی زمین افتاد

 :ناالن و گریان گفت

 .پرستی ما هیچ حرفی نزدیمارباب به هر کی می  -

 

 کامران که عصبی و خشمگین بود، بدون اینکه به

 حرف مریم توجه ی کند، کمربند را باال برد و بر تن هر

 دو کوبید. صدای جیغ و گریه ی هر دو به هوا رفته

 .بود. فریادش شیشه های عمارت را به لرز در آورد
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 ومصداتون در نیاد وگرنه خفه تون می کنم... حر -

 لقمه ی پاپتی... نون منو می خورین و راپرت منو به

 ...دیگرون می دین... سزای خائن همینه

 

 با شدت بیشتر کمربند را باال و پایین می کرد و جیغ در

 گلو خفه شده ی مادر و دختر را در می آورد. چنان

 خشم بر او مستولی شده بود، که کنترل خود را از

 ری نکرده بود؛ تا زماندست داده بود. این همه صبو

 .رسیدن به هدفش، همه چیز نقش برآب شود

 

 دستش به یکباره به عقب کشیده شد و صدای خشمگین

 :پدرش در گوشش پیچید
 االن وقت این کارا نیست، برو جلوی کارن رو بگیر -

 .تا نرسیده به اینجا
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 خود رها کرد و به اتاق خودشل مادر و دختر را به حا

 ی از جیبش بیرون کشید و روی شماره ایرفت. گوش

ضربه زد. زنگ اول تمام نشده بود، که صدایاعتراض 

 .پسرش در گوشش نشست

 

 فکر نمی کردی، خبر به گوشمون برسه؟ کامران خان -

 از سن و سالت خجالت نمی کشی؛ از من و برادرام

 ...خجالت بکش

 

 خشم تمام وجودش را فرا گرفت. گستاخی پسرش را بر

 :تابید. با فریاد غرید نمی

 خفه شو بچه... فکر کردی با کی داری حرف می -

 ر بی ربط رسونده که تویزنی؟ کدوم آشغالی بهت خب

 احمق باور کردی؟

 

 اونی که با چشم خودش شما رو باهم دیده به گوشم -

 ...رسونده... فکر کردی سرت زیر برف باشه کسی
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 روی منو باال دهنت رو ببند، کارن... کاری نکن اون -

 .بیاری

 

 این بار سکوت نمی کنم، تا دوباره گند بزنی به -

 .زندگیمون

 

 من به زندگی شما هیچ کاری ندارم. کاری نکن همه -

 .تون رو از ارث محروم کنم و کف دستتون تف نندازم

 

 به یکباره کارن سکوت کرد و بعد از مکث کوتاهی به

 :آرامی گفت

 ته.. معلومه خوشگلیشپس حرفایی که شنیدم درس -

 خیلی خامت کرده که توی نیم ساعت چند میلیون

 ....خرجش کردی

 

 خفه شو کارن... اون دختری که پیش منه، دختر یکی -

 از دوستامه که برای درس خوندن توی دانشگاه اومده

 ...پیش من... همین و بس
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 از کی تاحاال برای دخترای دوستات این همه ولخرجی -

 می کنی؟

 

 به تو ربط نداره. پول خودمه هر جور بخوام خرج می -

 .کنم

 

 مکث کوتاهی بین هر دو اتفاق افتاد و بعد از چند ثانیه

 :لحن آرام و تمسخر آمیز کارن در گوشش پیچید

 ...مهمونی فردا برای معرفیه -

 

 :میان حرفش پرید و با خشم غرید

 ...مهمونی فردا کاریه -

 

 

 سک خوشگلی که کنارتپس منم میام تا این عرو -

 .داری رو ببینم... در مورد کار هم حرف می زنیم

 

 به خاطر گستاخی امروزت حق نداری پاتو توی خونه -
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 ی من بذاری... بمون پیش اون مادر فوالد زره ت و

 سماق میک بزن. حرفمو جدی بگیر که رودرروم

 وایسی روزگار اون مادر عفریته ت رو بدجور بهم می

 .ریزم

 

 ه... باشه... محاله پا توی اون خونه ی فسادهه -

 بذارم... برو با دوستات و شرکات خوش باش. یه تار

 موی مادرم رو به صدتا مثل اون دخترک عوضی نمی

 دم. فقط بدون اگه اتفاقی جایی ببینمش سکه ی یه

 پولش می کنم. توی مهمونایی ما نیارش که انوقت

 .رفتارم رو نمی تونم، کنترل کنم

 

 

 

 تماس از طرف پسرش قطع شد و عرق روی پیشانیش

 .نشست. تازه فهمیده بود چه کسی راپرتش را داده بود

چاپلوسانه ی  سریعا شماره ای را گرفت. بعد از شنیدن لحن

 :مخاطبش با تغیر فریاد کشید
 همین امروز اون فرهاد لندهور رو از اون بوتیک -
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 ن میبیرون می ندازی و کل اجناسش رو توی خیابو

 .ریزی. حرف اضافی زد؛ بوتیکش رو به آتیش بکش

 

 تماس را قطع کرد و به دو جای دیگه زنگ زد. کمی که

 .خشمش فروکش کرد به یاد بتول و دخترش افتاد

 کسانی که بی دلیل مورد خشم و غضبش قرار گرفته

 بودند. وارد پذیرایی شد. مادر و دختر مظلومانه کنج

 ک می ریختند.دیوار کز کرده بودند و اش

 :کشید و موهایش را مرتب کرد و گفت نفس عمیقی 

 خبرچین مشخص شد... شما هم گریه نکنین... بهتون -

 اضافه حقوق می دم و برای فردا مرخصی دارین هر جا

 .دلتون خواست برید. دیگه آه و ناله نشنوم

 

 دست درون جیبش برد و ده عدد تراول پنجاهی بیرون

 :رو به بتول گرفت و گفتکشید. تراوالها را 

 از طرف من برای خودت و دخترت یه لباس مناسب -

 .بخر

 

 بتول با چشمانی خیس و تنی لرزان پول را گرفت و

 :گفت
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 خدا رو شکر که متوجه شدین، ما خبرچین و خائن -

 .نیستیم

 

 .پاشو برو و دیگه حرف نباشه -

 

 :به سمت اتاق پدرش رفت و گفت

 ا خزان حرف بزنم و برای فرداخان، من میرم باال ب -

 توجیه ش کنم. امشب بهتره توی سوئیت خودش باشه

 .و بتول و مریم رو با این حال نبینه

 

 

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

 

 دلهره ی عجیبی تمام وجودم را فرا گرفته بود. دختر

 خجالتی و کم رویی نبودم؛ ولی در جمعی که همه

 اشتم. نمی دانم چرا بایدغریبه بودند، حس خوبی ند

 منی که هیچ آشناییت با مهمانان ارباب نداشتم در این

 .مهمانی حاضر می شدم

 

 صدای زنگ گوشی مرا از جا پراند. به دستور ارباب
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 نباید شال روی سرم می انداختم. همین که لباسم

 پوشیده بود برایم کافی بود. چند تار مو برایم انقدر مهم

 یمش کنم. با دیدن اسم ارباب بهنبود که بخواهم قا

 .سرعت تماس را برقرار کردم

 

 .بله ارباب -

 

 

 

 همونجور که دیشب باهم حرف زدیم، خانومانه و با -

 .متانت تموم بیا پایین

 

 .چشم ارباب -

 

 یادت نره، من کامران خان هستم و بس... اربابی در -

 .کار نیست

 

 .چشم -
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 سالها به اینسخت بود کلمه ارباب را حذف کنم. 

 عنوان صدایش زده بودم. نفس عمیقی کشیدم و به

 صورتم نگاهی کردم. آرایش مالیمی که انجام داده

 بودم، خیلی خوب روی صورتم نشسته بود. 

 

را مرتب کردم و از سوئیت بیرون زدم. با  یقه ی کتم

پاشنه بلندی که ارباب دیروز خریده بود، خیلی  کفشهای

پله ها پایین رفتم. وارد پذیرایی که  و باوقار از خانمانه

 شدم،نگاه خیلیا به سمتم کشیده شد.

 

 .از خجالت نتوانستم بهصورت کسی نگاه کنم 

 همین که ارباب را پیدا کردم، با گامهای کوتاه و سینه

 ای جلو داده به سمتش حرکت کردم.

 

هیکلم چرخی خورد و با لبخند به صورتم  نگاه ارباب روی 

زنان دستش را باز کرد و مرا کنار خودش جای رسید. لبخند

 .داد



 

 
368 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 سالم آرامی به مرد و زنی که روبرویش ایستاده بودند،
 کردم. مؤدبانه دستانم را کنارم پایین انداختم و نگاهم

 .به صورت بشاش ارباب کشیده شد

 

 خوش اومدی عزیزم... دوستان خوبم خیلی دوست -

 .بشنداشتن، با عضو جدید این عمارت آشنا 

 

 رو به آن زن خوشرو و مردی که نگاهش تیز و برا

 :بود، کردم و گفتم

 .ممنون از لطفتون -

 

 :زن دستش را پیش آورد و گفت

 .فروغ هستم... همسر شاهرخ خان -

 

 دستش را فشردم و با لبخندی دندان نما خودم را

 معرفی کردم. مرد بعد از کمی مکث دستانم را در دست

 :فشرد و گفت

 .دیدار دختری به زیبایی شما، مشعوفماز  -
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 :ارباب خندید و گفت

 .شاهرخ جان، خزان جان عین دختر خودم می مونه -

 .برام خیلی عزیزه... می خوام براش سنگ تموم بذاری

 با تعجب به شاهرخ خان نگاهی کردم. چه کار قرار بود

 برایم انجام دهد؛ که خودم خبر نداشتم؟

 

 سی سفارش شده ی شما باشهچشم... مگه می شه؛ ک -

 و من کاری براش انجام ندم. اسم و مشخصاتش رو بهم

 .بده، کار تمومه

 

 ممنون... حاال بریم پیش بقیه که خیلی منتظر ما -

 .موندن

 

 فروغ از من خواست که کنارش بمانم تا مرا با دخترش

 :آشنا کند، ارباب ابرویی باال انداخت و گفت

 خودم باشم. می ترسم پسرای این گل دختر باید کنار -

 .جوون و شیطون یه لقمه ی چپش کنن

 

 فروغ لبخندی زد و به آرامی دستی روی موهای
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 :شنیون شده اش زد و گفت

 حق داری؛ کامران خان... مخصوصا که این خانوم -

 .برازنده و زیبا، دست شما امانته

 

 

 هر سه خندیدند و من هم لبخندی آکنده به شرم روی

 ست. نیم نگاهی به جمع جوانانی که جهتلبانم نش

 .مخالف ما ایستاده بودند، کردم

 

 دختر و پسرهای هم سن و سال هم، کنار هم ایستاده

 به دست داشتند و لیوانهای نوشیدنیبودند. پسران 

 دختران محو سخنرانی یکی از پسرها بودند. پسری که

 .پشتش به ما بود و من چهره اش را نمی دیدم

 

 ی از مردان سرخ بود و خنده های مستانهصورت بعض

 یشان در پذیرایی می پیچید. همه خوش پوش و شیک

 بودند. حتی دخترانشان هم با اینکه لباسهای باز

 .پوشیده بودند اما رفتارشان باوقار بود
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 با اشاره ای که ارباب کرد، شانه به شانه اش کنار میز

 قرار بزرگی که برای جشن سمت راست سالن پذیرایی

 .داده بودند، ایستادیم. تمام پذیرایی غرق نور بود

 

 صدای موزیک مالیمی در سالن پخش می شد و از

 رقص و پایکوبی خبری نبود. طبق گفته ی ارباب باید

 .کنار دستش می ایستادم و بازیشان را نگاه می کردم

 

 نمی دانم نگاه کرد ِن بازی آنها چه سودی برای من

 .داشت

 ای دیشب ارباب فکر می کردم، مهمانیقبل از حرفه

 برای این برگذار می شود تا با جوانان هم سن و سال

 خودم آشنا شوم.

اما کنار میز که ایستادم تک به تک بااقایون سن باالیی که  

همه با تعجب نگاهم می کردند،آشنا شدم. بعضی ها خیلی 

من تکه کالمهای بامزه ای می  شوخ بودند و بعد از معرفی

 راندند و همه میخندیدند. پ
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قرمز خطاب  حتی خودم هم از حرف یکیشان که مرا ماهی

بازی شروع شد و شاهرخ خان روبروی .کرد، لبخند زدم

 .ارباب نشست

 

 شش نفر دور میز بودند و با اشاره ی ارباب یک دسته

 تراول وسط میز گذاشته شد. ارباب شروع به پخش

 .پی خود کردکردن کارتهای پاسور از نفر سمت چ

 

 درست در حالت عقربه های ساعت... نفر کنار دستیش

 نصف دسته تراول وسط گذاشت و بعد از او به ترتیب

 بقیه هم پولهای خود را وسط ریختند. 

 

آن حجم پول حیرت کرده بودم، نگاهم روی  من که از دیدن

پولها خیرهماند. بعد از چند دور کارت پخش کردن و پول 

 تن. ریختن وشرط بس

 

ارباب، بعد از چند دقیقه  و جابجایی کارتها در دست همبازیان

 کارتها رو شد و ارباب با خنده

 :ای پیروزمند به من اشاره کرد و گفت

 خزان جان پوال رو جمع کن. مانده بودم آنهمه پول را -
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 چه کنم؟ کمی خم شدم و پولها را جمع کردم. با سر به

 پولها را دسته کردم ومیزی که کنارش بود اشاره کرد. 

 روی میز چیدم. نفر بعدی پول وسط گذاشت و دوباره

 بازی به همان منوال ادامه پیدا کرد. ارباب به من

 :اشاره ای کرد و گفت

 .بگو نوشیدنی بیارن -

 

 چشمی گفتم و حرکت کردم. به کسی که

 را پر می کرد،لیوانها  پشت بار ایستاده بود و مدام

 :نگاه کردم و گفتم

 کامران خان دستور پذیرایی از مهمانان دور میز رو -

 .دادن

 

 .چشم... االن خدمت می رسم -

 

 همین که به سمت میز قدم برداشتم، پسر و دختری با

 .نگاهی کنجکاوانه و لبخندی روی لب از کنارم گذشتند

 پسر کمی تعلل کرد تا راهی برای حرف زدن باز کند،

 ت باز رفتند. که دخترک دستش را کشید و به سم
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 خان روبرویم روی کاناپه نشسته بود و چند مرد مسن هومن

 .هم کنارش بودند. نگاهی به من کرد و سری تکان داد

 

 برق رضایت در چشمانش دیده می شد. مردی به

 .تنهایی او، چنین مهمانی هایی را بیشتر می پسندید

 نگران حالش بودم. با آن فشار باالیی که او داشت،

 برایش سم بود. با سر اشاره ای به میز کرد و دنینوشی

 .منظورش را فهمیدم

 

 بدون اینکه به صورت کسی نگاه کنم، یک راست

 سمت میز رفتم و کنار ارباب ایستادم. یک ساعت و نیم

 روی پا ایستادن، با کفش های پاشنه بلند، خسته ام

 کرده بود.

. حس نداشتم کمر درد گرفته بودم و جرأت تکان خوردن 

رفتار و حرکاتم  برده ای را داشتم که هیچ اراده ای روی

نداشتم. از مهمانی خسته شده بودم وآرامش سوئیت خودم را 

 .می خواستم

 

 نگاه تیز و کاوشگر شاهرخ خان بیشتر وبیشتر روی
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 صورتم زوم می شد. از نگاهش معذب می شدم اما

 نگاهش مرا جذب خود می کرد.

 

ر نگاهش موج می زد. تپش قلب بیشتر تعجب و تردیدد 

گرفته بودم و دستانمسرد شده بود. گاهی نگاهم با نگاهش 

تالقی پیدا میکرد. لبخندی می زد و نگاهش را به ورق های 

 دستش می داد. درون

 

 شعرق روی پیشانیش نشسته بود وبیشتر از دوستانش گیالس 

 دو گیالس بیشتر از بقیه برداشت. تازه در.را باال می برد

بازی بود که متوجه بازی نگاه های شاهرخ  آخرین دقایق

 .خان وارباب شدم

 

 بعداز تمام شد ِن آخرین دور بازی، ارباب از پشت میز

 بلند شد و همه به احترامش بلند شدند. لبخندی زد و

 :گفت

 بازی خوبی بود، دوستان... بهتره کمی از خودتون -

 همسن و ساالی پذیرایی کنین تا من این دختر زیبا را با

 .خودش آشنا کنم
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 نفس راحتی کشیدم و به پولهای زیادی که سمت ارباب

 جمع شده بود، خیره شدم. با این پولها می شد؛ چند

 خانه مانند خانه ی پدریم خرید. 

قسمت از پذیرایی اکسیژن هوا سنگینتر  حس می کردم در آن

 .هوای آزاد داشتم است. احتیاج به

 

 ترانی برد که با نگاهی مشتاق به ماارباب مرا نزد دخ

 :چشم دوخته بودند. ارباب لبخندی زد و گفت

 ن عزیز رو تو جمع خودتون بپذیرین ودخترا، خزا -

 نذارین توی این شهر احساس غربت کنه. دلم می خواد

 نشون بدین دوستان خانوادگی ما چقدر خونگرم و

 .مهربون هستن

 

 

 دم بود، لبخندییکی از دختران که هم سن و سال خو

 :زد و گفت

 عمو کامران این دختر نازنازیی، یهو از کجا پرید -

 توی عمارت شما؟
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 همه خندیدند و یکی از دخترا که سن باالتری داشت،

 :چشمکی به من زد و گفت

 ...نکنه، لک لکا آوردنش -

 

 :ارباب اخمی کرد و گفت

 شیطونی نکنین و دختر عزیزمو اذیت نکنین. خزان، -

 ر یکی از عزیزترین دوستان منه و برای ادامهدخت

 تحصیل به تهران اومدن. مطمئنا امسال با یکی از

 ...شماها هم دانشگاهی می شه

 

 :بعد رو به من کرد و گفت

 .غریبی نکن و از لحظاتی که پیش رو داری، لذت ببر -

 

 تشکری کردم و با رفتن ارباب به کنار پسران جوان،

 :ا پیش کشید و گفتیکی از دختران دستش ر

 من دالرامم اما همه دلی صدام می کنن. از آشناییت -

 .خوشبختم
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 :دستش را گرم فشردم و با لبخندی گفتم

 .ممنون عزیزم. منم همین طور -

 

 همان دختر سرزبون دار که به ارباب تیکه انداخته بود

 :گفت و بحث لک لکها را پیش کشیده بود، با خنده

 اگه بتونی به اکیپ ما بپیوندی، خیلی منم لیدا هستم... -

 .بهت خوش می گذره

 

 دستش را فشردم و بعد از آن به نوبت با گندم و سوگل

 و درسا آشنا شدم. تا آخر شب با دخترها حسابی

 صمیمی شده بودم و میانشان احساس غریبی نمی

 کردم.

 

 

 دو سه تا پسر هم به جمعمان پیوستن که زیاد 

 بدل نشد و بیشتر جنبه یحرف خاصی بینمان ردو

 .آشنایی داشت
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 وقتی مهمانی تمام شد، ارباب لبخند زنان دستانش را

 :دور شانه هایم انداخت و گفت

 شاهرخ برای دانشگاهت هر کاری بتونه می کنه، تا -

 جای خوبی بیوفتی... برای کار هم خواستی، بگو به

 شاهرخ سفارشت رو می کنم. می دونم دخترای این

 .تقل بودن رو دوست دارندوره مس

 

 :با خوشحالی نگاهش کردم و گفتم

 !واقعا؟ -

 

 بله دخترم... برای همین می خواستم، شاهرخ تورو -

 ببینه تا اگه هر وقت احتیاج به کار داشتی سفارشت رو

 بکنم. آخه یه شرکت مهندسی بزرگ داره که

 .پسرخودمم پیشش کار می کنه

 

 پسر ارباب پیش کسیبا تعجب نگاهش کردم. کار کردن 

 مثل شاهرخ که امشب باخت بدی در برابر ارباب

 .داشت، با دک و پز ارباب جور نبود
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 چطور پسر شما برای کسی غیر از خودتون کار می -

 کنه؟

 

 :خنده ی مستانه ای کرد و گفت

 بچه های این دوره سرکش و یاغین... نمی خوان زیر -

 پولی که درسلطه ی پدر باشن... حقشونه برن برای 

 میارن، صدبار دوال راست بشن... آسایش زیادی هم

 دلشون رو می زنه. این حرفمو قبول داری؟

 

 .ن سرم رو به پایین حرفش را تایید کردمبا تکان داد

 مردم برای داشتن چنین پدر پولداری چه حسرتها که

 نمی کشیدند. 

 

 :هومن خان به آرامی و باکمک عصا کنارما ایستاد و گفت

 خزان فردا قبل از ناهار بیا برام کتاب بخون. خیلی -

 .امروز خسته شدم

 

 چشمی گفتم و بعد از خداحافظی کردن با هر دوی آنها
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 از پله ها باال رفتم. از کمردرد و پادرد نای راه رفتن

 نداشتم.

را به سرعت  به زحمت خود را به داخل اتاق کشاندم و لباسم 

به حال چنین مهمانی  تا.با لباس راحتی تعویض کردم

 بودم.  پرسروصدا و شلوغی ندیده

 

آرایش  هنوز توی سرم صداها اکو می شد. بدون اینکه

صورتم را بشویم روی تخت ولو شدم. ازخستگی سرم به 

 .بالش نرسیده؛ بیهوش شدم

 

 

 

 

 

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

 

 دو هفته از مهمانی آن شب گذشته بود. خزان بیشتر با

 شده بود و کمتر در سوئیتش می ماند. وجودآنها عیاق 

 .خزان شور زندگی را در دل پدر و پسر زنده کرده بود
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 کامران با ذوق به خبرهایی که به گوشش می رسید،

 گوش می داد. وقتی تماس را قطع کرد و گوشی را

 پایین آورد، نفس راحتی کشید و زیر لب زمزمه وار

 :رو به هومن خان گفت

 .خورد تیرم به هدف -

 

 اشکی در چشمان هومن موج زد و سرش را پایین

 انداخت. داغی که بر دل این مرد مانده بود، با گذشت

 سالها خاموش نشده بود. از وقتی خزان را در کنارش

داشت، بیشتر به گذشته ها فکر می کرد. به گذشته ایکه باعث 

کامران که حال پدرش .پرپر شدن دختر ته تغاریش شده بود

نشست. دستش را روی  میده بود، کنارش روی مبلرا فه

 :دستان سرد پیرمرد گذاشت وگفت

 دیگه خودخوری و درد کشیدن تموم شد. سعید می -

 گفت؛ شاهرخ از روز مهمونی به این ور جایی دیده

 .نشده و ازش خبر نداره. حتی به شرکتش هم نرفته

 .نتیجه ی این همه سال سکوت رو کم کم می بینیم

 

 ا نگاه بی فروغ و پر درد به صورتش نگاه کردهومن ب

 :و گفت



 

 
383 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 واقعا می خوای خزان رو برای کار توی دامنش -

 بندازی؟

 

 :کامران پوزخندی زد و گفت

 آره... از طریق خزان بهتر می تونم به مقاصدم -

 برسم. هر چه تعداد نیرومون در جبهه شاهرخ بیشتر

 .باشه به سود ماست

 

 بلند شد و مریم به سمت صدای زنگ آیفون عمارت

 :گوشی رفت. بعد از چند لحظه گفت

 .آقا، کوروش خان و دخترشون هستن -

 

 هر دو به هم نگاهی کردند و کامران با تکان دادن، سر

 از روی مبلمان سلطنتی بلند شد. در ورودی باز شد و

 کوروش نفس زنان وارد شد. با دیدن پدرش سالم
 ت. دستش را بوسیدگرمی کرد وبه سمت پدربزرگش رف

 و احوالش را پرسید. کامران سرگرم نوه ی خجالتیش

 .شد و او را در آغوش کشید

 چطوری پرنسس بابابزرگ؟ -
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 .دخترک سعی می کرد از اغوش پدر بزرگ خارج شود

 .مرسی... منو بذار پایین بابایی -

 

 کامران که بدقلقی نوه اش را دید، او را پایین گذاشت و

 :تبا ناراحتی گف

 چرا این بچه انقدر عصبیه؟ -

 

 کوروش با ناراحتی نگاهی به صورت دخترش کرد و

 :گفت

 اعصاب من و مادرش رو خرد کرده. قبال بهتون گفته -

 بودم؛ قراره با برادرزنم بریم آنتالیا اما نیکا دو روزه

 داره بدقلقی می کنه و می گه نمیاد. دیروز مادرش

 ش نمی ده. تصمیمکتکش زده اما نیکا اصال حرف گو

 گرفتیم اگه شما قبول کنین، این چهار روز رو پیش

 .شما بذاریمش؛ تا مریم و بتول ازش نگهداری کنن

 شنیدم یه دختر خانوم هم اینجاست، گفتم شاید اینجا

 .آروم بمونه

 

 کامران با دقت به نگاه پر خشم نوه اش خیره شد و
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 :گفت
 مامان برینیکا جان، چرا دوست نداری با بابا و  -

 سفر؟

 

 

 

 :نیکا کمی خودش را عقب کشید و گفت

 ...دوست دارم فقط مامان و بابا توی سفر کنارم باشن -

 .از دایی و بچه هاش بدم میاد

 

 کامران نچی کرد و دستش را برای نوازش موهای

 :فرفریش پیش برد و گفت

 این چه حرفیه دختر گلم؟ دایی که خیلی خوبه؟ -

 

  انداخت ودستان مشت کرده اشدخترک سرش را باال

 :را در هوا تکان داد و جیغ زنان گفت

 .نمی خوام. دوس ندارم -

 

 با خشم به سمت کتابخانه دوید. کامران با تعجب به

 رفتار دخترک هفت ساله خیره شده بود که صدای
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 :کوروش او را از عالم خود بیرون کشید

 .شرمنده بابا... نمی خواستم باعث اذیتتون بشم -

 پرستارش رو از قبل بهش مرخصی داده بودم، وگرنه

 .پرستارش رو هم میوردم

 

 

 :هومن لبخندی زد و گفت

 برید خوش باشید. با وجود خزان توی این خونه به -

 .پرستار نیازی نیست

 

 :کوروش نگاهی به پدربزرگش کرد و گفت

 من که ندیدمش اما از بچه ها شنیدم، دختر خونگرم -

 .و مهربونیه

 

 کامران نیش کالم پسرش را به خوبی حس کرد. سری

 :تکان داد و گفت

 به خاطر کارن مجبور شدم از دعوت تو هم صرف -

 نظر کنم. یاغی شده... نمی خواستم با حضورش توی

 .مهمونی، دردسر درست کنه



 

 
387 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 :کوروش لبخندی زد و گفت

 هر جور راحتی بابا... با اجازه تون من دیگه می -

 ریده هم به شما سپردمش... اگه مشکلیرم... اون ورپ

 .بود تماس بگیرین

 

 برید و خوش بگذرونین... بچه س دیگه... ممکنه -

 .چیزایی که برای شما جذابه برای اون جذاب نباشه

 

 همزمان صدای سالم رسا و بلند خزان در پذیرایی

 پیچید. نگاه کوروش به سمت خزان چرخید. ابرویی

 کرد. با نگاه کنجکاوی سالم درهم کشید و با بهت سالم
 و احوالپرسی پدر و پدربزرگش را با دختر تازه وارد

 :که دید، اخمی کرد و گفت

 ...شنیده بودم، ایشون از دختران دوستان هستن -

 

 :کامران سری تکان داد و گفت

 .درسته. شنیده هات با واقعیت منطبقه -
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 :کوروش اخم در هم کشید و گفت

 تونه که من تا به حال ایشون رودوم دوستک ردخت -

 ندیدم؟

 

 خزان با تعجب به کوروش نگاه می کرد. از لحن

 خصمانه ی کوروش کمی جا خورد. کامران پوزخندی

 :زد و گفت

 مهدی راستگو... این دخترش رو شما -

 .ندیدین

 

 کوروش که مردی جا افتاده و شیک پوش بود، ابرویی

 :باال انداخت و گفت

 .یا توی پستو قایمش کرده بودنحتما مثل قدیم -

 

 :هومن خان با لبخندی کنار خزان ایستاد و گفت

 ...ارزش قایم کردن توی پستو رو داشته پسرم -

 

 :رو به کامران کرد و گفت
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 تا تو و پسرت حرفاتون رو بزنین، من و خزان میریم -

 .توی کتابخونه تا نیکا رو با خزان آشنا کنم

 

 :ده ای گفترو به کوروش کرد و با خن

 .پدرسوخته بهتون خوش بگذره. جای منم خالی کنین -

 دست پیرمرد روی پشت خزان نشست و در برابر

 بهت زده ی کوروش به سمت کتابخانه حرکت

 کردند. نگاه کوروش سرتاپای خزان را رصد کرد و به

 :آرامی گفت

 این دختر خیلی با شما راحته که این طور آزادانه میاد -

 باس می پوشه؟و میره و ل

 

 :کامران سری تکان داد و گفت

 برو به کارات برس که دیرت نشه... بعدا می فهمی -

 .چرا انقدر با ما راحته

 

 

 :کوروش ابرویی باال داد و گفت

 دلیل خاصی داره؟ -



 

 
390 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 :کامران خندید و گفت

 پدرسوخته برو پی کارت... تا زمانش نرسه هیچی از -

 .من نمی شنوی

 

 :کرد و گفت کوروش خنده ای

 .امیدوارم فردا روزی بهش نگم؛ مامان -

 

 :کامران اخمی کرد و گفت

 .برو بچه انقدر پرت و پال نباف -

 

 

 

 

 

 

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

 

 از نگاه معنا دار و برنده ی پسر ارباب احساس بدی
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 .داشتم. می دانستم تنها پسر متأهلش کوروش است

 سنش برخالف تصورم موهای جوگندمیش بیشتر از

 بود. حدودا سی و هفت ساله بود و از اقتدار پدرش

 هیچ سهمی نبرده بود. نگاهش هم کنجکاو بود هم

 ...خصمانه

 

 با هدایت دست هومن خان وارد کتابخانه شدم و با

 دختر بچه ی ناز و ملوسی روبرو شدم. به حالت قهر

 روی مبل نشسته بود و پاهایش را روی هم انداخته

 مارا نگاه می کرد.بود و خالف جهت 

 

هاوایی بدون آستین تنش بود. موهای مشکی  پیراهن طرح 

تا پایین کتفش می رسید که با دو گیره سر زیبا به  فرفریش

 :پهلودلبری بود. گفت

 عروسک من چطوره؟ -

 

 :با اخم نگاهش کرد و گفت

 .هیچ کدومتونو دوست ندارم... همتون زورگویین -
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 دم، این جور حرف میپدرسوخته من که حرفی نز -

 زنی؟

 

 از همه تون بدم میاد. باید به بابا می گفتی منو ببره -

 .اما دایی و بچه های بدش رو نبره

 

 !نیکا؟ -

 

 تادست هومن خان به سمت نیکا دراز شد دخترک از

 روی مبل بلند شد و با جیغ و داد به سمت من آمد. با

 :چشمان پر اشک نگاهم کرد وگفت

 ردی، اومدی اینجا؟تو هم قهر ک -

 

 برای اینکه کمی آرامش کنم، لبخندی زدم و جلوی

 پایش زانو زدم. چشمان پراشکش دلم را سوزاند. با

 مهربانی موهای پرپیچ و تابش را نوازش کردم و

 :گفتم

 تقریبا... مگه تو هم قهر کردی؟ -
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 اشکش روی گونه چکید. بی اراده دستم را غیظ پس

 :زد وگفت

 ز مامانم بدم میاد. تو هم عین بچه ها با مناوهوم... ا -

 .حرف نزن... من هفت سالمه ... مدرسه می رم

 

 به آرامی انگشت سبابه ام را به سمت صورتش بردم و

 :اشکش را پاک کردم. به آرامی گفتم

 ...چشم عزیزم -

 

 .اسمت چیه؟ تا حاال ندیده بودمت -

 

 

 شی؟ خزان... تازه اومدم اینجا. با من دوست می -

 

 .اوهوم... اما باید به حرفام گوش بدی -

 

 :هومن خان با ناراحتی گفت



 

 
394 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 نیکا جون این جور حرف زدن زشته... حتما این -

 .جوری رفتار کردی که مادرت رو ناراحت کردی

 

 :دخترک با بغض نگاهش کرد و فریادکشان گفت

 از مامانم بدم میاد. اصال بره بمیره... من مامان نمی -

 .خوام

 

 با حیرت نگاهش کردم و هین بلندی گفتم. متوجه شد،

 حرف بدی زده و سرش را پایین انداخت... با لحن

 :مهربانی گفتم

 دختر خوبی مثل تو نباید این طور حرف بزنه. ماشاهلل -

 .برای خودت خانومی هستی

 

 .وقتی زور میگن ازشون بدم میاد. من که بچه نیستم -

 

 .اباها کمی سخت گیر باشنیه زمانی الزمه مامان و ب -

 .این برای محافظت از بچه ها الزمه

 

 با بغض نگاهم کرد. دهان باز کرد، جوابی بدهد اما

 منصرف شد و با قهر از اتاق بیرون رفت. با تعجب به
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 :هومن خان نگاه کردم و گفتم

 این بچه چرا انقدر عصبیه؟ -

 

 :شانه ای باال انداخت و گفت

 نم خیلی لوس و ُدردونهنمی دونم... حس می ک -

 شده... از بس به بچه ها بها دادن اگه یه بار جلوشون

 بایستن، آسمون و زمین رو بهم می بافن... ما هم بچه

 تربیت می کردیم این نسل هم دارن گند می زنن به هر

 ...چی ادب وتربیت بچه س

 

 

 هم با دیدگاهش موافق بودم هم نه... در هر دوره افراط

 ه می شد... خشمی که در نگاه آن دخترو تفریط دید

 بچه بود، از لوس بودن نشأت نمی گرفت. 

 

غریبانه بود و نگاهش ترسان بود. صدای کامران  اشکهایش

با گریه ی شدید نیکا از پذیرایی به گوش می  خان

 :هومن خان پوفی کرد و گفت.رسید

 !تو جوونی، ببین می تونی اون بچه رو آروم کنی -



 

 
396 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 چند روز که اینجاست، آرامش نداشته فکر کنم این

 .باشیم

 

 .چشم... ممنون که به من اعتماد دارین -

 

 جون و نفس کامران به اون دختر وصله... طاقت -

 .گریه و زاریش رو نداره

 

 

 چشمی گفتم و از اتاق بیرون رفتم. دخترک گریه می

 .کرد و می خواست از آغوش پدربزرگش پایین بپرد
 راحتی او را روی زمین گذاشت وکامران خان با نا

 :گفت

 پرنسس من، چرا انقدر ناراحتی؟ کی اذیتت کرده؟ -

 .بگو تا خودم پدرشو در بیارم

 

 - یکردی ...من بابا و مامانمو م یباید بابا رو دعوا م

 خوام.

 

 .دخترک گریه کنان فرار کرد و به سمت اتاقها دوید
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 مینراهش را سد کردم و با مهربانی دوباره روی ز

 :زانو زدم و گفتم

 ت من می شی؟ منم مثل تو بابا و مامانم پیشمدوس -

 .نیست

 

 :با تردید و چشمانی پر اشک گفت

 راست می گی؟ -

 

 .اوهوم... دروغ خیلی بده -

 

 پس چرا بعضیا دروغای گنده می گن و همه باور می -

 کنن؟

 

 شوکه شدم. نمی دانستم منظورش چیست؟ در حد عقل

 :دمخودم جواب دا

 خب کار زشتی می کنن. اگه بقیه متوجه دروغشون -

 .نشن، خدا که متوجه می شه

 

 دخترک تپل با آن چشمان سیاهش جذاب و تودلبرو

 بود. لپهایش سرخ شده بود و نوک بینی ش قرمز شده
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 :بود. آب بینی ش را باال کشید. هق هق کنان گفت

 .تو کجا زندگی می کنی؟ تاحاال ندیدیمت -

 

 :باال را نشان دادم و گفتمبا دست 

 یه خونه ی خوشگل اون باال دارم، می خوای -

 ببینیش؟

 

 .اوهوم -

 :از روی زمین بلند شدم و رو به کامران خان گفتم

 .اجازه می دین، من و نیکا جون پیش هم باشیم -

 کامران خان با نگرانی به نوه ی زیبایش نگاهی

 :انداخت و گفت

 ومش کنی. خیلی سرتقخوشحال می شم، بتونی آر -

 .شده

 

 تا دستم را پشت کمرش گذاشتم، خودش را جلو کشید و

 :جیغ کشید

 .به من دست نزن -

 

 :دستانم را به عالمت تسلیم باال بردم و گفتم
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 .چشم... ببخشید، پرنس ِس زیبای من -

 

 الت کشید، سرش را پایینخج نمانگار از لحن مهربا

کوچکش را  رامی دستانداخت و به زمین چشم دوخت. به آ

 :باال آورد؛ دستم را گرفت و گفت

 .بریم خونه تو نشونم بده -

 

 نگرفت اجازه با نگاهی به کامران خان که بیشتر شبیه

 بود، سرم را تکانی دادم و با دخترک بلبل زبان به

 طبقه ی باال رفتم. 

 

دید، بدون توجه به  وقتی گلدانهای گل را روی پشت بام

دوید. با دیدن درختچه ها  به سمتشان حضور من با ذوق

 :خندید و گفت

 اینا چرا انقدر بزرگه؟ -

 

 با حوصله برایش توضیح دادم، آنها درخت پرتقال و

 نارنج است. با دقت میان برگهای سبز درختچه ها به

 دنبال پرتقال می گشت. 
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دو تا پرتقال کوچک سبز رنگاز میان برگهای پرپشت درخت 

ذوق زدنش بودم. بر خالف آنچه دقایقی  نشانش دادم و شاهد

 پیش دیدم،دخترک سرزنده و شاد بود. 

 

 

 

از بی توقعیش از رفتار  مشخص بود، گریه هایش

پدرومادرش سرچشمه میگرفت. بعد از اینکه کمی روی پشت 

 .پرید؛ وارد سوئیت شدیم بام باال و پایین
 

 :کمی به اطراف نگاه کرد و گفت

 !هچقدر خونه ت کوچولوئ -

 

 :حیرتش را با لبخندی جواب دادم و گفتم

 .آخه من یه نفرم... همین اندازه جا برام کافیه -

 

 :دستی روی موهایش کشید و گفت

 اگه منم بزرگ بشم و با مامان و بابام قهر کنم، خونه -

 ی به این کوچیکی بهم می دن؟
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 :خندیدم و گفتم

 .شاید -

 

 اشه؛ اسبابمن نمی خوام... باید خونه م بزرگ ب -

 .بازیام توش جا شن

 

 :از افکار کودکانه اش خنده ای کردم و گفتم

 شایدم تا زمان تو، خونه ی بزرگتری بهت بدم. هر -

 .چی باشه تو پرنسسی

 

 :خندید و با ذوق چرخی در سوئیت زد و گفت

 .من گشنمه -

 

 .با تعجب نگاهش کردم. اصال به فکر این مورد نبودم

 :مکمی فکر کردم و گفت

 می خوای بریم پایین، ببینیم بتول خانوم چه شامی -

 برامون پخته؟

 

 با دخترک اخمو و سرتقی که زبان درازش دوبرابر
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 قدش بود، به طبقه ی پایین رفتیم. کمی آرام شده بود و

 بعد از تماس گرفتن با پدرش و حرف زدن با والدینش

 کمی آرام شد.

 

ز آشوب درونیش ا عصبی بود و جوییدن ناخن هایش نشان 

صورت پدربزرگش را به  داشت. بعد از شام با اشاره ی من

 همراه هومن خان بوسید وشب بخیر گفت.

همان تخت او را  باهم به طبقه ی باال برگشتیم و روی 

برداشتم و روی کاناپه  خواباندم. به اجبار پتوی سفری

 .خوابیدم

 

 نیمه های شب با سروصدایی از خواب بیدار شدم. کمی

 که حواسم را جمع کردم، جیغهای نیکا را شنیدم. با

 .وحشت به اتاق برگشتم و او را در عالم خواب دیدم

 

 کابوس می دید و با وحشت جیغ می کشید. به آرامی

 کنارش نشستم و بیدارش کردم. دستم را روی صورتش

 گذاشتم تا نترسد. اما برخالف تصورم به شدت دستم را

 د و تیز گوشه ی تخت نشستپس زد و با یک حرکت تن

 .و گریه کرد
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 گیج و منگ به رفتارش نگاه می کردم. عرقهای روی

 صورتش نشان از شدت ترسش داشت. لیوان آبی

 برایش آوردم و به زور به خوردش دادم. کم کم خواب

 از سرش پرید و مرا شناخت. 

 

به من روی تخت دراز کشید. با  عذر خواهی کرد و پشت

 :فتصدای پربغضی گ

 میشه برام قصه بخونی؟ -

 

 :دستم را میان فر موهایش فرو بردم و گفتم

 .حتما عزیزم -

 

 دلم برایش می سوخت. لرزش ماهیچه های تنش را از

 .روی لباس خواب نازک و کوتاهش می توانستم ببینم

 به آرامی کنارش دراز کشیدم و یکی از قصه های

 ی خواندم،کودکانه را که برای خواهرزاده ام شیرین م

 را برایش گفتم. 
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کردم. ذهنم مشغول این  کم کم صدای نفسهای عمیقش را حس

 .همه ترس و وحشت دخترکبود که از خستگی خوابم برد

 

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

 

 چهار روز تمام نیکا همدمم شده بود. همبازیش شده

 بودم و تمام وقتم را پر کرده بود. باهم به گلها آب می

 روی موزائیک های پشت بام باهم لی لی بازدادیم و 

 می کردی.

می زد. وقتی  تازه این بازی را یاد گرفته بود و خیلی ذوق 

هوا خیلی گرم می شد، به سوئیت میرفتیم و با دستگاه بازی 

 می کردیم.  پلی استیشن فور نیکا بازی

 

 

 

 سرتقی بود که نهایت نداشت. با نیم وجب قد

 یهایی که داشت تبحر خاصیو باالیش در تمام باز

 .داشت
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 روز آخر وقتی پدرو مادرش به دنبالش آمدند. برخالف

 تصورم نیکا اصال ذوق زده نشد. فقط پدرش را در

 آغوش کشید و بعد از روبوسی با پدرش دوباره

 کنارمن ایستاد. عروس کامران خان کمی چشم و ابرو

 کبرایم آمد و به زور سالمم را پاسخ داد و تشکر خش

 و سردی، بابت نگهداری از نیکا، ازم کرد.

 

انگارعارش می آمد با من حرف بزند. ابرویی باال انداخت  

وکنار پدرشوهرش ایستاد و با ذوق از سفر خوب وجذابش 

 تعریف کرد. 

حرفهای عروسش گوش می  کامران خان با مهربانی به

 دستان کوچک نیکا گوشه ی لباسم را کشید و توجه.داد

 سوی خودش جلب کرد. با ناراحتی و گریه بهمرا به 

 :چشمانم خیره شد و به آرامی گفت

 خاله جون بگو منو نبرن... من می خوام پیش تو -

 .بمونم

 

 کوروش که سرگرم حرف زدن با پدر و همسرش بود،

 نگاهی به صورتم کرد. من سعی می کردم تا نیکا را
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 ارشآرام کنم اما حرفم را قبول نمی کرد. در آخر کن

 :زانو زدم و بوسه ای روی لپش نشاندم وگفتم

 من به بابات می گم هر وقت دلت تنگ شد، تو رو -

 بیاره اینجا... خوبه؟

 

 .نه... نمیاره... مامانم نمی ذاره. مامانی بدجنسه -

 

 این حرفو نزن، عزیزم... مامانت بشنوه، ناراحت می -

 .شه

 

 

 

 :با گریه گفت

 ...ودشم گفتم... منو کتک زدمامان بده... اینو به خ -

 .بابا می گه تقصیر منه... اما من مامانمو دوسش ندارم

 

 چی کار کردی دخترمو که حاضر نیست برگرده؟ نکنه -

 جادوش کردی؟
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 نگاهم به صورت برنزه و کشیده ی کوروش چرخی زد

 :و سرم را پایین انداختم و گفتم

 و واال کاریش نکردم... دخترتون خیلی خونگرمه -

 .مهربونه

 

 :کورش خنده ای کرد و گفت

 این سرتق خانوم مهربونه؟ -

 

 :با صدای بلند رو به همسرش کرد و گفت

 لیلی ببین خزان چی می گه؟ -

 

 

 . نگاه پر جذبه و اخموی همسرش سمت کشیده شد

 نگاه مشتاق کامران خان هم به سویم جلب شد.

 - گه؟ یم یچ

 

 و کوروش رو به من با تعجب شانه ای باال انداختم

 :همسرش با خنده گفت

 ...می گه، نیکا مهربون و خونگرمه -
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 کامران خان با کنایه ای ظریف و زیبا ادامه ی حرف

 :پسرش را گرفت و گفت

 خزان انقدر مهربونه، هر کس دو ساعت کنارش -

 بشینه عاشقش میشه... لیلی جان مراقب باش که قاب

 .دخترت رو دزدیده

 

 :آرایشش را به صورتم دوخت و گفتلیلی چشمان پر 

 چشمای قشنگی داری... شایدم به قول کوروش بچه -

 مو جادو کردی... شنیدم کسایی که چشمای زاغی

 ...دارن

 

 :کامران خان تک سرفه ای کرد و گفت
 ...لیلی جان، هر نکته مکانی و هر حرف جایی داره -

 .دوما چشمای خزان جون خاکستریه و زاغ نیست

 .ق رنگای چشم رو بدونیخوبه فر

 

 لیلی سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. کوروش

 :نگاهش را روی صورتم چرخاند و گفت
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 .ممنون که توی این چند روز زحمت نیکا رو کشیدی -

 .نیکا به سختی با اطرافیانش ارتباط برقرار می کنه

 

 :نیکا حرف پدرش را روی هوا قاپید و گفت

 مونم.... مدرسه ها باز شد میامبابا میشه من این جا ب -

 .خونه

 

 

 :کوروش خندید و دخترش را بوسید و گفت

 نه عزیزم... منو مامان برات دلتنگ می شیم. این چند -

 .روز که پیشم نبودی خیلی دلم تنگ شده بود

 نیکا اخم کرد و خودش را پشت من قایم کرد و

 :غرغرکنان گفت

 د، حاال یادروغ میگین... رفتین خوشگذرونی کردین-

 من افتادین... اگه منو دوست داشتین، قرارتون رو با

 .دایی بهم می زدین و منو با خودتون می بردین

 

 :لیلی با اخم به دخترش توپید

 خجالت بکش نیکا... این چه طرز حرف زدنه... ما با -

 داییت از قبل هماهنگ بودیم... همین مونده توی نیم
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 یم... زود برو چمدونتوجبی برای ما تعیین تکلیف کن

 .رو بردار و بیا که باید برگردیم خونه

 

 :رو به کامران خان کرد و گفت

 شرمنده... من خیلی خسته ام... باید زودتر بریم -

 .خونه... به پدربزرگ هم سالم برسونین

 

 کامران خان با تکان دادن سرش با عروسش

 خداحافظی کرد. نیکا وقتی حرف مادرش را شنید،

 :مرا بوسید و گفتصورت 

 .خاله تو هم بیا خونه ی ما... دلم برات تنگ می شه -

 

 مادرش با خشم دستش را کشید و با خود برد. نگاه

 متحیر و بهت زده ی من به در ورودی دوخته شد. زن

 متکبر و مغروری که جز خودش کسی را نمی دید، به

 دختر خودش هم رحم نمی کرد.

 :ش نگاه کرد و گفتکورو کامران خان با اخم به 

 بهتره کمی برای این بچه هم وقت بذارین... انقدر این -

 .بچه رو تنها گذاشتین که دلش گرم محبت خزان شده

 .این یعنی زنت هنوز مادرانه بلد نیست
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 :کوروش نفس عمیقی کشید و گفت

 من که حریف این زن نمی شم بابا... نونیه که خودت -

 .توی دامنم گذاشتی

 

 رضه نداشتم، عین یه مرد زن و زندگیم روبگو ع -

 .جمع کنم. برو بعدا با هم حرف می زنیم

 

 با رفتن کوروش، پدرش نفس عمیقی کشید و رو به

 :من گفت

 یکی از یکی داغون ترن... هر چی من صالبت داشتم -

 .اینا بی عرضه شدن

 

 شاید انقدر از شما صالبت دیدن، نتیجه ی عکس -

 انقدر به شما، بله قربان گفتن؛داده... هر چی باشه 

 زمانی برای تصمیم گیری خودشون نداشتن تا درست

 بتونن تصمیم بگیرن... شما همیشه براشون دیکته می

خودشون یاد  کردین و اونا اطاعت می کردن... شما نذاشتین

 .بگیرن چی کار کنن
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 97پست#

 اخمهایش که بیشتر درهم رفت؛ زبان به دهان گرفتم و

 :. تک سرفه ای کرد و گفتسکوت کردم

 پدرسوخته حاال من مقصر شدم؟ می دونی تو اولین -

 نفری، جرأت می کنه با من این طور حرف بزنه و سالم

 بمونه؟

 

 لبخند روی لبش نشان از کالم شوخش داشت. چشمکی

 :زدم و گفتم

 ...خداییش خیلی مرموزین ارباب -

 

 ب منبرو بچه به کارات برس... داری از اخالق خو -

 سوءاستفاده می کنیا... االن هومن خان از پیاده روی

 .برگرده باید براش کتاب بخونی

 

 .پس من میرم باال یه دوش بگیرم و بگردم -

 

 .برو دخترم -

 

 لحن قاطع اما مهربانش را دوست داشتم. واقعا مانند
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 یک پدر برایم محترم و دوست داشتنی بود. وقتی به

 رم تماس گرفتم و تمامسوئیت رسیدم، اول با ماد

 ماجراهای آن چند روز برایش تکرار کردم.

 

که پیش چشم نیکا نمی توانستم؛ برایش تعریف کنم،  حرفهایی 

زده،  رابازگو کردم. وقتی مادرم شنید؛ لیلی چه حرفی به من

ناراحت شد و سفارش کرد، زیاد با او روبرونشوم. از خباثت 

ازکمی غیبت کردن، و بداخالقیش کمی برایم گفت و بعد 

 .تماس را قطع کردم و به حمام رفتم

 

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

 

 برای خانواده گو دلتن گذشت یهم م روزها در 

 گردش در یبرد .حتیدر سکوت فرو م  شترمرا بی

 . شهر تهران توسط ارباب هم برایم جذابیت نداشت

 

 که با آنها دوستترایی داد، با دخ یارباب اجازه نم

 بودم، مراوده داشته باشم شده.
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 گاهی با دالرام و لیدا و دیگر دختران در یک گروه

 دوستانه، در فضای مجازی چت می کردم. قرار براین

 بود، هر وقت وارد دانشگاه شدم، اجازه ی گشت و

 گذار با دوستان جدیدم صادر شود، آن هم با نظارت

 .ارباب

 

 برمیزاندر این مدتی که در خانه ی ارباب بودم، 

 معلومات افزوده شده بود. کتابهایی که هومن خان به

 دستم میداد، تا برایش بخوانم، به نوعی دید مرا به دنیا

 .تغییر داد

 

 اینکه خواستن، توانستن است؛ وقتی به واقعیت نزدیک

 می شد که آدمی برای آن هدف تالش کند. کتابی از

 ی تاثیردکتر وین دایر به اسم معنویت خواندم؛ که خیل

 .گذار بود
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 :در جایی نوشته بود

 تالش برای انجام کاری، حتی اگر موفقیت آمیز"

 نباشد، شوروشوق می آورد، زیرا نمی خواهیم برای
 کاری که انجام می دهیم افسوس بخوریم. ما برای آنچه

 ".انجام نداده ایم افسوس می خوریم

 

 یلیبا اینکه جمله ی ساده ای بود، اما روی ذهن من خ

 تاثیر گذاشت. در آن مدت همه ی مخارجم توسط ارباب

 پرداخت می شد. به یکباره تصمیم گرفتم، روی پای

 خودم بایستم و از طریق آشناهای ارباب هر چه زودتر

 :در همان کتاب نوشته بود.مشغول به کار شوم

 من اراده کرده ام تا به افکار خودم در مورد زندگی ام"

 ها را می پذیرم، اما آن کاری راتوجه کنم. من توصیه 

 انجام می دهم که آگاهی من تعیین می کند، حتی اگر با

 ".مخالفت روبرو شوم

 

 

 

 باید نفوذ ارباب را روی خودم کم می کردم. دوست
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 نداشتم مانند عروسک خیمه شب بازی او باشم. اما

 غافل از دست سرنوشت بودم... سرنوشتی که از آن بی

 ...خبر بودم

 

 ماه تابستان با تمام گرماها و دلتنگی هایش رو بهسه 

 پایان بود. با امدن نتیجه ی کنکور روی ابرها راه می

 بود. ارباب بیشتر210رفتم. رتبه ام در منطقه ی سه 

 .از خودم خوشحال بود و تشویقم می کرد

 

 چه روز خوبی بود آنروز... کل دنیا به رویم لبخند می

 له ی قاف ایستاده ام.. اززدند و فکر می کردم روی ق

 ته دل خوشحال بودم و در حال پرواز بودم و پایم روی

 .زمین بند نبود

 

 برای تعیین رشته، ارباب یکی از دوستانش را دعوت

 .کرد

 

 مردی مسن که استاد دانشگاه بود و تجربه ی زیادی

 داشت. به لطف ارباب با دقت تمام برایم لیست را پر

 .کرد
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 اههای دولتی و خوب تهران را برایمبه ترتیب دانشگ

 .زد. رشته ای که برایم مهم بود، عمران و معماری بود

 .بیشترین مانور را در زمینه ی همین دو رشته داد

 

 بعد از تعیین رشته و راحت شدن فکرم در مورد

 انتخاب رشته ام از ارباب تقاضا کردم، سفری به شهر

 ه دیداری باخود داشته باشم تا قبل از آغاز دانشگا

 .مادرو پدرم داشته باشند

 

 هر چه اصرار می کردم؛ پدرو مادرم به تهران نمی

 امدند. می دانستم، برایشان سخت بود، مهمان خانه ی

 .ارباب باشند

 

 

 وقتی ارباب بلیط اتوبوس را به دستم داد، از ذوق

 اشکم سرازیر شد. مانند سربازهایی شده بودم که
 مر ارباب بودم و برای دیدار بامجبور به اطاعت از اوا

 .خانواده مرخصی گرفته ام
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 این اطاعت کردنها برایم سخت نبود؛ دوری از خانواده

 .بیشتر برایم سخت بود

 

 ارباب را دوست داشتم و مانند عضوی از خانواده ام را

 پذیرفته بودم. ولی حس اسیری را داشتم که با هیچ

 .کس اجازه ی رفت و آمد نداشت

 

 زمانی که اعضای خانواده اش مهمان بودند، مخصوصا

 من در سوئیت خود زندانی بودم. دوستانش را دیده

 !بودم، اما اعضای فامیلش را نه

 

 

 

 

 

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

 سرش را پایین آورد و به دخترانی که روبرویش در

 حال رقص بودند، نگاهی کرد. گیالسش را روی لبش

 :مام گفتگذاشت و با بدجنسی ت

 .پایان اسارت -
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 هر دو گیالسشان را باال دادند و کارن 

، 

 :گفت

 

 پس چرا پیداش نشد؟ -

 

 :جاوید نگاهی به ساعت دستش انداخت و گفت

 .قول می دم، میام... وقتی شنید، خیلی عصبی شد -

 

 .دلم می خواد امشب از هفت دولت آزاد باشم -

 

 .برداشت از روی کاناپه بلند شد و گامی به جلو

 چشمان سرخش از درو ِن داغش خبر می داد. کراواتش

 را کمی شل کرد و میان دختر و پسران جوان رفت. 

 

 باآهنگ دی جی دست وپایش را تکان می داد و برای

 خود می رقصید. نگاهش به در ورودی ویال چسبیده
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 بود. امیدوار بود این ترفند جاوید این بار تاثیر داشته

 نم در زندگیش بندی شده بود، بهباشد. حضور شب

 پاهایش.

 

 پدری که خود هزار گند به زندگیش می زد را 

 دیگر قبول نداشت که به خاطر منافع شخصی او

 .خودش را بدبخت دختری مانند شبنم کند

 

  دختری روبرویش قرار گرفت و با لبخندی

 :گفت
 خوش اومدی، خان زاده... خیلی عجیبه، افتخار -

 !مع ما هستیندادین و در ج

 

 :لبخندی زد و به قد و باالی دختر نگاهی کرد و گفت

 .گاهی باید توی لجن لولید تا از باتالق نجات پیدا کرد -

 

 دخترک که حال و روزش بهتر از او نبود و چشمان

 زیادش داشت، خنده ای از شیطنتبراقش نشان 

 :سرداد و گفت
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 ن درکهمه ی ما هم دردیم... خوبه که تو هم به ای -

 .رسیدی

 

 دستش را روی شانه ی کارن گذاشت و کمی خودش را

 :به او نزدیک کرد و کنار گوشش گفت

 ، روی مننیاز به دوست داشتیاگه  -

 .حساب کن

 

 با تعجب به دختر نگاه کرد. او را نمی شناخت و این

 رفتار صمیمانه ی او برایش عجیب بود. دست او را از

 رقعو  رقصیده بود روی شانه اش کنار زد. انقدر

 کرده بود، که آرایش صورتش بهم ریخته بود.

 

 :، چندشش شد. ابرویی باال داد وگفتسر و وضعش یدناز د 

 .برو تو صف -

 

 خندید و با دست روی سینه ی او ضربه ای دختر

 :زد. کمی تلو خورد و گفت

 اون هنوزم نگاهت از باال به پایینه... مرده شو -
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 انقدر مغرور و از خود کهبرن اربابیتو رو بخونه 

 .راضی هستی

 

 

 

 انقدر داغ شده بود که دیگر این حرفها برایش مهم

 نبود. خندید و دستی میان موهای خیس از عرقش برد

 :و گفت

 .تا جای من نباشی، نمی تونی قضاوتم کنی -

 

 اوخ ... بمیرم برات... راست میگیا... سختی دنیا -

 ...برای شما از ما بهترونه

 

 بیرون نمه ای که از زبان دختر با آن لحهر کل

 می آمد، برای او خنده دارتر می شد. در حالی که

 روبروی هم ایستاده بودند و با ریتم آهنگ می

 :رقصیدند، قهقهه ای زد و گفت

 از ما بهترون؟ خیلی باحالی... مگه منو می شناسی -

 که انقدر زبونت تند و تیزه؟
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 ا از روی صورتش کنار زددختر موهای فرشده اش ر

 و کمی نزدیک تر شد. به حدی که کارن توان تکان

 خوردن و رقصیدن نداشت.

 

 :او برد و گفت لبهایش را نزدیک صورت 
 انگار زیادی خوردی که منو نمی شناسی؟ -

 

 ابروی چپش را باال داد و انگشت شستش را گوشه ی

 لبش گذاشت و کمی بیشتر روی صورت دخترک زوم

 .به نظرش آشنا بود اما اسمش را نمی دانستکرد. 

 باید بشناسم؟ -

 

 .دخترک زیر خنده زد و با دست روی شانه ی او کوبید

 گویا خنده اش بند امدنی نبود، در حال تلو خوردن بود،

 :که دستش بی اراده محافظ دخترک شد و گفت

 .نخودی بخند... دیوونه داری ولو می شی -

 

 ره شد و زمزمهدخترک به چشمان کارن خی

 :کرد
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 عاشق این نگاه گرم و گیراتم... از وقتی شنیدم نامزد -

 کردی، داغون شدم. نبایدم منو یادت بیاد... من

 درسام... دختر آقای مظفر... یادت رفته؟

 

 کمی فکر کرد و با یادآوری همپالکی های پدرش نفس

 :عمیقی کشید و گفت

 ین جا کجا؟باورم نمی شه... درسا کوچولو تو کجا ا -

 یادمه اون سالی که از ایران رفتم تو تازه دیپلم گرفته

 بودی، درسته؟

 

 :درسا دستی در هوا تکان داد و گفت

 ...احمق اون گندم بود نه من -

 

 :کمی به مغزش فشار آورد و گفت

 پس کدومی؟ -

 

 :درسا خندید و گفت

 همونی که یه بار به شوخی منو توی استخر پرت -

 بود، غرق بشم. وقتی از ایران رفتی کردی و نزدیک

 من سال سال اول دانشگاه بودم. 
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گودبای پارتی بهت گفتم، مراقب باش  همونی که زمان

 .دلتو ندزدن دخترای چشم آبی

 

 .کمی که فکر کرد، خاطرات آن روز به یادش آمد

 :لبخندی زد و گفت

 خیلی از اون ساال می گذره... انقدر عوض شدی که -

 .نشناختمت

 

 :درسا خنده ای کرد و گفت

 میرزا قلمدون اگه تغییرم نکرده بودم، منو یادت -

 نمیومد... دیگه سرت شلوغ شده... حاال اون نامزدت

 ...کجاست که تو

 

 بازوی کارن به عقب کشیده شد و دختری با نگاهی پر

 :خشم به صورت دخترک دوخته شد و گفت

 باالی نامزدش اینجاست، الزم نیست عین الشخور -

 .این جنازه ی این مردک بشینی
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 درسا خندید و لپ شبنم را کشید و خندید و

 :گفت

 اگه جنازه بود که تو تنهاش نمی ذاشتی... از سر شب -

 ...خفه میکنهبا رقص داره خودشو 

 

 کارن با اخم به شبنم نگاهی کرد و بازویش را عقب

 :کشید و گفت

 ...ونتو اینجا چی کار می کنی؟ برو خونه ت -

 

 برم که تو خوش بگذرونی؟ -

 

 ناگهان ضربه ای به بازوی چپش خورد و به پهلوی

 راست تلو خورد. درسا با خشم نگاهی به روسری

 :عربی بسته شده ی شبنم دوخت و گفت

 ز اینجا گمشو بروا -

 

 

 کارن اخمش عمیقتر شد. با دست بازوی شبنم را گرفت
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 :و به سمت بیرون کشید و غرید

 ازه ی کی اومدی به اینجا، احمق؟به اج -

 

 شبنم که چون کوه آتش فشان شده بود، از فشار دست

 کارن تلویی خورد و سریع خودش را جمع و جور کرد

 :و گفت

 احمق تویی و هفت جدت... پسره ی الوات... فکر -

 کردی کی هستی که با من اینجور حرف می زنی؟

 .ی که باید جواب پس بده تویی نه منناو

 

 رن او را به سمت حیاط برد و وقتی صداها کم شد، باکا

 چشمان سرخش به چشمان گرد و پر نفرت شبنم خیره

 :شد و گفت

 من به هیچ خدایی جواب پس نمی دم، راهتو بکش -

 برو، تا حالتو نگرفتم. این زندگی منه و به خودم

 .مربوطه

 

 

 

 دست شبنم برای زد ِن سیلی باال آمد و به یکباره کارن
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 تش را باال گرفت و مانع شد. شبنم با دندانهای بهمدس

 :فشرده گفت
 خیلی آشغالی... من همسرتم اونوقت توی چنین -

 از کنار این غربتیا جمعت کنم؟جاهایی باید 

 کارن فشار دستش را روی مچ دست او بیشتر کرد و با

 :دندانهای بهم فشرده، غرید

 ...که هستمدست از سر این آشغال بردار... من همینم  -

 ...کاری نکن قلم پاتو بشکنم تا چنین جاهایی پا نذاری

 حق نداری عین جاسوسا دنبالم کنی... من نمی تونم از

 خوشیای زندگیم دست بردارم و عین بابات تسبیح دستم

 ...بگیرم. تا خودم پرتت نکردم بیرون، برو گمشو

 

 

 

 شبنم با خشم دستش را از دست او بیرون کشید و فریاد

 :کشید

 ، فکر کردی تحفه ای که با اینآشغالحیوون  -

 تحملت کنم... تو بویی از مردی و مردونگی کثافت کاریات

 نبردی... یه لجنی مثل تموم دوستات... حیف که بابام

 .تو رو زود نشناخت
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 کارن خنده ای کرد و دستانش را به پهلو باز

 :کرد و گفت

 می زدی تا بیاماگه تحفه نبودم؛ این جوری بال بال ن -

 طرفت... اصال می دونی چیه؟

 

 با یک قدم نزدیک شبنم شد و دستش را روی صورت

 :او کشید و با خباثت گفت

 غربتیاز قیافه ت چندشم میشه... همین دخترای  -

 ...که دیدی، صفای دلشون از تو بهتره

 

 

 شبنم با بغض نگاهش کرد و دستش را از روی

 :صورتش کنار زد و گفت

 لط کردنغت رو ببند تا مجبور نشی بعدا به دهن -

 ...بیافتی

 

 سیلی محکمی روی صورتش نشست و صدایش در

 فضا پیچید. همزمان دست شبنم جای سیلی روی

 صورتش نشست و با چشمان بهت زده به صورت کارن
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 خیره شد. صدای فریاد کارن بر صدای موزیکی که از

 :داخل ویال بیرون میومد، غالب شد و غرید

 خفه شو عوضی... من تو رو نمی خورم که بخوام -

 باال بیارمت. برو از جلوی چشمم دور شو تا نزدم

 ناکارت نکردم. از تو و اون بابای باج گیرت و بابای

 .شارالتانم، عقم می گیره

 

 شبنم با چشمان پر اشک چند قدم عقب رفت و با

 :صدایی که از بغض می لرزید، گفت

 ؟ تمون اخالقفکر کردی من عاشق ا -

 ...حتی الیق نیستی، جوابت رو بدم

 

 به عقب چرخی زد و دوان دوان از حیاط ویال بیرون

 زد. در حالی که رفتنش را نظاره می کرد، دستی میان

 موهای بلندش کشید و کراواتش را باز کرد. دستی

 :روی شانه اش نشست و به آرامی گفت

 !به نظرم خیلی تند رفتی -

 

 صورت جاوید انداخت و دستی روینیم نگاهی به 

 :صورتش کشید و گفت
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 از خودم حالم بهم می خوره... انقدر وجود نداشتم -

 .این حرفا رو غیر اینجا بهش بزنم

 

 تقصیر تو نیست، داداش... عمو این چاه رو جلوی -

 .پات کنده

 

 

 

 :با دندانهای بهم فشرده، غرید

 مجبور شدم دل اون تبه خاطر همون عمو -

 ر رو این جور بشکنم. ورداشته یکی مثل شبنم رودخت

 ...توی دامن من انداخته

 

 با بغضی ناخواسته دستی روی صورت خیس از عرقش

 :کشید و با لحن کشداری ادامه داد

خوشگل  اونوقت کوروش می گفت، یه دختر چشم رنگی -

 دل خودش نشونده... تف به ایناورده و

 .دایی می کنهدنیا... هر کی قدرت و پول داره، خ

 

 :جاوید سری تکان داد و گفت
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 به نظرم امشب خیلی زیاده روی کردی... بهتره بریم -

 .خونه... سوژه که انجام شد

 

 با دست جاوید را کنار زد و با پاهایی که به زور وزن

 هیکلش را روی زمین می کشید، به سمت داخل ویال

 :چرخید و گفت

 .دمو نشناسممی خوام امشب به جایی برسم که خو -

 

 

درورودی ویال رفت. جاوید با دیدن  اخمی کرد و به سمت

 :حالش نگران ومستأصل همراهش شد و گفت

 زیاده روی کردیکارن می ترسم اذیت بشی...  -

 

 خنده ای کرد و با چشمان شرربارش به جاوید خیره

 :شد و گفت

 اگه خودمو خفه نمی کردم که نمی تونستم اون حرفا -

 شنیدی چی بهش گفتم؟ رو بزنم...

 

 

 سکسکه ای کرد و خندید. می خندید اما چشمانش پر
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 .اشک بود. جاوید سرش را روی به پایین تکان داد

 :کارن دستش را روی هوا تکان داد و گفت
 برای اولین بار دست روی یه زن بلند کردم... خیلی -

 ...نامردم، مگه نه

 

 

 امیدست جاوید روی شانه اش نشست و با لحن آر

 :گفت

 نامرد اون باباته که چنین عفریته ای رو روی دستت -

 انداخت. نامرد نیستی داداش... کاری بود که باید می

 .شد تا از طریق خود شبنم این قائله تموم شه

 

 حال خراب کارن باعث شد؛ جاوید او را مجبور به ترک

 آن ویال کند. می ترسید مشکلی به وجود بیاید و به

 خان برسد. گوش کامران 

 

 

وقتی سوار ماشین شدند،کارن سرش را به صندلی پشت تکیه 

 :داد و گفت

 .از فردا با کامران خان یه نبرد اساسی دارم -



 

 
434 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 بی خیال داداش... غمت نباشه، خودم پشتتم. مگه -

 توی این دوره پارتی رفتن جرمه؟

 

 برای من همه چیز جرمه... دیگه نمی خوام زیربار -

 .رم. از فردا جنگمون تن به تن می شهحر ِف زورش ب

 .بگیر بخواب و انقدر فکر فردا رو نکن -

 

 .با تموم این حرفا امشب با خیال راحت می خوابم -

 

 پلکهای سنگین کارن روی هم افتاد و رویایی شیرین

 چشمانش را ربود. جاوید نگاهی به صورت غرق در

 .خوابش کرد و به سمت آپارتمان کارن حرکت کرد

 

 

 

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

 

 پا که درون کوچه ی خودمان گذاشتم، قند توی دلم آب
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 شد. خانه ی ما هم دیوار و درب آهنی داشت. دیگر از

 آن پرچین های چوبی خبری نبود. 

 

کردم و به سمت خانه پرواز کردم. دست  با خوشحالی پا تند

گذاشتم و منتظر باز شدن در ماندم. دل توی دلم  روی زنگ

غافلگیرشان کنم،خبر  ادر و پدرم را ببینم. برای اینکهنبود تام

 .آمدنم را به آنها نداده بودم

 

 :صدای مادرم با خشم در گوشم پیچید

 باز چی می خوای لعنتی؟ مگه نگفتم؛ حق نداری -

 پشت این در بیایی؟

 

 بهت زده به آیفون ساده ی بدون دوربین نگاه کردم و

 :گفتم

 تی؟مامان؟ با کی هس -

 

 :مکثی کوتاه کرد و گفت

 تویی خزان؟ -

 

 .بله مامان -
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 صدای تیک باز شدن در به گوش رسید و صدای ذوق

 .زده ی مادرم لبخند روی لبم نشاند

 .قربونت برم عزیزم... بیا تو مادر... بیا -

 

 وقتی وارد از در عبور کردم و وارد حیاط شدم، مادرم

 وش کشید. گویی بهپا برهنه به سمتم دوید و مرا به آغ

 امن ترین نقطه ی دنیا پا گذاشتم. 

 

 

 

 

کشیدم و در میان بوسه هایی که جای  عطر تنش را به ریه

جای صورتم مینشست، بوسه هایم را تقدیم صورت مادر 

نازنینم میکردم. نفس زنان صورتم را میان دستانش را گرفت 

 :وگفت

 قربونت بشم من... چرا زودتر خبر ندادی؟ -
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 ی خواستم غافلگیرتون کنم؛ اما خودم غافلگیرم -

 ...شدم

 

 دستم را کشید و به سمت خانه برد، با شادی وصف

 :ناپذیری گفت

 خیلی خوشحالم کردی... باورم نمی شد تو پشت در -

 .باشی

 

 برای کی اونجور داد و قال داشتی مامان؟ -

 

 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 ن این جایی. کاشولش کن اونو.... اصل تویی که اال -

 ...گفته بودی، بابات خونه می موند

 

 مگه کجاست؟ -
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 یادت رفته؛ بالت به سرم؟ وقت جمع کردن محصوله -

 .و حسابی سرش شلوغه

 

 در را باز کرد و هر دو وارد خانه شدیم. صدای فرناز

 :از آشپزخانه به گوشم رسید

 مامان کی بود که انقدر خوشحالی؟ -

 

 آخر از آشپزخانه بیرون آمد. با همزمان با کلمه ی

 دیدنش دلم برایش پر کشید. اما دیدن فرناز در آن حال

 قلبم را ریش کرد. پای چشمانش گود افتاده بود و هاله

 .ی قهوه ای رنگی دور چشمانش بسته شده بود

 

 صورتش الغر و کشیده تر به نظر می رسید. ساک

 لتنگیلباسم از دستم رها شد؛ به سمتش دویدم و با د

 .در آغوشم کشیدمش

 

 سالم آبجی خوشگله ی خودم... چطوری عزیزم؟ -

 

 بر خالف تصورم فرناز با دستانش روی شانه ام
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 فشاری وارد کرد؛ تا مرا از خود دور کند. با خشم به

 :صورتم خیره شد و غرید
 اومدی، خونه خرابی منو ببینی و به ریشم بخندی؟ -

 

 :فتبا فریاد رو به مادرم کرد و گ

 این که پیش خانواده ش رفته بود، چرا برگشته این -

 جا... من دیگه نمی خوام ریخت نحسش رو ببینم... به

 خاطر این بی همه کس بود؛ که زندگیم به جهنم تبدیل

 .شد

 

 

 :بهت زده لبهایم را باز و بسته کردم و نالیدم

 !چی می گی، فرناز؟ -

 

 ش رویبه یکباره مادرم به سمتش دوید و با دست

 :دهانش را گرفت و گفت

 خفه شو فرناز... خزان دخترمه و حق داره تا هر -

 وقت دلش خواست به این خونه بیاد و بره... دهن

 .وامونده ت رو ببند تا خودم نبستم
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 :رو به من کرد و با ناراحتی گفت

 حرفاشو به دل نگیر مادر... با شروین مشکالتشون -

 .زیاده، دیوونه شده

 

 :ا خشم دست مادر را کنار زد و گفتفرناز ب

 سرراهی، اومدی دوباره زندگی کیو بهم بریزی و -

 بری؟ من وشروین رو به خاک سیاه نشوندین، کم بود؟

 

 مادرم با خشونت روی دهان فرناز کوبید و دستش را

 روی دهانش گذاشت. شوکه شدم؛ او مرا سرراهی
 ن مینامید و مادرم چون اسپند روی آتش باال و پایی

 پرید تا او را صدایش را در گلو خفه کند. 

 

 فرناز هم باچشمان پر اشک به من نگاه می کرد. چشمانی که

آتش به قلبم زد. درماندگی و پریشانی را از حال واحوالش 

 می توانستم بفهمم. 
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با تقال می خواست از زیردست مادر، خودش را نجات 

به  داشتم. بهت زدهدهانم قفل شده بود و توان حرف زدن ن.دهد

 رفتار مادرم و فرناز خیره شده بودم. 

 

در بدو ورود چون تیری به قلبم نشست و  حرفهای فرناز

یارای هرحرکتی را ازم گرفت. با چشمان پر اشک به تقالی 

من   دو نگاه می کردم؛ که زنگ خانه به صدا در آمد.  آن

 :اشاره کرد و گفت

 نه رو آروم کنم. رفتارتو درو باز کن؛ تا من این دیوو -

 .و حرف زدنش دست خودش نیست

 

 :فرناز جیغ کشان گفت

 ...برو گمشو لعنتی... حالم ازت بهم می خوره -

 توشوهرمو اغفال کردی... تو شروین رو به خاک سیاه

 .نشوندی... الهی همگی تون به درک واصل شین

 

 پاهایم به زمین میخکوب شده بود و صدای زنگ مدام

 می پیچید. مادر به زحمت فرناز را به اتاقدر گوشم 

 خودش کشاند و در آن میان فرناز ناسزای زشتی به
من داد و در اتاق بسته شد. فکر اینکه فرناز مرا 
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 عضوخانواده نداند و مرا سرراهی بخواند، عرق سردی به

تنم نشاند. از صدای آزار دهنده ی آیفون به خود آمدمو بدون 

 در را باز کردم.جواب دادن به آیفون 

 

 

 نکشید که فرگل و شیرین وارد خانه شدند. فرگل به دقیقه 

 .هراسان سالم بلند باالیی داد و با دیدن من شوکه شد

 نفسی تازه کرده و لبخند سردی روی لبش نشاند و

 :گفت

 خبر نداشتم اومدی! کی اومدی؟ خوبی؟ -

 

 .ممنون -

 

 .دیک شومانقدر لحنش سرد بود، جرأت نکردم به او نز

 :اما برخالف فرناز او مرا در آغوش کشید و گفت

 چطوری خزان؟ نکنه زبونت رو تهران جا گذاشتی و -

 اومدی؟

 

 سالم... تو خوبی؟ شیرین خوبه؟ -
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 مرسی... از احوال پرسیت... چه عجب این ورا؟ -

 

 دلم خیلی تنگ شده بود... نمی دونستم حال فرناز -

 صبیه؟انقدر خرابه. چرا انقدر ع

 

 قبل از اینکه فرگل جوابی بدهد، شیرین به پایم چسبید

 :و با نازی دخترانه گفت
 سالم خاله جون... دلم برات تنگ شده بود. کجا رفته -

 بودی؟

 

 روی زمین نشستم و با عشق خواهرزاده ای که دیگر

 شک داشتم خاله اش باشم را در آغوش کشیدم و

 بیرون امد و فرگلبوسیدم. صدای مادرو فرناز از اتاق 

 :با نگرانی گفت

 - یا خدا ...فرناز دوباره دیوونه شده؟ خدا به دادمون

 برسه...

 



 

 
444 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 با بغض نگاهش کردم و از روی زمین بلند شدم. با

 :لبهایی که می لرزید، زمزمه وار گفتم

 چی به سرش اومده؟ با من دعوا داشت... به من می -

 !گه سرراهی

 

 .ش کم کم درهم فرو رفتشوکه نگاهم کرد و اخمهای

 وقتی صدای فریاد مادر بلند شد، نگاهش را از روی

 صورتم گرفت و به سمت اتاق دوید. صدای مادری که

 .درمانده و نفس بر شده بود، در گوشم پیچید

 

 فرناز به جون خودت به بابات می گم ببره تیمارستان -

 ...بستریت کنه

 

 مادر شنیده جو خانه برخالف آنچه من در این مدت از

 بودم، خیلی خراب بود. می ترسیدم مادری که این همه

 .فشار تحمل می کند، به یکباره قلبش از حرکت بایستد

 

 

 یعنی فرناز فراموش کرده بود، قلب مادرمان بیمار
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 است؟ فرناز دیوانه وار جیغ می کشید و خانه را روی

 سرش گذاشته بود. صدای فریاد فرگل هم به معرکه ای

 .ر اتاق به راه افتاده بود، اضافه شدکه د

 

 ل عوضی چی دارهدهنت رو ببند، فرناز... اون آشغاِ  -

 که داری همه ی ما رو جون به لب می کنی؟ خیلی دلت

 می خواد برو گمشو کنارش بمون اما اگه یه بار

 شکایت کنی و بگی بهت خیانت کرده، خودم زنده زنده

 .آتیشت می زنم

 

 ...رم... مامان خانوم نمی ذارهمن که می خوام، ب -

 ...شروین امروز اومده بود تا منو برگردونه... نذاشت

 بهش بگو... زندگی خودمه... به کسی ربط نداره،

 دخالت کنه... همون که به خاطر اون بی همه چیز از

 کار و زندگی انداختنش، بس نیست؟

 

 

 آرام آرام به سمت اتاق قدم برداشتم. دلم آشوب بود و

 غ های فرناز که به شیون بدل شده بود، قلبم راجی
 لرزاند. همیشه از چنین روزی می ترسیدم. چقدر با
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 خودم جنگیدم تا شروین و لجن بودنش را فراموش

 کنم. حاال با حرفهای فرناز قلبم در حال بیرون زدن از

 ...سینه بود

 

 .در آستانه ی در ایستادم و به داخل نگاهی انداختم

 ای نشسته بود و نفس زنان روی قلبش رامادرم گوشه 

 فرنازماساژ میداد و فرگل با گریه سعی در آرام کرد 

 داشت. چشم فرناز به من که افتاد، با دست روی سرش

 :کوبید و گفت

 ر من که زندگیمو به توی بی همه چیزخاک بر س -

 باختم... خاک برسرم که بابا دارم اما انگار وجود

 درو پدرمم دزدیدی... حاالخارجی نداره... تو ما

 برگشتی که بزرگی و جالل و جبروتت رو به رخمون

 بکشی؟ عارت نمیاد به این خونه ی حقیر پا گذاشتی؟

 

 لحنش تند و آزاردهنده بود. مانند مجسمه ی گچی

 همان طور ایستاده بودم. نگاه مادرم که روی صورت

 رنگ پریده و یخ زده ام نشست؛ با نگرانی از جا بلند

 شد و به طرفم آمد. 
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نشاند. دنیا دور سرم می  عرق سردی تمام بدنم را به رطوبت

مادرم خیره شده بودم. نباید حرفهای  چرخید و گیج و منگ به

پوشالی فرناز راباور می کردم اما ماجراهای دوماه گذشته 

 .سینما جلوی چشمم حرکت می کرد مانند پرده ی

 

 ... ناراحتی پدرومحبت های بیش از حد ارباب و پدرش

 مادرم قبل از رفتن من از خانه... پدری که هیچ وقت نه

 من نه دختران دیگرش را در آغوش نمی کشید... رفتار

 و بپاشهای ارباب تند و غیرتی ارباب با شروین... بریز

 ...برایم

 

 

 نه... خدای من... نه، محال بود این زن رنجدیده که با

 مادرم نباشد... مگر نگرانی به من چشم دوخته بود،

 می شود مادر نبود و این گونه برای دخترت بال بال

 بزنی؟

 مادر بود و این گونه برای برمال نشدن رازی که 

 قلبش را به درد آورده بود، تالش می کرد. زمین و

 آسمان دور سرم می چرخید و باور اینکه فرزند این

 ...خانواده نبودم؛ برایم درحد جان دادن بود
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 ...ی مادرم را از اعماق چاه می شنیدمصدا

 دخترم برو توی اتاق خودت تا بابات بیاد. به حرفای -

 این دیوونه گوش نکن... این روانی می خواد همه ی

 .ما رو عین خودش دیوونه کنه

 

 فرناز خنده ای هیستریک کرد و با چشمان پر خونش

 :به من خیره شد و گفت
 تر این خونواده نبودیآره برو توی اتاق تا نفهمی دخ -

 ...و نیستی

 

 :فرگل با خشم روی دهان فرناز کوبید و غرید

 ...خفه شو دیوونه... مامانو به کشتن می دی، آخرش -

 

 انگار کسی با مشت به پشت زانوهایم کوبید و زانوهایم

 ر باورهایم فرو ریخته بود و بی پشت وخم شد. دیواِ 

 بود تا خط بطالن پناه به اطرافم نگاه کردم. پدرم کجا

 بکشد به حرفهای دختر ته تغاریش؟! پدرم را می

 .خواستم تا حمایتم کند
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 چشمانم سیاهی می رفت و سرم سبک شده بود. در

 .نگاه آخر مادر را دیدم که به سمتم یورش می آورد

 

 پلکهایم سنگین شده بود و تاب باز ماندن نداشت تا به

 ورد و به قلبشمادر مهربانم بگویم ؛ غصه ی مرا نخ

 فشار نیاورد... آخ قلب مادرم... بمیرم برای قلبش که

 ...می دانستم از درد امانش بریده بود

 

 

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

 

 

 با چشمان پر اشک به شانه های خمیده ی پدرم زل زده

 بودم. زبانم قفل شده بود و حال تهوع امانم را بریده

 فرگل در فضایبود. صدای جیغ و شیون فرناز و 

 قبرستان پیچیده بود. 
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قرار گرفت؛ هر سه به  وقتی جنازه ی مادرم روی زمین

سمتش حمله کردیم. گویی تکهای از قلبم را جدا کرده بودند و 

 .در حال دفنش بودند

 

 دلم می سوخت... سوزشی که با هیچ چیز آرام نمی

 گرفت... مادر مهربانم برای اینکه من آسیب نبینم؛ آن

 فشار را تحمل کرد و درست زمانی که من بیهوش همه

 شدم، او هم دچار سکته قلبی شد... وقتی زیر سرم

 ...بهوش آمدم، فهمیدم چه بالیی سرم آمده

 

 

 فرناز جیغ زنان بر سروصورتش می کوبید و ولوله

 برپا کرده بود. با چشمان سرخش به من خیره شد و

 :فریاد زد

 م به این روزوجود نحس تو باعث شد، مامان -

 ...بیوفته

 

 خشم تمام وجودم را فرا گرفت. فرگل در حال آرام کردن

 او بود و دوست و آشنا به ما خیره شده بودند. ارباب و
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 هومن خان هم کنار پدرم ایستاده بودند و مراقب حال

 پدرم بودند. 

 

به یکباره خون جلوی چشمم را گرفت وسیلی محکمی به 

 :گفتم غ زنانصورت فرناز کوبیدم و جی

 قاتل مامان تویی... چقدر اون بیچاره خواست تو رو -

 آروم کنه... تو بخاطر اون شوهر بی شرفت، چشمت

 رو بستی و هر چی دلت خواست گفتی... تو مامانو

 ...کشتی، قاتل

 

 فرناز که دچار شوک شده بود، سعی کرد به من حمله

 کند که پدرم جلو آمد و به کمک فرگل او را کنار

 :کشیدند. ارباب کنارم ایستاد و گفت

 آروم باش دخترم... آبروی مادرت رو جلوی مردم -

 .حفظ کن

 

 الل شدم و به سکسکه افتادم... از هق هق زیاد نفسم

 باال نمی آمد. وقتی آن نگاه آخر مادرم به یادم می آمد

 تا ته جگرم می سوخت... فاطمه کنارم ایستاد و به

 :آرامی گفت
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 یت می گم... می دونم جگرت سوخته... اماعزیزم تسل -

 .آروم باش... همه چشما به شماست

 

 او هم حرف ارباب را می گفت. به خاطر آبروی مادرم

 تا آخر مراسم جز کلمه ی مادر هیچ از زبانم خارج

 نشد... از درون می سوختم و فرو می ریختم... به

 کمک سرم و داروهای تقویتی سرپا شده بودم و با
 مادری روبرو شدم که آغوشش تکه ای از بهشتمرگ 

 .بود و بوی تنش بهترین عطر دنیا بود

 

 ن جنازه درون قبر از عمق جانم جیغبا قرار گرفت

 کشیدم و بر سرو صورت کوبیدم. تاب دیدن آن لحظه را

 نداشتم. 

 

ابدی مادرم  جانم به لب رسید؛ وقتی خاک درون آرامگاه

خاک سردتری  را به ریختند و برای همیشه تن سردش

اراده روی هوا معلق  سپردند. جلوی چشمانم سیاه شد و بی

 :شدم.... صدای جیغ فاطمه راشنیدم

 ...خزان... خزان جان -
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 همه ی صداها دور دورتر شد و دوباره از دنیای

 پرهیاهوی اطرافم به دنیای سیاه و تاریک بی خبری پا

 .گذاشتم

 

 

 نشست و صدایی در دستی گرم و مردانه روی پیشانیم

 :گوشم پیچید

 خدا رو شکر داره بدنش گرم می شه... تا دقایقی -

 .دیگه بهوش میاد. نگران نباشید

 

 صدای نگران پدرم در جواب مرد غریبه که احتماال

 :دکتر بود، را شنیدم

 چرا در این دو روز دو بار اینطورشده... نکنه -

 مشکلی داره؟

 

 اره... باید مراقب باشینفقط افت شدید قند و فشار د -

 به موقع غذا بخوره و آب قند یا شکالت همیشه

 همراهتون باشه. اگه دیرتر رسونده بودینش، به کما

 .می رفت. شانس اوردین
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 .صدای گامهایش را می شنیدم که از اتاق بیرون رفت

 به آرامی پلکهای سنگینم را باز کردم و با دیدن پدرم و

 ه بود، قلبم تیر کشید. چشم بستملباس سیاهی که پوشید

 و قطره اشکی از گوشه ی چشمم روی صورتم سر

 .خورد

 

 :دست پدرم روی دستم نشست و گفت

 ...خوبی بابا؟ انقدر خودتو اذیت نکن، بابا -

 دوباره پلکهایم را باز کردم و لبهای خشکم را تکان

 :دادم و گفتم

 ...مامانم و می خوام -

 

 ...... از اون همه درد راحت شدقربونت دلت بشم بابا -

 ...االن تو رو این جور ببینه، بیشتر عذاب می کشه

 خودت که می دونی، چقدر دوستت داشت... بیشتر از

 ...فرگل و
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 :با صدایی بی رمق میان حرفش دویدم

 بیشتر از دخترای خودتون؟ چرا منو انقدر دوست -

 داشت، وقتی دخترتون نبودم؟

 

 شد. با کف دست روی اشک در چشمانش جمع

 :پلکهایش کشید و گفت

 کی گفته دختر ما نیستی؟ شیرت داده... تو هم -

 دخترشی بابا... این چه حرفیه... اگه اون فرناز روانی

 ...جلوی دهنش رو گرفته بود

 

 :با درد نالیدم

 فرگل شاهد بود، من نمی خواستم مامان به اون حال -

 ...بیوفته... اصال حرفی نزدم

 

 ...ی دونم عزیزم... زیاد حرف نزنم -

 

 بابا چرا بهم واقعیت رو نگفتی... چرا هر چی -

 ...پرسیدم
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 صدای عامرانه و محکم ارباب نگاهم را به پشت سر

 .پدرم کشاند

 چون زهرا عاشقت بود... چون دلش نمی خواست تو -

 رو از دست بده... من می خواستم بعد از کنکور بیام

 رو بگم؛ اما قلب ناکوک زهرا و سراغت و بهت واقعیت

 .التماساش جلومو گرفت

 

 نگاهم با نگاه نگران ارباب گره خورد. دلم هری پایین

 ریخت... حسی ته دلم جوشید. محبتش به دلم نشسته

 بود اما از این رازداریش بیزار بودم. هنوزم مرموز

 ...بود

 ...مادرو پدرم -

 

 نگاهی بهارباب کنارم ایستاد و نفس عمیقی کشید. 

 :پدرم کرد و گفت

 مهدی جان تو برو به مهمونات برس... من پیش -

 .خزان می مونم
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 :پدرم سری تکان داد و گفت

 چیزی نمی خوای دختر؟ -

 

 نه بابا... فقط منو زودتر از این جا ببر... می خوام -

 ...برم پیش مادرم

 

 ارباب دستی روی شانه ی پدرم گذاشت و رو به من

 :گفت

 ر پدرت بره به مهموناش برسه... من خودم میبذا -

 .برمت

 

 پدر به عقب چرخید و رفت. ارباب با مهربانی نگاهم

 :کرد و گفت

 اصال دوست نداشتم تو رو به این روز ببینم... قوی -

 باش دختر... نذار زهرا از ناراحتی تو، دلش پیشت
 بمونه... روحش عذاب می کشه... آروم باش و برای

 .مادرت دعا کنآرامش روح 

 

 لب باز کردم تا سؤالم را دوباره بپرسم، دستش را روی
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 :بینی گذاشت و گفت

 هیس... االن حالت مناسب نیست و من هم حرفی نمی -

 ...زنم... به موقعش همه چیز رو می فهمی

 

 ...شما چه نسبتی با من داری؟ نکنه دختر -

 

 :سرش را با ناراحتی به چپ و راست تکان داد و گفت

 دخترم نیستی اما مثل دخترم برام عزیزی و دوستت -

 .دارم

 

 ...فرناز -

 

 حرفهایی که شنیدی رو از گوشت در بیار و صبور -

 باش... االن با این حالت بهتره آروم باشی و ذهنت رو

 ...مشغول نکنی... باید برای مراسم مادرت سرپا باشی

 .نمی خوام مدام غش کنی و ضعیف به نظر بیایی

 هایم را بستم ونفس عمیقی کشیدم. از زیر زبان اینپلک

 

 :مرد حرفی بیرون نمی آمد. به آرامی لب زدم

 ...می خوام برم خونه -
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 صدای پایش را شنیدم. از اتاق بیرون رفته بود. نفس

 عمیقی کشیدم و بوی سوختگی به مشامم خورد. داغ

 مادر دلم را به جزجز انداخته بود.. اشکم سرازیر شد و
 یر لب اسمش را صدا زدم و برایش حرف دلم راز

 :زمزمه کردم

 مامان زهرای خوشگلم... قربون د ِل تنگت بشم -

 کنیم... مامان همیشه مامان... نذاشتن با هم دیدن

 دوستت دارم... قربون اون دلت برم که برای داشتنم

 اونقدر تالش کردی و التماس کردی، آخرش با حرفای

 ...دیفرناز به آخر خط رسی

 

 

 

 با برگشتن ارباب، پرستاری وارد اتاق شد و سرم را از

 دستم خارج کرد. دو ساعت بعد از سرمزار مادرم به

 .خانه برگشتیم. دوست و آشنا در خانه یمان بودند

 

 فرگل و فرناز باالی پذیرایی نشسته بودند و گریه می

 کردند. زندایی و دخترای همسایه به همراه فاطمه از
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 پذیرایی می کردند. با دیدن من، فرگل و فاطمهمهمونا 

 نزدیک شدند. فرگل با چشمان سرخ و صدایی که خش

 :دار و گرفته نالید

 خوبی خزان جون؟ -

 

 مهربانیش را با آن چشمان ورم کرده و سرخ دوست

 داشتم. دلم عطر مادرم را می خواست. خودم را به

 با آغوشش انداختم و سرم را روی شانه اش گذاشتم و

 :گریه نالیدم
 بمیرم برای دلت آبجی... مامانمو می خوام... نمی -

 ...خواستم با اومدنم

 

 :دستش روی کتفم باال و پایین شد و ناالن گفت

 ...می دونم... از فرناز به دل نگیر... دیوونه شده -

 

 فرگلی که همیشه به من حسادت می کرد و با من

 کس او فرنازبدرفتار بود، حاال مهربان بود و برع

 نگاهش پر از نفرت و کینه بود. به هق هق افتادم و

 :گفتم

 مامان خوبم خیلی جوون بود... حیف بود اسیر خاک -

 .بشه... منم مقصرم... کاش می مردم و برنمی گشتم
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 تو هم مثل فرناز دیوونه شدیا... هیس... مردم نباید -

 ...بفهمن چی بینمون بوده

 

 مبل باالی پذیرایی برد و کنارممرا با دستانش به سمت 

 نشست. فرناز سرش را به دیوار تکیه داده بود و با

 صدایی گرفته مادر را صدا می زد.

 

چشم همسایه ها یک هفته ی تمام عزای  سکوت کردم و پیش 

داشتم. وقتی کسی خانه نبود، به خانه ی ارباب  مادرم را نگه

 د. میرفتم و فرگل و فرناز کنار پدرم می ماندن

 

داد، برای اینکه فرناز اعصاب همه را داغان  پدر پیشنهاد

همه از دست رفتارش خسته شده .نکند،جلوی چشمش نباشم

 بودند. 

 

هیستریکش مو به تنم سیخ می کرد. پدرم و  گاهی جیغهای

زور فرناز را سه بار به درمانگاه بردند. با آرام  حامد به

 ساکت می شد و می خوابید.  بخش
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ودش را چنان بیرحمانه می زد که دلم را به رحم می گاهی خ

زنیش می شدم. روز  می رفتم و مانع خود آورد. به کمکش

 کل روز را کنار خواهرانم بودم...  هفتم مادرم

 

 

بود و ساکت شده بود. نگرانش بودم و  فرناز از رمق افتاده

این نگرانی رابه فرگل و پدرم منتقل کردم. پدر قول داد؛ بعد 

 .مراسم او را به یک روانپزشک خوب نشان دهد اتمام از

 

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

 

 یک هفته از برگشتنم به تهران گذشت. خبر قبولیم در

 دانشگاه علم و صنعت تا حدودی دل پدرم و خودم را

 شاد کرد.

در آن یک هفته تمام روز، خودم را درسوئیت حبس کردم.  

ند و برای آرام شدنم آمد هومن خان و ارباب با دلم راه می

حریمم وارد نمی شدند و از دور  تالش می کردند. زیاد به

 .هوایم را داشتند
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 از هر دوی آنها دوری می کردم... می ترسیدم حرفی از

 گذشته ام بشنوم که تابش را نداشته باشم. تنها چیزی

 را که فهمیده بودم، این بود؛ مادرم بعد از به دنیا آمدنم

 زا رفته بود.ربه قول قدیمی ها س شده بود... فوت

 

 امااز چند وچون ماجرا هیچی نمی دانستم... گاهی دلم 

 ...هوای مادری را می کرد که ندیده بودم

 

 ارباب می دانست حالم خراب است. نمی خواست درآن

 حال بد شوک دیگری بر من وارد کند. مرا به صبوری

 کهتشویق کرد و من هم بعد از یک هفته عادت کردم 

 صبور باشم... می ترسیدم فهمیدن از گذشته برایم گران

 ...تمام شود. گاهی بی خبری خوش خبریست

 

 صدای زنگ موبایلم مرا از جا پراند. از روی کاناپه

 خیز برداشتم و به گوشی خیره شدم. فاطمه بود. حتما

 می خواست از نتیجه کنکور بپرسد. تماس رابرقرار

 زدیم. چقدر خوشحال شدم،کردم و دقایقی با هم حرف 

 وقتی شنیدم فاطمه هم در همان دانشگاهی قبول شده؛
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 که من قبول شدم... من عمران و او معماری... هر دو

 کلی ذوق کردیم.

 

 

دوستی مانند فاطمه را  از اینکه می توانستم در تهران هم 

خواسته ام از خدا بود. بعد از دو  درکنارم داشته باشم، نهایت

کم شده بود اما هنوز هم داغ دلم تازه  از بار غممهفته کمی 

 ...بود. فقط یادگرفته بودم که با دردم کنار بیایم

 

 غروب شده بود و هوای گلهای روی پشت بام را کرده

 بودم. از سوئیت بیرون آمدم. هوای شهریورماه کمی

 خنک شده بود و نسیم خنکی می وزید. آبپاش را پر آب

 نارنجم را آب دادم و سمت کردم و درخت پرتقال و

 گلدانهای لب پشت بام رفتم. همانطور که به گلها آب

 می دادم، شعری که آهنگش را شب وروز گوش می

مادر .. بی تو تنها و .کردم را با صدایی آرام زمزمه کردم

 غریبم

 اتاق خالی ام بی تو چه سرده

 مادر

 مادر خوب و قشنگم
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 بدون تو دل من پر درده

 ی بوی تو هیچهفضای خونه ب

 صدای تو هنوز اینجا می پیچه

 مادر… مادر 

 هنوزم تو دلم

 تموم قصه هات

 جوونه

 خاله سوسکه دیگه
 شعر آشتی مثه

 قدیما نمی خونه

 … مادر

 مادر

 شبا باصدای

 الالیی های تو خوابیدم

 الالیی

 مادرم

 حاال نوبت توست

 تو بخواب امیدم

 مادر… مادر 

 

 از پایین در فضا پیچید وبه یکباره صدای فریاد مردی 
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 .مرا از حسی که درونش غوطه ور بودم، بیرون کشید

 کدوم االغی اون باالست... خیس آب شدم؟ -

 

 .بی اراده لبه ی پرتگاه ایستادم و به پایین نگاه کردم

 نگاه پرخشم پسری که رو به باال در انتظارم بود،

 .غافلگیرم کرد

 

 کامال قابل صورت او در نور چراغهای کنار عمارت

 . توانست ببیند یتشخیص بود اما صورت مرا نم

 شانیشرا تنگ کرد و دستانش را روی پی چشمهایش

 گذاشت تا سایه ای برای چشمانش باشد .قبل از

 گفتم یبزند، به آرام فیاینکه حر:

 –ببخشید ...عمدی نبود.

 

 .شناخته بودمش و از اینکه مرا بشناسد، می ترسیدم

 اگر مرا می شناخت، غوغا به پا سریع عقب کشیدم.

 می کرد. 
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دیده بودمش و با  همان پسری بود که در بازار شهر خودمان

نمی دانستم این جا چه می کرد و عالقه .هم کل کل کرده بودیم

 که بدانم... همین که از من دور باشد، کافیست.  ای هم نداشتم

 سوئیتم برگشتم و ناخواسته ذهنم به سمت همان پسر به

کنجکاو شده بودم؛ چه نسبتی با ارباب دارد .مو بلند کشیده شد

 امروز او را ندیده بودم.  که تا به

 

که صدای زنگ گوشی حواسم  در حال تماشای تلوزیون بودم

بود. تماس را برقرار کردم و  را پرت کرد. هومن خان

 .صدای مهربانش درگوشم نشست

 هنوز نمی خوای از کنج عزلت بیرون بیایی؟ -

 

 چه طور؟ -

 

 می خوام امشب برم توی خیابونا دور دور کنم، -

 میای؟ هم دلمون وا می شه هم می تونیم کمی باهم

 .حرف بزنیم

 

 چه حرفی؟ -
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 همون حرفی که تو رو به اون کنج عزلت برده و از -

 ...ما دورت کرده

 

 بعد از دو هفته لبخند روی لبم نشست. لبخندی که

 ردن بود. پایان فکر و خیالینشان از پایان صبوری ک

 که شب و روزم را بهم پیوند زده بود و مانند خوره

 :روحم را خورده بود.... نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 اگه واقعا حرفاتون می تونه درمان این همه معمایی -

 که توی ذهنم تشکیل شده؛ باشه و کنجکاویمو ارضا

 .می کنه چرا که نه... حتما میام

 

 تنگ شده، خزانم... دلم نمی خواد انقدر دلم برات -

 .گوشه گیر و ساکت باشی

 

 

 لحن مهربانش در جانم نشست و قلبم را به تپش

 :انداخت. به آرامی لب زدم

 .منم همین طور... دلم از تنهایی پوسید -
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 ساعت هشت و نیم منتظرم... شام نخور... می خوام -

 .ه باشیمیه گردش دونفره ی خوب و به یادماندنی داشت

 .چشم... سر ساعت آماده ام -

 

 از شوق شنیدن واقعیت زندگیم، در حال بال درآوردن

 بودم. به یکباره تنم سرد شد. انگار حسی از درون می

 خواست که رازها پوشیده بماند. دلم نمی خواست

 .دیدگاهم به اطرافیانم تغییر کند

 

 و روزها در تنهای خود هزاران بار پیله دور خودم زدم

 ( درون پیله بیرون بیاید و پروانهمنقرار بود این )

 شود. نباید ترسید... باید پرواز می کردم و اوج می

 ...گرفتم

 

 آرایش مالیمی روی صورتم انجام دادم. هنوز فرصت

دبیرستان  نکرده بودم به ابروهای دخترانه و بکرم که در

 اجازه ی دست زدن به آن را نداشتم، دست

 .ببرم
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 ره ی دربه داغانم خسته شده بودم. ابروهایم پهناز چه

 .بود و صورتم را اخمو نشان می داد

 

 مژه های پرپشتم به خاطر رنگ قهوه ای و ابروهای

 پرم، کمتر به چشم می آمد. مانتوی مشکی و شال

 مشکیم را به سرکردم. درست سر ساعت هشت و نیم

 .از پله ها پایین رفتم

 

 وبروی پله ها نشستههومن خان درست روی مبل ر

 بود. با دیدنم، به عصایش تکیه داد و از روی مبل

 .برخاست

 

 

 کت و شلوار سرمه ای با پیراهن یاسی رنگ پوشیده

 .بود. هالک آن دستمال گردنهای ابریشمی زیبایش بودم

 همیشه پرستیژش را رعایت می کرد. خوش پوش و

 .منظم بود

 .دیر نکردم که -
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 :نگاهی کرد و گفت با لبخندی به ساعتش

 .از این آن تایم بودنش به شدت خوشم میاد -

 

 نگاهی به اطراف کردم، خبری از پسرش نبود. صدایی

 :فریادش را از کتابخانه شنیدم

 .تو بی شعورترین آدمی هستی که توی زندگیم دیدم -

 

 صدای مرد جوانی که شبیه همان جوانی بود که آب

 .او شنیده شدرویش ریخته بود، بعد از فریاد 

 

 

 من عروسک خیمه شب بازی شما نیستم... تموم کن -

 ...این بازی مسخره رو

 

 ضربه ای آرام به بازویم خورد و دست هومن خان دور

 :بازویم پیچید و گفت

 بی خیال اون دیوونه ها... بریم؟ -
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 :لبخندی به لحن شوخش زدم و گفتم

 .بریم... من آماده ام -

 

 ون آمدیم. راننده با دیدنمان بهبا هم از عمارت بیر

 .سرعت در عقب را باز کرد و راه را برایمان بازکرد

 .سوار ماشین بنز مشکی با شیشه های دودی شدیم

 

 همان ماشینی که با ارباب بیرون می رفتم. وقتی

 ماشین از حیاط بیرون آمد در به صورت اتوماتیک

 .بسته شد و ماشین به سمت خیابانهای اصلی راند

 

 نفس در سینه ام حبس شده بود. استرس عجیبی

 وجودم را فرا گرفت. عطر خنک هومن خان در اتومبیل

 پیچیده بود. سرم را به سمت هومن خان چرخاندم و من

 :من کنان گفتم

 حالتون خوبه؟ -

 

 دستش روی دستان سرد و لرزانم نشست و مهربان

 :نگاهم کرد. نفس عمیقی کشید و گفت
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 هیجده سال کنارمی، حالم خیلی حاال که بعد از -

 خوبه... وجود تو باعث سرزندگی و امید من به زندگی

 ...شده

 

 لرزش دستانش را حس می کردم. او هم استرس

 داشت. لبهایش کمی خشک شده بود، به سمت راننده

 :اش نگاه کرد و گفت
 .آب -

 

 

 راننده کنسول کنار دستش را باز کرد و یک بطری آب

 اری به سمتمان گرفت. قبل از هومنو لیوان دسته د

 خان من خم شدم و بطری را گرفتن و درون لیوان

 .برایش آب ریختم

 

 آب را جرعه جرعه نوشید و به روبرو خیره شد. نوری

 که درون ماشین روی صورتش سایه انداخته بود،

 رنگش را پریده نشان می داد. لیوان را به دستم داد و

 :گفت

 ی... کتایون یکی از زیباترینتو خیلی شبیه مادرت -
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 .دخترای فامیل بود. ادب و نزاکت و وقارش زبانزد بود

 همه ی جوونایی که در اطرافش بودن، آرزوی نیمه

 ...نگاهی از او، به دلشون بود

 

 بغض صدایش را لرزاند. حسم می گفت، کتایون

 دخترش بود که این همه ناراحت و غمگین بود. سرم

 :گفتمرا پایین انداختم و 

 مادرم، دختر شما بود؟ یعنی شما پدربزرگم هستین؟ -

 

 قطره اشکی از کنج چشمان پر چروکش از کنار تیغه ی

 :بینی اش سر خورد. نفس عمیقی کشید و گفت
بود برای خودش... آوازه ی هوش وهنرمندیش  ریشاه دخت -

 .برادراش بود لهمه جا پیچیده بود. عزیز د

 

 و چندان کرد. جز اربابمکث کرد و کنجکاوی مرا د

 .پسر دیگری از او ندیده بودم

 ...جز ارباب مگه -

 

 کیوان برادر بزرگتر کامرانه... اما سالها خارج از -

 کشور زندگی می کنه. فقط عید به عید به ایران میاد و
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 ...سری به ما و امالکش و دارایی هاش می زنه و میره

 ...شگاههالبته پسرش ایرانه و مثل کارن استاد دان

 

 دل توی دلم نبود تا از مادرم بیشتر بشنوم. کمی به

 :سمت هومن خان چرخیدم و با بیقراری گفتم

 میشه بیشتر از مادرو پدرم برام بگین... دل توی دلم -

 ...نیست تا بفهمم چرا من

 

 :نگاهش روی صورتم چرخی زد و گفت

 مادرت به اشتباه پسری رو انتخاب کرد که قدرش رو -

 ست... البته در این اشتباه کامران هم بی تاثیرندون

 نبود. برای همین هیجده سال عذاب وجدان داشت و

 همه جوره از تو مراقبت کرد تا جبران اون اشتباه رو

 .بکنه

 

 از مرگ مادرم خبر داشتم اما از پدرم هیچی نشنیده

 :بودم. آرام و شمرده پرسیدم

 منو به دستپدرم، زنده س؟ چرا بعد از مرگ مادرم  -

 پیشکارتون سپردین؟
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 بذار حرفهای اصلی رو بعد از شام بزنیم... می دونی -

 .که از ساعت شامم گذشته

 

 نگاهی به ساعت ماشین انداختم. ساعت نه بود. باورم

 نمی شد همین چند جمله ی کوتاه نیم ساعت زمان

 .خریده باشد

 

 ماشین به نرمی از حرکت ایستاد و راننده به سرعت از

 ماشین پیاده شد. در را باز کرد و اول ارباب و به

 .دنبالش من هم از ماشین پیاده شدم

 

 

 وارد رستوران شیکی شدیم. قبل از ورود به رستوران

 از راهرویی که پر از درختان تزئینی و مجسمه های

 هخامنشی بود گذشتیم. هومن خان سرش را به سمت

 :داد؛ گفت راست چرخاند و میز رزو شده ای را نشانم

 .برو پشت اون میز بشین تا من بیام -

 

 چشمی گفتم و به سمت میز قدم برداشتم. رستوران
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 خیلی شیک و مدرنی بود. از ظاهرش مشخص بود باید

 حقوق یک شبت را روی میز بگذاری و بروی... قبل از

 اینکه روی صندلی جای بگیرم، صدای زنگ گوشیم

 سرعت تماس رابلند شد. با دیدن اسم ارباب، به 

 .برقرار کردم. با شنیدن صدای نگرانش تعجب کردم

 

 

 کجایی خزان؟ -

 

 سالم... من و هومن خان باهم اومدیم بیرون... مگه -

 شما اطالع نداشتین؟

 

 :با نگرانی گفت

 چیزی بهت گفته؟ -

 

 :با بغض گفتم

 .تا حدودی -

 

 یعنی چی تا حدودی؟ االن کجایین؟ -
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 ی اون چیزی رو که قرار بود، هنوز وقت نشده همه -

 .بگن... اومدیم رستوران شمشاد

 

 

 :با صدایی که می لرزید

 .گوشی رو بده به هومن خان -

 

 ...االن پیشم نیست -

 

 تماس قطع شد و چشمانم از تعجب گرد شد. ابرویی باال

 انداختم و پشت میز نشستم... نگاهی به اطراف انداختم
 شتی، به سمت سرویسو با دیدن تابلوی سرویس بهدا

 بهداشتی رفتم.

 

به دست از دفتر  در بین راه دیدم که هومن خان گوشی 

بود و با دیدن من اشاره  مدیریت بیرون آمد. اخمهایش درهم

کرد؛ کجا می روم. من هم بااشاره سرویس بهداشتی را نشان 

 دادم.
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پایین تکان داد و من هم به سمت دستشویی  سری رو به 

حین دور شدن به عقب نگاهی کردم. هومن خان رفتم. در

 باخشم گوشی را در جیب کتش انداخت و روی صندلیش

 .نشست

 

 بعد از شستن دستهایم به سمت میز رفتم. هومن خان

 به گلهای سرخی که در گلدان طالیی روی میز قرار

 داشت؛ خیره مانده بود. با نشستنم؛ به صورتم نگاه

 :کرد و گفت

 آدرس این جا رو گفتی؟تو به کامران  -

 

 :با بی تفاوتی شانه ای باال انداختم و گفتم

 ...از من پرسید؛ کجایین؟ منم اسم رستوران رو گفتم -

 

 در حالی که روی صندلی جابجا می شدم، ابرو درهم
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 :کشیدم و با تعجب پرسیدم

 نباید می گفتم؟ -

 

 :با ناراحتی سری به چپ و راست تکان داد و گفت

 .اد مهم نیستنه... زی -

 

 مشکلی پیش اومده؟ -

 

 ...نه -

 

 :نفس عمیقی کشید و صورتم خیره شد و گفت

 من غذا رو سفارش داده بودم... تا آماده بشه می -

 تونیم کمی حرفای خوب بزنیم. راستی آروم شدی؟

 

 .نفسم بند آمد. یاد مادرمهربانم قلبم را به درد آورد

 :آهی کشیدم و با بغض گفتم

 کردن چنین دردی سخته... هنوز یاد اون فراموش -

 روز و اتفاقات بعدش آزارم می ده... شبا کابوس می

 .بینم
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 دستش را پیش آورد و مهربانانه دستم را فشرد و

 :گفت

 می دونم سخته... از دست دادن بهترینا، یه خالء -

 ...بزرگ توی قلب آدم به وجود میاره

 

 کنه... مخصوصا خالئی که آدم رو از زندگی سیر می -

 با فهمیدن اینکه برای دومین بار مادرم رو از دست

 .دادم، این درد رو دو برابر دردناک کرده

 

 - کامران دوست داشت از زبون خودش این ماجرا رو

 رو خودم بهت خواد حرفا یبشنوی ...اما من دلم م

 بزنم.

 

 دستم را فشرد و با چشمان نگرانش به چشمانم خیره

 :شد و گفت

 هیچ وقت حرف کسی جز من و کامران رو قبول -

 نکن... گذشته نشون داده به کسی که هم خونت نیست؛
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 زیاد اعتماد کنی، بد زمین می خوری... هیچ کس جز

 .همخونت دلش برات نمی سوزه و غمخوارت نیست

 

 دل توی دلم نبود؛ چرا لب باز نمی کرد و حرف نمی

 ه مرا میانزد. انگار حس مرا نمی دانست... حسی ک

 زمین و آسمان معلق کرده بود و تشنه ی شنیدن

 واقعیت زندگیم بودم. 

 

نمی فهمیدم. منی که هیجده  حرفهایش دو پهلو بود و من هیچ

سال بیشتر نداشتم، ازحرفهایش بیشتر حیران شدم تا بفهمم 

 !چیست اصل حرفش

 

 حاال می شه در مورد مادر و پدرم شفاف تر حرف -

 دلم نیست تا از مادرم بدونم... و اینکه بزنیم؟ دل توی

 ...چرا منو پیش خودتون نگه نداشتین و

 

 

 

 گارسن با چرخ چوبی که به رنگ طالیی بود و شبیه
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 کالسکه بود، کنارمان ایستاد. تعظیمی کرد و ظروف
 .غذا را روی میز چید. از آن همه غذا دهانم باز ماند

 انواع کبابها را سفارش داده بود.

 

 :ی گارسن رفت،پرسشم فراموشم شد؛ با تعجب گفتموقت 

 این همه رو چه جوری دو نفری بخوریم؟ -

 

 نمی دونستم چی دوست داری؛ از همش سفارش دادم -

 .تا رودربایستی نکنی

 :با اشاره به غذاها اشاره کرد و گفت

 تا سرد نشده بخوریم.... کباب سرد شه از دهن -

 .میوفته

 

 همخونحالش شدم. انگار فهمید نگران  بار نبرای اولی

 بودنمان روی این حالم تاثیر به سزایی داشت. 

 

 

 :سرم رابه سمت چپ کج کردم و ملتمسانه گفتم

 میشه از کباب برگ بخورین... کبابای دیگه برای -

 ...حالتون خوب نیست... هومن خان
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 :لبخند پردردی روی لبش نقش بست و گفت

 ...ای هومن خانمی تونی از این به بعد به ج -

 ...پدربزرگ صدام کنی

 

 اشک در چشمانش حلقه بست و صدایش لرزید. بغض

 راه نفسم را بند آورد. چه واژه ی غریبی بود، کلمه ی

 بپدربزرگ برای کسی که تمام این سالها او را اربا

 بزرگ می دانستم.

 

نسبت خونی چقدر مرا  در واقعیت او پدربزرگم بود و این 

می کردم مهرش بیشتر از  کرده بود. حس دچار سردرگمی

برای در آغوش کشیدنش هم بی  قبل به دلم نشسته و گاهی

 تابی می کردم.

 

 .مهربانش دلم را به بودنش دلخوش می کرد نگاه 

 نفس عمیقی کشید و از ریختن آن قطره اشک

 جلوگیری کرد. بدون اینکه برنج بردارد ظرف کباب

 برگ را جلویش کشید.
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چینی قرار داشت. یک سیخ  کباب برگ درون دیسدو سیخ  

کبابی که پیش روی من بود،  کباب را درون دیس جوجه

اعتراضی بدون نان و برنج به خوردن  گذاشت و بدون هیچ

 .شد شامش مشغول

 

 خوشحال از این که حرفم را قبول کرده، سرم را پایین

 انداختم. به زحمت لقمه هایم را قورت می دادم و در

 به دنبال گذشته ای می گشتم که مرا در آن جاذهنم 

 نشانده بود. 

دختری از روستاهای شمال کشور دربهترین محله ی تهران 

شیک پوش و پولدارکه از قضا  و در کنار یکی از پیرمردان

 پدربزرگش بود، نشسته

 و منتظر بود تا از مادری بداند که قبل از هر دانستنی

 ...کرد غم نداشتنش روی دلم سنگینی می

 

 خیلی زود هر دو از خوردن دست کشیدیم. با اشاره ی

 دست هومن خان میز به سرعت تمیز شد. نگاهش کردم

 :و انتظار را در چشمانم دید. سری تکان داد و گفت

 ...وقتی تو به دنیا اومدی -
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 :با استرس و شتاب میان حرفش پریدم و گفتم

 ...اول از مادرم و پدرم بگین... چی شد که -

 

 .صدایی از پشت سرم شنیده شد

 .من برات می گم عزیزم... کمی صبور باش -

 

 نگاه هر دوی ما به سمت باال کشید شد. قامت بلند

 باالی ارباب پیش چشمم آمد. ابروهایش در هم بود و

 صورتش سرخ بود.

 

 

 

بی اراده پیش پایش ایستادم وسالم کردم. با مهربانی لبخندی  

 .نشستن دعوت کرد نثارم کرد و مرا به

 خوبی دخترم؟ -

 

 .ممنون -
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 صندلی کناری را عقب کشید و میان من و پدرش

 :نشست. هومن خان با ناراحتی گفت

 

 .چرا اومدی؟ می خواستم با نوه م تنها باشم -

 

 بهتون گفته بودم، زمان تعریف این ماجرا باید خودم -

 .حضور داشته باشم... عجله ی شما رو درک نمی کنم
 امران خان بعد از این حرف با ناراحتی رو به من کردک

 :و گفت

 - برمکه از ماجرا باخ نیداری !م یدونم چه حال یم

 داشتم؛ نیداشتم و حال پریشا از استرسروز  این چند

 از همه برای وای به تو ...شخم زدن خاطرات بیش

 ما دردناکه ...امیدوارم شنیدنش برای تو قابل هضم

 اشه .چون دیدن اصل ماجرا تاتر و راحت تر ب

 تا آسمون فرق دارهزمین شنیدنش 

 

 سردرگمیتا از این   میگینن یزیپس چرا بهم چ-

 بیام .توی این مدت هزار قصه توی ذهنمبیرون 
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 ساختم و هزار بار خط خطیش کردم ...با حرفای

 شده یتوی دلم خال شتربی تونم ناال...

 

 - مهم یزیهر چ...از  خترمشد، د یباید دردات کم م-

 خواستیم با شنیدن یتو برامون بود ...نم یتر سالمت

 یه گوهر نایاب که نن عی...اال یشتاب  یگذشته، ب

 از همیشه مراقبت باشیم ترید بیشبا.

 

 

 

 

 

 هومن خان نفس عمیقی کشید. میان حرفش پرید و

 :گفت

 کتایون زمانی که وارد دانشگاه شد، یه شب توی یه -

 از افرادی که نباید آشنا می شد،مهمونی با یکی 

 رودررو شد... کسی که من هیچ حس خوبی بهش

 نداشتم و بارها به کامران گفتم اما باور نکرد... در اون

 مهمونی که تولد کوروش بود؛ همسر دوم کامران و
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 ...خانواده ش حضور داشتن. نمی دونم خبر داری یا نه

 از همسراول کامرانه... کاوه و کارن  نکوروش از ز

 ...دومشه ثریا بودن

 

 با تکان دادن سرم رو به باال از بی خبریم آگاهش

 کردم. برایم مهم نبود، کامران خان چند همسر داشته و

 پسرانش از کدام همسر بودند... مهم مادرم بود و

 .سرنوشتی که مرا به اینجا رسانده بود

 

 .مادرم بیشتر برام مهمه تا گذشته ی ارباب -

 

 :خان اخمی کرد و گفتکامران 

 فکر کنم فهمیده باشی من داییتم... بهتره این کلمه ی -

 ارباب رو از مغزت بیرون کنی... اگه گفتن، دایی برات

 سخته همون کامران خان صدام کنی بهتره... حس

 .خوبی ندارم ارباب صدام می کنی

 

 هومن خان بدون توجه به خواسته ی پسرش که

 :ایی صاف کرد و گفتصورتش رو به من بود، صد

 ...از همون جشن تولد، دل و دین دخترم به یغما رفت -
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 هر چه من حرص خوردم تا اون پسر بی بند و بار و

 دخترباز وارد خانواده مون نشه... حریف کتایون

 نشدم... مخصوصا که اون روزا کامران شیفته ی

 همسر جدید و بی لیاقتش بود و برای خوش اومد

 پشت خواهرش در اومد. هزار بار همسرش و کتایون

 گفتم؛ این پسر توی الابالی گری زبون زد عام و

 خاصه... کامران گفت؛ در عوض هوش اقتصادیش

 خوبه و کتایون می تونه اونو شیفته ی خودش کنه و

 از گذشته ش دورش کنه... وقتی اصرار و گریه های

 ...کتایون رو دیدم؛ مجبور به رضایت شدم و کتایون با

 

 کامران خان با نگرانی دستش را روی دست پدرش

 :قرار داد و وسط حرفش پرید؛ گفت

 .پدر جان... با اجازه تون من ادامه ش رو می گم -

 

 .هومن خان با حرص نفس عمیقی کشید و سکوت کرد

 حسی از درون می گفت؛ کامران خان نمی خواد اسم

 پدرم فاش شود... علتش را نمی دانستم... خواستم

 ت دیگرش را روی دست سرد منل کنم اما دسِ سؤا

 :گذاشت و با مهربانی گفت
 پدرت اولش مرد خوبی بود... شیطونیاش خاص -
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 سنش بود... کتایون به شدت عاشقش شده بود. البته

 هر دو شیفته ی هم شدن... من هم به خاطر اینکه

 خواهرم به خواسته ی دلش برسه، پشتش دراومدم و

 ازدواج اونا راضی کردم... که اگهپدر و مادرم رو به 

 می فهمیدم در آینده چه به سر خواهرم می ده، دهنم رو

 ...پر از ِگل می کردم و ازش دفاع نمی کردم

 

 

 :بی اراده بین حرفش پریدم و پرسیدم

 پدرم کی بود؟ -

 

 هر دو سرشان را پایین انداختند و نفس عمیقی

 و بعد کشیدند. کامران خان سری به اطراف چرخاندن

 :از کمی مکث گفت

 بهتره اول ماجرای خودت و مادرت رو بشنوی... به -

 زمانش پدرت رو می شناسی... به من اعتماد کن و

 .بدون هیچ وقت، بدت رو نمی خوام

 

 :با ناراحتی اخم کردم و گفتم
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 درک نمی کنم... یعنی چی آخه؟ پدرم زنده س؟ چرا -

 ...من نباید

 

 ش کرد و با کالفگی تمامکامران خان اخمی به پدر

 :گفت
 برای همین می خواستم؛ در زمان مناسب خودم بهش -

 .موضوع رو بگم

 

 با ناراحتی دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم و

 :گفتم

 چرا نباید بدونم، پدرم کیه؟ خیلی مشکوک رفتار می -

 !کنین

 

 :چشمانش را بست و به آرامی گفت

 صالح نیست کسی ممکنه آسیبی بهت برسه... فعال -

 تو رو بشناسه... برای همین نذاشتیم کسی تورو

 .بشناسه... لجاجت نکن و به حرفام گوش کن

 

 حرفای شما منو می ترسونه... من نمی تونم با این -

 .همه سؤالی که توی ذهنمه آروم بگیرم
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 عصبی شدم. دوست نداشتم، مانند برده ها بنشینم و

 با خشم از روی فقط به حرفهای آن دو گوش کنم.

 صندلی بلند شدم که مچ دستم اسیر دستان پرقدرت

 :کامران خان شد و گفت
 عزیزم بشین... تو هنوز خیلی جوونی و از تجربیات -

 ما بی خبری... اگه ما دلسوزت نبودیم؛ تا حاال تو رو از

 چشم همه دور نگه نمی داشتیم. آروم باش دخترم... تو

 د باورت نشه حتی خیلیعین خواهرم برام عزیزی، شای

 بیشتر از کتایون برام مهمی... نمی خوام اشتباهی که

 در مورد کتایون کردم؛ درمورد تو هم رخ بده... از

 جو ِن خودم بیشتر نگران توئم... فقط اعتماد کن و آروم

 باش... اینو بدون، منی که این همه سال مراقبت بودم،

 .کاری نمی کنم که به ضرر تو باشه

 

 و غمی که در لحن کالمش نهفته بود، آرامم کرد ودرد 

 مطیعانه روی صندلی نشستم. بغضی خفته در گلویم راه

 نفسم را بند آورده بود. حالم بد بود و فهمیدن رازهای

 گذشته مرا مجاب کرد که سکوت کنم. 
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حل می شد. بعد از کمی سکوت که هیچ کدام  باید این معما

ران خان به حرف در آمد شکستنش را نداشتیم، کام قصد

 :وگفت

 

 کتایون با کسی که می پرستیدش؛ ازدواج کرد و دلم -

 خوش بود که خواهرم به آرزوش رسیده. زندگی خوبی

 داشتن و همه ی ما خوشحال بودیم. سالها گذشت و کم

 کم کتایون پژمرده و شوهرش از خانواده ی ما دور

 ومد و غمشد... هر جا مهمانی بود کتایون به تنهایی می
 توی چشماش موج می زد. هر چی ازش سؤال می

 کردیم؛ شوهرت کجاست؟ شونه باال مینداخت و می

 گفت؛ سرش شلوغه... یا اینکه می گفت؛ رفته سفر

 خونه نیست. 

کتایون بچه دار نمی شه.  کم کم پچ پچایی توی فامیل پیچید که

باورش سخت بود اما بعد ازهشت سال همه ی فامیل 

نازاست... پچ پچا و نیش و کنایه  ین بود که کتایونحرفشون ا

 شمع آب کرد.  ها خواهرم را مثل

رو پیشش می بردیم.  هر دکتر خوبی پیدا می کردیم، کتایون

استرس شدید و رفتارهای پراضطرابش منو بیشتر نگرانش 

رفتارش رو به نازا بودنش و آرزوی  می کرد. همه ی ما این
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یم. ده سال از زندگیشون گذشته ربط می داد بچه دار شدنش

 بود و منم

 سرگرم زندگی و تجارت خودم بودم... با همسرم مدام

 درگیر بودم و مشکالت خانوادگی در خونه ی خودم

 .زیاد شده بود

 

 آهی کشید و دستانش را در هم قفل کرد و به پدرش

 :نگاهی کرد و گفت

 پدرم خبردار شد توی آلمان درمان پیشرفته تری -

 چنین مشکلی هست. کتایون رو برای درمان به برای

 آلمان برد... اونم با هزینه ی خودش... بابات قبول

 نکرده بود، خرج درمان رو بده... البته براشم دیگه
 ...مهم نبود و این بی خیالیش کمی برام مشکوک بود

 کتایون کلی امید به درمان جدید بسته بود. دو سه باری

 برگشت... تا اینکه چند ماه به خارج از کشور رفت و

 بعد یه روز همه ی خانواده رو مهمون کرد... خیلی

 خوشحال بود. همه منتظر خبر خوشی بودیم که قرار

 بود، کتایون بهمون بده اما کتایون هر چه منتظر

 شوهرش موند، خبری ازش نشد... در آخر بدون اینکه

 خبری به ما بده اون مهمونی تموم شد. در نگاه اون

 ز کتایون یأس و ناامیدی و غم موج می زد.رو
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 سعی کردم؛ بفهمم دردش چیه اما لب باز نکرد و ما هم خیلی 

شاید  به خونه هامون برگشتیم. من و پدرم حدس می زدیم

ها نتیجه داده و کتایون می خواسته این خبررو بده؛ اما  درمان

 اینکه حرفی نزد و با نیومدن شوهرش

 مشکوک شدیم.. برای همینحالش بد شد، بیشتر 

 تصمیم گرفتم وسط هفته به خونه ش سر بزنم و به

 .تنهایی باهاش حرف بزنم

 

 .آهی کشید و دستش را باال برد و گارسن را صدا زد

 .گارسن کنار میز ایستاد

 .یه بطری آب -

 

 .چشم -

 

 با رفتن گارسن دستی روی صورتش کشید و با لبهایی

 :بید، ادامه دادکه خشک شده بود و بهم می چس

 کاش اونروز به خونه ش نمی رفتم... هیچ وقت اون -

 ...روز رو فراموشم نشد
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 بطری آب که روی میز قرار گرفت. لیوان یک بار

 .مصرفی را پر کرد و یک نفس نوشید

 از استرس و دلهره ی عجیبی که دلم را خنج می کشید،

 تمام تن سرد شده بود اما از درون گر گرفتم. باورش

 برایم سخت بود... من آرزوی چند ساله ی مادرم بودم

 ...و

 

 .صدای کامران خان مانع ادامه ی فکر کردنم شد

 وقتی به خونه ش رفتم، زنی با حالی پریشون از -

 خونه ی خواهرم بیرون آمد. جای چنگ روی صورتش

 افتاده بود و گوشه ی لبش خونی بود. با حیرت به

 .ن مدل باالیی شد و رفترفتنش خیره شدم. سوار ماشی

 با تردید و شک وارد خانه شدم. صدای فریادهای

 .کتایون توی خونه می پیچید

 ...می کشمت... لعنت بهت بیاد -

یه لحظه  منن پست فطرت،از زندگی ساقطت می کنم.... خائ

 .نمی مونمتوی این خوک دونی 

 جیغ می زد و حرفهایش بوی تهدید می داد. پیش دستی

گرانقیمتش  زمین افتاده بود و یکی از گلدانهایمیوه روی 

 روی زمین خرد شده بود. به دیوار تکیه

 داده بود و گوشی تلفن کنار گوشش بود. 
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به هق هق افتاد و گوشی را روی دستگاه  با دیدن من

 غریبانه زار زد. با دو گام بلند خودم رو بهش رسوندم.گذاشت

 .و در آغوش گرفتمش

 

 .حتی دستی روی صورتش کشیدهومن خان با نارا

 نگاهم به سمت چشمان پر اشکش و صورت سرخش

 کشیده شد. برای اینکه راحت باشد از پشت میز بلند

 شد و عصا زنان با شانه ای افتاده از رستوران خارج

 :شد. کامران خان جرعه ای دیگر آب خورد و ادامه داد

 خالصه کنم برات عزیزم... اون روز فهمیدم اون زنی -

 که از خونه ی خواهرم خارج شده بود، زن دوم بابات

 بود. از بابات یه بچه داشت و اومده بود تا رابطه اش

 را با شوهرش برمال کنه و از کتایون خواسته بود،

 طالق بگیره... اون زن، کتایون رو به یک درخت

 ...خشک بی ریشه تشبیه کرده بود

 

 ش بهمکتایون داغون و ویرون بود. میون گریه ها

 ...گفت؛ بارداره و می خواسته اینو به شوهرش بگه

 اما شوهرش چند روزی به عنوان کارای شرکت بدون
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 اطالع به خارج از کشوررفته بود. حاال زن دومش آمده

 .بود تا خواهرم رو از زندگی خودشون دور کنه

 عکسایی که باهم داشتن رو نشون داده بود و گفته

 موم سفرای خارجی اونوبود؛ برخالف کتایون توی ت

 .باخودش می برده... یه پسرم از بابات داشت

 

 از خشم دستانش داغ شده بود. دستم را رها کرد و

 مشت کرد. نفسش به سختی باال و پایین می شد. آهی

 :کشید و گفت

 کتایون بعد از کلی گریه کردن ازم خواست کمکش -

 اکنم تا بچه ش رو بدون اینکه شوهرش بفهمه به دنی

 ...بیاره و بعد از به دنیا اومدن تو، ازش طالق بگیره

 حاضر بود اسم پدر توی شناسنامه ی بچه ش خالی

 .باشه اما بعداز طالق، بچه ش در کنار خودش باشه

 

 کمکش کردم... بردمش توی همون ویالی شمال... به

 مهدی و زهرا سپردم خیلی مراقبش باشن تا کسی

 ...نفهمه توی اون ویالست
 بات وقتی فهمید کتایون نیست دربه در دنبالش میبا

 گشت. وقتی فهمیدم به دنبال کتایون می گرده؛ به

 ...مالیش بدن افرادم گفتم حسابی گوش
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 بعد که منو دید تعجب کرد. بهش گفتم؛ من و کتایون

 خبر داریم چه گندی باال اورده... شوکه شد و بعد انکار

 دم، به عذرخواهیکرد... دو تا سیلی که کنار گوشش ز

 ...افتاد و پاهام ماچ کرد

 

 گفت؛ دلش بچه می خواسته و زنش نازا بوده... گفت؛

 حق طبیعیش بوده و از طریق دادگاه اجازه ی ازدواج

 مجدد گرفته... گفت مدارک پزشکی و ده سال انتظار

 ...دادگاه رو مجاب کرد و کارش قانونی بوده

 

 ...حرفایی که زدازش کینه به دل گرفتم، نه از این 

 گفت؛ این همه ثروت دارم؛ نمی خوام بعد از مرگم روی

 .زمین بمونه. گفتم؛ زنت و... نذاشت حرفم کامل شه

 پوزخند زد و گفت؛ نمی خوام یه عده ورشکسته ی از

 دماغ فیل افتاده عین کفتار باالی جناره م پایکوبی کنن

 ...و پوالمو بخورن و به ریشم بخندن

 

 ...به بچه ی همخون خودم نرسه چرا این پول

 منظورش به کتایون بود و خانواده ی ما... ثروتش رو
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 به رخم کشید و تیر به قلبم زد. از چشمم افتاد و ازش

 ...کینه به دل گرفتم

 

 اون زمان به خاطر اتفاقاتی که بعد از جنگ رخ داده

 بود یک دوره ی طوالنی ورشکستگی رو پشت

 شتم روی زانوهام میسرگذاشته بودم و تازه دا

 ایستادم... اون کنایه زد و نفهمید با این حرفش چه

 .آتشی به دلم زد

 

 هنوز کسی توی فامیل خبر نداشت، شرکتم با دو پروژه

 ی بزرگ دوباره سرپا شده و دارم شب و روزش براش

 تالش می کنم. نذاشتم بفهمه و سکوت کردم. کتایون

 وماه دنبالشرو مخفی کردم و بابات بعد از یکی د

 گشتن، کال بی خیال شد. دیگه سراغی ازش نگرفت و

 ...رفت پی زندگیش

 

 یه جورایی بینمون کینه و کدروت شکل گرفت و هیچ

 کدوم چشم دیدن همو نداشتیم. همه جا جار زده بود،

 ...کتایون سرخود رفته خارج و قراره پناهنده شه
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 .مشوکه شدم وقتی این خبر رو شنیدم اما سکوت کرد

 چون سکوتم به نفع خواهرم بود. باید توی خواب

 ...خرگوشیش می موند

 

 

 

 .نفسم بند آمد. باورم نمی شد انقدر پدرم نامرد باشد

 حس می کردم تمام جانم از گلویم بیرون می زند. حس

 خفگی داشتم. بغض گلویم را به درد آورده بود. سیل
 اشک روی گونه ام روانه شد و به زحمت میان حرفش

 :نالیدم

 اگه می گفتین؛ مادرم حامله س شاید همه چیز درست -

 می شد؟

 

 :با چشمان نافذش به صورتم خیره شد و گفت

 قلب مادرت شکسته بود و هر روز افسرده تر از روز -

 قبل می شد. زهرا همیشه پشت تلفن از گریه هاش برام

 می گفت و غصه خوردناش... سعی کردم راضیش کنم

 رف بزنه و مجبورش کنیم؛ همسرشتا با شوهرش ح
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 رو طالق بده و برگرده سر زندگیش اما کتایون گفت؛

 دندون کرم خورده رو به زور نگه داشتنش باعث

 عفونت بیشتره... نخواست و من هم با چیزیایی که

 .شنیده بودم حرفش را قبول داشتم

 

 

 بی اراده اشک از سد پلک هایم لغزید و روی صورتم

 ده شد و بغض راه نفسم را بست. دلمچکید. قلبم فشر

 برای ماد ِر نداشته ام سوخت. چه زجری در تنهایی

 هایش کشیده بود. دست اربابی که حاال دایی م بود، با
پاک کرد.  مهربانی روی صورتم کشیده شد و اشکم را سریعا

حال ندیده بودم،  فروخورده ی مردانه ای که تا به ضبا بغ

 :گفت

 .. چشمای تو چشمای کتایوناشک نریز عزیزم. -

 ...نازنینمه

 

 بغضم ترکید. حس بدی بود... دایی و پدربزرگم کنارم

 .بودند اما هنوز هیچ حس قرابتی نسبت به آنها نداشتم

 هنوز برای من ارباب و ارباب زاده بودند... به گریه

 :افتادم و با صدایی لرزان گفتم

 مچرا این همه سال منو از محبت خودتون محرو -
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 کردین؟ انقدر از عالقه تون به مادرم می گین چرا

 ...منو

 

 کامران خان که صندلی کناری مرا اشغال کرده بود،

 کمی خودش را به سمت من کشید. دست راست سردم

 را با دو دست گرمش در آغوش گرفت و کمی فشرد؛ با

 :لحن ناراحتی گفت

 به مادرت قول داده بودم، نذارم دست پدرت به تو -

 سه... در عوضش یه پدر و مادر خوب برات انتخاببر

 کردم. تو از مادرو پدرت ناراضی بودی؟

 

 نامردی بود، محبتشان را نادیده بگیرم. با یادآوری آنها

 :داغ دلم تازه شد و گفتم
 ...ر دومم رو هم از دست دادمنه... دلم می سوزه ماد -

 انگار توی سرنوشتم نوشته شده که بی مادر این

 ی رو ادامه بدم. اما توقع دارم الاقل به من میزندگ

 گفتین... چرا این واقعیت رو این همه سال ازم پنهون

 کردین؟

 

 



 

 
505 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 مادرت نمی خواست اون مرد بی وفا بعد از خودش -

 از وجود تو بویی ببره... اگه کنار خودم نگه می

 داشتمت، بی برو برگرد، یه جوری این راز برمال می

 گت تنها کسانی بودیم، که این راز روشد. من و پدربزر

 می دونستیم... همیشه از راه دور هواتو داشتیم و

 مهدی بهترین امانت داری بود که این سالها صادقانه و

 .بی منت برات پدری کرد

 

 :آب بینی ام را باال کشیدم و با نفرت گفتم

 ...پدرم کیه؟ می خوام برم و بگم چرا -

 

 :ن داد و گفتسرش را به چپ و راست تکا

 .به موقعش می فهمی -

 

 ل خودمادم. غم سنگینی روی دلم بود. حابه هق هق افت

 

 

 را نمی فهمیدم. نفرت شدیدی نسبت به پدرم در دلم

 !انباشته شد. شاکی بودم اما نمی دانستم از کی و چی
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 :با لحن پر دردی نالیدم
 می خوام برم سر قبرش... دختر داشته و هیچ وقت -

 نرفته... براش دختری نکردم... چی شد کهسرخاکش 

 ...فوت

 

 به گریه افتادم، احساساتم غلیان کرده بود و از درون

 :گر گرفته بودم. آهی کشید و گفت

 می برمت... پاشو بریم خونه... مردم دارن نگاهمون -

 می کنن. بقیه ی ماجرا رو بعدا برات می گم... تا همین

 ندونم کاری پدربزرگتجاشم نباید این جا می گفتم... 

 .بود... بدون هماهنگی با من بیرون اومد

 

 نگاهم از پشت پرده ی اشک به نگاه چند مشتری توی

 .رستوران بود که با کنجکاوی به ما خیره شده بودند

 یک برگ از دستمال کاغذ ِی روی میز برداشتم. 

 

 

 درحالی که آب بینی ام را می گرفتم، از روی صندلی بلند

بیرون  ست کامران خان زیر بازویم را گرفت و با همشدم. د

 .رفتیم
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 هومن خان روی سکوی کوچک بیرون رستوران

 نشسته بود و به عصایش تکیه زده بود. شانه هایش

 می لرزید. دیگر از آن مرد پر غرور و پر صالبت

 خبری نبود. گویا به تازه داغ اوالد دیده بود... کامران

 پر صدا از ریه بیرون داد و خان با ناراحتی نفسش را

 :گفت
 .خان پاشو بریم خونه -

 

 .هومن خان تکانی خورد، سرش را به سمت ما چرخاند

 کمی روی عصا فشار وارد کرد و بلند شد. هر دو کمی

 به سمتش خم شدیم. دستی که آزاد بود را به سمت ما

 :دراز کرد و گفت

 ...هنوز می تونم، روی پام بایستم -

 

 ایش نهفته بود که تا عمق جانم رادردی در صد

 سوزاند. شانه هایش افتاده بود و سنگینی غمی که بر

 دلش بود را می شد روی شانه هایش دید. بی اراده

 .سمتش قدمی برداشتم
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 تردید داشتم... نمی دانستم در آغوشش جایی برای من

 بود یانه... اما دلم می خواست دریایی از محبت نثارش

 .ی نصیبم شودکنم تا قطره ا

 

 .با دیدن حال خرابش مهرش بیشتر به دلم نشست

 انگار ریشه های در خونمان این کشش را ایجاد کرده

 .بود که با اولین قدمم آغوشش برایم باز شد

 

 مانند تشنه ای که به آب رسیده باشد، در آغوشش فرو

 رفتم و به هق هق افتادم. دستش نوازش وار روی کتفم

 :ر گوشم زمزمه کردحرکت می کرد. زی
 خوش اومدی به جایگاه خودت... می دونم شوکه -

 شدی اما باید بدونی؛ تو از تمام نوه هام برام عزیزتر

 .بودی و هستی

 

 عطر تلخش در مشامم پیچید و دلم آرام گرفت. حس

ایستاده... با  کردم یک تکیه گاه دارم که مانند کوه محکم پشتم

 :صدایی گریان گفتم

 .دارم پدر بزرگ دوستتون -
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 .ر گلممنم دوستت دارم دخت -

 

 ناگهان با اشاره ی دست دایی کامران به سمتش

 چرخیدم و در آغوشش جا گرفتم. با این کارش دیگر

 ارباب نبود و آغوش پر مهر و حمایتگرش برایم معنای

 دایی واقعی را داشت. انگار نه انگار در پیاده رو

 ن همه پرستیژ و کالسیایستاده ایم. باور نمی شد با آ

 که داشتند، محبتشان را این گونه نشان دهند. کاش در

 ...خانه بودیم

 

 

 بعد از کمی مکث مرا از خود جدا کرد و به ماشین و

 راننده ای که توی ماشین خوابش برده بود، اشاره کرد

 :و گفت

 .بهتره زودتر برگردیم -

 

 وقتی به خانه برگشتیم، پدربزرگم بعد از خوردن

 داروهایش شب بخیری گفت و به اتاقش رفت. از

 سکوت و سرخی صورتش مشخص بود؛ از درون در
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 حال گر گرفتن است. من و ارباب روبروی تلویزیون

 نشستیم. مریم بعد از دقایقی سینی چای را روبرویمان

 :گرفت. ارباب نگاهی به مریم کرد و گفت

 .با مادرت برو استراحت کن. دیگه کاری نیست -

 

 ارباب شما هنوز شام نخوردین... گرمش کنم؟ -

 

 .نه... میلی به غذا ندارم -

 

 

 مریم سری رو به پایین تکان داد و دور شد. وقتی

 :لیوان چای را کنار دستش روی کنسول گذاشت، گفت

 وقتی مادرت به ماههای آخر رسیده بود، دچار فشار -

 ر فشارخون باال شده بود. دکتر می گفت؛ به خاط

 حی روانی زیادیه که تحمل می کنه. مجبور شدمرو

 درست یادمه ماه .بیارمش تهران تا تحت درمان باشه

 هفتم بود که اوردمش تهران و بدون این که کسی

 چیزی بدونه براش یه آپارتمان رهن کردم. پدربزرگت
 هم رفت پیشش... روزهای سختی بود. مدام استرس و

 براش گرفته بودم و دلهره داشتیم. یه پرستار تمام وقت
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 هر وقت فشارش باال می رفت سریع با دکترش تماس

 ...می گرفت. متاسفانه ماه آخر دست و پاهاش ورم کرد

 ...دکترش می گفت؛ دچار پری اکالمپسی شده

 

 :با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم

 چی؟ -

 

 

 :شانه ای باال انداخت و پاسخ داد

 کترش یه بارمن که نمی فهمیدم منظورش چیه اما د -

 که کامل توضیح داد؛ گفت: این بیماری میتونه باعث

 وارد اومدن آسیب جدی به اندامها بدن، از جمله مغز و

 کلیه بشه. پریاکالمپسی همون فشار خون ناشی از

 بارداریه. پرفشاری همراه با تشنج میتونست؛ مرگبار

 باشه. باید شدیدا تحت مراقب می بود...

بیمارستان بستری بود. اما با اصرار  آخر توی دو هفته ی 

مجبور شدم برش گردونم خونه... گریه می کرد و  مادرت

 میخواست از محیط بیمارستان دور باشه. 

داشت و افسردگیش بیشتر شده بود. دقیقا اواسط  موسردرد مدا

انجام  مهرماه بود که حالش وخیم شد و مجبور شدن، سزارین
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من  عمل با گریه تو رو بهبدن... قبل از رفتن به اتاق 

اگه  سپرد... خودشم امیدی به زنده بودن نداشت... گفت

 خودش نبود؛ اسمت رو خزان بذارم...

 

 

 

خزانی که عشقش به زندگیش زد و برگ  درست عین 

خشکوند. گفت که مراقبت باشم و خوب تربیتت  وبارش رو

 .کنم

 

 منم به مهدی و زهرا اطمینان کامل داشتم... مخصوصا

 که بچه ی اولش دختر بود و از اون لحاظ هم خیالم

 راحت بود، جات امنه... دادمت دست مهدی اما مدام به

 خاطر تو به اون ویال میومدم و پیشت بودم... هر وقت

 از پیشت برمی گشتم، عکسایی که یواشکی ازت گرفته

 بودم رو سرقبر مادرت می بردم تا ببینه چه دختر ناز و

 ...خوشگلی داره

 

 بغضش ترکید و شانه اش لرزید. دستش را جلوی
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 صورتش گرفت و از روی مبل بلند شد. با گامهای بلند

 از پذیرایی بیرون رفت و وارد حیاط شد. 

 

 

 

اشک بود که روی صورتم جاری شد و غمی بود  دوباره سیل

و  تمامی نداشت. به آشپزخانه رفتم. لیوان آبی سر کشیدم که

 روی آتش دلم ریختم.

 

عمیقی کشیدم و لیوانی برای دایی  کمی که خنک شدم، نفس 

حیاط رفتم و کنارش ایستادم. لیوان را به  کامران پر کردم. به

 :و گفتم سمتش گرفتم

 !خیلی حالم بده... نمی دونم چی کار کنم -

 

 جرعه ای آب نوشید و با صدایی گرفته و خش دار

 :زمزمه کرد

 نزدیم... در سن پایینبرای همین تا حاال این حرفا رو  -

 .تر درک این موضوع برات خیلی سخت تر بود
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 کاش زنده بود و برای یک بار هم شده؛ می -

 ...دیدمش

 

 

 فردا عکسش رو بهت نشون می دم. االن حالم خوش -

 .نیست

 

 سکوت کردیم و هر دو تا پاسی از شب زیر آالچیق

 روی صندلی های سفید نشستیم و به آسمان پر ستاره

 .خیره شدیمی 

 

 سکوت پر غوغایی بود... ولوله ای در دل هر دوی ما

 شایدم هر سه ی ما برپا کرده بود که قلبهایمان آرام

 :نمی گرفت. کاش کسی بیدارم می کرد و می گفت

 ...خواب دیدی عزیزم، بیدار شو -

 

************************** 
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 با خشم دستش را روی فرمان کوبید و رو به جاوید

 :رد و غریدک

 .برو بساط امشب رو ردیف کن... داره سرم می ترکه -

 

 با این حال می خوای دوباره بری پیش خان؟ -

 

 با کالفگی دستی به موهایش کشید و نفسش را از سینه

 :پر صدا بیرون داد و گفت

 باید ماشین رو تحویلش بدم... نمی خوام برده ی -

 .زرخریدش باشم

 

 ا می دید، جرأت شوخی کردنجاوید که حال و روزش ر

 :نداشت. دستی به داشبورد ماشین کشید و گفت

 .اسب خوبی بود، حیف داری از دستش می دی -

 

 ...فدای سرم... فکر کرده برده خریده -

 

 جاوید کمی به سمتش چرخید و با ابروهایی باال رفته

 :پرسید
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 نگفتی؛ دیشب چی شد که انقدر عصبانی شدی؟ به -

 شتر از اونیه که باید باشه... در برابرنظرم خشمت بی

 ...کاری که تو کردی این کار بابات غیرمنتظره نبود

 

 پوفی کرد و با مشت روی فرمان ماشین کوبید. از میان

 :دندانهای بهم فشرده، غرید

 اون دختره رو توی خونه ش دیدم. روی پشت بوم -

 ...عمارت براش جا درست کرده

 

 :رفش پریدجاوید به یکباره میان ح

 ؟ پس چرا صداشو تا االن درنیوردی؟مجا ن -

 

 :دستش را در هوا تکان داد و غرید

 از دیشب ذهنمو به خودش مشغول کرده... کیه که به -

 جای داخل عمارت باالی عمارت براش سوئیت

 !ساخته... اونم چه سوئیتی

 

 چشمان جاوید از تعجب گرد شد. تشنه دانستن بود

 از زیر زبان کارن بیرون می وذره ذره حرف باید

 :کشید
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 چی می گی؟! جان من دختره رو دیدی؟ چه شکلیه؟ -

 اونقدری که سوگند و دالرام می گفتن؛ خوشگل هست؟

 ...به درد بخور هست یا

 

 خفه باو... از باال پست بوم دیدمش... صورتش توی -

 ...تاریکی بود اصال ندیدم

 

 نه ای می رفتیخب بعد از حرف زدن با بابات به بهو -

 ...پشت بوم

 

 نفس عمیقی کشید و در حالی که به روبرو خیره شده و

 :پاسخ داد

 رفتم... وقتی بابام از اتاق بیرون رفت. به اتاق -

 پدربزرگم رفت... منم توی چشم بهم زدنی به سمت باال

 پشت بوم رفتم... چراغ پذیراییش روشن بود اما
 راش درستخودش نبود. یه سوئیت کامل و شیک ب

 ...کرده

 

 :جاوید نچی کرد و لبهایش را کج کرد و گفت

 غیب شده بود؟ -
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 انگار با پدربزرگم بیرون رفته بود... به جان خودم -

 رفتارشون خیلی عجیب و غریبه... وقتی پایین اومدم،

 بابام عین مرغ سرکنده بود. 

 

پایین میومدم، اخم کرد و گفت؛ به  با دیدن من که از پله ها

چه اجازه ای باالرفتم... منم گفتم؛ خیالت راحت دم خروس 

 .رو ندیدم

 ل شیرواقعا همین جوری جوابش رو دادی؟ بابا د -

 !داری

 

 خسته شدم جاوید... ایکاش همون قبرستونی که تبعید -

 شده بودم، مونده بودم... حالم بده... از این همه

 دورویی و پشت هم زنیا خسته ام... پیش مادرم که

 هستم مدام توی گوشم می خونه، مراقب باشم بابا

 دوباره زن نگیره... فکر کرده زن گرفتن اون، از ارث

 و میراث بچه هاش کم می کنه... همش به فکر

 ت منه... از یه طرفانگار اجازه ی پدرم دسمادیاته... 

 ش برده؛ا هم بابام از وقتی سر این دختره که توی خونه
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 باهام چپ افتاده... اگه دوسرش هوار کشیدم، خیلی 

 ...هفته هم بهش تلفن نزنم؛ مثل گذشته نگرانم نمی شه

 

 :جاوید نچی کرد و گفت

 کوروش اون سری می گفت؛ دختره خیلی بچه -

 ساله... شاید بابات راست می گه و رابطه ای بینشون

 ...نیست

 

 با اخم نگاهش را به چشمان کنجکاو جاوید دوخت و

 :زمزمه وار گفت

 چی بگم... پس چرا انقدر موذی بازی در میاره و -

 دختره رو از ما پنهون کرده؟

 

 

 

 

 ...همچین پنهو ِن پنهونم نیست... خیلیا دیدنش جز تو -

 

 رلحن شوخش را با پوزخندی جواب داد و به د
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 :اشاره کرد و گفت

 ...بپر پایین تا این طوق بردگی رو بهش برگردونم -

 

 .دنبالت پس من با ماشینم میام -

 

 نمی خواد... با آژانس برمی گردم. کالفه ام می خوام -

 .چند ساعتی با خودم خلوت کنم

 

 جاوید سری روبه پایین تکان داد و دستش را پیش

 برد. بعد از فشردن دس ِت کارن از ماشین پیاده شد و

 :سرش را از پنجره به داخل برد و گفت

 که بازبی خیال باش داداش... در عوض دانشگاه  -

 شه، کلی داف دورمون رو می گیرن از این دپرسی در

 میایی. از بس توی اون شرکت سگ دو زدی، دپرس

 شدی... 

 اخمی کرد و دنده را عوض کرد. شوخی بی مزه ی

 :جاوید اعصابش را بهم ریخت. با لحن تندی گفت

 دیوونه... من چقدر بدبختم که مجبورم تورو تحمل -

 .کنم
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 ....من پیدا کردی کهنکنه بهتر از  -

 

 پا روی پدال گاز گذاشت و با تیکاف پر صدایی از

 جاوید دور شد. در میان راه تمام فکر و ذهنش به

 سوی دختری کشیده می شد که از باالی پشت بام

 صدایش را شنیده بود؛ اما صورتش را ندیده بود. رفتار

 پدرش بیشتر از پیش او را نسبت به آن دختر حساس

 .کرده بود

 

 

 

 شب پیش وقتی پدرش او را روی راه پله ای که به

 پشت بام می رفت؛ دیده بود، موجی از نگرانی در

 چشمانش خروشید. با دیدن ترس و دلهره ای که در
 نگاه پدرش موج می زد؛ با پوزخندی معنا دار گفته

 :بود

 خیالت راحت دم خروس اون باال نبود... سوئیت خالی -

 .بود
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 ی کشیده بود و قبل از اینکه واکنشپدرش نفس راحت

 .دیگری از او ببیند، از عمارت بیرون زده بود

 

 از پدرش به شدت عصبانی بود. دقایقی قبل از آن

 دعوای مفصلی که سر شبنم و نامزدی بهم خورده اش

 باهم کرده بودند، پدرش برای تنبیه او گفته بود؛

 زماشین را پس بدهد... ماشینی که قرار بود بعد ا

 .ازدواج سندش به نامش بخورد

 

 

 به غیر از عصبانیت خودش، نگاه نگران پدرش و

 زنگ صدای دخترک خواب از سرش ربود و تا صبح

 در پی حل این معما فکر کرده و در آخر به جوابی

 ...نرسیده بود

 

 به چنان در افکارش غوطه ور بود؛ که نفهمید چه زمانی

 اده شدن. درست زمانی که قصد پیعمارت رسید

 از ماشین را داشت، ماشین بنز سیاه رنگ پدرش از

 .درب پارکینگ بیرون آمد و به سمت پایین پیچید
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 .نیرویی درونی او را به تعقیب آن ماشین وا داشت
 با رعایت فاصله ماشین را تعقیب کرد. هر چه به سمت

 جنوب شهر و بعد از آن به بیرون شهر می رفت؛ حس

 .دکنجکاویش بیشتر می ش

 

 وقتی از سردر بهشت الزهرا رد شد، اخمی کرد و بر

 خود لعنت فرستاد. از اینکه آن همه حس کنجکاوی او

 .را به قبرستان کشانده بود، اعصابش را خرد کرده بود

 

 با مشت روی فرمان کوبید و ناسزایی زیر لب نثار

 .خودش کرد

 اینم جا بود وسط هفته اومده؟ اون قاطی داره یا من -

 ...ی کردم که دنبالش این همه راه اومدمقاط

 

 ته دلش می خواست، جایی می رفت؛ تا بتواند مچش را

 در حین کاری بگیرد؛ که برایش منفعتی در پی داشته

 باشد. نفسش را با حرص بیرون داد و خواست بعد از

 .رسیدن به دور برگردان از شهر اموات خارج شود
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 ه ماشین پایینبا پیچیدن ماشین به سمت راست، شیش

 .آمده بود و نیم رخ صورت دختری پیش چشمش آمد

 

 کنجکاوانه به تعقیب ماشین ادامه داد تا در قطعه ای

 .قدیمی که درختانش سر به فلک کشیده بود؛ توقف کرد

 .ماشین را با فاصله ی بیشتری از آنها پارک کرد

 

 

 راننده ی شخصی پدرش از ماشین پیاده شد. به سرعت

 پ باز شد و پدرش از ماشین پیاده شد. ازدر سمت چ
 سمت راست در باز شد و دختری در هیبتی تماما سیاه

 .پوش از ماشین پیاده شد

 

 جثه ی ظریف و الغر دخترک از میان آن مانتوی

بود و عینک  گشاد کامال مشهود بود. شالش را جلو کشیده

 .دودی نیمی از صورتش را پوشانده بود

 

 رز سرخ دستش بود. بیشتر نیمدسته گلی از گلهای 

 رخ صورتش در مسیر نگاهش بود. وقتی پشت به او
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 به سمت قبرها قدم برداشتند، نفسش را پر صدا از

 سینه بیرون داد و از داخل ماشین نظاره گر رفتنشان

 .شد

 

 

 

 کمی درون ماشین نشست و با دقت مکانی که رفته

 ه شد وبودند را نشانه گذاری کرد. بعد از دقایقی خست

 پلک روی هم گذاشت. وقتی چشم باز کرد، از ماشین

 .پدرش خبری نبود

 

 شوکه به ساعتش نگاهی انداخت. بیشتر از نیم ساعت

 خوابش برده بود. این خستگی ناشی از شب بیداری

 شب پیشش بود. درگیری لفظی با پدرش، خواب

 .خوراکش را بهم ریخته بود

 

 بود، که صدایبا دو انگشت در حال ماساژ چشمانش 

 .زنگ موبایلش نگاهش را به سمت داشبرد کشاند
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 :پدرش بود. پوفی کشید و تماس را برقرار کرد
 از کاراگاه بازیت دست بردار و برگرد سرکار و -

 

 زندگیت... دنبال چی می گردی، احمق؟

 ...من -

 

 تو یه بازنده ای بچه... برو پی کارت... ماشین فعال -

 

 ...پیشت باشه

 

 .هایش در هم رفت. ترحم پدرش را دوست نداشتاخم

 الزمش ندارم... ارزونی خودت... اورده بودم -

تحویلش بدم دیدم اومدی بیرون، فکر کردم شرکت میری 

 دنبالت اومدم؛ تا سوئیچش رو بهت بدم که سر از

 .قبرستون در اوردم

 

 .برگرد... اونجا چیزی گیرت نمیاد -

 

 که صدای خنده ی تماس بدون خداحافظی در حالی
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 پدرش را می شنید؛ قطع شد. می دانست پیاده شدنش

 هیچ ثمری نخواهد داشت. دیگر برایش مهم نبود چه

 ...کسی آنجا بود که پدرش را به آن مکان کشانده

 

 .پا روی پدال گاز گذاشت و با سرعت از آنجا دور شد

 .وقتی وارد شهر شد یک راست به خانه اش رفت

 

 هنش را میخورد. آن دختر که بود؟فکری موذیانه ذ

 چرا انقدر برای پدرش مهم بود؟

 

 یاد نداشت در کنار پدرش جایی رفته باشد... وجود این

 دختر و اهمیتی که پدرش برای او قائل بود؛ تا حدی

 حس حسادتش را بیدار کرده بود! حسی که از آن بیزار

 .بود

 

 پسری نبود خودش را دست کم بگیرد و اعتماد به

 فسش باال بود اما کاذب نبود. هوش و فراستش از اون

 یک نابغه در حیطه ی کاریش ساخته بود... اخمهایش

 .را درهم کشید و مسیر خانه ی خودش را پیش گرفت
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 .در زمان بهتری باید با پدرش رودررو می شد

 این خشمی که درونش انباشته شده بود، از او بشکه

 ی باروت ساخته بود. 

 

در چنین زمانی نمیتواند، پیروز میدان باشد. شب می دانست 

بازنده خوانده بود و چند لحظه ی پیش  پیش پدرش او را یک

کلمه را به زبان رانده بود... باید به او نشان  هم دوباره آن

 !می داد،بازنده کیست

 

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

 

 بعد از سالها با واقعیت زندگیم روبرو شدم. واقعیتی که

 گاه تا به این سن از وجودش خبر نداشتم. عکس هیچ

 مادرم روبرویم قرار دارد. درست روبروی تختم... می

 خواهم به اندازه ی هجده سال بی خبری نگاهش کنم و

 !اسمش را صدا بزنم... مادر

 

 غمی سنگین روی دلم هوار شده... غم از دست دادن

 دو مادر خیلی سنگین تر از آنی بود که قابل درک
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 اشد. فهمید ِن گذشته ی مادرم مرا دچار افسردگی کردهب

 بود. ساعتها به آن گذشته پر درد فکر می کردم و

 ساعاتی که مادرم در تنهایی خود عذاب کشیده بود را

 .در ذهنم تصویر سازی می کردم

 

 بعد از دیدن قبرش حس می کردم عزادار او هستم و

 پدرم راباید دخترانه در سوگش اشک بریزم. در دلم 

 .لعنت می کردم

 

 پدری که حتی اسمش را نمی دانستم و برایم وجودش و

 اسمش مهم نبود. شناسنامه ی من به اسم پدرو مادری

 بود که این هجده سال نهایت عشق و ایثارشان را

 نشانم دادند. مادرانم را داشتم وپدرم مهدی بود و

 ...تمام

 

 ه سوئیت پااز وقتی رازها برمال شد، فقط برای خواب ب

 می گذاشتم. دیگر پول گرفتم از دایی و پدربزرگم برایم
 سخت نبود و بدون هیچ خجالتی در کنارشان نشست و

 .برخاست می کردم
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 به سفارش دایی کامران نباید تا وقتی او صالح بداند،

 کسی از راز ما باخبر شود. قرارمان بر این بود که در

 .بودم و بسحضور دیگران من دختر مهدی راستگو 

 

 روز ثبت نام دانشگاه که رسید، دایی کامران همراهیم

 کرد. منی که هیچ تجربه ای نداشتم، مانند کودکی ذوق

 زده به ساختمان بزرگ دانشگاه و افرادی که در آنجا

 تردد می کردند؛ نگاه می کردم. شور و شعفی که آن

 محیط در جانم انداخته بود، قابل وصف نبود. 

 

 روی ابرها قدم برمی دارم و خود را با آینده ای حس میکردم

با راهنمایی و آشنا بودن دایی .درخشان تصور می کردم

انجام شد. در آن جا بود، فهمیدم در  کامران کارها به راحتی

 چه محبوبیتی دارد.  بین کارکنان آنجا
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زمان برگشت برایم تعریف کرد،زمانی خودش در آن دانشگاه 

 ...تدریس می کرده

 

 کنار کافه ای در نزدیکی دانشگاه ماشین توقف کرد و

 .با اشاره ی سرش به د ِر ماشین پیاده شدم

 لبخند روی لبهای دایی کامران حک شده بود. از صبح

 .که کنارم بود، این لبخند روی لبانش نقش بسته بود

 

 دوبار به زبان آورد که به وجودم افتخار می کند و مرا
 میز دو نفره ای نشستیم و بعد از غرق لذت کرد. پشت

 :دادن سفارش پیتزا و رفتن گارسن، گفتم

 دایی می شه، یه درخواست ازتون داشته باشم؟ -

 

 :با خوشرویی سری تکان داد و گفت

 .راحت باش و حرفت رو بگو -

 

 

 کمی دل دل می کردم برای خواسته ام، اما در آخر دل

 :یکدل کردم و پرسیدم
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 یکی از دوستام رو به سوئیت دعوتاجازه می دید،  -

 .کنم؟ اینجوری منم از تنهایی درمیام

 

 :لبخندی زد و سرش را رو به پایین تکان داد و گفت

 از دوستان دبیرستانته... یا همین امروز باهاش آشنا -

 شدی؟ چون دیدم با چند تا دختر خوب گرم گرفته

 !بودی

 

 هم بزرگنه... از دوستان دبیرستانه... از بچگی با -

 .شدیم. اسمش فاطمه س

 

 :کمی گوشه ی چشمش را جمع کرد و پرسید

 نام خانوادگیش چیه؟ -

 

 .شیرانی -

 

 

 :لبخندی زد و گفت

 مشکلی نیست. فقط قبل از اومدنش بامن یه هماهنگی -
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 بکن... مراقب باش هر چقدرم باهم صمیمی هستین

 نباید از رازهای خانوادگی باخبر باشه... اوکی؟

 

 را رو به پایین تکان دادم و با خوشحالی پاسخ سرم

 :دادم

 .ممنون... چشم... خیالتون راحت -

 

 تا قبل از اینکه کالسات شروع بشه برو کالس -

 رانندگی و گواهینامه بگیر... باید در اسرع وقت یه

 وسیله هم زیر پات باشه. وقتی با اون دخترایی که توی

 کنی؛ بایدمهمونی دوست شدی؛ بخوای رفت وآمد 

 .ماشین داشته باشی

 

 .این جوری من زیادی مدیون شما میشم-

 

 در برابر کارایی که برام می کنین، من هیچ کاری نمی -

 تونم براتون انجام بدم... این منو اذیت می کنه. دوست

 .ندارم؛ باری روی دوشتون باشم

 

 :لبخندی زد و گفت
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 ...نی برامبار؟! این چه حرفیه دخترم... تو عین کتایو -

 اگه مادرت زنده بود، بیشتر از اینا برات انجام می

 دادم. حیف که نشد کنارت باشم... نوزاد بودی و
 مراقبت ویژه الزم داشتی... وگرنه محال بود؛ از خودم

 .دورت کنم

 

 تمام روز را باهم به گشتن و نشان دادن اطراف

 دانشگاه گذشت. قرار براین شد روزهای اول با راننده

 ی خود دایی به دانشگاه بروم تا مسیرها رو خوب یاد

 بگیرم. خودم دوست داشتم برای استقاللم، رفت و آمدم

 با وسایل نقلیه ی عمومی باشد. 

 

 

 

تا رانندگی را خوب یادبگیرم. بودن فاطمه در کنارم می 

باشد که گاهی باهم باشیم و راننده ی  توانست انگیزه ای

 ...مزاحم باشدکامران خان میتوانست یک 

 

 بعد از برگشتن به خانه با فاطمه تماس گرفتم و از

 کارهای روز ثبت نامش سوال پرسیدم. او معماری بود
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 و روزش با من فرق می کرد. دل توی دلم نبود تا اولین

 روز دانشگاه را تجربه کنم. دیدن فاطمه بعد از آن همه

 تنهایی و افسردگی موهبت الهی محسوب می شد.

 

 از کلی وراجی کردن و غش و ریسه رفتن مشخص شدبعد 

پیشم  مان فاطمه درست یک روز مانده به حضور در دانشگاه

 بیاید. 

 

وقتی خبر دادم می تواند کنار من باشد،گویا دنیا را به او داده 

 درست یک روز به شروع ترم اول فاطمه با دو چمدان.بودند

 وارد عمارت شد.

 

رفتارارباب او را تحت تأثیر  اول از همه ابهت عمارت و 

کامران همان ارباب زاده بود. من  قرار داد. برای او هم دایی

صدایش می کردم. فاطمه با ذوق به  هم مانند او ارباب

 :انداخت و نفس عمیقی کشید و گفت سوئیت نگاهی

 ...باورم نمی شه چنین جای شیکی قراره زندگی کنیم -

 

 ر یه خوابگاه شلوغ باتمام این چند روز در ذهنم تصوی
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 بچه های شلخته و پرسروصدا شکل گرفته بود. وای

 ...خزان توی بهشت زندگی می کردی و خبر نداشتما

 

 راستی چی شده ارباب انقدر مهربون شده و به بچه

 .اش انقدر اهمیت میده رعیت

 

 حاال بیا و خوبی کن... باید برای خوبی کردن هم دلیل -

 و منطق رو کنه؟

 

 را روی تخت انداخت و دستانش را به دو طرفخودش 

 :باز کرد و گفت

 وای حس شاهزاده ها به آدم دست می ده... این اتاق -

 زیادی گوگولی مگولیه. راستی من کجا بخوابم؟

 

 :به تخت اشاره کردم و گفتم

 .برای من خیلی بزرگه... می تونی کنار هم بخوابیم -

 

 ت رخت خواب براینه بابا من نمی تونم؛ باید یه دس -

 خودم تهیه کنم. روی همین زمین می خوابم. عادت به

 این چیزا ندارم. اذیت نمی شی پیششون؟
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 چرا باید اذیت بشم؟ مگه غریبه ان؟ -

 

 نه آخه... اینا همیشه میان شهر ما... طوری رفتار -

 ...می کنن که انگار تافته ی جدا بافته ان

 

 

 ن؛ واقعا اون زندگیخب با این زندگی که اینا دار -

 ...روستایی به چشمشون حقیرانه میاد

 

 :روی بینی اش چینی انداخت و با نفرت گفت

 .ایش... از خود راضیا -

 

 نمک نشناس نباش، فاطمه... االن توی خونه ی -

 .اونیم و باید بهشون احترام بذاریم

 

 فاطمه کمی خودش را به سمتم خم کرد و به آرامی

 :گفت

 تونی با این عصا قورت داده ها ارتباط چه جوری می -
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 برقرار کنی؟ راستی با پسرای ارباب آبت توی یه جوب

 می ره یا نه؟

 

 

 

 

 کنارش روی تخت ولو شدم و در حالی که به سقف

 :خیره شده بودم، پاسخش را دادم
 جز پسر اولش که زن و بچه داره، پسرای دیگه شو -

 .ی می خونهندیدم. یکی از پسراش اتریشه و آهنگساز

 اون یکی پسرشم انگار میونه ی خوبی با هم ندارن و

 .رفت و آمد نداره

 

 ...پس تو شدی دخترش -

 

 ...ای... تقریبا همین طوره... با من خیلی مهربونن -

 هومن خان پدر ارباب رو یادته؟

 

 اوهوم. مگه اونم اینجاست؟ -
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 ...آره... امروز رفته دکتر... برای همین ندیدیش -

 مو هست اما باهاش کمی مراوده کنی و حرفش رواخ

 گوش کنی، خیلی مهربونه... عاشق اینه یکی براش

 .کتاب بخونه و اون چرت بزنه

 

 :فاطمه با صدای بلند زیر خنده زد و گفت

 خونه ی سالمندان راه انداختن... خوبه افسردگی -

 !نگرفتی

 

 :به یکباره یاد خواهرانم افتادم. آهی کشیدم و پرسیدم

 از فرناز و فرگل چه خبر؟ -

 

 خودت خبر نداری؟ -

 

 هفته ای دو بار با فرگل و بابا حرف می زنم. چیزی -

 .از فرناز بهم نمی گن

 

 نچی کرد و با ناراحتی سرش را به سمتم چرخاند و از

 :گوشه ی چشم نگاهم کرد و گفت
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 خیلی حالش بده... بردنش پیش دکتر اعصاب و -

 خونه نبود. فکر کنم بستریشروان... دو هفته ای 

 کرده بودند. اما هر چه بودی وقتی بعد از دو هفته توی

 .بازار با فرگل دیدمش خیلی فرقش کرده بود

 

 ابرو درهم کشیدم و به پهلو چرخیدم و صورتم را

 :روبروی صورت او نگه داشتم و گفتم

 یعنی چی؟ -

 

 ...نمی دونم... یه جورایی مثل آدمای مات و مبهوته -

 بهش سالم کردم، فقط نگام کرد. فرگل گفت؛ حالش

 ...خوب نیست

 

 دلم گرفت. واقعا دلم برایش می سوخت. با اینکه با من

 دشمنی داشت اما هفده سال به چشم خواهر دیده

 .دار در قلبم نسبت به او داشتمه بودمش و عالقه ای ریش

 

 خدا کنه زودتر خوب بشه. می ترسم؛ آهش دامنم رو -

 .بگیره
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 دیوونه ای؟ -

 

 :کمی نیم خیز شد و به صورتم زل زد و گفت

 چرا توی مراسم مادرت طوری رفتار می کرد، انگار -

 تو خواهرش نیستی؟

 

 قلبم فشرده شد و از درون شکمم داغی زیادی به سمت

 صورتم جریان پیدا کرد. با اخم سرم را به عقب بردم و

 :روی تشک تخت گذاشتم. آهی کشیدم و گفتم

 خوبه خودت دیدی که حالش خرابه... از وقتی از -

 شوهرش اون خیانت رو دیده، می خواد همه چیز رو

 انکار کنه... حتی خیانت شوهرش رو باور نداشت و

 .فکر می کرد، ما توطئه کردیم

 

 خیلی دلم براش سوخت... واقعا دیگه از اون فرناز -

 م بهاثری نمونده. بابات هم خیلی نگرانشه... فرگل مدا

 خونه ی پدرت رفت و آمد می کنه. یکی از همسایه ها

 می گفت؛ بعضی وقتا صدای جیغ و دادشون رو می

 .شنوه... انگار باهم سازگار نیستن
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 یاد بدقلقی های فرناز موهای تنم را سیخ کرد. فرگل در

 .این سن کم باید از یک خواهر افسرده مراقبت می کرد

 فرناز شده بودم. دست تنها بود و من هم بی خیال

 

 باشنیدن گذشته، دیگر تحمل شنیدن توهین هایش را 

 نداشتم. من مقصر این خواهر خواندگی نبودم... مقصر

 .خیانت شوهرش نبودم که آماج حمالتش قرار بگیرم

 

 وقتی با خواهر تنی خودش آنقدر بد رفتاری می کند،

 وای به حال من. زیادی در افکار خودم غرق بودم که

 :فاطمه روی بازویم نشست و گفتدست 

 

 نمی خوای بهش سر بزنی؟ -

 

 .نه -

 

 چنان قاطع و پراخم این کلمه را از زبان بیرون راندم،
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 :که فاطمه تعجب کرد. از روی تخت بلند شدم و گفتم

 .آماده شو برای شام بریم، پایین -

 

 یعنی همیشه باید با ارباب و پدرش غذا بخوریم؟ -

 تو مهمونشونی... ارباب جلوتر گفته، نه... اما امشب -

 .برای شام بریم پایین

 

 :لبخندی زد و گفت

 خیلی احساس خوبی داره؛ خونه ی ارباب باشی و -

 مورد لطفشون قرار بگیری... انگار دارم خواب می

 ...بینم؛ باورم نمی شه؛ توی عمارت اربابی هستم

 

 .نیشگونی از بازویش گرفتم و آخش به هوا رفت

 رت شد، بیداری؟باو -

 

 

 به سمتم یورش آورد تا نیشگونی از بازویم بگیرد؛ به

 سرعت جا خالی دادم و از روی تخت بلند شدم و به

 سمت در دویدم. صدای جیغ فاطمه بلند شد و بعد از
 کلی شوخی کردن و خندیدن؛ آماده شدیم و به طبقه ی
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 پایین رفتیم. در حضور فاطمه مجبور بودیم؛ رفتار

 ری از خود نشان دهیم. رسمی ت

 

مخفی کاری را نمی دانستم؛ اما اعتمادم  با اینکه دلیل این همه

 کامران باعث شده بود، از ته دل به نظرش احترام به دایی

 .بگذارم

 

 وقتی شام خورده شد، دایی کامران ابرویی باال انداخت

 :و گفت

 ...دخترا فردا راننده شما رو به دانشگاه می رسونه -

 .مراقب خودتون باشینخیلی 

 

 

 .چشم ارباب... خیالتون راحت -

 :دایی کامران به فاطمه نگاهی انداخت و گفت

 خیالم ناراحته چون می دونم، پسرای شیطون برای -

 به دام انداخت ِن دخترای ساده و خوشگلی مثل شما

 چقدر تالش می کنه... از من به شما نصیحت تا وقتی

 .اشقی رو خط بکشینزمانش نرسیده، دور عشق و ع
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 باید با تمام وجود برای درس خوندن و یادگیری وقت

 بذارید. می خوام هنوز درستون تموم نشده، توی

 .شرکت خودم استخدام بشین

 

 فاطمه با دهانی باز و چشمانی گرد شده، به صورت

 :ارباب زل زده بود. با حیرت گفت
 جدی می گین، ارباب؟ یعنی امیدی هست هنوز -

 .ن تموم نشده، شاغل بشیمدرسمو

 

 

 

 :دایی کامران لبخندی نثارش کرد و گفت

 بستگی داره تا چه حد توی درستون از خودتون -

 .جدیت نشون بدین

 

 :فاطمه با ذوق به من نگاهی کرد و گفت

 وای خزان... حس می کنم، آلیس در سرزمین -

 .عجایبم... بگو که بیدارم
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 وضوح نشان می ذوق زده شده بود و این شوق را به

 :داد. لبخندی زدم و گفتم

 ...ارباب تا به حال هر قولی داده، عمل کرده -

 :دایی کامران لبخندی زد و گفت

 خزان جان شما که قبال برای کار بهم گفته بودی، بعد -

 یه ماه که به محیط دانشگاه عادت کردی، می تونم

 بفرستم پیش شاهرخ به اسم منشی کار کنی... کوروش

 .اونجاست و هواتو دارههم 

 

 

 خیلی عالیه ارباب... با این حساب منو پیش خودتون -

 نمی برین؟

 

 :لبخندی زد و گفت

 .زمانی به شرکت خودم میبرم که با تجربه باشین -

 مخصوصا نقشه کشی و خالقیتتون برام مهمه... شرکت
 شاهرخ در حد منشی باشی خوبه... کم کم به کار

 .میشی شرکت و زیرو بمش آشنا
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 فاطمه حرفی روی زبانش بود که برای بیانش تردید

 داشت. حس می کردم؛ برای شاغل شدن اوهم عجله

 دارد. در اخر وقتی سکوت بینمان حاکم شد؛ به آرامی

 :و با شرم بسیار لب زد

 ...ارباب می شه برای منم -

 

 :لبخندی زد و گفت

 اتوی این شرکتی که گفتم؛ نمی تونم برات کاری پید -

 کنم... اما به دوستام می سپرم هر کی جای خالی

 .داشت، بهت خبر می دم

 

 :فاطمه با ذوق دستانش را در هم گره زد و گفت

 خیلی ممنون ارباب... شما خیلی مهربونین. قول -

 .میدم، طوری رفتار کنم، باعث شرمندگی شما نشم

 

 دایی کامران لبخند مهربانی روی لب نشاند و از پشت

 :د شد و گفتمیز بلن

 .اگه مطمئن نبودم، اینجا نبودی -
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 :رو به پدربزرگ کرد و گفت

 .خان کاری نداری؟ امشب خیلی کار دارم -

 

 پدربزرگ که تا آن زمان در سکوت به حرفهای ما

 :گوش می کرد، سرش را رو به باال تکان داد و گفت

 خزان امشب باید کتاب بخونیا... از فردا شبایی که -

 ...بخوابی می تونی زودتر بریباید زود 

 

 ن کلمه ی )خداحافظی( از ما دوردایی کامران با گفتِ 

 شد و وارد اتاق کارش شد. فاطمه با گیجی نگاهش بین

 :ما می چرخید. لبخندی زدم و گفتم

 هومن خان، عادت دارن هر شب براشون چند صفحه -

 کتاب بخونم. منم به هوای ارباب کلی سود می برم از

 .ونکتاباش

 

 چه عالی... منم می تونی از کتابتون قرض بگیرم؟ -

 :پدربزرگ ابرویی باال داد و گفت

 به شرطی که تو اتاق خودتون بخونی... چون تمرکزم -

 .بهم می خوره
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 می دانستم، با این شرط می خواهد؛ ساعاتی در کنار

 هم باشیم و فاطمه بینمان فاصله نیاندازد. زمانی که

 مه به این خانه را داده بودم، فکرطفا نپیشنهاد آمد

 نمی کردم؛ روابطمان باید از نظر فاطمه هم پنهان

 بماند. االن خیلی معذب بودم و مدام استرس داشتم. 

 

 

 میترسیدم؛ به اشتباه رفتاری ازم سر بزند که او را به

 .روابطمان مشکوک کنم

 

 بعد از ترک میز غذاخوری سه نفری به کتابخوانه

 مه با دیدن قفسه های پر از کتاب که با نظمرفتیم. فاط

 و ترتیب خاصی کنار هم قرار گرفته بودند، هین بلندی

 :کشید و گفت

 (رو به پدربزرگ کرد)چقدر کتاب... وای خدا...  -

 .اجازه هست

 

 .برو دخترم -
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 فاطمه با ذوق روبروی قفسه ها ایستاد و اسم کتابها را

 رمان خارجی به می خواند. در اخر یکی از کتابهای

 :اسم جنگ وصلح را از قفسه برداشت و گفت

 عاشق این رمانم... فکر نمی کردم روزی بتونم توی -

 .دستم بگیرمش

 

 راحت باش دخترم... می تونی هر کتابی رو دوست -

 .داشتی برداری و بخونی... فقط سالم برش گردون

 

 .چشم ارباب -

 

 کتابخانهجلد یک را برداشت و شب بخیری گفت و از 

 بیرون رفت. وقتی تنها شدیم با لبخند کنار پدربزرگم

 نشستم. کتاب را برداشتم و صفحه ی مورد نظر را باز

 کردم. قبل از شروع به خواندن، متوجه نگاه مهربانش
 شدم. 

 

را سوزاند.  نگاهش کردم و اندوه النه کرده در چشمانش قلبم

 با دیدن عکس مادرم حاال می فهمیدم چرا



 

 
551 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 هش انقدر رنگ و بوی دلتنگی داشت. دستاننگا

 گرمش روی دستانم نشست؛ لبهای لرزانش تکان

 .خورد و با بغض گفت

 

 قول بده هیچ وقت... تا وقتی زنده هستم، ازم دور -

 ...نشی... نمی خوام تو رو هم مثل مادرت از دست بدم

 سالها از چشم غریبه ها پنهونت کردم تا برای همیشه

 ی... من یه کتایون از این دنیا طلبکنار خودم باش

 دارم... کتایون من در تو زنده س... خون دخترم تو

 ...رگهاته

 

 قطره اشکی جگرسوز از گوشه ی چشمش چکید. بی

 اراده به سمتش سر خوردم و دستانم را دور گردنش

 :حلقه زدم و لب زدم

 عاشقتم پدربزرگ... محاله تنهات بذارم... خودم -

 .تا ابد کنارت می مونم دخترت می شم و

 

 موهایم را نوازش کرد و بوسه ای روی پیشانیم نشاند

 :و گفت

 .تو گوهر نایابی... دست هرکسی نمی سپارمت -
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 ل داغدارش شروع شد. از نوجوانی تاو واگویه های د
 جوانی مادرم را مو به مو برایم تعریف کرد. مانند

 و دل شنیدم داستانی جذاب کلمه به کلمه اش را با جان

 و در حافظه ام ضبط کردم. 

می گفت؛ عالقه ام به ماد ِر ندیده  هر چه او بیشتر از مادرم

وقتی حرفش تمام شد، نفس عمیقی کشید و .ام بیشتر می شد

 :گفت

 مادرت در نواختن پیانو و زد ِن گیتار مهارت خاصی -

 داشت. همیشه می گفت؛ آرزو داره به دخترش از

 بده... می خوام از حاال تو روهنرای خودش یاد 

 اونجور که مادرت دوست داشت، تربیتت کنم... از فردا

 یکی میاد که پیانو بهت یاد بده... می خوام عین مادرت

 .برام پیانو بزنی و من غرق لذت شم

 

 چشم... تمام تالشم رو می کنم، اونی بشم که مادرم -

 دوست داشت. کاری می کنم، مثل مادرم بهم افتخار

 .کنین
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 پلکهایش را روی هم فشرد و نفس عمیقی کشید. انگار

 بار سنگینی از روی دوشش برداشته شد. از روی مبل

 :بلند شد و گفت

 برای امشب کافیه... برو بخواب فردا روز اول -

 .دانشگاهه... می خوام سرحال باشی

 

 شب بخیری گفتم و با حالی عجیب و ذهنی درگیر با

 ت باال رفتم. دلم برای پدربزرگ وخاطرات مادرم به سم
 دایی کامران می سوخت... این چه برزخی بود که برای

 !این دو مرد با صالبت تمامی نداشت

 

 در حالی که از ماشین پیاده می شد، حرف جاوید او را

 .به خود آورد

 ...الاقل اون موهاتو کوتاه می کردی... عمو ببینه -

 

 تموم شد... هر کیاون زمانی که ازش می ترسیدم،  -

 ناراحت بود؛ چشماشو ببنده. می بینی که بیشتر

 .موهامو زیر کت بردم
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 جاوید نگاهی به موهای دم اسبی ش کرد که درون کت

 رفته بود و جذابیتش را دو چندان کرده بود. آن موها

 چهره اش را خشن و وحشی نشان میداد. برای همین

 بخندی زد وبین دخترها بیشترین طرفدار را داشت. ل

 :در ماشین را با ریموت قفل کرد و با لحن شوخی گفت

 درست عین دخترا... یه شالی، لچکی، چیزی سرت -

 ...می نداختی؛ جیگر

 

 :با خشم نگاهش کرد و با صدای آرام اما کوبنده غرید

 .خفه شو تا خفه ت نکردم -

 

 .جاوید کنارش ایستاد و دستش را زیر بازویش انداخت

 :که روی لبش همچنان نقش بسته بود، گفتبا لبخندی 

 وحشی می ترسم؛ یکی روی هوا بزنتت... می دونی -

 که من حسودم. تازه اون بدبخت هم بعدا می فهمه چه

 ...گوریلی رو

 

 

 ...خفه -
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 کارن که حرف زدن با او را بی فایده می دید، دستش

 را با خشم عقب کشید. با گامهای بلند به سمت دفتر

 .رکت کرداساتید ح

 

 شلوغی راهرو و سروصدای پسران و دخترانی که با

 ذوق هم دیگر را پیدا می کردند؛ خاطرات دوران

 دانشجویی خودش را برایش زنده می کرد. بدون اینکه

 .آن خاطرات اخمهایش را باز کند، وارد دفتر شد

 

 .آقای هدایت با دیدنش لبخند زنان به سمتش رفت

 :لبخندی زد و گفت

 خوش اومدی آقای محتشم... امیدوارم سال خیلی -

 .پرباری داشته باشیم

 

 

 جاوید وارد دفتر شد و کنارش ایستاد. بی توجه به او

 سری تکان داد و در حالی که دست مخاطبش را می

 :فشرد؛ آرام و پرجذبه پاسخ داد

 .تشکر. همچنین برای شما -
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 آقای هدایت بعد از خوش آمد گویی به جاوید کناری

 ستاد و با صدای بلند هر دوی آنها را به اساتیدای

 معرفی کرد. بعد از دقایقی هر کدام طبق برنامه ای که

 داشتند به کالسهایشان رفتند. با دیدن ترم اولی ها

 اخمی روی صورت نشاند و پشت میزش نشست.

 

آستین کتش را باال داد و با ژستی خاص یک پایش  کمی 

 :نشجوها گفتراکمی جلو گذاشت و رو به دا

 من محتشم هستم و استاد ریاضی یک هستم. بدونین -

 که سختگیرم و کسی غیبت داشته باشه حتی یک جلسه

 محاله بتونه از من نمره بگیره... رشته تون به غیر از

 استعداد، تالش و پویایی بیش از حد می طلبه تا در این

 .رشته موفق باشین

 

 ست تکان میدر حین حرف زدن، سرش را به چپ و را

 داد. به یکباره نگاهش از میان دانشجوها به کنج

 راست کالس کشیده شد و میان موجهای خاکستری یک

 نگاه تقریبا آشنا گیر افتاد. 



 

 
557 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 تیله های خاکستری با تالقی نگاهش به یکباره پایین

 افتاد و مقنعه اش را تا روی پیشانی پایین کشید. رفتار

 ه یقین تبدیل کرد.شتابزده ی دخترک حدس او را ب

 

 .آبدهانش را قورت داد و اخمهایش بیشتر درهم کشیدهشد 
 حل تمریناتی که می دم؛ برام مهمه و در نمره ی -

 .پایین ترمتون حتما تأثیرگذاره

 

 یکی از دخترانی که چشمان درشت مشکیش توی چشم

 :می زد، سرش را به سمت چپ کج کرد و گفت

 ...مارو نترسونین استاد، همین روز اولی انقدر -

 

 

 :پسری با دو میز فاصله خندیدو گفت

 مگه شما گودزیالها از چیزی هم می ترسین؟ -

 

 دختری که کنار همان دختر چشم طوسی نشسته بود، با

 :بلبل زبانی تمام گفت

 بعضیا رو نباید جوابشون روداد؛ تا بدونن عددی -

 .نیستن؛ که ازشون بترسیم تا نترسیم
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 برگشت با دیدن دخترکی که سبزه روپسرک به عقب 

 :بود و صورت دلنشینی داشت، نگاهی کرد و گفت

 عدد باشم یا نباشم شاخ کسایی رو شکستم که هنوز -

 ....تو کفم موندن و نتونستن

 

 :محکم دستش را روی میز کوبید و غرید

 تمومش کنین... اینجا مهدکودک نیست... خجالت -

 .بکشین

 

 :فتبه پسرک نگاه کرد و گ

 اینجا میدو ِن الت بازی نیست که با تیکه پرونی؛ -

 ...بخوای شاخ بودن خودت رو به رخ بکشی

 

 قدمی رو به جلو برداشت و دست راستش را درون

 :جیبش فرو برد و گفت

 اومدین درس بخونین... پس جنبه داشته باشین و -

 سرتون توی کار خودتون باشه. ببینم کسی پاشو از

 رده دمش رو می گیرم و پرتش میگلیمش درازتر ک

 کنم، بیرون... خودتون می دونین؛ ریاضی پیش نیاز
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 دروس دیگه س... من با کسی نه شوخی دارم نه از

 .شوخی خوشم میاد

 

 سکوت در کالس حاکم شد. دختری که نگاهش را جذب

 خود کرده بود، سرش را پایین انداخته بود و نگاهش

 .گار در کالس حضور داردرا باال نمی آورد. انگار نه ان

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 از همین میز سمت راست خودتون رو به نوبت -

 .معرفی کنین

 

 به نوبت تک به تک بلند شدند و خودشان را معرفی

 کردند. با دقت به اسم و فامیلشان دقت می کرد. شهر و

 رتبه ی کنکورشان را می پرسید. تا نوبت به همانی
 ه منتظرش بود. باید می فهمید اینرسید که بی تابان

 دختر مرموز کیست؟

 

 خزان راستگو از روستاهای اطراف الهیجان رتبه -

210 

 

 ابرویی باال داد و با دقت به صورتش نگاه کرد. دخترک
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 نگاهش را از میز جدا نمی کرد. یاد آن روز که در

 بازار با بلبل زبانی جوابش را داده بود و او را پیش

 چک کرده بود، افتاد.دوستانش کو

 

با این دختر کارداشت و باید با صبوری تمام، تالفی آن روز  

 سرش در بیاورد. به سمت چپ چرخید و با دانشجوهای را به

 .دیگر آشنا شد

 

 بدون توجه به آن دو تیله ی خوشرنگ که به تخته

 وایت برد چشم دوخته بود، درسش را داد و با اتمام

 ها از کالس خارج شد. در تر از بچهوقت کالس زود

عرق  ورودی با جاوید روبرو شد. دانه های درشترکنار د

 .روی پیشانیش نشست

 

 حسی از درون نهیب می زد، دخترک را از چشم جاوید

دور نگه دارد. به سرعت دستش را زیر بازویشگذاشت و او 

 :را میان سیل جمعیت دانشجویان هول دادو گفت

 این جا چی کار می کنی؟ -

 

 جاوید که از رفتار او شوکه شده بود، ابرویی باال
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 انداخت و با کنجکاوی تمام به پشت سرش نگاهی کرد

 :و گفت

 جن و پری دنبالته؟ -

 

 

 از درون گر گرفته بود و نمی خواست؛ او را کنجکاو

 کند. نفس عمیقی کشید. از کالس کمی دور شده بود و

 ه آنهامطمئنا دخترک تا از کالس بیرون می آمد؛ ب

 .برخورد نمی کرد

 

 نه... رفتارت مضحکه... مگه اینجا دبیرستانه اومدی -

 دم در کالس؟

 

 چیه می ترسی شاگردات منو ببینن؛ دیگه برات تره -

 خرد نکنن؟

 

 میشه انقدر مزه نریزی، یخمک خان؟ -

 

 :جاوید خندید و گفت

 ...راستی من این ساعت کالس ندارم میای بریم -



 

 
562 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 

 .تا ساعت دوازده کالس دارمنه... من  -

 

 اوکی پس من میرم یه دوری بیرون می زنم و برمی -

 .گردم

 از هم جدا شدند و هرکدام پی مسیر خود رفتند. با

 هرگامی که به دفتر بر می داشت، ذهنش بیشتر به

 .سمت کالس عقب نشینی می کرد

 

 حس کنجکاوی امانش را برید. بی اراده راه آمده را

 .کالس رفتبرگشت و سمت 

 

 در میان راه دخترک را دید که برخالف ساعاتی که در

 کالس بود با آب و تاب برای دختری حرف می زد و می

 خندید. دختری که روبرویش بود با صدای بلند خندید و

 :گفت

 ...یعنی آخر بدشناسی که میگن، اینه ها -
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 دو گام بیشتر فاصله با آنها نداشت و به خاطر جمعیتی

 حال تردد بودند، حواس دخترکی که اسمش هم که در

 برایش خاص بود، به سمت او جلب نشد. 

 

 بدشانسی با آن خنده ها اصال جور نبود. با اخم به کلمه ی

سفیدش  خزان نگاه کرد. گونه هایش گلگون شده بود و پوست

صدای خزان .را به رنگ هلویی خوش رنگ در آورده بود

 :یچیددلنشین و گوش نواز در گوشش پ

 باور کن داشتم از ترس سکته می کردم... گفتم با اون -

 اخالق چیز مرغیش میاد وسط کالس آبروم رو می

 ...بره... فکر کنم منو شناخت

 

 بی خیال... فقط حواست باشه ممکنه توی درس بهت -

 سخت بگیره... این پسرای تازه به درون رسیده ی

 .عقده ای تا نیششون رو نزنن، ول کن نیستن

 

 

 از اون چشمای ورقلمبیده ش مشخص بود که خون -

 ...خونش رو می خورد... جات خالی بود فاطمه
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 ...خزان اگه اذیتت کرد به ارباب بگو -

 

 .هیس... این جا مراقب حرف زدنت باش -

 

 کلمه ی ارباب شاخکهایش را تیز کرد. این دختر چه

 ازنسبتی با پدرش داشت که پشتش به او پهن بود. قبل 

 آنکه متوجه حضورش شوند؛ با گامهای بلند خود را به

 دفتر رساند. تا آخر وقت تمام فکرش این بود، هر طور

 .شده پرده از راز دخترک بردارد

 

 ساعت دوازده از کالس آخر بیرون آمد و در ورودی

 دانشگاه رفت. هر چه چشم چرخاند دخترک را میان

 .سیل دانشجوها نیافت

 

 

 د دقیقه جاوید با لبی خندان کنارشبعد از گذشت چن

 ایستاد. با دیدن صورت برافروخته ی کارن لبخندش را

 :جمع کرد و گفت

 چی شده؟ زاغ سیاه کیو چوب می زنی؟ -
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 اخمی کرد و او را با دست به گوشه ای برد و به آرامی

 :گفت

 می شه انقدر مثل دلقکا رفتار نکنی؟ -

 

 و؛ چه مرگته؟اوهوم... خودت مثل بچه ی آدم بگ -

 

 وقتی پیام دادی، با من قراره برگردی و کالس آخر را

 کنسل کردی؛ باورم نمیشد به جای اینکه کنار ماشین

 .باشی؛ این جا دم در پیدات کنم

 

 

 

 

 :با کالفگی دستش را در هوا تکانی داد و گفت

 .بزن بریم -

 

 هنوز قدمش را به سمت راست نچرخانده بود که جاوید
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 :شمکی زد و زیر گوشش گفتبا شیطنت چ

 چی باعث شده، عین عقاب بین بچه ها سرک بکشی؟ -

 

 از اینکه جاوید متوجه رفتارش شده بود، از خودش و

 رفتار تابلویی که داشت، عصبانی شد. صدایش را

 :صاف کرد و برای رد گم کردن پاسخ داد

 یکی از بچه های دوران دبیرستان رو بین جمعیت -

 .ود گمش کردمدیدم اما خیلی ز

 

 جاوید کنجکاوانه نگاهش را بین بچه های در حال گذر

 :چرخاند و پرسید

 کدومشون؟ -

 

 

 کمی فکر کرد و اسم تنها کسی را که به یاد آورد؛ به

 .زبان راند

 .امیر مجیدی -

 

 :جاوید خندید و گفت

 سراب دیدی داداش... امیر همون سال که تو از ایران -
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 فیس بوک می تونی پیداشرفتی اونم رفت... توی 

 کنی... کانادا زندگی می کنه. حساب دار یه آزمایشگاه

 .تخصصی شده

 

 :نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت

 .پس تو درست می گی... اشتباه کردم -

 

 اوهوم... بریم یه چیزی بخوریم که حسابی خسته -

 شدم. این جوجه دانشجوها سرمو بردن. عجب

 ...شتاد و اواخر هفتادیاسرزبونی دارن این دهه ی ه

 

 

 .درست عین خودتن. دیگ به دیگ می گه روت سیاه -

 سوار ماشین شدند و در حالی که سعی می کرد؛ تمام

 حواسش را به چرندیات جاوید بدهد، نگا ِه میخکوب به

 روبرویش در کالس ساعت اول پرسه می زد. علی رغم

 خواسته اش، تمام فکرش معطوف به آن نگاهی که

 یده شد، بود.دزد
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دیگری می خندید و  نگاهی که پس از دو ساعت برای 

بود... هر چه می خواست،  صاحبش حرفها پشت سرش گفته

کند، با وسواس بیشتری دوباره به  فکرش را از سرش بیرون

برمی گشت و دوباره فیلم گره خوردن  مرحله ی قبلی

 تکرار می رفت. نگاهشان روی

 

 .ازافکارش بیرون کشید صدای سرخوش جاوید او را 

 ...راستی یه چیزی می خوام بگم؛ شاید باورت نشه -

 

 

 .این مکث به معنای این بود؛ در انتظار واکنش او بود

 :سرش را کمی به سمتش چرخاند و گفت

 چه چیزی؟ -

 

 کسی رو که اصال باورم نمی شد، امروز توی یکی از -

 خدا کالسام دیدم. توی آسمونا دنبالش می گشتم اما

 .قلوپی انداخت؛ توی دامنم

 

 نگاه متعجبش روی صورت جاوید خیره ماند. ابرو

 درهم کشید و بی تفاوت سرش را به سمت پنجره



 

 
569 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 :چرخاند و گفت

 کی؟ -

 

 جاوید با هیجان و کمی سرخوشی سرش را کمی به

 :سمت او خم کرد و گفت

 ...همون دختر روستاییه... فکر کنم خودتم دیدیش -

 لیه...اصال باورم نمی شد، اینجا پیداشچون ترم او

 کنم... اونم بعد از اون عکسایی که توی اینستا ازش

 ...دیدم

 

 .با شنیدن حرف آخرش خون در رگهایش به جوش آمد

 :اخمهایش را درهم کشید و میان حرفش پرید

 .حواستو جمع کن، زیادی غرقش نشی -

 

 شادامه ی حرف جاوید که دهانش برای گفت باز مانده

 :بود، با تحیر لب زد

 چرا؟ -

 

 - توی این دانشگاه سیادت باشه با وساطتت چه ک

 . م بره ییتدریس شدی ...کاری نکن آبروی دا مشغول
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 عکسای اینستا هم معتی نیست و نیخودت میدو

 دیدی تلفنش جواب نمیداد .پاتو کج نذار که با من

 فیطر

 

 

 

 گره جاوید پوزخندی زد و دستش را دور فرمان محکم

 :زد و زمزمه وار گفت

 .داییت؟! خوبه اون سابقش از بابات هم خراب تره -

 ...یادت نرفته که چه جوری عمه ی بیچاره مون رو

 

 :با خشم فریاد زد
 این بحث مزخرف رو تمومش کن... به جز دخترا -

 حرف دیگه ای برای گفتن نداری؟

 

 بی غیرتی دیگه... مامانت زیر گوشت چی خونده؛ که -

 ...عمه رو فراموش

 

 به من و تو هیچ ربطی نداره... هر چی هست به -
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 گذشته مربوطه... االن دایی م جزو هیئت علمی

 .دانشگاهه

 

 

 

 

خیابان زیر  گاهش به سمتن نجاوید اخمی کرد و با چرخاند

 :لب زمزمه ای کرد و غرید

 .گور بابای اون دایی بی شرفت -

 د و به راهشوقتی سکوت کارن را دید، خاموش مان

 نادامه داد. قرار نبود، همیشه گوش به فرما

 پسرعموی مغرور و از خودراضیش باشد.

بودنش، خوب بلد بود از پس خودش بربیاد و  با تمام لوده 

 .همراهی او نداشت نیازی به

 

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

 

 تمام فکرم در پی دو استاد هم نامی بود، که امروز دیده

 گاه هر دو سنگین و پرمعنا بود. اولی را از قبلبودم. ن

 آشنایی داشتم.
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بود. دومی برخالف  غرور و تکبرش از چشمانش هویدا 

اولی خیلی شوخ و لوده بود. درهمان جلسه ی اول بین تمام 

و برای خودش روزنه ای به دل  دانشجوها طرفدار پیدا کرد

 .دخترها باز کرد

 

 وارد محیط جدید و بازیدخترانی که برای اولین بار 

 .شده بودند، که برایشان جذابیت خاصی داشت

 

 برخالف فاطمه که کلی از پسران کالسش تعریف کرد و

 ذوق زده بود؛ من کل روز معذب بودم. مخصوصا از

 کالس اول که نگاه سنگین استاد محتشم که نام

 خانوادگیش هم نام دایی و پدربزرگم بود، فکرم را

  سخت مشغول کرد.

خودش را محتشم معرفی کرد،  کالس دوم که استاد بعدی هم

خیلی تعجب کردم. نمیدانستم کدام کارن است. در نگاه اول 

اولی کارن باشد اما با دیدن استاد دوم دچار  فکر می کردم

جاوید  شدم؛ که با شیطنت بچه ها فهمیدم؛ اسم استاد دوم تردید

 ...محتشم است



 

 
573 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 

 ن محتشم باشد، قلبم را بهفکر اینکه استاد اول کار

 تپش انداخته بود. استرس عجیبی از همان زمان در دلم

 النه کرده بود. می ترسیدم آن نگاه سنگین و پر جذبه

 بی دلیل نباشد. هر چه باشد، او پسر بدنام و نانجیب

 دایی کامران بود. پسری که یاغی گریش او را به تبعید

 .محکوم کرد

 

 صدا می زد، از پشت بامصدای فاطمه که اسمم را 

 شنیده شد. نگاهم را از کتابهایی امروز خریده بودم و
 پیش رویم بود، گرفتم و به پشت بام یا همان حیاط

 .روبروی سوئیت رفتم

 

 فاطمه رو به پایین خم شده بود و به حیاط عمارت

 :اشاره کرد و به آرامی گفت

 .برای ارباب مهمون اومده -

 

 

 و به سمتش رفتم. بازویش را به سرعت پا تند کردم
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 گرفتم و او را به سمت خود کشیدم. بدون نگاه کردن به

 :پایین گفتم

 هیس... این چه کاریه؟ -

 

 وا... مگه چی گفتم؟ -

 

 :با اخم نگاهش کردم و گفتم

 فاطمه آبروریزی نکن... کاری نکن، ارباب بیرونت -

 .کنه

 

 :با ناراحتی کمی به سمت سوئیت چرخید و گفت

 یعنی من باعث آبروریزیتم؟ -

 

 :با درماندگی دستانم را در هوا تکان دادم و گفتم

 نه خیر... اما کار درستی نیست که از این باال آمار -

 .د خونه ی ارباب رو بگیریرفت و آمِ 

 

 .به یکباره صدای نیکا را از پشت سر شنید

 .سالم خاله -
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 یبه سمت عقب چرخید و به یکباره دخترک با دستان

 باز به سمتم آمد. دستان کوچکش را دور کمرم حلقه

 کرد و مرا در آغوش کشید. به آرامی روی زمین زانو

 زدم و رو به روی صورت عروسکیش نشستم. بوسه

 ...ای روی لپش نشاندم و در آغوش گرفتمش

 

 

 - سالم به روی ماهت پرنسس کوچولو ...چطوری

 عزیز خاله.

 

 بوسه ای روی گونه نیکا کمی خودش را عقب کشید و

 :ام نشاند و با لبخندی دندان نما گفت

 خیلی دلم تنگ شده بود... امروز انقدر اذیتشون کردم -

 .تا مجبور شدن؛ منو به اینجا بیارن

 

 لبخندم را جمع کردم و در حالی که او را به سمت

 :سوئیت می بردم، پاسخ دادم

 با کیآخ آخ... قرار نبود؛ دختر بدی باشیا... االن  -

 اومدی؟
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 .بابا -

 

 س خوشگل رو به من معرفی نمی کنی؟این پرنس -

 

 نگاهم سمت فاطمه که کنار در ورودی سوئیت ایستاده

 :بود چرخید. با لبخند نیکا را نشان دادم و گفتم

 .این خانوم خوشگله... نیکا خانومه -

 

 فاطمه با ذوق کمی خم شد و دستش را پیش برد. دست

 :فشرد و گفتنیکا را در دست 

 خیلی خوشبختم... منم فاطمه هستم، دوست خزان -

 .جون

 

 بعد از آشنایی نیکا که با حضور فاطمه کمی معذب شده

 بود، همگی وارد سوئیت شدیم. به سمت آشپزخانه

 رفتم و برای نیکا ظرف میوه ای آماده کردم و به

 سمتش رفتم. 
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ی این همه در این حد فاصل شاهد جویدن ناخنهایش بودم. برا

اضطراب آن هم در این سندلم می سوخت. کنارش نشستم و 

پیش دستی اش را ازمیوه پر کردم تا بدون خجالت خودش هر 

دوست دارد بردارد. نگاهش روی انگور چرخی  نوع میوه که

 :زد وگفت

 .خاله اجازه هست امشب پیش شما بمونم -

 

 :ابرو باال دادم و گفتم

 

 کر نکنم، بابات اجازه بدهمدرسه ها باز شده... ف -

 .بمونم

 

 .من مدرسه رو دوست ندارم -
 :فاطمه خندید و گفت

 

 پرنسس خوشگله باید به مدرسه بری تا وقتی بزرگ -

 ...شدی برای خودت خانوم مهندس یا خانم دکتر بشی

 ...بی سواد باشی

 

 :اخمی به فاطمه کرد و گفت
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 ...بلدممن بی سواد نیستم... انگلیسی بلدم و پیانو  -

 ...کالس باله می رم

 

 :سرش را بوسیدم و گفتم

 به به چه خانوم گلی داریم ما... اما من و فاطمه فردا -

 صبح زود باید بریم دانشگاه... اونوقت تو تنها می

 .مونی

 

 

 :با بلبل زبانی تمام پاسخ داد

 .خب اونوقت میرم پیش بابا بزرگ -

 

 ت علت ایننگاهش پراز غم و ترس بود. دلم می خواس

 همه دلهره و فرار از خانه را بدانم. هیچ کودکی در این

 سن چنین رفتاری از خود نشان نمی داد. سری تکان

 :دادم و گفتم

 .باشه بعد از میوه خوردن باهم دوباره حرف می زنیم -

 :دستم را گرفت و گفت

 

 .قول بده؛ منو به پیش خودت نگه دار -
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 .نگاهش النه کرده بوددلم آشوب شد برای التماسی که 

 .بوسه ای روی موهای فرفری خوش حالتش نشاندم

 نفس عمیقی کشیدم و دانه ای انگور از خوشه جدا

 کردم و جلوی دهانش گرفتم. بعد از خوردن کمی میوه

 پیش دستی را روی میز گذاشت و با شیطنت به سمت

 حیاط رفت. 

 

 :به فاطمه نگاهی کردم و گفتم

 .اشم. شام امشب با تومن میرم مراقبش ب -

 

 پلکهایش را روی هم گذاشت و حرفم را تایید کرد. با

 .خیال راحت وارد پشت بام یا همان حیاط زیبا شدم

 دخترک کنار نهال پرتقال ایستاده بود و با دقت

 برگهایش را نگاه می کرد.

 

 :وقتی حضورم را کنارشحس کرد، گفت 

 خاله چرا پرتقال نداره؟ -
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 هنوز یه نهاله باید کمی بزرگ بشه تاعزیزم این  -

 .پرتقال بده

 

 به منم از پرتقاالش می دی؟ -

 

 

 ...بله که می دم اما یه شرط داره -

 

 

 نگاهش به سمت من کشیده شد و با کنجکاوی به

 .صورتم خیره شد

 چه شرطی؟ -

 

 کنارش روی زمین نشستم و او را به نشستن وادار

 :و گفت کردم. با تعجب به زمین نگاه کرد

 .اگه مامان ببینه روی زمین نشستم، دعوام می کنه -

 

 :لبخندی زدم و گفتم



 

 
581 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 .این جا تمیزه عزیزم... من نمی ذارم دعوات کنه -

 

 لبخند شیرینی روی لبانش نقش بست و با دلبری خاص

 :کودکانه اش گفت

 .خاله خیلی دوستت دارم. کاش تو مامانم بودی -

 

 رفاه زندگی می کرد، از خشکم زد. کودکی که در اوج

 مادرش راضی نبود و این نارضایتی را به هر نحوی

 :بیان می کرد. دستش را گرفتم و گفتم

 بیا نون بیار کباب ببر بازی کنیم... دوست داری؟ -

 

 بار اولی که آمده بود، این بازی را یادش دادم و خیلی

 :ذوق می زد. با خنده دستش را پیش کشید و گفت

 .اول من -

 

 :دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم

 باشه به یه شرط؟ -
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 :کنجکاوانه نگاهم کرد و گفت
 چه شرطی؟ -

 

 در حین بازی برام بگی، چرا انقدر ناراحتی... مگه -

 مامان خوشگلت چی کار می کنه، که پرنسس من انقدر

 .دلخوره

 

 :محکم روی دستم کوبید و با خنده گفت

 .خاله سوختی -

 

 :باره دستم را روی دستش گذاشتم و گفتخندیدم و دو

 آفرین عزیزم... حاال برای اینکه دوباره بتونی منو -

 .بزنی و برنده بشی؛ بهم بگو چی شده

 

 در حالی که به دست هایمان نگاه می کرد با کمی من

 :من کردن، زمزمه کرد

 مامانم بده... دعوام می کنه... اون دایی رو دوست -

 ...رو دوست ندارم داره... اما من دایی
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 دلم گرفت. در کلمه به کلمه ای که از زبانش خارج می

 .شد، خشم و نفرت زبانه می کشید

 

 دوباره روی دستم کوبید و با ذوق دستهایش را به هم

 :کوبید و گفت

 برنده شدم. بوسه ای روی لپش نشاندم و بعد از -

 تشویق کردنش، دوباره دستم را روی دستش گذاشتم و

 :گفتم

 دایی اذیتت می کنه؟ -

 

 .دستانش شل شد و سرش را به چپ و راست تکان داد

 :با حیرت گفتم

 پس چرا از دایی بدت میاد؟ -

 

 :با چشمان پر اشک به من صورتم نگاه کرد و گفت

 مانی گفته اگه به کسی بگم... بابا و مامانم می -

 .میرن... من دوست ندارم بابام بمیره... دوسش دارم

 

 دم. دستم را روی نصف صورتش گذاشتم و باشوکه ش
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 :ناراحتی گفتم

 مانی کیه؟ -

 

 .پسر دایی -

 

 نفس عمیقی کشیدم و فهمیدم ماجرا از چه قراره. آهی

 :کشیدم و گفتم

 ...به من بگو... مطمئن باش هیچ کس نمی میره -

 اصال بیا امتحان کنیم... تو به من بگو... قول می دم

 ...ابات نیادهیچ بالیی سر مامان و ب

 

 .با ترس نگاهم کرد و لبهای کوچکش را روی فشرد

 می ترسید حرفی از میان لبهایش بیرون بیاید و بالیی
 سر پدرش بیاید. 

ما دختران بود و  آه از این ترس... ترسی که مخصوص

 ...شیطان صفتها دست آویزی برای سوءاستفاده ی

 

 به من اطمینان داری؟ -

 .اوهوم -
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 دستم گرفتم و نرم نوازشش کردم. با دستش را در

 :مهربانی نگاهش کردم و به آرامی گفتم

 من مراقبت هستم... قول می دم هیچ اتفاق بدی -

 ...نمیوفته

 

 در سکوت نگاهم می کرد. پلکهایم را باز و بسته کردم

 :و با لحن مالیمی گفتم

 مانی چی کار کرده؟ -

 

 :اشک در چشمانش حلقه زد و خیلی آرام گفت

 .کار بد می کنه -

 

 قلبم از جا کنده شد. بغض راه گلویم را بست. فکر

 اینکه این کودک در این سن چنین تجربه ی بدی داشته

 :باشد، منقلبم کرد. با بغض گفتم

 چند بار این کارو کرده؟ -

 

 

 اشک از چشمانش چکید و سرش را پایین انداخت و به
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 :آرامی گفت

 ...هر وقت میاد توی اتاقم -

 

 اونوقت تو چه کار می کنی؟ -

 

 با گریه پرید در آغوشم و سرش را روی شانه ام

 :گذاشت و با هق هق گفت

 من دختر بدی نیستم خاله... من جیغ می زدم تا مانی -

 بهم دست نزنه؛ اما مامانم میومد توی اتاق بهم می

 .گفت؛ من دختر بدی هستم که جیغ می کشم

 

 .؛ اشکم سرازیر شداز هق هقی که در آغوشم می کرد

 اگر مادر این کودک به جای جبهه گرفتن؛ پای درددل

 کودکش می نشست؛ تا این حد آسیب روحی و روانی

 نمی دید. قلبم در حال بیرون زدم از سینه بود.
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تمام وجودم را فرا گرفت. اگر مانی جلوی دستم بود،  خشم 

به بادستانم خودم خفه اش می کردم. من که بزرگسال بودم،

 کنم.  سختی توانسته بودم؛ ماجرای شروین را فراموش

 

 اگر این جابجایی و آمدن به عمارت اتفاق نمی

 افتاد؛ چه بسا یک روانپریش درمانده می شدم. چقدر

 دردناک بود، کودکی در این سن چنین حس بدی را

 تحمل کند و از سوی بزرگترین پناهش مورد عتاب

 زیر گوشش زمزمهقرار بگیرد. در آغوش فشردمش و 

 .کردم

 

 .گریه نکن پرنسسم... من نمی ذارم دیگه اذیت بشی -

 

 همانطور که سرش را روی سرشانه ام گذاشته بود، با

 :گریه نالید

 .می ترسم بابام بمیره... بابامو دوست دارم -

 

 

 دستم را روی موهای فرفریش نوازش وار رو به پایین
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 :کشیدم و گفتم

 .. دیدی االن به من ماجرا روبابات سالمه عزیزم. -

 گفتی؛ هیچ اتفاقی برای بابات نیوفتاد... می خوای بریم

 پایین خودت بابات رو ببینی؟

 

 سرش را از روی شانه ام برداشت و با چشمان پر

 :اشکش به چشمانم نگاه کرد و گفت

 ...خاله من دختر بدی -

 

 نیستی عزیزم... تو خیلی دختر خوبی هستی که از -

 مراقبت می کنی... من کمکت می کنم... قول میخودت 

 .دم، دیگه نذارم چنین اتفاقی برات بیوفته

 

 :هق هق کنان در حالی که سکسکه می کرد، پرسید

 چه جوری؟ -

 

 

 می رم به بابات می گم تا مانی رو تنبیه کنه تا تو رو -

 .اذیت نکنه
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 با ترس روی دهانم دست گذاشت؛ هین بلندی کشید

 :وگفت

 .ه... بابا بفهمه منو می کشهن -

 

 نه عزیز دلم... بابات عاشق توئه... هیچ وقت باعث -

 .آزار تو نمی شه

 

 ...مانی می گفت -

 

 دستم را روی صورتش نوازش وار کشیدم و اشکهایش

 را پاک کردم. با لبخندی که دردهایم را به سخره می

 :گرفت؛ گفتم

؛ - یکننی بد مکه کارایی گه عزیزم ...آدما یدروغ منی ما

 زنن ...هیچ یحرفاشون رو باور نکن ...گولت م

 کس مثل پدرت تو رو دوست نداره ...نگران نباش،

 ترکنم؛ تا بدونه تو دخ یوری تعریف ممن براش ط

 یهست یخوب یخیل...
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 :فکری به ذهنم رسید و بدون درنگ به زبان آوردم

 امروز مانی خونه تون بود؟ -

 

 ت کرد و نچ محکمی گفت. باسرش را رو به باال پر

 :تعجب پرسیدم

 پس چرا این وقت روز اومدی اینجا؟ -

 

 قراره امشب بیان خونه مون... انقدر شلوغ کاری -

 کردم و گفتم بابا بزرگ رو می خوام؛ که مامان مجبور

 ...شد به بابا بگه منو بیاره اینجا

 

 عزیزم مانی چند سالشه؟ -

 

 

 

 :شانه ای باال انداخت و گفت

 

 .نمی دونم -
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 قدش اندازه ی کیه؟ -

 

 :نگاهی به من کرد و گفت

 .از شما بزرگتره... مثل بابا -

 

 مانند دیوانه ها چنگی به موهایم کشیدم و از ته دل

 نفرینش کردم. تا چه حد یک انسان می تواند؛ پست

 باشد که با هم خون خود چنین رفتار کثیفی را انجام

 دهد.

 م با شروین که تا ماه پیشبا یادآوری نسبت خود 

 پسرداییم به حساب می آمد، غده ای چرکین روی قلبم

 رشد کرد.

 

 

 به چشمان زیبای نیکا که منتظر واکنش من 

 بود، نگاهی کردم؛ بوسه ای روی لپهای خیسش

 :نشاندم و گفتم

 قربونت برم؛ دیگه گریه نکن... پیش فاطمه بمون تا -

 .من برگردم
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 :کامل پاک کردم و گفتم صورتش را با کف دست
 همیشه باید بخندی عزیزم... هر وقت از چیزی -

 .ناراحت بودی، حتما به بابا بگو

 

 .می ترسم -

 

 نترس عزیز دلم... بهت قول می دم، بابا مثل یه -

 .قهرمان ازت حمایت می کنه

 

 

 

 !مثل نینجاها؟ -

 :خنده ای کردم و سرم را رو به پایین تکان دادم و گفت

 .ر از اونا. فقط به من و پدرت اعتماد کنبهت -

 

 چشمی گفت و دلم برای مظلومیتش ضعف رفت. فاطمه

 را صدا زدم و نیکا را به او سپردم تا سرش را گرم

 کند. فاطمه متوجه چشمان خیسم شد. با چشمانش علت
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 :را پرسید و زمزمه وار گفتم

 .فقط مراقب نیکا باش تا من برگردم -

 

 ساس بودن موقعیت شده بود، دستفاطمه که متوجه ح

 نیکا را گرفت و با خود به داخل سوئیت برد. صورتم را

 پاک کردم و چند بار نفس عمیق کشیدم. باید به اعصابم

 .مسلط می شدم. از درون گر گرفته بودم و حالم بد بود

 

 

 

 

 تپش قلبم باال رفته بود. تصور اینکه دستان کثیف یک

 یک کودک را لمس کند،روانی پدوفیلی، بدن نحیف 

 حالم را بدتر می کرد. من بزرگ بودم و می توانستم از
 خودم مراقبت کنم، این کودک با این بدن ظریف و

 ...نحیف چه زجری کشیده

 

 از پله ها پایین رفتم و وارد پذیرایی شدم. باالی

 پذیرایی کوروش و پدرش کنار هم نشسته بودند و در

 دند. آرام سالم کردم ومورد مسائل کاری صحبت می کر
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 نگاه هر دو را به سمت خود کشاندم. کوروش از روی

 :مبل بلند شد و گفت

 .شرمنده این دختر ما انقدر باعث زحمت شماست -

 امروز از صبح بهونه ی شما رو گرفته... به حدی که

 .لیلی کالفه شد و بهم زنگ زد تا بیارمش اینجا

 

 :سری رو به پایین تکان دادم و گفتم

 دل به دل راه داره... منم دلم برای نیکا جون خیلی -

 .تنگ شده بود

 

 نظر لطفتونه... مهربونی زیاد از حدتون کار دستتون -

 ...داده

 

 :بدون توجه به تعارفی که نثارم می کرد، گفتم

 .میشه چند لحظه به طور خصوصی با هم حرف بزنیم -

 

 :فتدایی کامران با نگران از روی مبل برخاست و گ

 چیزی شده؟ -

 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم
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 با اجازه تون اول به خو ِد کوروش خان می گم... اگه -

 .صالح دونستن با شما درمیون بذارن

 

 .نگاه کوروش کنجکاوانه روی صورتم می چرخید

 .توقع چنین حرفی را از من نداشت

 مشکلی پیش اومده، خزان خانوم؟ -

 

 .ر اربابعرض می کنم. بریم اتاق کا -

 

 با دست به اتاق کار دایی کامران اشاره کردم و به آن

 سمت رفتم. چیزی نمانده بود اشتباهاً کلمه ی دایی

 کامران را به زبان بیاورم. اتاقی که از وقتی مناسبتم

 .به این خانواده عیان شد برایم قابل رفت و آمد شد

 

 عکسی از مادرم و دایی دیگرم به همراه دایی کامران

 ر آن اتاق بود که مانع می شد، در این اتاق به رویمد

 باز باشد. هر وقت به صورت زیبای مادرم نگاه می

 کنم، هزار افسوس در دلم رشد می کند. 

 می ماند و در کنار خودش بزرگ می شدم؟ چرا نباید زنده

 ن در با نگرانی روبرویم ایستاد وبا بسته شد



 

 
596 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 :گفت
 جور رنگت پریده؟ نگرانم کردی؛ چی شده که این -

 نیکا حرف بدی زده؟

 

 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 ...نه... ابدا -

 

 پس چه چیزی باعث این دیدار خصوصی شده؟ -

 

 ضربان قلبم باال رفته بود و از درون گرمای زیادی به

 سمت صورتم در جریان بود. نمی دانستم حرفم را از

 ر از همه جا را بهکجا شروع کنم که این پدر بی خب

 بمب ساعتی تبدیل نکنم. با تکان دادن سرش که نشان

 از انتظارش داشت، لبهایم را روی هم فشردم و به

 :آرامی گفتم

 ...نمی خوام برداشت بدی از حرفام داشته باشید -

 

 چی شده؟ -
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 می تونین بهم قول بدین روی اعصابتون کنترل -

 گوش کنین؟ داشته باشید و با خونسردی به حرفام

 

 نگرانی در چشمانش النه کرد. گوشه ی چشمانش را

 کمی جمع کرد و چشمان قهوه ایش را به چشمانم

 :دوخت و گفت

 بیشتر از همه این دست دست کردنت داره عصبیم می -

 ...کنه... بگو ببینم چی

 

 نفس عمیقی کشیدم و به آرامی دستم را باال بردم و به

 د و به لبهایم چشمسکوت وادارش کردم. سکوت کر

 :دوخت. به آرامی پرسیدم

 تا حاال علت خشم و عصبانیت نیکا جون رو ازش -

 پرسیدین؟

 

 نفس عمیقی کشید و دستی میان موهایی که تارهای

 سفیدش کامال قابل مشاهده بود، کشید و نگاه

 :کنجکاوش را روی صورتم چرخاند و گفت
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 ی کههمین بود حرفت؟ فکر نکنم، شما در حدی باش -

 ...به من یاد بدی

 

 پلکهایم را روی هم فشردم. در حال انفجار بودم و بی

 خیالی او مرا به مرز جنون می کشاند. تمام ماهیچه

 .هایم به لرز افتاده بود

 این موضوع خیلی مهم تر از اونیه که شما فکر می -

 کنی... مطمئنا اگه مجبور نبودم، محال بود چنین

 .غاز کنمگفتگوی پر استرسی رو آ

 

 :ابرویی باال داد و گفت

 چیزی به شما گفته؟ -

 

 شما تا به حال ازش پرسیدین یا نه؟ -

 

 .با بی تفاوتی دو قدم عقب رفت و به سمت پنجره رفت

 حس می کردم، حرفهایم برایش بی ارزش بود. در حین

 :راه رفتن، گفت

 بله... پرسیدم... اما جز بدخلقی و جیغ و داد چیزی -
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 نشد. اینا وظیفه ی مادرشه که ماشاهلل اونم دستگیرم

 ...غرق قروفر خودشه... حاال چی به شما گفته که

 

 قبل از اینکه به سمتم بچرخد، نفسم را به آرامی از

 سینه بیرون دادم ودستانم را در هم قفل کردم. با

 :استرسی که لرز به صدایم انداخته بود، پرسیدم

 خانومتون دارین؟چه شناختی از خانواده ی برادر -

 

 به سمتم چرخید و موشکافانه به چشمانم زل زد و

 :گفت

 منظورت چیه؟ -

 

 ترس تمام وجودم را فرا گرفت. نمی دانستم گفتگویمان

 را چگونه مدیریت کنم که در آرامش خبر جدیدی که

 کشف کرده بودم را به گوشش برسانم. با اینکه ترسیده

 :پاسخ دادمبودم، شانه ام را باال انداختم و 

 

 - نیکا چه شناخت دارین؟ به یینسبت به پسردا

 نظرتون اینکه این بچه از وجود این خانواده حس

 نیست؟ یزی داره، برای شما سؤال برانگبد!
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 نفس راحتی کشید و لبخندی از روی آرامش خیال، کنج

 :لبش نشست و گفت

 نیکا کال دختر لوس و نسازیه... دوبار پسرداییش به -

 فضولی کردن توی گوشیش دعواش کرده از اونخاطر 

 روز به بعد نسبت به مانی جبهه می گیره... اینم به

 ...تربیت بدش برمی گرده... از بس به حرفاش گوش

 

 :دستم را باال بردم و گفتم

 چرا انقدر ساده از این موضوع گذر می کنین؟ می -

 دونین بیشترین آسیب رو افراد درون خانواده به دخترا

 حمیل می کنن و با ترسوندن اونا، اونا رو به سکوتت

 وا می دارن؟ هر اخالقی که غیر متعارف باشه رو باید

 .بررسی کنین

 

 با تعجب قدمی پیش آمد. آثار نگرانی با سرخی

 صورتش هویدا شد. با بهت نگاهی به چشمانم کرد و

 :گفت

 چی می خوای بگی؟ -
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 ده... لبهایمفهمیدم به همانی که منظورم بود، شک کر

 :را روی هم فشردم و به آرامی گفتم
 دختر شما داره اذیت میشه... می ترسه و جرأت نداره -

 به شما و مادرش حرف بزنه... یه بار به مادرش گفته؛

 مانی اذیتش می کنه اما مادرش اونو دعوا کرده و

 برای جیغ زدناش توبیخش کرده... نیکا به شدت از

 ی خواد وقتی اونا توی خونهپسرداییش می ترسه و نم

 ...تون هستن، اونجا باشه... نمی خوام نگرانتون کنم

 

 :با وحشت قدمی به سمت در برداشت و گفت

 ...اگه بفهمم دروغ گفته -

 

 برای اینکه از بیرون رفتنش جلوگیری کنم، مجبور به

 گرفتن آستین لباسش شدم. ایستاد و با نگرانی به

 کردن نبود. آب دهانم راصورتم خیره شد. وقت سکوت 

 :قورت دادم و گفتم

 خواهش می کنم، از روی تعصب رفتاری از خودتون -

 نشون ندین که دودش توی چشم نیکا بره. نیکا به

 شدت می ترسه، شما آسیب ببینین... من بهش قول
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 دادم، با گفتن این راز شما سالم می مونین... اون بچه

 .دروغ نمی گه داره عذاب می کشه

 

 .باید با دخترم حرف بزنم -

 

 اون می ترسه... اگه این نگرانی که من در چشماتون -

 می بینم، رو نیکا ببینه، زبونش قفل می شه... خواهش
 می کنم، منطقی برخورد کنین. سعی کنین، بیشتر از

 .قبل مراقبش باشین... همین

 

 .دستی روی چانه اش کشید و دستم را کنار کشیدم

 ه؟چی براتون گفت -

 

 با اینکه خجالت می کشیدم، اما باید می گفتم. سرم را

 پایین انداختم و هر چه از زبان نیکا شنیده بودم، را

 بازگو کردم. هر لحظه صورتش سرختر می شد و من

 برای آگاه کردن این پدر بدون کم و کاست حرفهای

 دخترش را منتقل کردم.
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وار کوبید وقتی علت ترس دخترش رافهمید، با مشت روی دی 

 :و نعره کشید

 زنده ش نمی ذارم... از مادر زاده نشده، کسی -

 دخترمو اذیت کنه... می کشمش این حروم لقمه ی

 ...آشغال رو

 

 چنان نعره ای کشید که قالب تهی کردم. با ترس

 .بازویش را چنگ کشیدم و مانع خارج شدنش شدم

 خواهش می کنم، به اعصابتون مسلط باشین... این -

 ری ممکنه خانواده تون از هم بپاشه... هر چه باشهجو

 ...اون پسر برادرزنتونه

 

 :با خشم بازویش را عقب کشید و فریاد کشید

 هر خری می خواد باشه... باید تاوان کثافت بودنش -

 .رو پس بده

 

 

 

 .به سرعت از در خارج شد و به یکباره در جا ایستاد

 لت اینبا تعجب از پشت سر نگاهش می کردم و ع



 

 
604 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 توقف را نمی دانستم که صدای لرزان دایی کامران را

 :شنیدم

 این جا چه خبره؟ تاوان چی؟ -

 

 :کوروش با خشم دستانش را مشت کرد و غرید

 باید برم حساب یه عوضی رو برسم و برگردم... شما -

 .مراقب نیکا باشین

 

 با خشم از کنار دایی کامران رد شد. رنگ دایی کامران

 و با حیرت به رفتنش نگاه می کرد. وجود پریده بود

 من از استرس به لرز افتاده بود. با صدایی که به شدت

 :می لرزید رو به دایی کامران گفتم

 

 ...خواهش می کنم جلوشو بگیرین -

 

 چی گفتی بهش؟ -

 

 .شما جلوش رو بگیرین... از خودش بپرسین -

 

 بغضم ترکید و اشک روی صورتم جاری شد. با حیرت
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 گاهش روی صورتم چرخی خورد و به سمت پسرشن
 رفت و درست کنار درورودی مانع رفتنش شد. 

 

 بعد ازکمی حرف زدن، این بار هر دو به سمت در ورودی

و  رفتند. مانده بودم چه کنم. می ترسیدم اتفاق بدی بیوفتد

 باعثش من باشم. 

 

نمی دانستم از آگاه شدن آنهاخوشحال باشم یا غمگین... 

ه این غیرت و تعصبها دست و پای دختران را می بندد همیش

 .لبانشان می زند و مهر سکوت روی

 

 پدربزرگ از اتاقش بیرون آمد و با دیدن حال و روزم،

 نگران شد. مجبور شدم برای او هم ماجرا را تعریف

 کنم. عصبانی شده بود اما کنترل رفتارش را از دست

 نداد.

 صدا زد. وقتی مرا روی مبل نشاند و مریم را 

 مریم نزدیکمان شد، دستور آوردن شربت را داد و

 کنارم نشست. چهارستون بدنم می لرزید. دستم را

 :گرفت و گفت

 برخالف تصور شما زنها... نمی شه همیشه با گفتگو -
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 مسائل حاد رو برطرف کرد. اون مردک باید بفهمه هر

 خطایی که بکنه، باید تاوانش رو پس بده... اگه ما

 سکوت کنیم، خیلی راحت از نیکا ناامید بشه، همین

 ...کار رو با یه دختربچه ی دیگه می کنه

 

 ...می ترسم زندگیشون -

 

 نفس عمیقی کشید و سرش را رو به پایین تکان داد و

 :گفت

 لیلی از اولش هم وصله ی تن ما نبود... هر چه به -

 کوروش گفتیم، گوش نکرد. چند سال باهم دوست بودند

 کوروش دلبسته شده بود... حاال این امتحان خوبی از و

 لیلی می شه... اگه طرف دخترش باشه، لیاقت این

 خانواده رو داره اگه در برابر کوروش بایسته... همون

 ...بهتر که زندگیشون

 

 :با وحشت از طالقی دیگر... میان حرفش پریدم

 وای نه... تورو خدا شما جلوشونو بگیرین... نمی -

 ...م باعث چنین اتفاقی من باشمخوا
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 .یک بار خواهرم طالقش را به گردن من انداخته بود

 نمی خواستم، خانه ای دیگر به خاطر رفتار من خراب

 .شود

 بعضی اتفاقات باید کنار هم چیده بشه تا عیار آدما -

 نتوی زندگی مشخص بشه... االن وقت مشخص شد

 .عیار لیلیه

 

 :به ساعت خیره شدم و گفتمدلم آشوب شد. با نگرانی 

 ...پدربزرگ می ترسم... من به نیکا قول دادم -

 

 

 مریم لیوان شربت را روبرویم گرفت. واقعا به شیرینی

 آن احتیاج داشتم. کامم تلخ بود و لرزش تنم بیشتر شده
 بود. در حال نوشیدن شربت بودم که نیکا از پله ها

 .پایین آمد و اسمم را صدا زد

 .کجایی خزان جون -

 

 از روی مبل برخاستم تا مرا ببیند. با دیدن پدربزرگ

 کمی خودش را جمع و جور کرد. به آرامی کنارم ایستاد
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 :و گفت

 بابام کو؟ -

 

 اشک در چشمانم حلقه زد. با نگرانی مشتی روی

 :بازویم کوبید و گفت

 بابام کو؟ -

 

 :پدربزرگ او را به سمت خود کشید و گفت

 م... با بابابزرگ خرید رفتن... بیابابات خوبه عزیز -

 .پیش من دخترم

 

 .با سرتقی دستان پدربزرگ را عقب زد و کنارم نشست

 هنوز به دستان مردانه ی عزیزانش واکنش نشان می

 داد. حالش را درک می کردم. دوماه پیش خودم چنین

 حسی داشتم و فقط خجالت باعث می شد، واکنشی نشان

 .ندهم

 

 نشستیم. فاطمه بدون اینکه ازتا آخرشب دور هم 

 چیزی خبر داشته باشد، مجبور شد به طبقه ی پایین
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 بیاید. خوشبختانه حضور او باعث شد، نیکا سرگرم
 باشد.

 

نمانده بود. هر  از درون در حال انفجار بودم و دل توی دلم 

چه ساعت بیشتر جلو می رفت، بی تابتر می شدم. گاهی 

یپرسید و با بی حوصلگی فاطمه از سرکنجکاوی سوالی م

 .جواب سرباال به او می دادم

 

 

 نگرانیم وقتی به اوج رسید که ساعت روی نیمه شب

 ایستاد و فاطمه مجبور شد به سوئیت برگردد. با اشاره

 ای به او فهماندم مشکلی پیش آمده و باید در کنار نیکا

 بمانم. در چشمان پدربزرگ هم نگرانی موج می زد. در

 شه ای زل زده بود و حرفی نمی زد.سکوت به گو

 

 ساعات آخر خیلی بهانه می گرفت. چندبار به گوشی نیکا 

پدرش زنگ زدیم تا با شنیدن صدای پدرش آرام شود؛اما 

 وقتی جوابی نشنید، بی تابیش بیشتر شد. 
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 دروغگو می خواند و فکر می کرد، بالیی به سر پدرش مرا

جز  امد ز دستم بر نمیآمده. دلم برایش می سوخت... کاری ا

 ...سرگرم کردنش

 

 مجبور شدم انقدر با او بازی کنم و ذهنش را منحرف

 کنم تا از خستگی روی کاناپه خوابش برد. به امر
 پدربزرگ او را درون اتاق عمویش روی تخت

 خواباندم و خودم کنارش روی زمین خوابیدم. 

 

 ی براینکهقبل ازاینکه فاطمه بخوابد؛ پیامی به او دادم. مبن

زمین  فردا همراه او به دانشگاه نمی روم. گوشی را روی

 .گذاشتم و به سقف چشم دوختم

 

 صدای صحبت کرد ِن پدربزرگ با تلفن را می شنیدم؛ از

 حرفهایش مشخص بود، کسی را برای پیگیری حال

 کوروش مأمور کرده... با اینکه ذهنم درگیر بود،

 .بودنفهمیدم چه زمان خواب چشمانم را ر

 

 نمی دانم چقدر در خواب بودم که با صدایی هراسان از

 خواب پریدم. با ترس روی تشک نشستم و به در چشم
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 دوختم. نور از زیر در به داخل اتاق می تابید. صدای

 حرف زدن چند مرد شنیده می شد. بیشتر صدای دایی

 کامران به گوش می رسید که سعی داشت، کوروش را

 .آرام کند

 

 باش پسر... االن نیکا از خواب بپره، وحشتآروم  -

 می کنه تو رو اینجور ببینه... برو اتاق کارن بگیر

 .بخواب

 

 .صدای پدربزرگ هم شنیده شد

 نیکا کلی گریه کرد و بهونه گرفت... چه غلطی می -

 .کردین این همه طولش دادین

 

 :کوروش در جوابش گفت

 سراغ وقتی رفتیم، تازه رسیده بودن، پررو پررو -

 نیکا رو گرفت... نفهمیدم چی شد که یهو دیدم صورتش

 غرق به خونه... فریاد کشیدم و حیوون بودنش رو تو

 صورتش کوبیدم. پدرش می خواست دفاع کنه که

 درگیری بیشتر شد... اگه کارن نمیومد، ممکن بود،

 .جنازه ی پسرش را روی دستش بندازم
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 حرفهایش که تن بی اراده به سمت در رفتم. با شنیدن

 باالیی داشت و تا توی اتاق می آمد؛ دلهره دلم را خنج

 کشید. از هر چه می ترسیدم، اتفاق افتاده بود. دلیل آن

 همه استرس همین اتفاق بود. 

 

کشیدم و در اتاق را باز کردم. تپش قلب  دستی روی موهایم

بود. به آرامی سمت پذیرایی پیچیدم. چهارمرد  امانم را بریده

قرار داشتند. که دونفرشان پشت به من بودند و دو  روبرویم

نفردیگر که رو به من ایستاده بودند؛ دایی کامران بود 

 ...وکوروش

 

 با دیدن صورت کبود و خونین کوروش خون در رگهایم

 :منجمد شد. بدون اراده جلو رفتم و با نگرانی پرسیدم

 و؟یا خدا... چی به سرخودتون دادین؟ خانومتون ک -
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 هر چهار مرد به سمت من چرخیدند. با دیدن استاد

 محتشم که با حیرت به من چشم دوخته بود، هین بلندی
 کشیدم و دستم را روی لبهایم گذاشتم. در بین آن همه

 استرس همین آدم اخمو را کم داشتم. 

 

سفیدش خونی و روی دستش زخمی بود. برای  گوشه ی لباس

ستاد. فکرش را نمی کردم، چندثانیه زمان از حرکت ای

  درچنین موقعیتی روبروی هم در آییم... دایی کامران که

 :بهت مرا دیده بود، کنارم ایستاد و گفت

 نگران نباش دخترم. کارن پسر کوچیکمه... شما -

 .ندیدیش

 

 بدون توجه به نگاه دریده و پرحیرت کارن، به تایید

 گرانیحرف دایی سری رو به پایین تکان دادم و با ن

 :رو به کوروش کردم و گفتم

 کوروش خان، من از شما قول گرفتم... اگه نیکا شما -

 رو این جور ببینه، سکته می کنه! اون بچه س... با

 ...دیدن شما می فهمه حرف مانی درست بود
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 .کوروش گوشه ی لبش را با انگشت شست پاک کرد

 :از هیجان زیاد نفس زنان گفت

 ..... به سزای کارش می رسوندمباید اون آشغال رو. -

 شانس اورد که بابا همراهم بود... محال بود زنده

 ...بذارمش

 

 .بغض راه نفسم را بست و بی اراده اشکم سرازیر شد

 سناریوی شروین به راه افتاده بود. گرچه در آن مورد
 من مقصر نبودم اما این بار به یقین من مقصر بودم. با

 ت تکان دادم و رو به داییگریه سرم را به چپ و راس

 :کامران گفتم

 ...شما چرا مراقب نبودین... این کار درست نبود -

 

 :دایی کامران دستانش را در هوا تکان داد و گفت

 یه بار قبال بهت گفته بودم... این کارای مردونه رو -

 به خودمون بسپار... همین که مارو هوشیار کردی،

 ...دیر شده ازت ممنونیم... برو بخواب خیلی
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 بی اراده چشمانم پر اشک شد. از ترس و استرس زیاد

 کنترل احساسم را از دست داده بودم. کوروش پسردایی

 .من بود، بدون اینکه بداند؛ زندگیش برایم مهم بود

 

 وقتی خون روی صورتش را دیدم حس قرابت را به

 .وضوح درک کردم. ما از یک ریشه بودیم

 ایی کامران دیده بودم، کششمحبتهایی که از طرف د

 مرا نسبت به خانواده اش بیشتر کرده بود.

 

 این 

 موضوع را وقتی متوجه شدم که با دیدن نیکا ذوق

 بیشتری از سری قبل در دلم داشتم. کارن بار اولی که
 او را دیدم برایم غریبه ای بیش نبود اما االن پسرداییم

 می شد، به حساب می آمد. شرم از رفتار گذشته باعث

 .نتوانم به راحتی با او برخورد کنم

 

 

 فکر می کنین با این حال خوابم می بره... اگه می -

 .دونستم چنین کاری می کنین، محال بود به شما بگم
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 کارن که سکوت کرده بود، کنار کوروش ایستاد و رو

 :به پدرش گفت

 این دختر کیه که توی خونه ی ما جلوون می ده؟ -

 

 :کامران، کوروش با بی حوصلگی گفت قبل از دایی

 ...دختر آقای راستگوس... همون که بهت گفتم -

 

 :دست روی شانه ی کارن گذاشت و گفت

 ممنون داداش... برو استراحت کن. تورو هم از -

 .خواب و زندگیت انداختم

 

 این چه حرفیه... اگه خان زودتر زنگ می زد، نمی -

 هنوز کار دارم... اگهذاشتم تنها بری... با اون جونور 

 .اون زن عفریته ت نبود، میفرستادمش قبرستون

 

 :پدربزرگ نچی کرد و رو به کوروش گفت

 آروم باش... فردا اولین کاری که می کنی، تا یه مدت -

 از شهر دور می شی... نیکا رو هم همینجا بذارین. من
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 و خزان و پدرت ازش مراقبت می کنیم... با این وضع

 .ن شکایت کننممکنه ازتو

 

 :دایی کامران گفت

 نترسین... با گندی که اون حیوون باال اورده محاله -

 شکایت کنن... فرار برای بزدالس... تا یه مدت همین

 .جا می مونه تا ببینم لیلی طرف کیه

 

 :کوروش با خشم گفت

 چیزی نمونده بود، میون اون جیغ زدناش، گردنش -

 ...ی ناموسارو بشکنم. تف به ذاتشون بیاد ب

 

 :کارن اخمی کرد و رو به خانواده اش گفت

 من میرم خونه... شما هم استراحت کنین... فردا -

 .برمی گردم، ببینیم قراره چه کار کنیم

 

 :پدربزرگ سری تکان داد و گفت

 برو پسرم... کار اصلی رو امشب کردین... تو به -

 .کارت برس... خبری بود، خودم بهت اطالع می دم

 ن سری تکان داد و با اخمهای همیشه درهم فروکار
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 .رفته اش خداحافظی کرد وبه سمت در ورودی چرخید

 برای لحظه ای نگاهش در نگاهم گره خورد. گوشه ی

 چشمش کمی جمع شد و رعشه ای به جانم افتاد. یاد

 حرفهایی که آنروز نثارش کردم، افتادم و از شرم سرم

 دا بیرون داد و ازرا پایین انداختم. نفسش را پر ص

 :کنارم گذشت. کوروش با صدای آرامی پرسید

 

 نیکا کجاست؟ -
 بعد از مطلع شدن از حال نیکا از من تشکر کرد و

 :گفت

 من پیشش می خوابم... بهتره دیگه مزاحم شما نشیم -

 

 

. 

 خواهش می کنم، چه مزاحمتی... اگه اجازه بدین من -

 شه و شما روپیشش می مونم... می ترسم صبح بیدار 

 .این شکلی ببینه،  زهره ترک بشه

 

 :سری به تایید حرفم تکان داد و بی رمق گفت

 .ممنون از محبتت... انشاهلل برات جبران کنم -



 

 
619 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 .کاری نکردم... در برابر زحمات ارباب ناچیزه -

 

 سری تکان داد و به سمت آخرین اتاق رفت. اتاقی که

 مدتهاست بالاستفادهشنیده بودم قبال اتاق کارن بوده و 

 باقی مانده... در واقع من و نیکا در اتاق کاوه خوابیده

 بودیم... 

 پسردایی دومم که هنوز چشمم به جمالش

 روشن نشده بود. دایی کامران کنارم ایستاد و در حالی

 :که به رفتن کوروش نگاه می کرد، گفت

 !ممنونم... خوبه که تو هستی -

 

 !شه، داییمی ترسم زندگیشون خراب  -

 

 زندگی که از اول پایه شو کج بچینن یه روزی فرو -

 می ریزه... کوروش بد اورد... االن مهم تر از

 ...کوروش، دخترشه

 

 

 نیشاید اون پسر از روی مشکل روا-
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 - مشکلم داشته باشه باید بره خودشو درمان کنه؛

 بچه ی معصوم و ترنه اینکه با روح و روان یه دخ

 حرف ین...اتفاقا اولش که رسیدیم همپاک بازی کنه 

 کرد و یرو به پدرش زدم ...اگه پسرش حماقت نم

 کرد؛ کوروش ینیکا رو به دیوونه بودن، متهم نم

 کرد یشد و کتکاری نم ینم صبیع.

 

 

 

 حرفش درست بود. من تجربه ای که بزرگترها داشتند؛

 را نداشتم. از دید یک دختر هجده ساله به قضایا نگاه

 ...م... ترس اولین و آخرین جبهه ی ما دختراستمی کن

 

 آن هم در برابر شیاطینی که خو ِد شیطان از کارشان

 انگشت به دهان می ماند... گاهی واژه ی انسانیت را

 گم می کنم... واقعا چنین شیاطینی از انسانیت هیچ

 بویی نبردند یا قلبی توی سینه ندارند؟
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ی می کنند و شبها با و روان کودکی باز چگونه با روح 

آرامش میخوابند؟! سوالی که ذهنم را ساعتها درگیر کرد و 

 تشک مدام قلت زدم.  روی

 .نزدیک صبح بود که پلکهایم ازخستگی زیاد روی هم افتاد

 

 

 

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

 

 با نوازش دست کوچکی روی صورتم از خواب

 م. باسنگینی که روی پلکهایم نشسته بود، بیدار شد

 دیدن صورت نگرا ِن نیکا روی تشک نیم خیز شدم و به

 :صورتش خیره شدم. با دیدنم لبخندی زد و گفت

 خاله وقته ناهاره... چرا بیدار نمی شی؟ خاله فاطمه -

 !از دانشگاه اومده اما شما هنوز خوابی

 

 .سردرد عجیبی داشتم و چشمانم به شدت درد می کرد

 ناباوری به ساعت دستی روی صورتم کشیدم و با

 گوشی خیره شدم. باورم نمی شد ساعت یک بعد ازظهر
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 .باشد. به سرعت از بلند شدم و رختخوابم را جمع کردم

 :نگاهی به صورت آرام نیکا کردم و پرسیدم

 باباتو دیدی؟ -

 

 :لبهایش را کمی روی به پایین داد و گفت

 .اوهوم... گریه کردم -

 

 موهایم را رو به عقبکنارش زانو زدم و درحالی که 

 :می کشیدم، پرسیدم

 ...چرا گلم؟ دیدی که بابا زنده س و -

 

 ..زخمی بود... صورتش کبود شده -

 

 مردا گه گاهی این جوری می شن... نگران اون -

 .ب خوب می شهنباش... تا دو روز دیگه خو

 

 ...مامان نیومده... بابا می گه؛ فعال این جا می مونیم -

 میشه؛ خاله؟پس مامانم چی 
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 مانده بودم چه جوابی به سوالش بدهم. دستی روی

 :موهایم کشیدم و لبخندی روی لبم نشاندم و گفتم

 !از بابات می پرسیدی؛ عزیزم -

 

 

 

 بغض کرد و دستش را روی لباسم گذاشت و با

 :معصومیت تمام گفت

 بابا خیلی عصبانیه... اسم مامانو اوردم، سرم داد -

 .کشید

 

 برای کودکانه هایی که در این وانفسا رنگدلم سوخت 

 بغض می گرفت. دستش را درون دستم گرفتم و

 .نوازشش کردم

 دلخور نشو... بعضی وقتا همه ی باباها این جوری -

 میشن... دو روز دیگه خوب میشه. من مطمئنم پدرت

 تو رو خیلی دوست داره و برای راحتی و آرامشت هر

 .کاری می کنه



 

 
624 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 ...از مامانم مهربونتره... اما امروزمی دونم...  -

 

 :لپش را کشیدم و با خنده گفتم
 امروز رو فراموش کن... بریم ناهار بخوریم که این -

 .خاله ی خوابالوت حسابی گشنه ش شده

 

 :به آنی لبهایش رو به باال کش آمد و گفت

 مریم برامون ماکارانی درست کرده... من عاشق -

 .ماکارانیم

 

 هر دو از اتاق بیرون آمدیم. وارد سرویسلبخند زنان 

 بهداشتی شدم و به صورتم آبی زدم تا خوابالودگیم

 کمتر به چشم بیاید. نیکا پشت در به انتظار ایستاده

 بود. با دیدنم لبخند زد و دست کوچکش را میان

 انگشتانم فرو برد.

 

کوروش و پدر و پدربزرگش .باهم به سمت آشپزخانه رفتیم 

سته بودند وبه آرامی حرف می زدند. خبری از دور میز نش

 نبود. مریم و طوبی خانم
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کردند و به ما  با شنیدن سالم بلندی که من سر دادم، سکوت 

 :کرد و پرسید چشم دوختند. پدربزرگ مهربانانه نگاهم

 خستگیت دررفت دخترم؟ -

 

 :لبخندی زدم و گفتم

 .شرمنده، خواب موندم... نزدیک صبح خوابم برد -

 

 :نیکا با شیرین زبانی گفت

 .بابایی من بیدارش کردم -

 

 .آفرین گل دخترم -

 

 :دستی روی موهای نیکا کشید و رو به من گفت

 

 - که پیش اومد؛ همه مون حالمون بدت با اون جریانا

 کنار خانواده ی ما یبود ...ممنون با اون همه خستک

 موندی و نیکا رو تنها نذاشت.

 

 - ...در برابر دیور نفرماکنم، این ط یخواهش م

 لطف شما کاری نکردم؛ ارباب.
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 حاال که قرابت فامیلیمان را می دانستم، سخت بود مانند

 غریبه ها حرف بزنم. مجبور بودم برای مخفی ماندن

 رازمان نقش بازی کنم. 

 

نیکا را کنار پدرش نشاندم وکوروش با محبت دستی روی 

د. من هم کنار دایی موهای فرفریش کشید وبرایش غذا کشی

کامران نشستم وسرگرم غذا خوردن شدم. از فاطمه خبری 

 نبود و میدانستم تا ساعت چهار بعد از ظهر کالس دارد. 

 در حالیکه ظرفها را از روی میز جمع می کردم، در ورودی

قرار  باز شد و کارن با قامت بلند باالیش در معرض دیدم

 گرفت. 

 

سرش بسته شده بود و  کش پشتموهایش مانند سری قبل با 

ته ریش بلند قهوه ایش بیش ازحد به آن چشمان عسلی مغرور 

 .اما جذاب می آمد

 

 بی اراده سرم را پایین انداختم. نمی دانم چرا با دیدن
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 او تا این حد خجالت می کشیدم. برعکس او با کوروش

 احساس راحتی بیشتری داشتم. 

 

اما کارن مستثنا بود. همان مانند برادرم با او رفتارمی کردم 

در اولین دیدار با او داشتم، دست و پایم را  برخورد بدی که

 به لرز میانداخت. 

آن روز را  هراسم از این بود که؛ زبان باز کند و ماجرای

حضورم، کنار  به برای دایی کامران تعریف کند. بدون توجه

پدرش نشست و بعد از کمی حال واحوال کردن، رو به من 

 :فتگ

 .اگه از غذا چیزی مونده برام بیار -

 

 :پدرش با اخم نگاهش کرد و گفت

 خزان خدمتکار این خونه نیست... صبر کن تا مریم -

 .رو صدا کنم

 

 قبل از اینکه دایی کامران اسم مریم را صدا بزند،

 :بشقابی برداشتم و گفتم

 ایرادی نداره، ارباب... من با کمال میل این کارو می -

 .کنم
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 :ابرویی باال داد و رو به پدرش گفت
 قرار نیست هر کی اومد توی این خونه، خودش رو -

 صاحبخونه بدونه... کوروش می گفت؛ دختر

 مشاورته... همین که توی این عمارت می چرخه و

 توی خوابگاه نیست؛ براش یه امتیازه. زیادی به زیر

 ...دستاتون لطف کنین، توهم برشون می داره بابا

 

 شنیدن طعنه ای که زد، تمام بدنم گر گرفت. دستم به با

 لرز افتاد و بدون اینکه نگاهش کنم با حرص بشقاب را

 پر از ماکارانی کردم. 

 

 

 

کوروش از پشت میز بلند شد وبشقاب پر از ماکارانی را از 

 :برادرش گذاشت و گفت دستم گرفت و جلوی

 تیخزان مثل یکی از اعضای این خانواده س... وق -

 بابا روش حساسه، بهتره مراقب رفتارت باشی. بیشتر

عمارت  از همه ی ما مراقب پدربزرگه و از وقتی به این

 .اومده، حال بابا هم بهتر شده
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 نیکا از روی صندلی پایین آمد و کنارم ایستاد و با لحن

 :کودکانه اما عصبانیش رو به عمویش گفت

 یلی بهتره وتازه شم خاله ی مهربون منه و از تو خ -

 .خیلی دوسش دارم

 

 به یکباره دایی کامران و پدربزرگ و کوروش زیر

 خنده زدند. هر کدام به نوعی قربان صدقه ی شیرین

 زبانی او رفتند. 

 

 

 

اش رفتم. دیگر جای  در دلم قربان صدقه ی لحن کودکانه

 :و رو به دایی کامران گفتم ماندن نبود. سرم را پایین انداختم

 .با اجازه تون من می رم به کارام برسمارباب  -

 

 پدربزرگ که دلتنگی در نگاهش موج می زد، زمانی

 :که از کنارش می گذشتم، دستم را گرفت و گفت

 .دخترم امشب بیا برام کتاب بخون -
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 چشمی گفتم و از آشپزخانه بیرون رفتم. نگاه

 زیرچشمی کارن را احساس کردم و به روی خود

 ن جمع از برخورد ما خبر نداشت ونیاوردم. کسی در آ

 خوشحال بودم که لب باز نکرد و آبرویم را نبرد.

این زبان تند و تیز چه شرمندگی ها که برای آدم به  گاهی 

 .بارنمی آورد

 

 

 تازه وارد سوئیت شده بودم که صدای زنگ گوشی بلند

 شد. با دیدن شماره ی خانه یمان، دلم برای پدرم پر

 کشید.

بودم که از حالش غافل ماندم... ازترس فرناز دختر بدی  

جرأت زنگ زدن به خانه را نداشتم تابپرسم... روزهای بی 

 همسری را چگونه سپری میکند؟

 

حال خوبی  با یک دختر نیمه دیوانه و روان پریش مطمئنا 

نداشت! تا تماس برقرار شد، سالم کردم وحالش را پرسیدم. 

 .دصدای گرمش در گوشم طنین اندازش
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 سالم به روی ماهت دخترم. حالت خوبه؟ -

 

 ممنون بابا... خوبم. شما چه کار می کنین؟ -

 

 .ای... می گذرونم بابا... دانشگاه چطور بود، دخترم -

 راضی هستی؟ چند روز در هفته کالس داری؟

 

 لبخند روی لبانم نشست. دلتنگش شده بودم. پدرم جزو

 م... وقتی گوشیکم حرفترین مردانی بود که می شناخت

 به دست گرفته بود و پشت تلفن حرف می زد، نشان

 ...می داد، چقدر دلتنگم شده

 

 خدا روشکر بد نیست... دیروز کالس داشتم. امروز -

 نشد برم... پنج شنبه هم کالس دارم. کال سه روز در

 .هفته کالس دارم

 

 

 یبینیخدا رو شکر که نتیجه ی تالشت رو داری م-

 داری؟مشکل اونجا ن
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 قلبم به شدت می کوبید. از نگرانیش بغض راه نفسم را

 :بند آورد. نفس عمیقی کشیدم و پاسخ دادم

 تنها دوری از شما و دلتنگی مشکلیه که دارم... بابا -

 حال فرناز چطوره؟

 

 :آهی کشید و گفت
 رفت سر خونه و زندگی خودش... حوصله ی دیوونه -

 نداره و دوست بازیاشو نداشتم... وقتی خودش عقل

 ...داره میون آتیش خونه بسازه، فرستادمش رفت

 

 شوکه شدم. حرف در دهانم خشک شد. با صدایی که به

 :زور شنیده می شد، نالیدم

 واقعا رفت؟ -

 

 آره بابا... هنوز عقلش کمه... می دونم چند وقت بعد -

 با سری رو به پایین برمی گرده... بعضی آدما تا زمانی

 سنگ نخوره معنی سقوط رو نمی که سرشون به

 ...فهمن
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 :آهی کشیدم و گفتم

 .نمی خواستم زندگیش به چنین مرحله ای برسه -

 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 می دونم بابا... کاریش نمی شد کرد. راستی برای -

 ...مراسم مادرت

 

 مکثی کرد و آتش به دلم زد. چه زود یک ماه گذشته

 بیرون می آمد، حرفش را بود. با صدایی که از ته چاه

 .به زبان آورد

 منظورم مراسم زهراس... تو رو بیشتر از دخترای -

 .خودمون دوست داشت

 

 :بغضم ترکید و با گریه گفتم
 مامان زهرا تا آخر عمرم مادرم می مونه... همونطور -

 ...که شما بابا مهدی منی از هیجده سال پیش تا ابد

 

 و در آخر با صداییصدای نفس های بلندش را شنیدم 
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 :که از بغض می لرزید، گفت

 .زنده باشی دخترم... منتظرتم -

 

 .قربونت بشم بابا -

 

 دهانم باز بود تا کلمه ی بعدی را از دهان خارج کنم،

 که صدای بوق ممتد در گوشم پیچید. نفس در سینه ام

 .حبس شد. دردش از پشت تلفن هم قلبم را مچاله کرد

 

 کنار درخت پرتقالم ایستادم و بهوارد حیاطم شدم و 

 اشکهایم اجازه ی جاری شدن را دادم. دلم برایش خیلی

 تنگ شده بود. تنهایی پر غمی را می گذراند و فرناز

 ...هم استخوان الی زخم شده بود

 

 درخت پرتقال مرا به پدرم وصل می کرد. سبزی و

 پرشاخ و برگیش مرا به یاد پدر فعال و کاریم می

 ردی که کم حرف می زد اما تا جایی که جانانداخت. م

 داشت اهل عمل بود... نگاهم روی یکی از پرتقالهایی

 که اندازه ی توپ پینگ پونگ شده بود، زوم بود. 
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بود  سه تا از پرتقالهایش برایش مانده بود. هنوز کوچک فقط

 ...و همین سه تا پرتقال را هم از روی غیرت نگهداشته بود
 و... پدر ژپتوت می دونه؛ چه راحت تویخانم پینوکی -

 عمارت اربابی جولون می دی؟

 

 با صدایی که از پشت سرم شنیدم، به حالت شوک به

 سمت عقب چرخیدم و ط ّره ای از موهایم به شاخ و

 برگ درخت گیر کرد و کشیده شد.

 

از درد آخی گفتم وبی اراده چشمانم را بستم. قبل از اینکه  

م برود، دستی موهایم را از میان برگها موهای دستم به سمت

 کشید و بوی عطر خنکش ریه هایم را خنک کرد. بیرون

به عقب برداشت و با تعجب به صورتش خیره  گامی 

 .نور خورشید نگاه عسلیش را شفاف و دلربا کرده بود.شدم

 

 .درست مانند دو جام عسل چشمک می زد

 .یدخوردنی نیستم... وگرنه به تو چیزی نمی رس -
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 به یکباره گرمای شدیدی از درون شکمم به سمت

 صورتم هجوم آورد. سرم را با شرم پایین انداختم. با

 :صدایی که از خجالت به لرز افتاده بود، لب زدم

 می شه برگردین پایین؟ -

 

 .جوابم رو بگیرم می رم -

 

 سکوتش مجبورم کرد دوباره نیم نگاهی به صورتش

 ده بود و با گره خوردنبیاندازم. به صورتم زل ز

 :نگاهمان ابروهایش را درهم کشید و گفت
 از کی تاحاال دختر یه مشاور، به چنین عزت و -

 احترامی رسیده که خودش رو دختر اربابش می دونه؟

 نکنه واقعا خواهرمی و بابام داره نقش بازی می کنه؟

 

 

 

 .مجبور شدم اعتراف کنم تا آبروی دایی کامران نرود

 :م را قورت دادم و با سری رو به پایین لب زدمآب دهان
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 ببخشید... اونروز مجبور شدم دروغ بگم تا از دست -

 .شما خالص شم

 

 :نیشخندی زد و گامی جلو آمد و به آرامی گفت

 مگه گرفته بودمت که می خواستی خالص شی؟ فکر -

 نکردی با اون دروغت آبروی ارباب رو جلوی دوستای

 ه ی دوستام کردی؟من بردی و منو مضحک

 

 .از ترس شانه هایم را رو به باال دادم و کمی عقب رفتم

 با صدایی که از ته چاه بیرون می آمد، تند وسریع

 :گفتم

 گفتم ببخشید... اون زمان شما رو نمی شناختم و فکر -

 ...می کردم؛ مسافری و قصد اذیت کردنم رو داری

 به منارباب همیشه به من لطف داشته و مثل دخترش 
 .محبت کرده... همیشه مثل پدرم دوستش داشتم و دارم

 .از این لحاظ دروغ نگفتم

 

 پوزخندی زد و دستش را درون جیبش فرو برد و به

 سمت گلدانهایم قدم برداشت. استرس تمام وجودم را
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 فرا گرفت. دل آشوبه گرفتم و دوست داشتم هر چه

 زودتر از شرش خالص شوم.

 

به سمت گلدانهایم کشیده شد. دستی  امشنگاهم با گامهای آر 

 :شمعدانیم کشید و گفت روی برگ گلدان

 دوست ندارم فکر کنی چون پدرم به تو لطف داره منم -

 چنین لطفی رو به تو دارم... در مورد درست خیلی

 سخت می گیرم و بیشتر از دیگران روی تو زوم می

 ...کنم

 

 چرا انقدر از من بدتون میاد؟ -

 

 

 و درست سینه به سینه ام ایستاد و به چرخی زد

 :چشمانم زل زد و گفت

 راستشو بگم؟ -

 

 .اوهوم -
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 .ازت بدم میاد -

 

 ...من که بدی به شما نکردم -

 

 .از دخترای آویزون و نامیزون اصال خوشم نمیاد -

 

 فقط نگاهش کردم و او هم نگاهم کرد. معنی حرفش را

 اال به پایین نگاه مینفهمیدم اما ته قلبم را سوزاند. از ب

 کرد و به احترام دایی کامران نمی توانستم؛ جوابش را

 بدهم. بغضم در حال ترکیدن بود و قلبم از این همه

 غرور و افاده شکست. نمی دانم رفتار خوب دایی و

 ...پدربزرگ و کوروش مرا متوقع کرده بود یا

 

 من به شما و زندگی شما هیچ کاری ندارم... به جز -

 ...اینجاست فاطمه دوست و همشهریم به لطف اربابمن 

 

 پوفی کشید و راهش را به سمت راه پله کج کرد. مانند

 الهه جنگ آمد و مانند الهه آتش رفت. حضورش

 سنگین و سوزان بود.
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با هر گامی که ازم دور می شد،بیشتر فرو می ریختم و  

 .تب دارم جاری شد اولین قطره اشک روی گونه ی

 

 کردم رد اشک صورتم را می سوزاند،حس می 

 سوزشی که از قلبم سرچشمه گرفته بود. با محو شدن

 قامت بلندش در راستای در راه پله روی زمین زانو

 زدم و سرم را پایین انداختم و بر حال بدم اشک

 ریختم...

 

 

رفته بود اما عطرش هنوز در مشامم باقیمانده بود... عطری  

 !بود وسوزانندهکه دیگر خنک نبود، داغ 

 

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

 

 دو هفته از روز دیدار گذشته بود و جلسه ی قبل خزان

 در کالسش حضور پیدا نکرده بود. ذهنش را مشغول

 کرده بود و سعی می کرد، کمتر به او فکر کند. 
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بدتر ازهمه این بود؛ می دانست در دانشگاه حضور داشته 

 ...وفقط در کالس او شرکت نکرده

 

 روز جاوید چقدر چرت و پرت گفته بود و از خزان آن

 و هوشش گفته بود. هر چه او بیشتر تعریف می کرد،

 خشمش بیشتر می شد. جاوید اعتراف کرده بود که

 تمام حواسش به اوست...

 

 

همان اویی که با همان یکبارگفتگو از خود رانده بودش...  

ای پدرش داشته باشد؛ آنهم وقتی بر قرار نبود اویی وجود

 ...عزیز کرده بود

 

 عزیز بودنش برای اویی که اخالق پدرش را می

 .دانست؛ غریب بود

 آقای محتشم، نمی خواین سرکالستون برید؟ -

 

 به آقای هدایت مدیر گروه رشته عمران نگاهی کرد و



 

 
642 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 :گفت

 .چشم االن می رم -

 

 کیفش را به دست گرفت و به سمت کالسش قدم

 ود تا بفهمد امروز همبرداشت. دل توی دلش نب

 سرکالس غیبت دارد یا نه.

 

 

 

کرد و کیفش را روی میز  وارد کالس که شد، سالمی 

دانشجوها چرخی خورد و جای خالیش  گذاشت. نگاهش میان

را دید. بچه هارد نگاهش را گرفتند و پسری از ته کالس 

 :گفت

 استاد، گمشده داری؟ -

 

 برد چرخانداخمی کرد و سرش را به سمت تخته وایت 

 :و گفت

 چندتا از تمرینات جلسه ی قبل را حل می کنیم و -

 .سراغ درس جدید می ریم
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 تا پایان تایم کالس خون خونش را می خورد. بی دلیل

 عرق سردی روی پیشانیش نشسته بود. وقتی از کالس

 بیرون آمد، بی اراده در بین دانشجوها نگاهش به

 . دنبال آن دو جام نقره فام می گشت

 

 

 

هیچ اثری از او نیافت. تا پایان ساعت  بر خالف تصورش

ذهنش مشغول بود و دنبال چرای این غیبت می  کاری تمام

 .گشت

 

 به ساعت نگاهی کرد و کیفش را برداشت و از دفتر

 اساتید بیرون زد. در بین راه با دیدن جاوید که میان

 عده ای از دانشجوها محصور شده بود، نور امیدی در
 ش تابید. ساعت آخرش با جاوید کالس داشت. بادل

 :صدای نه چندان بلندی گفت

 ...استاد محتشم -
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 زنان جاوید با دیدنش دانشجوهایش را رد کرد و لبخند

 به سمتش آمد. دلش برای این همه شادی بی قید و

 شرط او تنگ شده بود. از سالی که تبعید شده بود و از

 .ی را ندیده بودخانواده دور شده بود، رنگ شاد

 

 

 افسردگی و تنهایی بیش از حد از او مردی خونسرد و

 .بی احساس ساخته بود

 به... پسرعمو جان... کجا با این عجله؟ -

 

 خونه... کار دارم... تو چه خبرا؟ خوب بهت خوش -

 ...می گذره ها

 

 لبخندی روی لب جاوید نقش بست و دستش را پشت

 :کتف او زد و گفت

 ا بهت می خنده... بچه ها خیلی خوب باهامنخندی دنی -

 .مچ شدن

 

 پوزخندی زد و برای گرفتن جواب سوالش یک دستی
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 .زد

 حتما اون خانوم خانوما توجهات ویژه مبزول داشته -

 ...که انقدر شارژی

 

 

 جاوید ابرویی باال انداخت و در حالی که به دانشجوها

 :چشم دوخته بود، میان موهایش دست کشید و گفت

 اتفاقا امروز غیبت داشت... لعنتی انگار مهره ی مار -

 .داره... کل این ساعت رو پکر بودم

 

 از اینکه سر کالس جاوید هم نرفته بود، نفس راحتی

 :کشید و دستی روی بازوی جاوید کشید و گفت

 از خنده هات مشخصه چقدر پکری داداش... منو -

 .راومدهدیگه نپیچون وگرنه دنده رو دنده بشم کارت د

 

 :جاوید پقی زیر خنده زد و گفت

 ...تو کی دنده رو دنده نبودی که حاال تهدید می کنی -

 برو به کارت برس که با تو حرف زدن آدمو دپرس می

 .کنه
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 سری تکان داد و از جاوید جدا شد. در میان موج

 .دانشجوها از دانشگاه بیرون آمد و سوار ماشینش شد

 .ه شده بود و فکر می کردهمانطور که به روبرو خیر

 

 گرمش بود و انگار اکسیژن خونش پایین آمده بود که

 نفس تنگی گرفته بود. شیشه را پایین داد و دستش را

 به پنجره تکیه داد. مشتش را روی لبش گذاشته بود و

 .در افکار خود غرق شد

 

 .به چهارراه که رسید؛ پشت چراغ قرمز ایستاد

 شده بود، صدای آهنگ همانطور که به روبرو خیره
 شیش و هشتی که از ماشین کناری به گوشش می

 رسید، آزارش می داد. قصد باال کشیدن شیشه را داشت

 که صدای نازک دختری او را از عالم خود بیرون

 .کشید

 

 مدلینگی؟ -

 

 صورتش را به سمت چپ چرخاند و با دختری که
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 موهای سیاهش دورش رها شده بود و خبری از شال و

 وسری نبود، مواجه شد. ر

 

 

را برگرداند که دخترک کارت  اخمی کرد و خواست رویش

 :ویزیتی به سمتش گرفتو گفت

 .گوگولی اگه دوست داشتی بزنگ... پایه تم -

 

 دختری که راننده بود؛ کمی خم شد و با لبهای پرتز

 شده سرخی که بدفرم به نظر می رسید؛ برایش بوسه

 :ای فرستاد و گفت

 ...بپا نخورنتجیگر  -

 

 در حال شاخ درآوردن بود. همیشه شنیده بود، دخترها

 رسیده بود از زمین به متلک می شنوند، حاال که به او

 آسمان می بارید. با یک نگاه به کارتی که درون دست

 دخترک تکان می خورد؛ متوجه شد؛ دخترک تخصص

 اپیالیسون دارد. سری به تاسف تکان داد و شیشه را

 .دباال دا
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 وقتی چراغ سبز شد بدون توجه به ماشین کناری به

 سرعت شتاب گرفت و دور شد. وقتی به خود آمد جلوی

 .در عمارت توقف کرده بود

 

 اول تعجب کرد. نه عاشق و مجنون بود نه احساسی به

 .آن دختر داشت. پوزخندی زد و از ماشین پیاده شد

 دردستی به لباسش کشید و زنگ آیفون را به صدا 

 آورد. باید می فهمید؛ دخترک چرا از همین ترم اول

 بازی در می آورد. باید گوشزد می کرد که حذفش

 خواهد کرد و بخششی در کار نیست؛ تا فردا پدرش

 ...طلبکار او نباشد

 

 بعد از باز شدن در پا به درون حیا ِط ُپر دار و درخت

 عمارت گذاشت. کم کم اثرات پاییز روی برگها دیده می

 شد. زیر پایش صدای خش خش برگهای خشک شده با

 صدای دیگری درهم آمیخته شد. صدای داد و فریادی

 ...از داخل شنیده می شد؛ اما گنگ و نامفهوم
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 .به سرعت گامهایش افزود و شتابان وارد عمارت شد

 با ورودش انگار به میدان نبرد وارد شد. صدا به صدا
 رادرش )لیلی( ونمی رسید. با نگاهی اجمالی زن ب

 برادرش )نادر( را یک سوی پذیرایی دید و برادرش

 کوروش و پدرش را سمت دیگر... پدرش سعی در آرام

 سعی در آرام کردن یکوروش داشت و لیلکردن 

 برادرش...

متهم می کردند. نگاه و  هردو فریاد می کشیدند و دیگری را 

 ...اصال مسالمت آمیز نبود رفتار لیلی

 

 رادرش بیرون زده بود و با صدایی خشداررگ گردن ب

 :و نفس زنان فریاد می کشید

ناموسم اگه بذارم  رو از نفس نندازم. بی رتاگه اون پسمن  -

و به ریش من بخنده...  ت راست راست راه برهراون پس

شده رو تا قلم نکنم، آروم نمی  دستی که به سمت دخترم دراز

 .شم

 

 :نادر با خشم فریاد کشید

 شرفی که صداتو سرت کشیدی و آبروی دخترتبی  -
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 بردی... اگه غیرت داشتی نمی ذاشتی پای اون بچه

 ...توی این سن به دادگاه باز شه

 

 ...خفه شو کثافت... بچه ی من عین فرشته ها پاکه -

 .شما گنده س نحتی اسمش برای ده

 

 لیلی عصبی بازوی برادرش را به عقب کشید و او را

 را جلو داد و روبروی کوروش رها کرد. سینه اش

 :ایستاد و گفت

 خجالت بکش کوروش... مانی هم خریت کرده و -

 خودش به اشتباهش پی برده... بیا و رضایت بده؛ نذار

 بیشتر از این آبرومون بره... درسته نیکا بچه س اما

 این روزا توی ذهنش می مونه و ممکنه به هزار راه بد

 جور دیگه بهش نگاه میبره! فردا توی فامیل همه یه 

 ...کنن

 

 

 کوروش با خشم روی سینه ی لیلی کوبید و تف به

 :صورتش انداخت و گفت

 تف به روت بیاد که به جای اینکه دلت برای دخترت -
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 بسوزه و هوای دل بچه ت رو داشته باشی... داری

 ...روی گناه برادرزاده ی آشغالت رو می پوشونی

 خور برادرت بوده،همین که این ده روز سرت تو آ

 مشخصه چقدر عاطفه ی مادری داری... برو به

 قروفرت برس و به این کارای مردونه کار نداشته

 باش... بی خود نیست نیکا اصال بهونه ت رو نمی

 ...گیره... این جوری بهش محبت می کردی که

 

 ت کوروش خورده بود،لیلی که از تکانی که با دس

 :جیغ زنان گفتعصبی بود، دستش را پس زد و 
همه رو مثل خودت می  ... انقدر که خودت منحرفیولم کن -

و فقط قصد بازی داشته...  بینی... مانی گفت؛ اشتباه کرده

 ...حاال هی بزرگش کن

 

 

 کوروش که تاب گستاخی لیلی را نداشت. دوباره او را

 :به عقب هول داد و گفت

 ... محاله بذارم دخترم زیر دست آدمساکت شو -

 ی عاطفه ای مثل تو بزرگ بشه... سرت رو زیر برفب

 ...کردی و فکر کردی هیچی به هیچیه
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 نادر برادر لیلی با دست روی سینه ی کوروش کوبید و

 :او را به عقب پرت کرد و فریاد کشید

 دستت به خواهرم بخوره، قلمش می کنم... بله طرف -

 وخانواده شه تا چشمت درآد مرتیکه ی احمق... شاید ت

 بی ابرویی برات مهم نباشه؛ اما برای ما مهمه... فکر

 کردی چون پولداری می تونی؛ آبرو رو با پول خرید؟

 .بدبخت فردا توی فامیل دخترت نمی تونه سر باال کنه

 

 خون دررگهایش به جوش آمد. یادش رفت برای چه

 چیزی پا به عمارت گذاشته بود. دیگر تاب ایستادن و

 را نداشت. شنیدن اراجیف آنها

 

 

پدرش کمی عقب ترایستاده بود و مدام سعی می کرد، مانع  

 .خشم بیش ازحد کوروش شود

 

 قلبش به شدت می تپید و دلش می خواست، کسی که

 نیکای از گل پاکتر و فرشته ی او را به لجن می کشید

 را با دستان خود خفه کند. با اینکه محبتش را با زبان
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 برایش عزیزتر از آنی بود؛ کهبیان نمی کرد، اما نیکا 

 حتی در تصور خودش بگنجد. با گامهای بلند خود را

 به برادرش رساند. صورت به صورت نادر ایستاد و

 :فریاد زد

 آقا نادر چه خبرته؟ فکر کردی، مملکت بی قانونه که -

 لشکر کشی کردی اینجا... اگه پدرم حرفی نمی زنه؛

 دونه؛ اما منشما رو در حدو اندازه ی خودش نمی 

 صدتای شما رو به لجن می کشم اگه اسم برادرزاده م

کشیدن برو اون پسر  رو توی دهنش بیاره... به جای هوار

 ...جون یه بچه ی دیگه نشه تت رو درمان کن که آفمریض

 

 :لیلی با خشم رو به کارن غرید

 شما دخالت نکن... کوروش اندازه ی خودش زبون -

 .داره که هوار بکشه

 

 :ا خشم به برادرزنش نگاه کرد و نیشخندی زد و گفتب

 اگه کوروش زبون داشت، مار هفت خطی مثل تو دور -

 گلوش چنبره نمی زد... احترام خودت رو حفظ کن و

 جایی که دو تا مرد حرف می زنن، مثل قاشق نشسته

 .وسط نپر
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 لیلی با چشمان دریده به کارن خیره شد. نفسش را با

 :غرید حرص بیرون داد و

 خوبه تشت رسوایی خودت خیلی سال پیش از بوم -

 افتاده... اونوقت برای ما ادعای شرافت داری؟

 برای لحظه ای خون به مغز کارن نرسید و به سمت

 نلیلی هجوم برد. دستان کوروش و نادر مانع از رسید

 دستانش به لیلی شد.

 

 

 :خراش غرید با فریادی گوش 

 ی؛ خبر ندارم اون رسواییخفه شو آکله... فکر کرد -

 رو تو برام درست کردی؛ تا منو از چشم پدرم بندازی؟

 د من چقدر پدرم رو تیغفکر کردی نمی دونم؛ در نبو

 زدی و فک و فامیل گدا گشنه تو به نون و نوا

 ری نزن که خودت رو عینزرسوندی؟... ِد زنیکه 

 مرده شور بشورم... من عین کوروش بی زبون نیستم؛

 ش برسه همین جا آتیشت می زنم تا اسم مادر روبه پا

 .از روت پاک کنم
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 نادر بازویش را به چنگ کشید و رخ به رخش ایستاد

 :و نفس زنان گفت

 غلط زیادی نکن... پس ِر اربابی باش... هر کی هستی -

 ...برای خودتی

 

 

 

 صبر کامران خان لبریز شد و با صدایی بلند عربده

 :کشید

 چی هیچی نمی گم، بازم طلبکارین؟ساکت شین. هر  -

 انگار این وسط ما بدهکار شدیم و باید عذرخواهی

 !کنیم

 

 دو قدم سمت نادر برداشت و با صالبتی که بی مثال

 :بود، دستش را به سینه ی او کوبید و گفت

 یه بار دیگه در این خونه ببینمت، جنازه تو برای زن -

 همون طویله و پسرالدنگ کادو پیچ می کنم... برو توی

 ای که اون پسر عوضیت رو تربیت کردی؛ بمون تا

 دادگاه تشکیل بشه... سکوت کردم که اراجیفت رو
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 بشنوم و ببینم چند مرده حالجی... با حرفات گور پسرت

 رو کندی... به اون خدای باال سر کاری می کنم،

 .شدیدترین حکم رو برای پسرت ببرن

 

 

 

 

 هر دو می دانستند، رنگ از رخ نادر و لیلی پرید.

 کامران مردی نیست، نابجا کسی را تهدید کنند. قفل به

 زبانشان خورد و توان جوابگویی نداشتند. صالبتش
 مهر بر دهانشان کوبیده بود.

 

داد و نفس عمیقی کشید. به  نادر آب دهانش را قورت 

محترمانه نگاهی کرد و با لحن مالیم و صورت کامران خان

 :ای گفت

 ن شاهد بودین، ما برای آشتی اومده بودیم اماخودتو -

 توی دعوا شیرینی خیرات نمی کنن... اگه حرفی زدم به

 ...ت پسرتونخاطر رفتار زش
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 کامران با خشم رو به در ورودی ایستاد و بدون توجه

 به نادر با صدای رسایی مجتبی را صدا زد. مجتبی به

 :سرعت خود را به او رساند و گفت

 ، امری بود؟بله ارباب -

 

 

 :با دست نادر و لیلی را نشان داد و گفت

 .این دو نفر وقت رفتنشونه. راهنمایی شون کن -

 حواست باشه؛ از امشب به بعد، هیچ وقت اجازه ی

 .ورود به این عمارت رو ندارن

 

 :لیلی پوزخندی زد و گفت

 بایدم بیرونم کنین... باید فکرش رو می کردم؛ اون -

 ه رو برای چی آوردیش زیر گوشتوندختره ی گدا گشن

 نگهش داشتین... فکر کردین؛ می ذارم دخترم زیر

 دست اون دختره ی بی اصل و نسب بزرگ شه؟ خجالت

 ...آوره... اون دختر نصف سن پسرتونه

 

 کامران نفس در سینه اش حبس شد. در حال انفجار
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 بود و نباید لب باز می کرد... لبهایش را به هم فشرد و

 به مجتبی اشاره ای کرد و مجتبی بازوی نادر را با سر

 به سمت بیرون کشید. نادر سعی در راضی کردن

 .کامران داشت؛ اما کامران به حرفهایش توجه نداشت

 

 بعد از بیرون کرد ِن نادر، مجتبی به سراغ لیلی آمد و با

 :احترام گفت

 ...خانوم لطفا بفرمایین بیرون -

 

 برداشت و رو به کوروش لیلی کیفش را از روی زمین

 :گفت

 نمی ذارم آب خوش از گلوت پایین بره... به خاک -

 سیاه مینشونمت... اومدم عاقالنه مشکل رو حل کنیم؛

 اما خیلی متوهمی... می دونستم زیرسرت بلند شده، اما

 فکرشم نمی کردم انقدر کثیف باشی؛ با چنین ترفندی

 ...بخوای منو از سرت باز کنی

 

 بلندی در پذیرایی پیچید و سر لیلی به صدای سیلی

 راست خم شد. کوروش بدون توجه به نگاه پر حیرت
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 پدر و برادرش با خشم بازوی لیلی را گرفت. قلبش در

 حال بیرون زدن از سینه بود.

 

سمت در ورودی کشید و زیر گوشش  نفس زنان او را به 

 :زمزمه کرد

 وتخفه شو سلیطه تا جلوی فامیل خودم بی آبر -

 نکردم... دست پیش انداختی، پس نیوفتی... از این به

 ...بعد حق دیدن نیکا رو نداری تا حکم دادگاه

 

 .نگاه پر حیرت لیلی به صورت عرق کرده اش زوم شد

 :بدون توجه به نگاه هاج و واجی او به آرامی غرید

 ...خر خودتی خانوم... دیگه دوره ی سکوت تموم شد -

 .بچرخ تا بچرخم

 

 دندانهای بهم فشرده او را از پذیرایی به بیرون پرتبا 

 :کرد و رو به مجتبی گفت

 هر دوشونو از حیاط پرت کن بیرون و در رو پشت -

 .سرشون ببند

 

 کامران که متوجه زمزمه های درگوشی او با لیلی
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 :نشده بود، چند قدم به او نزدیک شد و گفت

 چی گفتی که رنگِ لیلی پرید؟ -

 

 میرم طبقه ی باال پیش نیکا... می ترسم هیچی... من -

 .با شنیدن این صداها ترسیده باشه

 

 کارن نفس عمیقی کشید و دستی میان موهای خیس از

 عرقش کشید. تازه بیاد آورد؛ برای چه به آنجا آمده
 بود. گامی پیش گذاشت؛ بازوی برادرش را گرفت و به

 :سمت مبل هدایت کرد و گفت

 صابت مسلط شی... من میرمبرو بشین کمی به اع -

 .پیش نیکا

 

 :رو به پدرش کرد و با نگرانی گفت

 مراقبش باش... من میرم پیش نیکا. بچه اینو با این -

 .حال ببینه سکته می کنه

 

 کامران که از شدت عصبانیت و خویشتن داری زیاد

 رعشه به جانش افتاده بود، با فریاد اسم مریم را صدا
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 ه و هراسان از اتاق کنارزد. مریم با رنگی پرید

 آشپزخانه بیرون آمد. 

 

به آنجا پناه برده بودند. با  اتاقی که به امر ارباب با مادرش

 :صدایی لرزان، لب زد

 بله ارباب؟ -

 دو تا قهوه آماده کن و یه شربت خنک برای کوروش -

 .بیار

 .چشم ارباب -

 

 تا مریم به سمت آشپزخانه پیچید ابرو درهم کشید و با

 :ادی آوری هومن خان گفتی

 از خان چه خبر؟ -

 

 مریم از ترس نفس در سینه اش حبس شده بود. دستی

 :روی پیشانیش کشید و پاسخ داد
 تماس که گرفتم؛ راننده تون گفت؛ تازه از مطب دکتر -

 .بیرون اومدن. خدا رو شکر ایشون این جا نبودند

 

 :کامران سری رو به پایین تکان داد و گفت
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 .ی شنیدی رو فراموش کن و برو به کارت برسهر چ -

 !نشوم جایی لب باز کردیا

 

 .چشم ارباب... خیالتون راحت -

 

 کوروش با کمک برادرش روی مبل نشست و سرش را

 به عقب تکیه داد. نفس عمیقی کشید و سرش را به

 :سمت چپ و راست تکانی داد و زیر لب گفت

 وای به روزی که گدا معتبر  -

 !من خط و نشون می کشن ایشود... بر

 کارن با چشمک به پدرش اشاره کرد تا کنار کوروش

 .باشد و خودش با دو گام بلند به سمت راه پله رفت

 

 

 

 حرف لیلی در سرش اکو می شد؛ )فکر کردین؛ می

 ذارم دخترم زیر دست اون دختره ی بی اصل و نسب

 بزرگ شه؟( فکر اینکه واقعا چرا آن دختر در آن

 .ندگی می کرد، مانند خوره به جانش افتادعمارت ز
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 بدون اینکه دلیلش را بداند از شنیدن این حرف

 .اعصابش خرد شده بود

 

 صدای آهنگی که در راه پله شنیده می شد، حواسش را

 پرت کرد. انگار در آن باال جشن برپا بود و دنیایی
 دیگر از دنیای پایین در جریان بود. 

ای خنده های نیکا را می شنید که ایستاد، صد وقتی روی بام

دختری قاطی شده بود. اما حس می کرد؛ صدا  با صدای

 غریبه ست. برایش

نیمه باز بود، با  قبل از رسیدن به در ورودی سوئیت که 

انگشت ضربه ای به شیشه کوبید و باصدای تقریبا بلندی 

 :گفت

 .نیکا جان... عمو اومده -

 

 و خندان از درصدای ضبط کم شد و نیکا خوشحال 

 .بیرون آمد و روبرویش ایستاد

 ...سالم عمو جون -

 

 دستانش را برای به آغوش کشیدنش باز کرد و کمی

 جلو رفت. نیکا با استرس خودش را جمع کرد و قدمی
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 ن ترسی که در چشمان برادرزادهعقب گذاشت. با دیدِ 

 .اش موج می زد، خشم تمام وجودش را فرا گرفت

 

 نثار مانی کرد و لبخندی مصنوعیناسزایی زیر لب 

 :روی لب نشاند و گفت

 عمو جون نمی خوای با عمو یه گردش بری؟ -

 

 :نیکا سرش را به عقب تکان داد و گفت

 نه... اینجا بهتره... منتظرم خاله خزان بیاد... دلم -

 .براش تنگ شده

 

 

 دختری در آستانه ی در ظاهر شد. با دیدنش گوشه ی

 نگاه کنجکاوانه ای به فاطمه چشمش را جمع کرد و

 .کرد و صاف ایستاد

 دوستت کجاست؟ -

 

 :فاطمه لبخند دندان نمایی زد و گفت

 مراسم چهلم مادرش بود... سه روزی می شه رفته -

 .شمال
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 :نفس عمیقی کشید و گفت

 مادرش کی فوت شده؟ -

 

 ...آخرای تابستون -

 

 :سری رو به پایین تکان داد و گفت

 ه؟کی برمی گرد -

 

 :فاطمه با تعجب نگاهش کرد و گفت

 ...شما کی هستی که در مورد خزان -

 

 اخمی کرد و سرش را به سمت گلدانهای شمعدانی روی

 :دیواره ی بام چرخاند و گفت
 استاد ریاضی یکشم... بهش بگو دو تا غیبت داره -

 اگه به سه تا برسه محاله بتونه از من نمره ی قبولی

 !بگیره

 

 :دی زد و گفتفاطمه پوزخن
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 از کی تا حاال استادا برای غیبت دانشجوهاشون میان -

 دم خونه ی دانشجو و اولتیماتوم می دن؟

 

 نیکا که متوجه حرف فاطمه شده بود، با بلبل زبانی

 :گفت

 عمو کارن من استاد شماست؟ -

 

 .فاطمه تازه متوجه شد، پسر ارباب روبرویش ایستاده

 لتش نگاهی کرد ولبخندی زد و به چشمان خوش حا

 :گفت

 شرمنده... ببخشید متوجه نشدم. چشم پیامتون رو -

 .بهش می دم

 

 کارن با دیدن لبخند او سرش را پایین انداخت و رو به

 :نیکا گفت

 .عمو جون بیا بریم پایین با هم بازی کنیم -

 

 مثل خاله برام آهنگ می ذاری؟ -
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 باند و بلندگو ندارم که این جوری برات آهنگ -

 بذارم... مگه اینکه بیایی با ماشین بریم دور دور

 

 

 

 :فاطمه ابرویی باال داد و به آرامی گفت
 مجبور شدم؛ برای اینکه صدا باال نیاد، صدای ضبط -

 .رو زیاد کنم... ببخشید اگه صداش زیاد بود

 

 .ایراد نداره -

 

 :رو به نیکا کرد و گفت

 رم؟چی شد عمو جون میایی؛ یا نه؟ من تنها ب -

 

 :نیکا کمی فکر کرد و گفت

 میام عموجون... به شرطی که زود برگردیم تا وقتی -

 .خاله خزانم اومد، ببینمش
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 :چشمکی به دخترک زد و گفت

 .قول میدم زود برگردیم... بپر آماده شو، عزیز عمو -

 

 

 :نیکا خندید و گفت

 !چه مهربون شدی، عمو کارن -

 

 :کارن لبخندش رو جمع کرد و گفت

 .د برو آماده شو، شیطونک -

 

 

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

***** 
 

 سه روز تمام در خانه ی پدرم خون به جگرم شد. جای

 خالی مادرم مانند خاری در قلبم فرو می رفت. تازه

 علت خم شدن شانه های پدرم را فهمیدم. 

 برای مراسم به قبرستان آمد و از همان جا هم با فرناز فقط

نکنم،   شروین برگشت. سعی کردم به صورت شروین نگاه
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بود دوباره  تا کابوس روزهایی که برایم به جنهم بدل کرده

 جلوی چشمم نیاید.

 

صدایش هم زجرآور بود. فرناز آرامتر از  اما نشد... شنیدن 

و با من حرف نمی زد. فقط حال فرگل و پدرم  سری قبل بود

 .را پرسید

 

 ز قبل بود؛ برایم کافی بود. حس وهمین که آرام تر ا

 حال یک زن هفده ساله را نداشت و داغان تر از سن

 خود بود.

شروین دورتر از ما ایستاده بود و به خاطرپدرم جلو نمی  

 .برگشتیم آمد. بعد از رفتن آن دو ماهم به خانه

 فرگل و حامد و شیرین شب را پیش ما ماندند. 

 نیکا می انداخت. شیرینزبانی شیرین مرا به یاد  شیرین

دلتنگم شده بود، از کنارم ُجم نمی خورد. هر جا میرفتم، پا به 

پام می آمد. وقتی ساک لباسم را می چیدم،با شیرین زبانی 

 :گفت

 خاله بازم میایی؟ -
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 .نگاهش کردم. برق چشمان معصومش دلم را لرزاند

 :آهی کشیدم و گفتم

 .اگه خدا بخواد بازم میام -

 

 در آستانه ی در ایستاده بود. با شنیدن حرفم فرگل

 :داخل اتاق آمد و گفت

 اگه خودت بخوای میایی... یعنی خونه ی ارباب انقدر -

 خوش می گذره که مارو به کل فراموش کنی؟ می

 دونم، فامیلته اما هر چی باشه هیجده سال با ما زندگی

 !کردی

 

 :شرم زده سرم را تکانی دادم و گفتم

 م باشم انقدر نمک نشناس نیستم که شما روهر چی ه -

 ...فراموش کنم. این خونه بدون مامان، غمکده س

 .توی این سه روز روی قلبم سنگینی می کرد
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 برای منم همچین حسی رو نداره اما بابا رو تنها نمی -

 ذارم... فرناز یه بار اومد به بابا سر بزنه، بابا درو

 بابا داره تنهایی توی براش باز نکرد... حساب کن ببین

 !این خونه چی می کشه

 

 اشک در چشمانم حلقه زد. رنجوری پدرم را با پوست

 و استخوانم حس کردم. لبخند روی لبش نمی آمد و

 حرف زدنش کمتر از قبل شده بود. آهی از ته دل کشیدم

 :و گفتم
 منم تنهاتون نمی ذارم... بین تعطیالت دو ترم بازم -

 ...ابا و فرناز رو آشتی بدیمیام... سعی کن ب

 .هردوشون داغون می شن

 

 داغون هستن... ندیدی فرناز عین پیرزنا شده؟ اون -

 .شروین لجن هم داره به ریش همه ی ما می خنده

 

 

 

 لباسی که در دست داشتم را درون ساک فرو بردم و
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 :گفتم

 راستی کارو بارش چی شد؟ -

 

 :سری تکان داد و گفت

 ی بهش داد، یه مغازه اجاره کرد؛ هربا پولی که دای -

 دو از صبح تا شب توی مغازه هستن. خواروبار

 .فروشیه

 

 :نفس راحتی کشیدم و گفتم

 ...بازم خوبه -

 

 .کاش ارباب اونجور به زمینش نمی زد -

 

 نگاهم روی صورت پر غم فرگل چرخی زد و صدای

 :پدرم نگاه هردوی ما را به سمت خودش کشید

 د بدتر از اون به سرش میومد... سعیاون مردک بای -

 کن پاش به خونه ت باز نشه... مردی که ناموس

 .سرش نشه نامحرمه

 

 فرگل سری به تایید حرف پدر تکان داد؛ من از فرصت
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 :استفاده کردم و رو به پدرم گفتم

 ..بابا جون ازت خواهش می کنم، فرناز رو ببخش و -

 

 صدایی که از غمپدرم چرخی زد و پشت به ما ایستاد با 

 :می لرزید، گفت

 اون دیگه دخترم نیست... اون مردک هم که اسم -

 شوهر رو براش یدک می کشه، در نظرم اصال آدم

 نیست... در ضمن یادم نمی ره رفتار فرناز بود که

 .زهرا رو ازم گرفت

 

 با رفتنش بحث خاتمه یافت. زیپ ساکم را کشیدم و رو

 :به فرگل گفتم

 یلی مراقب بابا باش... حالش خوبتو رو خدا خ -

 .نیست

 

 :دستی روی بازویم کشید و گفت

 .خیالت راحت... تو حواست به درس و زندگیت باشه -

 .فقط مارو فراموش نکن

 

 .باورم نمی شد؛ فرگل تا این حد مهربان شده باشد
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 :بوسه ای روی گونه اش نشاندم و گفتم

 .وقتی مهربون می شی، خیلی خوشگلتری -

 

 :ند سردی روی لبانش نقش بست و به آرامی گفتلبخ
 اون زمانم اگه باهات لج می کردم؛ به خاطر رسیدگی -

 بیش از حد مامان و بابا به تو بود. وقتی فهمیدم دلیل

 اون همه رسیدگی چیه... ترس از دست دادنت به دلم

 چنگ انداخت. با تموم بداخالقیام از ته دل دوستت

 هنوزم همون خواهر کوچیک دارم. باور کن، برای من

 خوشگلمی که همیشه به خوشگلی و هوشت و

 خانومیت حسودیم می شد... تنها فرقی که کردم اینه

 .دیگه از اون حسادت خبری نیست

 

 

 لبخندی روی لبم نقش بست. داشتن خواهری به

 مهربونی و رک گویی فرگل یک نعمت بود. گاهی از ته

 را به چنین خانوادهدل خوشحال بودم که دایی کامران م

 ای سپرد. در این خانه معنای مادر و پدر و خواهر را

 .با تمام وجود لمس کردم
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 برای لحظه ای خاطرات بچگی پیش چشمم آمد. یادت

 دورانی افتادم که باهم خاله بازی می کردیم. فرگل

 همیشه نقش مادر را اجرا می کرد و من و فرناز بچه

 ش گوش می دادیم... هایش بودیم. باید به حرفهای

 

عصبی می شدم و دلم می خواست من هم نقش مادر  گاهی

رابازی کنم؛ اما زورم به فرگل که بزرگتر از من بود؛نمی 

 رسید... 

گاهش نقش مغازه دار را بازی می کرد ومن و فرناز 

مشتریهایش بودیم... گاهی توی حیاط لیلی بازی می کردیم و 

 ....در تمام بازیها او برنده بود

 

 اگر در این خانه بزرگ نمی شدم، چنین خاطراتی برایم

 باقی نمی ماند و خدا می داند چه خاطراتی جانشینش

 می شد. از ته دل از زندگی که داشتم راضی بودم.

 

 دل مشغولیم این بود که پدرم کیست و چرا دایی مانع تنها 

تا  کنم؛ دیدار ما می شود. انقدر به او اعتماد داشتم که سکوت
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انقدری که از دایی .آنچه دایی کامران به میلش بود، انجام شود

 ...ناشناس ندیده بودم رپد کامران محبت دیده بودم و از آن

 

 آهی کشیدم و از روی زمین بلند شدم. قلبم دو تکه شده

 بود... وقتی این جا بودم برای پدربزرگ و دایی هومن

 دلم برای و نیکا دلم تنگ می شد و وقتی تهران بودم؛

 اینجا تنگ می شد.

فرگل بازوهایش را باز کرد و مرادر آغوش کشید و با لحن  

 :مادرانه ای گفت

 ...خواهری مراقب باش، پسرای تهرونی بازیت ندن -

 مراقب باش به خاطر خوشگلیت کسی پا توی حریمت

 نذاره که دیگه هوش و حواس برای درس خوندن باقی
 م و نتیجه ش شد ازدواج نمی مونه... من زود دل بسته

 زودهنگام و مشکالت خودش... تو عاقل تری و می

 دونم احتیاج به توصیه های من نداری... دلم می خواد

 بدونی... خیلی دوست دارم روزی که مهندس می شی

 با افتخاز ُپزت رو توی فامیل شوهرم بدم... ناامیدم

 .نکنی، خوشگل خانوم

 

 مهمترین هدف زندگیمخیالت راحت... درس برای من  -
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 و هیچ عالقه ای به تأهل و تعهد ندارم. خودت می

 دونی مردساالری توی خون ایرانیاست... با این واژه

 .من همیشه مشکل داشتم و دارم

 

 پس مراقب باش تیپای مکش مرِگ ماشون کار دست -

 .دلت و اهدافت نده

 خندید و من هم خندیدم از این مهر خواهری که عجیب

 درانه گرفته بود. بعد از کمی بازی کردن بابوی ما

 شیرین خواهرزاده ی خوش سروزبانم از همه

 خداحافظی کردم. سوغاتی که پدرم برای ارباب تهیه

 :کرده بود را به دستم داد و گفت

 اینو دادی به ارباب بگو خودت خریدی... بذار بدونن -

 .این جا هم به فکرشون بودی

 

 .انداختینچشم... ممنون که یادم  -

 

 اصال حواسم به خرید سوغاتی نبود. این حرف پدر

 نشان داد باید در روابطی که با خانواده ی واقعیم دارم؛

 بیشتر دقت کنم. هنوز عادت نکردم؛ در برابرشان رفتار

 واقعی و خانوادگی درست را نشان دهم.
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 بعد ازروبوسی جانانه با فرگل و خداحافظی با حامد همراه 

لب  خانه خارج شدم. اتوبوس سر ساعت ده صبحپدرم از 

بلیط  جاده روبروی مغازه ای که آژانس بود و در فروش

 .اتوبوس هم دستی داشت، می ایستاد

 

 درست به موقع سوار اتوبوس شدم و بعد از خداحافظی

 با چشمان پر اشک دل به جاده سپردم. جاده ای که

 ینده امانتهایش به خانه ای می رسید؛ که قرار بود؛ آ

 را در آن بسازم.

 

همراهم آمده بود اما دلم  دایی کامران برای مراسم مادرم 

نیامد بعد از مراسم خیلی زودراهی تهران شوم. دلم برای آن 

 ...بود خانه و خانواده ام تنگ

 

 انقدر به جاده چشم دوختم تا به ترمینال رسیدم. هنوز

 اننده یساکم را از دست کمک راننده نگرفته بودم که ر

 .دایی کامران را کنارم دیدم و سالم کرد
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 خیلی خوش اومدی خانوم... شما عقب برید من -

 .ساکتون رو برمی دارم

 

 دو قدم عقب رفتم و ساک و کیسه ای که کنارش بود و

 حاوی چند ماهی سفید که خرید پدرم بود و روز قبل

 :فریز شده بود؛ را به دست گرفت و گفت

 .. هرکاری کردم، اجازه ندادند؛پشت سرم بیاین. -

 .ماشین رو به درون ترمینال بیارم

 

 .ممنون که اومدین -

 آقای صفری مردی حدواً چهل ساله بود و متأهل... از

 .دایی کامران شنیده بودم، دو پسردوقلو و کوچک دارد

 سرش به کارش بود و حرف اضافه ای نمی زد. در کل

 امران بیش از حدمرد نجیب و سربه زیری بود. دایی ک

 به او اعتماد داشت. همیشه کارهای مهمش را به او

 .واگذار می کرد. با این مرد خیلی راحت بودم

 

 وقتی روبروی در عمارت توقف کرد، ورود یک مرد و

 زن پریشان را دیدم. با دیدن لیلی که موهایش آشفته
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 بود و شالش روی شانه اش افتاده بود؛ قلبم به تپش

 س به جانم افتاد. دستانش را در هوا تکانافتاد. استر
 می داد و به مجتبی که در آستانه ی در ورودی ایستاده

 .بود، بد و بیراه می گفت

 

 آقای صفری بدون توجه به او ریموت در پارکینگ را

 زد. هنوز در باال نرفته بود که لیلی به سمت ماشین آمد

 :و گفت و رو به آقای صفری گفت

 ی همه چیز رو کجا قایمش کردن؟اون دختره ی ب -

 

 شیشه ها دودی بود و نمی توانست مرا ببیند. ترس

 :تمام وجودم را فرا گرفت. راننده با آرامش تمام گفت

 .من اطالعی ندارم بانو -

 

 با باال رفتن در کرکره ای پارکینگ قصد حرکت داشت؛

 :که لیلی فریاد زنان جلوی حرکتش را گرفت و گفت

 ...ون، اگه ببینمش نفسش رو می برمبه گوشش برس -

 اون دختره ی گدا گشنه باعث شد، زندگیم به آتیش

 .کشیده شه... بهش بگو دارم براش
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 متاسفانه من نمی تونم، پیام شما رو به ایشون -

 .برسونم... لطفا کنار برید می خوام، حرکت کنم

 

 

 

 دست لیلی محکم روی شیشه ی جلو کوبیده شد و

 :غرید

 !توی ماشین خودته... در رو باز کن ببینمنکنه  -

 

 به سمت در عقب آمد و با دست دستگیره را گرفت و با

 چسبیدن به شیشه مرا دید. با خشم در ماشین را عقب

 :می کشید و می غرید

 می کشمت... عوضی با دروغایی که سرهم کردی، -

 زندگیمو به باد دادی... اگه جرأتش رو داری، پیاده شو

 ...رو جا بیارمتا حالت 

 

 از ترس الل شده بودم. چنان سلیطه بازی از خودش در

 می آورد که اگر دستش به من می رسید، با چنگ و
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 :دندان تکه تکه ام می کرد. با ترس به راننده گفتم

 .من از این زن می ترسم -

 

 .نترسید... االن وارد عمارت می شم -

 

 ود واردبه یکباره ماشین حرکت کرد و لیلی را با خ

 پارکینگ کرد. مرا دیده بود و دستگیره ی ماشین را

 رها نمی کرد. با حرکت ماشین دوان دوان وارد

 پارکینگ شد. مردی که همراهش بود، به سراغش آمد

 :و فریاد کشید

 ...بیا بریم لیلی -

 

 .من نمیام تا حق این عوضی رو کف دستش نذارم -

 

 :راننده رو به من گفت

 .و تا من اینا رو ردشون کنمشما پیاده نش -

 

 تا در ماشین را باز و بسته کرد، لیلی به سمت ماشین

 هجوم آورد و راننده با ریموت سریعا درهای ماشین را

 قفل کرد.
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بود، تا سرشانه  قد و باالیش بلند بود و مردی که همراه لیلی 

مجتبی را صدا کرد و  اش بیشتر نمی رسید. با صدای بلندی

 ی حاضر شد.به آنی مجتب

 

 :با فریادگفت 

 اینجا چه خبره؟ -

 

 لیلی به سمت راننده حمله کرد و بازویش را گرفت و

 :فریاد کشید

 ...اون دختره رو پیاده ش کن... لعنتی -

 

 مجتبی با اخم به مردی که همراه لیلی بود، اشاره ای

 :کرد و گفت

 ده زنگ می زنم... جای و اینو ببرش، وگرنه به صد -

 .شکایت نباشهگله و 

 

 مردی که همراه لیلی بود، به زور او را کشان کشان از

 پارکینگ بیرون برد و صدای فریادها و ناسزاهای

 زشت و رکیک لیلی در پارکینگ پیچید. 
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در بسته شد و نفس راحتی کشیدم. از ترس  با زدن ریموت

مانند پرندهای اسیر طوفان می لرزیدم و دندانهایم بهم می 

 .خورد

 

 انقدر بی عرضه نبودم از پس خودم برنیایم... هر چه

 بود او عروس دایی کامران بود و به خاطر اتفاقاتی که
 من دستی در آن داشتم، این زن به یک بمب متحرک

 بدل شده بود. ترس از این داشتم که بالیی سرم بیاورد

 و حریفش نشوم. یا اینکه اگر جوابش را بدهم، دایی

 .دلخور کنمکامران و پسرش را 

 

 با بسته شدن در پارکینگ با زانوانی لرزان از ماشین

 .پیاده شدم و به همراه آقای صفری به سمت حیاط رفتم

 صدایی از باال شنیده شد و بی اراده سرم به سمت باال

 .کشیده شد

 مجبتی این سروصداها برای چی بود؟ -
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 با دیدنش در طبقه ی خودم تعجب کردم. مجتبی به من

 :اره ای کرد و گفتاش

 

 ...خزان خانوم رو دیدن و برگشتن توی پارکینگ -

 .بیرونش کردم آقا خیالتون راحت

 

 

 نگاهی به من کرد و سری تکان داد. قلبم به تپش افتاد

 و منقلب شدم. اجازه ی اعتراض نداشتم اما اینکه او

 در طبقه ی من بود، فاطمه آنجا بود... 

، ترس به دلم افتاد. اگر فاطمه که او داشت با سابقه ی بدی

سرش می آمد من باید جوابگوی خانواده اش می  بالیی به

 دلم آشوب شد و لبهایم خشک شد. توان حرف زدن.شدم

 .نداشتم

 

 نگاهش چنان تیز و برا و طلبکارانه بود؛ که مجبور

 شدم سرم را پایین بیاندازم. رفتنش از لبه ی بام را

 و مبهوت به بودنش درحس کردم. از دیدم خارج شد 

 طبقه ی خودم ساکم را از کنار ماشین برداشتم و وارد
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 عمارت شدم. ضربان قلبم آنقدر باال رفته بود که نفس

 در سینه ام حبس شده بود.

 

ر دایی کامران او بدنام ترین پس نمی خواستم فکر بد کنم اما 

بود. گاهی حس میکردم برای همین موضوع هنوز نسبت با 

 ...مانده او مخفی

 

 با گامهایی سست و بی جان وارد عمارت شدم. وضع

 بهم ریخته ای بود. مریم و طوبی نگران بودند و به

 باالی پذیرایی چشم دوخته بودند. 

 

با دیدن دایی کامرانکه با رنگی رو به کبود روی مبل افتاده 

در حال دارو دادن به او بود، هراسان به  بود و کوروش

کردن، فراموشم شد با نگرانی که تا عمق سالم .سمتش رفتم

 :نفوذ کرد، فریاد زدم قلبم

 دایی جان چه بالیی سرتون اومده؟ -
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 کوروش با حیرت نگاهم کرد و کمی عقب رفت. به

 سمتش کمی خم شدم و با اشکی که بی اراده روی گونه

 :ام چکیده بود، دستم را روی گونه اش گذاشتم و نالیدم

 ده که براتون این همه دردسرخدا مرگ به من ب -

 ...درست کردم

 

 برخالف من که تمام و هوش و حواسم به دایی کامران

 بود، نگاه دایی به کوروش بود. با صدایی که به زور

 :شنیده می شد، رو به پسرش گفت

 هر چی شنیدی رو از یه گوش دیگه در کن و به کسی -

 .حرفی نزن

 

 :دور کرد و گفت اخمهایش را به من کرد و مرا از خود

 .من خوبم... برو کنار من هنوزم اربابتم -

 

 

 

 تازه متوجه اشتباهم شدم و بی اراده دستم را روی

 دهانم گذاشتم. با درماندگی تمام به کوروش نگاه
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 :ملتمسانه ای کردم و گفتم

 .تو رو خدا به کسی چیزی نگین -

 

 کوروش که بهت زده بود، نگاهش میان من و پدرش

 :و آمد بود. به آرامی پرسیددر رفت 

 ...این حرفا چه معنی میده؟ واقعا -

 

 دایی کامران تکیه اش را از روی مبل برداشت و به

 :آرامی گفت
 کارن و کاوه نباید بفهمن... کوروش لب باز کنی، -

 اسمتو از توی شناسنامه م خط می زنم و از ارث

 .محرومت می کنم

 

 

 

 باره نگاهش رویکوروش با بهت کمی عقب رفت و دو

 صورت یخ زده ی من چرخی زد و با کلمات بریده

 :بریده گفت

 رواقعا... این دختر... دخت-
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 .روی پیشانی دایی دانه های درشت عرق نشسته بود

 سرش را به چپ و راست تکان داد و با درماندگی رو

 :به پسرش گفت

 گفتم سکوت کن... فراموش کن چی شنیدی... االن -

 .می شه؛ بعدا برات توضیح می دمکارن پیداش 

 

 این بار من حیرت کردم... چرا این پسرش فهمید؛ زیاد

 مهم نبود اما کارن ... به یکباره غیر از فکری که در

 لحظه ی ورودی در ذهنم جوالن داده بود؛ جرقه ای در

 ذهنم روشن شد. 

همسر دومش بود...  به یاد آوردم که پدرم از بستگان

صورت دایی خیره شدم. با  ه و بهتزده بهباچشمانی گرد شد

 :بغض و صدایی که میلرزید؛ به آرامی لب زدم

 .دایی کامران ببخشید از دهنم در رفت -

 

 ایراد نداره... فقط پیش کارن خیلی حواست رو جمع -

 .کن
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 :اشک در چشمانم حلقه زد و با لبهایی لرزان پرسیدم

 پدرم از نزدیکان آقا کارنه؟ -

 

 بار بهتش بیشتر شد و لب باز کرد تا کوروش این

 حرفی بزند؛ که دست دایی کامران روی لبانش قرار

 :گرفت و با حرص غرید

 هیس... تا منو سکته ندین، راحت نمی شین؟ هر -

 ...دوتون ساکت

 

 فهمیدم باید سکوت کنم. با نگرانی به داروهای دایی

 :نگاه کردم و گفتم

 ن؟اگه حالتون بده، بریم بیمارستا -

 

 :کوروش سرش را رو به باال تکان داد و گفت

 هر چی بهش می گم؛ قبول نمی کنه... می ترسم؛ کار -

 ...دستمون بده

 

 صدای عصبی و خشدار کارن از پشت سر، نفس را در

 دادیش، هر سینه ام حبس کرد. ترس بود یا جذبه ی خدا
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 .چه بود از او می ترسیدم

 .تر سالمی بیادت خودشه... زنگ بزن به دکمگه دس -

 

 :دایی کامران نفس عمیقی کشید و گفت

 من خوبم... کمی فشارم باال رفته بود که داروهامو -

 خوردم... جای نگرانی نیست. نیکا چطوره؟

 

 نگاهی گذرا به من کرد و نگاهش روی صورت پدرش

 ثابت ماند. طوری رفتار می کرد؛ انگار می خواست

 که از این رفتارشعمدا مرا نادیده بگیرد. هر چند 

 .ناراحت نمی شدم؛ اما حس بدی به من دست می داد

 

 هر چه بود او ارباب زاده بود و در نظر او من دختری

 .پاپتی بودم که هوار خانه ی پدرش شده بودم

 

 دستی میان موهای بهم ریخته اش کشید و نفسش را با

 :حرص بیرون داد و گفت

 ی اینجا چیزیخوبه... خدارو شکر اصال از سروصدا -

 نفهمیده... اون خانومی که اون باالست، براش آهنگ

 .گذاشته بود و سرش رو گرم کرده بود
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 خدا رو شکر. دوست ندارم ذهنیت بدی از مادرش -

 .داشته باشه؛ بعدها اثر بدی روی تربیتش می ذاره

 

 کوروش این حرف را زد و به همراه دایی نفس راحتی

 فانی برپا بوده که آثارکشید. گویا در نبود من طو

 مخربش هنوز در چهره ی اعضای خانواده دیده می

 شد.

 

 

 

 در دل به خود لعنت فرستادم که با ندانم کاریم، کار 

 را به اینجا کشانده بودم. رو به کوروش کردم و با

 :چشمانی که از شرم به زمین دوخته شده بود، گفتم

 دم. منببخشید فکر کنم من باعث این همه دردسر ش -

 می خواستم به نیکا کمک کنم. نمی دونستم؛ چنین

 !آشوبی به پا می شه

 

 کوروش مهربانانه نگاهم کرد و بدون اینکه به روی
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 خود بیاورد؛ چند دقیقه ی پیش چه رازی را کشف

 :کرده، گفت

 خدا رو شکر که شما بودی و به ما قضیه رو -

 االگفتین... به اون مادر بی خیالش که بود، نیکا ح

 حاالها اذیت می شد... بهتره که ذهنیتش نسبت به

 مادرش بیش از این خراب نشه؛ تا در رفتارش تاثیر

 .بدی نذاره

 

 

 

 پوزخندی روی لبان کارن نشست و دستش را درون

 :جیبش فرو برد و گفت

 ذهنیتی برای بچه باقی نذاشته... بچه از منی که -

 ار دیگه اونعموشم می ترسه و بغلم نمیاد... کاش یه ب
 مرتیکه جلوی چشمم بیاد... بخدا له و لورده ش می

 کنم. پست فطرتا تازه دو قورت و نیمشونم باقیه... جای

 !اون بی شرفا ما بدهکارم شدیم

 

 باورم نمی شد؛ مادری هم باشد در این مواقع چنین

 رفتارهای غیرمنطقی از خود نشان دهد. کوروش که
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 خالصه تعریف کرد، چههاج و واجی مرا دید، به طور 

 بر آنها گذشته.

 

بودم و نظرم در مورد  مات و متحیر به کوروش چشم دوخته 

راستی هر مادری الیق بهشتی  واژه ی مادر تغییر کرد. به

 اند، نیست.  که وعده اش را داده

 

 

هر چه فکر می کردم، نمی توانستم؛ رفتارلیلی را برای خود 

 :اکنایه گفتمعنی کنم. کارن پوزخندی زد و ب

 حاال تو چرا ماتت برده؟ -

 

 شوکه نگاهم را به سمت او چرخاندم. گیج و منگ

 :نگاهش کردم و پرسیدم

 چی؟ -

 

 :پوزخندش عمیق تر شد و با لحن بدی گفت

 به جای خیره شدن به کوروش فکر درس و -
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 دانشگاهت باش... فکر نکن؛ به خاطر کمکی که به

 .پوشی می کنم برادرزاده م کردی از غیبتت چشم

 

 برای لحظه ای حضور دایی کامران و کوروش را از

 :یاد بردم و با لحن تندی گفتم

 این ترم حذف بشم بهتره تا سر کالس شما باشم. ترم -

 ...بعد با استاد دیگه ای

 

 :اخمهایش را در هم کشید و گفت

 ترم بعدم من استادتم... جز اینکه خودت رو عقب -

 .بندازی

 

 هم رفت و خواستم جوابی بدهم که از گوشهاخمهایم در

 ی چشم نگاهم روی صورت دایی چرخ خورد. با

 :ناراحتی چشمانش را لحظه ای بست و گفت

 شما دو تا چتونه؟ چرا عین کارد و پنیر با هم رفتار -

 می کنین؟ بین شما چه خبره که من بی خبرم؟

 

 کارن ابرو درهم کشید و بی تفاوت به سمت پدرش
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 :گفت چرخید و

 .چیز خاصی نیست... خودمون حلش می کنیم -

 

 با مهارت تمام سمت کوروش چرخید و بحث را عوض

 .کرد
 راستی روز دادگاه چه روزیه؟ این ترسی که تو دل -

 نیکا دیدم، نمی ذاره آروم بشینم. باید اون مرتیکه رو

 .فکش رو پایین بیارم

 

 .بود چنین ادبیاتی از یک استاد دانشگاه برایم عجیب

 آن هم با پرستیژی که برای خودش قائل بود و در

 دانشگاه با فخرفروشی قدم برمی داشت. دایی کامران

 :ابرودرهم کشید و با ناراحتی تمام به آرامی گفت

 شما دخالت نکنین تا خودم همه چیز رو به حال عادی -

 ...برگردونم

 

 :روبه کوروش کرد و گفت

 ه رو در نیکا متوجهمنم چنین حالتی که کارن می گ -

 شدم... از ما فراری شده... فقط با خودت، خزان و

 فاطمه راحته... بهتره یه روانشناس کودک پیدا کنی و
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 هر چه زودتر تحت درمان قرارش بدی. نباید این

 .اتفاقی که رخ داده روح و روانش را داغون کنه

 .اثراتش رو در آینده بیشتر نشون می ده

 

 

 :به پایین تکان داد و گفتکوروش سری به رو 

 .چشم... در اولین فرصت -

 

 جمعشان خانوادگی بود و وجود من الزم نبود. همین که

 انقدر به فکر نیکا بودند، از ته دل خوشحال شدم. به

 :دایی کامران نگاهی کردم و گفتم
 ...ارباب با اجازه من میرم طبقه ی باال -

 

 خته بود که یادمببخشید... دخترم انقدر اوضاع بهم ری -

 رفت؛ حالی ازت بپرسم. مراسم مادرت خوب برگذار

 شد؟ با فرناز مشکلت حل شد؟

 

 نگاه تیز کارن روی صورتم سنگینی می کرد. دلم نمی

 خواست؛ چیزی از زندگیم بداند. سری تکان دادم و

 :پاسخ دادم
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 ممنون، خوبم... خدا رو شکر خوب برگذار... حاال -

 بود باهم صحبت می کنیم. خیلی بعداً که سرتون خلوت

 .خسته ام... با اجازه تون برم باال کمی استراحت کنم

 

 برو دخترم... برای شام بیاین پایین. خان هم دلش -

 برات تنگ شده... بهونه ت رو می گرفت. این چند شب

 .کالفه بود

 

 لبخندی روی لبانم نقش بست و به اطراف نگاهی کردم

 :و گفتم

 نمی بینمشون؟ االن کجان که -

 

 رفته چکاپ ماهانه تا دکتر داروی جدیدی برای بی -

 .خوابی شبانه ش تجویز کنه

 

 ...انشاهلل که سالمت باشن -

 

 خداحافظی کوتاهی کردم و به سمت راه پله رفتم. ساکم

 را از وسط پذیرایی برداشتم و با دیدن سوغاتی ها از
 فراموشی خودم آه از نهادم برخاست.
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 :کامران کردم و گفتم داییرو به  

 ارباب... پدرم براتون یه سوغاتی ناچیز فرستاده بود، -

 .فراموشم شد؛ زودتر بگم

 

 :لبخند روی لبانش نشست و گفت

 دستش درد نکنه... چرا به زحمت افتادین؟ برای -

 !شادی که نرفتی

 

 .این چه حرفیه... شما خیلی حق به گردن ما دارید -

 :گفتمرو به مریم کردم و 

 سریعا بذار توی فریزر تا بیشتر از این یخش باز -

 .نشده

 

 :دایی کامران خندید و گفت

 ماهی سفیده؟ -
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 .بله -

 

 مهدی بیشتر از من حواسش به عالیق منه... کال -

 ...فراموش کرده بودم االن فصل ماهی سفید شده

 دستش درد نکنه... شب که اومدی یادم بندازم یه

 .رم و تشکر کنمتماسی باهاش بگی

 

 .قابل به تشکر شما نیست -

 

 :با اخم نگاهم کرد و رو به پله ها اشاره کرد و گفت

 .برو استراحت کن -

 

 لبخندی زدم و از گوشه ی چشم نیشخند عصبی کارن

 را دیدم. نفس در سینه ام حبس شد و قلبم به تپش

 افتاد. دسته ی ساک را محکم در دست فشردم و بی

 کوروش خداحافظی کوتاهی کردم و به توجه به او از

 .راهم ادامه دادم

 

 وقتی به سوئیت رسیدم؛ فاطمه و نیکا در حال رقصیدن
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 و جیغ کشیدن بودند. با لبخند وارد شدم و با دیدن نیکا

 که لپهایش گل افتاده بود و موهای فرفریش در هوا باال

 و پایین می شد، دلم غنج رفت. با دیدنم از رقصیدن

 .اشت و شادی کنان به سمتم پرواز کرددست برد

 

 .سالم خاله جون... دلم برات تنگ شده بود -

 

 .روی زمین زانو زدم و محکم در آغوش کشیدمش

 :بوسه ای روی لپهای گر گرفته اش زدم و گفتم

 منم دلم برات تنگ شده بود؛ عزیزم... در نبود من -

 ...خوب با خاله فاطمه رفیق شدیا

 

 .داد ِن سرش حرفم را تایید کرد خندید و با تکان

 چشمانش برق خاصی داشت. دنیایی از عشق و
 مهربانی بود این کودک... رفتار مادری که راحت از

 هایش دست کشید؛ برایم قابل این کودک زیبا و دلربایی

 درک نبود. 

 

 مگر می شود؛ مادر باشی به سادگی از

 فرزندی که از خونه خودت باشد؛ دل بکنی! گاهی



 

 
702 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 نیای هزار رنگ، هزار صفت از انسانها را پیشد

 رویت به تصویر می کشد؛ تا بدانیم هیچ چیز غیرممکن

 ...نیست

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

 

 نگاهش بی اراده همراه دخترک عبوس تا راه پله کش

 آمد. از اینکه متوجه رفتارش شده بود و مقابل به مثل

 می دانست درکرده بود، پوزخندی روی لبش نشست. ن

 رفتار این دختر چه بود که خزان با آمدنش از همراهی

 .با او انصراف داده بود

 

 توقع نداشت در حضور پدرش به او بی احترامی کند و

 بدون خداحافظی از او راهش را بگیرد و برود. 

 

 

 

متعجب پدرش را روی خود حس کرد. اخم درهم کشیدو  نگاه

 :دستی میان موهایش کشید و گفت

 رمی خواین با این دخترا چه کار کنین؟ تا کی قراره و-

 دل شما باشن؟
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 :کامران ابرو درهم کشید و گفت
 برو سر اصل مطلب... کاری داشتی که امروز بی هوا -

 اینورا پیدات شد؟

 

 .کوروش دستی روی شانه اش زد و از کنارش رد شد

 :در حین رفتن به سمت راه پله مکثی کرد و گفت

 رزده پیدات شد، منم تعجب کردم... باید باوروقتی س -

 کنیم؛ بدخواصیت رو کنار گذاشتی و خانواده برات مهم

 شده؟

 

 

 

 :ابرویی باال داد و گفت

 نه باور نکن... فقط تو خانواده سرت میشه و کامران -

 .خان... هر چی باشه الگوم شمایین

 

 !کارن؟ -
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 :با پوزخندی به سمت پدرش چرخید و گفت

 دروغ می گم؟ مگه -

 

 ...خیلی نمک نشناسی -

 

 :کوروش سری به تأسف تکان داد و گفت

 من دیگه بریدم... تا شما باهم حرف می زنین؛ نیکا -

 رو پایین بیارم تا خزان بتونه استراحت کنه... االن

 .سرسامش می ده با سواالتش

 

 

 کامران خان سری به تأیید حرفش تکان داد و بعد از

 :وش از پله ها رو به کارن کرد و گفتن کورباال رفتِ 
 چی برات کم گذاشتم که انقدر سرکشی؟ البته جای -

 تعجب نداره خون اون مادرت توی رگاته... بچه ی

 ...حالل زاده به داییش میره

 

 به مادرم توهین نکن... اگه همسر شما نیست؛ -

 ...مادرمه
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 پوزخندی روی لبان پدرش نقش بست. کنارش ایستاد و

 :نگاهی نافذ به چشمانش نگاهی کرد و گفتبا 

 !دردت چیه؟ اونو بگو -

 

 درد؟! از کدومش بگم؟ -

 

 

 

 

 کامران او را با خود به سمت بیرون عمارت هدایت

 .کرد. حرف ناگفته ی پسرش را از نگاهش می خواند

 انقدر تجربه داشت؛ دلیل دودو زدن چشمان پسرش را

 خودش حفظ کردهبفهمد. از فاصله ای که تا آن زمان 

 ...بود، باید کم می کرد. زما ِن دوری و دوستی نبود

 

 حسرت و اندوهی که در چشمان پسرش دیده بود،

 قلبش را به درد آورد. با اینکه مغرور و تلخ بود؛ باز
 هم پسر ته تغاریش بود و عزیز بودنش انکار ناپذیر

 .بود



 

 
706 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 وقتی وارد حیاط شدند، نسیم پاییزی برگ زردی زیر

 :ایش انداخت. نگاهی به برگ زرد کرد و گفتپ

 احوال این برگهایی که روی زمین میوفته؛ خیلی -

 شبیه زندگی ما آدماست... اولش عین یه غنچه می

 ...مونیم و به مرور رشد و می کنیم و بزرگ می شیم

 یه جایی به آخر خط می رسیم؛ چه دلمون بخواد چه

 ی که از پیشدلمون نخواد باید دل ببریم و به مسیر

 ...تعیین شده؛ قدم بذاریم

 

 :پایش را روی برگ خشک گذاشت و گفت

 .دلم نمی خواد؛ زیر پای ناکسان خرد شم -

 

 .کارن ابرو درهم کشید و طعنه ی کالم پدرش را فهمید

 سری تکان داد و در حالی که به صدای آهنگی که از

 باالی عمارت شنیده می شد، گوش می کرد؛ به آرامی

 :گفت

 منظورت دایی شاهرخه؟ -

 

 نگاهش را به چشمان نافذ و گیرای پسرش دوخت و
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 :سری رو به پایین تکان داد و گفت
 االن به سنی رسیدی که بتونی خوب و بد رو -

 تشخیص بدی... حرفایی که تا حاال از مادرت شنیدی

 ...رو بریز دور... برگرد پیش خودم

 

 

 :برد و گفتپوزخندی زد و دستانش را در جیبش فرو 

 این همه دشمنی بین شما و مادرم رو اصال درک نمی -

 کنم... به قول شما و پدربزرگ قضیه ی طالق عمه،

 توسط خود عمه و شما اتفاق افتاد... از اون سال به

 ...این ور نه عمه به ایران اومده نه خبری ازش شده

 االن داره اونور دنیا کیف و عشقش رو می کنه؛

 وز با یه کینه ی قدیمی داری خودت واونوقت شما هن

 !اطرافیانت رو عذاب می دی

 

 کامران خان کنار درخت خرمالویی که شاخ و برگش

 بزرگتر از درختان دیگر بود؛ ایستاد. نفس عمیقی

 :کشید و گفت

 تو فکر می کنی؛ حال عمه ت خیلی خوبه؟ فکر می -

 کنی من از حالش بی خبرم؟
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 مه دادن ترقیب کرد. اخمیسکوت کارن او را به ادا

 :کرد و گفت

 یه زمانی می فهمی؛ این همه کینه و درد از چیه... تا -

 اون موقع کمی به اطرافت بیشتر دقت کن و دوست و
 دشمنت رو بشناس... می دونی کی پروژه صدف رو از

 دستم بیرون کشید؟

 

 اگه به چشم دشمن به دایی نگاه می کنی؛ چرا هنوز -

 د داری؟ چرا چشم دیدن مادرم روباهاش رفت وآم

 نداری اما با کسی که باعث جدایی شما شد، فاز رفاقت

 داری؟ کارای شما منو گیج می کنه... از طرفی می

 خوای دایی شاهرخ رو زمین بزنی از طرفی پای ثابت

 ...بازیاته

 

 :سری تکان داد و گفت

 ...صبور باش پسر -
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 ؛ سکوتتا کی؟ هر وقت حرفی به میون اومده -

 کردی... من حال شما و دایی شاهرخ رو اصال درک

 .نمی کنم

 

 نگاهی پدرانه و مهربان نثار آن چشمان وحشی و پر

 غم کرد. انگشت سبابه اش را به عالمت تاکید جلوی

 :چشم پسرش تکان داد و گفت

 همیشه اینو توی ذهنت بسپار... دشمنت رو پیش -

 .. حاال من یهچشمت نگه دار تا از پشت خنجر نخوری.

 .سوال ازت دارم و می خوام درست جواب بدی

 

 ...مادرم قصد ازدواج نداره -

 

 :خنده ای روی لبان کامران نشست و گفت
 .پدرسوخته مسخره بازی در نیار... من خیلی جدیم -
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 منم جدی گفتم... حاال شما بفرما سؤالتون در مورد -

 چیه؟

 

 این عمارتتو چرا انقدر با حضور دخترا توی  -

 مخالفی؟ چرا با اخم و تغیر به خزان نگاه می کنی؟

 

 :ابرویی باال داد و رک و راست گفت

 .ازش بدم میاد -

 

 چرا؟ -

 

 نگاهش با مکث روی پوست صاف و شفاف پدرش

 :چرخی زد و گفت

 

 

 

 

 به نظرم دختر خوبی نیست... می ترسم در آینده -
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 تا دخترباعث رسوایی و بی آبرویی شما بشه... دو 

 ...دهاتی رو

 

 اخمهای کامران خان درهم کشیده شد و دستش را با

 :خشم باال برد و با خشم غرید
 خجالت بکش... اون همه درسی که خوندی به تو -

 انسانیت یاد نداد؟ می دونی تهمت زدن به یه دختر پاک

 چه عواقبی داره؟

 

 :دستش را باال آورد و به دفاع از حرفش گفت

 .. حرفم بی دلیل نیستداغ نکن.. -

 

 نگاهش روی صورت کارن ثابت ماند. قلبش تیر کشید

 .و تاب شنیدن چنین حرفهایی را پشت سر خزان نداشت

 

 

 

 آن حس مدفون شده که سالها کتمانش کرده بود، حاال

 رو به طغیان بود. از خشم دندانهایش روی هم فشرده
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 :شد و غرید

 دلیل؟ -

 

 شنید و لحظه ی خداحافظیکارن با صدایی که از باال 

 پرسروصدای نیکا و خزان بود؛ حواسش به سمت نیم

 طبقه ی باال پرت شد. بی اراده سرش به سمت باال

 کشیده شد. چیزی دیده نمی شد، اما صدایش در گوشش

 .زنگ می زد

 

 با تو بودم؛ به چه دلیلی تهمت می زنی؟ -

 

 به خود آمد و سرش را پایین انداخت. در مرامش نمی

 گنجید؛ حرفی بزند که گفتنش تاوان داشته باشد. رسوا

 کردن دختری به آن سن ممکن بود؛ عواقبی برای آن
 دختر داشته باشد. 

 

 

 :سکوت کرد و سرش را پایینانداخت و گفت

 .بماند... باید برم... اگه کاری بود؛ خبرم کنین -
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 به سمت در ورودی حیاط چرخید. بازویش به اسارت

 :قدرت پدرش در آمد و گفتپنجه های پر

 دلیل؟ -

 

 خشم و عصبانیتی که در چشمان پدرش سوسو می زد،

 .او را پشیمان کرد

 ...هیچی -

 

 با تمام شناختی که ازت دارم؛ می دونم؛ روی هوا -

 حرف نمی زنی... دلیل؟

 

 ...شاید اشتباه کرده باشم... برای همین نمی خوام -

 

 

 اشتباه کرده باشی اما حرف رو وسط انداختی... چه -

 چه نکرده باشی... دلیل؟

 

 به ناچار ماجرای عکسهای مجازی و شماره ی تلفن و

 باقی ماجرا را مختصر و مفید بیان کرد. کامران خان
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 :نفس عمیقی کشید و لبخند زنان گفت

 فقط اینو بدون که اشتباه فهمیدی... اون ماجرا برای -

 ی که تویمن روشن و واضحه... فقط بدون به چیزای

 مجازی می بینی؛ اعتماد نکن... دیگه دوس ندارم،

 .چنین حرفی پشت سر اون دختر پاک و نجیب بزنی

 

 :پوزخندی روی لبان کارن نشست و گفت

 خیلی برام جالبه... یه روز پسرت متهم به نانجیبی و -

 بی آبرویی شد... شما خیلی راحت تبعیدش کردی و

 هم تشکیل ندادی کهازش دفاع نکردی... حتی دادگاه 

 از خودش دفاع کنه؛ خیلی راحت حکم به تبعیدش

 دادی... امروز می بینم در مورد دختر پیشکارت... یه

 دختری که هیچ نسبت خونی باهات نداره، از زاویه ی

 دیگه ای به قضایا نگاه می کنی... این رفتار دوگانه

 تون منو به شک انداخته... گاهی حس می کنم این

 .ونی که شما معرفیش می کنی؛ نیستدختر، ا

 

 کامران خان جا خورد. با بهت به پسرش نگاه کرد. هر

 دو چند ثانیه به چشمان هم خیره شدند. حرف در

 گلویش گیر کرد. توان پاسخ گویی نداشت. 
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به سمت در خروجی او را به خود آورد و  حرکت کارن

 هبازویش را در دست فشرد و مانع حرکتش شد. ب دوباره

 :ناراحتی به چشمانش خیره شد و گفت

 امروز به لیلی گفتی؛ می دونی مسبب اون بی آبرویی -

 لیلی بوده و هدفش چی بوده... اگه تو اینو فهمیدی

 مطمئن باش من زودتر از تو فهمیدم... برای همین تو

 رو از چشم بدخواهانت دور کردم تا بهت آسیبی

 رو بکنی، می نرسه... من بیشتر از اونی که تو فکرش
 دونم... برو و کاله قضاوتت رو روی میز بذار و ببین

 کدوم پدری حاضره به خاطر یه نمایش مسخره پسرش

 رو تبعید کنه... من تورو جایی فرستادم؛ که برای

 پیشرفتت بهترین جای ممکن بود... جایی فرستادمت که

 از مادرت و افکار مسمومش دور باشی... دوست

 !پر استرس درس بخونی... بد کردم؟نداشتم در محیط 

 

 کارن با دیدن لرزش مردمکهای چشم پدرش، حس

 غریبی پیدا کرد. در سکوت سرش را به چپ و راست

 تکان داد و بدون هیچ حرفی به سمت در خروجی گام

 برداشت. 
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هزار برابر تندتر  با هرگامی که به در نزدیک می شد، قلبش

ابند آورده بود. اعتراف می تپید. بغضی گلوگیر راه نفسش ر

کمی ازغمش کاسته بود؛ اما  پدرش بعد از سالها به میزان

 .حالش را منقلب کرده بود

 

 عالقه ای که به پدرش داشت و نادیده گرفته شده بود؛

 از او مرد دیگری ساخته بود. میان برزخ بدی اسیر

 .شده بود. میان عقل و احساسش دست و پا می زد

 

 

 

 

 

 و بدون اینکه نتیجه ی دلخواهش را سوار ماشین شد

 گرفته باشد، وارد خیابان اصلی شد. صدای زنگ تلفن

 .او را به خود آورد. نگاهش روی گوشی چرخی خورد

 

 مادرش بود... هندزفری را در گوشش گذاشت و تماس
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 .را برقرار کرد. صدای آرام مادرش در گوشش نشست

 کجایی تو؟ -

 

 چراغ قرمز ترمز می پوزخندی زد و در حالی که پشت

 :کرد؛ جواب داد

 توی خیابان... چی شده؛ این وقت روز سراغم رو -

 گرفتی؟

 

 با دوستم در مورد تو و دخترش حرف زدم... قرار -

 شد بریم خونه ش و تو با دخترش چند جلسه رفت و

 ...آمد کنی... اگه مورد قبولت بود؛ بقیه ی موارد با من

 

 رات می کرد و خودم انجامکاری که باید کامران خان ب

 .می دم

 پوزخندی به افکار مادرش زد. همیشه با احترامی که

 برایش قائل بود این رفتارهای کینه ورزانه عذابش می

 داد. بعد از سالها هنوز این نفرت و کینه از دل هیچ

 کدام پاک نشده بود. نفسش را با حرص از سینه بیرون

 :داد و گفت
 یت از کامران خان نکن... اگهمنو قاطی انتقام گیر -
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 احتیاج به همسر داشته باشم، خودم بهتر از شما می

 .تونم اقدام کنم

 

 ...اما من با دوستم حرف زدم... دخترش خیلی نازه -

 ...قول می دم ببینیش به سلیقه ی آفرین بگی

 

 ...مامان تمومش کن... من حوصله ی -

 

 

 عکس اونباور کن خیلی بهتر از شبنمه... من بر  -

 مردک بیشتر به زیبایی و مالحت دختر توجه می کنم تا

 ...به دلت بشینه... تو فقط یه بار

 

 کالفه سری تکان داد و به شماره انداز باالی چهارراه

 :خیره شد و گفت

 نمی کنم دست از سر م مامان جان... خواهش -

 بدبخت بردارین... من وسیله ی انتقام شما نیستم... هر

 ...خوشم بیاد؛ خودم بهت معرفی می کنم دختری رو

 االن عهد عتیق نیست که مادرو پدرم برام همسر

 .انتخاب کنن
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 ...داره بیست و هشت ساله می شی و هنوز -

 

 ...چهل ساله هم بشم تا دلم نخواد پا جلو نمی ذارم -

 مگه همه ی زندگی در ازدواج خالصه می شه؟ این

 .دیدگاهتون رو دوست ندارم

 

 

 غ سبز شد و به حرکت در آمد. صدای نرم و دلخورچرا

 .مادرش در گوشش نشست

 می خوای آرزوی دامادیت رو به دلم بذاری؟ سالها -

 خون دل خوردم و تموم امیدم به تو و کاوه بود... کاوه

 که بی عاطفه از کار در اومد و رفت؛ پی زندگیش و

 بابای بی صفتت رو انتخاب کرد... فقط تو برام

 ...موندی

 

 با حرص نفسش را از سینه ی پر دردش بیرون داد و

 :گفت

 .تمومش کن مامان... االن زمان این حرفا نیست -
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 پس کی حرفامو بهت بزنم؟ همیشه یا دنبال کاری یا -

 توی اون خونه ی مجردیت می مونی... تو هم از من

 .بریدی

 

 نبریدم مامان... فقط بزرگ شدم و دوست دارم -

 ته باشم. از اینکه مثل یه پسر بچه یاستقالل داش

 .دوازده ساله باهام رفتار کنن؛ بدم میاد

 

 .کارن بیا خونه کارت دارم -

 

 نچی کرد و با خشم دستی میان موهای بلندش کشید و

 :گفت

 .باید قطع کنم... در حال رانندگیم -

 

 .مراقب خودت باش -

 

 .شما هم مراقب خودت باش... فعال بای -
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 طع کرد و به حرفهای مادرش فکر کرد. ازتماس را ق

 شب پیش مدام این حرفا را زیر گوشش زمزمه می

 کرد. با اینکه جوابش را می دانست؛ از تالش دست بر

 .نمی داشت

 

 

 اینکه مادرش با ازدواج او بخواهد از پدرش انتقام

 بگیرد؛ برایش مضحک بود. بعد از این همه سال

 و کدورت را نفهمیدهزندگی هنوز علت این همه کینه 

 .بود

 

 مادرش همیشه می گفت؛ ) عمه ت با رفتنش فقط

 آبروی خودش رو برد. نازا بودنش رو ما می دونستیم

 اما به روش نیورده بودیم... جواب خوبی ما رو خیلی

 بد داد. طالق گرفتنش کار درستی نبود... کاری کرد که

 وسزندگی ما هم بهم بخوره... پدرت به خاطر خواهر ل

 (و نازدونه ش زندگی من و بچه هامو نابود کرد

 

 در باورش نمی گنجید تنها دلیل این همه نفرت طالق
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 کتایون باشد. نفسش را با حرص بیرون داد و ماشین
 را جلوی پارکینگ آپارتمانش متوقف کرد. 

 

 

 

بعد از واردشدن به پارکینگ سوار آسانسور شد و با نگاهی 

چشمم  ان خاکستری خزان پیشدرآینه صورت سفید و چشم

 آمد.

 

چپ و راست  پلکهایش را روی هم فشرد و سرش را به 

تکان داد. دخترها برای او ارزش فکرکردن هم نداشتند. نباید 

بیش از این در مورد آن دخترکنجکاوی به خرج می داد. 

 ...حوصله ی رویارویی باجنس مخالف را نداشت

 

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

 

 ه با دیدن آقای صفری که به انتظار ایستاده بود،فاطم

 :لبخندی زد و گفت

 باورم نمی شد ارباب انقدر مهربون باشه که راننده و -
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 ماشینش رو در اختیار ما بذاره... نکنه تو و پدرت از

 اقوام ارباب هستین و بروز نمی دی؟

 

 .با شنیدن این حرف بهت زده به فاطمه نگاه کرد

 قبل از اینکه دایی ش این نسبت خونیدوست نداشت تا 

 را عیان کند؛ کسی از موضوع باخبر شود. لبخندی

 :روی لب نشاند و نقاب بی تفاوتی به چهره زد و گفت

 کاش بودم... ارباب خیلی مرد مهربونیه... هر وقت -

 به روستای ما میومد در برابر هر کاری که براش می

 .کردین یه هدیه برامون میورد

 

 :آهی از ته دل کشید و گفتفاطمه 

 خوش به حالت که بابات مشاوره اربابه... ممکنه -

 همین نشست و برخاست با ارباب باعث بشه به جاهای

 .خوبی برسی... شنیدم برات کار پیدا کرده

 

 خودم ازش خواهش کردم برام کار پیدا کنه... فعال -

 قراره برای آشنایی با کار شرکت به عنوان منشی در

 ...دوستش استخدام بشم شرکت
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 شادی و حسرت را در چشمانش دیده می شد. مشتی

 :روی بازویم زد و گفت

 کوفتت بشه... اونوقت من باید برم خونه بچه داری -

 .کنم

 

 :خندیدم و گفتم

 کسی اجبارت نکرده... خوبه بیشتر از من با نیکا -

 بازی می کنی... گاهی وقتا فکر می کنم؛ یاد بچگیات

 !یافتاد

 

 سوار ماشین شدیم و فاطمه با صدای خیلی آرومی

 :گفت

 خیلی دلم برای اون طفلک می سوزه... می خوام اون -

 صحنه ها و فکرای بد از ذهنش دور بشه... می خوام

 بدونه می تونه؛ شاد باشه و کسایی هستن که دوستش

 .دارن

 

 

 با بهت نگاهش کردم. از بغضی که در صدایش بود و
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 چشمش جمع شده بود، زنگی در گوشم بهاشکی که در 

 .صدا در اومد

 

 ...فاطمه چرا انقدر احساساتی شدی؟ نکنه تو هم -

 

 بغضش فراموشش شد؛ با چشمان گرد شده و از حدقه

 :درآمده؛ به چشمان زل زد و گفت

 دیوونه ای؟ نه خیر هیچ اتفاقی برام نیوفتاده... فقط -

 .م بد می شهوقتی خودمو جای اون بچه می ذارم؛ حال

 در ضمن پسر ارباب در اون دوران که نبودی ازم

 .خواهش کرد، بیشتر هوای دخترش رو داشته باشم

 

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 جدی؟ -

 

 آره به خدا... این پسر به این ماهی اون زن عفریته -

 چی بود نصیبش شد؟

 

 برای اینکه در مقابل آقای صفری زیاده حد وراجی

 رفی که راز خانواده به حساب می آمد رانکنیم و ح
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 :فاش نکنیم؛ سری تکان دادم و به آرامی گفتم

 باشه عزیزم. خودتو ناراحت نکن. بعدا در موردش -

 .حرف می زنیم

 

 فاطمه متوجه منظورم شد. کمی فکر کرد و سریع حرف

 :را عوض کرد وگفت
 راستی امروز کالس اولت رو چه کار می کنی؟ می -

 !پسر ارباب برات خط و نشون کشیده ری یا نه؟

 

 :کمی فکر کردم و گفتم

 نمی دونم... می ترسم؛ سر کالس با رفتارش کوچیکم -

 ه... یه حس بدی نسبت به اون نگاه از باال بهکن

 .پایینش دارم

 

 

 

 به نظرم برو... ممکنه بخواد برای حل مسئله و این -

 موقع حرفا کمی سر به سرت بذاره... دلم می خواد اون

 اونجا باشم و ببینم وقتی در برابر یه المپیادی قرار می

 گیره و کنف می شه؛ چه واکنشی نشون می ده؟
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 :اخمی کردم و گفتم

 اتفاقا از همینش می ترسم... انقدر مغرور و خشنه که -

 .می ترسم یه جور دیگه ضایعم کنه

 

 :چشمکی زد و با لبخند گفت

 ی دم؛ اگه پول باباشتو سرتر از اونی... بهت قول م -

 .نبود، هیچ کس آدم حسابش نمی کرد

 

 به جای اینکه از این حرف خوشحال بشوم؛ خیلی

 دلخور شدم. حس اینکه کسی پشت سر خانواده ام این

 حرف را بزند؛ اذیتم می کرد.

 

 

دچار دوگانگی رفتار واحساس شده بودم. نفس عمیقی کشیدم  

 :و گفتم

 نیم... مخصوصا کهبهتره در موردش قضاوت نک -

 .نمک گیر ارباب هستیم



 

 
728 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 با این حرف دهانش را دوختم و ابرویی باال انداخت و

 سکوت کرد. تا دانشگاه هیچ حرفی میانمان رد و بدل

 نشد و افکارم به سمت استاد مغرورم پر کشید. وقتی از

 :ماشین پیاده شدیم؛ آقای صفری گفت

 ا خودتونامروز نمی تونم؛ دنبالتون بیام... لطف -

 .برگردین

 

 :من و فاطمه نگاهی بهم کردیم و گفتم

 .چشم... ممنون -

 

 :نگاهی به اطراف کرد و گفت

 من باید زود برم تا پسر ارباب نیومده... همین -

 ایستگاه اتوبوس رو سوار شین و سه ایستگاه بعد

 .پیاده شید و با تاکسی تا سر کوچه بیاین

 

 رد دانشگاه شدیم. هرچشمی گفتم و به همراه فاطمه وا

 کدام به سمت کالس خودمان رفتیم. بعد از دو جلسه

 غیبت می ترسیدم؛ بر خالف تصور فاطمه حسابی کنف
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 بشم. با اینکه درسها را خودم مرور کرده بودم اما به

 .خودم اعتماد نداشتم

 

 با ورود استاد به کالس صداها خوابید و تندیس غرور

 ستاد. با دیدنم؛ اخمهایشپایین کالس رو به بچه ها ای

 در هم فرو رفت. معلوم نبود چه مرگش شده... وقتی

 ...سرکالسش نبودم، تهدید می کنه باید حاضر باشم

 

 حاال که حاضرم باز اخم در هم کشید. بی تفاوت به نگاه

 میرغضبانه اش سرم را پایین انداختم و به انتظار

 .حرکت بعدیش ماندم

 

 تمرینات جلسه ی قبل را برخالف تصورم اول از همه

 نگاه کرد و من که بی خبر بودم، فقط تمرینات روز اول

 را نشان دادم. اخمی کرد و دفتر را به دستم داد.

 

 منتظربودم توبیخ شوم اما سکوت کرد. بعد از اتمام کارش 

می  شروع به درس دادن کرد. با دقت تمام به درس گوش

 نمی دادم و هیچ نکته ای را ساده از کنارش
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 :گذشتم. در انتها گفت

 سوالی نیست؟ -

 

 هیچ کس جوابی نداد. سری را رو به پایین تکان داد و

 :گفت

 پس همه یاد گرفتین؟ -

 

 چند تا پسر با صدایی بلند و با لحن شوخی یک صدا

 :گفتند

 .بله -

 

 .کلمه ی بله را کشیده ادا کردند و دخترها خندیدند

 :هدف گرفت و گفت لبخند روی لبم بود که نگاهش مرا

 .شما بیا یه تمرین حل کن -

 

 همه با تعجب به من نگاه کردند. با اینکه درس را یاد

 گرفته بودم؛ استرس شدیدی داشتم. به آرامی به سمت

 پایین کالس رفتم و کنار تخته وایت برد ایستادم. سؤال

 را مطرح کرد و با دقت جوابش را نوشتم. وقتی جواب

 :ال انداخت و گفترا دید، ابرویی با
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 خوبه... تا جایی که یادمه شما دو جلسه غیبت داشتی -

 و تمرینات این دو جلسه رو نداشتی؟

 

 .درسته استاد. مشکلی پیش اومد -

 

 :پوزخندی زد و گوشه ی چشمانش را جمع کرد و گفت

 یک نمره برای غیبت و نیم نمره برای نداشتن تمرین -

 .از ازمون آخر ترم کم میشه

 

 که نگاهش کردم و با لبهایی که نیمه باز مانده بود،شو

 :نالیدم

 ...اما استاد -

 

 :از من رو گرداند و رو به بچه ها ایستاد و گفت
 تمریناتش رو حل کنین و برای جلسه بعد بیارید. روز -

 اول گفتم؛ حل تمرین هم نمره داره... کم کاری کنین،

 ی نمیدودش توی چشم خودتون می ره. من هیچ ارفاق

 کنم؛ حتی بیست و پنج صدم... از االن به فکر روز

 .آزمون باشین
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 پسرها همزمان )اووو( بلندی گفتند و یکی از میانشان

 :با صدای بلند گفت

 استاد انقدر سختگیر نباشین... تازه اول راهیم... کمی -

 ...مدارا کردن بد نیستا... تا می توانی دلی به دست آر

 

 .نشان داد و من از خجالت آب شدمپسرک با خنده مرا 

 اخمهای کارن در هم فرو رفت و من با سری پایین

 افتاده از کنارش گذشتم و سر جایم نشستم. بین بچه ها

 همه همه ی ریزی افتاده بود و می خندیدند.

 

 

 

 :دستش را باال برد و با صدایی پر صالبت گفت کارن 

 ...هیس... خوشمزه بازی برای من در نیارین -

 

 دانشجویی که تالش نکنه به هیچی نمی ارزه... اگه می
 خواین توی این رشته موفق باشین؛ باید با جدیت تمام

 .درس بخونین
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 :نگاهی به ساعت بند چرمیش انداخت و گفت

 .موفق باشین -

 

 بدون هیچ حرف دیگری با گامهای بلند از کالس خارج

 ه منشد. جمله ی ) به هیچ نمی ارزه( را با طعنه ب

 گفت. قلبم شکست از این همه غرور و تکبری که در

 وجود این پسر نهفته بود. از استرس زیاد خیس عرق

 شده بودم. دستانم را روی مانتو کشیدم و سریع لوازمم

 .را جمع کردم

 

 

 با گامهایی سست از کالس بیرون رفتم. خشم تمام

 وجودم را فرا گرفت. از اینکه در درس ریاضی نمره کم

 اورم؛ برایم کسر شأن بود... من و ریاضی درهم حلبی

 شده بودیم... این درس شیرین ترین درس در طول

 زندگیم بود. هوش خدادادیم این درس را برایم جذابتر و

 قابل فهم کرده بود. عصبی بودم و در دلم هر چه ناسزا

 بلد بودم نثار کارن می کردم. فاطمه در راهرو به

 با دیدنم دو قدم نزدیک تر آمد. انتظار ایستاده بود. 
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درحالی که به ورودی کالسمان نگاه می کرد؛ اخمی کردو 

 :گفت

 چرا عین میت شدی؟ این استاد عتیقه چی کارت کرد؟ -
 :شانه ای باال انداختم و با عصبانیت تمام گفتم

 .هیچی... بریم سرکالس بعدی... من وقت ندارم -

 

 .تاد بعدی شدماز فاطمه جدا شدم و وارد کالس اس

 بغضی خفته در گلویم نفسم را بند آورده بود. نمی

 خواستم فاطمه شاهد این بغض گلوگیر باشد. مثل

 همیشه روی صندلی یکی مانده به آخر خودم را رها

 کردم. دختری که چند جلسه ی قبل هم کنارم می

 .نشست؛ بعد از من وارد کالس شد و کنارم نشست

 

 دم، می دانستم این استاداز حرفهایی که شنیده بو

شدت خوشرو و خوش زبان  کیوان است. بر عکس کارن به

 در وجود این بشر نبود.  بود. هیچ غرور و تکبری
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بچه های کالس وقتی او را میدیدند؛ قند توی دلشان آب می 

شد. برایم جالب بود؛بدون اینکه نسبت خونیمان را بداند، 

 همیشه با لبخندنگاهم می کرد.

قهوه ای تیره و براق  ش پر از شیطنت بود. چشمانشنگاه 

اضافه ی بینی کشیده و تا  بود. چانه ی مستطیلی شکلش به

دختران کالس تودلبرو کرده بود.  حدی بزرگش او را در نزد

 :نشسته بود، با ذوق گفت دختری که کنارم

 .هفته ی پیش که نبودی، استاد سراغت رو می گرفت -

 

 :با حیرت گفتمابرویی باال دادم و 
 !چطور به این زودی دانشجوهاشو شناخته -

 

 خیلی تیزه... از اوناس که کمی وا بدی سریع سرنخ -

 .رو می گیره

 

 صورتم گر گرفت و سرم را پایین انداختم. از اینکه

 انقدر راحت حرف می زد؛ معذب شدم. ضربه ای به

 :بازوم زد و گفت

 اسمت خزان راستگو بود، درسته؟ -
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 .هبل -

 

 اهل کجایی؟ -

 

 .گیالن -

 

 :خندید و گفت

 .راحله پاکان هستم، از کرمان خوشبختم -

 

 :با هم دست دادیم و با لبخند، گفتم

 .ممنون... من هم خوشبختم -

 

 :به وجد آمد و نگاهی به اطراف کرد و آرام پرسید

 خوابگاه داری؟ -

 

 .نه -

 

 -...درست بگو ببینم،  میزنیحرف  فیچرا تلگرا
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 شاید منم همخونه ت شدم .از محیط یاکج

 خوابگاه خوشم نمیاد؛ خیل شلوغه .توی این یه ماه

 خیل کالفه شدم .عادت به محیط شلوغ ندارم.

 

 

 

 :از وراجیش به ستوه آمدم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 خونه ی یکی از اقوامون هستم... نمی تونم؛ همخونه -

 .داشته باشم

 

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 چه گوشت تلخی... شنیده بودم، دخترای شمالی خیلی -

 .خونگرمن

 

 برخالف تصورم از مردمان جنوب کشور، رنگ

 پوستش سفید بود با چشمان سیاه... زیبایی صورتش

 شرقی و کالسیک بود. از حرفش دلخور شدم؛ لب باز

 کردم تا جوابش را بدهم. پسری که سمت راستم نشسته

 :پوزخندی زد و گفتبود با شنیدن حرف او، 

 بعضیا خودشونو ازما بهترون می دونن... خوبه که -
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 ...استاد محتشم توی کالس اول، قشنگ حالشو جا اورد

 .مگه نه علی

 

 

 پسر کناریش کمی خم شد و به من نگاهی کرد. همان

 پسری بود که در کالس قبل به استاد طعنه زد و کارن

 هر دو ساکتش کرد. در گوش دوستش پچ پچی کرد و
 زیر خنده زدند. 

 

با اخم به دختر کناریم نگاه کردم و باتعجب از حرف پسرک 

 :شانه ای باال انداخت و گفت

 منظوری نداشتم... راستش خیلی تنها و غریبم... دلم -

 .می خواد با یکی دوست باشم

 

 دلم از مظلومیتش گرفت. لبخندی زدم و دستش را

 :گرفتم و گفتم

 تنها نیستم... یکی از دوستام که منم غریبم... اما -

 .همشهریمه این جاست
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 :با ذوق لبخند زد و گفت

 .چه جالب... خوشحال میشم ببینمش -

 

 با وارد شدن استاد محتشم همه ساکت شدند. آستین

 های پیراهنش را تا زده بود و ساعت گران قیمتش دیده

 می شد. 

اسم بچه ها زد و  نگاهش به سمت میز ما کشیده شد و لبخندی

خودمان پر کرده بودیم؛  را از روی ورقه ای که روز اول

 .خواند و حضور، غیاب کرد

 

 :وقتی به اسمم رسید، با لبخند گفت

 بهتره کمتر غیبت کنین... از درس جا بمونین به -

 .ضرر خودتونه

 

 .چشم استاد -

 

 .جزوه ی هفته ی پیش رو از بچه ها بگیر -
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 م دیگری را خواند و شروعن من، اسچشم گفتقبل از 

 به درس دادن کرد. تند تند نت برمی داشتم و شش

 دانگ حواسم را به درس دادم. وقتی زمان کالس تمام

 :شد، راحله چند برگه به دستم داد و گفت

 اینا نتایی که هفته ی پیش برداشتم... من پاکنویس -

 .کردم، پیش تو باشه

 

 ونگرمی وتشکر کردم و برگه ها را گرفتم. از خ

 مهربانیش یخ من هم باز شد. دستم را روی شانه اش

 :گذاشتم و گفتم

 بیا بریم با دوستم آشنات کنم. می تونیم دوستای -

 .خوبی برای هم باشیم

 

 تا زمانی که به فاطمه برسیم، کمی از فاطمه برایش

 گفتم. وقتی فاطمه او را دید با روی باز پذیرفت و

 رفت.دوستی سه نفره یمان شکل گ
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رفتیم و شیر و کیک خریدیم و کلی  با هم به سمت سلف 

حرف زدیم. انقدرحرف برای زدن داشتیم که نزدیک بود 

کالس آخر را ازدست بدیم. با عجله هرکدام به سمت کالسمان 

 .رفتیم

 

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

 

 نگاهش روی مادرش ثابت ماند. از دست غرغرهایش

 به مادرش داشت او را درکالفه شده بود. عشقی که 

 .برابرش صبور کرده بود

 

 با توأم... چرا الل مونی گرفتی؟ -

 

 نچی کرد و در حالی که به ساالد روی کانتر ناخونک

 می زد، بدون توجه به حرص و جوش مادرش به

 :آرامی گفت

 .منو قاطی جنگ و دعوای خودتون نکنین -
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 اشم به کیخیرسرم تو پسرمی... به تو امید نداشته ب -

 پشتم پهن باشه؟

 

 اخمی کرد؛ به صورت گر گرفته و عصبی مادرش خیره

 :شد و گفت

 تموم کنین این مسخره بازیارو... شما سالهاست از -

 هم جدا شدین... چه کار به زندگی اون داری؟

 

 - خیال یبری؛ پدرته ...اگه ب یکه ازش اسم م نیاو

 ش و نوش؛ تموم اموالش رو پای عییبینییهو م شیبا

 گذاشت و هیچ برای تو و برادرت نموند ...اون یریپ

 کوروش موذی که رفته توی لونه ی مار خونه کرده

 ینمونه؛ انوقت تو و کاوه از دنیا ب یتا دستش خال

 برینخ...

 

 :با خشم غرید

 !مامان؟ -

 

 ثریا نفس عمیقی کشید و دستان لرزانش را جلوی
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 :چشم او گرفت و گفت

 من... خودت بودی و دیدی که داییت میب اینه اعصاِ  -

 گفت؛ دختری که خونه ی کامرانه، خیلی شبیه به عمه

 کتایوِنته... لعنتی فکرشو بکن اگه اون مرتیکه که تو

 به عنوان بابات روش تعصب داری؛ همون زمانی که با

 من درحال دعوا و طالق بوده؛ با یه زنه دیگه بوده و

 !اون دختر خودش باشه؛ چی میشه؟

 

 شوکه شد. در حالی که حرفهایی که شنیده بود، را

 پردازش می کرد؛ اشک مادرش سرازیر شد. با لبهایی

 :لرزان گفت

 این داره داغونم می کنه؛ کارن... فکر اینکه شاهرخ -

 و کتایون بهونه ای بوده تا منو از زندگیش بیرون کنه

 و یه زن دیگه رو جام بذاره؛ داره نابودم می کنه... 

 اون دخترش باشه، مطمئنم مخصوصا تا حاال پنهونش گها

کرده بوده تا همه ی ما رو شوکه کنه... مخصوصا منوخرد 

 ...کنه

 

 در حالی که سرش را به چپ و راست تکان می داد،
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 :گفت
 !محاله... مامان اون دختر به بابا می گه؛ ارباب -

 

 :ثریا با دست روی سینه کوبید و غرید

 .. یعنی با یه رعیت و زیردستخدا لعنتش کنه. -

 ازدواج کرده؟ اون مرتیکه ی بی لیاقت... منو به چی

 فروخته؟ حاال دخترش رو اورده و جلوی شاهرخ

 نمایش داده که چیو ثابت کنه؟

 

 سرش در حال انفجار بود. داغ کرده بود و باورش نمی

 شد، آن دختری که دو ماه تمام ذهنش را درگیر خود

 در خلوتش سرک می کشید،کرده بود و شبها 

 خواهرش باشد. 

محال بود این حسی که به تازگی دردلش دالی موشه بازی 

می کرد، از روی کشش خواهرو برادری باشد. حسی که 

روزبه روز ضربان قلبش راباال می برد و سعی در مخفی 

 .نگه داشتنش؛ داشت

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد و در جواب مادرش

 :گفتبا طمأنینه 
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 مامان چی داری می گی؟ شاید دایی شاهرخ اشتباه -

 ...کرده باشه... سالهاست عمه رو ندیده

 

 ثریا سرش را با تاسف تکان داد. با خشم او را کنار زد

 و به اتاق خواب رفت. درمانده و شوکه به پنجره ی

 پیش چشمش خیره ماند. محال بود آن دختر، خواهرش

 باشد. 

ی پدر و  ه شد... یاد رفتار صمیمانهجرقه ای در ذهنش زد

رفتارشان خیلی  پدربزرگش با خزان افتاد. کوروش و نیکا هم

 صمیمانه بود. یک جای این موضوع

 مشکوک بود. عصبی چنگی میان موهایش کشید و دور

 :خود چرخی زد و زمزمه کرد

 محاله... غیرممکنه... مگه می شه هیجده سال -

 اره... نام خانوادگیدخترش رو از خودش دور نگه د

 خزان به یادش آمد و نفس راحتی کشید. مادرش به

 همراه آلبوم عکسی از اتاق بیرون آمد. قبل از رسیدن

 

 :مادرش گفت

 مامان باور کن اون دخترش نیست... نام خانوادگی -

 ...دختره یه چیز دیگه س
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 ثریا باخشم صفحه ای را باز کرد و پیش چشمش

 نار عمه کتایونش ایستاده بودگرفت. دایی شاهرخش ک

 و بهم لبخند می زدند.

عمه اش خیره شد. روی  برای اولین بار با دقت به عکس 

 چشمانش زوم کرد. تصویرخزان پیش چشمش جان گرفت.

گونه داشت و حالت ابروهای هاللی و  لبخندی که چال روی 

چانه ی گرد و لبهای غنچه ایش با خزان مو  پرپشت به همراه

 .نمی زد

 

 

 

 سالها می شد، عکسهای قدیمی را ندیده بود. چهره ی

 عمه اش را فراموش کرده بود. با دیدن عکس ظن

 !مادرش درست تر از حرف او بود

 

 حاال تو بگو... اون دختر شبیه عمه ت هست یا نه؟ -

 اگه به نظرت هنوزم شاهرخ اشتباه می کنه؛ پس تو

 !نظر بده و خیالم رو راحت کن
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 اهش را از عکس گرفت و به چشمان پردر سکوت نگ

 .اشک مادرش داد. ضربان قلبش باال رفته بود

 صورتش در حال گر گرفتن بود. نیاز شدیدی به هوای

 تازه داشت. تنها حرفی که برای آرام کردن مادرش به

 :نظر می رسید را به زبان آورد

 ن گذشته چرا خودتو نابود می کنی؟ شایدبا شخم زد -

 ایون باشه؟دختر عمه کت

 

 

 

 :ثریا با خشم آلبوم را از زیر دستش کشید و گفت

 تو با این هوشت استاد دانشگاه شدی؟ آی کیو عمه -

 ت بچه دار نمی شد؛ که کارشون به طالق کشید. بچه

 رو از توی شانسی یا لپ لپ در اورده؟

 

 :کالفه سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

 نوادگی اون دختر راستگوچه می دونم... اخه نام خا -

 بود نه محتشم... از دانشجوهای خودمه. دختر آقا
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 مهدی همون مشاورش توی روستاست. نمی تونم؛

 .دلیل این همه شباهت رو درک کنم

 

 کنجکاوی مانند خوره به جانش افتاد. بی تاب نگاهی

 :به اطرافش کرد و چنگی میان موهایش کشید و گفت

 .. شاید بتونم سرنخی پیدایه سر به عمارت می زنم. -

 .کنم

 

 

 

 دو گام به سمت درورودی آپارتمان برداشته بود که

 .صدای مادرش او را از رفتن باز داشت

 هر چه زودتر خبرش رو به من بده... یه هفته س -

 منشی شرکت شاهرخ شده... شاهرخ حس می کنه؛

 کامران با قصد و غرضی این دختر رو به شرکتش

 .فرستاده

 

 گاهی به مادرش کرد و نفسش را پر حرص بیروننیم ن

 :داد. با نگرانی گفت

 چرا این دختر انقدر برات مهمه... اصال فرض کن، -
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 دخترش باشه... اموال خودشه... هر جور دلش بخواد

 .می تونه تقسیمش کنه... من و شما حق دخالت نداریم

 

 با چشمان گرد شده؛ جلو رفت و بازوی پسرش را در

 :و گفت دست گرفت

 نمی خوام به خاطر انتقام گرفتن از من و شاهرخ تو -

 ...و کاوه رو بچزونه

 

 بابا چنین کاری نکرده... اون آپارتمان رو به نامم زد -

 و هنوز این ماشین زیر پامو ازم نگرفته... نمی دونم

 در گذشته چه کار کردین که تا این حد از انتقام پدرم

 در اون گذشته ی لعنتی می ترسی... راستش رو بگو...

 چه اتفاقی افتاده که باعث شد این کینه و نفرتتون

 .سالها طول بکشه

 

 :ثریا با چشمان ترسیده کمی عقب رفت و گفت

 چی می گی تو؟ تا دو بار به اون عمارت لعنتی رفت -

 و آمد کردی؛ طرف باباتو می گیری؟ یادت رفته هفت

 نه داره... میهشت سال تو رو ازم گرفت... اونه که کی



 

 
750 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 خواد دوری هومن خان از دخترش رو س ِر من تالفی

 ...کنه

 

 چرا عمه این همه سال برنگشته؟ پدربزرگ اراده کنه -

 می تونه بره خارج از کشور... پس چرا باید دوری

 ...اذیتش کنه؟ مامان راستش رو بگو

 

 ثریا کمی فکر کرد و با چشمانی که جمع شده بود؛

 :عقب رفت و گفت

 نمی دونم... هیچی نمی دونم... فقط می دونم؛ شاهرخ -

 بی دلیل بهم نمی ریزه... بی خواب شده و اعصابش

 ...بهم ریخته... فروغ داره به رفتارش شک می کنه

 ...دوست ندارم زندگی شاهرخ بهم بخوره

 

 در سکوت مادرش را نگاهی کرد و سری تکان داد و

 در سرش از آپارتمان بیرون رفت. کوهی از سوال

 سنگینی می کرد. باید کم کم به جواب تک تک آنها می

 رسید. سوار ماشین شد و پا روی پدال گاز فشرد.
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 افی از کوچه ی پهن و خلوت بیرون زد. حرفهای باتیک 

 مادرش را سبک و سنگین می کرد. وابستگی اعضای

 .خانواده اش به آن دختر، شک او را هم برانگیخته بود

 

 

 

 د آمد، روبروی عمارت ایستاده بود. باوقتی به خو

 مشت روی فرمان کوبید و گوشی به دست گرفت و

 :شماره ای گرفت. قبل از شنیدن صدای مخاطب غرید

 .درو باز کنین -

 

 در باز شد و ماشین را به داخل عمارت برد. حضورش

 در این عمارت باید پررنگ می شد تا از رازهای پنهان

 پدرش پرده بر می داشت. 

ن پدرش به همراه یک دختر رفتِ یاد روزی افتاد که خبر خرید

مادرش رسیده بود و او را آتش زده بود.  چشم رنگی به گوش

 دختر در عمارت از روز اول هم مشکوک بود. حضور این
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شدن رفت و آمدش به این عمارت در آن زمان  ممنوع 

مهم نبود؛ چون خودش هم میلی به رفت و آمد  برایش

 که های پازل را کنار هم که می چید؛ حسی از درونت.نداشت

 وجودش را می خورد. ضربان قلبش باال رفت. 

 

 هم فکراینکه توجه و کشش خاصش نسبت به خزان از روی

این  خون بودن باشد؛ او را سردرگم کرده بود. ته دلش

 ...همخون بودن را برنمی تابید

 

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

 

 وز کالسش بیشتر از من بود و تا ساعتفاطمه امر

 شش اسیر دانشگاه بود. تنها بودم و با لپ تاپ جدیدی

 که دایی برایم خریده بود، سرگرم دیدن یک سلایر کره

 ای بودم.

بیرون کشید.  صدای تقه ای به در ورودی مرا از عالم خود 

 :روبرویم ایستاد و گفت نیکا با سویشرت صورتی زیبایش

 ه بریم توی حیاط بازی کنیم؟ از حیاطخاله می ش -

 .خونه ی شما خسته شدم... تاب بازی می خوام



 

 
753 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 نمی خوای اینجا بازی کنیم؟ -

 

 .نه... دلم تاب بازی می خواد -

 

 بابا هومنت خونه س؟ -

 

 .نه خاله... همه بیرونن... بابا گفت بیام پیش شما -

 

 

 –شم یآماده م النباشه عزیزم ...ا.

 

 ه حیاط می رفتیم و نیکا برایم بلبل زبانیگاهی باهم ب

 می کرد و از مدرسه ی جدیدش برایم می گفت. نسیم

 خنک پاییزی به صورتم خورد. نفس عمیقی کشیدم و

 .به داخل اتاق رفتم

 

 تونیک آستین بلند خاکستری صورتی زیبایی که دایی

 هفته پیش به همراه لپ تاپ و یه سری وسایل مورد
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 بود را پوشیدم. موهایم را پشت سر با نیاز برایم خریده

 .کش دم اسبی بستم و کمی آرایش کردم

 

 سه روز پیش با اجازه ی فرگل از حال عزا بیرون

 آمدم. فاطمه با مهارتی خاص که مرا متعجب کرده بود؛

 صورتم را اصالح و ابروهایم را حالت داد. اولین بار

 .بود که دست به صورتم زده بودم

 

 حالت شده بود و حس خوبی بهم می ابروهایم خوش

 داد. با اینکه درد زیادی برای برداشتن موهای زائد

 صورتم تحمل کردم ؛ اما به دردش می ارزید. زیبایی

 .صورتم دو چندان شد

 

 لبخندی روی لبانم نشست. صدای نیکا مرا به خود

 .آورد

 

 خاله زود باش... بابا بزرگ بیاد نمی ذاره؛ تاب بازی -

 .کنم
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 ..ای شیطون... هوا خنک شده... باید زود برگردیما -

 .چشم خاله -

 

 لبخند زنان دستش را گرفتم و با هم از پله ها پایین

 رفتیم. جیغ زنان و شاد وارد حیاط شدیم. حیاطی که

 بیشتر شبیه باغچه بود.

بود و درختان میوه اش صفا و  از دو سمت باغچه کاری شده 

ده بود. هفته ی پیش تاب سفید محیط بخشی جلوه ی خاصی به

 بزرگی برای سرگرمی نیکا کنج حیاط، زیر درخت رنگ

 ن نوهخرمالو گذاشته بودند. دایی کامران، جان به قربا

 اش می کرد. دلم برای آن همه مهر و محبت غنج می

 .رفت

 

 کاله سویشرتش را روی موهای فرفری نازش کشیدم و

 :سوار تابش کردم. با ذوق فریاد کشید

 .خاله خیلی دوستت دارم -

 

 دلم ضعف رفت برای این همه مهر و صفایی که در

 .وجود این دختر ملوس نهفته بود
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 نمی دانم؛ لیلی چگونه دوری فرزندش را تحمل می

 کرد؟ من که مادرش نبودم؛ در عرض دوماه شیفته ی

 .این بچه شدم

 

 در حال تاب خوردن با صدای بلند با هم شعر می

 گی که نیکا خیلی دوست داشت و همیشهخوندیم. آهن

 .برایش پخش می کردم

 

 روی پیشونی ِ فرشته ها نوشته، هرکی دختر داره،

 جاش وسطه بهشته

 از آسمون میباره، ُدر و طال و گوهر

 زر و سیمو نقره، وقتی میخنده دختر

 یکی یدونه، دختر

 چراغ خونه، دختر

 گالبتونه، دختر

 ماه آسمونه، دختر

 دختر قندو نباته،

 همیشه باهاته، دختر

 اسم قشنگو نازش ورد لباته، دختر

 تو شبای تاریک، ماه و ستاره، دختر
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 کوچیکو بزرگش فرقی نداره، دختر

 کوه نمکه، دختر

 

 .صدای مردانه ای از کنار دستم مرا از جا پراند

 

 .از کوه نمکتونه که آدم از دستتون دلشوره می گیره -

 

 ش با این عموی مغرور ونیکا که در این مدت روابط

 از خودراضیش خیلی بهتر شده بود، با دیدنش از روی

 .تاب پایین پرید و جیغ زنان به سمت عمویش چرخید

 

 .فرصت جواب دادن به کنایه اش را پیدا نکردم

 نیکا که در این مدت حال روحی خوبی پیدا کرده بود،

 .راحت تر با عمو و پدربزرگانش رفتار می کرد

 

 ی زمین زانو زد و او را در آغوش کشید وکارن رو

 :روی موهایش بوسه ای زد و گفت

 قند و نباته عمو چطوره؟ -
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 .مرسی عمو... با خاله که بازی می کنم؛ حالم خوبه -

 

 :ابرویی باال داد و به آرامی گفت

 ...خاله رو انقدر اذیت نکن -

 

 :با عجله میان حرفش پرید و گفت

 )روبه من کرد و گفت( مگه نهمن اذیتش نمی کنم...  -

 خاله؟

 

 لبخند پر مهری به چشمان براق و زیبایش زدم و پاسخ

 :دادم

 .نه عزیز... عزیزمی ناز دختر -

 

 .ابرویی باال داد و نگاهش روی صورتم چرخی زد

 :انگار تعجب کرده بود. با لحن موذیانه ای گفت

 با همین شیرین زبونیات بابامو خام خودت کردی؟ -
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 رو درهم کشیدم و با گیجی نگاهش کردم. از رویاب

 :زمین بلند شد و رو به نیکا کرد و گفت

 .عزِیز عمو برو برام یه لیوان آب بیار -

 

 نیکا با ذوق به سمت عمارت دوید. روبرویم ایستاد و

 نفس عمیقی کشید. هیکلش دوبرابر من بود. نگاهش

 میخ چشمانم بود و من گیج بودم... پوزخندی زد و

 :گفت

 - فکر یبه چ یدونیچشمات برام آشناس ...م یخیل

 کنم؟ یم

 

 نگاهم را پایین انداختم. تمام وجودم گر گرفت و هول

 شدم. نباید این بحث ادامه پیدا می کرد. بدون توجه به

 :آنچه که شنیده بودم؛ با دلخوری گفتم

 ارباب و ارباب زاده تشریف ندارن... اگه می خواین -

 .؛ بهتره برید داخلمنتظر بمونین

 

 

 دستانش را زیر بغلش جمع کرد. پیراهن پاییزه ی



 

 
760 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 خاکستری مشکی زیبایی به تن داشت که بازوها و
 سینه ی عضالنیش را به خوبی در معرض نمایش قرار

 :داده بود. نفسش را پرصدا بیرون داد و گفت

 نمی خوای بدونی؛ چرا انقدر برام آشنایی؟ -

 

 توجه منظورش نمی شدم. میبا ترس نگاهش کردم. م

 ترسیدم؛ هویتم برایش آشکار شده باشد. ترسم را از

 :چشمانم را خواند. پوزخندش پررنگتر شد و گفت

 از چی می ترسی؟ -

 

 سرم را به چپ و راست تکان دادم و با زبانی که کلمات

 :را گم کرده بود، پاسخ دادم

 ...نمی ترسم... تعجب -

 

 . بوی عطرش بیشتر درپوزخندی زد و نزدیکتر آمد

 مشامم پر شد. عطر خنک و تلخی که راه تنفسیم را

 .خنک کرد. نگاهش خبیثانه به چشمانم دوخته شده بود

 

 حس مجرمی را داشتم که مچش باز شده بود. دستش

 :را به نوک بینی ام کوبید و گفت
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 فقط نمی دونم چرا بابا نمی خواد؛ تو رو به همه -

 ی یه گناهی؟معرفی کنه! نکنه ثمره 

 

 .شوکه شدم. با نگاهی حیرت زده به چشمانش زل زدم

 :کمی عقب ایستاد و گفت
 داشتن خواهری به زیبایی تو باعث دردسره اما بهتر -

 از اینه که توی خفا بمونی... به بابا جونت بگو، رازش

 .برمال شد

 

 نفس راحتی کشیدم و با صدایی که از ته حنجره بیرون

 :می آمد، نالیدم

 اشتباه می کنی... من خواهرت نیستم. اون روز دروغ -

 .گفتم، تا از اسم ارباب حساب ببری و اذیتم نکنی

 

 

 

 خندید و به سمت مخالف چرخید. همانطور که به

 :عمارت خیره شده بود و پشتش به من بود؛ گفت

 گاهی در شرایط سخت رازها برمال می شه... نمی -

 ...تونی کتمان کنی
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 گشت و موشکافانه به چشمانم خیره شد وبه سمتم بر

 :گفت

 .شباهتت قابل انکار نیست -

 

 الل شدم. لرزه ای خفیف تمام تنم را لرزاند. خصومت

 آشکاری در نگاهش نهفته بود. خصومتی که دلیلش

 :برایم مبهم بود. پوزخندی زد و گفت

 بی خود نبود، پدرت انقدر سفارشت رو به من می -

 خواهرمی بیشتر هواتو داشتم اما کرد... اگه می گفت؛

 ...االن موضوع فرق کرده

 

 

 

 مانند یک ماهی که از بی آبی لبش باز و بسته می

 .شود، دهانم باز و بسته شد، اما کلمه ای شنیده نشد

 :پوزخندی زد و گفت

 باید پدرم بدونه؛ رازش رو فهمیدم؛ احتیاج به این -

 این دالی همه مخفی کاری نبود... فقط یه دلیل برای

 .موشه بازی کردنش؛ می خوام... باید جوابم رو بده
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 ضربان قلبم به شدت باال رفت. با هر کلمه ای که می

 گفت؛ قلبم را در مشت خود می فشرد. نگاهم روی

 صورتش چرخی زد. جذابیت چهره اش در نظرم دو

 چندان شده بود. آب دهانم را به زحمت قورت دادم و به

 :ادمآرامی پاسخش را د

 ...اشتباه می کنی... نمی دونم چرا -

 

 :خصمانه نگاهم کرد و گفت

 نمی تونی با این معصومیت ساختگی تمام اموال -

 پدری رو باال بکشی... اگه از توی لپ لپ هم دراومده

 ...باشی؛ نمی ذارم حق من و برادرم رو پایمال کنی

 

 :نیکا با لیوانی آب برگشت و گفت

 .عمو جون بفرما -

 

 .یوان آب را گرفت و بوسه ای بر موهای نیکا نشاندل

 :یک نفس لیوان آب را سر کشید و گفت
 کاری رو نمی فهمم! خودت فقط علت این همه پنهون -

 بگو؛ کی هستی؟
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 سکوتم را که دید؛ نگاهش درون چشمانم قفل شد. نفس

 عمیقی کشید و سرش را به سمت عمارت چرخاند و

 چنگ کشید.میان موهای بلند و مواجش 

حرکتش پاره شد. ضربان قلبم باال رفته بود. از  بند دلم با این 

 .وجودم خواهان این مرد مغرور بودم ته

 

 ن هویتم نداشت،دایی کامران اصرار به مخفی مانداگر 

 همین االن جوابش را می دادم. نمی دانم از چه زجر

 می کشید؛ که رگهای گردنش بیرون زده بود.

 

فسهای پرشماره اش را نمی توانست کنترل بود و ن عصبی 

 لیوان را به دست نیکا داد و بدون اینکه نگاهی به من.کند

  بیاندازد به سمت عمارت قدم برداشت. با صدایی که به

 :زور شنیده می شد؛ گفتم

 .کسی توی عمارت نیست -

 

 با تعجب و ابرویی باال داده به سمتم چرخید. نگاهی به

 :تمن و نیکا کرد و گف
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 انوقت کوروش انقدر به تو اطمینان داره که دخترش -

 رو به تو سپرده؟

 

 :نیکا زودتر از من پاسخ عمویش را داد
 ...خاله خزان خیلی مهربونه... همیشه پیش ماست -

 وقتی خاله فاطمه میاد؛ انوقت میره باال... این جوری با

 ...خاله حرف نزن؛ عمو

 

 میقی روی لبش نقشابروی کارن باال پرید و پوزخند ع

 .بست

 

 چرا رابطه ی خونیت رو انکار می کنی؟ -

 

 چون رابطه ای وجود نداره... من خواهرت نیستم؛ -

 چرا باور نمی کنی؟

 

 پدرت چه نسبتی با عمه کتایون من داشته؛ که -

 !دخترش انقدر شبیه عمه ی من شده؟

 

 خشکم زد. سرمای شدیدی زیر پوستم دوید و رنگ از
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 .هیچ حرفی برای گفتن نداشتم رخم پرید.

 نیکا هاج وواج به عمویش خیره شده بود و با دیدن

 :حال من گفت

 ...خاله مو اذیت نکن؛ عمو... به بابام می گما -

 

 با شنیدن اسم مادرم بغض سنگینی روی قفسه ی سینه

 ام نشست. در حالی که با دستم نیکا را به سمت خودم

 ره صورت پرسشگمی کشید تا حرص نخورد؛ نگاهم ب

 .کارن دوخته شد

 

 .چشمان دودو می زد و روی صورتم می چرخید

 صورتش سرخ شده بود. سرش را کمی کج کرد و با

 .سؤالش است خنگاهش اعالم کرد؛ منتظر پاس

 

 نفسم بند آمد و اشک در پشت پلکم حلقه زد. جای

 .ماندن نبود؛ باید زودتر از این ها فرار می کردم

 ودم. نگاه از چشمان نافذش گرفتم وخلع سالح شده ب

 به سمت عمارت قدم برداشتم. قدم سوم را برنداشته

 .بودم که بازویم از پشت کشیده شد
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 تمام وجودم گر گرفت و خون داغی به سمت صورتم

 جریان پیدا کرد. خشمگین از این حس نا بهنگام که

 گریبانم را گرفته بود؛ دستم را به سمت جلو کشیدم و

 :غریدم

 .ولم کن -

 

 .کجا؟ باش تا ببینم چی پشت این قضیه س -

 

 به سمت عمارت گامی برداشتم و با ترس و دلهره

 :گفتم

 شما هر سؤالی داری از پدرت بپرس... من حرفی -

 .برای گفتن ندارم

 

 :با خشم آستین لباسم رو کشید و گفت
 چرا فرار می کنی؟ -

 

 :با اخم نگاهش کردم و غریدم

 نم؛ جوابی برای سؤاالت بی سروته شمافرار نمی ک -
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 ندارم... پدرومادرم مشخصن... اینکه شبیه عمه ی

 .شما هستم؛ دلیل نمی شه؛ شما مزاحمم بشی

 

 :ابرو باال داد و گفت

 مزاحم؟! عجب رویی داری تو! انگار یادت رفته االن -

 کجا ایستادی؟

 

 عصبانی شدم و دستم را جلوی صورتش تکان دادم و

 :غریدم

 ...بله مزاحمی... هر جا ایستادم به شما ربطی نداره -

 من به لطف ارباب اینجام و هر وقت ایشون بخوان هم

 از این جا میرم... هر حرفی هم داری با پدرتون مطرح

 .کنین

 

 :نیکا با ناراحتی مشتی به شکم عمویش زد و گفت

 .عمو خیلی بدی... خاله مو اذیت نکن -

 

 اشکم در حال سرازیر شدن بغض گلویم را می فشرد و

 .بود. دلم نمی خواست؛ ضعفم را ببیند

 کاش توان گفتن واقعیت را داشتم... به سمت عمارت
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 دویدم و بدون هیچ مکثی به طبقه ی خودم رفتم. نیکا

 .هم پشت سرم می دوید و اسمم را صدا می زد

 

 

 

 دلم برای طفل معصوم می سوخت؛ میان جدال من و

 د. وقتی به سوئیت رسیدم، اشکمعمویش گیر کرده بو

 .سرازیر شد

 

 نامرد وریاد مادرم دلم را به آتش کشید. به خاطر پد

 ...بی احساسم نمی توانستم؛ نقاب از چهره ام بردارم

 

 انقدر از پدرم بدی شنیده بودم که ندیده از او بیزار

 .بودم. به نوعی خودم هم دوست نداشتم؛ ببینمش

 سبتی با کارن داشت که داییفقط نمی دانم؛ پدرم چه ن

 .حاضر نبود؛ نسبتمان را آشکار کند

 

 .صدای گریان نیکا سرم را به سمت راست کشاند

 .خاله گریه نکن... منم گریه می کنما -
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 با دیدنش؛ گریه ام به هق هق تبدیل شد. اختیار

 اشکهایم از دستم خارج شد. نیکا با مهربانی موهایم

 کرد. دقیقا کاری که مننرم و بلندم را نوازش می 

 برایش انجام می دادم.

 

می داد. دلم برای چشمان پر  حاال او با این کارش مرا تسلی 

 ...کشیدمش و بوسیدمش اشکش سوخت. در آغوش

 

 .گریه نکنیا... خاله بیشتر غصه می خوره -

 

 .صدای حرکت ماشینی را شنیدم و نفس راحتی کشیدم

 . نگاهم رویصدا صدای ماشین دایی کامران بود

 ...ساعت چرخی زد

 

 زمان برگشت از شرکت بود. بی اراده به سمت لبه ی

 .پشت بام رفتم
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 کمی خم شدم و پایین را نگاه کردم. درست حدس زده

 .بودم

 

 کارن با ژست طلبکارانه ای ایستاده بود تا پدرش از

 .ماشین پیاده شود. دلهره و استرس به جانم افتاد

 ود. می ترسیدم با شنیدنپدربزرگ هم همراهش ب

 .حرفهای کارن هر دو عصبانی شوند

 

 با کمال تعجب با مهربانی سمت پدربزرگش رفت. بهم

 دست دادند و شانه به شانه ی پدربزرگ وارد عمارت

 .شدند

 

 سرم را عقب کشیدم و آرام به سوئیتم برگشتم. درون

 اتاقم نشستم و پاهای بیقرارم را تکان دادم. از استرس

 .به جان ناخن های بخت برگشته ام افتادم زیاد

 

 دلم پر می کشید به طبقه ی پایین... از حضورش حس

 خوبی زیر پوستم دوید. لبخند موذیانه ای روی لبهایم

 .نقش بست
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 همین که کنجکاو شده بود، کافی بود. پیش چشمم

 لحظه ای جان گرفت؛ که بفهمد من دخترعمه اش

 ...هستم

 

 .بود که حضور فاطمه را نفهمیدم افکارم چنان مشغول

 وقتی با تکان دست فاطمه از جا پریدم؛ گیج و گنگ به

 اطراف خیره شدم. باورم نمی شد، دو ساعت تمام در

 .همان حالت نشسته بودم و در افکارم غوطه ور بودم

 

 سازی می افکاری که تماما حضور کارن را سناریو

 د ذهنم راکرد. این پسر تنها پسری بود که تا این ح

 .مشغول کرده بود

 

 جذابیت و نگاه نفوذ ناپذیرش قلبم را به تپش وا می

 داشت... دلم در حال سرخوردن بود و اجازه ی این

 !سرخوردن دست من نبود
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******************** 

 

 یک هفته از آن ماجرا گذشت. دیگر کارن به عمارت

 خمنیامد. سر کالس درس هم که همدیگر را دیدیم؛ با ا

 نگاهم می کرد. باورم شده بود؛ ارث پدرش را خورده

 .ام.... تازه معنی این ضرب المثل را می فهمیدم

 

 نگاه پر گالیه اش را درک نمی کردم. نمی دانم آن روز

 دایی کامران چه به او گفت و بینشان چه حرفی رد و

 .بدل شد

 

 فقط سفارش شده بودم که زیاد با کارن هم صحبت

 خودش هم دیگر به عمارت نیامد که کارم نشوم. البته

 .را سخت کند

 

 وسایلم را جمع کردم؛ تا از شرکت بیرون بزنم. در

 هفته سه روز که کالسهایم نیمه وقت بود و یک روز

 چهارشنبه که کالس نداشتم را در شرکت شاهرخ همتی

 .دوست دایی کامران مشغول به کار شده بودم
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 ت بود. اما خیلی زودهفته ی اول کار برایم کمی سخ

 .روند کار دستم آمد

 دایی کامران ازم خواسته بود؛ رفت و آمدها و

 .قراردادهایی که بسته می شود را به اطالعش برسانم

 

 در این مدت یک ماهه فقط یک قرارداد بسته بودند که

 .برای دایی اهمیتی نداشت

 

 منشی مخصوصش که دختری بیست و هفت ساله بود

 ل مانتال بود، از خودشیرین ترین وو خیلی سانتا

 چندش ترین دخترانی بود که تا به حال دیدم. اسمش

 مهتاب رحمانی بود اما آقای همتی او را مهتاب جان

 .صدا می زد

 

 

 

 .رفتارشان کمی بودار و عجیب بود

 صمیمتشان زیاد بود اما سعی می کردند، جلوی من

 که از خوددار باشند. این را وقتی فهمیدم که زمانی
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 شرکت بیرون رفته بودم و ده دقیقه ی بعد برای

 برداشتن گوشی که جا گذاشته بودم، برگشتم؛ متوجه

 .شدم

 

 .صدای خنده های مهتاب از اتاق شاهرخ خان می آمد

 بی صدا پشت میزم رفتم و گوشی را برداشتم و از

 .شرکت بیرون زدم

 

 شرکت خلوت بود و آن خنده ها و در اتاقی که بسته

 ود؛ برایم معنی خوبی نداشت. از آن روز سعی میب

 کردم با رفتارم طوری نشان دهم؛ که آقای همتی

 احساس صمیمیت نکند. 

 

 

 

 

دوست نداشتم با کسی که همسن پدرم بود؛ رفتاری خارج از 

قبل از اینکه برای خداحافظی لب باز کنم؛ .عرف داشته باشم
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 :تنگاهی فخرفروشانه ای نثارم کردو گف مهتاب

 .آقای همتی گفتن؛ قبل از رفتن به دیدنشون بری -

 

 مقنعه را روی سرم مرتب کردم و پشت در اتاقش

 ایستادم. ضربه ای به در زدم و با شنیدن صدایش وارد

 اتاق شدم. طبق معمول در اتاق را باز گذاشتم و چند
 قدم رو به جلو رفتم. نگاهش دقیق روی صورتم چرخی

 :زد و گفت

 این شرکت راضی هستی؟ از کار در -

 

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 .بله -

 

 

 نگاه تیز و سنگینش اذیتم می کرد. از روی صندلی

 چرخانش بلند شد و میز را دور زد. از پشت به میز

 تکیه داد و روبرویم ایستاد. به قد و باالیم نگاهی کرد

 :و گفت

 کامران خان ازت چی خواسته؟ -
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 نگاه کردم. لبخندی فاتحانه رویبا گیجی به صورتش 

 :لب نشاند و گفت

 انقدر ساده نیستم؛ ندونم چرا تورو پیش من -

 !فرستاده؛ وقتی خودش شرکت به اون بزرگی داره

 

 زبانم بند آمده بود. حرفی برای گفتن نداشتم. وقتی

 .سکوتم را دید؛ دستش را پیش آورد تا به صورتم بزند

 .دبا حیرت عقب کشیدم و او خندی

 ...خوشم اومد -

 

 .ببخشید من باید برم -

 

 چرا؟ مگه کامران خان روی رفت و آمدت حساسه؟ -

 

 قلبم به تپش افتاد. استرس تمام وجودم را پر کرد و

 دستانم به لرز افتاد. حس بازجویی را داشتم که

 .موذیانه در حال کندوکاو ذهنم بود

 

 .نه... اما هوا زود تاریک می شه و می ترسم -
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 - راستش رو بگو؛ چه نسبت با کامران داری که انقدر

 هواتو داره؟

 

 مانند رباتی که پاسخی را از قبل آماده دارد، پاسخ

 :دادم

 ...فقط دختر مشاورش هستم. مهدی راستگو -

 

 :خندید و گفت

 ...منو ابله فرض کردی یا -

 

 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و با عجله گفتم

 ین جسارتی نکردم... اگه امر دیگه ایببخشید من چن -

 .نیست؛ من باید برم

 

 من باید اجازه رفتن رو صادر کنم نه تو... اینو توی -

 گوشت فرو کن... اگه اینجا کار می کنی؛ من رئیست

 .هستم

 

 از استرس زیاد بدنم گر گرفته بود. پوست صورتم از
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 حرارت زیاد می سوخت. سرم را پایین انداختم و با

 :ه ای که لرزش در صدایم انداخته بود؛ گفتمدلهر

 

 من که پاسختون رو دادم... امر دیگه ای باشه در -

 .خدمتم

 

 دستش را پیش آورد و زیر چانه ام گذاشت و با لحن

 :ناراحتی گفت

 

 .هر وقت حرف می زنی؛ به چشمام نگاه کن -

 

 رعشه به جانم افتاد و احساس خطر کردم. قدمی عقب

 :رس گفتمگذاشتم و با ت

 .من باید برم. دیرم شده -

 

 نگاهش محو صورتم شده بود. با صدایی که لرزش

 :خفیفی داشت؛ لب زد

 می خوام یه سفر کاری برم... می تونی همراهم -

 باشی؟
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 شوکه شدم. با چشمانی که از حدقه بیرون زده بود،

 .نگاهش کردم. آب دهانم خشک شده بود

 ترسیدی؟ من که آسیبی این کار معموله... چرا انقدر -

 به تو نمی رسونم... سفارش شده ی کامران خان

 .هستی و می خوام بیشتر کار یاد بگیری

 

 

 .صدایش حزن خاصی داشت. کمی از استرسم کم شد

 لبهای خشکم را با زبان تر کردم و تمام توانم را جمع

 :کردم و پاسخ دادم

 .من باید دانشگاه برم... نمی تونم غیبت کنم -

 

 .خودم غیبتت رو موجه می کنم -

 

 اصرارش مرا بیشتر می ترساند. مستأصل و درمانده

 .نگاهش کردم. باید از دایی اجازه می گرفتم

 .باید از پدرم اجازه بگیرم -

 

 :لبخندی زد و گفت
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 اوکی... فقط بدون این سفر خیلی به نفعته... یه -

 پروژه توی شمال داریم که می تونم؛ خارج از کار

 ات در مورد ساخت وساز و پی ریزی توضیحاتبر

 ...جامعی بدم. اینا برات تجربه می شه

 

 

 نفس حبس شده در سینه را به آرامی بیرون دادم و

 سرم را پایین انداختم. توان نگاه کردن در آن چشمان

 مرموز را نداشتم. تمام حرکاتم را زیر ذره بین گذاشته

 .بود

 

 می کنم و خبرتون می خیلی عالیه... با پدرم صحبت -

 .کنم

 

 .اوکی... حاال می تونی بری -

 

 .ممنون -

 

 همین که گامی به سمت در برداشتم؛ با صدای آرامی
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 :گفت

 .مراقب خودت باش -

 

 

 

 .قلبم از جا کنده شد. حس عجیبی تمام بدنم را لرزاند

 .چشم(ی گفتم و با سرعت از اتاقش بیرون آمدم)

 

 نه به سینه شدم. با دیدنبیرون از اتاق با کوروش سی

 :رنگ صورتم، اخمی کرد و گفت

 چیزی شده؟ -

 

 .نه... دارم می رم خونه -

 

 نگاهی به ساعتش کرد و نفسش را پر صدا بیرون داد

 :و گفت

 .من دو ساعته دیگه میام... مراقب نیکا باش -

 

 .حتما -
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 خداحافظی کردم و از شرکت بیرون زدم. قلبم تاالپ

 رفتار امروز آقای همتی برایم عجیب تلوپ می کرد.

 بود. حس می کردم؛ بازیچه ی دست دایی کامران و این

 .مرد شده ام

 

 حسی که آزارم می داد و دلم می خواست به این کار

 اعتراض کنم. محال بود؛ بتوانم با چنین مردی به سفر

 .کاری بروم

 

 من تجربه ای از رفتار با مردان غریبه نداشتم و می

 ، بالیی به سرم بیاید... شروین ذهنیتم را نسبتترسیدم

 .به جنس مخالف به شدت خراب کرده بود

 

 در عجبم چرا در برابر کوروش و کارن این حس بد را

 نداشتم. کارن تنها مردی بود که در این مدت شب و

 .روزم را به خود اختصاص داده بود
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 وارد دانشگاه می شدم؛ تمام فکرم این بود؛ او را از

 دور ببینم و وقتی در خانه بودم، چشم انتظار آمدنش

 .بودم

 

 هر چند که تا به امروز دیدارمان دوستانه نبود؛ اما

 .حسی از درون قلبم دیدارش را می طلبید

 حسی که برایم ناشناخته بود و گاهی از این حس

 .شرمنده می شدم

 

 با خستگی وارد عمارت شدم و صدای خنده ی دایی و

 یدم. سالم بلندی کردم و نگاه دایی به سمتمنیکا را شن

 .چرخید

 

 - سالم به روی ماهت دخیم ...چرا دیر کردی؟

 

 نیکا به سمتم دوید و بعد از روبوسی با او پاسخ دایی

 :را دادم

 .با اتوبوس اومدم -
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 کوروش کجاست؟ -

 

 .کار داشت -

 

 ...ای بابا... امشب برنامه داشتما -

 

 :. خندید و گفتبا کنجکاوی نگاهش کردم

 برو یه دوش بگیر... خستگیت در اومد بیا بریم -

 .بیرون... شام مهمون منی

 

 :با کنجکاوی نگاهش کردم و گفتم

 ...اما فاطمه -

 

 :خندید و گفت

 نگران نباش... یه بهونه براش جور می کنم... فقط -

 .دعوتش نکن چون می خوام جمع فامیلی باشه

 

 تی روی پیشانیم کشیدم وبا یادآوری دقایقی پیش دس
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 :گفتم

 .راستی باید یه موضوعی رو بهتون بگم -

 

 :نگاهش کنجکاو روی صورتم چرخید و گفت

 مشکلی پیش اومده؟ -

 

 .بله -

 

 .گفتگویی که با آقای همتی داشتم را برایش بازگو کردم

 :ابروهایش درهم رفت و گفت

 .نمی خواد بری... بهش بگو؛ پدرت اجازه نداد -

 

 :راحتی کشیدم و گفتمنفس 

 .ممنون... خیلی می ترسیدم؛ شما هم موافق باشی -

 این مردک موذی می خواد؛ توی سفر تخلیه ی -

 اطالعاتیت کنه... از طریق کارن به جواب نرسیده می

 !خواد با نزدیک شدن به تو؛ بفهمه تو کی هستی

 

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 ی داره؟مگه آقای همتی با پسرتون نسبت -
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 جا خورد. لبخندی زد و زود خودش را جمع و جور کرد

 :و گفت

 بعدا برات می گم... بی خیال... برو آماده شو که -

 امشب شب خیلی خوبیه و نمی خوام با این حرفا

 .استرس به خودمون وارد کنیم

 

 مگه چه خبره؟ -

 

 بعدا می فهمی... برو به کارت برس و برگرد... برات -

 .یز دارمیه سورپرا

 

 کنجکاو شدم و مانند کودکانی که منتظر سورپرایز

 شدنن؛ ذوقی در دلم نشست. نگاهی به اطراف کردم و

 :گفتم
 پدربزرگ کجان؟ -

 

 .رفته حموم... تا آماده شی؛ اونم آماده س -

 

 چشمی گفتم و با خیال راحت از پله ها باال رفتم. همین
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 ر بروم؛که مجبورم نکرده بود با رئیس شرکت به سف

 حالم بهتر شده بود. بعد از دوش گرفتن و آرایش

 مالیمی که روی صورتم کردم، به انتظار دایی کامران

 نشستم. 

و وضعم  سر فاطمه در حال درس خواندن بود و با تعجب به

 :نگاه می کرد. ابرویی باال داد و گفت

 اغور بخیر... این وقت شب کجا؟ -

 

 ...حاال -

 

 کاو نگاهم کرد. برای فرار از نگاهخندیدم و فاطمه کنج

 کنجکاوش به حیاط زیبایم رفتم.

 

پشت سر که صدای دایی کامران را از به گلهایم آب می دادم 

 :سمتش رفتم و به آرامی گفتم شنیدم. به

 فاطمه پرسید؛ می خوام کجا برم! نمی دونستم؛ چی -

 .بگم... کاش زودتر باهم هماهنگ می کردیم

 

 :ورتم نگاهی کرد و با مهربانی گفتلبخندی زد وبه ص
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 خیلی خوشگل شدی عزیزم... نگران دوستت نباش؛ -

 .اون با من

 

 کنار در سوئیت ایستاد و فاطمه را صدا زد. فاطمه

 :مؤدبانه روبرویش ظاهر شد و گفت
 .بله ارباب -

 

 دخترم؛ یکی از اقوام خزان جون اومده تهران و -

 ...هم بریم سرقراربراش کاری پیش اومده... قراره با

 شما که تنها باشی؛ نمی ترسی؟

 

 :فاطمه نگاهش میان من و ارباب چرخی زد و گفت

 .نه... اصال. خوش باشین -

 

 اگه چیزی الزم داری برات تهیه کنیم؟ -

 

 .ممنون... خوش باشین -

 

 نگاهش به من دلخور و عصبی بود. سرم را پایین

 ینمان رد و بدلانداختم و بعد از خداحافظی آرامی که ب
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 شد؛ از پله ها پایین رفتیم. فاطمه دلخور بود و باعث

 .عذاب وجدانم شده بود

 

 من هم خودخواه شده بودم. برای شادی خودم از

 .دوستم گذشتم و در کنار خانواده بودن برایم ارجح بود

 این خانواده ی تازه از راه رسیده؛ بیش از حد برایم

 .عزیز بود

 

 طبقه ی پایین با نیکا روبرو شدم کهبعد از رسیدن به 

 .پالتوی بهاره ی لیمویی زیبایی بر تن داشت

 

 پدربزرگ با کت و شلوار توسی رنگ شیکی گوشه ی

 پذیرایی ایستاده بود و منتظرمان بود. ذوقی در نگاهش

 نهفته بود که شادی به قلبم می بخشید. جلو رفتم و بعد
 گی ازاز روبوسی و احوال پرسی با پدربزرگ هم

 .عمارت بیرون رفتیم

 

 بعد از نیم ساعت رانندگی آقای صفری، به باغ

 رستوران خیلی شیکی در منطقه ی کن سولقان

 .رسیدیم
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 روی میزی کارت رزرو گذاشته شده بود. دایی کامران

 درست کنار میز گرد و بزرگی ایستاد. من مابین

 پدربزرگ و نیکا نشستم و دایی کامران هم کنار پدرش

 ست.نش

 

 

 :هم زمان یکی از گارسن ها کنار دایی کامرانایستاد و گفت 

 خیلی خوش اومدین؛ آقای محتشم. امیدوارم شب -

 .خوشی براتون رقم بخوره

 

 :دایی سری تکان داد و گفت

 ممنون... برنامه ردیفه؟ -

 

 .بله آقا -

 

 .خوبه -

 

 با رفتن گارسن با تعجب به دایی نگاه کردم. دلم می
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 انم؛ چه برنامه ای ردیفه... اما خجالت میخواست بد

 کشیدم؛ بپرسم. گوشی دایی به صدا در آمد و بعد از

 .مکالمه ای کوتاه با پسرش کوروش تماس را قطع کرد

 

 

 :رو به ما کرد و گفت

 ایرادی نداره کمی صبر کنیم؛ تا کوروش هم برسه؟ -

 

 :پدربزرگ سری تکان داد و گفت

 .زود بیا خوبه سفارش کردیم؛ امشب -

 

 :رو به پدربزرگ کردم و پاسخ دادم

 .کارش زیاد بود. برای همین نتونست بامن بیاد -

 

 دقایقی با حرفهای عادی گذشت و کوروش لبخند زنان

 با دسته گلی از رزهای سفید وارد رستوران شد. با

 .تعجب به دسته گل خیره شدم و به دایی نگاهی کردم

 

 رام رو به پایین تکانلبخندی نثارم کرد و سرش را آ

 داد. یعنی تحمل کن تا بفهمی ماجرا از چه قرار است. با
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 ن کوروش همه سالم کردیم و کوروش دسته گلرسید

 را به یکی از گارسن ها داد و سفارش کرد با گلدان

 روی میز قرار دهد.

 

 .کنار نیکا و روبروی پدربزرگنشست 

 به آنی دست دایی باال رفت و به کسی اشاره ای کرد و

 صدای آهنگ تولدت مبارک در فضا پیچید.

لبهای خندان دایی و پدربزرگ و نیکا نگاهی  با تعجب به 

 شوکه شدم... هنوز از شوک بیرون نیامده بودم؛ که.انداختم

بود؛ به  گارسنی با کیکی که شمع هجده روی آن قرار گرفته

 :میز نزدیک شد. کیک را روی میز گذاشت و باتعظیمی گفت

 

 .مبارک باشه -

 

 دایی تشکر کرد و گارسن کنار رفت و گارسن بعدی

 دسته گل را کنار کیک گذاشت. اشک شوق در چشمانم

 حلقه زد. نگاهم روی اولین کیک تولدم چرخید.

 شکل قلب بود و روی آن پر از توت فرنگی بود. با به 

 ذوق به صورت پدربزرگ نگاه کردم. چشمانش پر

 اشک شد. 
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صورتش را پاک  دایی کامران سریعا با دستمالبا اشاره ی 

 .کرد

 غم عالم به دلم نشست. این روز سالگرد فوت مادرم

 .بود. تولد من شمع وجود مادرم را خاموش کرده بود

 

 .حاال می فهمیدم، چرا هیچ زمانی جشن تولد نداشتم

 بغضم گرفت و اشک شوقم به اشک غم تبدیل شد. دایی

 حرفی زد و سعی در آرام کامران کنار گوش پدربزرگ

 کردنش داشت. پدربزرگ سری تکان داد و برای بار

 .دوم صورتش را پاک کرد. دیدن اشکش منقلبم کرد

 

 :لبخند تلخی روی لبش نشست و رو به من گفت
 تولدت مبارک دخترم... خیلی خوشحالم خدا پرنسسی -

 مثل تو نصیبمون کرده... خدا انقدر بهم عمر بده که

 .ببینم خوشبختیتو

 

 

 

 تشکر کردم و در میان اشک شوق و اشک غم، جشن
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 تولدم شروع شد. دایی با لبخند نگاهم کرد و کمی خم

 :شد؛ دستانم را گرفت و گفت

 لبخند بزن و اشکاتو پاک کن. امشب شب توئه... باید -

 .شاد باشی

 

 ممنون دایی... اصال توقع نداشتم؛ روز تولدم یادتون -

 .باشه

 

 تولد یکی از فرشته های زندگیم رو مگه میشه -

 ...فراموش کنم. تو یادگار باارزشی هستی

 .صدایی از پشت سر همه را حیرت زده کرد

 خیانتت؟یادگار  -

 

 سرم را به سمت چپ چرخاندم. نگاهش خبیثانه و

 پیروزمندانه بود. گویی مچمان را گرفته و می خواهد

 پیروزیش را به رخ بکشد. 

 

 

 :روی شانه اش گذاشت و گفت دستی کوروش ایستاد و

 این جا چه کار می کنی؟ مگه نگفتی آخر هفته میری شمال؟ -
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 پوزخندی زد و از میز کناری یک صندلی برداشت و

 کنار کوروش جا داد و روبرویم نشست. با لحن پر

 :کنایه ای گفت

 !حیفم اومد؛ چنین جمع خانوادگی رو از دست بدم -

 

 :ناراحت کرد و گفتطعنه ی کالمش دایی را 

 .کارن این کارت اصال درست نبود -

 

 :اخمهای کارن درهم فرو رفت و با خشم گفت

 تو ازم قایم می کنی؟ فکر چرا این دختر نازدونه -

 کردی انقدر بی وجودم که به همخون خودم آسیب

 برسونم؟ از من هیوال پیش خودتون ساختین؟

 

 

 .تش خیره شدمقلبم به تپش افتاد و با نگرانی به صور

 دیدن اخمهای درهم و رگهای گردنش که بیرون زده

 بود، دلم را زیرورو کرد. نفس در سینه ام حبس شده

 بود و با ترس به دایی خیره شدم.
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 :صدای کوروش که باتعجب حرف می زد در گوشم پیچید 

 دختر؟! منظورت چیه؛ کارن؟ هیوال چیه؟ برای -

 .خودت قصه نباف

 

 و نگاهی به من انداخت. رو به کارن پوزخندی زد

 :پدرش کرد و گفت
 نمی فهمم چرا باید دخترت رو این همه سال از ما -

 مخفی کنی؟ سند خیانتت به مادرمه؛ درست! اما االن

 ...که شما کنارهم نیستین

 کوروش با نگرانی میان حرفش پرید و سعی در

 .خاموش کردنش داشت

 چی میگی کارن؟ -

 

 :نگاهش کرد و گفت دایی کامران با اخم

 میشه امشبمون رو خراب نکنی و مثل یه آدم متمدن -

 کنار خانواده ت بشینی؟

 

 نه... چون مثل یه آدم متمدن ازم دعوت نشد در این -

 .جمع خانوادگی باشم
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 :کوروش با ناراحتی رو به کارن گفت

 .کارن تمومش کن... داری اشتباه می کنی -

 

 :باال برد و گفت پدربزرگ با ناراحتی دستش را

 ...حاال که می خوای حقیقت رو بدونی؛ بهت می گم -

 فقط یه قول مردونه می خوام تا این رازو به کسی

 .نگی

 

 

 

 

 کارن با کنجکاوی به صورت پدربزرگ خیره شد و

 :گفت

 جالب شد... وجود این دختر خانوم یه رازه؟ -

 

 :دایی کامران گفت

 ...پدر هیچی نگو -
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 :در هم فرو رفت و گفتاخمهای کارن 

 چطورکوروش محرمتونه اما من غریبه ام؟ تبعیض تا -

 این حد؟

 

 پدربزرگ بدون توجه به اخطار پسرش، رو به نوه ی

 :سرکش و یاغیش کرد و پاسخ داد

 ل کسی هستی؛ کهنه... تو غریبه نیستی... اما ور د -

 داغ سنگینی روی دلمون گذاشته... االن نمی خوام؛

 ه رو بزنم و شب تولد نوه ی گلم رو خرابحرفای گذشت

 ...کنم

 

 :کارن با حیرت به من خیره شد و گفت

 نوه؟! پس حدسم درست بود؟ -

 

 :دایی با دندانهای بهم فشرده و عصبی گفت

 .نخیر... خزان خواهرزاده ی من و دختر عمه ی توئه -

 

 بهت و ناباوری در چهره اش نمایان شد و چند ثانیه

 .ضربان قلبم به هزار رسیده بود سکوت حاکم شد.
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 شبی که می توانست خاطره انگیز باشد با وجود کارن
 به مجادله لفظی کشیده شد. بعد از چند لحظه کارن

 :نگاهش را به من دوخت و با دهانی نیمه باز گفت

 !دختر عمه؟ -

 

 :پدربزرگ گفت

 قضیه ش مفصله... قول بده این راز بین همین جمع -

 ...وش هیچ کسی نرسهبمونه و به گ

 

 :با حیرت به پدربزرگ نگاهی کرد و گفت

 ...عمه که بچه دار -

 

 شد و شرایط جوری پیش رفت که نخواست علنیش -

 کنه... تو هم نباید این موضوع رو به احدالناسی

 بگی... خودت که منظورم رو فهمیدی؟

 

 ...من گیج شدم -

 

 :کوروش دست روی بازویش گذاشت و با آرامش گفت
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 ر من کمی صبور باش؛ بعدا برات همه چیزو میبراد -

 گیم... امشب تولد خزانه و این تولد رو پدربزرگ براش

 .گرفته... بذار امشب به خوشی بگذره

 

 نگاهش روی صورتم خیره ماند. به صندلیش تکیه داد

 .و دستانش را روی سینه گره زد

 ...اوکی... بعد از جشن باید -

 

 نی رو برات می گم؛ اما باید قولهر چی بخوای بدو -

 .بدی رازدار خانواده ت باشی

 

 .این حرف را پدربزرگ با لحنی عاجزانه بیان کرد

 کارن کمی جلو آمد و دست پدربزرگ را گرفت و با

 :نگاهی خاص به چشمانش خیره شد و گفت

 از کی منو انقدر غریبه و جاسوس دیدین که این -

 جوری بی اعتمادین؟

 

 :ای کرد و گفت دایی سرفه

 از وقتی که توی لونه ی مار زندگی می کنی... حاال -

 .بحث رو تموم کن و بذار به جشنمون برسیم
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 من که در سکوت به گفتگوی آنها گوش می کردم؛

 نگاهم به سمت کیک کشیده شد. عجب تولدی شد! 

 

 

 

 شمع را روشن کرد و با چشمانی که به آنی پر آب شده دایی

 :بود، لب زد

 .فوتش کن دخترم -

 

 چشمانم را بستم و برای خانواده ی سابق و خانواده ی

 جدیدم آرزوی سالمتی کردم و شمع را فوت کردم. همه

 دست زدند و تبریک گفتن. 

کارن که هنوز در شوک فرو  لبخند روی لبان همه به جز

برش کیک چهار کادو روی میز  رفته بود، نقش بست. بعد

 قرار گرفت. 

 ه کادوها خیره شدم. یکی از کادوها از طرف نیکاب با شوک

 .بود؛ که مؤدبانه نشسته بود و هیچ حرفی نمی زد
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 بسته ی کوچکش دلم را برد. جعبه ای که دایی و
پدربزرگ روی میز گذاشتند شبیه جعبه ی طال بود؛کادوی 

 .کوروش بزرگتر بود

 

 

 .بازش کن عزیزم -

 

 ی زد ونگاهم در چشمان پر حسرت پدربزرگ چرخ

 احساسم به غلیان در آمد. از روی صندلی برخاستم و

 بوسه ای تشکر آمیز روی پیشانی پدربزرگ زدم.

 پدربزرگ هم بوسه ای روی پیشانیم نشاند و برایم آرزوی 

خوشبختی کرد. همین حرکت را با دایی کامران تکرارشد و 

 روی صندلیم نشستم. 

یی به شکل قلب کادوی پدربزرگ را بازکردم. گردنبند زیبا

بود که رویش نگینهای قرمز و سفید کار شده بود. تشکر 

 :درون گردنم بیاندازم که گفت کردم و خواستم

 .قلب رو باز کن -

 

 با حیرت به قلب نگاه کردم و با اندک فشاری بازش

 کردم. اشک در چشمانم حلقه بست. چانه ام لرزید و
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 . گریهدوباره به سمت پدربزرگ خم شدم و بوسیدمش..

 ام به هق هق افتاد وقتی عکس مادرم را کنار عکس

 خودم دیدم... دلم برای دیدنش بال بال می زد. دلتنگش

 .بودم و بغض شکسته ام درمانی برای این دلتنگی نبود

 :دایی با لبخندی مصنوعی گفت
 بسه دخترم... شاد باش و این شب رو به خودت زهر -

 .نکن

 

 م و اشکهایم را پاک کردمدستمالی از روی میز برداشت

 و دوباره روی صندلی نشستم. عکس مادرم را بوسیدم

 :و گردنبند را به گردنم بستم. دایی لبخند زنان گفت

 .مبارکت باشه -

 

 ...بعد از شنیدن این جمله؛ همه تبریک گفتند اال کارن

 نمی دانم چرا رفتارش انقدر سرد و خصمانه بود. دایی

 خودش کرد. با سر اشاره به کادوی 
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روی لبم نقش بست و بی توجه به کارن که  لبخندی از ته دل

مانندمجسمه نشسته بود؛ کادو را باز کردم. ساعت بسیارشیک 

و گرانقیمتی از درون جعبه بیرون کشیدم. تشکرکردم و روی 

 دستم بستم. 

 

لوازم آرایش بود و کادوی  کادوی کوروش یک ست کامل

از ذوقم سر خیلی شیک بود.نیکا هم یک روسری و گل

 صورت چون ماهش رابوسیدم و سرش را به سینه ام فشردم. 

 

نیکا هم از اینحرکت من ذوق زده شده بود و صورتم را بوسه 

 باران

 :کرد. دایی لبخند زنان گفت

 .بقیه ماچ و بوسه ها باشه برای توی خونه -

 

 انقدر ذوق زده بودم که برای چندمین بار از همه تشکر

 دم. با اشاره دست دایی شام روی میز چیده شد. کر
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دنده  آنی انواع کباب، برگ، لقمه، جوجه، بختیاری و کباب به

 روی میز پر شد. کارن پوزخندی زد و گره

 دستانش را از روی سینه باز کرد. از روی صندلی

 :برخاست و گفت

 .خوشتون باشه -

 

 :دایی کامران دستش را کشید و گفت

 .ک رو بعد از شام ببریمباش تا کی -

 

 :پوزخندی زد و گفت

 .عادت ندارم مهمون ناخونده باشم -

 

 دستش را از دست پدرش بیرون کشید و با گامهای بلند

 .از میز فاصله گرفت. همه شوکه بهم نگاه کردیم

 :کوروش با اخم غرید

 .لعنت به دل سیاه شیطون -

 

 شمانیبلند شد و به دنبال برادر بداخالقش رفت. با چ

 که بی اراده پر اشک شده بود، به دایی نگاهی کردم و

 :گفتم
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 دایی ببخشید... به خاطر من با پسرتون به مشکل -

 .برخوردین

 

 :با اینکه ناراحت بود، لبخند زد و گفت

 توی دلش هیچی نیست... فقط کم توقعیش شده... تو -

 ناراحت هیچی نباش... امشب رو خوش باش و از

 .ر. نیم نگاهی به سمت در ورودی کردمزندگیت لذت بب

 

 رگشتن راضیش در تالش بود تا برادرش را به بکورو

 کند. کارن با اخم دستش را کنار زد و از رستوران

 خارج شد. رستوران خلوت بود و جز خانواده ی ما

 .کسی نبود

 

 

 

 گریه که دومی نداره... برای همین نمی مادرش فتنه -

 چیزی بدونه... جوونه وخواستم، فعال از موضوع 

 !نسبت به مادرش تعصب داره

 

 نگاهم به سمت دایی کشیده شد. دردی که در کالمش
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 نهفته بود را به خوبی حس کردم. پدربزرگ آهی کشید

 :و گفت

 ای روزگار... چه بدتا کردی با ما و هنوزم دست -

 .بردار نیستی

 

 کوروش در حالی سرش را به حالت تاسف تکان می

 سمت میز آمد. وقتی روی صندلی نشست؛ داد؛ به

 :گفت
 خیلی کله خرابه... باید بهش فرصت بدیم تا با ماجرا -

 .کنار بیاد

 

 

 

 :پدربزرگ سری تکان داد و گفت

 مطمئنم کار غیر منطقی نمی کنه... در عین حالی که -

 .یاغیه، خیلی فهمیده س

 

 .با اشاره ی دایی کامران همه مشغول صرف غذا شدیم

 از خوردن شام با شوخی های کوروش جو عوضبعد 
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 شد و شب خوبی رقم خورد. شبی که برای اولین حس

 پرنسس بودن، بهم دست داد.

 

روی صندلی کارن حس کردم و  شبی که جای خالی مادرم 

وقتی به خانه برگشتیم؛ فاطمه با .از ته قلب برایش دعاکردم

 شد. دیدن هدایا مشکوک

 

گرفته بودم؛ رازمان رابرای فاطمه  با اجازه ای که از دایی 

بود و باورش نمی  برمال کردم. هرچند که فاطمه شوکه شده

 شد.

 

 

تا پاسی از شب مشغول حرفزدن بودیم. نزدیک سحر بود که  

 .بیهوش شدیم هر دو از خستگی

 

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

 

 نگاهش روی ساعت چرخی خورد. با تماسی که پدرش
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 باید به بهشت زهرا می گرفته بود؛ این وقت صبح

 رفت. 

 

نداشت. کت  عصبی بود و از شب پیش یک لحظه آرامش

بیرون رفتن؛ داشت  پاییزه اش را روی دست انداخت و قصد

 که گوشی به صدا در آمد.

اسم جاوید اخم درهم کشید. بدون پاسخ دادن؛ گوشی  با دیدن 

 .راسایلنت کرد و درون جیبش انداخت

 

 

 

 ه سوی مقصد حرکت کرد. در طولسوار ماشین شد و ب

 مسیر تمام صحنه های شب پیش جلوی چشمم رژه

 .رفت

 

 فکر اینکه آن دختر زیبا دختر عمه اش بوده، او را

 .گیج و گنگ کرده بود

 

 از شب پیش نگاه آتیشین دختر و اشکهایش فراموشش
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 نمی شد. وقتی صدای هق هق گریه اش را روی شانه

 .جا کنده شدی پدربزرگش شنید، قلبش از 

 

 .حسی که در قبال جنس مخالف داشت؛ تعدیل رفته بود

 کشش خاصی نسبت به آن دختر داشت. حس می کرد؛

 ...مسحور چشمان پر غم و اشک آلودش شده

 

 

 

 چشمانی که با قطرات اشک جذابیتش دوچندان شده

 .بود و قلب او را با زنجیر به سمت خود کشیده بود

 

 :فتبا مشت روی فرمان زد و گ

 .لعنت به این دنیا... لعنت -

 

 سرعتش را بیشتر کرد. درست سرساعت سردر بهشت

 زهرا به وعده گاه رسید. ماشین پدرش جلوتر ایستاده

 بود. همین که گوشی به دست گرفت تا تماس بگیرد؛

 .صدای زنگ گوشی در گوشش پیچید
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 کسی جز پدرش نبود. تا تماس برقرار شد، صدای

 :انه در گوشش پیچیدپدرش محکم و عامر

 .دنبالمون بیا -

 

 تماس قطع شد و به دنبال ماشین سیاه رنگ روبرویش

 حرکت کرد. قسمتی از تاج گلی که در صندوق عقب

 قرار داشت، بیرون مانده بود. 

 

 !فکرش مشغول این شد؛بر سر مزار چه کسی خواهند رفت؟

 

 چند قطعه را رد کردند و با کمال تعجب دید، همان

 ایستادند، که سری قبل در تعقیب ماشین پدرشجایی 

 به آنجا رسیده بود. 

 

انداخت. از ماشین پیاده شد و  گیج و گنگ به اطراف نگاهی

صندلی انداخت. متعاقبا از ماشین  کت پاییزه اش را روی

به همراه خزان از قسمت پشت ماشین  روبرو هم پدربزرگش

 .پیاده شدند
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 مد. آقای صفری باپدرش هم از قسمت جلو بیرون آ

 شتاب به سمت پشت ماشین رفت و تاج گل گردی که
 سراسر گل رز سرخ و سفید بود را از صندوق عقب

 .بیرون کشید

 

 خزان هم بدون توجه به اطرافش داخل ماشین خم شد و

 دو ظرف که با خرما و شیرینی تزیین شده بود؛ را

 بیرون آورد.

با دیدن او  گرفت. پدرش یکی از ظرف ها را از دستش 

تردید توانش را گرفته  اشاره ای به او کرد و با پاهایی که

 .بود؛ جلو رفت

 

 سالم کرد و از هر سه نفر جواب شنید. نگاه خزان از

 او رمید و به زمین چسبید. ابروییی باال داد و رو به

 :پدرش گفت

 چرا اینجا قرار گذاشتی؟ مزار کی این جاست؟ -

 

 .ج می زد، منقلبش کردغمی که در صدای پدرش مو
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 بیا خودت می بینی. دیگه رازی بینمون نیست که -

 .پنهونکاری کنم

 

 .هر چهار نفر پشت سر اقای صفری به حرکت در آمدند

 نگاهش روی قبرها می چرخید و تاریخی که روی

 قبرها بود، متعلق به هیجده سال پیش بود. 

 

 :سرش را باال گرفت و گفت با شوک

 ...بابا این جا -

 

 .پدرش دستش را باال برد و او را به سکوت وا داشت

 به اجبار زبان به دهان گرفت و در سکوت پشت
 سرشان حرکت کرد. با دیدن لرزش شانه های

 پدربزرگ و شنیدن صدای هق زدن خزان و حرکت

 دستش به سمت صورتش مبهوت شد.

 

وقتی .باورش نمی شد؛چیزی که می بیند؛ حقیقت داشته باشد 

 ایستاد؛ همگی ایستادند و او دو گام جلوتررفت.  پدرش
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 .با دیدن اسم روی سنگ مزار خشکش زد

 باورش نمی شد؛ عمه ای که همه فکر می کردند؛

 خارج از کشورست؛ سالها زیر خاک خفته باشد.

 

 :باشوک به پدرش خیره شد و گفت 

 ...امکان نداره! عمه که خارج از کشور -

 

 ار دست روی بازویشپدربزرگش با چشمانی اشکب

 :گذاشت و گفت

 اون زمان که شوهرش نتونست؛ ردی ازش پیدا کنه؛ -

 همه جا جار زد؛ که کتایون رفته خارج و پناهنده

 شده... ما هم دیدیم این خبر به نفع کتایون و بچه ایه

 که توی شکمشه... برای همین سکوت کردیم و هیچی

 .نگفتیم

 

 بر انداخته بود وحیرت زده به دختری که خودش را ق

 هق هقش تا ته قلبش را می سوزاند؛ خیره شد. زبانش

 قفل شده بود و حرفی برای گفتن نداشت. بازویش

 .توسط پدرش کشیده شد
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 .بیا باهم چند کالم حرف بزنیم -

 

 پدرش به سمت گوشه ای که نیمکت فلزی زیر سایه ی

 یک درخت کاج قرار داشت، رفت. به دنبالش حرکت

 دو روی نیمکت نشستند. از آن جا به خوبی کرد و هر

 .حرکات پدربزرگ و خزان را می توانست رصد کند

 

 پدربزرگش روی صندلی تاشویی که آقای صفری

 برایش باز کرده بود، نشست و دستش را روی شانه

 های لرزان دخترک گریان گذاشت. صدای پدرش

 .حواسش را از به سمت خود کشاند

 

 ونی؛ چون نمی خوام؛ شاهرخ ازنمی خواستم اینو بد -

 ...نسبت خونی خزان و خودش چیزی بفهمه

 

 اما شک کرده... مامان و دایی فکر می کنن؛ خزان -

 .دختر خودته که شبیه عمه کتایونه
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 بهتره این طور فکر کنن... می خوام وقتی بفهمه -

 .خزان دخترشه، که نتونه ببینتش

 

 :با بهت نگاهش کرد و گفت

 ی خوای چی کار کنین؟دقیقا م -

 

 :کامران خان نفس عمیقی کشید و گفت

 .دارم کارای رفتن خزان به اتریش رو ردیف می کنم -

 کاوه بیاد ایران... توی یه مراسمی به عقد هم درشون

 میارم... درست روزی که پرواز دارن به شاهرخ می
 گم... می خوام؛ سوختنش رو ببینم... مخصوصا از

 ...تصادف از دست داده وقتی پسرش رو توی

 

 :با حیرت به پدرش خیره شد و گفت

 چی می گی بابا؟ باورم نمی شه، بخوای چنین کاری -

 کنی. این یه ظلمه... مخصوصا که دخترش هم بیماری

 ...خونی داره... این نامردیه

 

 دست کامران باال رفت و پسرش را ساکت کرد. لبهایش
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 :را روی هم فشرد و گفت

 گریبانش رو گرفت... سزای خیانتی بود که آه کتایون -

 کرد و دلی که شکست همین بود... غیراز این بود، به

 .عدالت خدا شک می کردم

 

 ...شما جای خدا نیستی؛ بخوای عدالت رو اجرا کنی -

 ...به قول خودتون خدا عدالتش رو اجرا کرده

 

 تو نمی دونی، چی به عمه ت گذشت و چه جوری -

 ...فوت شد

 

 ع به تعریف ماجرا کرد و کارن با ناراحتی وشرو

 تعجب در سکوت به حرفهای پدرش گوش داد. وقتی

 پدرش سکوت کرد؛ قطره اشکی که از گوشه ی

 .چشمش چکید، حالش را دگرگون کرد

 

 

 :در آخر پدرش با صدایی گرفته و ناراحت پرسید
 دیشب چطور فهمیدی ما اونجا هستیم؟ -
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 :داد گلویش را صاف کرد و پاسخ

 اومدم عمارت بهتون سر بزنم، دیدم کسی خونه -

 نیست. از طوبی پرسیدم؛ چه خبره کسی خونه نیست؟

 طوبی گفت؛ خانوادگی شام بیرون رفتن... می دونستم

 تنها جایی که برای شام می رید؛ اونجاست... اومدم و

 .اون بساط رو دیدم

 

 ...باور کن؛ به خاطر اون مادرت نمی خواستم بدونی -

 کسی که باعث شد اون همه خواهرم زجر بکشه مادرت

 ...بود

 

 :ابرو درهم کشید و گفت

 ...چرا مادرم؟ دایی خیانت کرده -

 

 

 چون مادرت باعث و بانی اون خیانت بود... مگه خبر -

 ن شاهرخ بشه؛ دوستنداری؛ فروغ قبل از اینکه ز

 .فابریک مادرت بود
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 رش شوکه شدهدر این دو روز به اندازه ی تمام عم

 :بود. با دهانی نیمه باز زمزمه وار پرسید

 برای همین کارتون به طالق کشید؟ -

 

 تا حدودی... چون مادرت خیلی از برادرش دفاع می -

 کرد و مدام جنگ و دعوا داشتیم... وقتی کتایون فوت

 .شد... نتونستم وجودش رو در کنارم تحمل کنم

 

 ذشته ای فکردر سکوت به پدرش نگاهی کرد و به گ

 .کرد که هیچ از آن نمی دانست

 .کاش زودتر گفته بودین -

 

 

 

 ...نمی خواستم؛ ذهنیتت رو نسبت به مادرت بد کنم -

 نگاه به آرومی االن مادرت نکن... جوونیاش آتیش

 سوزوند و شراره ی اون آتیش به جون خواهرم

 افتاد... حاال نمی خوام؛ دخترش مورد آزار اون خانواده
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 بگیره... مخصوصا فروغ... اگه بفهمه دختری از قرار

 .کتایون مونده... ممکنه دست به هر کاری بزنه

 

 :نگاهش روی خزان چرخی خورد و با لحن آرامی گفت

 ازتون می خوام؛ به خاطر دور کردنش از دایی کار -

 اشتباهی انجام ندین؛ تا در آینده دچار عذاب وجدان

 ن این دختر خوب زندگیشین... بذار به جای عمه کتایو

 .کنه

 

 از روی نیمکت بلند شد و دستی روی کت پاییزه اش

 کشید. کامران خان از جا برخاست و با چشمانی ریز

 :شده؛ گفت
 به نظرت فرستادنش به اتریش اشتباهه؟ -

 

 نگاهی معنی دار به پدرش کرد. شانه اش را باال

 :انداخت و گفت

 به سرنوشت خودتون بهتر می دونین... نذارید -

 مادرش دچار شه. هر چی به خودتون نزدیک باشه؛

 .براش بهتره
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 :دستش را باال برد و به آرامی گفت

 .روز خوش -

 

 قصد رفتن کرده بود که پدرش بازویش را گرفت و با

 نگاهی نگران اسمش را صدا زد. در عمق چشمانش

 نگرانیش را فهمید. سری رو به پایین تکان داد و

 :گفت

 .مردونه می دم... خیالتون راحتقول  -

 

 در سکوت به سمت پدربزرگش رفت. نگاه پیرمرد به

 سمتش کشیده شد. درد و غمی که در نگاهش موج

 میزد؛ اعصابش را بهم ریخت. 

 

غم النه کرده در چشمانش را ننفهمیده  این همه سال دلیل این

 .رازها برمال شده بود؛ قلبش پر درد بود بود... حاال که

 

 اهش روی سنگ قبر چرخی زد. نوشته اشنگ

 ناراحتیش را دو چندان کرد. )مادری دلسوز و دختری

 مهربان، کتایون محتشم....( کلمه ای از همسر نوشته
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 نشده بود. تاریخ تولد و مرگش فقط سی سال فاصله

 داشت. داغ جوان برای هر خانواده ای سخت و

 ...جانفرساست

 

 . درست روبرویزانو خم کرد و باالی قبر نشست

 دختری که هنوز سرش روی زانوهایش بود و هق هق

 .می کرد. کالفه و مستاصل نگاهش را از او گرفت

 

 

 

 :فاتحه ای خواند و رو به پدربزرگش کرد و گفت

 می دونم؛ دیره... ولی من بی تقصیرم... تسلیت می -

 .گم

 

 زنده باشی پسرم... عمر تو طوالنی باشه... پیر شی -

 .پسرم

 

 جمله ی آخر روی دلش غمی سنگین هوار کرد. عمه

 اش در اوج جوانی از دنیا رفته بود... حاال مفهوم این

 جمله برایش پررنگ تر شده بود. 
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برخاست و به آنی نگاه پراشک و خونین  از روی زمین

سمتش کشیده شد. با صدایی تودماغی و گرفته؛   خزان به

 خرما را جلوی تشکرکرد و از روی زمین بلند شد. ظرف

 :رویش گرفت و با صدایی لرزان گفت

 .ممنون که اومدین -

 

 

 نگاهش در آن کاسه ی خونی که تیله های خاکستریش

 را شفاف و گیراتر کرده بود، ثابت ماند. بی اراده

 :لبهایش تکانی خورد و به آرامی گفت

 .کاری نکردم -

 

 بدون برداشتن خرما رو به عقب چرخید و از قبر

 گرفت. هر چه دورتر می شد؛ قلبش بیشتر تیر فاصله

 می کشید. گویی نیرویی نامرئی قلبش را به سمت عقب

 می کشید. گامهایش را بلند کرد و فرار را برقرار

 ترجیح داد.
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سرنوشت آن دختر فرای آنی بود که بتواند؛فکری در مورد  

بکند. بدون تأمل سوار  این حس و کشش کالفه کننده اش

 دور شد.  و با سرعت از آنجاماشین شد 

نگاه جذاب و .هر چه دورتر می شد، قلبش بی تابتر می شد

 گیرای دخترک از جلوی چشمش دور نمیشد. 

 

 

 

 کالفه دستی میان موهایش کشید و گوشیش را از

 روی داشبورد برداشت. روی اسم جاوید ضربه ای زد

 :و بدون سالم و احوال پرسی گفت

 کی اونجاست؟ -

 

 .چه ها اومدم. درسا خیلی سراغت رو می گیرهبا ب -

 

 :نفسش را پرصدا از سینه بیرون داد و گفت

 .بساط شب رو بچین؛ دارم میام -

 

 جون جاوید؟ یعنی تو راهی؟ -
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 .آره تو راهم -

 

 تماس را قطع کرد و گوشی را خاموش کرد. به گوشی

 نگاهی کرد و آن را روی صندلی عقب پرت کرد. به

 با آمدن کاوه، خزان هم از ایران می گفته ی پدرش

 رفت.

 

نباید به احساسی که در قلبش پا گرفته بود؛اهمیت می داد. به  

مونده؛ عزیز کرده ی  قول مادرش )کاوه چون پیش پدرش

 کامرانه(. 

حاال معنی این عزیزکرده بودن را خوب می فهمید. او جلوی 

 ...بود و پدرش چشم پدرش

 

 :کشیدسری تکان داد و فریاد 

 لعنت به این زندگی... من هیچ احساسی به هیچ احدی -

 ندارم... اونم یکی مثل هزار دختر دیگه... هیچ ارزشی

 !برام نداره... مگه تحفه س؟
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 باورش نمی شد؛ این صدای فریاد خودش باشد که

 میرغضبانه در فضای ماشین می پیچید. باید احساس

 نوپای قلب سردش را انکار می کرد. 

آتش گرفت و نفسش به شماره افتاد. شیشه ی  این فکر قلبشبا 

 .را پایین داد. باد سرد پاییزی صورتش را خنک کرد ماشین

 

 

 

 قلبش رار صورتش چون کوره می سوخت... سالها د

 به روی تمام افراد دور و اطرافش بسته بود. راحت اما

 در انزوا زندگیش را گذرانده بود. 

 

ر چنگ و دندان نشان دهد... او اهل دخت قرار نبود برای یک

 ...جنس مخالف نبود جنگیدن برای

 

 .نفس عمیقی کشید و با آرامش به رانندگی ادامه داد

 سالها پیش خفه کردن احساسات و بی تفاوت بودن را

 تمرین کرده بود...



 

 
828 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

از جنس مخالف رودست  سالی که در اوج احساسات جوانی 

ن زمان با خود قرار از هما.خورده بود و رسوا شده بود

خوار و ذلیل این موجود اغواگر  گذاشته بود؛ به هیچ عنوان

 ....اما مکار نشود

 

 

 دوای دردش پیش جاوید بود... دو روز کنار او می

 ماند و همه ی این افکار پوچ از سرش می پرید... این

 !بار هم از پسش بر می آمد

 

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

 

 خاص گذشته بود. حس و حالیک هفته از آن روز 

 خوبی نداشتم. افسردگی گریبانم را گرفته بود و بی دلیل
 و بی وقت اشکم به راه بود.

 

بیشتر از همه روی روانم اثر بد  رفتار بد آن روز کارن 

حس اضافی بودن بهم دست داد. رفتاری که شاید .گذاشت

را  برایاو عادی بود اما برای منی که قلبم دیوانه وار اسمش

 .صدا می زد، دردناک بود



 

 
829 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 

 

 .از طرفی خبرهای خوبی از خانواده ام نمی شنیدم

 فرناز باردار بود و شروین آزارش می داد. فرگل با

 گریه برایم تعریف می کرد؛ که فرناز خیلی بچگانه

 رفتار کرد و خود را گرفتار کرده... دلم برای فرناز

 ...شور می زد و به شدت دلتنگش بودم

 

 از دردهایم خبر نداشت؛ دلداریم می داد و آرامم فاطمه

 .می کرد. اما سوز دلم با این چیزها آرام نمی گرفت

 حس می کردم؛ کوهی از غم در قلبم تلنبار شده بود. از

 پدری که نمی شناختم؛ به شدت بیزار بودم.

از مردیکه با سردی و خشونت نگاهش قلبم را به آتش  

هستم...  بم هوار می کشید؛ عاشقشمیکشید؛ بدم می آمد اما قل

 درد بدی بود... 

ماه عاشق کسی شده بودم که  دراین گیر و دار در عرض سه

به شدت از من بیزاربود. چه کسی گفته بود؛ دل به دل راه 

 !دارد؟
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 روزی که با هم کالس داشتیم، سر کالس که آمد؛ تا

 آخر وقت اصال به صورتم نگاه نکرد. عمال می
 دیده گرفتنش را به صورتم بکوبد. نمی دانمخواست؛ نا

 چه هیزم تری به او فروخته بودم، که اینچنین از من

 ...بیزار بود

 

 آن شب با گریه و بی قراری به خواب رفتم. دلم تنگ

 بود. هم برای مادرم زهرا هم کتایون... شانه هایشان

 هایم الزم داشتم؛ اما هیچ تکیه گاهی را برای تمام غم

 ن مادریه هایم نداشتم. یک بار از دست دادبرای گر

 جان آدمی را می گیرد؛ وای به حال منی که دو مادر را

 .از دست داده بودم

 

 دست نرم و ظریفی مانند شانه درون موهایم کشیده

 .شد. حس خوبی از این تماس نرم در وجودم پیچید

 .چشم که باز کردم زنی شبیه خودم را باالی سرم دیدم

 .گلویم نشستبغض درون 

 

 باورم نمی شد، مادرم بعد از این همه سال به شهر
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 رویاهایم پا گذاشته باشد. به آنی روی تخت نشستم و

 در آغوشش گرفتم. در رویا هم می دانستم؛ او زنده

 .نیست و باید از فرصت استفاده کنم

 

 بوسه ای روی موهایم نشاند. بوی عطر گل یاس در

 ن اتاقم پخش شد. دلمفضا پیچید و نوری شدید درو

 :غرق شادی شد. زیر لب زمزمه کردم

 این همه سال کجا بودی؟ چرا پیشم نمیومدی؟ -

 

 :صدایی ملکوتی و آرامبخشی در گوشم پیچید

 .من همیشه پیشت بودم و هستم؛ دختر نازم -

 

 .نبودی... من هیچ وقت ندیدمت -

 

 .نباید می دیدی... باید آروم و شاد زندگی می کردی -

 

 

 چشمانم از این همه مهری که در صدایش موج می زد،

 پر آب شد. قطره ای اشک روی صورتم چکید. با دستی
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 :که تماما نور بود، روی صورتم کشید و گفت

 .آروم باش عزیز مادر... من از این به بعد پیشتم -

 

 :دستانم را نشانش دادم و با گریه گفتم

 .اما دستام خالیه... تو رو ندارم -

 

 :وسه ای بر دستانم زد و گفتب

 دستای گرمی جای دستای منو می گیره... فقط به -

 .حرف قلبت گوش کن

 

 .دست روی چشمانم کشید و به آنی اشکهایم خشک شد

 تا چشم باز کردم دوباره به آن صورت پر از آرامش

 نگاه کنم؛ نبود... بدون خداحافظی رفته بود. 

 

 

خودم از خواب  سرازیر شد و با صدای هق هق اشکم

 بیدارشدم. صورتم خیس از اشک بود. فاطمه هاج وواج

 .کنارم نشسته بود و با دست تکانم می داد

 ...بیدار شو خزان... خواب دیدی عزیزم -
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 با بغض نگاهش کردم. جای مادرم نشسته بود. اشکم

 دوباره سرازیر شد و خودم را در آغوش فاطمه رها

 .کردم

 

 دوری اشک درون چشمانم به اندازه ی هجده سال

 داشتم... باید می بارید این چشمها تا آرامش می

 ...گرفتم

 

 روزی که با گریه آغاز شود، خدا آخرش را به خیر

 کند. بعد از اینکه دوش کوتاهی گرفتم؛ جلوی آینه

 ایستادم. پلکهایم ورم کرده بود و سرخ بود. 

 

 

 

دادم.  بردم و آرایش مالیمی روی صورتم انجام دست پیش

که از رویای شبانه در گلویم النه کرده بود؛ زبانم  بغضی

 رابسته بود.
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فاطمه از خانه  حس حرف زدن؛ نداشتم. با اشاره ای همراه 

شدت سرد بود.  بیرون زدیم. آخرین روز پاییز بود و به

 بارش برف به صورت خیلی کم درسطح شهر جریان داشت. 

ر ایستاده بود. با دیدن به انتظا آقای صفری کنار در ورودی

ما در ماشین را باز کردو بعد از سوار شد ِن ما به سرعت 

پشت فرمان نشستو حرکت کرد. فاطمه دستم را گرفت و به 

 :آرامی گفت

 خوبی؟ -

 

 .خوب؟! کلمه ی خوب را باید کسی برایم معنا می کرد

 این روزها بیشتر شبیه یک مترسک بی روح و بی

 پدربزرگ هم حس کرده بودند؛ جان شده بودم. دایی و

 حالم خوب نیست. 

 

سعی می کردند؛ با حرفهای خوب وامید دادن حالم را بهتر 

 .کنند. فقط لبخندی بی جاننثارشان می کردم تا نگرانم نباشند

 

 خزان انقدر خودت رو اذیت نکن... تو چند ماهه از -

 ماجرای گذشته خبر داری... چرا توی این یه هفته

 ونی؟انقدر داغ



 

 
835 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 :با بی حوصلگی دستم را در هوا تکانی دادم و گفتم

 نمی دونم چه مرگم شده... حالم از خودم بد می شه -

 وقتی می فهمم؛ روز تولد من روز نابودی مادرم

 بوده... می فهمی از چه حسی حرف می زنم؟

 

 تقصیر تو نبوده؛ خزان... مرگ و زندگی ما دست -

 .شته باشیخداست... نباید عذاب وجدان دا

 

 

 .نباید داشته باشم... اما دارم... دست خودم نیست -

 

 :دستش را روی بازویم گذاشت و با مهربانی گفت
 به نظرم از چیز دیگه ای هم رنج می بری که -

 ...آرامشت رو بهم زده

 

 با خشم نگاهش کردم... نباید به آنچه که خودم از آن

 .گریزان بودم، پی می برد
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 اطمه... بذار چند روز توی خودمتمومش کن؛ ف -

 .باشم... کم کم آروم می شم

 

 با نگرانی به صورتم نگاه کرد. صورتم را به سمت

 پنجره چرخاندم و به بیرون خیره شدم. رقص دانه های

 برف نگاهم از دزدید. تا رسیدن به دانشگاه در سکوت

 به بارش برف خیره شدم. 

 

 

م... روستای ما به شاهد بود بعد از سالها بارش برف را

ندرت برف می بارید. شایدچهار یا پنج سالی می شد؛ برف 

 .ندیده بودم

 

 به دانشگاه که رسیدیم؛ همزمان با ورودمان به

 ساختمان دانشگاه کارن را به همراه جاوید محتشم

 دیدم. هر دو کیف به دست شانه به شانه ی هم وارد

 .دفتر اساتید شدند

 

 یش قلبم به تپش افتاد. گرماییا دیدن قامت بلند باال
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 .شدیدی از درون شکمم به سمت صورتم جاری شد

 حال بدی از این حس نابهنگام داشتم. نباید این اتفاق

 !می افتاد

 

 کجا داری می ری؟ کالست که اون سمت نیست؟ -

 

 

 

 با حیرت به مسیری که می رفتم؛ نگاه کردم. نزدیک

 گرفتم و به همراه دفتر اساتید بودم. از خشم لبم را گاز

 فاطمه به جهت مخالف پیچیدم. فاطمه بازویم را تکان

 :داد و گفت

 امروز چته تو؟ -

 

 بی حوصله تر از آنی بودم که بخواهم برایش توضیح

 .بدهم... بعضی حسها و دردها باید پنهان می ماند

 .چیزی نیست... سرم درد می کنه؛ کمی گیجم -

 

 ...معلومه خیلی گیجی -
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 .فاطمه... برو به کارخودت برس بسه -

 

 بعد از جدا شدن از فاطمه وارد کالس شدم. کالس اول

 تمام در افکارم خودم غرق بودم. صدای پس پسی

 حواسم را به سمت راست سوق داد.

 

 

با دیدن همان دوپسری که چند جلسه ی پیش خودشیرینی می  

 کردند،اخم هایم درهم کشیده شد. پسری که اسمش علی فکری

 :بود؛ با دیدن اخمم گوشه ی لبش به لبخندی باال رفت وگفت

 مجید انگاری واقعا کشتیاش غرق شده... درست -

 .حدس زدی

 

 بدون اینکه جوابی به چرندی که گفته بود؛ بدهم؛

 حواسم را به استاد و درسش دادم. بغض فرو خفته ای
 گلویم را مانند بادکنکی باد کرده بود.

و پایین می شد. تا ساعت سه بعد از ظهر باال  نفسم به سختی 

ر تمام شد. با خستگی تمام جلوی د تا کالسهایم جان کندم

 ورودیساختمان به انتظار فاطمه ایستاده بودم. 
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 همکالسیهای شیطانم با لبخند نزدیک شدند. نگاهم را به سمت

ها  غ مخالف چرخاندم. حوصله ی جنگ کردن با این علی بی

 .را نداشتم

 

 وم راستگو... جزوه ی فیزیک یک رو می دی؛ تاخان -

 .فردا برات میارم

 

 :با نگاهی متعجب نگاهش کردم و پاسخ دادم

 مگه خودت توی کالس نبودی؟ -

 

 :علی فکری خندید و گفت

 .حال نوشتن نداشتم -

 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .منم جزوه مو الزم دارم -

 

 :مجید شرافت ابرویی باال داد و گفت
 ...جا که دبیرستان نیست؛ انقدر منزوی و تنهاییاین  -

 بریم همین حوالی توی یه کافه جزوه تو بدی ما از

 .روش کپی کنیم بهت برمی گردونیم
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 اشتها... من جای خانم راستگو باشم، به کسیبد چه  -

 .که خودش جزوه نمی نویسه؛ کمک نمی کنم

 

 نگاه هردو به سمت فاطمه کشیده شد. فاطمه شرورانه

 :نگاهشان کرد و گفت

 دو خط جزوه نوشتن، کسی رو نمی کشه... این ترفندا -

 .دیگه خیلی خز شده... برید پی کارتون

 

 :شرافت ابرویی باال داد و گفت

 جنابعالی وکیلی یا وصیش؟ -

 

 .فکر کن؛ هردوش -

 

 فاطمه بعد از جواب محکمی که به شرافت داد؛ بازوی

 یرون آمدیم. اخمی کردمرا کشید و هر دو از دانشگاه ب

 :و گفت

 !اینا چه مرگشونه... هنوز ترم اولن -

 

 .بی خیال فاطمه... خودتو با این بچه ها درگیر نکن -
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 وقتی تو عین ماست واستادی و حرف نمی زنی، باید -

 یه چیزی بهشون می گفتم... نمی خوام؛ فکر کنن؛ ما

 روبچه شهرستانیا خیلی گاگولیم و گول یه کافه رفتن 

 .می خوریم

 

 از حرصی که می خورد؛ خنده ام گرفت. خیلی جدی

 :گرفته بود. با دیدن لبخندم؛ گل از گلش شکفت و گفت

 .چه عجب لبت به خنده باز شد، ملکه یخی -

 

 :با مشت به بازویش زدم و گفتم

 .خفه بابا... ملکه یخی خودتی -

 

 .صدای فکری از پشت سرم شنیده شد

 ل... بهترین صفتی که برازنده تهایوال... زد تو خا -

 .همینه... ملکه برفی. سرد و خشک

 

 نگاهم به سمت پشت سرم کشیده شد. هر دو پشت

 سرمان ایستاده بودند. شرافت چشمکی به فاطمه زد و

 :گفت
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 ما هم مثل خودتون شهرستانی هستیم... بد نیست -

 .توی این شهر غریب هوای همو داشته باشیم

 

 :د و گفتفاطمه پوزخندی ز

 ...بهتره برید هوای -

 

 :به یکباره الل شد و رو به من گفت

 .زود باش بریم -

 

 کشان کشان مرا با خود از دانشگاه بیرون برد و به

 :اطراف نگاهی کرد و گفت

 ای وای... امروز باید با تاکسی بریم؟ -

 

 

 

 چی شد؛ یهو عین جن زده ها شدی؟ داشتی حرف می -

 ...زدی

 

 ند جلوی ایستگاه تاکسی ایستاد و نفسبا قدمهای ت
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 :زنان گفت

 پسردایی ت پشت سرمون بود... فکر کنم حرفامونو -

 .شنید

 

 :ابرو درهم کشیدم و گفتم

 چه حرفی؟ ما که اصال حرف نزدیم... اون وراجا -

 .حرف زدن

 

 حاال هر چی... همون که اون روز اومده بود، -

 

 .م رفتدنبالت... وقتی مارو دید، اخماش تو ه

 

 

 

 پوزخندی زدم و در حالی که جلوی یک تاکسی دست

 :تکان می دادم؛ گفتم

 اگه یه روز دیدی؛ اخماش توهم نبود، جای تعجب -

 ...داره
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 تاکسی جلوی پام ایستاد و آدرس رو گفتم. راننده نچی

کرد و به راهش ادامه داد. سرمای هوا تا مغزاستخوانم نفوذ 

 کرده بود.

بارید؛ بندآمده بود و سوز شدیدی به راه  برفی که صبح می 

 :آبیم را روی سرم کشیدم و گفتم افتاده بود. کاله کاپشن
 حاال که ما یه تاکسی می خوایم؛ تخمش رو ملخ -

 .خورده

 

 فاطمه به اتوبوسی که چند قدم جلوتر ایستاده بود؛

 :اشاره کرد و گفت

 .بیا با اتوبوس بریم -

 

 وبوس رفتیم. در لحظه یهر دو دوان دوان به سمت ات

 آخر قبل از بسته شد ِن در وارد جمعیت شدیم. نفس

 زنان سرم را به سمت پنجره ی اتوبوس چرخاندم و

 .شاهد رد شدن ماشین کارن از کنار اتوبوس شدم

 

 جاوید در کنارش نشسته بود و با حرکات دستش نشان

 می داد؛ با هم در حال بحث هستند. نفس راحتی کشیدم
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 را به سمت فاطمه چرخاندم و به جای فاطمه، و رویم

 .شرافت و فکری لبخندزنان در قاب نگاهم قرار گرفتند

 ...خوبه هم مسیریم -

 

 فکری این را گفت و کمی سرش را به سمت قسمت

 :زنانه آورد و به آرامی گفت

 جون مادرم به جزوه هات احتیاج دارم... فردا برات -

 رم. زیاد دستم نمیمیارم... می خوام فقط کپی بگی

 .مونه

 

 

 چنان ملتمسانه حرف زد، خلع سالح شدم. قبل از اینکه

 فاطمه غر بزند، درون کیفم را جستجو کردم و برگه ها

 :را به دستش دادم و گفتم

 .وای به حالت لکه برداره و کثیف بشه -

 

 :شرافت لبخند گشادی زد و گفت

 ...خدا از بزرگی کمت نکنه؛ ننه جون... چشم -

 .مراقبیم
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 :با اخم نگاهش کردم و گفتم

 ...من با تو حرف نزدم که نخود آش می شی -

 

 ...من و علی نداریم... مگه نه داداش -

 

 :فکری خنده ای کرد و گفت

 سخت نگیر همکالسی... توی این شهر بزرگ آدم -

 بین این همه غریبه غرق می شه... چهارسال توی این

 متمدنانه باهم برخوردشهریم و همکالسیم... بهتره 

 کنیم. در ضمن اگه تمرینای ریاضی رو هم حل کردی؛

 !می تونی برام بیاری؟

 

 :از این همه پر توقعی اخمم درهم رفت وگفتم
 سردیت نکنه. می خوای جای شما هم من امتحان -

 !بدم؟

 

 :فاطمه پوفی کشید و گفت

 متمدن بودن یعنی قرار گذاشتن؟ -
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 رفتن که قرار نیست... می تونیم نه... منظور از کافه -

 عین دو تا همکالسی با هم تبادل نظر کنیم و در مورد

 !درسامون باهم همفکری کنیم... البته نه با شما

 

 :فاطمه عصبی شد و غرید

 اونوقت چرا؟ -

 

 

 :فکری خندید و گفت

 چون فکر می کنم؛ شما هم رشته ی ما نیستی... توی -

 .هیچ کالس مشترکی ندیدمت

 

 :اطمه توی پرش خورد و با خشم گفتف

 .همون بهتر که همکالس شما اراذل نشدم -

 

 :رو به من کرد و گفت

 خدا صبرت بده... این چه جونورایی هستن که تو -

 .تحملشون می کنی
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 ...ماموتای ماقبل تاریخیم -

 

 هر چهار نفر به این تشابه ی که شرافت بیان کرد،

 :زد و گفتخندیدیم. فکری مشتی روی بازوش 

 .البته خودش رو گفت؛ نه منو -

 

 

 دوتایی کل کل می کردند. من و فاطمه از حرفهایشان

 می خندیدیم. بعد از یک هفته لبم به خنده باز شد. در

 بین مسخره بازی آنها آالرم پیامکم شنیده شد. با دیدن

 شماره ی دایی کامران سریع پیام را باز کردم. نوشته

 :بود

 ز دانشگاه برو خونه که امشب برنامه یعزیزم بعد ا -

 .خاصی داریم

 

 ابرویی باال دادم و کمی فکر کردم. هر چه فکر کردم؛

 دلیلی برای برنامه خاص نیافتم. قبل از رسیدن به

 ایستگاه در کمال تعجب فاطمه و شرافت با هم قرار
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 گذاشتند؛ تا فردا بعد از دانشگاه به یک رستوران سنتی

 اه بروند.در نزدیکی دانشگ

قبول نکردم. تمام فکرم به پیام  هر چه اصرار کردند، من 

 .معما ذهنم را درگیر خود کرده بود دایی کامران بود. مانند

 

 

 وقتی به خانه رسیدیم؛ جوش و خروش عجیبی در

 جریان بود. مریم و بتول خانم عرق ریزان در حال

 نظافت خانه بودند و به مجتبی دستور می دادند، که

 ایل را جابجا کند. فاطمه ضربه ای به بازویم زد ووس

 :گفت

 اینجا چه خبره؟ -

 

 شانه ای باال انداختم و با لبهایی بهم فشرده بی خبریم

 را اطالع دادم. به سمت مریم رفتم. از خستگی رنگ به

 :رو نداشت. دلم برایش سوخت. با لحن آرامی پرسیدم

 چی شده؛ افتادین به جون خونه؟ -

 

 :شت چشمی نازک کرد و گفتمریم پ



 

 
850 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 آقا برای امشب مهمون دارن... شب یلداس و -

 مهمونایی آقا... مگه خبر ندارین؟

 

 

 

 تازه فهمیدم آن برنامه خاص می تواند همین مهمانی

 :شب یلدا باشد. سری تکان دادم و گفتم

 فکر نمی کردم؛ مهمونی بزرگی باشه... نیکا -

 کجاست؟

 

 .ای امشب لباس بخرهبا پدرش رفته بیرون بر -

 

 ابرویی باال انداختم. منی که لباس مناسب نداشتم؛ باید

 :چه می کردم. فاطمه ابرویی باال داد و گفت

 می خوای چی بپوشی؟ -

 

 ...نمی دونم... باید توی لباسام -

 

 :مریم با شنیدن حرفهایم میان حرفم پرید و گفت
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 ببخشید خزان خانوم میون حرفتون می پرم... دو -

 ساعت پیش آقای صفری چند تا کیسه لباس بهم داد؛

 گذاشتم توی اتاقتون... فکر کنم آقا خودشون براتون

 !خرید کردن

 

 .ممنون از زحمتت -

 

 به همراه فاطمه به سمت طبقه ی باال رفتیم. فاطمه با

 :صدایی آرام گفت

 .خزان من امشب توی سوئیت می مونم -

 

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 را؟ شب یلداس... نمی شه تنها باشی که؟چ -

 

 وقتی وارد سوئیت شدیم؛ نگاهی به کیسه های لباس

 :انداخت و گفت

 من به این خانواده تعلق ندارم و لباس مناسب هم -

 ...ندارم... در کل میون جمع غریبه ها معذبم

 

 با ناراحتی نگاهش کردم. دلم نمی خواست در آن شب
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 :کشیدم و گفتمتنها باشد. ابرویی درهم 

 .تو غریبه نیستی... این جور باشه منم نمی رم -

 

 این چه حرفیه دیوونه... کاری نکن اذیت شم... من -

 وضع درستی ندارم... روم نمی و میون جمع اینا سر

 ...شه

 

 توی این پاکتا حتما یه چیزی برای تو هم پیدا می -

 .شه. بیا ببینیم؛ دایی کامران چی فرستاده برام

 

 کی از کیسه ها را باز کردم و پیراهنی آبی رنگ بای

 دامنی روی زانو با آستین پوفی کوتاه که نگینهای

 قسمت باالتنه اش به آن جلوه ی خاصی داده بود،
 چشمانم را گرد کرد. زیبایی لباس بدجور وسوسه

 ...انگیز بود. اما دامن کوتاهش

 

 پاکت دوم را باز کردم. جعبه ی کفش و کیف درونش

 .بود. هر دو آبی رنگ... پاکت بعدی را باز کردم

 پیراهن سبز آبی زیبایی بود که مدل ماهی داشت و

 دامن بلندش از پشت روی زمین کشیده می شد. 



 

 
853 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 

لباس با نگین دوزی های زیبایش حیرت انگیز  رنگ

 :چشمانم برقی زد و با ذوق به فاطمه گفتم.بود

 این چطوره؟ -

 

 و دستی به پارچه ی پیراهن فاطمه با ذوق نگاهی کرد

 :زد و گفت

 .محشره... خیلی عالیه... عین پرنسس ها می شی -

 کیف و کفشی نقره ای رنگ هم برای همان لباس

 خریداری شده بود. فاطمه با ذوق مرا به سمت اتاق

 :هدایت کرد و گفت

 !زود بپوش؛ ببینم چه شکلی می شی -

 

 بود، هم از لباس دوم بیشتر خوشم آمد. هم پوشیده

 وقار داشت. در اتاق را بستم و به لباس درون دستم

 خیره شدم. میان پولکها ونگینهای ریزش نوار دوزی

 های ظریفی کار شده بود. انقدر از دیدنش ذوق زده

 .بودم که حیفم می آمد؛ آن لباس را به تن کنم
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 بعد از پوشیدن لباس توان باال کشیدن زیپ لباس را

 .صدا کردم و فاطمه به کمکم آمدنداشتم. فاطمه را 

 

 وقتی لباس روی تنم نشست با حیرت به چهره ی خودم

 نگاه کردم. حس می کردم؛ خواب می بینم... مانند

 سیندرال شدم... در یک لباس بسیار شیک و گرانقیمت

 حتی زیبایی صورتم دو چندان شده بود. رنگ لباس

 مدهدرون چشمانم بازتاب داشت و به رنگ دیگری در آ

 ...بود. سبز طوسی بود

 

 وای خدا... چقدر خوشگل شدی؛ دختر... من که -

 دخترم هوش از سرم پرید وای به روز پسرای اون

 ...پایین

 

 قلبم به تپش افتاد. کاش کارن هم میان مهمانان امشب

 بود. دلم می خواست به چشمش بیایم... حسی که از آن

 .کرده بود فراری بودم و از درون قلبم غوغایی برپا

 

 حسی که هر چه نادیده می گرفتمش؛ پررنگتر و پر
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 .حرارت تر می شد
 :فاطمه دستی میان موهایم کشید و گفت

 .بشین خودم برات یه سشوار ناز بکشم -

 

 :دستش را پس زدم و گفتم

 .شال سرم می کنم... الزم نیست -

 

 :اخمی کرد و روی دستم ضربه ای کوبید وگفت

 ...... دایی جانت این همه سلوفیده کهامل بازی درنیار -

 

 :اشاره ای به یقه ی بازش کردم و گفتم

 .نمی تونم با این یقه ی باز بدون شال برم بیرون -

 

 نگاهش روی پوست سفیدم چرخی زد و حرفم را تایید

 

 

 :کرد. دستی روی پیشانیش کشید و گفت

 .الاقل بشین تا جلوی موهاتو درست کنم -
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 اینکه با دستان ماهر فاطمه موهایم با نشستم و بعد از

 چند رشته موهای تابدار از کنار صورتم آویزان شد؛

 آرایش زیبا و ملیحی روی صورتم انجام دادم.

 

 دلم میخواست واقعا شبیه یک پرنسس باشم... آن حس ساده 

بودن کنار رفته بودم و تجمل چشمانم را کور کرده لفغ

رفته بودم را به گردن ودستم گردنبند و ساعتی که هدیه گ.بود

 :بستم. فاطمه سوتی زد و گفت

 .برم برات صدقه کنار بذارم... خیلی ماه شدی دختر -

 

 :به فاطمه نگاه کردم و با دلخوری گفتم

 .فاطمه تو هم بیا... من این جوری خجالت می کشم -

 

 

 

 :فاطمه روی بازویم ضربه ای آرام زد و گفت

 ...ایی و پدربزرگت کنارتنخودتو لوس نکن... االن د -

 منو می خوای چه کار... در کنار این لباسی که تو
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 پوشیدی من هیچ لباسی که در شان مراسم امشب باشه

 ...ندارم

 

 :به لباس دیگر اشاره کردم و گفتم

 !خب اونو تو بپوش -

 

 :خندید و گفت

 ابدا... خیلی دامنش کوتاهه... برو خوش باش... منم -

 .پدرم تلفنی حرف بزنم و به درسام برسمباید با مادرو 

 با دلیلی که آورد؛ سکوت کردم. به سمت کمد لباسم

 رفتم. لباسی که سری قبل برای مهمانی خریده بودم را

 :نشانش دادم و گفتم

 ...اینو می پوشی؟ هم پوشیده س هم -

 

 اینو تو مهمونی پوشیدی؟ -

 

 .آره اما توی تابستون بود -

 

 :نچی کرد و گفت

 اگه یکی از اون مهمونی این لباس رو یادش باشه، -
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 آبروم می ره... انقدر نگران من نباش... باور کن من

 ...از جنس اون پایینا نیستم

 

 ...منم نیستم -

 

 :خندید و بوسه ای روی لپم نشاند و گفت

 هستی... بیشتر از سه ماه جنست عوض شده -

 ن وعزیزم... خودت خبر نداری... حتی نوع حرف زد

 غذا خوردنت هم تغییر کرده... منش و رفتارت شبیه

 .دایی و پدربزرگت شده

 

 -یکنم، ازم فاصله گرفت یاینجور نگو ...حس م.

 

 

 

 :خنده کنان دستش را درهوا تکان داد و گفت

 یه درصد فکر کن از پری دریایی به این هلویی -

 فاصله بگیرم... از کجا معلوم... شاید یکی از این

 .امیلتون رو تونستم تور کنمپسرای ف
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 :اخمش کردم و گفتم

 ...احمق کی بود امروز با اون شرافت قرار گذاشت -

 

 :فاطمه لبهایش جمع شد و به نفس عمیقی کشید و گفت

 شوخی کردم... هول نکن... فکر کردی پسرای فامیلت -

 با این همه ثروت دختری مثل منو می پسندن؟ در ضمن
 شون ده تا دختر تو آب نمکپسرای پولدار هر کدوم

 .خوابوندن... یه قرار دانشجویی در برابرش هیچه

 

 نفس عمیقی کشیدم و لب باز کردم؛ جوابش را بدهم که

 تقه ای به در ورودی سوئیت خورد. با شوک بهم خیره

 :شدیم. فاطمه با اشاره به در اتاق گفت

 شاید داییت اومده دنبالت... فقط یه چیزی روی شونه -

 .بنداز... هوای بیرون خیلی سرده هات

 

 .سری تکان دادم و بوسیدمش

 ممنون دوست خوبم... انشاهلل یه پسر خوب از جنس -

 .اعال نصیبت بشه
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 گل از گلش شکفت و خندید. لپش را کشیدم و از اتاق

 بیرون زدم. شالی که همرنگ لباس بود را روی سرم

 .ودانداختم و در را باز کردم. حدس فاطمه درست ب

 

 دایی با لبخندی فراخ روبرویم ایستاده بود. هوا تاریک

 بود و سرد. سوز سردی از الی در به درون پیچید و

 لرزیدم. دایی کامران خیلی سرحال تر از همیشه بود. با

 :چشمانی براق به صورتم خیره شد و گفت

 هزار ماشاهلل... خیلی زیبا شدی... امشب می خوام؛ -

 ...باشی و بدرخشیستاره ی این عمارت 

 

 

 .ممنون از زحمتی که برام کشیدین -

 

 با دست لباس را نشانش دادم. با لبخند سری رو به

 :پایین تکان داد و گفت

 .فکر می کردم این لباس رو انتخاب کنی -
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 ممنون دایی جون... هر دو لباس زیبا بود اما این -

 ...پوشیده تر بود

 

 یلی عالی... بریم کهو البته با وقار و متانت... خ -

 .مهمونا رسیدن

 

 همهمه ای از پایین شنیده می شد. لبخندی زدم و

 پالتویم را روی دوشم انداختم و به همراه دایی به سمت

 راه پله رفتیم. خوشحالی بیش از حد دایی ذهنم را

 مشغول کرد. همین که پیچ اول راه پله را رد کردیم؛

 :پرسیدم

 اتفاق خاصی افتاده؟امشب خیلی خوشحالین...  -

 

 اوهوم... یکیش اینه دیگه از فردا به شرکت دوستم -

 نمی ری؟

 

 چرا؟ -
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 صالح در اینه دیگه اونجا نباشی... برات نقشه های -

 ...بهتری دارم

 

 این نمی توانه این همه شما رو خوشحال کنه... خبر -

 !بعدی؟

 

 :با انگشت روی بینی م ضربه ای زد و گفت
 ودی تو؟باهوش کی ب -

 

 .شما -

 ..اوهوم -

 

 لبخند زنان نگاهم کرد. قبل از رسیدن به در ورودی

 ایستادم. حس کنجکاویم بی تابم کرده بود. با لبخندی

 :پرشیطنت گفتم

 چه خبری تونسته؛ شما رو انقدر خوشحال کنه؟ -

 

 ...باید ببینی -
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 دستش را پشت کتفم قرار داد و با هم وارد پذیرایی

 مختلفی درهم آمیخته بود. همه با هم شدیم. بوهای

 مشغول حرف زدن بودند و صدای قهقهه ی جوانان از

 سمت راست پذیرایی شنیده می شد.

سالن هر دو روشن بودند و آباژورهای  لوسترهای بزرگ 

 زردشان را به سالن می پاشیدند.  کناری هم نور

در حال پخش بود. میز گرد بزرگی  آهنگ مالیم و قدیمی

پذیرایی بودکه وسایل شب یلدا با تزیین بسیار زیبایی وسط 

 روی آنچیده شده بود.

 

شده بود؛ که چشمم را  سبدی از میوه که به شکل گل تزیین 

میوه خارج نشده بودم که  خیره کرد. هنوز از بهت آن سبد

ما چرخیدند ونگاه ها روی  جمعیت با ورودمان به سمت

 .صورتم خیره شد

 

 و مرا در آغوش کشید. سرم را سمت نیکا به سمتم آمد

 نیکا رو به پایین خم کردم تا از نگاههایی که رویم

 سنگینی می کرد؛ خالص شوم. لباس سفید با شکوفه
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 های صورتی که دامن پفیش شبیه لباس های پرنسسی

 بود، او را مانند یک عروسک کرده بود.

 :با دیدنم خندیدو گفت 

 شدی. عین عروساوای خاله خزان... چقدر خوشگل  -

 .شدی

 

 بوسه ای روی موهای فرفریش که باالی سرش با کش

 :پاپیونی بسته شده بود، زدم و گفتم

 نه به خوشگلی تو... ناناز خانوم. فعال لباس تو شبیه -

 .عروس خانوماست

 

 غرق لذت شد از تعریفی که شنید. پدربزرگ کنارم آمد

 :و گفت

 .یلدات مبارک؛ خزان زیبای من -

 

 :ری کردم و به آرامی گفتمتشک

 ...امشب هم قراره پنهون کاری کنیم یا -

 

 :لبخندی زد و گفت
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 نه... امشب شبیه که راز تو برمال می شه... همه می -

 .فهمن؛ چشم و چراغ این خونه توئی

 

 ...دیگه مشکلی -

 

 ...نه... اون کسی که نباید بدونه امشب اینجا نیست -

 دیگران خودش با سر بهباید با شنیدن خبراز زبون 

 ..این عمارت بیاد

 

 

 از احساساتی که پشت هر کلمه ای که بیان می کرد،

 اشک در چشمانم حلقه بست. می دانستم؛ مادرم را در

 قامت و صورت من می بیند. حسرت درون نگاهش را

 می خواندم. چقدر دلم می خواست االن مادرم این جا

 .یدبود و مرا با این لباس و ظاهر می د

 

 نگاه پراشکم را در جمعیت چرخاندم. کارن را ندیدم؛

 چشمانم بی پروا به دنبالش می گشت. دخترانی که در

 مهمانی قبل حضور داشتند؛ را دیدم و با سر بهم سالم

 کردیم. دایی کامران متوجه شد و با دست روی شانه ام
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 :ضربه ای زد و گفت

 دوستات من منتظر مهمون ویژه ام هستم... برو پیش -

 تا مهمونم بیاد... دلم می خواد از جشن امشب لذت

 .ببری

 

 لبخندی زدم و تشکر کنان به سمت دخترها رفتم. هنوز

 به جمع بچه ها نرسیده بودم که در ورودی باز شد و

 نگاهم به آن سمت کشیده شد. 

 

پسر دیگری که بینشان ایستاده بود،  با دیدن کارن و جاوید و

ایی که در آلبوم دایی کامران دیده بودم، ماتم برد. باعکسه

 .می زدم؛ نفری که وسط ایستاده بود، کاوه باشد حدس

 

 با حیرت به صورت کارن نگاه کردم. سرتا پا سیاه

 پوشیده بود و لبخند جذابی روی لبهایش نقش بسته

 بود. شادیش را در چشمان براقش می دیدم. متوجه

 نگاهم شد و به صورتم خیره شد.

خورد. شوکه شده بود یا هنوز نشناخته  مان درهم گرهنگاه 

 .بود؟! بعد ازمکثی پوزخندی زد و سرش را پایین انداخت
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 نگاه جاوید به سمتم کشیده شد. با حیرت نگاهم کرد و

 اشاره ای به کارن کرد. کارن اهمیتی به اشاره ی او

 نکرد و برادرش را به سمت پدربزرگش برد. 

 

 

من کرد و با کشش دستش به سمتی که نگاهی به  کاوه نیم

 .می رفت؛ رفت کارن

 

 از این حجم بی توجه ی قلبم شکست. انقدر مغرور و

 خودپسند بود؛ که مرا هنوز جزو خانواده اش حساب

 نمی کرد. مانند غریبه ها رفتار می کرد. 

از وقتی رازمرا فهمید؛ توقع داشتم کمی نرمش نشان دهد. 

 .ر و سردتر رفتار می کرددریغ وصد افسوس که خشن ت

 

 .صدای گندم را نگاه خیره ام را به سمت آنها کشاند

 .بچه ها کاوه برگشته... بریم اون سمت -

 

 همه بچه ها قبل از رسیدن من به جایگاهشان به سمت
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 کارن و کاوه رفتند. سروصدایی برپا شد و کل مهمانان

 دور کاوه و پدربزرگ جمع شدند.

 

ا پر کرد. از درون خالی شدم و اشک ر حس تنهایی وجودم 

حلقه زد. با افکارم در حال جنگیدن بودم که دستی  در چشمانم

 دوربازویم پیچید. 

کامران، نفس حبس  ترسیدم و به عقب چرخیدم. لبخند دایی

 .بیرون داد شده در سینه ام را به آرامی

 .ترسیدم دایی -

 

 :خندید و گفت

 .ریم پیش هومن خانخیلی غریبانه ایستادی... بیا ب -

 

 هر گامی که برمی داشتیم؛ مهمانان راه را برایمان باز

 می کردند و نگاهشان روی صورتم می چرخید. نگاهی

 که رنگ تعجب و کنجکاوی را توأمان داشت.

باالی پذیرایی رسیدیم؛ دست پدربزرگ به سمتم  وقتی 

 :درازشد و رو به کاوه کرد و گفت

 .عزیزان دلم آشنات کنمپسرم بیا تا با یکی از  -
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 نگاه کاوه کاوشگرانه روی صورتم چرخید. آب دهانم

 را قورت دادم و با استرسی که در صدایم مشهود بود؛

 :گفتم

 .سالم... خیلی خوش اومدین -

 

 .دستش را جلو آورد و به رسم ادب دستم را پیش بردم

 :دستم را در دستش فشرد و لبخند زنان پاسخ داد

 منون از خوش آمد گوییت... فکر نمی کردمسالم... م -

 .چنین پری دریایی زیبایی درون عمارت پدرم ببینم

 

 خندید و دایی کامران به سمتش کمی چرخید و دستش

 :را روی شانه اش گذاشت و گفت

 ...سورپرایزی که ازش می گفتم؛ خزان خوشگلمه -

 

 :با صدای بلند رو به مهمان گفت

 نجه فرمودین و در این شبدوستان عزیزم که قدم ر -

 عالی در کنار ما هستین... این دختر زیبا و دوست
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 داشتنی یکی از عزیزترین اشخاص زندگی من بعد از

 ...پدر و پسرانمه

 

 نگاه جاوید با حیرت به سمت من کشیده شد. برای چند

 ثانیه نگاهم به نگاهش گره خورد... تعجب را در

 نداختم و دستانم رانگاهش می خواندم. سرم را پایین ا

 درون هم قفل کردم. از استرس زیاد دستانم عرق کرده

 .و سرد بود
 ل منهاین دختر دردونه ی هومن خان و عزیز د -

 .امشب قراره به همه ی شما معرفیش کنم

 

 یکی از خانمهای جمع که خیلی شیک و سانتال مانتال

 :بود؛ از درون جمع لبخند زنان گفت

 .ده ست؛ کامران خاننکنه عروس پشت پر -

 

 خون داغی از شرم به سمت پوست صورتم هجوم آورد

 :و نگاهم را از روی آن زن گرفتم. دایی خندید و گفت

 مهم تر از این حرفاست... هر چند که این موردش هم -

 ...باعث افتخارمه
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 شوکه شدم. اصال انتظار شنید ِن چنین پاسخی را

 رن کشیده شد. بهنداشتم. بی اراده نگاهم به سمت کا

 من خیره شده بودم و با برخورد نگاهمان سرش را

 پایین انداخت. روی پیشانیش عرق نشسته بود و کالفه

 .بود

 

 درون قلبم غوغایی برپا شد. حس خوبی زیر پوستم

 دوید. صدای دایی کامران که مرا معرفی می کرد و

 صدای متعجب اطرافیانش در گوشم پیچید... اظهار
 می شنیدم اما تمام حواسم پی همان یکنظرات را 

 جمله بود. باورم نمی شد دایی مرا به عنوان عروس

 .قبول کند

 

 مخصوصا که هر دو پسرش خارج از کشور درس

 خوانده بودند. کارن که از دماغ فیل افتاده بود و هوش

 از سرم برده بود... کاوه زیادی امروزی و خوشرو

 نشان می داد.
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هایش را رو به باالکشیده بود و صورت لبخندی فراخ لب 

صاف و استخوانی که در قاب  استخوانی الغرش با آن بینی

خودنمایی می کرد از او مردی جذاب و  صورت کشیده اش

 ساخته بود. خوش تیپ

 

 صورتش شش تیغه و تمیز بود. موهایش 

 کوتاه و به سمت راست کج شده بود. برعکس کارن

 بلندش او را شلخته که همیشه ریش داشت و موهای

 نشان می داد؛ زیادی اتو کشیده بود. هر چند موهای

 بلند کارن خیلی خوش حالت و زیبا بود؛ فقط از دید من

 .برای یک پسر آن موها زیادی دخترانه بود

 

 انقدر استرس داشتم که عرق روی پیشانیم نشست. با

 پشت دست به آرامی روی پیشانیم دست کشیدم.

 :ایستاد و رو به دایی کامران گفتجاویدروبرویم  

 عمو باور نمی شه این دختر، دختر عمه ی ما -

 د عمه کجاست؟باشه... چطور امکان داره؟ خوِ 

 

 بغض راه نفسم را بند آورد و با چشمانی پر اشک

 دوباره نگاه سرکشم به سمت کارن کشیده شد. زیر
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 چشمی نگاهم می کرد و می خواست نشان دهد، برایش

 ت...مهم نیس

نشان می داد. کاوه  نه در گفتگو شرکت می کرد نه واکنشی 

از اینکه پدرش پاسخی  با ذوق به صورتم نگاه کرد و قبل

 :دهد؛ رو به جاوید گفت

 ...اما من باورم میشه... خیلی شبیه عمه کتایونه -

 همین چند روز پیش عکسش رو توی عکسای فامیلی

 لی ساله ازدیدم... چقدر دلم براش تنگ شده... خی

 خودش خبری نیست... خوبه که الاقل دخترش رو اینجا

 .فرستاده

 

 :جاوید با شوک به من نگاه کرد و گفت

 باور کنم تو دختر عمه ی منی؟ -

 

 :به اجبار لبخندی روی لب نشاندم و گفتم

 هر جور راحتی... اگه دوست نداری دختر عمه ت -

 ...باشم؛ می تونی باور نکنی

 

 رم این نبود... آخه توی این مدت اصالنه... منظو -
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 هیچ اشاره ای نکرده بودی... من ذهنیت دیگه ای

 ...داشتم

 

 قرار نبود تا دایی کامران صالح بدونه... کسی از این -

 .نسبت فامیلی خبر داشته باشه

 

 :نگاه جاوید به سمت کارن کشیده شد و با خنده گفت

 ی؟یالغوز تو خبر داشتی که انقدر بی خیال -

 

 :کارن پوفی کشید و دستش را در هوا تکانی داد و گفت

 باید برای این خبر برات برقصم؛ االن؟ -

 

 :کاوه خندید و دستی روی شانه اش زد و گفت

 نه... همه می دونن تو سمبل عبوس بودن و بی -

 احساس بودنی... داداش ته تغاری

 

 .هر دو خندیدند و کارن با اخم از جمع ما فاصله گرفت

 با چرخش کوتاه چشمانم در اطراف متوجه شدم، همه

 در حال پچ پچ کردن و خندیدن هستند.
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گاهی به مانگاهی می انداختن و دوباره به سمت دیگری نگاه  

 :میکردند. همان خانم شیک پوش کنار دایی ایستاد و گفت

 باورم نمی شه... کتایون جان سالهاست خارج از -

 ما فارسی حرف می کشوره... اما دخترش به خوبی

 !زنه و اصال لهجه نداره

 

 :دایی کامران بغضش را قورت داد و گفت

 کتایون سالهاست فوت شده و دخترش خزان زیر نظر -

 .من بزرگ شده... خزان اصال خارج از کشور نبوده

 

 جاوید و کاوه به حیرت به صورت دایی کامران خیره

 بود وشدند. تا نیم ساعت دایی در حال توضیح دادن 

 اطرافیان سواالتشان را می پرسیدند.

 

 

تمرکزی که روی من ایجاد شده بود، به  خسته از این همه 

 .آرامی از کناردایی کامران دور شدم و از جمع فاصله گرفتم

 

 به سمت پنجره های قدی بزرگ رو به حیاط رفتم و به

 درخت انجیر و آن تاب سفید خیره شدم. نیکا و چند تا
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 همسن و سالش در گوشه ای از سالن دراز دختران 

 حال بازی کردن بودند.

دلم آن تاب و هوای تازه میخواست. لباسم انقدر نازک بود  

نداشتم. صدایی از سمت چپ مرا از  که جرأت بیرون رفتن

 .آورد عالم خود بیرون

 از اینکه کانون توجه باشی، اذیت می شی؟ -

 

 ته شد. سرینگاهم به چشمان خندان و شاد کاوه دوخ

 رو به پایین تکان دادم و نگاهم به سمت تاب کشیده

 .شد

 

 .تحمل نگاههای سنگین و متعجب اطرافیانم رو ندارم -

 

 این همه سال کجا زندگی می کردی، که ما ازت بی -

 خبر بودیم؟

 

 .شمال -

 

 :با حیرت نگاهم کرد و گفت

 ...پس چرا تا به حال -
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 تش کشیده شد. دو گامکارن پوفی کشید و نگاهم به سم

 :با من فاصله داشت. با بی حوصلگی گفت

 مگه نمی بینی تحفه ی نطنز باباته... ترسیده من و -

 تو بخوریمش. االنم بزکش کرده که به ما دهن کجی

 .کنه

 

 :کاوه با حیرت تشر زد

 !کارن؟ -

 

 از لحن کالمش تا ته قلبم سوخت. نگاهم با نگاهش گره

 چشمانش می بارید. به آنی خورد. شراره ی آتش از

 بغض درون گلویم پنجه کشید. 

حس آدم خطاکاری راداشتم که مچش باز شده... دلیل این همه 

نفرت را نمیدانستم اما هر چه بود برایم سنگین بود. آب دهانم 

 :رابه زحمت قورت دادم و رو به کاوه گفتم

 درست خونه ی کناری ویالتون بودم... به خواست -

 ران اجازه نداشتم، در حضور شما به اون ویالدایی کام

 .بیام و جلوی چشمتون باشم
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 :دستی به چانه ی کشیده و هفتی شکلش کشید و گفت

 ...چقدر این بابای ما مرموز بوده و ما خبر نداشتیم -

 حاال علت این همه پنهون کاری چی بوده؟

 

 آب دهانم را قورت دادم و با استرسی که از این گفتگو

 :انم افتاده بود، پاسخ دادمبه ج

 .بهتره از خودشون بپرسین -

 

 :جاوید پشت سر کاوه ایستاد و گفت

 توی این مدت همه ی فکرم پیشت بود... به نظرم -

 خیلی قیافه ت برام آشنا بود... فکر می کردم؛ به خاطر

 اون برخوردی که توی بازار روستا باهم داشتیم؛ چنین

 ت می کنم؛ خیلی شبیهحسی رو دارم... حاال که دق

 ...مادرتی... برات متاسفم که مادرت رو از دست دادی

 .خوشحالم االن در جمع خانواده هستی

 

 سرم را پایین انداختم و با آهی که از ته دلم بر می آمد؛

 :پاسخ دادم

 .ممنون -
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 :کارن کنار دستم ایستاد و رو به جاوید گفت

 من می خوام برم... تو نمیایی؟ -

 

 :د اخمی کرد و گفتجاوی

 دیوونه ای... تازه مهمونی شروع شده... می خوای -

 عین جغد توی اون آپارتمان تنها باشی؛ که چی بشه؟

 

 کاوه قبل از اینکه کارن جواب شوخی جاوید را بدهد،

 :لب باز کرد و به سمت کارن چرخید و گفت
 می خوای به همین زودی تنهام بذاری؟ فکر نمی -

 .ود از حضورم خسته بشیکردم؛ انقدر ز

 

 کارن سری تکان داد و بدون اینکه به من نگاهی بکند،

 :پاسخ داد

 .حوصله ی شلوغی رو ندارم... سرم درد می کنه -

 :با نگرانی و بی اراده گفتم

 

 براتون مسکن بیارم؟ -
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 نگاهش به سمت صورتم چرخید و بعد از مکث کوتاهی

 :گفت

 ...نه -

 

 

 

 رص بیان کرد. حس می کردم،کلمه ی )نه( را با ح

 حضورم او را ناراحت کرده... کاوه یک قدم به سمت

 برادرش برداشت. دستی روی شانه اش گذاشت و با

 :لبخندی فراخ گفت

 حتما توی فرودگاه زیادی باد به صورتت خورده... یه -

 مسکن بخور و امشب همین جا بمون... خیلی دلم برای

 خوام تا صبح با همکنارهم بودنامون تنگ شده. می 

 .حرف بزنیم

 

 :هنوز پاسخی نداده بود که جاوید با لحن شوخی گفت

 !آقا گاوه... دلت برای من تنگ نشده، منم بمونم -

 :کاوه خندید و گفت
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 ای بمیری که هنوز این چرت و پرت گفتنت؛ تموم -

 .نشده... تو هم بمون گوریل انگوری

 

 

 

 

 ش روشن و شلواربه یک باره خندیدم و به پلیور بنف

 مشکی جاوید خیره شدم. هر سه خندیدند و جاوید خنده

 :کنان لباسش را نشان داد و گفت

 تقصیر این الدنگه که لباسای منو خشک شویی نداده -

 .بود

 

 با دست کارن را نشان داد و کارن ابرویی باال داد و

 :گفت

 نوکرت غالم سیاه... مگه من مسئول لباسای چرک و -

 ستم؟چول تو ه

 

 فعال تو هستی... مخصوصا با این موهات خیلی شبیه -

 ...سکینه خاتون هستی
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 دست کارن پیش آمد و محکم توی شکم جاوید کوبید و

 آخش را هوا برد. جاوید در حالی که چشمهایش از درد

 جمع شده بود؛ با ناله تیکه اش را به او انداخت

. 

 ش مثلمرده شورت رو ببرن... سکینه خاتونم دستا -

 ...تو سنگینه

 

 :دوباره مشت دیگری نوش جان کرد و کارن گفت

 .از بس پررویی حقته بزنم له ت کنم -

 

 :کاوه خنده کنان دست برادرش را گرفت و گفت
 ولش کن... بچه زدن نداره... بابا و ننه ش اینجا -

 .نیست؛ اشکش رو پاک کنن

 

 :جاوید خنده کنان دستش را روی شکمش مالید و گفت

 کم این برج زهرمار منو اذیت می کنه؛ تو هم اضافه -

 شدی؟ از گاوداریای اون طرف چه خبر؟ به دور از

 چشم عمو کامران چند تا گوساله پس انداختی؟
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 کاوه خندید و دستی میان موهای کوتاهش کشید و

 :گفت

 ...به اندازه ای که توی طویله احساس تنهایی نکنی -

 

 ن مات خنده ی روی لبان کارنهر سه قهقهه زدند و م

 .بودم. خنده ای که به ندرت روی لبانش نقش می بست

 

 از طرفی مبهوت حرفهایی بودم؛ که خیلی راحت باهم

 می زدند. فکر می کردم باید خیلی اتو کشیده تر و

 مبادی آداب تر باهم برخورد کنند. تمام فکرهایم اشتباه

 هم می از آب در آمده بود. این سه نفر در کنار

 توانستند یک استنداپ کمدی موفق اجرا کنند.

چنددختر و پسر به سمت ما آمدند. با دیدن اشتیاقی که  

 .درچشمان دختران موج می زد، جایی برای من نبود
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 سینی بزرگی از نوشیدنی و شربت توسط مریم در

 .سالن میان مهمانان می چرخید. او هم به سمت ما آمد

 

 چشمی به من نوشیدنی عسلیکارن با نگاهی زیر 

 رنگ را برداشت و بدون مکث یک نفس نوشید و جام

 خالی را روی سینی گذاشت.

دوخت و جام دیگری برداشت.  نگاه زهردارش را به من 

فواره می زد و گرمای زیادی را  کوه آتشفشانی از درونم

روی پوستم حس میکردم. تاب چنین نگاهی را نداشتم. به 

 :ت کاوه چرخاندم و مودبانه گفتمسم آرامی سرم را

 .ببخشید... با اجازه تون من برم؛ پیش دخترا -

 

 :کاوه با احترام دستش را به سمت جلو باز کرد و گفت

 ...بفرمایین سینوریتا -

 

 

 

 لبخندی زدم و تشکر کنان از کنارشان گذشتم. همزمان
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 با دور شدنم؛ صدای خنده ی دختری که اسم کاوه را

 و حالش را می پرسید؛ را شنیدم.صدا می کرد 

توجه به پشت سرم به سمت گندم و دالرام رفتم.  بدون 

 :کناردخترا ایستادم و گندم با ذوق لپم را کشید و گفت

 پس بگو این خوشگل خانوم، برای خودش پرنسسی -

 بوده و ما خبر نداشتیم... از اون مهمونی اول دو بار با

 ه بده؛ برای گردشکامران خان تماس گرفتیم تا اجاز
 .بیایم دنبالت... هر چی اصرار کردیم اجازه نمی داد

 .حاال علتش رو فهمیدم

 

 ر گندم سرک به میان ما کشید وپسری از پشت سِ 

 :گفت

 این کامران خان همیشه یه چیزی برای غافلگیری ما -

 داره... اومدن کاوه و معرفی خزان خانوم منو خیلی

 .شوکه کرد

 

 

 رای پسر خوش پوشی که کت پاییزه یدالرام نازی ب

 :شیری رنگ به تن داشت، کرد و گفت

 .به پا چشمات یهو از کاسه در نیاد -
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 نگاه پسرک روی من خیره مانده بود که با طعنه ای که

 دالرام نثارش کرد، خندید و دستش را جلوی صورت

 :دالرام تکان داد و با لحن خنده داری گفت

 کی بودی؟ این حسودی می ای جونم... حسود خانوم -

 ...تونه نشونه ی

 

 :دالرام پوزخندی زد و گفت

 حسود؟! عمرا... نه اینکه خیلی تحفه ای! بی خودی -

 .به دلت صابون نزن

 

 در کنار بچه ها کلی حرف زدیم و خندیدیم. دیگر

 احتیاج به مخفی کاری نبود و هر چه بچه ها ازم می

 پرسیدند، به راحتی پاسخ می دادم.

 

 

خجالتی نبودم و همین امر باعث شد تا  مانند دیدار اول هم 

 .ساعات خوشی را با بچه ها سپری کنم آخر شب

 

 گه گاهی نگاهم به دنبال کارن می گشت و هر بار
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 نگاهش را که روی من خیره مانده بود؛ را شکار می

 کردم. با هر بار تالقی نگاهمان اخمهایش در هم فرو

 اند.می رفت و رو برمی گرد

مخصوص من بود. بر خالف او در  انگار این اخمها فقط 

لبهایش به خنده باز بود و از نوشیدن و خندیدن  همه حال کاوه

 زیادسرخ شده بود. جاوید بعد از کمی به سمت ما آمد. به

 :آرامی کنار گوشم گفت

 حس می کنم دارم خواب می بینم... شاید باور -

 .. تا اینکه توی کالسمنکنی... مدتها دنبالت می گشتم.

 دیدمت... اما به عنوان استاد اجازه ی نزدیک شدن به

 ...تو رو نداشتم

 

 

 

 با تعجب نگاهش کردم. از حرفهایش حس خوبی

 نداشتم. هر چند که لبخند از روی لبانش محو نمی شد

 :اما من خیلی جدی و سرد پاسخ دادم

 این نظر لطف شماست... چرا دنبالم می گشتی؟ -

 

 لش به جا نبود و از لحن کشدار و بی حالش مشخصحا
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 :بود. خیلی رک و پوست کنده زیر گوشم گفت
 یه بار عکست رو توی دنیای مجازی دیدم که شماره -

 تلفن برای تماس گذاشته بودی... هر چی زنگ زدم

 ...کسی جواب نداد

 

 یاد آن تماسهای مزاحمی که برایم پیش آمده بود،

 .فت و چشمانم را به زمین دوختمافتادم. صورتم گر گر

 :با صدایی که از شدت استرس می لرزید؛ گفتم

 ر یه احمق بود که می خواست ازم انتقاماون کا -

 بگیره... به خاطر همین کارش مجبور شدم، سیمکارتم

 ...رو عوض کنم. من اونی که شما فکر می کنی

 

 می دونم... وقتی توی کالسم دیدمت و چند بار زیر -

 ت گرفتم؛ فهمیدم با اونچه در ذهن من می گذشت؛نظر

 ...زمین تا آسمون فرق داری

 

 از شرم تمام بدنم گر گرفت. به صورتش نگاهی کردم

 :و با نگرانی گفتم

 میشه چیزی از اون عکسا به کسی نگین؟ -
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 :لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت

 خیالت راحت... می خوام بدونی منم پسرداییتم و -

 الزم داشته باشی؛ می تونی روی من حساب هرکمکی

 .کنی

 

 صدایی از پشت سرم شنیده شد و با چرخیدن به عقب،

 .نگاهم درنگاه عصبی و سرخ کارن گره خورد
 الزم نکرده به کمک کسی بری... خودت هنوز به -

 .کمک یکی دیگه احتیاج داری

 

 قبل از اینکه جاوید پاسخی بدهد، بازویش را گرفت و

 رد. نگاهم آنها را تا اتاقی که به اسم کاوه بود،با خود ب

 بدرقه کرد. وقتی در اتاق بسته شد؛ سرم را پایین

 .انداختم

 

 دلم گرفت؛ حس می کردم، بیشتر از آنی که در تصورم

 بود، از من نفرت دارد... نمی دانم؛ از پنهان کاری

 پدرش تا این حد عصبانیست یا حضور مرا برنمی

 عت در آن اتاق بودند و وقتی از اتاقتابید! یک ربع سا

 بیرون آمدند؛ صورت کارن سرخ بود و جاوید با بی
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 تفاوتی با لبی خندان به سمت کاوه رفت و خوش و بش

 .کردنشان؛ شروع شد

 

 بعد از دقایقی پدربزرگ تمام جوانها را دور خود جمع

 کرد و برای هر کدام فال حافظی گرفت.

 

 

ه ی سینه ام حس می کردم، سنگینی در قفس من که درد 

 باید نیت می کردم؛ از خدا خواستم؛ نشانه ای برایم زمانی که

 بفرستد تا تکلیف دلم را بدانم...بعد از دقایقی پدربزرگ

 صفحه ای را باز کرد و با لبخندی که رنگ شادی آن

 :پررنگتر بود، به من نگاه کرد و فالم را خواند

 ـران بــرومخـرم ان روز کـز ایـــن منـزل وی

 آسان جان طلبــم و از پـی جـانان بــــروم

 گـر چــه دانم که بــه جایی نبـرد راه غریب

 مـن به بوی ســـر ان زلف پریشان بـــروم

 دلــم از وحشت زندان سکـندر بگـــرفت

 رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

 

 دلم پر از نور امید شد. چشم بستم و از ته دل از خدا
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 ستم که آنچه مصلحت و حکمت خودش است برایمخوا

 .رقم بزند. گویی این اشعار حال دلم را بیان می کرد

 

 

 

 .نفس عمیقی کشیدم و بعد از پایان شعر چشم گشودم

 .کارن کنار پدربزرگ ایستاده بود و به من زل زده بود

 :وقتی متوجه نگاهم شد، رو به پدربزرگ گفت

 .برای منم فال بگیرین -

 

 :زرگ خندید و نگاهی پر معنی به او کرد و گفتپدرب

 !عجیبه به فال اعتقاد پیدا کردی -

 

 .اعتقاد ندارم... برای سرگرمی می خوام -

 

 .چشماتو ببند و نیت کن -

 

 .بعد از چند لحظه پدربزرگ کتاب را باز کرد و خواند

 اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
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 اد مشکلهاکه عشق آسان نمود اول ولی افت

 ببوی نافه ی کاخر صبا زان طره بگشاید

 زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

 جرس فریاد میدارد که بربندید محملها

 مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم

 جرس فریاد می دارد که بربندید محملها

 

 به یکباره نگاهش به سمتم کشیده شد و آتش به جانم

 ش چهار ستون بدنم را لرزاند و بیانداخت. رنگ نگاه

 اراده قدمی به عقب برداشتم. پدربزرگ دستی روی

 :شانه اش زد و گفت

 ...باید کفش آهنی بپوشی و در راه عشق بکوشی -

 ...البته اگه عشقی به خونه ی دلت سر بزنه؛ کوه یخی

 

 :ابرویی باال انداخت و با پوزخندی معنا دار گفت

 فتون پدربزرگ... فقط اینو میممنون، از این همه لط -

 ...دونم؛ عشق یه دروغ بزرگه

 

 نگاه سنگین و پر معنایی به پدربزرگ کرد و نگاه

 پدربزرگ روی صورتش ثابت ماند. قدمی به عقب
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 برداشت و به سمت مخالف حرکت کرد و میان مردانی

 که مسن تر بودند؛ ایستاد...

 

 

ر دخترها خودم شد و من در کنا بعد از فال گرفتن شام سرو 

ذهن ناآرام و قلب بی قرارم را کمی آرام  را سرگرم کردم؛ تا

 کنم. 

دالرام و گندم این مهم حاصل شد. انقدر شوخی  با وجود

کردند وخندیدم؛ که قلبم و تپشهایش را بی خیال شدم و 

 .ازدقایقی که از شب یلدایم مانده بود؛ لذت بردم

 

 نای روی پانیمه های شب بود که از خستگی زیاد 

 ماندن نداشتم. با رفتاری که ساعتی پیش کارن از خود

 نشان داد، دیگر حوصله ی آن مهمانی را نداشتم.

   مدت را در استرس و نگرانی گذراندم. کم کم مهمانان تمام 

 خداحافظی کردند. 

 من و گندم و دالرام برای هفته ی بعد

 هم قرار یک پاساژ گردی را گذاشتیم و بعد از آن از

 خداحافظی کردیم. وقتی عمارت خلوت شد، کاوه با
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 چشمانی که از خستگی و نوشیدن سرخ شده بود، به

 :صورت شاد پدرش نگاه کرد و گفت

 شب خیلی خوبی بود... ممنون برای چنین شب -

 .پرخاطره ای

 سرم خیلی درد می کرد و از خستگی چشمانم روی هم

 ش تشکر کردم ومی افتاد. رو به دایی کردم و از زحمات

 :گفتم

 ...با اجازه تون من برم سوئیت -

 :کاوه ابرو باال انداخت و گفت
 ...سوئیت؟ مگه اینجا اتاق نداریم که -

 :پدربزرگ لبخندی زد و گفت

 طبقه ی باال براش یه سوئیت آماده کردیم تا راحت -

 .باشه

 کاوه سری به تایید حرف پدربزرگ تکان داد. پدربزرگ

 :کرد و گفتبه من نگاهی 

 برو عزیزم... می دونم خیلی خسته ای... برو -

 استراحت کن... این پسرا فکر نکنم به این زودیا

 .بخوابن

 بدون اینکه به صورت کسی نگاه کنم؛ از همگی

 خداحافظی کردم و به سمت راه پله ها رفتم. نگاه

 سنگینشان را پشت سرم حس می کردم. وقتی پا درون
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 .ه در خواب نازی فرو رفته بودسوئیت گذاشتم؛ فاطم

 به سرعت لباسم را تعویض کردم و روی تخت ولو

 شدم. قبل از اینکه فکرم به جایی که نباید سرک بکشد،

 .خواب چشمانم را ربود و وارد دنیای بی خبری شدم

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

*** 

 

 نگاهی به تیپ اسپرت برادری که سالها دوری از هم

 :شان را از هم دور نکرده بود، کرد و گفتدل

 تا کی می مونی؟ -

 کاوه ابرویی باال داد و با ژست دوست داشتنی و جذابی

 :به او نگاه کرد و پاسخ داد

 قرار بود یه هفته بمونم... اما بابا انگار خیلی دلش -

 .برام تنگ شده... اصرار داره بیشتر بمونم

 :تپوزخندی به افکار برادرش زد و گف

 برنامه ای برای کریسمس نداشتی؟ -

 نه... از قبل با گروه هماهنگ کردم. برای ماه بعد دو -

 .تا اجرای مهم داریم

 خیلی خوبه که به اون چیزی که دلت می خواست -

 رسیدی... فکری برای برگشت نداری؟

 نه... اینجا جایی برای پیشرفت ندارم. مامان هنوز از -
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 سفر برنگشته؟

 :عمیقی کشید و گفتکارن نفس 

 ...دیشب که اومدن رو خبر دادم؛ امروز راه افتاده -

 .فکر کنم تا دو سه ساعت دیگه تهران باشه
 کاوه خنده ای کرد و از کنارش برخاست به سمت تاب

 سفیدی که زیر درخت خرمالو بود، رفت. نفس عمیقی

 :کشید و گفت

 گاهی برای همین هوا هم دلم تنگ میشه... بعضی -

 تا می گم به همه چی پشت کنم و برگردم... اما دلموق

 .رضا نمی شه

 با صدایی که از جیغ و خنده های دخترانه از طبقه ی

 باال می آمد، سرش به سمت باال کشیده شد. کارن با

 تعقیب نگاهش خون در رگهایش به جوش آمد. صدای

 خزان را به خوبی می شنید. از شب پیش خواب و

 داده بود... هر چه تالش می کرد؛خوراکش را از دست 

 تا احساس تازه شکل گرفته در قلبش را انکار کند؛

 .تپش های قلب ناکوکش اجازه نمی داد

 نظرت در موردش چیه؟ -

 نگاه کاوه با حیرت به سمتش کشیده شد. دو گامی که

 به سمت تاب برداشته بود را دوباره برگشت و

 را جمعروبروی برادرش ایستاد. گوشه های چشمش 
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 :کرد و با گنگی نگاهش کرد و گفت

 در مورد چی؟ -

 پوزخندی نثار برادرش کرد و با چشم به طبقه ی باال

 :اشاره کرد و گفت
 ...همونی که صداش حواست رو پرت کرده رو می گم -

 کاوه به یکباره زیر خنده زد. دستش را روی شانه ی

 :برادرش گذاشت و گفت

 ر از دوازده سال از مندیوونه ای؟ اون دختر بیشت -

 ...کوچیکتره... خیلی بچه س

 :کارن با پوزخندی گفت

 ...اینا رو به بابات حتما بگو -

 کاوه ابرو درهم کشید و با کنجکاوی به صورت

 .برادرش خیره شد. معنی حرفش را متوجه نشده بود

 :سر به چپ و راست تکان داد و گفت

 منظورت چیه؟ -

 ستانش را در جیباز روی نیمکت بلند شد و د

 :شلوارش فرو برد و گفت

 بابا اون دختر رو برات لقمه گرفته... می خواد با -

 .خودت ببریش اتریش

 مگه الکیه... اون دختر رو ببرم کجا؟ من حوصله ی -

 ...بچه داری ندارم... کی می تونه مراقب این باشه
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 ...خوشگلی دردسرسازی داره

 :گفتکارن نفسش را پرحرص بیرون داد و 

 .بچه داری الزم نیست... باید زن داریت خوب باشه -

 :کاوه با چشمان گرده شده و حیرت زده پاسخ داد
 قاطی کردی؟ این چرت و پرتا چیه؟ خواب نما شدی؟ -

 ...نه... اینا نقشه هایی که بابا جونت برات کشیده -

 هنوز بهت چیزی نگفته؟

 نبا گیجی سرش را به چپ و راست تکان داد. کار

 :پوزخندی زد و گفت

 ...برات خوابایی دیده -

 آخه اون بچه س... بیشتر به سن تو می خوره تا -

 ...من

 خون در رگهایش به جریان در آمد. بی اراده لبخندی

 :زد و طعنه زنان پاسخ داد

 !من؟ تا تو هستی؛ بابا چشماش منو نمی بینه -

 کاوه که با تجربه بود با لبخندی به صورت برادرش

 :یره شد و گفتخ

 گلوت پیشش گیر کرده؟ -

 .نچ... هنوز بچه س -

 کاوه با صدای بلند خندید. با کف دست پشت گردن

 :برادرش کوبید و گفت
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 زهرمارو بچه س... بی خود نیست از دیشب عین -

 برج زهرماری... فکر کردی من اومدم، اون دختر رو

 با خودم ببرم؟
 مین کشید ونفس عمیقی کشید و کف کفشش را روی ز

 :گفت

 نه... چنین فکری نکردم... اما از نقشه ی بابا -

 .باخبرم

 قضیه ی این نقشه که می گی؛ چیه؟ -

 کارن با آرامش تمام حرفهای پدرش را بازگو کرد. در

 :آخر با ناراحتی گفت

 به نظرم این نامردیه، کاوه... دایی هر غلطی کرده -

 به خوب وباشه، خدا خودش سزاش رو داده... کاری 

 بدش ندارم... اما بابا داره از عواطف اون دختر به نفع

 خودش استفاده می کنه... نباید اون دختر رو بدونه

 .اینکه پدرش رو بشناسه از ایران خارج کنه

 :کاوه نفس عمیقی کشید و گفت

 چرا از عالقه ت چیزی بهش نمی گی؟ -

 

 مات و مبهوت نگاه برادرش شد. سرش را به آرامی به

 :چپ و راست تکان داد و گفت

 .عالقه ای درکار نیست -
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 دروغگوی خوبی نیستی... شاید بتونی بقیه را با این -

 اخمای توهم و نقاب سردی که به صورتت زدی؛ گول

 بزنی... من از همون دیشب از نگاهت فهمیدم یه

 خبراییه... بیچاره جاوید که مجبور شد برای اخم و

 ...رهتخمت شبونه از این جا ب

 ...اشتباه می کنی... هیچ خبری -

 هست... انقدر غد و تخسی که بازم می خوای خودت -

 رو ورای اون چیزی که هستی نشون بدی... تموم کن

 ...گریتو... بابا بدونه تو این سکوت و یاغی

 بابا هیچ وقت نمی فهمه... تو هم حق نداری؛ درمورد -

 !من حرفی بهش بزنی

 نه به سینه اش ایستاد. در چشمانکاوه با ناراحتی سی

 قهوه ای روشن برادر مغرورش خیره شد. بغضی

 .ناخواسته باعث لرزش نگاهش شد و مشتش باز شد

 هنوز خودش با این حس کنار نیامده بود؛ که کاوه

 :گفت

 تا کی می خوای برای اون گذشته خودت رو تنبیه -

 کنی... اون موقع تو یه پسر هیجده ساله بودی و جای

 ...هیچ نکوهشی نیست

 تمومش کن کاوه... گفتم؛ هیچ خبری نیست... اگه -

 حرفی زدم؛ به خاطر دایی شاهرخ بود... در این سالها
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 بارها شنیدم که از گذشته پشیمونه و حسرت می

 ...کشه... اما به طور واضح حرف دلش رو نمی گه

 صدایی از سمت عمارت نگاه هردو را به سمت راست

 .چرخاند

 .مو کاوه بابا بزرگ کارتون دارهع -

 :کارن پوزخندی زد و گفت

 فکر کنم؛ زمان اون رسیده که از نقشه ش برات -

 .بگه... هر چی گفتم؛ بین خودمون بمونه

 :کاوه سری رو به پایین تکان داد و گفت

 ...خیالت راحت -

 دو قدم به سمت عمارت برداشت و ایستاد. سرش به

 :عقب چرخید و به آرامی گفت

 مرد باش و پای دلت وایسا... من جای تو بودم برای -

 .کسی که دلم رو برده، می جنگیدم

 :کارن لبخند کمرنگی روی لب نشاند و گفت

 تو دیوونه ای... می خوای منم مثل تو باشم؟ -

 دیوونگی هم عالمی داره... کمی از این عالم یخی دل -

 .بکن... معنی زندگی رو می فهمی

 ی تأسف تکان داد. کاوه چشمکیسری به نشانه 

 نثارش کرد و به سمت عمارت گام برداشت. همزمان
 که به رفتن برادرش چشم دوخته بود، در دلش زمزمه
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 :کرد

 لعنتی چی کار کردی با دلم که برادرم زودتر از خودم -

 حالم رو فهمید؟ چرا دیگه دروغای عقلم رو باور ندارم

 ه بعد از این همهو میان برزخم؟ جادوگری یا ساحره ک

 سال داری تارو پودم رو از هم جدا می کنی؟

 به یکباره مقداری آب از باال روی سرش ریخت و با

 خشم دست روی صورتش کشید. به سمت باال نگاه کرد

 تا غرشی نثار فرد خطاکار کند؛ که با چهره ی خندان

 .خزان روبرو شد

 بود ببخشید استاد... تقصیر این همخونه ی دیوونه م -

 .که هولم داد و آب به سمت پایین ریخت

 نگاهش روی آن تونیک آبی آسمانی بود که صورت

 سفیدش را مانند شخصیت های کارتونی دلربا کرده

 بود. لبهایش را روی هم فشرد تا حرفی بزند؛ انگار

 .زبانش فلج شده بود و یارای تکان خوردن نداشت

 د؛ بهخزان با صدای فاطمه که اسمش را صدا می ز

 .عقب برگشت و از دیدش پنهان شد

 تمام تنش به عرق نشست و گرمای کالفه کننده نفسش

 را بند آورد. قرار نبود؛ دل ببازد و خود را بازیچه ی

 ...احساسی کند که می دانست؛ آخرش سوختن است
 محال بود؛ با روابط گرم و صمیمانه ای که او با دایی و
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 کردن در موردمادرش داشت، پدرش اجازه ی فکر 

 نورچشمیش را به او بدهد. دستی روی موهای بلندش

 کشید و به سمت در حیاط حرکت کرد. نمی خواست

 شاهد حرفهای پدرش با کاوه باشد. می ترسید؛

 ...حرفهایی بشنود که عاقبتش با کرام الکاتبین باشد

 .کالفه و عصبی وارد کوچه ی پهن و عریض شد

 هایش را درون جیبنگاهی به اطراف انداخت. دست

 .کتش فرو برد و به سمت انتهای کوچه حرکت کرد

 سوز برفی که دیروز باریده بود؛ به صورتش سیلی می

 زد. از درون گر گرفته بود و سرمای هوا را حس نمی

 کرد. قدم زنان تا کافه ای که در همان نزدیکی بود،

 رفت. تازه روی صندلی نشسته بود که صدای زنگ

 ا به خود آورد. با نگاهی به شماره یموبایلش او ر

 .ناشناس ابرو درهم کشید و رد تماس داد

 به پسر جوانی که کنارش ایستاده بود، سفارش قهوه

 اسپرسو داد و به خیابان خیره شد. مردم در حال عبور

 و مرور بودند. دوباره صدای آالرم گوشی به صدا در

 رار کردآمد. با دیدن همان شماره با خشم تماس را برق

 :و گفت

 امرتون؟ -
 .صدای نگران دایی شاهرخش در گوشش پیچید
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 کارن جان باید ببینمت، کجایی؟ -

 :با حیرت به گوشی نگاهی کرد و گفت

 دایی شما کجایین؟ -

 االن میدون آزادی هستم... تو کجایی؟ -

 خونه ی بابا؟ -

 درسته کاوه اومده و دیشب مهمونی یلدایی داشتین؟ -

 ر شد، خبرهای دیشب خیلی زود بهشستش خبردا

 گوشش رسیده... صدای نفس های پرشماره اش در

 .گوشش پیچید

 با توأم پسر... درسته؟ -

 :نفسش را در سینه حبس کرد وبه آرامی گفت

 ...بله -

 چیزایی که شنیدم، درسته کارن؟ راستشو بگو... اون -

 ...دختر

 .صدایش لرزید و صدای نفسهایش در گوشی اکو شد

 :ستی روی پیشانیش کشید و گفتد

 آروم باش دایی... این همه استرس برات خوب -

 ...نیست

 

 - دارم میام اونجا ...باید با پدرت حرف بزنم.

 - مادرم با شماست؟



 

 
905 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 - بله.

 :نفس عمیقی کشید و با استیصال گفت

 !با این حال نیاین... بهتر ریلکس کنین -

 ارن پشتچطور ریلکس باشم؛ با این دروغی که د -

 سرم می بافن... کتایون بچه دار نمی شد... این دختر از

 کجا اومده که ادعای بی جا می کنه... دارن آبروم رو

 ...می برن... من

 بریده بریده حرف می زد و صدای نفس های پر

 .صدایش را می شنید. صدای مادرش را می شنید

 شاهرخ آروم باش... قول می دم؛ دروغه... اون -

 .ی خواد؛ زهرش رو به تو بریزهعوضی م

 قهوه اش روی میز قرار گرفت. با کالفگی دستی میان

 موهایش کشید. همان طور که به بخار روی فنجان

 خیره شده بود، نچی کرد. باید حقیقت را می گفت... با

 :صدایی خش دار و پردرد پاسخ داد

 ...دروغی درکار نیست دایی... بد باختی -
 ...پس چرا تا حاال -

 ...صداش تازه دراومده... نیایی برای خودت بهتره -

 .بی خیال شو و برو به زندگیت برس

 .سکوت بود و سکوت... به یکباره تماس قطع شد

 کالفه تر از دقایقی پیش قهوه اش را نوشید و از کافه
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 بیرون زد. روزهای پرماجرایی را باید پیش چشم می

 .ز شده بوددید... نبرد واقعی پدرش با شاهرخ آغا

 شاهرخ زیادی هیجان زده بود. این همان چیزی بود که

 !پدرش می خواست

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

 :با اخم به پسرش نگاه کرد و نچی کرد

 یه ساعته دارم برات حرف می زنم... یعنی چی نمی -

 !شه... منظورت رو نمی فهمم

 کاوه نگاهی به تلویزیون پیش رویش کرد. پای راستش

 :ای چپ انداخت و با آرامش کامل گفترا روی پ

 منظورم واضح بود؛ بابا... من حوصله ی بچه داری -

 ...ندارم

 خزان خیلی بیشتر از سنش حالیشه... رفتارش رو -

 دیشب ندیدی؟ یه سرو گردن باالتر از دخترای هم سن

 ...خودشه

 :کاوه نیم نگاهی به پدرش کرد و گفت
 یه... من در اینخزان دختر خیلی خوب و شایسته ا -

 مورد هیچ اظهار نظری نکردم... من زندگی خودم رو

 دارم... ایده آل من یه دختر با دوازده سال فاصله سنی

 ...نیست. این دختر بیشتر به درد کارن می خوره تا من

 .تازه اونم به شرطی که هر دو راضی باشن
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 کامران برآشفت و به سمتش خم شد. نگاهشان در هم

 با چهره ای سرخ و برافروخته سرش راگره خورد. 

 :تکانی داد و گفت

 این همه سال منتظر چنین روزی بودم که تو رو در -

یه مرد کنار خزان ببینم... کارن سرد و بی روحه... این دختر

 رپر احساس می خواد تا بالیی که س

 .اومد سرش نیاد مادرش

 

 کاوه لبخندی زد و دستش را روی شانه ی پدرش

 :گفت گذاشت و

 خزان دختریه که هر پسری آرزوش رو داره... ولی -

 ...من یه همخونه ی خوب و همراه برای خودم دارم

 نمی تونم ازش دل بکنم... بذارین اون چیزی که خودش

 دوست داره براش اتفاق بیوفته... این بهترین لطفه

 ...شما به اون دختره

 

 :کامران با خشم فریاد کشید

 س اما این دختر عروست می احمق اون همخونه -

 شه... سوگلی خونه ت می شه... این شروورا رو برای

 من نباف... االن هر دوی شما تحصیل کرده هستین و با

 .کماالت... اختالف سنی معنا نداره
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 :کاوه که حال پدرش را درک می کرد، با آرامش گفت

 بابا چرا داری زور می گی؟ من با اونی که خوشحالم، -

 ندگی می کنم... االن عهد شاه وزوزوک نیستدارم ز

 ...که شما برام عروس انتخاب کنین

 آخه اون زندگی که تو ازش حرف می زنی؛ با هر -

 .بادی روی هواست

 نیست بابا... قراره هر دومون بعد از اینکه به جایگاه -

 خودمون در کارمون رسیدم؛ به فکر رسمی کردن

 .رابطه مون باشیم

 نگاهش کرد. آرامش بیش از حد کاوه کامران با خشم

 :او را خلع سالح کرد. در آخر به آرامی گفت

 الاقل یه دعوت نامه براش بفرست... می خوام اون -

 جا زندگی کنه... این دختر با این هوششش این جا درجا

 .می زنه

 :کاوه نچی کرد و گفت

 این خواسته ی خودشه؟ -

 :کامران با اخم نگاهش کرد و گفت
 ن جا من چغندرم؟ای -

 :کاوه خندید و گفت

 نه بابا... این چه حرفیه... چرا به خودتون توهین می -

 کنین؟ منظورم اینه که باید اون دختر خودشم چنین
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 .چیزی رو دوست داشته باشه

 .من بهش بگم؛ بی برو برگرد، گوش می ده -

 .ابرویی باال داد و با دقت به صورت پدرش خیره شد

 .شتر از این توی روی پدرش بایستدنمی توانست بی

 اوکی... بهتره صداش کنین؛ جلوی خودم ازش -

 بپرسین... اگه چنین خواسته ای داشته باشه؛ برادرانه

 .حمایتش می کنم

 کامران با دندانهای بهم فشرده به صورت آرام و خندان

 .کاوه نگاه کرد و گوشی را از روی میز عسلی برداشت

 :از چند ثانیه گفتشماره ای گرفت و بعد 

 .سالم دخترم... یه لحظه بیا پایین -

 

 چیزی شده دایی؟ -

 .نه... یه سوال ازت دارم -
 .چشم... االن میام -

 گوشی را روی میز انداخت و بدون نگاه کردن به کاوه

 به مبل تکیه داد. نگاهش به تلویزیون بود و در سرش

 نینغوغایی برپا بود. باید از قبل خزان را برای چ

 روزی آماده می کرد. امیدش به این بود که خزان روی

 حرفش حرف نمی زند. وقتی صدای پایش را شنید؛

 .نفس عمیقی کشید و به سمتش چرخید
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 .سالم -

 سالم به روی ماهت... خوبی عزیزم؟ -

 :با دست به مبل کناری اشاره کرد و گفت

 .بیا بشین عزیزم -

 دستانی که درهم خزان با حیرت کنار کامران نشست. با

 گره شده بود به صورتش نگاه کرد. با تردید و دلهره

 :گفت

 اتفاقی افتاده؟ -

 :کامران لبخندی نثارش کرد و گفت

 .نه عزیزم... نگران نباش... خبرای خوبی برات دارم -

 :خزان لبخند زیبایی به صورتش پاشید و گفت

 .خدا رو شکر... می شنوم -

 با دست به کاوه اشاره کردکامران نفس آرامی کشید و 

 :و گفت
 با کاوه صحبت می کردم... قرار شد؛ برنامه ی رفتنت -

 به اتریش رو ردیف کنیم... هر چی باشه اونجا برای تو

 ...خیلی بهتر از ایرانه

 :خزان با چشمانی گرد شده و حیرت زده گفت

 برم اتریش؟ -

 ...می کنم ساپرت بله عزیزم... خودم همه جوره -

 ت راحت اونجا بهترین زندگی رو به همراه آزادیخیال
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 .داری

 :خزان سرش را پایین انداخت و گفت

 ...دایی جان حرف شما محترم... اما -

 .کامران با نگرانی به صورتش خیره شد

 اما چی؟ -

 :نگاه پر بغض خزان به صورتش پاشید و گفت

 من دوست دارم؛ همین جا بمونم... دلم نمی خواد از -

 .پدربزرگ دور باشمشما و 

 

 اما من و پدربزرگت دوست داریم تو در رفاه کامل در -

 ...جایی که پیشرفتت حتمیه زندگی کنی

 خیلی ممنون که انقدر به فکر منی... اما من اینجا رو -

 بیشتر دوست دارم... تا به حال حتی آرزوی سفر به

 چنین کشورایی رو هم نداشتم چه برسه بخوام اقامت

 .بگیرم
 اشتباه نکن دایی جون... اونجا برای تو با این -

 ...استعداد خدادادی خیلی فضا بازتره

 خزان با درماندگی و شرم سرش را پایین انداخت و

 :گفت

 شرمنده دایی جون... من ایران رو بیشتر دوست -

 ...دارم
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 .بهتره قبول کنی دخترم... من بدت رو نمی خوام -

 اشک رو به کامرانخزان مکثی کرد و با چشمان پر 

 :کرد و گفت

 اگه مزاحمتونم... می تونم خوابگاه بگیرم و برم... یا -

 ...حتی به شهر خودم برگردم

 کامران ابروهایش را درهم کشید و با دلخوری پاسخ

 :داد

 این چه حرفیه دختر؟ من حرص زندگیت رو می -

 خورم اونوقت تو می گی مزاحمی؟ آدم برای کدوم

 .ین همه مایه بذارهمزاحمی حاضره ا

 ناراحتی در چشمان خزان موج می زد. از روی مبل

 :بلند شد و گفت

 ممنون از این همه محبتتون... من همین جا هم -

 راحتم... مطمئنم با درس خوندن و تالش به هر چی
 بخوام، می رسم... دوست دارم در جایی باشم که

 .احساس آرامش می کنم

 :کاوه پوزخندی زد و گفت

 .ابا من میرم توی اتاقم... کاری داشتی صدام کنینب -

 نگاه کامران میان خزان و کاوه گردشی کرد. صدای

 زنگ آیفون نگاه هر سه را به سمت آیفون کشاند. کاوه

 :لبخند زنان گفت
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 .احتماال کارن برگشته -

 مگه کجا رفته بود؟ -

 کامران با کنجکاوی پرسید و نگاهش به صورت کاوه

 .ثابت ماند

 .رفت بیرون یه دوری بزنه -

 به سمت آیفون رفت و با دیدن تصویر پیش چشمش با

 :حیرت گفت

 مگه دایی و مامان شمال نبودن؟ -

 :کامران با نگرانی از جا برخاست و گفت

 ...چرا -

 .االن پشت درن -

 :کامران با نگرانی به سمت خزان چرخید و گفت

 .تو برو باال عزیزم -
 سمت راه پله رفت. صدای زنگخزان چشمی گفت و به 

 آیفون برای بار دوم شنیده شد. کاوه نچی کرد و دکمه

 :ی آیفون را زد. رو به پدرش گفت

 با اون چیزیایی که برام تعریف کردی... فکر کنم یه -

 .سونامی درراهه
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 - بودم ...سالها یسونامین سالهاست منتظر هم

 ری بکشهوقت اینه درد خما کرد، حاال یمستانه زندگ.

 کاوه با نگرانی دستش را روی بازوی پدرش گذاشت و

 :گفت

 بابا خواهش می کنم... خودتون رو انقدر پایین -

 نکشین که بعدا نتونین توی صورت خواهرزاده تون

 نگاه کنین... هر چی باشه خون اون مرد توی رگهاشه

 .و یه جایی این خون میان شما قرار می گیره

 پسرش گوش می داد و در حال کامران با دقت به حرف

 فکر بود. صدای هومن خان که سرش را از دروازه ی

 اتاقش بیرون آورده بود، نگاه هر دو را به آن سمت

 .کشاند

 این وقت روز کیه؟ -
 :کاوه با نگرانی سری تکان داد و گفت

 .دایی شاهرخ و مادرم -

 :هومن خان لبخندی روی لبش نشست و گفت

 ی که فکرش رو می کردم، خودشخیلی زودتر از اون -

 .رو رسوند

 بعد از چند ثانیه با پوشیدن کت رسمی عصا زنان به

 پذیرایی آمد. هر سه بهم نگاهی کردند و هومن خان
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 :گفت

 چطور هنوز نرسیدن؟ -

 :کاوه شانه ای باال انداخت و گفت

 نمی دونم... االن می رم؛ یه سر می زنم؛ شاید خبری -

 !شده

 د و از پذیرایی بیرون زد. همین که به درکاوه پا تند کر

 حیاط نزدیک شد، صدای خواهش برادرش که از

 .مادرش می خواست؛ آنجا را ترک کند، را شنید

 .گامهایش را بلندتر برداشت و خود را به آنها رساند

 کارن با صورتی سرخ و نگران دست شاهرخ را گرفته

 :بود و با دندانهای بهم فشرده التماس می کرد

 دایی خواهش می کنم؛ برو خونه... االن عصبی -

 .هستی

 :مادرش با خشم به کارن خیره شد و غرید
 توی احمق از همه چیز خبر داشتی و سکوت کردی؟ -

 می خواستی؛ بابات خانواده ی ما رو سنگ روی یخ

 کنه و آبرومونو ببره؟ این همه مدت مار توی آستینم

 می پرورندم؟

 ...؟ منم تازه فهمیدماین چه حرفیه مامان -

 شاهرخ در حالی که سعی می کرد؛ بازویش را از دست

 کارن خارج کند، چشمش به کاوه افتاد. از تقال دست
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 برداشت و با لبخند کمرنگی که روی صورتش نقش

 :بسته بود، رو به کاوه گفت

 به به ... باد آمد و بوی عنبر آورد... ببین دیشب چه -

 ...م از مرحله پرت بودیمخبرا بوده و من و خواهر

 کاوه گامی به جلو برداشت و بعد از سالم و احوال

 :پرسی و روبوسی گفت

 خیلی خوشحالم که می بینمتون... به من پیام دادم که -

 دارم میام ایران... انگار پیامم رو ندید که جلوتر از من

 .به شمال سفر کرد

 .ثریا با دیدن کاوه اشک شوق در چشمانش حلقه زد

 :دستش را روی صورت پسرش گذاشت و گفت

 خیلی دلم برات تنگ شده بود. پیامت رو ندیدم؛ -

 وگرنه محال بود به این سفر چند روزه برم... اگه تلفن

 ...می زدی
 ...چندبار تماس گرفتم یا اشغال بودی یا جواب ندادی -

 .فکر کردم؛ قهر کردی

 :ثریا اخمی کرد و گفت

 ...ا بچه ش قهر می کنهدیوونه ای؟ مگه مادر ب -

 :بعد از کمی حرف زدن؛ کاوه رو به شاهرخ گفت

 دایی بهتره به حرف کارن گوش کنین و هر چه -

 ...زودتر برگردین... با این حالی که من از شما می بینم
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 شاهرخ که به یاد آورده بود، برای چه موضوعی در

 :آن مکان ایستاده، دستش را باز کرد و گفت

 دونگی که بابات سرهم کرده تا آبروی منوتا دروغ و  -

 ببره؛ آشکار نکنم؛ از این جا نمی رم... اون خواهر

 نازاش بچه ش کجا بود که حاال بعد از این همه سال

 بخواد ادعا کنه اون دختر بچه ی منه... اون بابای

 احمقت هنوز کینه ی قدیمی به دلشه... اما نمی ذارم

 .بهم بزنه زندگیمو با این دیوونه بازیاش

 :ثریا هم پشت برادرش ایستاد و گفت

 پدرت فکر کرده با دسته ی کورا طرفه... هزار راه -

 وجود داره تا ادعای پوچش رو انکار کنیم... برو کنار

 .کاوه
 کاوه با شانه ای افتاده کنار ایستاد و هر سه نفر وارد

 حیاط شدند. وقتی کارن از کنارش رد می شد، زمزمه

 :کرد

 ن کجاست؟خزا -

 :کاوه به آرامی گفت

 .بابا فرستادش طبقه باال -

 سری به تاسف تکان داد و پشت سرشان به سمت

 عمارت حرکت کرد. وقتی شاهرخ پا درون پذیرایی

 گذاشت؛ کامران لبخند زنان از روی کاناپه ی باالی
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 :پذیرایی برخاست و گفت

 خوش اومدی... از تابستون که مفتضحانه بهم -

 یگه این طرفا پیدات نشد. برای یه بازی دیگهباختی؛ د

 اومدی؟

 

 شاهرخ که از خشم صورتش سرخ شده بود، چند گام

 :بلند برداشت و نزدیک آن دو ایستاد و گفت
 این چه مسخره بازی که در اوردی؟ من از باخت نمی -

 ترسم... اونی که می ترسه تویی که داری پشت و رو

 .بازی می کنی

 م می گفتن؛ به هر کس به اندازه یمی دونی از قدی -

 شخصیتش بها بده... بعضیا رو نباید باال برد... باید باال

 بیاریشون... االن این حکایت رو با طال نوشت... تو از

 اونایی بودی که باید سالها پیش باال میوردمت تا خودت

 ...از بوی تعفنت خفه شی

 

 یشثریا با چشمانی قرمز و صورتی برافروخته روبرو

 :ایستاد و گفت

 چیزایی که لیاقت خودته به برادرم نبند... فکر کردی، -

 نمی دونیم از اینکه زندگی شاهرخ رو توپ داغون نمی

 کنه؛ داری از حسادت دق می کنی؟ خواهرت اگه زن
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 زندگی بود، گم و گور نمی شد... می موند و زندگیش

 رو می ساخت. خدا می دونه این دخترک رو از کجا

 ش کردی و تشابه ش به خواهرت تو رو متوهمپیدا

 کرده... کشور هزار و یک قانون برای اثبات نسبت

 خونی داره... برو برای کسی که از قانون سردر

 .نمیاره؛ الف بزن
 کامران با خشم نگاهش کرد و بی اراده دستش را باال

 برد. کارن با عجله پیش رفت و مچ دست پدرش را

 :گرفت و گفت

 کار می کنی؟ بابا چی -

 کامران با چشمانی سرخ و نگاهی پرغم به پسرش

 :نگاه کرد. در حالی که از شدت خشم می لرزید؛ گفت

 می بینی؛ خواهر و برادر چه بی صفتن؟ باورت شد -

 این مرد از لجن هم کمتره؟ باور کن کنار جوب

 بندازمش، لجنها جشن می گیرن از اونا کثیف تر هم

 ...وجود داره

 ن سکوتش را شکست و با صدایی کههومن خا

 :لرزشش را نمی توانست؛ کنترل کند؛ فریاد زد

 هر کاری الزم باشه انجام بده عروس... اما بدون بعد -

 از اثبات حرفهای ما این مردک هیچ حقی نسبت به نوه

 ی من نداره... اون از خون ماست و در خونه ی ما می
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 .مونه... همین طور که تا حاال بوده

 رخ با حیرت به صورت هومن خان خیره شد. چنانشاه

 با تحکم حرفش را گفت؛ که ذهنش آچمز شد. از نگاه

 پیرمرد هزاران حدیث می شد، خواند. با دهانی باز و

 :حیرت روبروی هومن ایستاد. با درماندگی گفت

 ...محاله... کتی بچه دار نمی شد -
 ؛به همین دلیل توخالی با خیانت و بی توجهی بهش -

 روحش رو زخمی کردی و از زندگیت پرتش کردی

 بیرون؟ دلش رو شکستی و از زندگی سیرش کردی؟

 انقدر برات بچه مهم بود؟ االن کو بچه ای که پشتت

 باشه؟

 .خون به صورت شاهرخ دوید و صورتش کبود شد

 :ثریا با خشم غرید

 این رفتار شما شرم آوره... گذشته هر چی بود؛ تموم -

 دارین نمک روی زخم برادرم می پاشین کهشد... حاال 

 چی بشه؟

 :کامران پوزخندی زد و گفت

 ...این شمایین که سراسیمه وارد خونه ی من شدین -

 من که کاری به شما نداشتم. اگه می خواستم، شاهرخ

 رو آزار بدم؛ کاری می کردم؛ چنان شوکه بشه... در جا

 مد اینسکته کنه... اما به خاطر همون دخترش دلم نیو
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 کارو باهاش بکنم... اون دختر جزئی از خانواده ی

 منه... شما هم برید و با زندگی خودتون سرگرم

 ...باشید

 :شاهرخ با دستپاچگی میان حرفش پرید و گفت

 دروغ می گی... کتی بچه ای نداشت... شما فقط می -

 ...خواین، منو بین دوست و آشنا سکه ی یه پول کنین
 ادعای پوچ منو سرزبونا بندازه ومن نمی ذارم این 

 ...زندگیمو

 :هومن خان عصایش را به زمین کوبید و غرید

 زندگیت؟ بدبخت آه کتایون زندگیت رو سوزوند و -

 هنوز دم از زندگی می زنی؟ یه بار فکر کردی ببینی

 این همه بالیی که سرت اومد، به خاطر چی بود؟

 

 میدین... شما با کدوم دلیل این همه اراجیف تحویل ما -

 چی از جون برادرم می خواین؟

 هومن خان ورقه ای از جیب کتش بیرون کشید و با

 :خشم توی صورت شاهرخ پرت کرد و گفت

 اون شبی که کتایون مهمونی گرفت و همه ی ما رو -

 دعوت کرد؛ می خواست... )نفس عمیقی کشید و با

 چشمانی پر اشک فریاد کشید( می خواست؛ به ما و

 نامردش خبر بارداریش رو بده... درمانی که شوهر



 

 
922 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 درآلمان انجام داد؛ نتیجه داده بود... می خواست این

 ...خبر را همگام با جشنی که گرفته بود به همه بگه

 اما این مرد پست همون شب از مهمونی اومدن سر باز

 زد و روز بعدش سند خیانتش توی خونه ی دخترم

 رمال کردو از دخترماومد... اومد راز خیانتش رو ب

 خواست از زندگی خودش بره بیرون تا اون جادوگر به
 راحتی توی خونه ش تاج ملکه بودن رو روی سرش

 ...بذاره

 شاهرخ مات و مبهوت چشم به دهان هومن خان

 .دوخت

 

 چرخید و چرخید تا کم کم خاطرات سرش دنیا دور

 خاک گرفته و تاریک آن ایام در ذهنش روشن شد .با

 بزند؛ کامران از تعللش فیلب باز کرد حر یرتح

 استفاده کرد و رخ به رخش ایستاد و غرید:

 - دوستو که شما  نی...اون زما حترمبله آقای نسبتا م

 و خوش خوشانت یرفت جن سفرای خارخواهرتو

 بود؛ زنت در حال درمان بود؛ به امید اینکه تو رو به

 ...اما زندگ برگردونه و چراغ خونه ش پرنورتر باشه

 تو با خیانتت دل خواهرم رو شکست ...اون زن

 عفریته ت اومد و چشمای خواهرم رو، رو به
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 . واقعیت باز کرد و به روح و روانش آتیش کشید

 خاکسی اون آتیش رو من جمع کردم و از هم
 یدلش نم ینرو با چشمام دیدم ...برای همپاشیدنش 

 ... خواست؛ اسم تو توی شناسنامه ی بچه ش باشه

 دونست یاسم پدر برای بچه ش نم اقتتورو لی...

 شاهرخ با بهت سرش را به چپ و راست تکان داد و

 :زمزمه کرد

 ...دروغه -

 :هومن خان با خشم نگاهش کرد و گفت

 دروغ وجود نحس تو توی خانواده ی ما بود... دروغ -

 حضور خواهر نمک نشناست بود، که نمک خورد و

 دی ما نفهمیدیم؛ فروغنمکدون شکست... فکر کر

 توسط ثریا منشی شرکتت شد و از همون جا سناریوی

 خیانت کردنت رو نوشتی و زندگی دخترم رو نابود

 کردی؟

 دانه های درشت عرق روی صورت ثریا و شاهرخ

 دیده می شد. ثریا سری به چپ و راست تکان داد و

 :گفت

 ...برادرم دلش بچه می خواست... نمی تونستم -

 .... حسرتببینم..

 :کارن با خشم به مادرش نگاه کرد و گفت
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 پس حقیقت داره؟ -
 ثریا با نگرانی و بهت به صورت پسرش نگاه کرد و

 :من من کنان گفت

 ...من نمی دونستم... من فکر نمی کردم؛ کتایون... ب -

 کارن با خشم سرش را به چپ و راست تکان داد و

 :گفت

 ب شدن زندگیشما چه جوری دلت اومد؛ باعث خرا -

 کسی بشی که عضو خانواده ت بود... عمه کتی هم یه

 زن بود؛ مثل خودت... با کلی آرزو... تازه ناراحتی،

 چرا بابام بعد از اون ماجرا طالقت داد؟

 :کاوه پیش آمد و با ناراحتی سری تکان داد و گفت

 تمومش کن داداش... االن وقت هم زدن چنین -

 .ماجرایی نیست

 س و دلهره به کارن نگاه کرد. زانوانثریا با تر

 لرزانش را به حرکت در آورد و سینه به سینه ی

 پسرش ایستاد. دست سرد و لرزانش را روی صورت

 :گر گرفته ی او گذاشت و گفت

 من نمی خواستم... اون جور بشه... شاهرخ... برادرم -

 .بود... خونه ش... سوت و کور بود

 ن انداخت و به سمتکارن با ناراحتی سرش را پایی

 مبلی که نزدیکش قرار داشت رفت. روی مبل نشست و
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 سرش را میان دستانش قرار داد. ثریا با خشم به

 :کامران خیره شد و گفت

 تو می خواستی با این کار من و از بچه هام جدا -

 !کنی... خیلی پستی کامران

 :شاهرخ بازوی خواهرش را گرفت و گفت

 ...هیس -

 :کرد و با التماس گفترو به کامران 

 بگو خزان بیاد... باید از خودش بپرسم تا مطمئن -

 .بشم

 :کامران با خشم در ورودی را نشان داد و غرید

 از عمارت من برید بیرون... حرف زدن با آشغاالیی -

 مثل شما کراهت داره... برو و اسمی از اون دختر

 نیار... چند صباحی فرستادمش توی شرکتت تا از

 ک خوب ببینیش... از این به بعد حق اینو ندارینزدی

 .از یک کیلومتری خزان رد بشی

 شاهرخ به یکباره آتش گرفت و صورتش به کبودی

 گرایید. مالحظاتش را کنار گذاشت و مانند یک بمب

 :ساعتی رودرروی کامران ایستاد و گفت

 اگه ریگی به کفشت نباشه... جرأت نمی کنی با من -

 نی... اگه اون دختر... واقعا از خوناین طور حرف بز

 .من باشه... می تونم ازت شکایت کنم
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 :هومن خنده ای کرد و گفت

 شکایت؟ -

 :کامران رو به پدرش گفت

 حاال دیدی این پست فطرت تر از اونیه که بشه -

 ...باهاش راه اومد

 :رو به شاهرخ کرد و گفت

 بفکر کنم زیادی هوا برت داشته... باید یه مدت آ -

 خنک بخوری و توی تنهایی خودت فکر کنی... شاید

 عقلت سرجاش بیاد و بفهمی با زندگی یه نفر که

 شعرهای عاشقانه زیر گوشش خوندی و هواییش

 کردی نباید بازی می کردی... اونم خواهر من... منی

 ...که خواهرم رو روی چشمام می ذاشتم

 انشاهرخ مانند پلنگی که آماده ی حمله ست؛ به کامر

 :نگاه کرد و غرید

 روباه مکار چه غلطی کردی که این جور پیروزمندانه -

 بهم زل زدی و اراجیف می بافی؟

 :کامران قهقهه ای زد و گفت

 تشتی که از بوم بیوفته... صداش چند لحظه بعد به -

 گوش می رسه... راستی توی پروژه ی شمال چقدر

 سرمایه گذاشتی؟
 کرد. خنده ای کرد شاهرخ مانند مجسمه گچی نگاهش
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 :و دستی روی شانه اش زد و گفت

 تو همیشه بازنده بودی شاهرخ... آخرین باختت؛ -

 .خزان بود... برو بیرون تا پلیس خبر نکردم

 

 شاهرخ با خشم به سمتش یورش برد و یقه ی لباسش

 :را به آنی در مشت گرفت و فریاد کشید

 رواگه دروغی تو کارت نیست... بذار اون دختر  -

 .ببینم

 :کامران با دست او را به عقب هول داد و گفت

 هنوز لیاقت نداری پدرش باشی... حتی زورت میاد -

 اسمش رو به زبون بیاری... پس به اون خون نحسی

 که توی رگاته باید شک کنی... حتی نمی تونی بچه ی

 .خودت رو باور کنی

 شاهرخ با درماندگی به سمت کارن و کاوه چرخید و

 :گفت

 شما بگین حقیقت چیه؟ -
 هر دو با تأسف سرتکان دادند و کاوه با آرامش کنارش

 :ایستاد و گفت

 دایی به اعصابت مسلط باش... بهتره االن برید و بعدا -

 .سر این موضوع با هم گفتگو کنین

 :شاهرخ با خشم کاوه را کنار زد و گفت
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 من سر چنین موضوعی با کسی گفتگو نمی کنم... یه -

 میرم کالنتری و با مأمور میام... از سگ کمترم راست

 .اگه بذارم دخترم یه لحظه این جا بمونه

 هنوز نفس تازه نکرده بود؛ که گوشیش به صدا در

 :آمد. بدون اعتنا به گوشی به کامران گفت

 .مثل بچه ی آدم حرف گوش کن و دخترم رو صدا کن -

 .من تا دخترم رو نبینم از این جا نمی رم

 :ن پوزخندی زد و گفتکامرا

 بهتره قبل از هر چیز تلفنت رو جواب بدی... شاید -

 !خبرای جدیدی در راه باشه

 شاهرخ ابروهایش باال پرید. با تردید به گوشیش نگاه

 کرد. وکیل شرکتش بود. با حیرت به کامران نگاه کرد

 :و گفت

 بی شرف چی کار کردی؟ -
 میقیکامران پلکهایش را روی هم فشرد و نفس ع

 کشید. دستش را به پهلو باز کرد و رو به سقف نگاهی

 :کرد و گفت

 کتی جان... خیالم راحت شد... انتقامت رو گرفتم... از -

 امروز همون دردی رو می کشه که تو سالها زیر خاک

 کشیدی... می دونم حسرت بغل کردن بچه ت به دلت

 ...موند... حاال حسرتش به دل این مردک می مونه
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 خ گیج و گنگ به رفتار کامران خیره شده بود. باشاهر

 :ترس رو به کارن کرد و گفت

 بابات چی می گه، پسر؟ -

 :کارن شانه ای از بی خبری باال انداخت و گفت

 .من خبر ندارم -

 :ثریا با ناراحتی گفت

 وایسادی و تماشا کردی تا پدرت گور داییت رو بکنه؛ -

 !یبی احساس؟ نون ونمکش رو خورده بود

 

 :کامران رو به ثریا کرد و گفت

 بچه هام هیچ خبری ندارن... بی خود انگ بهشون -

 نچسبون... اونی که نمک خورد و نمکدون شکست تو

 و برادرتی... وقتی جنازه ی خواهرم رو غریبانه و بی

 ...سروصدا دفن می کردم... بهش قول دادم... کاری کنم

 ز خداشوهر پست فطرتش روزی صدبار مرگش رو ا
 ...بخواد... دست بر قضا خدا هم در این راه کمکم کرد

 اول پسرش رو ازش گرفت... بعد بیماری گندم که مدام

 ....باید برای داروهاش بدوئه... حاال هم

 .دوباره صدای زنگ گوشی شاهرخ به صدا در آمد

 رنگ شاهرخ پرید. با دستانی لرزان گوشی را نگاه

 :کامران تکان داد و گفتکرد. دستش را با خشم رو به 
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 چه کلکی سوار کردی؛ الدنگ؟ -

 :کامران رو به پدرش کرد و گفت

 بهتره حاال که اینا رفع زحمت نمی کنن ما بریم به -

 .اتاق خودمون

 هومن خان سری تکان داد و در آرامش کامل همراه

 پسرش به سمت اتاقش حرکت کرد. شاهرخ که در بهت

 :خود آمد و فریاد زدرفتارشان به سر می برد؛ به 

 بی چاره ت می کنم؛ کامران... نمی تونی هر غلطی -

 .دلت خواست انجام بدی و آروم باشی

 کامران کنار در اتاقش ایستاد و رو به او کرد و لبخند

 :زنان گفت

 غلط زیادی رو تو کردی... اون زمان که خواهرم در -

 تنهایی زجر می کشید و قلبش تیر می کشید تو داشتی

 پیش زن سوگلیت که حامله بود جشن و سرور راه می

 نداختی... اون زمان که خواهرم توی بیمارستان با
 فشار خون باال با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و

 قلبش خون آلود بود؛ تو همسردومت رو نوازش می

 کردی تا زایمان راحتی داشته باشه... تو قلب خواهرم

 ی پی زندگیت... حاالرو پاره پاره کردی و راحت رفت

 بگو... کی غلط زیادی کرد؟ تو یا من؟

 شاهرخ چون کوهی که از پایه سست شده باشد، روی
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 زمین فرو ریخت. زانوهایش به زمین خورد و نعره اش

 .در عمارت پیچید

 ...خدا لعنتت کنه کامران.... نه -

 کامران به همراه پدرش وارد اتاق شد. دست روزگار

 زد و دردش تا عمق جانش نفوذ شاهرخ را چوب می

 می کرد. صدای زنگ گوشیش برای بار سوم شنیده

 .شد. بی رمق و نگران گوشی را کنار گوشش گذاشت

 هنوز کلمه ای از زبانش خارج نشده بود که دنیا

 ...برسرش خراب شد

 نگاه ثریا به سمت برادرش کشیده شد. رنگ صورتش

 و بعد سفید هر آن به شکلی در می امد. اول کبود بود

 شد. مانند میت روی زمین خم شد و نعره ای دیگر سر

 داد. گوشی از دستش افتاد و دست دیگرش را روی

 .قلبش چنگ شد

 ...می کشمت کامران... خونه خرابم کردی -
 

 در آخرین لحظات این دو جلمه را گفت و با صورت به

 سمت زمین خم شد. کاوه به سرعت خود را به او

 .زمین و هوا او را در آغوش کشید رساند و میان

 نگاهی به صورت رنگ پریده اش کرد. از هوش رفته

 .و رنگ لبهایش سفید شده بود
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 کارن با ترس به سمتش هجوم برد. ثریا بر سر زنان و

 جیغ زنان آنها تشویق به کمک می کرد. در عرض چند

 دقیقه شاهرخ روی دست کاوه و کارن به ماشینش

 همراه برادرش روی صندلی عقب جا منتقل شد. ثریا به

 گرفت. کارن با نگرانی پشت فرمان نشست و کاوه هم

 در کنارش قرار گرفت. کارن با تیکافی پر صدا ماشین

 .را به حرکت در آورد و از محل دور شد

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

 

 از کالس بیرون آمدم و در راهروی شلوغ چشم می

 یی که از عمارتچرخاندم. دیشب با آن سروصداها

 شنیده شد؛ فکر و خیال به سرم زده بود و خواب خوبی
 نکردم. سردرد امانم را بریده بود. مخصوصا که مجید

 شرافت با برگرداندن جزوه ها و وراجی های پشت

 همش اعصابم را بهم ریخته بود. در میان هیاهوی بچه

 ها از دانشگاه بیرون زدم. بعد از چند ثانیه در آستانه

 در ورودی فاطمه را درکنار مجید شرافت و علیی 

 .فکری دیدم

 نفس حبس شده در سینه ام را با حرص بیرون داد و

 به سمتشان رفتم. از صبح این دو پسر مانند مگس

 کنار گوشم وزوز می کردند. کالس اول را با هزار
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 بدبختی گذراندم. به طوری که نگاه های پر غضب

 ید و مانند یک بازجوکارن مدام روی صورتم می چرخ

 تمام حرکاتم را زیر نظر داشت. این دو احمق هم

 مالحظه ی هیچ چیز را نمی کردند. علی فکری مدام از

 فاطمه می پرسید و مجید جزوه ی درس دیگری را

 طلب می کرد. به تمام معنا کالفه شدم. وقتی کالس تمام

 شد، خیلی زود از کالس بیرون زدم تا این دو تا انتر و

 منتر را نبینم... شبیه هر شخصیت فکاهی کارتونی

 ...بودند اال دانشجو

 با قدمهایی محکم به سمت فاطمه رفتم. باید راهم را از

 آنها جدا می کرد. نباید به اعتماد دایی کامران و

 پدربزرگم پشت پا می زدم. مخصوصا که کارن و جاوید
 هردو در دانشگاه بودند و زیر ذره بینشان قرار می

 .گرفتم

 صدای زنگ موبایلم به سختی شنیده شد. قبل از

 رسیدن به فاطمه و پسرها گوشی را کیفم بیرون

 کشیدم. شماره ناشناس بود. بدون اینکه پاسخ دهم،

 دوباره گوشی را درون کیفم فرستادم. شرافت با دیدنم

 :لبخند گشادی روی لب نشاند و گفت

 .به به پروفسور از راه رسید -

 :م و گفتماخمی کرد
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 انگاری زیاد معطل موندین؟ -

 :فاطمه خندید و گفت

 ...منتظر تو بودیم -

 :چشم غره ای نثارش کردم و گفتم

 ...مگه من نگفتم؛ نمیام... چرا -

 :فاطمه میان حرفم پرید و گفت

 حاال که رئیس شرکتت توی سفره و بعدازظهرا -

 بیکاری... می تونیم بعد از این همه درس خوندن یه

 .اهار رو باهم بیرون باشیمن

 :نچی کردم و گفتم

 .خوش بگذره -
 از کنارشان رد شدم و به فاطمه که اسمم را صدا می

 زد؛ توجه نکردم. فاطمه و بچه ها به سمت کوچه

 کناری دانشگاه رفت. نمی دانم فاطمه چطور جرأت می

 کرد با دو نفر غریبه خیلی راحت معاشرت کند. کاری

 ی بی عقلی به حساب می آمد. کاریکه از نظر من خیل

 که از شروین دیده بودم، حتی به خودی ها هم اعتماد

 .نداشتم، مگر اینکه خالفش ثابت می شد

 .آهی کشیدم و با خشم به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم

 آقای صفری نمی توانست به دنبالم بیاید. باید پدربزرگ

 بهرا برای چکاپ به بیمارستان می برد. سوز سردی 
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 صورتم خورد و در خود مچاله شدم. منتظر اتوبوس

 بودم که ماشین پژو دویست و شش سفید رنگی

 روبرویم ایستاد و فاطمه سرش را از شیشه بیرون

 :آورد و گفت

 بیا سوار شو تا قندیل نبستی... اول تو رو می -

 .رسونیم خونه بعد می ریم

 .الزم نکرده... این جوری راحتترم -

 :ر راننده نشسته بود، با خنده گفتمجید که کنا

 پروفسور با ما ِبه از این باش که با دگرانی... بخدا -

 .نمی خوریمت

 :کالفه دستم را روی پیشانیم کشیدم و گفتم
 .لطفا برید و مزاحم نشید -

 صدای خنده ی علی از پشت فرمان شنیده شد. سرش

 را سمت من خم کرده بود؛ حرفی بزند که صدای بوق

 ی شنیده شد و نگاه همگی را به پشت ماشینکشدار

 کشید. با دیدن ماشین کارن بند دلم پاره شد. عینک

 دودی زده بود و صورتش به سمت من بود. به آرامی

 :رو به فاطمه گفتم

 .یا پیغمبر... کارن پشت سرتونه... زود برید -

 قبل از اینکه بچه ها حرکت کنند، به سمت ماشین مدل

 رفتم. وقتی کنار ماشین ایستادم، باال و شیک کارن
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 :شیشه را پایین داد و گفت

 .سوار شو -

 چنان با غیظ دستور داد، که زبانم بند آمد و اطاعت

 کردم. سوار ماشین که شدم به سرعت ماشین را به

 :حرکت در آورد. نفس عمیقی کشید و با تغیر گفت

 اون گوشی وامونده تو چرا جواب نمی دی؟ -

 

 :بودم که بی اراده جوابش را می دادمچنان ترسیده 

 ...کسی بهم زنگ نزده... اتفاقی -

 بدون اینکه عینکش را باال بزند، نیم نگاهی خرجم کرد

 :و غرید

 نیست؟0911434....مگه شماره ت  -

 شماره ی خودم بود. سرم را رو به پایین تکان دادم و

 :به آرامی گفتم

 ...چرا... شماره ی خودمه -

 هت زنگ زدم... انقدر که حواست به این وسه بار ب -

 .اونه هوش و حواس نداری

 با ترس گوشی را از کیفم بیرون کشیدم. همان شماره

 .ی ناشناس سه بار تکرار شده بود

 .شماره ی شما رو نشناختم... فکر کردم غریبه س -

 انقدر غریبه و آشنا برات مهمه و این الدنگا عین -
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 مگس دورت پر می زنن؟

 .ی نگاهش کردم. او هم برگشت و نگاهم کردعصب

 خوب بود که چشمانش را نمی دیدم، با خشم دستم را

 :جلوی صورتش تکان دادم و پاسخ دادم

 اگه هر مگسی دورم پر بزنه، مقصر منم؟ -
 عینکش را از روی چشم برداشت و روی داشبورد

 پرت کرد. دستی روی صورتش کشید و زیر لب چیزی

 :دزمزمه کرد و غری

 اگه مقصر نیستی چرا جزوه رد و بدل می کنی؟ -

 شوکه شدم. از کجا خبردار شده بود؟ بچه ها در ساعت

 غیر از کالس جزوه ها را برگرداندند. اخمی کردم و با

 :حرص گفتم

 .التماس کرد منم توی رودربایستی گیر افتادم -

 .جزوه رو بده من -

 نبا بهت نگاهش کردم. ماشین به گوشه ی خیابا

 هدایت کرد و به سمتم چرخید. دستش را تکان داد و

 :گفت

 .یاال... جزوه رو بده -

 با تردید و دودلی جزوه را از کیف بیرون کشیدم و به

 دستش دادم. چشم غره ای رفت و صفحات جزوه را تند

 تند ورق زد و به صفحه ی آخر رسید. برگه ها را
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 :جلوی صورتم تکان داد و گفت

 ز داشته... طفلک شماره گذاشته همیشهچقدرم که نیا -

 دردسترس باشی... این الدنگ باید ادبیات می خوند به

 ...جای عمران
 نگاهم روی صفحه ای که جلوی چشمم تکان می داد،

 چرخی خورد. انگار سطل آب داغی از سر تا پایم را

 سوزاند. آبرویم رفت. بی شعور چه شعری هم نوشته

 ...بود

 جز در کنار تو... فرقی نمی کنددل را قرار نیست "

 صبح یا شب... تو همیشه در یاد منی... ای مه سیمای

 ".مغرور در این غربت دلگیر... آرام جانم باش

 

 شماره تلفنش را پایین جمله ی قصارش گذاشته بود. با

 خشم قسمتی که نوشته های مجید شرافت بود؛ را با

 باال آرامش پاره کردم. بر عکس ظاهرم ضربان قلبم

 .رفته بود. دلم نمی خواست در موردم فکر بدی کند

 :کاغذ پاره ها را زیر پایم درون ماشین ریختم و گفتم

 خیالت راحت شد؟ شاید اختیار باد و طوفان از من -

 ...نباشه اما بادبان زندگیم رو دو دستی چسبیدم

 .احتیاجی نیست کسی نگرانم باشه

 .. فقط فکر آبرویخیالم ناراحت نبود که راحت بشه. -



 

 
939 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 .بابامم که خیلی روی تو داره حساب باز می کنه

 از کالمش بوی خوبی به مشام نمی رسید. پوزخندی

 :زدم و گفتم

 حسودیت می شه؟ -

 :ابروهایش باال پرید و با خشم غرید
 حسودی؟ اونوقت به چی تو باید حسودی کنم؟ -

 ...همین توجه ی که دایی کامران به من داره -

 .ی بچه ای... منو باش دارم با کی همکالم می شمخیل -

 .بهم برخورد. خیلی خودش را دست باال می گرفت

 ضربان قلبم این بار از خشم باال رفت. همیشه رفتارش

 طوری بود؛ حس حقارت به مخاطب می داد. رویم را به

 :سمت خیابان چرخاندم و با عصبانیت گفتم

 می کنی... چیشما که ناراحت نیستی و حسودی هم ن -

 شد افتخار این همراهی رو نصیبم کردی؟

 :با ابرویی باال رفته به صورتم زل زد و غرید

 طعنه می زنی؟ -

 پوفی کشیدم و به سمتش چرخیدم. جا خورد و فیس تو

 فیس شدیم. فاصله یمان در حد سه سانت می شد. هرم

 نفسش را روی صورتم حس کردم. هر دو به چشمان

 .بانم الل شد. چشمانش جادو می کردهم خیره شدیم. ز

 :اختیار زبانم را از دست می دادم. بی اراده گفتم
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 .نه -

 .نکنه دوست داری هر روز دنبالت بیام -

 غرق نگاهش شدم و این حرف مرا به اوج ابرها

 رساند. در ذهنم حرفش را حالجی می کردم؛ که

 :پوزخندی زد و صورتش را عقب کشید و گفت
 ه حالی تو؟ اومدی درس بخونی؛ یاخداییش در چ -

 جنگولک بازی دربیاری؟

 خجالت کشیدم و بدنم گر گرفت. حس حقارت تمام

 وجودم را پر کرد. بغضی نهانی در حال فشردن گلویم

 بود. با قهر صورتم را به سمت خیابان چرخاندم و

 :گفت

 ممنون که تا اینجا اوردیم... بقیه ی راه رو خودم -

 .میرم

 

 در را کشیدم. در باز نشد. با اخم به سمتش دستگیره ی

 :برگشتم و گفتم

 .درو باز کن -

 فکر کردی بیکار بودم بیام دنبالت؟ یا برای -

 خوشگذرونی سراغت اومدم؟

 بدون اینکه به سمتش برگردم، با صدای بلندی فریاد

 :کشیدم
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 نه خودت برام مهمی نه کاری که داشتی... درو باز -

 .کن
 که پر صدا از سینه بیرون داد، را صدای نفس عمیقی

 شنیدم. صورتم را به سمت خیابان چرخاندم و دوباره

 دستگیره در را کشیدم. ماشین به حرکت در آمد و در

 سکوت به رانندگیش ادامه داد. با خشم به خیابان خیره

 شدم. دلم می خواست گریه کنم؛ اما نه پیش این تندیس

 که می رفت؛ یخی که هیچ احساسی نداشت. مسیری

 .غریبه بود

 .منو ببر خونه... دایی نگران میشه -

 !نوکر بابات نیستم؛ که دستور می دی -

 .هر کی هستی، یا منو ببر خونه یا پیاده م کن -

 نزدیک پارک بزرگی دوباره توقف کرد. چنان محکم

 روی ترمز زد که با صورت به سمت داشبورد پرت

 :شدم. دوباره فریاد زد

 ی دونی باید کمربند ایمنی ببندی؟هنوز نم -

 با خشم نگاهش کردم و با همان لحن تندی که سرزنشم

 :کرده بود، غریدم

 نه خیر... چون از دهات تازه اومدم، نمی دونستم به -

 جای ماشین، سوار گاری شدم و یه گاوچرون کنارم

 .نشسته
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 ابروهایش باال پرید و لبخند کمرنگی روی لبهایش

 تالشش را می کرد که گوشه های لبشنقش بست. تمام 
 به سمت باال نرود. در آخر سرش را به چپ و راست

 :تکانی داد و گفت

 ...زبون که نیست... نیش ماره -

 .اوه... نه اینکه خودت عین آدم حرف می زنی -

 :با چشمان گرد شده، به چشمانم زل زد و گفت

 خیلی زبون درازیا... من این زبون رو کوتاه نکنم؛ -

 .اسمم رو عوض می کنم

 از عصبانیتش لذت می بردم. حس برنده ای را داشت

 که حریف را ناکار کرده... موذیانه خندیدم و انگشت

 :سبابه ام را جلوی صورتش تکان دادم و گفتم

 ...فکر کنم اسم غضفر خیلی برازنده ت باشه -

 سرش را به سمت پنجره ی کناری چرخاند و خنده ای

 م نمی شد این تندیس یخی خنده اشآرام کرد. باور

 :بگیرد. دستم را به سمت دستگیره بردم و گفتم

 این وامونده رو باز کن؛ می خوام برم... دایی نگرانم -

 .می شه

 نگاهش را به سمتم چرخاند و دستی روی موهای

 :پریشانش کشید و گفت

 ...داییت خبر داره با منی -
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 مراهی با منجدا؟ حاال برای چه موضوعی افتخار ه -

 رو پیدا کردی؟
 :ابروهایش باال پرید و گفت

 .یه خورده بیشتر خودتو تحویل بگیر -

 احتیاج به یادآوری شما نیست... خودم بلدم ارزش -

 .خودم رو حفظ کنم

 لبخندی روی لبش نقش بست که خیلی زود جمعش

 :کرد. نفس عمیق و پرصدایی کشید و زمزمه وار گفت

 .یطونلعنت به دل سیاه ش -

 عین مادربزرگا لعنت می فرستی... شیطون بدبخت -

 .رو چی کار داری وقتی استادش خودتی

 این بار اخمهایش درهم رفت. احساس خودمانی بودن،

 می کردم و خیلی راحت حرفم را زدم. حس می کردم از

 :تعجب شاخ در آورده... پوفی کشید و غرید

 تو کل کل اگه مجبور نبودم؛ محال بود؛ یه لحظه با -

 .کنم

 خدا روشکر که از روی اجباره وگرنه اگه به خواست -

 خودت بود، چنان حالی ازت می گرفتم که اسمم رو هیچ

 .وقت فراموش نکنی

 بلبل زبانیم اوج گرفته بود و کنترل زبانم از دستم خارج

 :شد. دوباره با تاسف سری تکان داد و گفت
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 ...من با تو حرفی ندارم -

 یه ساعته منو االف خودت کردی؟ برای همین -
 :با خشم فریاد کشید

 یه لحظه زبون به دهن بگیر تا حرفم تموم شه. عین -

 وروره ی جادو می مونی... بابام چه جوری تو رو

 تحمل می کنه؟

 .خیلی راحت... از خداشه براش حرف بزنم -

 من از خدام نیست... یه لحظه الل شو تا حرفمو بزنم -

 .و برم

 شر زد که از ترس واقعا الل شدم. دستانم راچنان ت

 درون هم قفل کردم و به روبرو خیره شدم. بغض

 گلوگیری راه نفسم را بند آورد. کمردرد بی موقع هم

 اعصابم را بهم ریخت. انگار کل سیستم بدنم بهم ریخته

 بود. توقع چنین خشم و فریادی را نداشتم. مردک

 ت. سکوت کردمگوشت تلخ زیادی خودش را قبول داش

 .تا اعصاب خودم کمتر خش ببیند

 

 سکوتی که بینمان حاکم شده بود، چند ثانیه به طول

 انجامید. دوباره ماشین را به حرکت در آورد و به

 :آرامی گفت
 نمی دونم از سروصدای دیروز توی عمارت چیزی -
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 متوجه شدی یا نه؟ اتفاقاتی افتاده که باید تو هم در

 حقته که بدونی... بابام راضی نبود جریان باشی. یعنی

 که خبردار بشی... اما من قبول ندارم... تو هم باید در

 زندگی خودت استقالل داشته باشی و بتونی به روش

 .خودت پیش بری

 چنان آرام و زیبا حرف می زد، دلم برای تمام احترامی

 که برایم قائل بود، غنج رفت. بر خالف اخالق

 .فهایش منطقی و درست بودچیزمرغی که داشت، حر

 به آرامی ماشین را پشت چراغ قرمز نگه داشت. نیم

 نگاهی به صورتش کردم. به روبرو خیره بود. منتظر

 ادامه ی حرفش بودم. او هم نیم نگاهی به صورتم

 :انداخت و وقتی توجه م را به خودش دید، گفت

 .دیروز پدرت اومده بود -

 :با بهت گفتم

 را پیش من نیومد؟بابا مهدی؟ پس چ -

 :سری به تأسف تکان داد و گفت

 بابا مهدی نه... پدر واقعیت اومده بود... ولی داییت -

 .نذاشت تو رو ببینه

 شوکه شدم. زبانم فلج شد. حسی ناشناخته کل بدنم را

 فرا گرفت. بیشتر از اینکه مشتاق دیدنش باشم از او
 ندگینفرت داشتم... او قاتل مادرم و برهم زننده ی ز
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 واقعی من بود. سالها دور از خانواده ی واقعی زندگی

 کردم تا سایه ی نحس او باالی سرم نباشد... واژه ی

 پدر اصال برازنده ی چنین موجودی نبود. آهی از ته دل

 :کشیدم و گفتم

 اون قاتل مادرمه... دوست ندارم ببینمش... دایی کار -

 ...خوبی کرد

 حتی کنجکاو نیستی بشناسیش؟ -

 بی اراده به صورتش نگاه کردم. در چشمانش نگرانی

 موج می زد. بعد از چند لحظه سرم را به عالمت جواب

 منفی به چپ و راست تکان دادم. به سمت پنجره

 :چرخیدم و به آرامی گفتم

 مردی که خیانت می کنه و زنش رو با خفت از -

 زندگیش بیرون می ندازه؛ از قضا اون زن، مادرم

 (آهی از ته دل کشیدم و با بغض ادامه دادمباشه... )

 مردی نیست که بتونم دوسش داشته باشم. ندونم کیه

 خیلی راحت تر می تونم با حسی که ازش دارم کنار

 .بیام

 اما اون در شرایط خوبی نیست... شاید دیدار امروز -

 آخرین دیدارتون باشه... با این شرایط هم نمی خوای

 ببینیش؟
 ه؟دایی خبر دار -
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 .اوهوم -

 اون نامرد کیه که تو انقدر سنگش رو به سینه می -

 زنی؟

 به آرامی نفسش را از سینه بیرون داد، زمزمه وار

 :پاسخ داد

 ...داییمه -

 بهت زده و حیران به چشمانش زل زدم. سرمای

 عجیبی در رگهایم به جریان در آمد. حس می کردم،

 گذاشتم سرم درحال سبک شدنه... پلکهایم را روی هم

 :و زمزمه کردم

 کجا می ریم؟ -

 :صدایش را در سینه صاف کرد و با لحن مالیمی گفت

 ...اول بریم ناهار بخوریم، بعد می برمت به دیدنش -

 درکت می کنم و می دونم حال خوبی نداری... با دیدنش

 تو هم می تونی حرفای دلت رو بهش بگی و از این

 ...فشاری که روته، خالص شی

 سرم را تکان دادم و اشکی که در پشت با بغض

 پلکهایم اسیر بود، به پایین لغزید. نگاهش به صورتم

 :خیره ماند. آهی کشیدم و گفتم

 .حالم خوب نیست -
 .می دونم... حس مزخرفیه -
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 ...دقیقا -

 بریم اول ناهار بخوریم... رنگت پریده. حتما قندت -

 .افتاده

 بهم وارد شده بود،زیردلم درد گرفته بود. از شوکی که 

 سیستم بدنم واکنش نشان داده بود. می ترسیدم باعث

 آبروریزیم شود. بی اراده از درد زیاد دستم روی شکمم

 مشت شد. نفسم به سختی باال می آمد. دو روز دیگر

 .منتظر چنین تحولی بودم. با بغض نالیدم

 .منو ببر خونه... حالم خوش نیست -

 :فتبا نگاهی دقیق روی صورت گ

 .تا این حد حالت خرابه -

 :با خجالت سرم را رو به پایین تکان دادم و گفتم

 .بدتر از اونی که فکر کنی... دارم از هوش می رم -

 :با نگرانی ماشین را به گوشه ای برد و گفت

 ضعف کردی دختر... بذار همین االن برات یه چیز می -

 ...خرم

 .نمی تونم... برو خونه -

 :نده به اطراف نگاهی انداخت و گفتسردرگم و واما

 آخه وقت مالقات تموم میشه... ممکنه از فردا هم -

 ...نتونی ببینیش
 در همان حال افتضاح تصمیم گرفتم به حرفش گوش
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 کنم. شاید مصلحتی درکار بود که این مرد مغرور این

 :گونه به التماس افتاده بود. آهی کشیدم و گفتم

 جلوی یه داروخونه نگه قبل از رفتن به رستوران -

 .دار

 

 کمی با حیرت نگاهم کرد و سری رو به پایین تکان داد

 و حرکت کرد. بعد از پنج دقیقه روبروی داروخانه ای

 :توقف کرد. به سمتم برگشت و گفت

 .چی الزم داری، خودم میرم -

 از خجالت در حال آب شدن بودم. سرم را به چپ و

 :راست تکان دادم وگفتم

 .می رمخودم  -

 آخه رنگ به روت نیست... می ترسم وسط راه از -

 حال بری... مسکن می خوای؟

 :از درد نفسم بند آمده بود. با ناله گفتم

 .نه... یه مورد خصوصیه -

 :اخمی کرد و گفت
 .بشین تو ماشین تا برگردم -

 قبل از اینکه واکنشی به حرفش نشان دهم، از ماشین

 .دمخارج شد. در دلم غرغر می کر

 ...آخه تو چی می دونی، که نخود آش شدی و رفتی -
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 االن میره چند تا مسکن برام می خره میاد... بی شعور،

 حتما کاری دارم؛ که خودم می خوام برم... تو نیازهای

 یه دختر رو از کجا می فهمی آخه؟

 در حال غر زدن بودم؛ که در ماشین باز شد و خودش

 سیاهی را روی پایم را روی صندلی رها کرد. کیسه ی

 :گذاشت و با صدایی که شرم در آن موج می زد، گفت

 رفتیم رستوران می تونی استفاده کنی... جلوتر بگو -

 حالت بده؛ انقدر باهم کل کل نکنیم... راست می گن

 ...دختر ماهی یه بار هاپو میشنا

 با خشم نگاهش کردم. به صورتم نگاهی انداخت و با

 :پوزخندی گفت

 خواد با چشمات منو بخوری... خب یه چیز نمی -

 طبیعیه... فقط کاش در این دوران خدا کمی بیشتر دکمه

 .ی کنترل اعصابتون رو بیشتر فشار می داد

 میشه تمومش کنی؟ -

 از اینکه فهمیده بود، چه مرگم شده، عصبی و شرمزده

 سرم را پایین انداختم. لحنم تند بود و ضربان قلبم باال
 حیثیتی برایم باقی نگذاشته بود. پسره یرفته بود. 

 چندش فکر کرده با اینکارش بهم لطف کرده... از شرم

 جرأت نمی کردم به بسته ای که روی پایم گذاشته بود؛

 .نگاه کنم
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 ماشین را در سکوت روشن کرد و در خیابان های

 شلوغ شهر به حرکت در آمد. زبانم بند آمده بود و از

 .دخجالت تنم خیس عرق بو

 میشه بی خیال امروز بشی و منو ببری خونه؟ -

 نیم نگاهی به صورتم کرد و نچ بلندی گفت. نگرانی در

 عمق نگاهش موج می زد. با کالفگی تمام دستی میان

 :موهایش کشید و گفت

 .مجبور نبودم، محال بود یک دقیقه تحملت می کردم -

 اجباری درکار نیست... آدرس بده خودم میرم. نه -

 .قم نه گنگچال

 .چالق که نیستی اما گنگ چرا... خیلیم هستی -

 برای همینه که تمریناتت رو انقدر خوب حل می کنم -

 و توی پوزت می زنم؟ اینا نشونه ی گنگ بودنمه؟

 نه... نشونه ی تقلب کار بودنته... فکر کردی نمی -

 .دونم جواب رو از اینترنت به دست میاری

 :پوزخندی زدم و گفتم
 گار نمی دونی، کسی که کنارت نشسته، تویان -

 ...المپیاد ریاضی شرکت می کرده

 برای همینه با کنکور توی این دانشگاه قبول شدی؟ -

 توی دبیرستان مقام اول کشوری رو داشتم اما سال -

 ...آخر چهارم شدم
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 :ابرویی باال داد و با لحن لج درآری گفت

 ایستگامون کردی؟ -

 .دایی کامران بپرسنه خیر... برو از  -

 ابرویی باال داد و سرش را به آرامی تکان داد. از

 غرورش بود که هیچ حرف دیگری نزد. دلم می

 خواست هر چه زودتر از آن ماشین لعنتی فرار کنم. بر

 خالف خواسته ام؛ این مردک مغرور تا حرفش را به

 کرسی نمی نشاند؛ دست بردار نبود. بعد از پانزده

 .ستوران شیک و معروفی توقف کرددقیقه جلوی ر

 :نگاهی به سمت من کرد و گفت

 برو توی رستوران... تا من ماشین رو پارک کنم به -

 .کارت برس

 ...نمی خواد شما بگی چی کار کنم؛ چی کار نکنم -

 .خودم می دونم

 :اخمی کرد و گفت
 الحق که گربه کوره ای... به جای تشکر، پاچه می -

 گیری؟

 کردم. تنم گر گرفته بود. حس می کردم، با اخم نگاهش

 تمام آبروی چندین ساله ام پیش این مغرور از خود

 ...راضی برباد رفته

 ممنون که توی کارم فضولی کردی. تشکر که خیلی -
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 زیادی پاتو از گلیمت دراز کردی... سپاس بیکران که

 روی اعصاب اسکی رفتی... خوبه یا بازم بگم؟

 ون توجه به چشمان گرد شده وبا بهت نگاهم کرد. بد

 موهایی که روی پیشانیش ریخته بود؛ از ماشین پیاده

 شدم. بسته ی آبروب ر را با خشم برداشتم و در را محکم

 بستم. اما در با صدای نرمی بسته شد. ماشینش هم

 .مانند خودش پرغرور و خاص بود

 از درد کمرم تیر می کشید. کالفه بودم و هیچ چیز جز

 .آب گرم و تخت گرمم بهم آرامش نمی دادیک دوش 

 این پدر نورسیده نمی توانست یک روز دیگر سر از

 تخم در بیاورد؟! با گامهای بلند وارد رستوران گرم و

 .شیک شدم

 به اطراف چشم چرخاندم و بعد از پیدا کردن محل

 .سرویس بهداشتی به آن سمت رفتم
 

 ده بود؛بعد از انجام کارم قرص مسکنی که برایم خری

 .را خوردم. آبی به صورتم زدم و به آینه نگاه کردم

 .رنگ لبهایم سفید شده بود و از درد رنگم پریده بود

 رژلب عنابی رنگم را روی لبم کشیدم و بعد از مرتب

 کردن مقنعه از سرویس بهداشتی بیرون آمدم. تقریبا
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 رستوران شلوغی بود. بوی کباب اشتهایم را تحریک

 .کرده بود

 

 ز کنار چند میز رد شدم و به یک میز خالی درست درا

 وسط رستوران نشستم. کنار میزم در سمت راست یه

 میز چهارنفره بود که دو پسر و یک دختر پشتش

 نشسته بودند. یاد فاطمه و همکالسیهایم افتادم. در دل

 فحشی نثارش کردم. تا نگاهم به سمت میزکناری

 ابروهایی که جایکشیده شد، پسری با صورت سبزه و 

 خط تیغ روش بود، به صورتم خیره شد. چشمکی زد و

 :با لحن شوخ و مالیمی گفت

 .غریب نشین... بفرما در خدمت باشیم -

 .ابرو درهم کشیدم و سرم را به سمت میزم چرخاندم

 .منو را باز کردم و به غذاها و قیمت هایش خیره شدم
 .درشان بوددود از کله ام بلند شد. غذاها قیمت خون پ

 به یکباره صندلی روبرو پر شد. تا سرم را باال گرفتم

 همان پسر روبرویم نشسته بود. لبخند گشادی زد و

 :دستش رو روبرویم دراز کرد و گفت

 ...امیر هستم خانوم خوشگله -

 .با حال خرابی که من داشتم؛ این خرمگس را کم داشتم

 با اخم به دستش که تاتوی حروف انگلیسی روی
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 :انگشتانش داشت؛ نگاه کردم و گفتم

 هر کی هستی برای خودت هستی، برو سر میز -

 .خودت

 بیا سر میز ما مهمون من... قول میدم از مصاحبت با -

 ...من پشیمون نشی

 :با اخم گفتم

 .مزاحم نشو... برو و راحتم بذار -

 باور کن از اون پسرای بدی که فکر می کنی، -

 من باش تا بیشتر با هم آشنانیستم... یه بار مهمون 

 .شیم

 به یکباره دستی روی شانه ی پسرک نشست و صدای

 :غرش کارن به گوشم رسید

 عمه ت رو مهمون کن... بی شرف برو گمشو تا -

 .نزدم؛ صورتت رو پایین نیوردم
 پسرک اخمی کرد و از روی صندلی بلند شد و سینه

 :سپر کرد و گفت

 جنابعالی کی باشن؟ -

 همه کارش... برو تا دندوناتو توی دهنت فکر کن -

 .نریختم

 پسرک کمی عقب رفت و نگاهی به من کرد. وقتی

 سکوت مرا دید، به سمت میز خودش رفت. صندلی
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 پرصدا بیرون کشیده شد و تندیس یخی جلوی رویم

 :نشست. لب باز کرد؛ حرفی بزند؛ امان ندادم

 بی خود سرزنشم نکن؛ که هر چی دیدی از چشم -

 دت دیدی... من بهش گفتم؛ بره گم شه اما به حرفمخو

 .گوش نداد

 نفسش را با حرص بیرون داد و سرش را به چپ و

 :راست تکان داد و گفت

 فقط از خدا صبر ایوب می خوام تا این چند ساعت -

 .تموم شه

 تقصیر خودته... وقتی با یه دختر همراه میشی؛ نباید -

 .ولش کنی و بری پی کار دیگه ای

 :خمهایش درهم فرو رفت و با خشم غریدا

 این همه میز خالی... باید اد بیایی این وسط که توجه -

 همه جلب می شه؛ بشینی؟
 نگاهی به اطراف بنداز... می بینی که میزای گوشه و -

 .کنار پنجره همه اشغاله

 با اخم نگاهش را چرخاند و سکوت کرد. گارسن کنار

 :میز ایستاد و گفت

 .رو یادداشت می کنم سفارشتون -

 :با اخم به منو اشاره کرد و گفت

 چی می خوری؟ -
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 سفارشم را بدون تعارف گفتم و او هم شبیه من

 سفارش داد. وقتی گارسن رفت. نفس عمیقی کشید و

 :گفت

 چرا شما دختر انقدر غیر قابل تحملین؟ -

 :ابروهایم باال پرید. پوزخندی زدم و گفتم

 . اما دخترای دیگه اگه شاختوبه خودم کاری ندارم.. -

 ...شکستن؛ برای اینه خیلی از خودراضی و مغروری

 ...انگار از دماغ فیل افتادی... بابا فقیر و غنی نداره

 همه مون دو روز دیگه توی یه قبر یه متر در دومتر

 ...می خوابیم

 :دستش را جلوی صورتم تکان داد و غرید

 ته گاز برایهوی... چه خبرته عین ننه بزرگا تخ -

 خودت می ری... ما رو توی قبر هم خوابوندی؟
 سکوت کردم و به چشمانش خیره شدم. نفس عمیقی

 :کشید و با کالفگی روی پیشانیش دستی کشید وگفت

 ...به پاش برسه خیلی وراجی -

 همینه که هست... نمی تونم خودم رو به خاطر -

 .جنابعالی تغییر بدم

 و گیرایی باال داد و ابروی راستش را با ژست خاص

 :گفت

 که این طور... من کجا از خودراضی و از دماغ فیل -
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 افتاده بودم؛ که این جور در موردم نظر می دی؟

 .وراجی باش... اما حق نداری بی خود قضاوت کنی

 از این همه اعتمادی که به خوب بودن خودش داشت،

 خنده ام گرفت. وقتی خنده ام تمام شد، متوجه نگاه

 وش شدم. زود لبهایم را جمع کردم و بعد از صافمح

 :کردن گلویم گفتم

 شما همه جا رفتارت این طوره... بهتره یه آینه جلوی -

 روت بذاری و به اون اخمهای همیشه درهمت و دماغ

 سرباالت خوب نگاه کنی... فکر می کنی چون خون

 خان و خانزاده توی رگاته خیلی با دیگران فرق داری؟

 

 

 ی زد و دستانش را روی سینه گره زد. بهلبخند

 :صندلیش تکیه داد و متفکرانه پرسید

 ندارم؟ -

 نه... تو هم یکی مثل بقیه... تفاوت آدما در رگ و -

 ریشه شون نیست... کنعان پسر پیغمبر بود و عاقبتش

 چی شد؟ تفاوت آدما توی سطح شعور و

 ...انسانیتشونه

 :ابرویی باال داد و میان حرفم پرید

 حتما از این دوتا بی نصیبم؟ -
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 :خندیدم و گفتم

 نمی دونم... خودت بگرد توی وجودت... ببین -

 چیزمیزی پیدا می شه یا نه؟

 :دوباره خندید و گفت

 ...خیلی رکی -

 .تنها خصلت خوبمه -

 :ابرویی باال داد و سرش را تکان داد و گفت

 موافقم... پس بهتره خصلتهای خوبت رو بیشتر کنی؛ -

 تا قابل تحمل بشی. چون با این خصلتت خیلی روی

 .مخی
 نکبت در عین بی اخالقی برای من معلم اخالق شده

 .بود. سرم را به حالت قهر به سمت راست چرخاندم

 پسری که چند دقیقه پیش روبرویم نشسته بود، با

 تالقی نگاهمان چشمکی نثارم کرد و با دست کنار

 د. احمق فکر کردهگوشش ادای گوشی تلفن را در آور

 بود، به خاطر او نگاهم به آن سمت کشیده شده... با

 .انگشتان در حال ارسال عدد بود، تا من حفظ کنم

 صدای تالقی کف دست کارن به میز مرا یک متر از

 .جای خود پراند

 میشه انقدر تابلو بازی در نیاری و آبروی منو نبری؟ -

 ...انگار سربه هوایی در ژنتونه
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 :نگاهش کردم و غریدم با خشم

 میشه انقدر کنایه نزنی؟ -

 پوزخندی زد و به لبهای رژ خورده ام نگاهی کرد و

 :گفت

 مگه دروغ می گم؟ -

 .من می خوام برم -

 ابرویی باال انداخت و متکبرانه نگاهم کرد. نگاهش

 مسحور کننده بود یا من این طور حس می کردم. دست

 از دوردستها و پایم بی حس شده بود. صدایش را

 .شنیدم
 کجا؟ -

 آب دهانم را قورت دادم و به میز نگاه کردم. دستانم را

 :مشت کردم و با ناراحتی گفتم

 جایی که تو نباشی... دوست ندارم از کسی که انقدر -

 متکبر و مغروره... حرف بشنوم... خدا به داد دوستات

 برسه که تو رو چطور تحمل می کنن؟

 :ا در هوا تکانی داد و گفتپوزخندی زد و دستش ر

 دوستای من اهل دلن نه اهل زیرآبی رفتن. به جای -

 نخ داری؛ طناب به یارو می دی، اونوقت می خوای چی

 بهت بگم؟

 با خشم از پشت میز بلند شدم. دستانم را روی میز
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 تکیه دادم و به سمتش خم شدم. به چشمان متعجبش

 :ود؛ غریدمخیره شدم و با خشمی که در حال انفجار ب

 آقای اهل دل... اشتباه گرفتی... اونی زیرآبی میره که -

 انگشت نمای عام و خاصه و آوازه ی نانجیبیش گوش

 دنیا رو کر کرده... حالم بهم می خوره وقتی با اون

 کارنامه ی مبتذلی که داری برام ادای مردای روحانی و

 .با غیرت رو در میاری

 م گوش می کرد وبا چشمان به خون نشسته به حرف

 دندانهایش را روی هم می فشرد. عصبی بودم و کنترلم

 را از دست داده بودم. نمی خواستم؛ حس برتری
 جوییش مرا در نظرش حقیر نشان دهد. با خشم نیم

 :خیز شد و آستین مانتویم را کشید و غرید

 بشین روی صندلیت تا ببینم چه شکری خوردی؟ -

 عی می کرد؛ صدایشاز خشمش ترسیدم. با اینکه س

 بلند نباشد؛ صالبت و لحن کالمش مرا در جا میخکوب

 کرد. به آرامی روی صندلی نشستم. با دیدن عرقی که

 روی پیشانیش نشسته بود، فهمیدم واقعا چه شکری

 !خوردم

 ببخشید. عصبی که میشم؛ زبونم از کنترل خودم -

 .خارجه

 نفس پرصدایش را با حرص بیرون داد. دستی میان
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 موهای تابدار بلندش کشید. بعد از کمی مکث به آرامی

 :و زمزمه وار گفت

 من یه عکس ازت توی دنیای مجازی دیدم... خیلی -

 ذهنم رو بهم ریخت... اون عکس گواه نانجیب بودن یه

 دختر بود... اما وقتی یکی از دوستام بهت زنگ زد و

 کسی گوشی رو جواب نداد؛ به اون عکس تا حدی

 بازم فکر می کردم؛ کالهبرداری و برای شک کردم.

 همین تلفنت رو خاموش کردی... بماند که درست بود

 یا نه... اینکه ندونسته کسی رو به قضاوت بشینی کار

 راحتیه... اما وای به روزی که بدونی اشتباه قضاوت
 کردی... من تو مرامم تهمت زدن نیست... از اینکه

 ارم... همیشه گفتن؛سیبل تهمت دیگران باشم ابایی ند

 .طال که پاکه چه منتش به خاکه

 .خشکم زد. حس می کردم؛ روح از بدنم خارج شد

 برای هزارمین بار شروین را لعنت کردم. باورم نمی

 شد؛ عکسی که از من منتشر کرده بود؛ به دست کارن

 .و دوستانش هم رسیده باشد

 وسرم را پایین انداختم و از شرم آب شدم. کارن پخته 

 ماهرانه مرا به چهارمیخ کشید. نفس در سینه ام حبس

 شد و به خودم کلی ناسزا گفتم... همیشه بی محابا

 حرف زدن؛ برایم دردسرساز شده بود و درس عبرت
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 .نگرفته بودم

 

 

 گذاشت و زیسکوت مرا دید، دستش را روی م وقت

 گفت:

 - اینو نگفتم که خجالتت بدم ...فقط خواستم

 ندونسته سی؛ کیبینییه وقت مچه حس بد نیبدو

 کنه .بابا برام تعریف کرده که یداره قضاوتت م
 نیبتو بود ...فکر کنم حاال یماجرای اون عکسا چ

 کنی حالم رو درک.

 

 بر خالف تصورم خیلی آرام تر از قبل به میز خیره شد

 و سکوت کرد. زبانم فلج شده بود و توان حرف زدن

 .هم نداشتم که بزنمنداشتم. یعنی حرفی برای گفتن 

 دردهای جسمی توانم را به یغما برده بود. ظرف غذا

 که روی میز چیده شد، نگاهی به صورتم انداخت و

 :گفت

 تا من دستامو بشورم؛ به بزغاله ای که میز کناری -

 .نشسته نگاه نکن و غذاتو شروع کن

 همین که سرم را باال آوردم، پوزخندی روی لبش نقش

 لبخند کمرنگی روی لبم نشستم وبست. بی اراده 
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 :زمزمه وار گفتم

 ...ببخشید؛ بد حرف زدم -

 نمی خواد کز کنی... من بیشتر از اینا شنیدم... تویی -

 که عادت نداری زود رنگت پرید... شروع کن تا از

 .دهن نیوفتاده

 .از میز فاصله گرفت و به سمت سرویس بهداشتی رفت

 کنار دستی به راهبدون توجه به پیس پیسی که پسرک 

 انداخته بود، مسکن دیگری از درون کیفم بیرون

 کشیدم و خوردم. از سردرد در حال مرگ بودم. هنوز
 مسکن قبلی اثر نکرده بود. نگاهم روی بخار روی

 غذاها بود. دستم پیش نمی رفت؛ بدون همراهم شروع

 کنم. کارن پسر غیر قابل پیش بینی بود. فکر نمی کردم

 تی کوتاه بیاید. درد و غمی که در حرفهایشبه این راح

 نهفته بود، مرا بیشتر خجالت داد. دلش را شکسته

 بودم. لعنت به من که در این دوران افسار زبانم پاره

 ...می شد

 بعد از برگشتن کارن در سکوت غذایمان را خوردیم و

 از رستوران بیرون آمدیم. وقتی سوار ماشین شدیم؛

 د. با خوردن غذا نیروی تازه ایحالم کمی جا آمده بو

 در رگهایم جریان پیدا کرد. بدون اینکه حرفی بزنم به

 روبرو خیره شدم. ذهنم به سمت پدری رفت که قاتل
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 مادرم بود. نمی دانستم با دیدنش چه حسی پیدا خواهم

 .کرد. هیچ شوقی برای دیدن و شناختنش نداشتم

 شهر متوقفبعد از اینکه ماشین توی خیابانی در باالی 

 .شد؛ کارن به سمتم چرخید و سکوت را شکست

 .باید قبل از رفتن به جایی کمی آماده ت کنم -

 با نگرانی نگاهش کردم. تابلوی بزرگی چندمتر باالتر

 .از ماشین قرار داشت و نام بیمارستانی دیده می شد

 :ترس را از نگاهم خواند. نفس عمیقی کشید و گفت
 ت توی بیمارستانه... امادرست حدس زدی... پدر -

 .حالش خیلی وخیم نیست... ممکنه تا فردا مرخص بشه

 ...پس چرا -

 چون بعد از مرخص شدن از بیمارستان مشکالتی -

 براش پیش میاد که نمی تونی ببینیش... مخصوصا که

 .اسم پدر در شناسنامه ت... اسم مهدی راستگوست

 سلایر دیدهبا تردید و بهت نگاهش کردم. انقدر فیلم و 

 بودم که بدانم؛ منظورش چیست. با صدایی که از ته

 :چاه بیرون می آمد، نالیدم

 منظورت چیه؟ مگه چی کار کرده؟ -

 .نفس عمیقی کشید. ناراحتی در چشمانش موج می زد

 :سرش را کمی تکان داد و گفت

 مشکالت کاریه... ممکنه این دیدار زیاد خوشایند -
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 بدی تا در آینده حسرت امروزنباشه اما بهتره انجامش 

 .رو نخوری

 در سکوت نگاهش کردم. سری تکان داد و از ماشین

 پیاده شد. من هم به تقلید ازاو پیاده شدم و شانه به

 شانه اش در سکوت به سمت بیمارستان خصوصی

 شیکی که روبرویم قرار داشت؛ گام برداشتم. دلهره ای

 ه بیمارستانعجیب سرتاپایم را پر کرد. هر قدمی که ب

 نزدیک می شدیم، تپش قلبم بیشتر می شد. وقتی از در
 .ورودی گذشتیم، ایستادم. پاهایم توان رفتن را نداشت

 با درماندگی نگاهش کردم. لبخند گرمی روی لب نشاند

 :و برای اولین بار با لحن مهربانی گفت

 نترس... حالش خوبه. از وقتی فهمیده تو دخترشی -

 کمی ناکوک می زنه. جای نگرانی شوکه شده و قلبش

 .نداره

 سرم را به آرامی رو به پایین تکان دادم و هم گام با او

 وارد ساختمان اصلی شدم. وارد بخش که شدیم مردم

 کمی از کنارم عبور می کردند. خلوتی و سکوت

 بیمارستان رعب بیشتری به دلم انداخت. پشت در اتاقی

 کند، با صدایی لرزانایستاد. قبل از اینکه در را باز 

 :گفتم

 تو هم میای؟ -
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 :سری تکان داد و گفت

 .بابا ازم قول گرفته؛ تنهات نذارم -

 نفس راحتی کشیدم و تشکر کردم. در را باز کرد و هر

 دو وارد اتاق شدیم. با دیدن گندم که با رنگی پریده

 روی صندلی پایین اتاق نشسته بود، شوکه شدم. او هم

 شد. نگاهش بین من و کارن چرخیبا دیدن من شوکه 

 زد و از روی صندلی بلند شد. در چشمانش غم موج

 می زد. سالم کرد و همزمان من و کارن جوابش را
 دادیم. زنی به پشت به ما ایستاده بود. با شنیدن صدای

 ما به سمتمان چرخید. با دیدن زن که چهره ای آشنا

 از کینهداشت، ترس تمام وجودم را گرفت. نگاه زن پر 

 :و نفرت بود. با خشم نگاهم کرد و رو به کارن گفت

 !االن وقتش نبود؛ کارن -

 :صدایی از پشت سرش شنیده شد

 .فروغ ساکت شو... برو اونور تا ببینمش -

 

 صدا آشنا اما لرزان بود. موهای تنم سیخ شد. بی اراده

 از سد زنی که با حیرت نگاهم می کرد؛ گذشتم و به

 با دیدن مردی که روی تخت خوابیده سمت تخت رفتم.

 .بود، دنیا دور سرم چرخید

 ن من نگاهش پر آب شد؛ ولی من حال تهوعاو با دید
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 به سراغم آمد. هر چه خورده بودم در معده ام باال و

 پایین می شد. بغض در گلویم چنبره زد. این مرد به

 واقع فقط اسم مرد را یدک می کشید. چرا از کل دنیا

 مرد اسم پدرم را با خود یدک می کشید؟ باید این
 تنم یخ کرد و با چشمانی پراشک قدمی به عقب

 برداشتم. از پشت به سدی برخورد کردم. با بهت سرم

 را به عقب چرخاندم. نگاه ملتمسانه ی کارن روی

 :چشمانم چرخی زد و زمزمه وار گفت

 .آروم باش -

 سرقطره اشکی از سد پلکم گذر کرد و روی گونه ام 

 خورد. با صدایی که از ته حنجره بیرون می آمد و به

 :زحمت شنیده می شد، گفتم

 .دروغه -

 سری به چپ و راست تکان داد و به همان آرامی پاسخ

 :داد

 .نه... قوی باش دختر -

 مگر می شد با دیدن مردی که از رفتار و نگاهش حالم

 .بد می شد، آرام و قوی باشم. این مرد ذاتاً خائن بود

 .االن که زن و بچه داشت؛ بازهم دنبال هوسش بود

 ...کاش نیامده بودم

 .صدایش مانند مته درون گوشم فرو رفت
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 دخترم بیا از نزدیک ببینمت... هنوز باورم نمیشه؛ -

 ...فرشته ای مثل تو، دختر خودم باشه. بیا نزدیک تر

 .غریبگی نکن
 غریبگی؟! مثل کبک سرش را زیر برف کرده بود و

 !ش رفته بود؛ چه رفتارهایی از او دیده ام؟یاد

 با چشمان پر اشک به سمتش چرخیدم. نگاه همسر و

 دخترش به من بود. نمی توانست حرفی بزنم. لبهایم را

 زیر دندان گرفتم و پلکهایم را بستم. خدایا خودت انقدر

 بهم توان بده؛ آبروی این مرد را نریزم... سرم را به

 .و به آرامی لب زدمچپ و راست تکان دادم 

 .متاسفم... من باید برم... حالم خوب نیست -

 به سمت عقب خیز برداشتم و با عجله از اتاق بیرون

 رفتم. اسمم را از زبان آن مرد می شنیدم؛ اما توان

 برگشتن نداشتم. پدرم فقط یک مرد بود... مهدی

 .راستگو... مردی که در دنیا رودست نداشت

 ود. این مرد کجا و مهدی راستگومردانگیش بی مثال ب

 کجا؟ هزاران بار خدا را شکر می کردم که زیر دست

 .چنین پدری بزرگ نشدم

 دوان دوان خود را از بیمارستان بیرون انداختم. نفس

 زنان کنار خیابان ایستادم و با چشمان پر اشک نگاهم

 روی ماشین های گذری چرخی زد. کمر درد و سردردم
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 رز خفیفی گوشتهای تنم را میبیشتر شده بود. ل

 لرزاند. کاش هیچ وقت او را نمی شناختم. سرم را رو

 :به باال گرفتم و زمزمه وار نالیدم
 خیلی خوبه که نیستی... جای تو اونجا بهتره تا روی -

 .زمین

 دلم برای مادری که دل به چنین مردی خوش داشت،

 می سوخت. چگونه عاشق چنین مرد پلشتی شده بود؟

 چیز که چهره ی جذاب و اسم و رسم خانوادگی همه

 !نیست

 دستم را برای اولین تاکسی باال بردم. تاکسی کنار پایم

 توقف کرد. قبل از اینکه دستم دستگیره ی در را لمس

 .کند، صدایی از کنار گوشم مرا از جا پراند

 .آقا بی زحمت حرکت کنین -

 بازویمراننده لبی کج کرد؛ پا روی گاز گذاشت و رفت. 

 :را به سمت خود کشید و به آرامی گفت

 .بچه نشو... بیا خودم می رسونمت -

 با نگاهی بهت زده و بغضی خفه کننده به چشمان

 عسلیش خیره شدم. دلم می خواست هر چه فحش بلدم؛

 .نثارش کنم. نگاه نگرانش زبانم را قفل کرد

 می دونم شوکه شدی... حق داری... اما چاره ای -

 .باید از نزدیک می دیدیش نبود...
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 .دوستش ندارم -

 نفس عمیقی کشید و مرا به سمت ماشین خودش

 کشاند. با پاهایی که نای ایستادن نداشت، مانند یک
 روح سرگردان به دنبالش کشیده شدم. سوار ماشین

 شدیم و اشکم سرازیر شد. به هق هق افتادم. سرش را

 . چندروی فرمان گذاشت و زیرلب چیزی زمزمه کرد

 لحظه در سکوت کنار هم نشسته بودیم. من گریه می

 کردم و او سرش روی فرمان بود. نفس عمیقی کشید و

 :سرش را از روی فرمان برداشت. با نگرانی پرسید

 فکر می کردم؛ از شنیدن اینکه شاهرخ پدرته -

 خوشحال شی. مخصوصا که یه مدت هم کنارش کار

 !کردی

 :مبا بغض نگاهش کردم و لب زد

 .ازش بیزارم. کاش نمی شناختمش -

 چرا؟ -

 ...کاش هر کس دیگه ای بود بود جز اون -

 چه فرقی داشت که کی باشه؟ -

 ...نگاهش متعجب بود و من عاجز از پاسخگویی بودم

 چگونه از هرزگی هایش در محیط کار و از نگاه

 ...ناپاکش می گفتم؟ از درون در حال فروپاشی بودم

 بود و اتاق خودم و تنهایی خودم راحالم به شدت بد 
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 می خواستم. خیلی سخته پدری اینگونه در چشم

 ارهایشکدخترش خراب شود... این مرد با همین 

 هایش باعث مرگ مادرم شده بود... حاال به دور از
 چشم همسرو فرزند دیگرش به همان کارهایش ادامه

 ...می داد

 ...نمی تونم بگم -

 

 - ت حرف بزنهخواد باها یاما اون م.

 - نداره ...نه با حرفای اون مادرم تنبرای گف رفیح

 شه نه من در آغوش پرمهر مادر واقعیم یشهزنده م

 تونه؛ گذشته رو درست کنه؛ یبزرگ میشم .وقت نم

 مونه ینمتنبرای گف رفیح.

 با گریه حرفهایم را زدم و به هق هق افتادم. کارن

 ماشین رانفسش را پر صدا از سینه بیرون داد و 

 :روشن کرد. بار دیگر نگاهم کرد و گفت

 پشیمون نمی شی؟ ممکنه از فردا که مرخص بشه؛ -

 ...دستگیر بشه

 :بی تفاوت شانه ام را باال انداختم و گفتم

 مهم نیست. پدرم مهدی راستگو همیشه پاک و سالم -

 زندگی کرد... سایه ش همیشه باالی سرم بود. اون
 روی اون تخت خوابیده و فکرپدرمه نه اون مردی که 
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 .می کنه با حرفاش می تونه، گندکاریاشو پاک کنه

 نچی کرد و ماشین را به حرکت در آورد. پنج دقیقه

 .نگذشته بود که صدای زنگ گوشیش در ماشین پیچید

 .نگاهی به گوشی کرد و کنار گوشش گذاشت

 .جانم -

.....- 

 میگندم جان... حال روحیش اصال خوب نیست... ن -

 .تونه حرف بزنه

...- 

 .من درک می کنم؛ اما خزان شوکه شده -

...- 

 ...دختر خوب من هم میدونم پدرشه -

 :با اخم نگاهش کردم و با صدای بلند گفتم

 .پدرم نیست... اینو بهش بگو -

 اخمی به من کرد و انگشت اشاره اش را روی بینی

 :گذاشت و گوشی را پایین آورد و با صدای آرامی گفت

 هیس... حال پدرت خراب شده؛ می خواد تلفنی باهات -

 .حرف بزنه... انقدر سنگدل نباش

 شوکه نگاهش کردم. من سنگدل بودم؟! خودش خبر

 داشت از چه مردی حمایت می کند؟
 سرم را به سمت پنجره چرخاندم و قهر کردم. سکوت
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 بهترین پاسخ به حرف چرتش بود. دوباره گوشی را

 :و گفتکنار گوشش گذاشت 

 گندم خانومی حالش خوب نیست... نمی تونه حرف -

 .بزنه

 صدای گریه ای شنیدم و کارن با ناراحتی ماشین را به

 کناری کشید. ماشین که از حرکت ایستاد؛ دستی میان

 :موهایش کشید و گفت

 عزیزم گریه نکن... اونم مثل تو حالش بده... تو -

 تو به پدرت سالها پدرت کنارت بوده اما خزان حسی که

 .داری رو نداره

 کلمه های پر محبتی که نثارش می کرد، خون را در

 رگهایم منجمد می کرد. یک کلمه از آن حرفهای

 دلسوزانه و پرمحبتی که به گندم می گفت را به من

 نگفته بود. فکر اینکه کارن عاشق گندم باشد، قلبم را

 بودم،می فشرد. با گفته هایی که از دایی کامران شنیده 

 گندم دو سال از من کوچکتر بود و سال سوم دبیرستان

 بود. درد داشت اگر این عالقه واقعا دو طرفه و معنادار

 باشد. از اینکه تا این حد نگران ناراحتی گندم بود و با

 من سرد برخورد می کرد، توی دلم خالی شد. کامال

 واضح و روشن بود که گندم برایش حکم دختردایی را
 من نه... اولین باختم را در برابر عشق باید داشت و
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 قبول می کردم. بعد از سکوتی چند لحظه ای، کارن با

 :نگاهی مستأصل نگاهم کرد و گفت

 اگه خواهش کنم، تلفنی جوابش رو می دی؟ -

 نگاهم در نگاه نگران و پرغمش گره خورد. گرمای

 زیادی تمام وجودم را فرا گرفت. مسخ شدم و بی اراده

 م را پیش بردم. با لحن شادی رو به مخاطبشدست

 :گفت

 .گوشی رو بده به دایی -

 نگاهش روی صورتم ثابت مانده بود. برای اولین

 بارلبخند پرمهری به صورتم پاشید و گوشی را درون

 .دستم گذاشت. صورتش با لبخند جذاب تر می شد

 .آفرین دختر خوب -

 را بهچشمانم پر اشک شد. به خاطر اینکه دایی ش 

 خواسته اش رسانده بود اولین کلمه ی دلنشین را نثارم

 کرد. ربات وار گوشی را کنار گوشم گذاشتم. صدای

 نفسهای پر شماره ای در گوشم پیچید. تمام توانم را

 :جمع کردم و به آرامی گفتم

 .سالم -

 :صدای لرزان و پرهیجانش در گوشم پیچید
 خیلی متأسفم سالم به روی ماهت دخترم... عزیزم من -

 که این جوری باهم آشنا شدیم... خدا باعث و بانیش رو
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 ...نابود کنه که

 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و به آرامی گفتم

 .باعث و بانیش خودتون بودین -

 نه... نه... اون دایی مارموزت بود. اون عوضی می -

 خواست به من ضربه بزنه... از حسادتش این کارو

 .کرد

 دفاعی از کاری که با مادرم کردین، دارین؟ چه -

 انقدر لحنم سرد و بی روح بود که چند لحظه سکوت

 میانمان حاکم شد. آهی از سینه بیرون دادم و با اشاره

 :به گوشی رو به کارن گفتم

 .می بینی؛ هیچ حرفی برای گفتن نداره -

 

 گوشی را از گوشم جدا کردم تا به صاحبش برگردانم که

 .ا شنیدم. دوباره گوشی را کنار گوشم گذاشتمصدایش ر

 ...ببخشید دخترم... جوون بودم و پر شرو شور -
 از این حرفش به حد انفجار عصبانی شدم. به پوزخندی

 بسنده کردم و با بغضی که در حال خفه کردنم بود؛

 :گفتم

 انگار هنوزم جوون و پرشورین... در جوونی -

 دگیم کاری نداشتهخودتون غرق باشین و به من و زن

 .باشین
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 گوشی را به دست کارن دادم و نگاه متعجبش را بی

 پاسخ گذاشتم. سرم را پایین انداختم. دوباره اشکم

 سرازیر شد. دو دستم را روی صورتم گذاشتم و هق

 زدم. حالم بد بود. دلم می خواست به روستای خودم

 برمی گشتم. آرامشم را از دست داده بودم و درون قلبم

 بلوایی برپا بود. فکر اینکه کارن هم مانند دایی اش

 باشد، قلبم را پاره پاره می کرد. باید این عشق

 نورسیده را در نطفه خفه می کردم. لحن کالمش با گندم

 در گوشم زنگ می زد. کلماتی برایش به کار می برد؛

 که تا به حال ازش نشنیده بودم. محبتی که به او

 من نداشت. مانند روز برایمداشت؛ یک صدمش را به 

 ...روشن بود؛ این جاده یک طرفه بن بست بود

 ماشین به حرکت در آمد و کارن هم سکوت کرد. ازش

 ممنون بودم که سؤال پیچم نکرد. دستش به سمت

 ضبط پیش رفت. صدای آهنگی که در ماشین پیچید،
 قلبم را به درد آورد. آهنگش را شنیده بودم و خواننده

 شناختم. در تنهایی خود خیلی با این آهنگ اش را می

 انس گرفته بودم. صدایش که در ماشین پیچید، اشک

 .داغی روی صورتم چکید

 کجایی که مانده ام با خودم...کجایی خانه خرابت شدم

 رفتم از خاطرت... مانده در خاطرم... نگاه آخرت... چرا
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 نگار من، هوای عاشقی.. افتاده از سرم

 من... ای همه قراره من... ببین چه تنهاآتشی به جانه 

 ...شدم... زدی به قلبه عاشقم

 نرو نرو

 آتشی به جانه من... ای همه قراره من... ببین چه تنها

 ...شدم... زدی به قلبه عاشقم

 نرو نرو

&&&&&& 

 عشقه تو مرا امان نمیدهد... مگو که جادهجنون 

 آخرش به تو نمیرسد

 د... کسی مرا شبیه تو صداخیاله تو دمی مرا رها نمیکن

 نمیکند

 آتشی به جانه من... ای همه قراره من... ببین چه تنها

 ...شدم... زدی به قلبه عاشقم

 نرو نرو
 توقف ینبیست دقیقه بعد کنار در عمارت ماش

 که شنیده بودم، مرا به یک ییآهنگها یرکرد .تاث

 نیخلسه فرو برد؛ که زمان از دستم رفت .با چشما

 و ناراحتش نیم نگاه کردم و سرخصورت خیس به 

 گفتم:

 - ممنون که وقتتون رو برای من تلف کردین.
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 در ماشین را باز کردم و بدون هیچ حرف دیگری از

 ماشین پیاده شدم. با پاهایی که به زور وزنم را تحمل

 می کرد؛ به سمت در عمارت رفتم. کمردردم باعث شده

 دردهای ماهانهبود، پاهایم سست و بی رمق باشد. سر

 .هم مزید بر علت شده بود و توانم را به یغما برده بود

 فقط یک مسکن دیگر با یک خواب خوب می توانست

 .نیروی ته کشیده ام را به من بازگرداند

 همین که زنگ را به صدا در آوردم؛ در باز شد. نگاهی

 به عقب انداختم. با ابروهای درهم و متفکرانه به من

 م. بی اراده دستی برایش تکان دادم و اوخیره شده بود

 هم به آرامی دستی تکان داد. وارد عمارت شدم و با

 چشمانی پراشک که از بغض خوابیده در گلویم نشأت
 .می گرفت؛ با مریم روبرو شدم. با دیدنم حیرت کرد

 :سالمی کرد و گفت

 .آقا گفتن؛ هر وقت اومدین به اتاقشون برید -

 چکید. با صدایی که از ته چاهاشک داغی روی صورتم 

 :بیرون می آمد، زمزمه کردم

 .حالم خوش نیست... میرم باال استراحت کنم -

 ...نیکا هم می خواست -

 .متاسفم... واقعا حالم بده... بهش بگو حالم بده -

 سری رو به پایین تکان داد و با زانوانی سست و بی
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 که هیچ رمق پله ها را باال رفتم. خدا را شکر می کردم

 کدامشان درون پذیرایی نبودند؛ تا شاهد ویرانی روح و

 خرابی حالم باشن. وقتی وارد سوئیت شدم؛ از فاطمه

 خبری نبود. اعصابم بیشتر از قبل بهم ریخت. ناسزایی

 .زیر لب نثارش کردم و به سمت اتاق خواب رفتم

 چادرنمازم را دور کمرم بستم؛ درست مانند گذشته که

 ر را برایم می کرد. مسکن دیگری خوردم ومادرم اینکا

 روی تخت دراز کشیدم. وقتی پتو را تا روی صورتم

 باال کشیدم، تمام لحظاتی که سپری کرده بودم، مانند

 .کارن بودییفیلم جلوی چشمم رژه رفت. پدرم، دا

 

 

 مادرش یکی از مسببین خیانت پدرم بود. طالق دایی

 بود... پازلها را کامران و همسرش به خاطر ماد ِر من
 تازه جوانه زده ی قلبم ازقکه کنار هم می چیدم، عش

 نوع ممنوعه بود. ممنوعه ای که آینده ام را می

 سوزاند. باید آتش این عشق را با دست خود خاموش

 می کردم... من اهل باختن نبودم اما این جا حرف برد و

 باخت نبود... حرف از حماقت و جهالت بود.اشک داغی

 .گونه ام سر خورد و نفسم بند آمد روی

 انقدر افکار گوناگون در سرم چرخید که هوا تاریک شد
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 و در تاریکی هوا چشمانم سنگین شد و خواب به

 .سراغم آمد

 

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

 با ناراحتی لیوان چایش را روی میز کوبید و با

 :ناراحتی تمام گفت

 .مامان بس کن... خسته م کردی -

 یا با خشم پیش بندش را باز کرد و روبروی پسرشثر

 :نشست. اخمی کرد و گفت

 .تا جواب درستی بهم ندی؛ ولت نمی کنم -
 با درماندگی به صورت مادرش نگاه کرد. از گریه ی

 زیاد چشمانش سرخ بود. قلبش مچاله شد. تنهایی

 مادرش همیشه او را عذاب می داد. عالقه ی زیادی

 یان داشت. سرش را با تاسف بهمیان او و مادرش جر

 :چپ و راست تکان داد و با درماندگی پاسخ داد

 چی بگم؟ تمام شواهد نشون می ده، دایی کارش -

 غیرقانونی بوده... با زدو بند اون پروژه رو به دست

 گرفته و از بخت بدش اون زمینهایی که توش مجتمع

 تجاری رو بنا کرده اراضی ملی بوده... از همه طرف

 .رونده ش سیاههپ

 شاهرخ مادرمرده از کجا می دونست اون زمینا -
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 اراضی ملی بوده... باید اونی که قرارداد ساختش رو

 بسته بگیرن نه شاهرخ رو... تو باید براش یه وکیل

 .خوب بگیری

 با کالفگی تمام از روی مبل برخاست و به سمت پنجره

 رفت. هر چه می گفت؛ مادرش حرفش را درک نمی

 .. خسته بود و تاب این همه فشار روحی را نداشتکرد

 ...نمی شه مادرم... وکیل خودش از بهترین وکالست -

 اون نمی تونه کاری کنه. می گه قبال بهش هشدار داده

 این زمینا مورد داره... اما طمع دایی نذاشته به حرفش

 ...گوش کنه... بهش گفته؛ پول خوبی توش خوابیده
 صاحب زمینه... خبر نداشته که اگه کسی گیر بیوفته

 صاحب زمین هم با شناسنامه ی جعلی اون قراردادها

 رو بسته و اصال کسی با او مشخصات وجود خارجی

 .نداره

 :ثریا با ناراحتی موهای بلوندش را چنگ کشید و گفت

 خدایا خودت کمک کن. این چه بدبختی بود که -

 .گریبانمون رو گرفت

 شانه ی پسرش ایستاد و از جا برخاست و شانه به

 :گفت

 اون دختره رو بردی دیدنش؟ -

 .اوهوم -
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 چی شد؟ چی گفت؟ -

 هیچ چیز خاصی اتفاق نیوفتاد. نمی دونم خزان چی -

 از دایی دیده، تا فهمید اون پدرشه شوکه شد و از

 .بیمارستان بیرون زد

 بچه ماره... عین مادرش و دایی عوضیش بی عاطفه -

 ...س

 ...مامان -

 مامان نداره.... معلومه که بابات حسابی توی گوشه -

 ...دختره ورد خونده و شاهرخ رو از چشمش انداخته

 .لعنت به همه شون که یکی از یکی بدترن
 فکر نمی کنی دایی هم بی تقصیر نبوده؟ چرا فقط می -

 خوای بابا و عمه رو مقصر نشون بدی؟

 ن... بچهدایی ت مقصره اما نه اونقدری که اونا می گ -

 دلش می خواست و این گناه نیست... خدا هم برای

 چنین شرایطی به مرد حق می ده که تجدید فراش

 ...کنه

 کارن نفسش را پر حرص بیرون داد. می دانست با این

 مادر یک دنده نمی تواند زیاد بحث کند. سرش را به

 تاسف تکان داد و سکوت کرد. کالفگی مادرش را به

 .مانند اسپند روی آتش شده بود خوبی حس می کرد.

 آرام و قرار نداشت. ثریا نگاهش را با خشم به اطراف
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 چرخاند. با ناراحتی دستی روی صورتش کشید و با

 :لحن مالیمی گفت

 فروغ داغونه... امروز کلی گریه کرد... نمی دونم -

 هوای کدومشونو داشته باشم. شاهرخ یا فروغ یا

 اراحتی زیاد نتونستمگندم... هر سه داغونن. از ن

 امروز به عیادتش برم... دلم نمیاد توی اون حال

 .ببینمش

 :کارن نفس عمیقی کشید و گفت

 شما همیشه هواشونو داشتی... بهتره بذاری این بار -

 .خودشون مشکلشون رو حل کنن
 ...نمی تونم... برادرمه... زندگیش رو آبه -

 ی کاریر من، کجای کاری؟ دایزندگیش برباده ماد -

 کرده با هیچ ترفندی نمی شه از این لجنزار بیرونش

 کشید. باید این بار تاوان کاراش رو بده... آخه من نمی

 دونم... اینی که اینقدر مال و منال داره چرا انقدر

 حرص می زنه... با خراب کردن اون مجتمع، میلیاردی

 ضرر کرد... خدا می دونه توی دادگاه چه چیز دیگه ای

 !تظارش باشهدر ان

 :ثریا بغض کرد و زمزمه کرد و گفت

 الهی خواهرش می مرد و این روزا رو نمی دید. گندم -

 داره آب میشه... از وقتی فهمیده دختری به اسم خزان،
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 خواهرشه داره مثل شمع آب می شه... فروغ می گفت؛

 از دیشب نخوابیده و همش گریه می کنه. وجود این

 ج کرده... مرده شور پاقدمدختر کل زندگیشون رو فل

 نحسش رو ببرن که با اومدنش زندگی برادرم رو نابود

 .کرد

 :کارن با اخم گفت

 مامان کمی منطق داشته باش. این همه سال اون -

 ...دختر از وجود پدر و مادر واقعیش بی خبر بوده

 هیجده ساله وجود داره و پا قدمش االن بد شده؟ طمع

 ؟ مگه دایی بچه بود کهن خزانهو حماقت دایی گرد
 سرش کاله بره؟ چرا اشتباهات خودتون رو به گردن

 دیگری میندازین؟ خزان چه گناهی کرده که باید مورد

 هدف تیرای زهرآگین شما قرار بگیره... بی خود نیست

 اون بیچاره هم دل موندن و گوش کردن به حرفای دایی

 ...رو نداشت

 

 تمام شد. با خشم دفاع کارن از خزان برای ثریا گران

 بازوی پسرش را کشید و یا چشمانی که گرد شده بود

 :به چشمان پسرش زل زد و غرید

 چی شده انقدر از اون دختر وارفته و بی ریخت دفاع -

 می کنی؟ فکر نکن چون دختر عمه ته می تونی فکر و
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 خیالی درموردش بکنیا... هر کس بخواد تو رو با مکر

 .ر پام له می کنمو حیله ازم جدا کنه، زی

 مامان؟ -

 مامان و کوفت... از برق چشمات می فهمم چی تو -

 دلت می گذره... تو کسی نبودی به خوای از دختری

 مثل خزان دفاع کنی... تویی که از دخترا بیزاری چطور

 ...این همه دور و بر اون دختر می چرخی؟
 مامان می شه همه چیز و باهم قاطی نکنی؟ -

 توی گوشت فرو کن... تا وقتی من زنده امکارن اینو  -

 نمی ذارم؛ گرد پای اون دخترک توی زندگیمون

 بشینه... شاید برای بابات عزیز باشه اما من ازش

 متنفرم... اون دختر کتایونه... دختر کسی که پدرت به

 .خاطرش منو از زندگیش حذف کرد

 ...مامان بس کن... داری برای خودت قصه می بافی -

 ....ه دلم برای کسی سر بخورهمن اگ

 پوزخندی روی لبان ثریا نقش بست. با دست روی

 بازوی پسرش را نوازش کرد و میان حرفش پرید و با

 :لحن مهربانی گفت

 اگه تو پسرمنی... منم می دونم چی توی اون -

 نگاهته... به وهلل اگر حرفی از اون دختر توی این

 ...پوشیخونه زده بشه، باید لباس عزای منو ب
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 آخه این چه کینه و دشمنیه که با اون دختر داری؟ -

 اون دختر در ماجراهای این چند سال بی آزارترین و

 !بی گناه ترینه... این رفتار از شما عجیبه مامان

 نگاه پر خشم ثریا درون چشمان عسلی پسرش زوم

 شد. به خوبی خط نگاهش را می خواند. از رفت و آمد

 دری حدسهایی زده بود. این نگاهزیادش به خانه ی پ

 نگران و دفاعی که از آن دختر می کرد، حدسش را به
 یقین بدل کرد. با حرص از میان دندانهای بهم فشرده

 :اش کلمات را شمرده شمرده بیرون داد

 ...کارن اگه طرف اون دختری بری؛ آتیشش می زنم -

 همون طور که مادر گوربه گور شده ش با حیله گری

 زندگی منو خراب کرد؛ زندگی دخترش رو بهتموم 

 ...آتیش می کشم

 شوکه به دهان مادرش چشم دوخت. باورش نمی شد

 این همه کینه و نفرت در کالم مادرش نهفته باشد. با

 :ناراحتی سری تکان داد و گفت

 ...یعنی دل و خواسته ی من -

 ثریا امان نداد حرفش تمام شود. با صدایی که از گریه

 :ده بود، نالیدخشدار ش

 پدرت یه بار پسرام رو ازم گرفت... حاال که تو -

 پیشمی... نمی ذارم هیچ کسی تورو ازم بگیره... تو
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 سهم من از کل زندگیمی... کاوه چشم سفید سمت پدرت

 رفت اما تو برای منی... کسی می تونه تو رو داشته

 .باشه که من تاییدش کنم

 ... من پسرتم نهمامان؟ حرفاتون خیلی غیرمنطقیه -

 .برده
 .چشمان ثریا به اشک نشست و لحنش را مهربان کرد

 سالحی که هرمادری استفاده کند، فرزند را از پا در

 .میآورد

 من بی منطقم؟ من هر حرفی می زنم برای صالحه -

 خودت... من سالها با این خانواده زندگی کردم... به

 نشون ظاهرشون نگاه نکن... ذات پلیدشون رو زمانی

 می دن که تا خرخره غرق شده باشی... کتایون با تموم

 مظلوم نماییش هیچ وقت به خاطر شاهرخ کوتاه

 نیومد... می دونست دل شاهرخ برای یه بچه پر می

 زنه؛ حاضر نشد با دل شاهرخ کنار بیاد و برادرش رو

 ...برعلیه شاهرخ علم کرد. کامران عین افعی می مونه

 ...طور اون پدرمه... این -

 .فریاد مادرش صدا را در گلویش خفه کرد

 شوهر منم بود... اما بی رحمه... من بخاطر زندگی -

 برادرم هرکاری تونستم کردم اما اون احساس شاهرخ

 رو درک نمی کرد... فکر می کرد ما دشمنیم... خودش
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 سه تا پسر داشت و حال شاهرخ رو نمی فهمید. دوست

 .... دیکتاتور بودداشت منم مثل اون فکر کنم

 کارن با اخم به سمت در ورودی قدم برداشت. نفس

 :عمیقی کشید و رو به مادرش گفت
 نمی تونم بیشتر از این به حرفاتون گوش کنم. نمی -

 خوام حرمتها شکسته بشه... شما مادرمی و برام

 عزیزی... اونم پدرمه و همون حس رو که به شما دارم

 وایستادم و سرکشی کردم به اونم دارم... شاید جلوش

 ...اما عشقش توی قلبم ریشه داره

 ثریا با عجله فاصله ی ایجاد شده را کم کرد و روبروی

 :پسرش ایستاد و گفت

 اگه واقعا عشق مادر و فرزندی بینمونه از اون -

 خانواده دوری کن... من نمی تونم با چشم خودم ببینم؛

 ...توی چاه میوفتی

 .بچه نیستم مامان -

 شک داغی روی گونه ی ثریا لغزید و با مهربانی تماما

 :نالید

 تا وقتی صد ساله بشی و من زنده باشم، بازهم بچه -

 .ی منی... بدون که صالحت رو می خوام

 ...مامان، تمومش کن -

 تمومش می کنم اما تو هم حواست باشه که دلت رو -
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 ارزون به باد ندی... خودم بهترین دخترا رو پیدا می

 .م... دختری که وقتی کنارت راه میره به خودت ببالیکن
 .با اخم به مادرش نگاه کرد و در واحد را باز کرد

 سرش را پایین انداخت و در حینی که کفش می پوشید،

 :گفت

 ...اگه بچه تم -

 

 نگاهش را روی چشمان مادرش ثابت نگه داشت و با

 :خشمی فرو خورده غرید

 بیرون بکش... به سیم آخرمنو از بازی خودت و بابا  -

 .بزنم؛ گل حسرت برات به ارمغان میاره

 ثریا هاج و واج به چشمان پسرش که دودو می زد،

 خیره شد. باورش نمی شد، با آن همه محبتی که

 نثارش کرده بود، چنین پاسخی بگیرد. پلک برهم زد و

 به آنی کارن از پیش چشمش دور شد. در را محکم بهم

 :شیدکوبید و فریاد ک

 ...نمی ذارم بچه مو ازم بگیرین... لعنت بهت کامران -

 .لعنت به تو و خانواده ی نحست

 تلفن به دست گرفت و روی اسم یکی از مخاطبینش

 :ضربه ای زد. بعد از شنیدن چند بوق با خشم غرید
 کامران تا االن تو تاختی و حاال منتظر تازیدن من -
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 کردی و باش... فکر کردی نمی دونم؛ چه غلطی

 شاهرخ رو به خاک سیاه نشوندی؟

 :صدای شاد کامران در گوشش پیچید

 تو و داداشت برام مهم نیستین که بخوام براتون -

 کاری کنم... شاهرخ عددی نیست که براش وقت صرف

 کنم؛ برادرت رو خیلی مهم فرض کردی؟

 برای همین چنین چاله ای براش کندی؟ لعنتی هنوز -

 اری؟کینه ی گذشته رو د

 توهم برت داشته خانوم... اون برادر نازنینت خیلی -

 گندباال اورده که با رشوه و زیرمیزی دادن؛ رفع و

 رجوعش کرده... از قدیم گفتن؛ یه بار جستی ملخک

 دوبار جستی ملخک... باالخره ملخک گیر افتاد... تو

 هم به جای اینکه حرص بخوری، سرت به زندگی

 و نشون نکش که در حد خودت باشه و برای من خط

 .من نیستی

 .کامران می کشمت -

 .باشه... اگه تونستی بکش -

 تماس قطع شد و صدای بوق در گوشش طنین انداز

 شد. با حرص گوشی را به دیوار روبرو کوبید و فریاد

 :کشید
 لعنت بهت... نابودت می کنم لعنتی... تا اشکت رو در -
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 ...نیارم، آروم نمیشم عوضی

 ادش در آپارتمان اکو شد. خشم و کینه اشصدای فری

 مانند کوهی آتشفشانی در حال فوران بود. شاهرخ تنها

 عضو خانواده اش بود که برایش مانده بود. عشق

 خواهری چشمانش را کور و گوشهایش را کر کرده

 بود. نام خزان در ذهنش جرقه ای زد. چشمانش را ریز

 زخندی کنجکرد و به گوشی نابود شده چشم دوخت. پو

 :لبش نشست؛ زمزمه وار گفت

 بدبخت نقطه ضعفت که پیش رومه... بچرخ تا -

 بچرخیم... دارم برات. نمی ذارم از طریق اون دختر

 پسرم رو از چنگم بیرون بکشی... هنوز ثریا رو

 .نشناختی

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

 . از شب پیش تب شدیدی تاروپودم را م سوزاند

 از یک ترشارد شده بود، عواقبش بیکه بهم و کیشو

 تختم سیرا ییاشتها یماهانه زودرس بود .تب و ب

 شنیدم یمیی کرد .صدای فاطمه را از پذیرا.

 - ؟یشخوای بلند  یخزان دیر شد، نم
 از سردرد نای حرف زدن نداشتم. وقتی پاسخی نشنید؛

 :در اتاق را باز کرد و گفت

 .س اول نمی رسیماخزان با توأم... دیر شد... به کال -
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 با چشمانی که به زور باز نگه داشته بودم، نگاهش

 :کردم و نالیدم

 .حالم خوب نیست... امروز خونه می مونم -

 با نگرانی جلو آمد و روی صورتم خم شد. دستش را

 :روی پیشانیم گذاشت و با حیرت گفت

 از تب زیاد داری می سوزی... چرا زودتر بهم -

 نگفتی؟

 .ال رفته بود و نفس نفس می زدمتپش قلبم با

 .برو کالست دیر نشه... بخوابم حالم بهتر می شه -

 :با حیرت دور خود چرخید و غرید

 دیوونه ای به خدا... اگه دارو نخوری ممکنه تشنج -

 .کنی

 از اتاق بیرون رفت و بعد از چند ثانیه با قرص تب بر

 و لیوانی آب برگشت. نیم خیز شدم و در حینی که

 .کر می کردم، قرص را با یک لیوان آب قورت دادمتش

 :با شتاب لباسهایش را از تن بیرون کشید و گفت

 سرما خوردی؟ -

 .نمی دونم... فقط سردرد و تب دارم -
 :نفس عمیقی کشید و دستی میان موهایش کشید و گفت

 .باید به داییت خبر بدم... دکتر الزم داری -

 :م و گفتمپلکهای سنگینم را روی هم گذاشت
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 الزم نیست... برو به درست برس... با همین قرصی -

 .که دادی؛ خوب می شم

 فاطمه بالتکلیف وسط اتاق ایستاده بود. کم کم سرمای

 شدیدی در بدنم احساس کردم و فاطمه با دیدن حالم

 پتوی خودش را روی پتویی که رویم کشیده بودم،

 :انداخت. کالفه چرخی زد و گفت

 ... تا حاال ندیدم این طور بشی. دیروز بامن می ترسم -

 اون پسره ی تفلون کجا رفتی که از دیشب حالت

 .خرابه

 :در حالی که دندانهایم بهم می خورد، نالیدم

 خودت کجا بودی که آخر شب اومدی؟ -

 

 فاطمه لبه ی تخت نشست و با هیجانی که لبخند روی

 :لبش نشانده بود، گفت
 لعنتیا چقدر باحالن... دیروزوای جات خالی بود. این  -

 بعد از ناهار کمی دور دور کردیم و رفتیم سینما بعد از

 سینما رفتیم پارک ملت... از برفای چند روز پیش هنوز

 مونده... کلی برف بازی کردیم... وقتی خسته شدیم؛

 ...شام خوردیم و منو رسوندن در خونه... احمقی دیگه

 یت با ما اومده بودی،اگه به جای اون پسردایی افاده ا

 .بهت خوش می گذشت و به این روز نمیوفتادی
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 :در حالی که می لرزیدم، زمزمه کردم

 .دیوونه ای فاطمه -

 من دیوونه... تو که عاقلی کجا غیبت زد؟ -

 :با اخم نگاهش کردم و با بی حالی تمام لب زدم

 .دیروز بابای واقعیم رو دیدم -

 و حرفی که نوک شوکه شد. دهانش باز مانده بود

 زبانش بود را نمی توانست بیان کند. پلکهای داغ و

 سنگینم را روی هم گذاشتم و با صدایی که می لرزید؛

 :گفتم

 هیچی نپرس که حال حرف زدن ندارم... می خوام -

 .بخوابم

 سرم را زیر پتو بردم و بعد از دقایقی که لرزیدنم تمام

 در خواب شد؛ پلکهایم سنگین شد و به خواب رفتم.

 مدام کابوس می دیدم. پدرم را در حین خفه کردن مادرم
 می دیدم و با ترس از جا می پریدم. دوبار هم از ارتفاع

 به پایین سقوط کردم و با تن لرزه شدید از خواب

 پریدم. بعد از سه بار از خواب پریدن، خواب سنگینی

 .مرا از دنیای اطرافم دور کرد

 ست و صدای فاطمه مرادست سردی روی پیشانیم نش

 .از دنیای بی خبری بیرون کشید

 .خزان جان... خانومی پاشو. وقت ناهاره -
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 :بی حال و بی رمق نالیدم

 .ولم کن... می خوام بخوابم -

 .صدای دایی کامران را در اتاق شنیدم

 .بیا این ور ببینم -

 :دست دایی کامران روی پیشانیم نشست و گفت

 ...اشو بریم دکترخزان جان... دخترم پ -

 پلکهای تبدار و سنگینم را به زحمت باز کردم و لب

 :زدم

 .نمی تونم... رمق توی پاهام نیست -

 :نگاه نگران دایی روی فاطمه چرخی زد و گفت

 .یه گوشی به من بده... باید دکتر باالی سرش بیارم -

 .داره توی تب می سوزه

 فگی تماماولین تماسی که گرفت؛ بی نتیجه بود. با کال

 .دو تماس دیگر گرفت. آخرین تماس موفق بود
 صدایش را شنیدم که با جاوید حرف می زد. نگرانی در

 .صدایش موج می زد

 جاوید جان هر چی به کارن زنگ می زنم، در -

 دسترس نیست. کجایی؟

... - 

 سریعا برو پیش دکتر زمانی و با خودت بیارش -

 .عمارت
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...- 

 . خزان تب کرده... حالش خوبحال پدربزرگت خوبه.. -

 .نیست

...- 

 .پس منتظرم -

 :تماس را پایان داد و به فاطمه نگاهی کرد و گفت

 براش لباس گرم بیار... می برمش پایین تا حواسم -

 .بهش باشه

 :فاطمه با شرم گفت

 .می تونم، مراقبش باشم -

 :دایی با مهربانی گفت

 احته... االنمی دونم... اما پیش خودم باشه؛ خیالم ر -

 .نیکا از مدرسه برمی گرده و باید مراقب اونم باشم
 فاطمه تسلیم شد و بعد از پوشیدن لباسهای گرم با تکیه

 .به دستان پر مهر دایی کامران به طبقه ی پایین رفتم

 هوای آزاد که به صورتم خورد، دوباره لرز شدید چهار

 م؛ستون بدن را لرزاند. وقتی به طبقه ی پایین رفتی

 :پدربزرگ با نگرانی نزدیک شد و گفت

 چه به سرش اومده؟ -

 :دایی با ناراحتی پاسخ داد

 .تب و لرز کرده -
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 :پدربزرگ با خشم غرید

 بهت گفتم؛ نذار بره به دیدنش... به حرف کارن گوش -

 .کردی و دخترمو به این روز نشوندین

 :دایی با کالفگی گفت

 هم دور نگهشونر من، نمی تونستم که تا ابد ازپد -

 .دارم... باالخره باید با هم روبرو می شدن

 .به جای اتاق کاوه به اتاق دیگری منتقل شدم

 :پدربزرگ با ناراحتی گفت

 کاوه کجا رفته که پیداش نیست؟ این بچه دکتر الزم -

 .داره

 در حالی که با کمک دایی روی تخت خنک و سرد اتاق

 ستش را دردراز می کشیدم، دایی با بی حوصلگی د

 :هوا تکانی داد و غرید
 چه می دونم؛ نه کاوه نه کارن هیچ کدوم در دسترس -

 نبودن... پدرسوخته ها معلوم نیست؛ کجا غیبشون

 .زده... به جاوید زنگ زدم تا دکتر زمانی رو بیاره

 دقایقی در تب و لرز شدید گذشت تا دکتر باالی سرم

 گرانی چشمحاضر شد. جاوید هم وارد اتاق شد و با ن

 به صورت گر گرفته ام دوخته بود. سری به عالمت

 :سالم برایم تکان داد و زیر لب پرسید

 خوبی؟ -
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 با لبهای خشک و صدایی که به زور از حنجره خارج

 می شد، تشکر کردم. دلم می خواست کارن به جای

 جاوید نگرانم بود و باالی سرم بود. بی معرفت از روز

 خرابم، سراغم را نگرفته بود. بهگذشته، با دیدن حال 

 قلبم نهیب زدم تا خفه خون بگیرد. حواسم به حرکات

 دست دکتر پرت شد. گلویم را معاینه کرد و بعد ریه

 هایم را چک کرد. بعد از معاینه ی دقیق رو به دایی

 :کامران کرد و گفت
 عالئم سرماخوردگی نداره... بیماری خاص یا مورد -

 ده؟خاصی براش پیش نیوم

 :دایی دستی به پیشانی عرق کرده اش کشید و گفت

 .یه شوک عصبی رو پشت سر گذاشته -

 :دکتر ابرویی باال انداخت و گفت

 علت تب می تونه؛ از شوک عصبی باشه... یه سرم -

 براش می زنم؛ با داروهایی که براش تجویز می کنم،

 .به امید خدا تا شب حالش رو به بهبود می ره

 ت و جاوید دست پیش آورد و نسخه رانسخه را نوش

 :گرفت. با نگرانی به دایی کامران نگاهی کرد و گفت

 .دکتر رو می برم و داروها رو می گیرم -

 :رو به من کرد و گفت
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 پری دریایی خیلی زود خوب شو... عادت ندارم تو رو -

 .این جور بی حال ببینم

 صللبخند نیمه جانی نثارش کردم. دکتر سرم به دستم و

 کرد و بعد از کمی حرف زدن با پدربزرگ و دایی به

 همراه جاوید رفت. دایی کامران از اتاق بیرون رفت تا

 به کارهایش برسد. صدای حرف زدنش با طوبی را می

 شنیدم. دستور پخت چلو ماهیچه را می داد. منی که

 هیچ اشتهایی برای خوردن نداشتم، چه کاری بود؛

 شود؟چنین غذایی برایم مهیا 
 پدربزرگ کنار تختم نشسته بود. نیکا هم از مدرسه

 برگشته بود و بادیدن حالم، نگران و ناراحت لبه ی

 تخت نشسته بود. به صورتم زل زده بود و هر پنج

 :دقیقه می پرسید

 خوبی؟ -

 گاهی خنده ام می گرفت. دلم برای مهربانی ذاتیش غنج

 لبخند می رفت. سرم را رو به پایین تکان می دادم و

 کمرنگی روی لبان سرخش نقش می بست. نیم ساعت

 گذشت و جاوید با کیسه ی داروها برگشت. بعد از

 خوردن دارو و تمام شدن سرم کم کم پلکهایم سنگین

 شد. بدون اینکه متوجه شوم به خواب عمیقی فرو

 .رفتم
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 وقتی چشم باز کردم، هوای اتاق تاریک شده بود و

 ن بود. تنم کوفت رفته بوددیوار کوب باالی سرم روش

 و به شدت احساس گرسنگی می کردم. از دیروز که

 ناهار را با کارن خورده بودم؛ چیزی نخورده بودم. تبم

 پایین آمده بود و حالم بهتر شده بود. به آرامی از روی

 تخت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. نور لوستر

 .و شنیدمچشمانم را جمع کرد. صدای جاوید را از روبر

 .به به... زیبای خفته ی ما از خواب بیدار شد -

 .کوروش لبخندی زد و جلو آمد
 خوبی؟ وقتی فهمیدم؛ خیلی نگران شدم... نیکا خیلی -

 .بی تاب بود

 با ذوق یه نیکا نگاه کردم و روی هوا بوسه ای برایش

 فرستادم. با ذوق جوابم را همان گونه داد و کنارم

 .و نگاهم روی ساعت خشک شد ایستاد. لبخندی زدم

 باورم نمی شد؛ ساعت ده شب بود. بهت زده به جاوید

 و نیکا و کوروش خیره شدم. هر سه به من چشم

 :دوخته بودند.گفتم

 !شرمنده... اصال نفهمیدم؛ چطور انقدر خوابیدم -

 :جاوید با لبخند نزدیک شد و گفت

 بتتاثیر داروها بود. آرام بخش بود... برای همین ت -

 .قطع شده؛ تونستی سرپا شی
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 .ممنون... امروز خیلی به زحمت افتادین -

 دستی روی موهای کوتاه اما خوش فرمش کشید و

 :لبخند زنان گفت

 .کاری نکردم... هر چی بود؛ وظیفه بود -

 صدای دایی کامران را از پشت سر شنیدم. با لبخند

 :دستش را دور شانه ام حلقه کرد و گفت

 .می بینم که بهتری خدا رو شکر -

 بله... ببخشید همه تون نگران شدیم. اصال حالم دست -

 .خودم نبود
 :پیشانیم را بوسید و گفت

 می دونم؛ عزیزم... همین که االن سرپا شدی خیلی -

 عالیه. بریم شام بخوریم که روده کوچیکه روده بزرگه

 .رو ناکار کرده

 مان قهوهس ِر میز شام هر وقت نگاهم باال آمد؛ در چش

 .ای براق جاوید گره خورد. درست روبرویم نشسته بود

 از نگاهش که اشتیاق در آن موج می زد؛ خجالت می

 :کشیدم. آخر شام رو به دایی کامران کرد و گفت

 به نظرم بهتره برای اینکه روحیه ی خزان جان -

 عوض شه؛ ترتیب یه گردش یا یه سفر دوروزه رو

 روزای اولی که توی بدیم. حس می کنم؛ نسبت به

 .دانشگاه دیدمش خیلی پژمرده شده
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 قبل از اینکه دایی پاسخی بدهد؛ پدربزرگ به تأیید

 حرفش سری رو به پایین تکان داد. نفس عمیقی کشید

 :و دستی روی چانه اش کشید و گفت

 به نظرم بهتره بچه ها رو جمع کنی و با خزان یه -

 ده تهران مدامگردش ترتیب بدی. این بچه از وقتی اوم

 توی خونه بوده. کامران زیادی بهش سخت گرفت. باید

 اجازه می دادیم؛ مثل بچه های دیگه به گردش و

 .تفریحش بپردازه
 دایی ابرویی باال داد و کمی فکر کرد. رو به من کرد و

 :گفت

 ...هر چی خزان بخواد. چه گردش چه سفر دو روزه -

 :لبخندی زدم و رو به دایی گفتم

 نون دایی اما االن امتحان میان ترمم دارم و بایدمم -

 .برای امتحانات آخر ترم آماده بشم

 

 :جاوید خندید و گفت

 بابا، بچه درسخون... یه گردش نصف روز از ارزشا -

 ...و سوادت چیزی کم نمی کنه

 :کوروش خندید و گفت

 یاد بگیر، جاوید خان... شش سال طول کشید تا -

 ...کارشناسی تو بگیری
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 :جاوید خندید و گفت

 داشتم اساتید دانشگاه رو محک می زدم؛ ببینم کی -

 ...خوبه کی خوب تره

 همه خندیدند. بعد از کمی حرف زدن؛ قرار شد جمعه ی

 آخر هفته برای برف بازی به پیست دیزین برویم. از ته
 دل ذوق کردم. عاشق برف و برف بازی بودم. چیزی

 .می دیدم که در روستای خودمان خیلی کم

 از پشت میز بلند شدیم و روبروی دایی کامران

 ایستادم. از اینکه کل روز را با نگرانی برای حال

 خرابم گذرانده بود، حس قدرشناسی زیادی در قلبم

 انباشته شده بود. برای اولین بار پا بلندی کردم و

 بوسه ای روی گونه ی نرم و بدون ریشش نشاندم و

 :گفتم

 ز خیلی نگران شدین. نمی دونم؛ اگهببخشید؛ امرو -

 !شما نبودین؛ چی به سرم میومد

 لبخندی جانانه روی لبانش نقش بست. از آن

 لبخندهایی که تا چشمانش انعکاس پیدا کرد. دستانش

 را دور صورتم قاب گرفت و بوسه ای روی پیشانیم زد

 :و گفت

 ...عزیزدلی... تا وقتی زنده ام، کنارتم و هواتو داریم -

 .تا منو داری غمت نباشه دخترم... چراغ این خونه ای
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 :نیکا گفت

 بابایی من چی؟ -

 همه به سمت نیکا چرخیدیم. اخمهایش درهم بود و

 لبهایش آویزان... از حسادتش همه خندیدیم. پدرش

 :بازویش را تکانی داد و گفت
 ...نیکا؟! زشته بابا -

 دایی کامران کمی خم شد و بوسه ای روی موهای

 :رفری نوه اش زد و گفتف

 تو که چلچراغ این خونه ای عزیزم... به خاطرات -

 .دنیا رو بهم می ریزم

 نیکا لبخندی زد و دستانش را روی سینه گره زد و با

 :شیطنت به من نگاه کرد. با لحن شوخی گفت

 خاله خزان شنیدی بابایی چی گفت؟ -

 روی زمین زانو زدم و بوسه ای روی لپهای تپل و

 :ش زدم و گفتمسرخ

 مگه شک داشتی گلم؟ تو خیلی عزیزتر از منی -

 خوشگل خانومی... من فقط پدربزرگ و دایی کامران

 ...رو دارم... تو برای همه ی خانواده عزیزی

 :جاوید ابرویی باال داد و گفت

 ما چغندریم؟ درسته دیر شناختیمت اما برای ما هم -

 .عزیزی
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 کوروش هم حرفش راکلمه ی عزیز را با تاکید گفت. 

 تأیید کرد. گرمای شدیدی به سمت صورتم جریان پیدا

 کرد. جاوید رنگ نگاهش با دیگر اعضای خانواده

 تفاوت داشت. حس می کردم؛ روی تمام رفتار و

 حرکاتم دقیق بود. از وقتی مرا شناخته بود، سرکالس
 هم توجه خاصی نشان می داد. سرم را پایین انداختم و

 :تمبه آرامی گف

 .ممنون از لطفتون -

 :رو به دایی کردم و گفتم

 .با اجازه تون من برم باال... فاطمه تنهاست -

 :دایی کامران دستی روی پیشانیم زد و گفت

 بهتره امشب همین جا بمونی... اگه دوباره مشکلی -

 .پیش اومد؛ کنارت باشیم

 :پدربزرگ سریعا پشت حرف را گرفت و گفت

 .باال دلمون پیشت می مونه منم موافقم... بری -

 :نیکا با ذوق دستانش را بهم زد و گفت

 .آخ جون... منم میام پیشت می خوابم -

 خلع سالح شدم. چشمی گفتم و آن شب را طبقه ی

 :پایین ماندم. جاوید قبل از رفتن؛ گفت

 منتظر پیامم باش... با بچه ها هماهنگ می کنم و -

 ...بهت خبر می دم
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 :ش کشید و گفتدستی روی پیشانی

 .راستی شماره ت رو ندارم -

 شماره دادم و بعد از خداحافظی گرمی با اعضای

 خانواده رفت. من و نیکا هم به اتاق کارن رفتیم. نیکا
 ذوق زده بود و کلی حرف زد. از مدرسه و دوستانش

 .برایم گفت

 در آخر حرفش به جلسه اولیا و مربیانی که چند روز

 گفت. بغض کرد و از دلتنگیش پیش برقرار شده بود،

 برای مادرش گفت. دلم سوخت برای تمام کودکانه

 هایش که در تب اختالف پدر و مادرش می سوخت. یاد

 ...هفته ی پیش افتادم

 روزی که کوروش دادگاه خانواده رفته بود. وقتی از

 جریانات دادگاه تعریف می کرد؛ نیکا با بغض به پدرش

 وایل آمدنش دل خوشی ازنگاه می کرد. با اینکه ا

 مادرش نداشت؛ دوری طوالنی مدت قلبش را به تکاپو

 .انداخته بود. ترس خاصی در چشمانش دودو می زد

 .حالش را می فهمیدم و بیشتر دلم می سوخت

 بوسه ای روی سرش نشاندم و دلداریش دادم. حیف

 .این کودک با هوش بود که درگیری فکری داشته باشد

 .؛ صدای نفس های آرامش را شنیدمدر حین قصه گفتن

 .نفس راحتی کشیدم و موهایش را نوازش کردم
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 .محبتش به دلم نشسته بود و احوالش برایم مهم بود

 خمیازه ای کشیدم و روی تخت دراز کشیدم. از اثرات

 داروها بود که خیلی زود پلکهایم سنگین شد و به

 .خواب فرو رفتم
 

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

 واب بیدار شدم و آالرم هشدار ساعت گوشی رااز خ

 خاموش کردم. کش و قوسی به تن کوفت رفته ام دادم

 و نگاهی به نیکا کردم. باید برای مدرسه بیدارش می

 کردم. به آرامی موهایش را نوازش کردم و صدایش

 کردم. چشمانش را با سختی نیمه باز نگه داشت و

 :گفت

 .می خوام؛ بخوابم -

 عزیزم... باید بری مدرسه... بابا کوروشتنمی شه  -

 .منتظرته

 نچی کرد و کالفه روی تشک نشست. دستی به موهای

 :ژولیده و گره خورده اش کشیدم و گفتم

 زود بری دستشویی و برگردی؛ خودم موهاتو برات -

 .می بندم

 لبخندی زد و بلند شد. آرام بود و مطیع. نمی دانم؛ این

 ادرش بود یا اینکه کال دختر آرامرفتار به خاطر نبو ِد م
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 و حرف گوش کنی بود. هر چه بود، همه ی خانواده از
 ته قلب دوستش داشتند. بعد از بستن موهای نیکا و

 خوردن صبحانه از دایی و پدربزرگ تشکر کردم و به

 طبقه باال رفتم. باید آماده می شدم و به دانشگاه می

 .رفتم

 را آرایش کرده و همین که وارد سوئیت شدم، فاطمه

 در حال صبحت با گوشی دیدم. نیشش تا بناگوش باز

 بود و با ذوق به حرفهای مخاطبش گوش می داد. چه

 مخاطب سحرخیزی بود! سالم کردم و برایم سری رو

 به پایین تکان داد و چشمکی نثارم کرد. از کنارش رد

 شدم و وارد اتاق شدم. خیلی سریع آماده شدم. در حین

 .دن، صدایش را شنیدمآماده ش

 باشه... به اون دوست چلغوزت بگو مارو به حال -

 ...خودمون بذاره

 :بعد ازمکثی قهقهه زد و گفت

 .باشه ببینم؛ راضی شد اونم با خودمون می بریم -

 :کنارش ایستادم و گفتم

 نمی خوای بیای؛ من برم؟ -

 گوشی را از کنار گوشش پایین آورد و دستش را

 :وگفت رویش قرار داد

 .االن میام... صبر کن -
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 .علی جان من باید برم. دانشگاه همو می بینیم... بای -
 علی جان؟! یا خدا... یه روزه دخترخاله پسرخاله

 شدند؟! فاطمه کوله پشتی اش را روی دوش انداخت

 :وگفت

 .علی سالم رسوند -

 :با اخم نگاهش کردم و گفتم

 می شدین؟زحمت کشید... شما دو روزه چقدر صمی -

 :دستش را روی پیشانیم گذاشت و گفت

 خدا رو شکر خدمات دایی جانت خوب اثر کرد... می -

 .بینم سرحالی

 :لبخندی زدم و به شوخی پاسخ دادم

 .تا کور شود هر آنکه نتواند دید -

 :موهایم را از زیر مقنعه کشید و غرید

 !دشمنات کور شن؛ دیوونه -

 ف دست روی سرشنگاهی به ساعت انداختم و با ک

 :کوبیدم و گفتم

 خدا لعنتت کنه؛ دیرمون شد... بیچاره اقای صفری -

 .چند دقیقه س منتظرمونه

 خدا سایه ی آقای صفری و دایی جانت رو از سرمون -

ت ِِ 

 کم نکنه... اون بنده ی خدا که همیشه در خدم
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 .خانواده تونه... چه فرقی داره براش

 :دستش را کشیدم و غریدم
 .حرف نزن؛ بدو بریم انقدر -

 بعد از خداحافظی از خانواده به سمت ماشین حرکت

 :کردیم. در حین سوار شدن؛ رو به فاطمه گفتم

 راستی فاطمه قراره با بچه ها روز جمعه بریم پیست -

 .آبعلی... تو هم بیا

 وقتی روی صندلی جا گرفتیم؛ گوشه ی چشمش را کمی

 :جمع کرد و گفت

 .... امروزم قراره بریم قهوه خونهبا علی قرار دارم.. -

 گفت تو رو هم ببرم تا مجید تنها نباشه. مجید خیلی

 .شوخه اگه بیایی از خنده روده بر می شی

 :اخمی کردم و گفتم

 همینم مونده؛ خوبه می دونی؛ خوشم نمیاد باهاشون -

 .همکالم شم

 :با دلخوری گفت

 خیلی خودت رو دست باال می گیری... باورم نمی -

 شد؛ تا این حد تحت تأثیر خانواده ی جدیدت قرار

 ...بگیری

 !فاطمه؟ -

 مرض... مگه دروغ می گم؟ از وقتی اومدی تهران -
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 خیلی باکالس شدی. لباسای شیک و سرووضع باکالس

 و غرور خاص پولداریو... بازم بگم؟
 فاطمه... فاطمه داری چی می گی؟ اصال می فهمی -

 ایی با اون پسرا نمیام؛چی کار داری، می کنی؟ من ج

 !چه برسه به قهوه خونه... آخه قهوه خونه جای توئه؟

 :خندید و گفت

 مگه از پشت کوه اومدی عزیزم... خوبه می بینی؛ -

 قهوه خونه ی دم دانشگاه پراز دختره... االن زمان این

 حرفاس ننه بزرگ؟

 :اخمی کردم و گفتم

 ...شهفاطمه اگه بابات بفهمه؛ خیلی ناراحت می  -

 داری تند پیش می ری.. دو روزه با علی آشنا شدی؛

 .انقدر صمیمی برخورد نکن

 

 :پوزخندی زد و گفت

 ننه بزرگ تو پسرای پولدار دورو برت وول می -

 زنه... من باید بهمین علی بسنده کنم. انقدر پسر خوبیه

 .که با دوبار بیرون رفتن؛ عاشقش شدم

 :هین بلندی کشیدم و گفتم
 فه ت نکنه... در عرض سه روز عاشق شدی؟خدا خ -

 .سه روز عاشق می شی، یه هفته ای بچه به بغل نزنی
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 :مشتی به بازویم زد و گفت

 خفه بابا... انقدر چرت نگو... من و علی همو -

 .پسندیدیم

 ...آخه ترم اولین... می خوای -

 آره می خوایم تا آخر دانشگاه باهم باشیم... درسمون -

 .می ره سرکار و ازدواج می کنیم تموم شد؛ علی

 به همین راحتی؟ -

 .تو سختش نکنی؛ خدا خودش وسیله سازه -

 :با حرص دستی توی صورتم کشیدم و نالیدم

 دیوونه ای بخدا... آخه این همه تصمیم گیری رو در -

 همین مدت کم انجام دادین؟

 :اخمی کرد و با دلخوری گفت

 نقدر دوستم داره کهنه... اینا توی ذهن منه... علی ا -

 می دونم تا یه هفته ی دیگه خودش اینو بهم پیشنهاد

 .می ده

 ...به خدا نوبر بهاری... از اینده ت می ترسم فاطمه -

 تورو خدا بیشتر فکر کن... االن باید شش دونگ

 ...حواست به درست باشه

 .خزان انقدر فاز منفی نگیر... بخدا میزنمتا -
 و دختر باهوش و زرنگیاحمق نشو، فاطمه... ت -

 هستی... تعجب می کنم؛ چرا داری این طور برخورد
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 می کنی؟

 به آنی چشمانش به اشک نشست. بغضی که چانه اش

 را لرزاند، بند دلم را پاره کرد. دستش را گرفتم و به

 :آرامی لب زدم

 ...چی شده، فاطمه؟ هر چی هست بهم بگو -

 مکثقطره اشکی روی گونه اش چکید و بعد از 

 :کوتاهی گفت

 چند روز پیش که تنها از دانشگاه برمی گشتم، بابام -

 ...تماس گرفت

 به گریه افتاد. ترس وجودم را فرا گرفت. با نگرانی

 :دستش را فشردم و گفتم

 اتفاقی افتاده؟ -

 :آب بینی اش را باال کشید و به آرامی گفت

 خاله م برای پسرش خواستگاری کرده... مامان و -

 هر دو راضین... می خوان برای تابستون قرارهبابا 

 نامزدی بذارن... تا بقیه ی زمان درسم رو توی خونه

 ...ی خاله م بمونم

 :شوکه نگاهش کردم. با حیرت پرسیدم

 مگه خاله ت تهرانه؟ -
 اوهوم... ازش بدم میاد... خیلی افاده ایه... همیشه از -

 لی باکالسباال به پایین نگاه می کنه. فکر می کنه خی
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 .تر از ماست

 پس چرا برای پسرش اومده، خواستگاری؟ -

 ...چون پسر احمقش چند ساله چشمش دنبال منه -

 هیچ وقت بهش رو ندادم اما انگار تصمیمش رو گرفته

 ...و این بار با خانواده جلو اومده

 .خب به بابات بگو؛ راضی نیستی -

 تر ازگفتم... سرم داد کشید و گفت؛ دیوونه کی به -

 پسر خاله ت که هم شناخته شده س هم توی تهران

 .توی وزراتخونه کار می کنه

 :ابروهام باال پرید. با تعجب گفتم

 توی وزرات خونه چه کاره ست؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

 منشیه... خودشو شغلشو جلوی دیگران خیلی بزرگ -

 .نشون می ده

 شی؟اوه... حاال می خوای به لج پدرت با علی جفت  -

 :اشکش را پاک کرد و با ناراحتی گفت

 اوهوم... علی رو دوست دارم... پسر خوبیه... ولی -

 .ازپسرخاله م هیچ خوشم نمیاد

 ..چرا؟ فقط چون خاله ت -
 نه... قیافه که نداره؛ این بماند... خیلی قد بلند و -

 دیالقه... از اخالق و رفتارش اصال خوشم نمیاد. یه
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 تحملش کنم. قبل از کنکور اونجوریه که نمی تونم 

 خواستگار حرصم می داد؛ حاال این... بابا قول داده بود

 تا پایان درسم حرف ازدواجم رو پیش نکشه... می

 دونم مامانم توی گوشش خونده... خودت می دونی

 ...مادرم اصال راضی نبود؛ بیام تهران و درس بخونم

 برایشنفس عمیقی کشیدم و به بیرون خیره شدم. دلم 

 سوخت. فاطمه دختر زیبا و خوش اندامی بود. از

 خانواده ی خوب و محترمی بود. آرزوی هر پسری

 .بود. جای تعجب نداشت این همه خواهان داشته باشد

 .کاش قدر خودش را بیشتر می دانست

 

 ماشین توقف کرد و با دیدن سردر دانشگاه هر دو پیاده

 فاطمه روی شدیم. بعد از خداحافظی با آقای صفری،

 :دستش کوبید و گفت

 خدا مرگم... اصال حواسم نبود؛ آقای صفری توی -

 .ماشینه... خدا کنه، حرفامونو به داییت نگه
 مکثی کردم و در حالی که به ماشین های گذری نگاه

 :می کردم، گفتم

 فکر نکنم؛ چنین اخالقی داشته باشه... منم اصال -

 !حواسم نبود؛ توی ماشین حرف نزنیم

 اگه حرفی بزنه و دردسرساز شه... دیگه از خوش -
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 !شناسیه منه

 هر دو نفس عمیقی کشیدیم و با نگرانی وارد دانشگاه

 شدیم. صدای آالرم و لرزش گوشیم را شنیدم. پیامک

 آمده بود. بی خیال پیامکهای تبلیغاتی شدم و وارد

 .کالسم شدم

 با دیدن مجید و علی هر دو نیششان باز شد. مجید

 المی با روی گشاده نثارم کرد. اخمی کردم و خیلیس

 سنگین جوابش را دادم و درست صندلی اول نشستم تا

 .نزدیکشان نباشم

 از اینکه تا این حد فاطمه را تحت تاثیر قرار داده

 .بودند، حس بدی داشتم

 برای فاطمه و افکارش می ترسیدم. فاطمه با تمام

 .ته بودباهوش بودنش؛ راه بدی را در پیش گرف

 یک معلم ادبیات داشتیم؛ همیشه می گفت؛ )در رابطه با

 افراد جدید وقتی همه چیزی خیلی بیش از حد خوب

 (بود، بیشتر به عواقبش شک کنین
 کارن وارد کالس شد و با نیم نگاهی به صورتم، شوکه

 شد. دلیل تعجبش را نفهمیدم؛ ولی خیلی زود نگاهش

 .را به سمت بچه ها چرخاند

 ز سالم و حضورو غیاب شروع به درس دادنبعد ا

 کرد. هر از گاهی نگاهش روی من ثابت می ماند و بعد
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 از چند ثانیه دوباره نگاهش به سمت بچه ها می

 .چرخید

 هر بار که نگاهش به سمتم کشیده می شد، بند دلم پاره

 می شد. بر خالف عهدی که با خود بسته بودم، شدت

 از آنی بود که تصورش راعالقه ام به این مرد بیشتر 

 .می کردم

 با هر نگاهش ضربان قلبم باال می رفت و نفسم بند می

 آمد. از درس چیزی نفهمیدم. تمام هوش و حواسم به

 .موهای قهوه ای و چشمان عسلیش بود

 تعجب می کردم، کسی به اساتید گیر نمی داد، که

 !موهایشان را کوتاه کنند

 گذشته را حل کردیم ودر آخر دو تا از تمرینات درس 

 کارن روی صندلیش نشست. انقدر خشک و جدی بود

 .که بچه های کالس جرأت نفس کشیدن، نداشتند
 کالس که تمام شد، بچه ها خیلی سریع از کالس بیرون

 رفتند. همین که کوله ام را روی دوشم انداختم تا از

 :کالس بیرون بروم، اسم فامیلم را صدا کرد و گفت

 !ستگو چند لحظه بمونین، کارتون دارمخانوم را -

 با تعجب نگاهش کردم. بی اراده نگاهم سمت بچه های

 کالس کشیده شد. می ترسیدم؛ فکر بدی در ذهن بچه

 ها شکل بگیره؛ مخصوصا که رفتار سرد او با
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 ...دانشجوها چنین رفتاری رو خیلی توی چشم می برد

 دو روز پیش هم جلوی چشم مجید و علی سوار

 ینش شده بودم و ترس از بی آبرویی در دانشگاهماش

 .عرق روی پیشانیم نشاند

 مجید با ابرویی باال رفته؛ نگاهی به ما کرد و پچ پچ

 کنان با علی از کالس بیرون رفت. دو تا از دختران

 کالس هم چپ چپ نگاهم کردند و از کالس خارج

 .شدند

 حتما پیش خود فکر می کردند، چه جوری قاپ این

 !اد مغرور را دزدیدماست

 وقتی کالس خلوت شد، بدون اینکه از میز خود فاصله

 :بگیرد؛ به آرامی گفت

 اون دو تا دلقک اذیتت می کنن؟ -
 با تعجب نگاهش کردم. وقتی تعجبم را دید، به میزم

 :اشاره کرد و گفت

 تا حاال ندیدم پشت این میز بشینی... تموم وقت کالس -

 اتفاقی افتاده؟ نگاه یکیشون به تو بود.

 ابرو درهم کشیدم و دو قدم جلو رفتم. با لحن دلخوری

 :گفتم

 .نه هیچ اتفاقی نیوفتاده... دلم خواست این جا بشینم -

 .اگه ناراحتتون می کنه، دیگه نمی شینم
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 :نفس عمیقی کشید و گفت

 تو االن جزو خانواده ی منی... مشکلی پیش اومد؛ -

 .روی من حساب کن

 دون شما تونستم مشکلم رو حل کنم، از اینتا االن ب -

 .به بعد هم می تونم

 :ابرویی باال داد و کیفش را در دست گرفت و گفت

 .خوبه... می تونی بری -

 نرمش کالمش یخم را باز کرد. شرمنده شدم. این

 دوران ماهانه روی رفتار و کالمم خیلی تاثیر می

 م ازگذاشت. خیلی تندخو و بداخالق می شدم. خودم ه

 .این زبان تندم شرمنده بودم
 مامان زهرای خدا بیامرز همیشه وقتی زبان درازیم را

 می دید؛ می گفت؛ ) آخرش این زبان سرخت سر سبزت

 .(رو به باد می ده

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 .ببخشید... نمی خواستم، بی ادبی کنم -

 

 - اما این کارو کردی!

 - اوتم کنهقض سیراستش دوست ندارم ک.

 :پوزخندی زد و گفت

 همون کاری که خودت در مورد دیگران می کنی؟ -
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 کنایه اش را فهمیدم. لبم را گزیدم و بادست موهایی که

 از زیر مقنعه بیرون زده بود، را داخل مقنعه بردم و

 :گفتم

 .عذر می خوام... اون روز حالم بد بود -

 :سرش را رو به پایین تکان داد و گفت

 نم حالت بده؟ هنوز بهتر نشدی؟اال -
 از خجالت خیس عرق شدم. یاد دو روز پیش و

 آبروریزی آن روز افتادم. سکوت کردم. سرم را پایین

 :انداختم و به آرامی گفتم

 .با اجازه تون من باید برم -

 :قبل از اینکه قدمی بردارم با لحن مهربانی گفت

 سعی کنیو خوب درک می کنم، اگه  از کوره در رفتنات -

 با پدرت حرف بزنی، خشمت فروکش می کنه. این حجم

 از عصبانیت در وجودت از همون خشم سرچشمه می

 .گیره

 غم عالم روی دلم نشست. او چه می فهمید من چه

 حسی به شاهرخ داشتم؟ مردی که به اصطالح پدرم بود

 !اما نبود

 .نمی تونم. ازش نفرت دارم -

 بگیری، بیشتر درگیرشتا وقتی اونو نبخشی و جبهه  -

 .می شی
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 نگاهم با ناراحتی به سمت چشمانش کشیده شد. نمی

 دانستم چه بگویم. خبر از حال درونیم نداشت و می

 گفت؛ )درکت می کنم(! برای پایان دادن به گفتگو سری

 :رو به پایین تکان دادم و به آرامی پاسخ دادم

 .در موردش فکر می کنم -
 کاره... بدون فکر هیچ تصمیمیآفرین... این بهترین  -

 .نگیر

 از کنارم گذشت و از کالس بیرون رفت. دستانم یخ کرد

 و زانوهایم بی حس شد. نام پدر دوباره افکارم را

 آشفته کرد. چگونه می توانستم؛ آن مرد را ببخشم؟ او

 حتی یک روز هم برایم پدری نکرده بود. مگر هر که

 ادعای پدری یا به آدم جان بخشیده باشد، می تواند

 مادری داشته باشد؟ پس سهم )بابا مهدی( در این جا

 چه بود؟

 با گیجی سری تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم. از

 کالس بیرون رفتم و وارد کالس ساعت بعد شدم. همه

 ی فکرم به سمت پدر جدیدم پر می کشید. خارج از

 حس نفرتی که از او داشتم، کنجکاو بودم، حس او را

 به خود بدانم. از دایی کامران شنیده بودم، انقدرنسبت 

 در حوزه ی کاریش گند باال آورده که عنقریب پای میز

 محاکمه می رود. حسی در ته قلب سوسو می زد؛ که
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 .برایم ناشناس و غریبه بود

 !معلومه شکارچی باهوشی هستی -

 نگاهم به صورت عصبی و نگاه پرسشگر مجید چرخی

 :تمزد. اخمی کردم و گف

 میشه انقدر چرت نگی؟ -
 روی صندلی کناریم نشست وکوله اش را روی میز

 :انداخت و با لبخند گفت

 چرت؟ می خوای بگی رابطه ی تو با این استاد -

 زپرتی که خیلی خودشو قبول داره؛ دروغه؟ خوبه

 دستت برامون رو شده... از االن مشخصه درس

 ...ریاضی یک رو با نمره باال پاس

 :فش پریدم و با خشم خروشیدممیان حر

 حرف مفت نزن... من خودم المپیاد ریاضی مقام -

 ...دارم... در ضمن هر کاری می کنم، به خودم مربوطه

 کاری نکن به خاطر ایجاد مزاحمت به حراست شکایت

 .کنم

 :پوزخندی زد و گفت

 امثال این مردک، دخترا براش زنگ تفریحن... به -

 ...؛ که مکش مرگ ماستتیپ و قیافه ش نگاه نکن

 شارالتانی توی رفتارش موج می زنه... تو که المپیادی

 هستی چرا دم پرش می چرخی؟
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 با کالفگی سرم را به چپ وراست تکان دادم. هر چه

 می خواستم؛ جواب ندهم؛ نمی شد. با کلماتی شمرده

 :شمرده گفتم

 کافر همه رو به کیش خود پندارد... فکر کردی نمی-

 دوست مزخرفت داره برای فاطمه تور پهندونم اون 
 می کنه؟ بهش بگو، پاشو از گلیمش درازتر کنه، با من

 .طرفه

 

 :خودش را به طور نمایشی کمی جمع کرد و گفت

 ...نگو... ترسیدم -

 :با خشم نگاهش کردم و غریدم

 .احمق -

 :ابرو باال انداخت و گفت

 اصال کاری به اون استاد خز ندارم.... رابطه ی -

 ...دوستت با علی هم به خودشون مربوطه... راستش

 با دقت به صورتش نگاه کردم و منتظر ادامه ی حرفش

 .بودم که لبخندی نثارم کرد

 اگه راست می گی و رابطه ای با استاد نداری... چرا -

 !بهم زنگ نزدی؟ من که شماره برات نوشتم

 چشمانم از تعجب گرد شد. این پسر دیوانه بود یا

 را خیلی دست باال گرفته بود؟ صدایم را پایین خودش
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 .آوردم تا بچه ها چیزی نشنوند

 ببخشیدا... چرا فکر کردی؛ بهت زنگ می زنم؟ -
 ...آخه -

 اگه یه بار دیگه بغل گوشم وزوز کنی، من می دونم و -

 .تو

 :نگاه پر تعجبش روی صورتم چرخی خورد و گفت

 سی... ازتغریبی توی این شهر و آدماشو نمی شنا -

 سوءاستفاده می کنن و ولت می کنن... منم مثل تو

 غریبم و هم دردیم... باور کن دو روز کنارم باشی و

 ...شناخت پیدا کنی؛ می فهمی دروغ نگفتم

 کارن سفارش کرده بود، هیچ کس نباید از نسبت

 فامیلی ما خبر داشته باشد. از شدت عصبانیت تمام

 م می خواست مشتماهیچه های تنم می لرزید. دل

 محکمی به دهانش بکوبم. یه ترم همکالسی به او

 !جسارت داده بود، تا با من اینگونه حرف می زد

 :اخمی کردم و گفتم

 .دهنت رو ببند... من هیچ حرفی با تو ندارم -

 :پوزخندی زد و گفت

 ...خزان جون -

 مرض... چه زودم پسرخاله می شی... من راستگو -

 ...گوهستم... خانم راست
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 خندید و دستی روی موهایش کشید. به چشمانم زل زد

 :و گفت
 باشه... خانوم راستگو... بر خالف تو دوستت یک -

 ...رنگ و بی ریاس

 نفس عمیقی کشیدم و سرم را به سمت روبرو چرخاندم

 :و غریدم

 ...فاطمه گول خورده -

 :دوباره خندید و میان حرفم پرید

 نکنه؛ علی کاری بهش اگه دوست منو از راه به در -

 نداره... چرا انقدر بدبینی دختر؟

 .برو گمشو روانی -

 از روی صندلی بلند شدم و با چند صندلی فاصله

 نشستم. حس بدی نسبت به او و دوستش داشتم. حس

 می کردم؛ لودگی بیش از حدش بی دلیل نیست.انگار

 همین حس را کارن هم نسبت به او داشت که نسبت به

 .ده بوداو حساس ش

 همزمان با نشستنم روی صندلی استاد وارد کالس شد

 و درس را شروع کرد. تا آخر وقتی که در دانشگاه

 .بودم، فکرم مشغول پدرم بود

 پدری که هر چه بیشتر فکر می کردم، در ضمیر

 ناخودآگاهم میل و رغبت تازه ای برای دیدارش، هر
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 .چند کوتاه در قلبم حس می کردم
 .اه بیرون آمدم، خبری از فاطمه نبودوقتی از دانشگ

 راهم را به بیرون از دانشگاه کج کردم. ماشین دایی

 .کامران را روبروی دانشگاه دیدم

 وقتی به ماشین نزدیک شدم، با کمال تعجب دایی را

 .درون ماشین دیدم

 سالم کردم و سوار شدم. دایی با لبخند سالمم را پاسخ

 .ودداد و حالم را پرسید. نگرانم ب

 ممنون خوبم. چرا شما زحمت کشیدین و اومدین؟ -

 زحمتی نبود دخترم... منم از شرکت اومدم. داشتم می -

 .رفتم؛ خونه

 همین که آقای صفری ماشین را به حرکت در آورد،

 :دایی کامران نفس عمیقی کشید و پرسید

 دوستت کجا رفت؟ -

 :با تعجبم نگاهش کردم. به چشمانم خیره شد و گفت

 تاسفم دخترم... با رفتاری که می کنه، مجبورمم -

 ...عذرش رو بخوام

 ...اما دایی -

 :دستم را در دستش گرفت و گفت

 بهش اخطار بده... اگه برای ترم بعد هم همین رفتار -

 رو پیش بگیره، باید به خوابگاه بره. دو شب پیش هم
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 خیلی دیر اومد به خونه... از ترم اول این رفتار رو
 ده، آینده ی بدی براش تصور می کنم. نمی نشون می

 خوام خانواده اش به امید من دخترشون رو توی این

 .شهر رها کنن

 ...حرفش منطقی بود. چه روز پر ماجرایی شده بود

 :سری به تایید حرفش تکان دادم و گفتم

 .چشم باهاش حرف می زنم -

 

 در سکوت به عمارت برگشتیم. بعد از خوردن ناهار در

 خانواده، خستگی را بهانه کردم و به سوئیت کنار

 برگشتم. دوش آب گرمی گرفتم و برای استراحت روی

 تخت دراز کشیدم. گوشیم روشن و خاموش شد. پیامک

 داشتم. قبل از اینکه بی خیالش شوم، شماره ی آشنایی

 روی مانیتور دیدم. پیامک را باز کردم. اولین پیامک

 .برای اول صبح بود

 ره دختر؟ از جاوید شنیدم، دیروز روزحال چطو -

 .خوبی نداشتی

 شوکه شدم. باورم نمی شد، این پیام از گوشی کارن به

 دستم رسیده باشد! اگر نگرانم بود، چرا حضوری حالم
 را نپرسید؟ با اشتیاق پیام بعدی را تازه برایم رسیده

 .بود را خواندم
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 عصری به دیدنت میام. باید در مورد پدرت حرف -

 .زنیمب

 شوق عجیبی همه ی وجودم را پر کرد. از اینکه به

 دیدنم می آمد، غرق شادی شدم. خواب از سرم پرید. از

 روی تخت بلند شدم و با ذوق موهای نمدارم را شانه

 .کشیدم و روی شانه ام رها کردم تا زودتر خشک شود

 آرایش مالیمی روی صورتم انجام دادم تا از بی رنگ و

 ا کنم. دل توی دلم نبود. با اینکه میرویی نجات پید

 دانستم این عالقه کورکورانه در حال پیشرفته، دلم به

 .همین دیدارهای ساده خوش بود

 .نگاه به ساعتم کردم. نزدیک پنج بعد از ظهر بود

 صدای پارک کردن ماشینی در حیاط عمارت حواسم را

 به خود جلب کرد. قلبم به تپش افتاد. نفس عمیقی

 و به آینه خیره شدم. گونه هایم گل افتاده بود. باکشیدم 

 :لبخند به صورت خود خیره شدم و گفتم

 آروم باش دختر... می دونی که به چشم اون -

 .نمیایی... پس تقالی بی خود نکن

 با این حرف به یکباره همه وجودم یخ زد. دستمال

 کاغذی را از روی میز آرایش برداشتم و روی لبم
 برای جلب توجه او به این کارای پیش پا کشیدم. نباید

 افتاده رو می آوردم. چنین دختری نبودم و نباید افسار
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 ...دلم را رها می کردم

 صدایی از بیرون سوئیت قلبم را توی سینه به لرز

 .انداخت

 خزان بیداری؟ -

 مانند افراد مسخ شده به سمت در ورودی رفتم. شال

 .وی سر انداختمسفیدم را از روی مبل برداشتم و ر

 نفس عمیقی کشیدم تا استرسم را در پشت نقاب بی

 .تفاوتی پنهان کنم. پرده را کنار زدم و در را باز کردم

 با تمام تالشم بازهم با دیدنش هول شدم و بی اراده

 سالم کردم. سری تکان داد و به صورتم نگاهی کرد و

 :گفت

 بیرون میایی تا حرفامو بزنم؟ -

 خل سوئیت راه پیدا کرد. لباسمسوز سردی به دا

 مناسب سرمای بیرون نبود و موهای نمدارم لرز

 خفیفی به جانم انداخت. دستانم را دور خود پیچید. باید

 لباس گرم می پوشیدم. متوجه احوالم شد. سری تکان

 :داد و گفت

 انگار حموم کردی... اگه اشکالی نداره چند دقیقه -

 .مزاحمت می شم و زود میرم
 .ی به عقب برداشتم و راه را برایش باز کردمقدم

 انقدری به او اعتماد داشتم که از تنها بودن با او
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 نترسم. مخصوصا که می دانستم، از من خوشش نمی

 آید. پایش را با کفش به داخل گذاشت. دستم را باال نگه

 :داشتم و گفتم

 .بی زحمت بدون کفش... فرش خونه پاکه -

 .داد لبخندی زد و سری تکان

 .عذر می خوام -

 کفش از پا بیرون کشید و وارد سوئیت شد. نگاهش

 :چرخی در اطراف زد. سری تکان داد و گفت

 .فکر نمی کردم؛ انقدر تمیز و مرتب باشی -

 لبخندی از این تعریف روی لبم نقش بست. دستانم را

 :در هم گره زدم و با استرس پاسخ دادم

 دست کم میخب این نظر لطف شماست که منو  -

 .گیرین

 لبخندی روی لبش نشست و روی اولین مبل راحتی

 نشست. پای راستش را روی پای چپ انداخت و به

 .پشت تکیه داد

 دست کم نمی گیرم؛ دختری که قبال نامزدم بود، -

 اتاقش عین بازار شام بود. همیشه بهم ریخته و بلبشو

 .بود
 .فرو رفتمیاد نامزدش که افتادم، با سر میان استخر یخ 

 چرا فراموش کرده بودم این پسر تازه نامزدیش را بهم
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 زده... یاد فریادهای آن روز نامزدش در ویال افتادم. گل

 سری که باعث آن دعوا شده بود و بدون هیچ قصد و

 غرضی من مقصر آن اتفاق بود. خیس عرق شدم. لبم

 خشک شد و یارای حرف زدن نداشتم. برای فرار از

 :آشپزخانه فسقلیم اشاره کردم و گفتماین بحث به 

 چای می خورین؟ -

 .اگه زحمتی نباشه. هوا خیلی سرده -

 خودمانی حرف زدنش برایم عجیب بود. شاید به خاطر

 دایی شاهرخش انقدر نرمش نشان می داد. به سمت

 آشپزخانه رفتم و کتری را پر آب کردم و روی اجاق

 ال را بازچهار شعله ی روی میزیم گذاشتم. در یخچ

 کردم و پرتقال و نارنگی برداشتم. روی بشقابی چیدم و

 با دو پیش دستی به سمتش رفتم. با دیدن گل سری که

 در دستش تاب می خورد، بنددلم پاره شد. نگاهش

 عمیق روی گل سر زوم شده بود. خودم را به بی خیالی

 .زدم و بشقاب میوه را روی میز جلوی پایش گذاشتم

 ارف نیست... تا چایی دم بکشه می تونینقابل به تع -

 .گلویی تر کنین
 

 :گل سر را روی میز کنار دستش گذاشت و گفت

 این گل سر خیلی برام آشناست. از کی این گل سر رو -
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 داری؟

 ابرویی باال انداختم و بی تفاوت به حرفی که شنیده

 .بودم، پیش دستی و کارد را جلویش گذاشتم

 .تهبفرمایین... خیلی وق -

 احیانا گمش نکرده بودی؟ -

 به چشمان پرسشگرش خیره شدم. دلیل کنجکاویش

 برایم مشخص بود. بدون حاشیه رفتن؛ پاسخی که

 :منتظرش بود را به زبان راندم

 دو تا گل سر دارم... یه روز که ویالی شما رو تمیز -

 می کردم، یکیش از سرم افتاد. هر چی گشتم پیداش

 برگشتم... باور کنین قصد ونکردم و به خونه مون 

 غرضی در اینکه گل سر توی اتاق شما باشه در کار

 نبود. وقتی اون روز دعوای شما و نامزدتون رو

 شنیدم، متوجه شدم، گل سرم توی اتاق شما بوده... از

 .اون بابت خیلی عذر می خوام
 منتظر بودم عکس العمل شدیدی نشان دهد. بر خالف

 :ی لب نشاند و گفتهمیشه لبخند مالیمی رو

 باید از اون بابت ازت تشکر کنم... باعث شدی از -

 .دستش خالص بشم

 !اما فکر می کردم، ازم ناراحت باشین -

 لبخندش عمیق تر شد و دوباره گل سر را به دست
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 :گرفت و گفت

 ...این گل سر ناجی من بود -

 :با حیرت و چشمانی گرد شده، میان حرفش پریدم

 د اون همه فحش و ناسزا از نامزدتونناجی؟ باعث ش -

 بشنوین... خیلی ناراحت بودم که شما رو بی دلیل متهم

 ...به کاری می کرد که

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 ...شبنم رو بابام توی زندگیم آورد. دلم رضا نبود -

 .همون گل سر باعث شد بهم شک کنه و ازم دل بکنه

 .یرت کردماز اینکه راحت در موردش حرف می زد، ح

 مگر می شود؛ کسی مورد تهمت قرار بگیرد و انقدر

 .راحت از کنارش بگذرد

 باور کنم شما اصال ناراحت نشدین؟ -

 :به تایید حرفم سری رو به پایین تکان داد و گفت
 حرف و عقاید دیگران برام مهم نیست... اصل اینه که -

 خودم، خودم را باور دارم. هیچ وقت به خودم زحمت

 متقاعد کنم و دم تا کسی رو افکارش مسمومهنمی 

 .انرژی مضاعفی برای توجیه خودم بذارم

 ...جالبه -

 :ابرویی باال داد و گفت

 چی جالبه؟ -
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 :لبخندی زدم و گفتم

 دقیقا امروز جایی اومدین که خالف منش تون رفتار -

 .کنین... اومدین تا افکار منو تغییر بدین

 شقاب میوه را پیشبا تمام شدن حرفم خم شدم و ب

 رویش گرفتم. تشکری کرد و پرتقالی برداشت. در

 :حینی که کارش را می کرد، گفت

 .این موضوع فرق داره -

 فکر می کردم، زود گفتگویش را شروع کند. برخالف

 تصورم پرتقال را با آرامش پوست کند. نگاه من روی

 حرکات دستش ثابت ماند. با حوصله و دقت میوه را

 . بعد از اینکه کارش تمام شد، سرش را باالپوست کند

 .آورد

 خودت نمی خوری؟ -
 به خود آمدم و نگاه از دستانش گرفتم. لبخندی زدم و

 :با آرامش پاسخ دادم

 .نه... تازه ناهار خوردم -

 :میوه را درون پیش دستی گذاشت و گفت

 ...پس منم نمی خورم... به تنها خوری عادت ندارم -

 نارنگی کوچکی درون پیش دستی ام هول شدم و سریع

 :گذاشتم و گفتم

 .می خورم... شما هم میل کنین -
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 سری تکان دادم و پرتقال را مانند گل از هم باز کرد و

 :سمتم گرفت

 .بفرما -

 .ممنون... نارنگی میخورم -

 نگاهش روی چشمانم بی حرکت ماند. نفس عمیقی

 :کشید و گفت

 .خونه خودته دستم نمک نداره... میوه هم از -

 یک پر از پرتقالش برداشتم و تشکر کردم. محبتش قلبم

 را به تالطم انداخته بود. این کارن با کارنی که می

 شناختم، زمین تا آسمان فرق داشت. دستش را عقب

 :کشید و گفت

 .بهتره بریم سر بحثی که به خاطرش مزاحمت شدم -

 .می شنوم -
 ز قورت دادنشتکه ای پرتقال دهانش گذاشت و بعد ا

 :گفت

 چرا انقدر سرسختی؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 اتفاقا اصال سرسخت نیستم... شما حق داری برای -

 ...دایی عزیزت دل بسوزونی و حمایتش کنی... اما من

 

 - یی...باید حست قوی تر باشه ...دا ترشیاما تو دخ
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 هر اشتباه کرده؛ عواقبش رو دیده ...تو عامل

 نشو شکنجه ی روحیش.

 شکنجه؟ آن مرد رو چه چیزی می توانست؛ شکنجه

 کند؛ وقتی خودش با روح و روان جنس مخالفش به آن

 !راحتی بازی می کرد؟

 شکنجه ای در کار نیست... بر خالف تصورتون -

 ایشون تنها چیزی که اذیتشون نمی کنه، زخم زدن به

 ...دیگرانه

 دلیلی برای این حرفت داری؟ -

 ...اوهوم -
 .د همه ی آنچه را می دانستم به زبان می آوردمنبای

 :آهی از ته دلم کشیدم و با دلخوری گفتم

 کسی که به راحتی دیگران رو بازیچه ی امیال -

 خودش قرار می ده، نمی تونه عاطفه ای در قلبش

 ...داشته باشه

 اون ماجرا تموم شده... باور کن این سالها خیلی -

 ی اخت شده... همسرشاذیت شده... به سختی با زندگ

 همیشه نگرانشه... مخصوصا از وقتی پسرش فوت شد

 ...خیلی داغون شد

 با یان تفاسیر چه مرد سنگدلی بود که ظاهر و باطنش

 تا این حد متفاوت بود. عصبی شدم و عجوالنه میان
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 :حرفش پریدم

 اما بر خالف تصور شما... در این مدت که توی -

 یدم. نه مرد افسردهشرکت بودم، چیز دیگری ازش د

 ...ای بود نه غمگین... خیلیم احساس جوانی می کنه

 به یکباره جلوی زبانم را گرفتم... خدا مرا ببخشید که

 بی اختیار رازش را برمال کردم. متفکرانه نگاهم کرد و

 :گفت

 رفتاری دیدی که ازش نفرت داری؟ -

 نگاه کنجکاوش روی صورتم زوم شد. سرم را به چپ

 :تکان دادم و گفتمو راست 
 ...هر چه دیدم و ندیدم، پنهون بمونه بهتره -

 صدای سوت کتری بلند شد. از روی مبل برخاستم و به

 سمت آشپزخانه رفتم. چای دم کردم و برگشتم. وقتی

 :سر جایم نشستم، کارن نفس عمیقی کشید و گفت

 هر چی هست، به این فکر کن، اون پدرته... شاید -

 .ن نباشه... اما دینی گردن هر دوتونهعالقه ای بینتو

 شاهرخ بدون اینکه تقاضای آزمایش دی ان ای بده،

 مشتاقانه می خواد که تورو به عنوان دخترش ببینه و

 .کنار خودش داشته باشه

 :با ناراحتی نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 کجا؟ توی زندون؟ -
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 :سرش را به تاسف تکان داد و گفت

 زمینه کاری توجیه پذیر نیستمتاسفانه رفتارش در  -

 و خودش رو بد جور گرفتار کرده... اما از وقتی

 فهمیده تو دخترشی، نور امیدی توی دلش تابیده... نمی

 ...دونم خبر داری یا نه... گندم بیماره

 شوکه شدم. انقدر برق به تنم وصل شد. با اینکه حس

 خواهری به او نداشتم اما دیدار گذشته یمان عالقه ای

 .در دلم نهاده بود

 چه بیماریی؟ -
 تاالسمی... برای همین همیشه رنگ پریده س. خیلی -

 .زودتر از بقیه بیمار میشه و بدن ضعیفی داره

 صورت رنگ پریده اش در نظرم مجسم شد. آهی

 :کشیدم و با نگرانی گفتم

 از چه نوع؟ -

 متوسطه... اما گاهی به انتقال خون احتیاج پیدا می -

 ی همین همیشه مادرش سعی می کنه اونو شادکنه. برا

 نگه داره... گندم دختر خیلی مهربونیه اما بدنش خیلی

 .ضعیفه. نسبت به مادرش شدت تاالسمیش باالتره

 ناراحت شدم و دلم سوخت. شاید به این دلیل بود که

 .کارن با او برخورد مهربانانه تری داشت

 .متاسفم... فکرشم نمی کردم این طور بشه -
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 حاال نظرت چیه؟ هنوز نمی خوای با پدرت یا -

 خواهرت ارتباطی داشته باشی؟

 کمی مکث کردم. دلم نمی خواست اما یک جورایی

 .قلقلکم می داد که برای آخرین بار از نزدیک ببینمش

 فقط برای یک بار می بینمش... نمی خوام منم -

 !محکوم به سنگدلی بشم... درست مثل خودش

 .جان گرفت. چشمانش هم می خندید لبخندی روی لبش

 :سری رو به پایین تکان داد و گفت

 چایی دم نکشید؟ -
 لبخندی زدم و از روی مبل برخاستم. ذهنم درگیر

 حرفهایی شد که شنیده بودم. در حینی که چای می

 ریختم، به گندم فکر می کردم. خواهری واقعی اما

 ان بود وناتنی داشتم که بیمار بود. دلم گرفت. خیلی جو

 .این بیماری می توانست؛ خیلی دست و پا گیر باشد

 :بعد از خوردن چای از روی مبل برخاست و گفت

 پس با خیال راحت به پدرت خبر خوش بدم؟ -

 در دلم آشوبی برپا بود. هم می خواستم ببینمش هم

 نمی خواستم... نگاه گرم و صمیمی کارن مصمم کرد تا

 :ادم و گفتمبه دیدارش بروم. سری تکان د

 به خاطر اینکه حرف شما رو زمین نذارم، به دیدنش -

 .میرم
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 :لبخند پررنگی روی لبش جان گرفت و گفت

 .خدا رو شکر امروز حرفم براتون ارزش داشت -

 

 دستی روی لباسش کشید و مرتبش کرد. نگاهی به

 :لیوان خالیش کرد و گفت
 ...یریاز پذیراییت ممنون... توقع نداشتم، تحویلم بگ -

 مشخصه برای خودت یه پا کدبانویی... خصیصه ای که

 .در دخترای این دوره خیلی کم پیدا می شه

 .ابروهایم باال پرید. باورم نمی شد ازمن تعریف کند

 :لبخندی زدم و گفتم

 من دختر روستام... از بچگی که مادرم به شالیزار -

 .می رفت، یاد گرفتم که باید روی پای خودم بایستم

 عالیه... این جوری دو به هیچ از دخترای امروزی -

 .جلوتری

 تعریفی که کرد؛ مرا تا اوج آسمانها برد. در دلم

 غوغایی برپا شد. با رفتنش به سمت در گویا قلبم از

 سینه بیرون پرید. با نفس عمیقی خودم را کنترل کردم

 تا رسوا نشوم. این لحظات برایم خاطره می شد. دقایق

 ت سرگذرانده بودم. مهربان بود و باخوبی را پش

 آرامشش دلم را نرم کرده بود. گویا با رفتارش زنجیری

 محکم تر از قبل به دور قلبم زد. هر چند که او
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 احساسی به من نداشت؛ اما این کشش زیادی که به او

 داشتم، کار دلم را ساخته بود. تازه می فهمیدم؛ عشق

 صدا می سوزاند وبی خبر وارد قلب آدم می شود و بی 

 بااغواگری نابود می کند... این حس ویرانگر را دوست

 .داشتم و عین دیوانگی بود
 پایش را بیرون گذاشت و کفشهایش را پوشید. نگاهی

 :به صورتم کرد و گفت

 ...جواب پیامکم رو ندادی -

 .حرفی که در دلم بود را به زبان آوردم

 یم؛ می تونستیپیامکت رو ندیدم... اما وقتی همو دید -

 .حضورا حالمو بپرسی

 :لبخندی زد و گفت

 جاوید برام گفت دیروز حالت خیلی بد بوده... قبل از -

 اومدن به دانشگاه پیام دادم. فکر نمی کردم، سرکالست

 حاضر بشی... وقتی دیدمت، فهمیدم حالت خوب بوده

 .که سرکالست حاضر شدی

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 خاطر اینکه استاد بداخالقی دارم و ممکنهشاید به  -

 .حذفم کنه؛ خودمو به کالس رسوندم

 :نگاهی به چشمانم کرد و گفت

 انقدر جذبه دارم و خودم خبر ندارم؟ -
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 .بیشتر از جذبه... اخالق هم نداری -

 :خندید و گفت

 خوبه که رک حرفت رو می زنی... اگه خوش اخالق -

  می رن. هر چند کهباشم؛ دانشجوها از سروکولم باال
 شغل استادی با ذات من جور نیست... فقط به خاطر بابا

 .قبول کردم

 غیر از دانشگاه هم... روزهای اولی که منو دیدی، -

 !خیلی بد برخورد کردی. انگار دشمنت رو دیده بودی

 :نفس عمیقی کشید و سرش را به زیر انداخت و گفت

 ورد تندی باروزی که تو توی بازارچه ی روستا برخ -

 من کردی، علتش چی بود؟

 کمی فکر کردم و به صورتش نگاه کردم. آب دهانم را

 :قورت دادم و گفتم

 می خواستی تالفی اون روز رو به سرم بدی؟ -

 لبخندی زد و سرش را به چپ و راست تکان داد و

 :گفت

 نه... بچه نیستم که تالفی کنم... دلیل اون پرخاشگری -

 چی بود؟

 خطر می کردم. برام غریبه بودین و رفتاربداحساس  -

 و لحن تندتون شخصیتم رو خرد کرد... نمی خواستم؛

 .پیروز اون بحث شما باشی
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 :خندید و گفت

 فکر کن... زمانی که برای بهم خوردن نامزدی -

 مزخرفی که بابات ترتیبش رو داده اعصابت خورده،

 یهو بابات ممنوع الورودت می کنه به عمارت... تا
 جایی که توی مهمونیاش دعوتت نکنه و بعدا از زبون

 دوست و آشنا بفهمی؛ یه دختر خوشگل و جوون و ِر

 دل بابات نشسته و تو حق نداری پا توی عمارت

 بذاری؛ مبادا با اون دختر روبرو بشی... برحسب

 تصادف اون دختر دانشجوت می شه و توی خونه ی

 اه پیش تویپدرت می بینیش... اونم دختری که چندم

 بازارچه ی محلی آبروتو پیش دوستات برده... چه

 حسی بهش پیدا می کنی؟

 کمی فکر کردم و به او حق دادم. سری تکان دادم و

 :گفتم

 ...برای اون روز توی بازارچه دوباره عذر می خوام -

 .شما رو نمی شناختم

 :دستش را باال برد و به آرامی گفت

 یلی دلیل روی هم جمعبرای عذر خواهی نگفتم... خ -

 ...شد که حس خوبی نسبت بهت نداشته باشم

 االن همون حس رو به من دارین؟ -

 .خندید و به چشمانم خیره شد
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 ...اگه چنین حسی داشتم، اینجا نبودم -

 ...اما دو روز پیش -
 عصبی بودم... تحت فشار دایی بودم و تویی که -

 ...خوردیسرتق بازی در میوردی... برو تو تا سرما ن

 .سوز سردی بلند شده

 از توجه ی که به حالم نشان داد؛ ذوق مرگ شدم. به

 یاد حرف جاوید افتادم و قرار آخر هفته... دل توی دلم

 نبود... نمی دانستم؛ برخوردش چه خواهد بود. دل به

 :دریا زدم و به آرامی گفتم

 آخر هفته قراره با بچه ها بریم دیزین... شما هم -

 میای؟

 :اهی به آسمان باالی سرش کرد و گفتنگ

 جاوید این برنامه رو چید؟ -

 

 ابرویی باال انداختم... نمی دانم از کجا فهمید! متوجه

 :تعجبم شد. خندید و گفت

 ...جاوید پایه ی دیزینه -

 بله... دیشب دید، حالم خوب نیست؛ برای بهتر شدن -

 لحالم چنین پیشنهادی داد و دایی و پدربزرگ استقبا

 .کردن
 :نگاهی به ساعتش کرد و گفت
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 تا آخر هفته ببینم چی میشه... اگه کاری پیش -

 ...نیومد... شاید

 دلم می خواست قبول کند. فکر اینکه او نباشد، پکرم

 .کرد

 ل خوشی ندارین... به خاطر جاویدمی دونم از من دِ  -

 .وبچه های دیگه بیاین

 چشمانش نگاهش در چشمانم خیره ماند. لرزشی که در

 شاهد بودم را به چه تعبیر می کردم؟ نفسش را پر صدا

 :بیرون داد و به آرامی گفت

 .مراقب خودت باش... فعال بای -

 قبل از اینکه جوابش را بدهم، به سرعت سمت راه پله

 ها رفت و از دیدم خارج شد. جای خالیش را سوز

 سردی پر کرد و تنم به لرز افتاد. با حسرت آهی کشیدم

 در را بستم. محال بود این پسر نگاهی فراتر از یکو 

 دخترعمه ی تازه از راه رسیده، بکند. کاش اصرار

 .برای آمدنش نمی کردم. خودم را بدجور کوچک کردم

 وارد اتاقم شدم و روی تخت دراز کشیدم. تمام حرفهایی

 که باهم زده بودیم را در ذهنم مرور کردم. هیچ حرف

 ر به شدت محتاطانه و مودبانهبدی نزده بود. این با
 رفتار کرد... پس می توانست فرد موجه ی باشد، به



 

 
1047 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 ...شرطی که خودش بخواهد

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

 

 نگاهش را از روی نقشه هایی که روی میز ریخته

 بود، گرفت و به مادرش نگاه کرد. ثریا طلبکارانه در

 آستانه ی در ایستاده بود و تمرکزش را به هم می

 ریخت. نفسش را پر صدا از سینه بیرون داد؛ کمرش

 :را صاف کرد و با اخمهای درهم فرو رفته؛ گفت

 باز چی شده؛ که شال و کاله کردی و اومدی شرکت؟ -

 :ثریا با ناراحتی گامی به داخل اتاق برداشت و گفت

 !ببری، بیمارستان شنیدم این دختره رو می خوای -

 با ناراحتی نگاهش را روی صورت آرایش کرده ی

 :مادرش چرخاند و گفت

 می گی، نبرم؟ وقتی خود برادرت دل دل می کنه تا -

 دخترش رو ببینه؟

 ثریا نگاهی به پشت سرش کرد و در اتاق را بست. به

 :او نزدیک شد و گفت

 ...اصال از کجا مشخصه که اون دختره شاهرخ باشه -

 .ک که بابات درست کردهمن که می گم، این یه کل

 اخمی کرد و دستش را میان موهایش چنگ کرد و

 :گفت
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 میشه این توهماتت رو کنار بذاری؟ آخه بابای من -

 بیماره چنین کاری کنه؟

 :ثریا با خشم غرید

 از بیمار یه پله باالتره... روانیه... می خواد نیش -

 .بزنه

 :میز کوبید و غریدبا حرص کف دستش را روی 

 تمومش کن، مامان... خسته نشدی، این همه سال -

 فقط بدی بابامو گفتی؟

 مگه خوبیم داره که بگم؟ -

 .کالفه بود و تاب کل کل کردن با مادرش را نداشت

 پالتوی مشکیش را از روی جالباسی برداشت و به تن

 :کرد. در حینی که کیفش را مرتب می کرد، گفت

 یا برسونمت؟ماشین اوردی  -

 :ثریا با اخم نگاهش کرد و گفت

 می خوای بری دنبال اون دختره؟ -

 !اون دختره اسم داره مامان -

 :ثریا پشت چشمی نازک کرد و غرید

 حاال هر چی... می خوای بری سراغش؟ -

 نفسش را با حرص بیرون داد و روبروی مادرش

 ایستاد. درون چشمان پر آرایش مادرش خیره شد و

 :گفت
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 دلیل این همه نفرتت رو نمی فهمم... اگه دلت برای -

 برادرت می سوزه؛ همون برادرت مشتاقانه منتظر

 دیدن دخترشه... اونوقت شما چرا ناراحتی من در

 !عجبم

 این دختر با وجودش کل زندگی برادرم رو بهم می -

 ریزه... فروغ شب وروز نداره... می ترسه با وجود

 ...هوایی شه واین دختر، شاهرخ دوباره 

 :با خشمی فروخورده میان حرفش پرید

 در چه مورد هوایی شه؟ عمه ی بیچاره ی من که -

 چند ساله زیر خاکه و هفت کفن تا حاال پوسونده؟ از

 ارث و میراث نداشته ی شاهرخ می ترسه که نصیب

 این دختر شه؟ اونم که خدا رو شکر خودش همه رو به

 کنم... کمی توی رفتارتباد داده... واقعا درکت نمی 

 .تجدید نظر کن

 کیفش را به دست گرفت و به سمت در اتاق گام

 برداشت. پشت در رسیده بود که بازوانش در دست

 مادرش اسیر شد. نگاهش به سمت چشمان پر اشک

 مادرش کشیده شد. ثریا با نگاهی پر آب و صدایی

 :لرزان گفت

 یست؟ چرااز اون دختر دور شو... مگه کاوه تهران ن -

 تو همش دنبال این دختره راه میوفتی؟
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 کارن با دلخوری به چشمان مادرش زل زد و بعد از

 :مکثی چند ثانیه ای گفت

 .برات متاسفم مامان -

 بازویش را از دست مادرش بیرون کشید و از اتاق

 :بیرون رفت. رو به منشی شرکت کرد و گفت

 .نکنم قرارهای فردا رو برام پیامک کن که فراموش -

 

 :منشی از جایش نیم خیز شد و گفت

 آقای محتشم برای دو ساعت دیگه با شرکت آسمان -

 .گستر قرار مالقات دارین

 :با کالفگی نگاهی به در ورودی شرکت انداخت و گفت

 همین االن زنگ بزن و کنسلش کن... قرار رو بنداز -

 .برای فردا

 ...ممکنه بهشون بر بخوره -

 .به درک -

 ی بلند حرفش را زد و از شرکت بیرون زد. ثریابا صدا

 حال بد پسرش را خوب فهمیده بود. با گامهای بلند

 پشت سرش می دوید. خودش را به او رساند و به
 موقع وارد آسانسور شد. همین که آسانسور به حرکت

 :در آمد؛ رو به کارن کرد و گفت

 و نمی خوام... باور کن؛ من مادرتم کارن... بدت -
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 ...ترین دخترا رو برات در نظر دارمبه

 نگاه پر خشم کارن به صورت مادرش دوخته شد. میان

 :حرفش پرید و غرید

 من زن خواستم که شما هول شدی؟ -

 ثریا با درماندگی دستی به چتری روی پیشانیش کشید

 :و با مهربانی گفت

 این دختره به درد تو نمی خوره؛ حتی اگه دختر -

  معلوم نیست این همه سال کجاشاهرخ باشه... اصال

 زندگی کرده و چه جوری تربیت شده... پدرت هر حسی

 .که به این دختر داره؛ نباید روی تو اثر بذاره

 کارن با کالفگی تمام از آسانسور پیاده شد و به سمت

 .پارکینگ رفت. ریموت را زد و در ماشین را باز کرد

 .از خشم زیاد حرارت بدنش دو چندان شده بود

 پالتویش را از تن بیرون کشید و روی صندلی عقب

 ماشین انداخت. مادرش هنوز ایستاده بود. نفسش را

 :پر حرص از سینه بیرون داد و گفت

 ماشین اوردی یا با من میای؟ -

 :ثریا لبخندی به روی پسرش زد و گفت
 .دلم می خواد با تو باشم -

 رممن می خوام برم دم دانشگاه و از اون ور می  -

 ...بیمارستان
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 .منم میام... می خوام این دختره رو ببینم -

 :بی اراده غرید

 اون دختر اسم داره... چرا می خوای لج منو در -

 بیاری؟ هر چی باشه مثال عمه ش حساب می شی... چه

 فرقی با گندم داره؟

 ثریا سکوت کرد و سوار ماشین شد. کاری که اصال

 نش را مشت کرد و درباب دل کارن نبود. با خشم دستا

 .هوا تکانی داد

 بعد از کشیدن نفس عمیقی روی صندلی نشست. فکر

 اینکه خزان را در برابر چشم مادرش سوار ماشین

 .کند، گرمای زیادی به سمت صورتش هجوم آورد

 تاب این همه بی حرمتی به خزان را نداشت. با اینکه

 هنوز هم حسش به خزان قوی نبود اما کشش خاصی

 ن چشمان خاکستری رنگ داشت. دلش نمیبه آ

 .خواست از طرف مادرش بی احترامی ببیند

 از پارکینگ که بیرون آمد، نگاهی به سمت چپ و

 راستش کرد و وارد خیابان اصلی شد. در حالی که

 :روبرو چشم دوخته بود، به آرامی لب زد
 امیدوارم انقدر درک کنین که خزان عضوی از -

 ...خوشت بیاد چه خوشت نیاد خانواده س... چه شما

 خواهش می کنم، وقتی دیدیش خیلی عادی برخورد
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 .کن... توقع گرم گرفتن ندارم اما توهین نکن

 .ثریا با نگاهی عمیق به صورت پسرش، قلبش لرزید

 نباید کسی که صاحب دل پسرش می شد، دختر کتایون

 می بود! کتایون عزیزکرده ی کامران بود و زندگیش را

 ...رده بودسیاه ک

 کتایون زندگیم رو سیاه کرد... نمی خوام دخترش -

 ...همون کارو با تو بکنه

 نیم نگاهی به صورت گر گرفته ی مادرش کرد و به

 :آرامی جواب داد

 کمی منصف باش... اونی که زندگی دیگری رو خراب -

 کرد، شما بودی.... اگر کتایون برای بابا زن دومی پیدا

 و از چنگت بیرون می کشید، حقمی کرد و زندگیت ر

 با شما بود... اما شما نمی خوای قبول کنی که اشتباه

 ...از خودت بوده

 :ثریا با چشمان گرد شده به پسرش نگاه کرد و گفت

 کارن؟ -

 بله مامان... مگه دروغ می گم؟ شما فقط به فکر -

 خوشگذرونی و خواهش دل برادرت بودی... بدون
 سر یه زن دیگه که از قضااینکه بدونی چه بالیی 

 خواهرشوهرت هم هست میاری! واقعا برام جای تأسف

 ...داره وقتی به این ُبعد ماجرا فکر می کنم
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 .کارن؟ من کاری که می دونستم درسته رو انجام دادم -

 کارن پوزخندی زد و با دلخوری به مادرش نگاه کرد و

 :گفت

 نهایت پس باید بی رودربایستی اینو بگم... شما بی -

 خودخواهی... فقط به فکر منافع خودت و برادرت

 ...بودی... انسانهایی که اطرافت بودن برات مهم نبودن

 شک دارم، حتی یه بار به عمه کتایون فکر کرده باشی

 .و دردی که کشیده رو درک کرده باشی

 :ثریا با خشم غرید

 انقدر اسم اون عمه تو نیار... تا وقتی توی زندگیم -

 ...همش باید سرکوفت هنرمندی اونو می شنیدمبود؛ 

 حاال هم که خودش نیست؛ دختر ورپریده ش یهو از

 ...آسمون پریده پایین و آرامشم رو ازم گرفته

 کارن با ناراحتی تمام سرش را به چپ و راست تکان

 :داد و حقیقت را زمزمه وار به روی مادرش آورد

 عمه م دادی ماد ِر من شما از حسادت اون بال رو سر -

 و می خواستی زندگی خوش و خرمی داشته باشی؟
 

 - خفه شو کارن.. .من حسود نبودم ...این پدرت و

 ی کتایون رو به رخمنراپدربزرگت بودند که مدام ه

 کشیدن ...منم خواستم بهشون نشون بدم، یم
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 تنعرضه نگه داش ،هنرمندین با اون همه خترشود

 همسرش رو نداره...

 :نگاهش کرد و گفت کارن با خشم

 مامان از کاری که کردی، شرمنده نیستی؟ -

 نه... به هیچ وجه... دختره ی مغرور فکر می کرد؛ -

 چون خان زاده س همه برده شن... فکر می کرد،

 برادرم به هیچ وجه ولش نمی کنه... باید دماغش به

 .خاک مالیده میشد

 کارن با خشم ماشین را به سمت راست کشاند و پا

 وی ترمز زد. تازه الیه های پنهانی وجودی مادرشر

 براو آشکار شده بود. حس بدی نسبت به حرفایی که

 شنیده بود، در قلبش انباشه شد. به سمت مادرش

 :چرخید و گفت

 مامان می فهمی داری چی می گی؟ -
 آره... این تویی که توسط اون دختر جادو شدی و -

 !داری به خاطرش توی روی من وامیستی

 :با کالفگی تمام چنگی میان موهایش کشید و گفت

 ...مامان بس کن این بحث بی فایده رو -

 چیه به دختر عمه ی نازنینت اهانت شد؟! بهت -

 برخورد؟

 ...درکت نمی کنم مامان -
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 :ثریا با خشم نگاهش کرد و گفت

 بیچاره جادوت کردن... بفهم... بابات می خواد؛ دختر -

 .ریشتخواهرشو بندازه بیخ 

 چیزی نمانده بود؛ کنترلش را از دست بدهد و فریاد

 بکشد. هر کس دیگری جز مادرش بود، محال بود این

 همه توهین را تحمل کند. با صدایی که خشم زیاد

 :خشدار شده بود، پاسخ داد

 انقدر زمین و آسمون رو بهم ندوز... افسوس می -

 قه تخورم برای خزان که عمه ای مثل شما داره... عال

 ...به دایی هم شک برانگیزه

 حرف زیاد نزن... برادرم عزیزترین کسیه که برام -

 .مونده

 :با پوزخندی رو به مادرش گفت
 پس به عزیزترین کست بچسب و به من کاری نداشته -

 باش... من مثل دایی خام دستت نمی شم... نمی تونی؛

 .با این افکارت روی زندگی من سایه بندازی

 الی که دهانش خشک شده بود، با ناراحتیثریا در ح

 :غرید

 تو پسرمی... باید به حرفم گوش کنی... وگرنه شیرم -

 .رو حاللت نمی کنم

 با حرص به مادرش نگاهی کرد و با دندانهای بهم
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 :فشرده گفت

 پسرتم... بنده و برده نیستم، مامان... خودت رو با -

 ذار بهزمونه ای که توش زندگی می کنی، آپدیت کن. ن

 خاطر حقی که برای زندگیم برای خودم قائلم؛ بینمون

 فاصله بیوفته... من اگه می خواستم؛ بردگی کنم،

 .کامران خان از تو بیشتر هوامو داشت

 :ثریا با چشمانی گرد شده؛ نگاهش کرد و گفت

 سرکوفت پدرت رو به من می زنی؟ -

 نه سرکوفت نمی زنم... می خوام؛ جایگاه خودت رو -

 یادت بیارم... شما مادرمی و برام عزیزی... جایی به

 ...که بخوای این نسبت خونی رو میدون رزم کنی

 چی کار می کنی؟ -
 با دلخوری به مادرش نگاهی انداخت و ماشین را

 روشن کرد. در حالی که از پارک بیرون می آمد تا به

 :مسیرش ادامه دهد، پاسخ کوتاهی داد

 .ارمجای نفرتت... حسرت می ک -

 ثریا که منظورش را نفهمیده بود، با گیجی سرش را به

 :چپ و راست تکان داد و گفت

 منظورت چیه؟ -

 خودت فکر کن تا بهش برسی. دیگه حوصله ی کل -

 کل کردن ندارم. لطفا تا رسیدن به بیمارستان منو به
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 .حال خودم بذار

 با آرامش میان ماشینها حرکت می کرد و ثریا با

 ن به دهان گرفت. از حرف پسرش دلخورناراحتی زبا

 بود و به حالت قهر سکوت کرد. کارن از این سکوت

 .لذت بخش کمال استفاده را کرد

 ذهنش مانند کبوتری رها و آزاد به آسمان دختری

 پرواز کرد؛ که بی اراده او را به جنگیدن در برابر

 .مادرش وا می داشت

 با مروربه دختری فکر می کرد، که شبهای تارش را 

 دیدارهایشان و تصور ذهنی که از او داشت به صبح

 می رساند. تا به این سن رسیده بود، هیچ دختری تا

 .این حد او را به خود مشغول نکرده بود
 گاهی برای دیدارش اشتیاقی عجیب داشت. اشتیاقی که

 برایش ناآشنا و غریب بود. جثه ی ریزه میزه اش با

 ی بی نقصی بود کهآن صورت عروسکی ظریف تابلو

 آفریننده اش با صبر و بردباری زیادی آن را خلق کرده

 .بود؛ و همین تندیس زیبا مدام پیش چشمش بود

 دختری که در عین سادگی، نجابت نگاهش به دنیا می

 ارزید. وروجکی که بلبل زبانیش عاری از هر ناز و

 .کرشمه ای بود؛ زیادی او را شگفت زده می کرد

 ود که رودرویش ایستاده بود و از حقتنها دختری ب
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 خود دفاع کرده بود. مانند دختران دیگر که با دیدن تیپ

 و قیافه ی دخترکشش، با لوندی قصد اغوای او را

 داشتند، نبود... همین وقارش او را از دختران دیگر

 .متمایز می کرد و قلبش را به زنجیر می کشید

 

 .نمی رفت روز مهمانی شب یلدا یک روزهم از یادش

 با تمام زیبایی و جذابیت فوق العاده اش نه عشوه می

 آمد نه لوندی در رفتارش دیده می شد.چنان باوقار
 رفتار می کرد، هیچ پسری به خودش اجازه نمی داد،

 ...به او نزدیک شود

 وقتی پا روی ترمز گذاشت رو به مادرش و با آرامشی

 :که یاد خزان به دلش بخشیده بود، گفت

 امان من میرم دنبال خزان... خواهش می کنم، اگهم -

 من برات ارزش دارم، حرفی نزنی؛ خزان ناراحت

 بشه... اون دختر به اندازه ی کافی درد توی دلش

 داره... نمی خوام از طرف ما هم دردی به درداش

 .اضافه شه

 :ثریا ابرویی باال داد و با اخمهای درهم گفت

 .برات عزیز باشه ندیده بودم، کسی تا این حد -

 پلکهایش را با ناراحتی بست و نفسش را با خشم از

 سینه بیرون داد تا کنترلش را از دست ندهد. دستی
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 :میان موهای بلندش کشید و گفت

 کم بهتون احترام می ذارم؛ که کنایه می زنی؟ -

 ...احترامی که به خاطر یه دختر از بین بره -

 نخوای هم نرفته... اون دختر چه بخوای چه -

 دخترعمه م حساب می شه هم دخترداییم... کاش اینو

 .درک می کردین

 از ماشین پیاده شد و به ماشین تکیه داد. گوشی را از

 جیبش بیرون کشید و شماره ی خزان را گرفت. بعد از
 سه بوق تماس برقرار شد. صدای آرام و مالیمش در

 :گوشش طنین انداخت

 سالم. خوبین؟ -

 لبش نشست. به رفت و آمد دانشجوهالبخندی روی 

 چشم دوخته بود. پلکهایش را آرام روی هم گذاشت و

 :به آرامی گفت

 سالم... تو خوبی؟ -

 .ممنون -

 .بیرون دانشگاه منتظرتم -

 .چشم... االن میام -

 تماس قطع شد و گوشی را به آرامی روی سینه اش

 فشرد. چقدر رام و مطیع شده بود. از این خزان بیشتر

 خوشش می آمد. از شب پیش که باهم حرف زده بودند،
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 برای این دیدار لحظه شماری می کرد. اگر مادرش

 ....همراهش نبود، خیلی بهتر می شد

 :مادرش در ماشین را باز کرد و با طعنه گفت

 پرنسستون کی تشریف میارن؟ -

 :نچی کرد و با درماندگی رو به مادرش گفت

 ت سر دخترش چه جورکاش دایی شاهرخ بدونه پش -

 ...حرف می زنی

 !زیادی حرف می زنی، کارن -
 باشه من سکوت می کنم... مثل همیشه... شما هم -

 .مراعات برادرتون رو بکنین

 ثریا بادش خالی شد و با خشم درون ماشین نشست. با

 ظاهر شدن قدو باالی خزان در آستانه ی درورودی

 . خزان کهدانشگاه لبخندی بی اراده روی لبش نشست

 :نزدیک شد، سری به عالمت سالم تکان داد و گفت

 .شرمنده، بازم وبال گردنتون شدم -

 این چه حرفیه... همین که به حرفم گوش دادی؛ ازت -

 .ممنونم

 :خزان خندید و گفت

 باید به دایی ت بگم؛ چه برادرزاده ی دلسوزی -

 ...داره

 کهبه یکباره صدای زنی از داخل ماشین خزان را شو
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 .کرد

 داره دیر میشه؛ کارن... بجنب تا وقت مالقات تموم -

 .نشده

 .خزان خشکش زد. با کنجکاوی به کارن نگاه کرد

 :حرف نگاهش واضح بود. کارن لبخندی زد و گفت

 .مادرمه... همراه ما برای مالقات برادرش میاد -

 خزان به وضوح رنگش پرید و با زبانی که لکنت افتاده

 :بود، گفت
 ...اش از قبل می گفتی... من روم نمی شهک -

 کارن دستش را به صندلیش گرفت و جلو کشید تا خزان

 به راحتی سوار شود. در حینی که خزان را به سوار

 :شدن، ترغیب می کرد، گفت

 غریبگی نکن... مادرم هم زندایی سابقته هم عمه -

 ...ت

 چشمکی زد و به آرامی و طوری که مادرش نشنود؛

 :ردزمزمه ک

 .فقط کمی بداخالقه -

 رنگ لبهای خزان به یکباره سفید شد. هراسش بیشتر

 :از قبل در چشمانش عیان شد. کارن خندید و گفت

 .سوار شو، خودم هواتو دارم -

 لبخند نیمه جانی روی لبان خزان نقش بست و در حینی
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 که خم شده بود تا روی صندلی عقب بنشیند، سالم

 دلی نشست، ثریا به عقبآرامی گفت. وقتی روی صن

 چرخید؛ تا نگاهی به صورتش بیاندازد. با دیدن چهره

 ی خزان، شوکه شد. لبخند کمرنگی که روی لبش نقش

 بسته بود، کم کم محو شد. خزان با دیدن تغییر نگاه

 :کارن به زحمت آب دهانش را قورت داد و گفت

 

ا آقمادر ببخشید مزاحمتون شدم. نمی خواستم زحمتی برای -

 ...کارن باشم
 کارن لبخندی زد و در حینی که در ماشین را می بست؛

 :گفت

 این چه حرفیه؟ خودم خواستم بیام دنبالت. درک می -

 .کنم، چقدر این دیدار برات سخته

 

 ثریا ابرویی باال داد و به سمت جلو چرخید. رو به

 :کارن کرد و گفت

 همه باید از خداشم باشه... داره پدرشو بعد از این -

 سال پنهون کار ِی دایی موذیش می بینه... االن باید

 .توی دلش عروسی باشه

 خزان آب دهانش را قورت داد و سکوت کرد. شرم

 .دخترانه اش اجازه ی بروز احساساتش را نمی داد
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 شخصی که حرف می زد، عمه ی او می شد. عمه ای

 مادرش در موردشکردن  که هیچ حرفی جز بدبخت 

 :کارن به جای او جواب داد نشنیده بود.

 از نظر شما این دیدار راحته... اما برای خزان یه -

 .چالش بزرگه
 تقصیر دایی بی رحمشه که این همه سال اونو از -

 پدرش دور نگه داشته... باید از دایی و پدربزرگش

 شاکی باشه... وگرنه شاهرخ از روزی که شنیده، داره

 .برای دیدنش بال بال می زنه

 .امان االن وقت این حرفا نیستم -

 درسکوت به حرفهایشان گوش می داد. وقتی ماشین از

 حرکت ایستاد، کارن ازماشین پیاده شد. صندلیش را

 جلو کشید و راه را برایش باز کرد. وقتی از ماشین

 پیاده شد، متوجه شد بیمارستان دیگری آمده اند. با

 :تعجب به سردر بیمارستان نگاهی کرد و گفت

 ...سری قبل اینجا نیومدیم -

 کارن سری تکان داد و تا لب باز کرد؛ پاسخش را

 بدهد، ثریا که از ماشین پیاده شده بود، نگاهی به

 :خزان کرد و گفت

 دست پخت خودت عزیزم.. اون بار که به دیدن پدرت -

 نرفتی؛ انقدر فشار عصبی بهش وارد شد که نیمه شب
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 این بیمارستان منتقل سکته خفیفی کرد. برای انژیو به

 .شد

 نیش کالم ثریا تا عمق قلبش نفوذ کرد. حس بدی نسبت

 به او پیدا کرد. ترجیح داد؛ سکوت کند و احترام
 خودش را نگه دارد. قبل از ورود به ساختمان کارن رو

 :به مادرش کرد و گفت

 .مامان؛ بهتره این مالقات دونفره برگذار بشه -

 :و گفتثریا ابرویی باال انداخت 

 غریبه شدم؟ -

 :کارن نچی کرد و گفت

 نخواسته ی دایی شاهرخه... بعد از بیرون اومد-

 .خزان شما برو

 ثریا با ناراحتی به خزان نگاهی کرد. بدون توجه به

 کارن، روبروی دختری که زیباییش او را تحت تأثیر

 قرار داده بود، ایستاد و دستش را روی صورت سرد و

 شت. با نرمش صدو هشتاد درجهیخ زده ی خزان گذا

 :ای گفت

 ر خوب... تو مثل مادرت مایه ی عذاب برادرمدختِ  -

 نباش... وقتی کتایون بی هوا خودش رو گم و گورکرد،

 خیلی شاهرخ ناراحتی کشید... تا االنم فکر می کردیم،

 مادرت زنده س... این دوری چند ساله بیشتر از همه
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 م علم غیب نداشته کهتقصیر دایی جانت بوده... برادر

 خبرداشته باشه بچه ای از کتایون داره... پس مهربون

 باش. حتی اگه کاری برات نکرده باشه، خونش توی

 .رگاته... حق به گردنت داره
 خزان در خود فرو رفت و مؤدبانه چشمی گفت. کارن با

 دیدن رنگ پریده و معذب بودنش به آرامی کنارش

 باز کرد و او را به سمت ایستاد. با دست راهی برایش

 ساختمان هدایت کرد. ثریا بیرون ساختمان ماند و رفتن

 .آن دو را نظاره کرد

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

 بدنم مانند بید مجنون می لرزید. اگر نگاه حمایتگر

 کارن نبود، جلوی مادرش زانو به زمین می زدم. نگاه

 اولش بند دلم را پاره کرد. هیچ حس خوبی به او

 داشتم. معذب بودم و در تمام مسیر سرم را پایینن

 انداخته بودم، مبادا برگردد و چشم در چشم شویم. تازه

 .دلیل رفتار باصالبت تا حدی سرد کارن را می فهمیدم

 با اینکه دوست نداشتم، کسی را از روی ظاهرش

 قضاوت کنم؛ اما مادرکارن بی نهایت متکبر و مغرور

 ی که روبروی در ورودیبه نظر می رسید. حرفهای

 ساختمان با تحکم بیان کرد، بیشتر حالت دستوری

 ...داشت تا توصیه ی مهربانانه
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 خزان حالت خوبه؟ -

 .خوب نبودم و نگاه لرزانم به صورتش، پاسخش را داد

 نفس عمیقی کشید و ایستاد. دستش را کمی باال آورد و

 :گفت
 بی موقع می دونم دیدار با مادرم در این شرایط خیلی -

 بود. از دست من خارج بود؛ وگرنه می دونستم در

 چنین روزی نباید چنین برخوردی صورت بگیره... تو

 .فقط به پدرت فکر کن

 .حس می کردم، روح از بدنم در حال خارج شدن است

 سرم گیج می رفت و استرس زیاد دل و روده ام را بهم

 کیهپیچانده بود. تلویی خوردم و به دیوار پشت سر ت

 :دادم و گفتم

 ...سخته -

 چشمانم سیاهی رفت. به اجبار پلکهایم را روی هم

 فشردم و نفس عمیقی کشیدم. باید این راه را تا آخر می

 رفتم. مرگ نبود که چاره نداشته باشد. به خودم

 ...دلداری می دادم

 ناهار خوردی؟ -

 با گیجی نگاهش کردم. خودش از حالم فهمید و با

 :ناراحتی گفت

 چرا زودتر نگفتی؟ -
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 با آن زنی که کنارش نشسته بود، همین مانده بود؛

 بگویم؛ گرسنه ام و تحقیر شوم. دست لرزانم را به

 :دیوار گرفتم و گفتم

 .زودتر بریم. حالم خوب نیست -
 .اگه خیلی سخته... بریم بعدا میایم -

 

 باید با این چالش روبرو می شدم. االن با دوساعت

 وز دیگر توفیری نداشت. هر چند که مندیگر یا دو ر

 حرفی برای گفتن نداشتم. نمی دانستم؛ پدری که تا به

 حال از وجودم خبر نداشته؛ چه حرفی با من داشت که

 .تا این اندازه به این دیدار اصرار داشت

 .نه بریم -

 :دری که کنارم قرار داشت، را نشان داد و گفت

 .؛ تا راحت باشیهمین اتاقه... من بیرون می مونم -

 مانند کسی که به مسلخ می رود؛ با ترس به در اتاق

 .نگاهی کردم و به سمت کارن چرخیدم

 میشه شما هم بیای؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 ...دختر خوب... اونی که توی اون اتاقه... پدرته -

 .غریبه نیست. نترس؛ برو تو

 با دست پشت کمرم را با فشار اندکی به سمت اتاق هول
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 داد. از تماس دستش لرزه ی خفیفی وجودم را در
 برگرفت. ماهیچه هایم منقبض شد و روح از تنم جدا

 شد. برای اینکه تماس دستش زودتر برطرف شود، با

 زانوانی سست سریعا وارد اتاق شدم. به شروین لعنت

 فرستادم و سعی کردم با توجه به مردی که روی تخت

 دون قصد و غرض راخوابیده بود، آن تماس فیزیکی ب

 .فراموش کنم

 با شنیدن صدای پایم، سرش به سمتم چرخید. الغرتر

 از چند روز قبل شده بود و پای چشمانش هاله ای تیره

 رنگ دیده می شد. اشکی که در چشمانش می لغزید،

 قلبم را زیرورو کرد. بغضی سنگین به حنجره ام خنج

 مکشید. با صدایی که به زحمت شنیده می شد؛ سال

 کردم. لوله های تنفسی به بینی اش وصل بود. لبخندی

 روی لبش نقش بست و زیر پوست صورت رنگ پریده

 اش خون دوید و به سرخی گرایید. دستش را دراز کرد

 :و با صدایی که از شوق می لرزید؛ لب زد

 .سالم به روی ماهت، دخترم... بیا نزدیکتر -

 . ادب حکم میبا دو قدم جلو رفتن، کنار تخت ایستادم

 کرد، حالش را بپرسم؛ حتی اگر غریبه ی هفت پشته

 .بود

 حالتون خوبه؟ -
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 :با مهربانی به صورتم خیره شد و گفت
 حاال که تو اومدی، خیلی خوبم... دلم می خواست قبل -

 از گرفتاری و اسیری حتما از نزدیک ببینمت و باهات

 .حرف بزنم

 .من در خدمتم -

 :ابرو درهم کشید و گفت

 مثل غریبه ها حرف نزن. تو منشی شرکتم نیستی که -

 .این جور حرف می زنی

 رایش که همیشه همراهم بود،یاد آن نگاههای تیز و بّ 

 :حالم را بد می کرد. بی اراده پوزخندی زدم و گفتم

 فکر کنم، رابطه تون با منشی شرکتتون خیلی وسیع -

 .تر از نسبت خونی ما باشه

 .لکهایش را روی هم گذاشتنفس عمیقی کشید و پ

 :فشاری به روی چشمانش آورد و گفت

 .شرمندگیم رو به روم نیار -

 مادرم بچه دار نمی شد و شما حسرت بچه داشتی که -

 ....زن دوم گرفتی و زن اولت رو زیرپات خورد کردی

 ...االن زن دومت چه مشکلی داره که

 رد،با ناراحتی پلکهایش را باز کرد و با دست اشاره ک

 .سکوت کنم

 هیچی نگو... هر کس نقطه ضعفی توی زندگیش -
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 ...داره
 نقطه ضعف شما تنوع طلبیه؟ -

 سرش را به سمت مخالف چرخاند و به پنجره خیره

 :شد. با صدایی که به زحمت شنیده می شد، گفت

 در این سالها کجا بودی و چطور بزرگ شدی؟ سختی -

 که نکشیدی؟

 رانه مسیر بحث را تغییرپوزخندم پررنگ تر شد. ماه

 .داد. به پنجره نگاهی کردم و نفس عمیقی کشیدم

 مطمئنا جایی که زندگی می کردم، خیلی بهتر از این -

 زندگیه که دارم باهاش روبرو می شم. آدمای خوب و

 پاک با دالی باصفا... پدرو مادری که بیشتر از بچه

 .های واقعیشون به من خدمت می کردن

 

 دخترم... اگه مادرت لجبازی نمی کرد وکنایه نزن  -

 دایی ت کینه نداشت، زیر پروبال خودم پرنسس وار

 ...زندگی می کردی. از داییت شنیدم توی روستا بودی

 اگه خبر داشتم، وجود داری و در اونجا زندگی می

 کنی، محال بود، یه لحظه تو رو توی اون روستا رها

 .می کردم

 جوانی نکرده به زیردلم کباب شد برای مادری که 

 :خاک رفت. آهی از ته دل کشیدم و گفتم
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 خوشحالم که شما خبر نداشتی... زیر دست زن بابا -

 بزرگ شدن به مراتب دردناکتر از اونجایی بود که
 زندگی می کردم... مهر و محبتی که بابا مهدی و مامان

 زهرا نثارم می کردن، انقدر باارزشه که با هیچ ثروت

 .بل مقایسه نیستو مکنتی قا

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 خوشحالم از زندگیت راضی هستی... خدا رو شکر -

 الاقل اون دایی بی مصرفت فکرش خوب کار کرده و تو

 .رو به افراد مناسبی سپرده

 ناسزایی که به دایی کامران گفت؛ خونم را به جوش

 آورد. لب گزیدم و سکوت کردم. بعد از مکث کوتاهی

 :گفت

 ا از من بدت میاد؟ من اگه می دونستم دختر گلیچر -

 ...مثل تو دارم، محال بود از خودم دورت کنم

 می شه بدونم، چرا اصرار به این دیدار داشتین؟ -

 :به ساعتم اشاره کردم و گفتم

 ...فکر کنم، االن خانواده تون به عیادتون میان -

 .دوست ندارم در حضور اونها این جا باشم

 :هم کرد و گفتبا حسرت نگا

 .فروغ پذیرفته که با تو رودررو شه -

 خودخواهی در خونشان بود. پوزخندی زدم و جواب
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 :دادم
 فقط فروغ خانم و نظرش مهمه؟ ایشون چه پذیرفته -

 باشن چه نپذیرفته باشن؛ من نمی تونم ایشون رو

 ...بپذیرم

 

 - ؟ اون خواهرتهچیگندم ...

 - اشته باشید باگندم موضوعش فرق داره... توقع ند

 مادرم رو به آتیش یتمام زندگ یکه با سنگدل سیک

 هوار شد، راحت برخورد کنم سرشکشید و روی .

 :سری به تأیید حرفم تکان داد و گفت

 معذرت می خوام... متوجه این حال و روحیه ت -

 .نبودم

 نگاهی به ساعت کردم... یک ربع ساعت گذشته بود،

 تابستانی طوالنی و کشدار،اما برای من مانند یک روز 

 گذشت. عرق سردی روی تنم نشسته بود و حس پاهایم

 .رفته بود. توان ایستادن نداشتم

 .با اجازه تون اگه حرفی نمونده؛ من برم -

 .دستش دراز شد و بی هوا دستم را در دست گرفت

 تمام سلولهای بدنم دچار لرزش شد. گویا برق دویست
 د. فکر اینکه این دستهاو بیست ولت بهم وصل شده بو

 .هم مانند دستان شروین هرز می رود، حالم را بد کرد
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 .پدرم بود اما حس بدی در بند بند وجودم رخنه کرد

 چیزی نمانده بود، عق بزنم. به آرامی دستم را از

 :دستش بیرون کشیدم و او با ناراحتی گفت

 گفتم بیایی این جا با هم حرف بزنیم و تصمیم درستی -

 ....مورد نسبت خونیمون بگیریم... هم اینکهدر 

 مکث کرد و نفس عمیقی کشید. نفسش به شماره افتاده

 :بود و حالت چشمانش تغییر کرده بود. به آرامی گفت

 .کارن رو صدا کن -

 کمی نگران شدم. ترس داشتم، حالش بد شود و به

 گردن من بیوفتد. وقتی به سمت در رفتم؛ کنج دلم

 یده می شد. به واقع وقتی رنگشکورسوی محبتی د

 تغییر کرد، ترسیدم. ترس از اینکه وضعش وخیم تر از

 آنی که هست شود؛ دلم را لرزاند. اگر پیوند خونیمان

 واقعی باشد، باید این کشش را پای آن خونی بگذارم که

 .در رگهایم جریان داشت

 در را باز کردم و کارن را صدا کردم. کارن روبرروی

 دیوار تکیه داده بود و سرش پایین بود. با در اتاق به

 :شنیدن اسمش سرش باال آمد و با نگرانی پرسید

 چیزی شده؟ -
 .داییت کارت داره -

 :پوزخندی زد و به آرامی گفت
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 .بابای خودتم هست -

 بابای یه روزه؟ -

 ...حاال... هر چی -

 هر دو به سمت تخت رفتیم. شاهرخ با دیدن کارن او را

 خت فرا خواند. من در سمت راست بودم وسمت دیگر ت

 او درسمت چپ تخت... شاهرخ ملتمسانه به کارن نگاه

 :کرد و گفت

 قبال بهت گفته بودم، بستر آزمایش ژنتیک را فراهم -

 کن تا بتونم اسمش رو توی شناسنامه م بیارم... در این

 مورد چی کار کردی؟

 شوکه شدم. این مرد هنوز باور نداشت من دخترش

 ستم... آهی از ته دل کشیدم و به جای کارن پاسخه

 :دادم

 وقتی هنوزم منو باور ندارین؛ احتیاجی به اسم شما -

 ...توی شناسنامه ندارم

 کارن با ابرو اشاره کرد؛ سکوت کنم. به آنی دهانم را

 :بستم و کارن رو به شاهرخ گفت

 به وکیلتون گفتم تا کارای اداریش رو انجام بده. هر -

 .حکم دادگاه اومد، برای آزمایش اقدام می کنیموقت 
 :بعد رو به من کرد و گفت

 برای تغییر نام پدر و نام خانوادگیت باید از طریق -
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 دادگاه اقدام کنیم. با آزمایش ژنتیک می تونیم، اثبات

 کنیم فرزند دایی شاهرخی و ثبت احوال نام خانوادگی و

 .نام پدرومادرت رو تغییر می ده

 دم و از درون تهی شدم. فکر اینکه اسمسکوت کر

 زهرا ومهدی از شناسنامه ام حذف شود؛ حالم را بد

 کرد. آنها برایم مادری و پدری کردند. سرم را پایین

 :انداختم و با صدایی که می لرزید، لب زدم

 .من نمی خوام -

 :هر دو با تعجب نگاهم کردند. کارن گفت

 چی رو نمی خوای؟ -

 تم و به صورت پدر جدیدم خیره شدم وسرم را باال گرف

 :گفتم

 نمی خوام اسم مامان زهرا و بابا مهدی از شناسنامه -

 م پاک شه. کسایی که سالها با قلب مهربونشون منو

 بزرگ کردن و برام زحمت کشیدن؛ ارزششون خیلی

 باالتر از اینیه که اسمشون رو از شناسنامه م حذف

 .کنم

 یر لب ناسزایی به داییشاهرخ از ناراحتی سرخ شد. ز

 :کامران گفت و رو به کارن گفت
 حاال هی بگو به پدرم فحش نده... خدا لعنتش کنه که -

 من و دخترمو به چنین روزی انداخته... سوختن داره
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 وقتی می بینم بچه م با من غریبگی می کنه و

 ....حاضرنیست اسم منو توی شناسنامه ش داشته باشه

 :م و گفتمسری به تأسف تکان داد

 اتفاقا بهترین کارو دایی کامران کرد و من ازش -

 ...متشکرم

 شاهرخ با حیرت به دهانم چشم دوخت. تپش قلبم باال

 بود و نمی توانستم این حجم از فشار روحی را با

 سکوت تحمل کنم. دستان لرزانم را روبروی صورتش

 :گرفتم و گفتم

 ود... ازاین لرزاشا تا وقتی شما نبودی، با من نب -

 وقتی شناختمتون یه روز خوش ندارم... دایی نذاشت

 من زیر دست زن بابا و پدری بزرگ شم که عاطفه ای

 به مادرم نداشت. وقتی مادرم براتون ارزش نداشت؛

 محال بود؛ من براتون باارزش باشم. من پیش کسایی

 بزرگ شدم که بدون نسبت خونی... از من بهتر از

 ...ت می کردندخترای خودشون مراقب

 

 گیبرای اون زند ترامیکه ارزش و اح سیخزان !اون ک-

 ...هوا غیبش زد یقائل نبود؛ کتایون بود که ب

 با بغض به لبهای بی رنگ شاهرخ که اسمم را صدا زد

 .و مادرم را متهم کرد، خیره شدم. زمان سکوت نبود
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 باید از مادری که دستش از دنیا کوتاه بود، دخترانه

 :کردم. با چشمانی پراشک گفتمدفاع می 

 شاید شما خبر نداشته باشید... اونی که باعث شد؛ -

 مادرم زندگی با شما رو به هیچ حساب نکنه و ازتون

 دوری کنه، همسر دومتون بود. همونی که با سنگدلی

 تمام به خونه ی مادرم اومد و با بی رحمی تمام حامله

 از زندگی بودنش را به رخ مادرم کشید و ازش خواست

 عاشقانه ی خودش و شما بیرون بره... با وقاحت تمام

 مادرم رو سدی برای خوشی خودش و شما می

 ...دونست... مادرم وقتی فهمید، چه بالیی سرش اومده

 انقدر عزت نفس داشت که آویزون زندگی مرد بی

 عاطفه ای چون شما نباشه... راه درست رو انتخاب

 فتخار می کنم. زندگی درکرد و من به این انتخابش ا

 .کنار مردانی چون شما، عذاب الیمی بیش نیست

 رنگ شاهرخ با هر جمله ای که تمام می شد، به

 سرخی می رفت و کارن میان حرفهایم مدام اسمم را
 صدا می زد تا آرام شوم... اما نمی توانستم سکوت کنم

 تا او برای خودش یکه تازی کند. هنوز انقدر به او و

 رانه اش متصل نبودم که نتوانم؛ واقعیت را بیانحس پد

 نکنم. وقتی دانه های درشت عرق روی پیشانیش

 نشست، سکوت کردم. قدمی به عقب برداشتم و رو به
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 :کارن گفتم

 .فکر نکنم حرف دیگه ای مونده باشه. من میرم -

 :شاهرخ با صدایی که از ته چاه بیرون می آمد، گفت

 ...صبر کن -

 گاهش کردم. اشک در چشمانش حلقه زدهبا دلخوری ن

 بود. با دیدن آن اشکها، بی اراده اشک داغی روی

 صورتم چکید. از اینکه رنجانده بودمش، عذاب وجدان

 داشتم. اما فشاری که روی قلبم حس می کردم، مرا از

 خود بی خود کرد. وقتی نگاهش با قطره اشکی که

 :ادروی گونه ام سر خورد، پایین آمد؛ ادامه د

 .برات جبران می کنم؛ دخترم... تو فقط منو ببخش -

 :با چانه ای لرزان از بغض لب زدم

 .مادرم باید شما رو ببخشه -

 :اشکش سرازیر شد و کارن به آرامی گفت

 ...خزان خانوم... کمی مراعات کن... پدرت بیماره -
 شاهرخ دستش را به عالمت سکوت برای کارن باال

 :تبرد و با ناراحتی گف

 حقمه... سالها مثل کبک سرم زیر برف بود و از -

 هیچی خبر نداشتم... حس می کنم از یه خواب

 .زمستونی بیدار شدم

 :رو به من کرد و گفت
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 بذار برات پدری کنم... قلبم آتیش می گیره اسم مرد -

 ... دیگه ای

 ...اون مرد پدرمه... خواهش می کنم -

 :و گفتدستش را باال برد و سری تکان داد 

 برای پدرت احترام قائلم و اگه فرصتی داشتم حتما به -

 دست بوسش می رفتم... اما بعد از من تو باید اون

 شرکت و زندگی رو به دست بگیری... گندم بیماره و

 احتیاج به مراقبت داره... پام به دادگاه برسه نمی

 .دونم، کی خالص می شم... می خوام حامیشون باشی

 .ب گرد شد. معنی حرفش را نمی فهمیدمچشمانم از تعج

 :با بهت لبهایم را به آرامی تکان دادم و گفتم

 من؟ -

 :سرش را رو به پایین تکان داد و گفت

 مشیت خدا بود که با ناراحتی که قلبم برام درست -

 .کرد، فرصت بیشتری داشته باشم تا بتونم تو رو ببینم
 کنارازت می خوام بعد از من به شرکت بری و در 

 کارن امور شرکت رو یاد بگیری... من برم زندان گندم

 ...تنها می مونه... فروغ نمی تونه

 :صدایی با تحکم گفت

 فروغ یه شیرزنه... چرا فکر می کنی؛ انقدر بی دست -

 و پاست که نتونه، خودش و دخترش رو جمع کنه؟
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 فکر کردی انقدر بدبختم که منتظر بشینم این یه الف

 به من خرجی بده؟بچه بیاد و 

 نگاه هر سه ی ما به سمت پشت سرم کشیده شد. با

 دیدن صورت سرخ و چشمان از حدقه در آمده ی

 فروغ، قلبم از حرکت ایستاد. این زنی نبود که در خانه

 ی دایی کامران چاپلوسی می کرد و مؤدبانه از دیدارم

 ابراز خوشبختی کرد؛ در حال حاضر مانند ماده شیری

 مش دست درازی شده باشد، به من خیرهکه به حری

 شده بود. کارن با دیدن اوضاع به سمت زن داییش گام

 :برداشت و روبرویش ایستاد. با احترام خاصی گفت

 زن دایی اشتباه برداشت نکنین... دایی چنین قصدی -

 که شما فکر میکنی، نداشت... تا آخر به حرفاش گوش

 ...کنین بعد

 ار زد و رو به شوهرش کردفروغ کارن را با دست کن

 :و گفت
 دستت درد نکنه... بعد از این همه سال زندگی... حاال -

 امورات اون شرکت رو داری به این نیم وجبی می

 سپاری؟ مثال می خوای این جوری ثابت کنی، بابای

 م من چی می شه؟خوبی هستی؟ پس حق گند

 :شاهرخ با اخم نگاهش کرد و رو به کارن گفت

 ...تم؛ امروز تنها مالقاتیم شما باشین... چرامگه نگف -
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 :فروغ با خشم غرید

 ههه. فکر کردی انقدر هالوئم که بشینم و ببینم چه -

 ...جوری منو و بچه مو زیر دست این دختر می فرستی

 فکر کردی می ذارم منو تحقیر کنی... از فردا خودم

 ...میرم توی شرکت

 :شاهرخ نیم خیز شد و غرید

 زن... تو باید همه ی حواست به گندمخفه شو  -

 باشه... چه بخوای چه نخوای، خزان دخترمه... داره

 مهندسی عمران می خونه و می تونه اسم اون شرکت

 ...رو باال بکشه

 

 - این بارو تو خفه شو ...این همه سال خفه خون

 نگفتم؛ یزیزدم و چ یتم و خودمو به نفهمگرف

 گیمو به دست اینذارم زند یخیالت برت داشته؟ نم

 یه الف بچه بسپاری ...خودم از پس همه ی کارا

 ... تونه از پس خودش بربیاد یبرمیام ...گندم هم م

 مگه من همه جا دنبالش بودم تاحاال...

 کالفه از جدالی که بین زن و شوهر شروع شده بود،

 .کم کم عقب رفتم و خودم را به در اتاق رساندم

 انداخته بود. حال تهوعماسترس وجودم را به رعشه 

 شدید شده بود. توان ایستادن و شنید ِن حرفهایی که
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 برایم دردناک بود؛ را نداشتم. همین که به سمت راهرو

 :قدم برداشتم، کارن کنارم ایستاد و گفت

 متاسفم... قرار نبود، امروز زن دایی به مالقاتی -

 به بیاد... با این رفتار فروغ... پدرت بیشتر مشتاقه تو

 ...اون شرکت بیایی

 :با چشمان خیس از اشک نگاهش کردم و گفتم

 ...من هیچ وقت پامو توی اون شرکت نمی ذارم -

 .باید برای آینده ت هم شده؛ از خودت جنم نشون بدی -

 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 من غاصب نیستم... من مثل فروغ نیستم... نمی تونم -

 وزده سال بیام و زندگیشو به چنگبعد از هیجده، ن
 بگیرم... من آرامش زندگی خودمو بیشتر از این جنگ

 .و جدلها دوست دارم

 به این راحتی تسلیم می شی؟ -

 :با خشم نگاهش کردم و گفتم

 من برای جنگ نیومدم که تسلیم بشم... من توی -

 زندگی دایی شما هیچ کاره ام... اگه زنش بفهمه؛ قراره

 ناسنامه ی شاهرخ رفته... تیکه پاره م میاسمم توی ش

 ...کنه

 !اشتباه می کنی... فروغ شوکه شده... زن مهربونیه -

 :با پوزخندی به خوش باوریش نگاه کردم و گفتم
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 شاید سنم کم باشه... اما احساسم بهم دروغ نمی -

 گه... اون ماده شیری که من دیدم، از ترس اینکه ذره

 ...د، از هیچ کاری ِابا ندارهای از زندگیش سمت من بیا

 :کالفه دستی میان موهای بلندش کشید و گفت

 یعنی از ترست نمی خوای چنین پیشنهاد خوبی رو -

 قبول کنی؟

 سرم را به چپ و راست تکان دادم و اشک از چشمانم

 :سرازیر شد. با بغض گفتم

 زندگی ساده ی خودمو بیشتر از هر چیزی دوست -

 جنگیدن با زنی که یه بار مادرم رودارم... من مایل به 

 ...کیش و مات کرده نیستم
 بیرون ساختمان که رسیدیم، سوز سردی به صورتم

 خورد. اشکم بند نمی آمد. دلم گرفته بود و توهین

 فروغ برایم سنگین تمام شده بود. حس یک غاصب بهم

 دست داد. پدر تازه از راه رسیده، حق نداشت؛ مرا با

 ر کند و خودش با خیال راحت باخانواده اش درگی

 .کارهایی که کرده بود، سرگرم باشد

 لرزش بدنم بیشتر شد. صورت خیسم سرما را به زیر

 پوستم تزریق کرد. با کف دست اشکهایم را پاک کردم

 و به خاطر سرما دستانم را روی سینه گره زدم. به

 .یکباره بازویم را کشید و مرا وادار به ایستادن کرد
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 هم ایستادیم و نگاه نگرانش را به چشمانم روبروی

 دوخت. ترحم بود یا دلش سوخته بود، هر چه بود با

 :لحن مهربان و آرامی گفت

 کمی فکر کن دختر... به جای مادرت تو بجنگ. پدرت -

 حقی به گردنت داره که تا حاال به تعویق افتاده... حتما

 موضوعی در بینه که دایی می خواد؛ زندگیش رو دست

 تو بسپره... مطمئن باش با هوشی که داری می تونی

 ...قبل از تموم شدن درست، کار رو به دست بگیری

 نفس عمیقی کشیدم و از سردرد چشمانم را بستم و

 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 .زندگی اونا به من ربطی نداره -
 .با انگشت میانی روی شقیقه ام فشار وارد کردم

 از درد در حال ترکیدن بود. فهمید حالم خوبچشمانم 

 :نیست. به آرامی گفت

 بهتره زودتر بریم عمارت... کمی استراحت کن و در -

 .زمان مناسب روی حرفام فکر کن

 سری به تایید حرفش تکان دادم و از پله های جلوی

 ساختمان پایین آمدیم. به یکباره مادرش از روی

 بلند شد و به سمتماننیمکتی که در آن نزدیکی بود، 

 :آمد. با دیدن چشمان سرخ من رو به کارن گفت

 چه خبر؟ فروغ چیزی گفت؟ -
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 :به یکباره کارن اخم در هم کشید و با دلخوری گفت

 شما به فروغ خبر دادی؛ که بیاد؟ -

 :مادرش شانه ای باال انداخت و گفت

 نه... من چه کاره ام؟ خودش هراسون وارد -

 ی اسمشو صدا کردم، متوجه نشد وبیمارستان شد. حت

 .پرید داخل ساختمون

 :کارن نفسش را پر حرص بیرون داد و گفت

 شما برو باال دیدن دایی... من باید خزان رو به -

 .عمارت برسونم

 :ثریا پشت چشمی نازک کرد و گفت
 بابات شغل آژانس و بادیگاردی رو باهم بهت محول -

 کرده؟

 مامان؟ -

 به کارن رو به من پوزخندی زد وبه جای جواب دادن 

 :گفت

 .از دیدنت خوشحال شدم -

 نفرتی که در کالمش موج می زد و خالف حرفش بود؛

 را نادیده گرفتم و مؤدبانه سرم را رو به پایین تکان

 :دادم. با صدایی آرام پاسخ دادم

 ممنون. منم از دیدنتون خیلی خوشحالم... شرمنده در -

 .بد موقعی مزاحمتون شدم
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 :دستی روی شانه ام زد و گفت

 بد موقع اومدنت به کنار... یقین دارم کامران زمانش -

 رو خوب برنامه ریزی کرده... باالخره می فهمم چی تو

 .کله ی خودش و خواهرزاده ش می گذره

 :کارن با ناراحتی گفت

 مامان؟ -

 لبخند موذیانه ای به نگاه اخطاردهنده ی پسرش زد و

 :ی پسرش گذاشت و گفت دستش را روی شانه

 می دونی اهل تملق بی جا نیستم... من بعد از وقت -

 مالقات با فروغ می رم... شنیدم حال گندم امروز خوب

 نبوده... از وقتی شنیده پدرش قبال زن داشته و حاال یه

 خواهرم براش سبز شده، ریخته بهم... تو هم بیا اونجا

 .تا باهم برگردیم

 :کارن نچی کرد و گفت

 دیگه وقت ندارم بیام اونجا... با آژانس برو... باید -

 .برم خونه ی خودم... یه پروژه توی دستمه

 اوکی... برای بقیه وقت داری به من می رسی؛ پروژه -

 !داری

 بدون اینکه منتظر پاسخ کارن باشد؛ دستش را به

 :عالمت خداحافظی تکانی داد و رو به من گفت

 رانت سالم برسون و بگو؛من رفتم... به دایی کام -
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 .کور خوندی... من حواسم خیلی جمعه

 گیج و گنگ نگاهش کردم و قبل از واکنش کارن از ما

 دور شد و وارد ساختمان بیمارستان شد. بهت زده

 !رفتنش را تماشا می کردم. منظورش چه بود؟

 .بیا بریم، یخ زدی دختر -
 .بدون هیچ حرفی همراهش از بیمارستان خارج شدم

 ن ماشینسوار ماشین که شدم؛ بعد از روشن کرد

 :بخاری را زد و گفت

 باید کم کم به فکر آموزش رانندگی باشی. توی تهران -

 .الزمت میشه

 حس سربار بودن روی قلبم سنگینی کرد. فکر اینکه

 مادرش او را راننده ی آژانس من خوانده بود، تمام

 را پایینحس های بد دنیا را روی قلبم هوار کرد. سرم 

 انداختم و در حینی که ماشین را از پارک بیرون می

 :کشید، لب زدم

 ببخشید، مزاحمتون شدم. اگه به اصرار خودتون -

 .نبود، محال بود؛ باعث زحمتتون می شدم

 :ابرویی باال داد و نیم نگاهی به صورتم انداخت و گفت

 این چه حرفیه؟ من با میل خودم اومدم دنبالت... اگه -

 حرفو زدم، برای اینه که بتونی هر جا دلت اون

 .خواست با ماشین بری و استقالل داشته باشی
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 منظورش هر چه بود، برای منی که پولی برای خرید

 .یک ماشین ارزان قیمت هم نداشتم، حرف نابجایی بود

 .سکوت کردم و پاسخی ندادم
 صحنه های چند لحظه پیش دوباره پیش چشمم جان

 جی کرد ِن حرفهایی که شنیدم، بودمگرفت. در حال حال

 :که کارن با نگرانی پرسید

 دلخوری؟ -

 .نه -

 از لحنت مشخصه از دستت بربیاد، گردنم رو می -

 زنی؟

 گیج و گنگ نگاهش کردم. چرا باید چنین فکری در

 موردم داشته باشد؟

 چرا؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 می دونم از حرفهای مادرم ناراحت شدی... زبونش -

 .نیش داره اما ذاتاً مهربونه

 :لبخند کمرنگی روی لب نشاندم و گفتم

 حتی در مورد من و مادرم؟ -

 با نگاهی پاسخم را داد و سکوت کرد. بعد از طی

 مسیری که در سکوت گذشت، کنار دیوار عمارت

 ماشین را پارک کرد و ماشین را خاموش کرد. هر دو
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 ین که دستم بهپیاده شدیم و پشت در حیاط ایستادیم. هم

 :سمتم زنگ باال رفت؛ میان راه دستم را گرفت و گفت
 ...مادرم هر اخالقی داشته باشه، به خودش مربوطه -

 .رفتارش رو به پای من نزن

 در دلم به حرفش خندیدم. یادش رفت؛ خودش هم

 درست مانند مادرش رفتار می کرد و یک ماهی می شد

 ه از ساعاتیکه رفتارش با من خوب شده... سوالی ک

 پیش با دیدن مادرش در ذهنم شکل گرفته بود را با

 .نرمش خاصی به زبان آوردم

 مادرت چرا از من و خانواده م نفرت داره؟ -

 .نگاهش روی چشمانم میخ شد و نفس عمیقی کشید

 :شانه ای باال انداخت و گفت

 باور کن؛ دقیق نمی دونم... شاید در گذشته چیزهایی -

 ...لش موندهبوده که روی د

 در اون گذشته من حضور نداشتم... اما نگاه مادرت -

 .به من زیاد دوستانه نبود

 :دستش را روی زنگ گذاشت و گفت

 هنوز به حضورت عادت نکرده... قول می دم تا چند -

 .ماه دیگه مثل گندم براش عزیز بشی

 

 .در با صدای تیکی باز شد و هر دو وارد حیاط شدیم
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 که میوه های نارنجی رنگش او را جز درخت خرمالو

 زیبا کرده بود، درختان دیگر عریان و در خواب

 زمستانی بودند. اگر سردرد نداشتم حتما چند تا

 خرمالوی رسیده از درخت می چیدم و با خودم به اتاقم

 می بردم. چشمم به دایی کامران خورد که در ورودی

 ر دو سالمرا باز کرد و با نگرانی به استقبالمان آمد. ه

 کردیم. دایی نیم نگاهی به کارن کرد و نگاهش به سمت

 من چرخید. چشمانش دودو می زد و استرس در چهره

 .اش نمایان بود

 حالت خوبه دخترم؟ مشکلی پیش نیومد؟ -

 .ممنون دایی جون... فقط سرم درد می کنه -

 چیزی خوردی؟ -

 تازه یادم آمد، به غیر از کیک و شیرکاکائویی که در

 دانشگاه به عنوان صبحانه خورده بودم، لب به چیزی

 :نزده بودم. لب هایم خشکم را با زبان تر کردم و گفتم

 .االن میرم، یه چیزی می خورم -

 :کارن با ناراحتی روی پیشانیش زد و گفت

 اصال حواسم نبود؛ بین راه برات چیزی بخرم... از -

 ...بس

 :لبخندی زدم و گفتم
 .می تونم، غذای بیرون بخورمبا این سردرد ن -
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 هر سه وارد عمارت گرم شدیم. احساس آرامش خاصی

 وجودم را پر کرد. به سمت آشپزخانه رفتم و در یخچال

 را باز کردم. حوصله ی گرم کردن غذا نداشتم. تن

 :ماهی برداشتم و رو به کارن گفتم

 .اگه شما هم ناهار نخوردی، بفرما -

 :کارن لبخندی زد و گفت

 .منون... من توی شرکت یه چیزی خوردمم -

 پدر و پسر توی پذیرایی روی کاناپه نشستند و با هم

 مشغول حرف زدن شدند. بعد از خوردن تن ماهی و

 جمع کردن ظرفم لیوان آبی نوشیدم و به پذیرایی

 :برگشتم. دایی با دیدنم، لبخندی زد و گفت

 دوستت هنوز برنگشته... خبر داری کجاست؟ -

 ب به صورت دایی نگاه کردم. شانه ای باالبا تعج

 :انداختم و گفتم

 .نه... شاید با همکالسیاش جایی رفته باشه -

 پوفی کشید و با دست اشاره کرد کنارش بنشینم. وقتی

 :کنارش نشستم؛ با دقت به صورتم نگاه کرد و گفت

 چرا رنگت پریده؟ -

 :با دست روی پیشانیم ضربه ای زدم و گفتم

 .درد می ترکه داره از -
 .خدا نکنه دخترم... دشمنات بترکن -
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 :نفس عمیقی کشید و رو به کارن گفت

 از طرف شاهرخ و فروغ که مشکلی پیش نیومد؟ -

 :کارن نفس عمیقی کشید و گفت

 فروغ سرزده خودشو رسوند... ما با دیدن فروغ زود -

 .بیرون اومدیم

 :دستش را با رضایت روی شانه ی کارن زد و گفت

 ممنون پسرم... با اینکه راضی نبودم، به دیدنش بره؛ -

 اما به قول تو هر چی باشه پدرشه و من حق ندارم

 .مخالفت کنم

 :کارن سری تکان داد و گفت

 دایی می خواد، آزمایش بگیره تا از طریق قانون اسم -

 .خزان رو توی شناسنامه ش ببره

 لبخند رضایت روی لبهای دایی کامران نقش بست و

 :فتگ

 واقعا؟ -

 .بله. اما خزان می گه راضی نیست -

 :دایی با تعجب به صورتم خیره شد و پرسید

 چرا؟ مشکلش چیه؟ -

 با اینکه سرم درد می کرد، باید حرف می زدیم و نتیجه

 .گیری درستی می کردیم
 دلم نمی خواد؛ اسم مامان زهرا و بابا مهدی از -
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 قعیمن.... ازشناسنامه م پاک شه. اونا پدرو مادر وا

 ...طرفی

 ...نمی دانستم باید از ترسم به دایی حرفی بزنم یا نه

 :وقتی مکثم طوالنی شد، دایی با کنجکاوی پرسید

 دلیل بعدی چیه؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و نیم نگاهی به کارن کردم. سرش

 پایین بود و نگاهش روی انگشتان درهم فرو رفته اش

 :کردم و گفتم خیره بود. لبهایم را با زبان تر

 .می ترسم، فروغ احساس خطر کنه و مزاحمم بشه -

 نمی خوام فکر کنه به خاطر اموال شوهرش نقشه

 کشیدم... مخصوصا اگه دادگاه به ضرر شوهرش تموم

 ...بشه

 :دایی کامران لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت

 ...اتفاقا باید احساس خطر کنه -

 که در چشمان با بهت نگاهش کردم. من از نفرتی

 .فروغ موج می زد، می ترسیدم

 ...اما دایی من نمی تونم... اون زن پر از نفرته -

 :کامران نفس راحتی کشید و گفت

 نفرت رو باید وقتی توی وجودش حس کنه که تو -

 .انتقام مادرت رو ازش گرفته باشی
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 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و با گیجی گفتم

 انتقام؟ -

 .... باید هر چی که حق خودته ازشون بگیریبله.. -

 .نباید فروغ فکر کنه، همیشه برنده س

 :کارن با ناراحتی گفت

 بابا، خزان رو توی دردسر ننداز... می دونی فروغ با -

 وجود گندم خیلی حریص تره و نمی ذاره خزان کاری

 .از پیش ببره

 نگرانی کارن، دایی کامران را به فکر فرو برد. سری

 :به پایین تکان داد و گفترو 

 پس بهتره بیشتر در این مورد فکر کنیم... فعال این -

 .ماجرا تا همین جا بمونه، بهتون خبر می دم

 :کارن از روی کاناپه برخاست و گفت

 من باید برم. کاری با من نیست؟ -

 با بلند شدنش زیر قلبم حفره ای خالی به وجود آمد. تا

 ارش حس نمی کردم. بابه حال گذر زمان را در کن
 رفتنش تنهایی و افکار مغشوش به سراغم می آمد. من

 .و دایی کامران هم از بلند شدیم

 .ممنون که به خاطرم از کار و زندگیتون افتادین -

 لبخندی زد و دسته ای از موهایش که روی پیشانی

 :ریخته بود را کنار زد و گفت
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 .وظیفه بود -

 .صورت کارن ثابت ماند نگاه متعجب دایی کامران روی

 بعد از خداحافظی کارن، دایی کامران برای بدرقه اش

 تا در حیاط همراهش رفت. از پشت شیشه ی پنجره ی

 قدی پذیرایی رفتنش را تماشا می کردم. انگار تکه ای

 از قلبم را با خود می برد. حمایت های امروزش قلبم را

 یادیگرم کرده بود. این حس تازه شکفته با سرعت ز

 در قلبم ریشه می دواند. بعد از رفتار زشت شروین از

 جنس مذکر بیزار شدم اما این پسر با جاذبه ای که

 داشت، مرا به اعتراف وا داشت. عاشقانه دوستش

 داشتم و آرزویم این بود، روزی برسد که این احساس

 .دو طرفه شود

 انقدر در افکار خود غرق بودم که متوجه برگشت ِن دایی

 دم. نگاهم خیره به حیاط بود و افکارم جای دیگرینش

 سیر می کرد. دایی وارد عمارت شد و با کنجکاوی به

 صورتم خیره شد. لبهایش باز شد؛ حرفی بزند اما
 نزد... نگاهش که کردم، لبخند کمرنگی نثارم کرد و

 :گفت

 برو استراحت کن تا حالت روبراه بشه... پدربزرگت -

 ه، باید واو به واو حرفایی کهاز فیزیوتراپی برگرد

 زدین رو براش بگی... مثل من ساده از ماجرا نمی
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 .گذره

 چشمی گفتم و به سمت راه پله ها رفتم. سکوت عمارت

 برایم عجیب بود. هنوز پایم روی پله ی اول قرار

 :نگرفته بود، به سمت عقب برگشتم و پرسیدم

 نیکا و آقا کوروش نیستن؟ -

 ی به چپ و راست تکان داد وبا ابروهای درهم سر

 :گفت

 نیکا بهونه ی مادرش رو می گیره... کوروش مجبور -

 .شد، با لیلی قراره بذاره تا نیکا رو ببره؛ پیشش

 دلم سوخت برای دخترک ملوس خانواده که چه غمی

 .را در این سن روی دوش می کشید

 ای جانم... طفلی گناه داره خب... سنش برای هضم -

 .خیلی کمه این اتفاقات

 دایی با تکان داد ِن سرش حرفم را تایید کرد. عصر

 بخیری گفتم و از پله ها باال رفتم. باید مسکن می
 خوردم و برای یک ساعت هم شده، می خوابیدم... این

 .سردرد رمقم را کشیده بود

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

 چند روز از آن روز پر تنش گذشته بود. یک بار به

 خواستم که دست از کارهایش فاطمه تذکر دادم و

 بردارد. قول داد و یک هفته مرتب به خانه آمد. اما
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 .امروز خرید کتاب را بهانه کرد و با من به خانه نیامد

 ساعت هشت شب بود که در ورودی سوئیت با

 سروصدا باز شد و صدای شاد فاطمه و نیکا به گوشم

 .رسید

 ولی ازنیم ساعتی می شد، از خواب بیدار شده بودم؛ 

 خستگی زیاد حوصله بلند شدن از روی تخت را

 نداشتم. بالجبار تکانی به تن کوفت رفته ام دادم و روی

 تخت نشستم. دستی روی موهای ژولیده ام کشیدم و از

 :اتاق بیرون رفتم. فاطمه با ذوق رو به نیکا گفت

 ملوسک چی دوست داری برات بیارم؟ -

 ...از اون پفک هندیای رنگی رنگی -

 باید صبر کنی تا دست و صورتمو بشورم و برات -

 .درست کنم
 در حین حرف زدن، نگاهش به من افتاد و هر دو بهم

 .سالم کردیم. نیکا هم با دیدنم لبخندزنان سالم گفت

 فاطمه با لبخندی گشاد به سمتم پرواز کرد. مرا محکم

 :در آغوش گرفت و گفت

 ...من... نبینم گرفته باشیاقچطوری عش -

 

 خیلی سرحال بود و از این همه شور وشوق بی دلیلی

 که در وجودش می جوشید تعجب کردم. به سرعت
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 .مانتویش را از تن بیرون کشید و روی مبل پرت کرد

 در حالی که دست و کمرش را با حرکاتی موزون تکان

 می داد، آهنگی زیر لب زمزمه می کرد؛ به سمت

 اال تر رفت وسرویس بهداشتی رفت. کم کم صدایش ب

 .آواز می خواند

 برای برداشتن لباسش از روی مبل کمی خم شدم و

 مانتویش را روی دستم انداختم. بوی خاصی از

 مانتویش به مشامم خورد. سروصدایش باالتر رفته بود

 و مانند خود شیفته ها صدایش را باال برده و به جای

 آواز خواندن جیغ می کشید. گوشم درد گرفت و می

 ستم اعتراض کنم اما نگاهم که به نیکا افتاد؛خوا

 سکوت کردم. نیکا به سمتم آمد و گونه ام را بوسید و

 :گفت
 خاله جون ممنون که به بابا گفتی منو ببره پیش -

 .مادرم

 با مهربانی نگاهش کردم و بوسه ای روی پیشانیش

 :نشاندم و گفتم

 از دیدن مادرت خوشحال شدی؟ -

 

 شرد و با چشمانی که می رفت تالبهایش را روی هم ف

 :بارانی شود، به چشمانم خیره شد و گفت
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 ...دوستش دارم اما خیلی بداخالقه -

 دلم گرفت؛ برای نگاه بی حسش... مانتو را روی مبل

 پرت کردم. باید بعدا در موردش با فاطمه حرف می

 زدم. نیکا را به سمت خودم کشیدم. موهای فرفریش را

 :منوازش کردم و گفت

 ...ناراحت نشو... حتما از دوری تو خیلی ناراحته -

 بعضی وقتا بزرگترا که ناراحتن و نمی تونن

 ناراحتیشون رو نشون بدن، با دیگران تند برخورد می

 .کنن تا از خشمشون کم بشه
 چانه اش لرزید و سرش را میان سینه ام قایم کرد و

 :گفت

 مامانم منو دوست نداره... می گه من دختر -

 دروغگویی هستم و باعث شدم بابا اونو از خونه

 .بیرون کنه

 غم عالم روی دلم نشست. چگونه یک مادر می

 توانست؛ اشتباهات خودش را بگردن فرزندش بیاندازد

 و با حرفهای ناشایست روح و روان کودکش را آزار

 دهد؟ هر چند در دادگاه حرفهای نیکا ثابت نشد. پزشک

 هیچ آثار دست یا تماسی راقانونی بعد از معاینه 

 مشاهده نکرده بود. برای همین منوط بر حرفهایی که

 نیکا زده بود، قاضی به صالح دید خود حکم سبکی
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 .برای مانی در نظر گرفته بود

 لیلی برای من ناشناخته ترین مادری بود که در عمرم

 دیده بودم. آهی کشیدم و برای اینکه حواس نیکا را از

 :بود، پرت کنم، گفتم غمی که روی دلش

 بیا تا خاله فاطمه از دستشویی بیرون بیاد، باهم پفک -

 .هندی درست کنیم

 سرش را از روی سینه ام برداشت و بوسه ای روی

 :گونه ام نشاند و گفت
 کاش تو مادرم بودی... خیلی مهربونی... خیلی -

 .دوستت دارم

 تنم لرزید. حس مادرانه ورای محبتهای من بود و این

 .کودک از العالجی به من چنین حسی پیدا کرده بود

 نگاهش لرزید و با لبهایی که از بغض به لرز افتاده

 :بود گفت

 .مامانم می شی؟ قول می دم اذیتت نکنم -

 شوکه شدم. باورم نمی شد؛ تا این حد احتیاج به مهر

 مادرانه داشته باشد. بوسیدمش و او را از خود جدا

 :رتش را قاب گرفتم و گفتمکردم و با دو دست صو

 عزیز دلم، مادر بودن خیلی کار سختیه... من خودم -

 هنوز مثل بچه ها احتیاج به مادر دارم... اما می تونم

 .عین یه دوست یا یه خاله کنارت باشم
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 یعنی تو هم دوستم نداری تا مامانم باشی؟ -

 دختر هفت ساله انقدر کوچک نبود که این حرفها را از

 انی بزند. غمی که در چشمان نیکا موج میروی ناد

 زد، دلم را به آتش کشید. این کودک احساس خالء

 عاطفی شدیدی داشت. چند ماهی می شد، میان چند مرد

 پیر و میان سال زندگی کردن، نیاز او به یک همدم از

 همجنس خودش، نمود پیدا کرده بود. مخصوصا در این

 کا هم خیلی کم شدهدو هفته ی گذشته که دیدار من و نی
 بود. فقط در حد این بود که بعضی شبها در کنار هم

 شام بخوریم و من بعد از شام دوباره به سوئیت برمی

 گشتم. فکر اینکه این حرف اگر به گوش دایی کامران

 ...یا کوروش برسد چه فکرها که در موردم نمی کردند

 ...از حرف و قضاوت مردم به شدت می ترسیدم

 گرفتم و در حینی که به سمت آشپزخانه میدستش را 

 :رفتم؛ گفتم

 من نمی تونم؛ مامان تو باشم... هم سنم کمه هم دارم -

 ...درس می خونم... این حرف رو پیش هیچ کس نگو

 باشه؟

 ایستاد و مرا به ایستادن ترغیب کرد. در نگاهش حرفی

 نهفته بود که ابا داشت تا بر زبان بیاورد. لبخندی زدم

 :تمو گف
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 از این به بعد در روز یه ساعتی رو مثل گذشته با هم -

 بازی می کنیم تا تو کمتر احساس تنهایی کنی، خوبه؟

 سرش را رو به پایین تکان داد. آستین پلیورش را باال

 .زد و کبودی بزرگی که جای نیشگون بود را نشانم داد

 اشک در چشمانم حلقه زد. می دانستم لیلی دست بزن

 این بچه بعد از یه مدت دوری به دیدنش رفته دارد اما

 بود؛ چرا این کار را با او کرده بود. بوسه ای روی

 :کبودی دستش زدم و گفتم
 قربونت بشم، عزیزم... چی شد که این جوری شد؟ -

 :قطره اشکی روی گونه اش چکید و گفت

 وقتی مامانم سرم داد کشید و دعوام کرد، بهش گفتم؛ -

 ، خاله خزان مادرم بود( عصبانی شدکاش به جای تو)

 و نیشگونم گرفت و توی گوشم سیلی زد. می گفت؛

 تو هم مثل بابات بی عاطفه ای؛ خاک برسرت کنن که)

 مادرت رو زود فروختی؛ تا تو رو دارم احتیاجی به

 دشمن ندارم(... خاله خیلی دردم گرفت؛ اما گریه

 .نکردم. هر وقت گریه کنم؛ بیشتر کتکم می زنه

 با بغض در آغوش گرفتمش و نوازشش کردم. به هق

 هق افتاد. دستم را نوازش وار روی سرش کشیدم و

 اشکم سرازیر شد. این کودک احتیاجی به پفک هندی

 نداشت. به کسی احتیاج داشت تا حرفهای دلش را
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 بشنود. حرفهایی که نمی توانست حتی به پدرش

 ک شدهبگوید. ترس و تنهایی مایه ی عذاب این کود

 بود. برای غم و دردی که در صدایش نهفته بود؛ تا ته

 .جگرم سوخت

 لیلی از لحاظ روحی بیمار بود و دخترش را به چشم

 دشمن می دید. این عادی نبود و شاید همین مسئله

 .باعث بیشتر شدن، اختالفش با کوروش شده بود
 وگرنه وضع هیچ خانواده ای برای یک مورد اختالف

 .شیده نمی شدبه فروپاشی ک

 

 با هم به اتاق رفتیم و بعد از کمی حرف زدن و نوازش

 کردنش؛ لپ تاپ را روشن کردم و برایش بازی جدیدی

 نصب کردم. با دیدن بازی که مخصوص دختران بود؛

 کلی ذوق کرد و اشکهایش را به سرعت پاک کرد. در

 بازی باید برای یک کودک، مادری می کرد. او را می

 شه شیرش می داد و اسباب بازی بهشست و با شی

 دستش می داد... با یک بار بازی کردن، چنان سرگرم

 .بازی شد که حضور مرا در کنارش فراموش کرد

 .به آرامی از اتاق بیرون آمدم و به سمت فاطمه رفتم

 در حالی که کش موهایش را باز می کرد؛ می رقصید و

 نگاهمشعری را زیر لب زمزمه می کرد. نگاهش که به 
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 :گره خورد با کنجکاوی پرسید

 نیکا چش بود؟ چرا گریه می کرد؟ -

 :با اخم نگاهش کردم و گفتم
 توی اون همه سروصدایی که از خودت در می -

 کردی، چه جوری صدای گریه ی نیکا رو شنیدی؟

 :خنده ای کرد و گفت

 بده یه روز از ته دل شادم؟ -

 :ابرویی باال انداختم و با کنجکاوی گفتم

 می شه منم بدونم، علت این شادی از کجا سرچشمه -

 می گیره؟

 دستم را گرفت و روی کاناپه نشستیم. با ذوق زیادی که

 :در چشمانش چراغانی شده بود؛ گفت

 علی برام کار پیدا کرده... قراره هر دو یه جا کار -

 کنیم... این جوری هم ساعتای بیشتری کنار همیم، هم

 .و راحت می تونم، خرج کنمدستم توی جیب خودمه 

 :نفس راحتی کشیدم و گفتم

 به سالمتی... حاال چه کاری هست؟ -

 با ذوق دستانش را باال اورد و در حالی که می

 خواست، حواس مرا شش دانگ معطوف به حرفهای

 :خود کند، پاسخ داد

 توی یه فروشگاه لباس... اون قسمت مردونه کار می -
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 .کنه من قسمت زنونه

 :ر خوب می آمد. سری تکان دادم و گفتمبه نظ

 ...موفق باشی... فقط یه سوال -
 :ابرو درهم کشید و گفت

 جان من بازرس بازی در نیار و بذار امشب رو خوش -

 .باشم

 :اخم کردم و گفتم

 این چه حرفیه؟ من و تو دوست همیم... از وقتی علی -

 اومده، دیگه من نامحرم شدم؟

 و بوی خاصی به مشاممبوسه ای روی لپم نشاند 

 رسید. حالم بد شد و با دست او را به عقب هول دادم و

 :با غیظ غریدم

 چه غلطی کردی که بوش هنوز از دهنت نرفته؟ -

 با خنده دستش را روی دهانش گذاشت و از روی

 :کاناپه بلند شد و گفت

 .یه جشن کوچولو گرفتیم -

 این بوی چیه؟ -

 :خندید و گفت

 وتی... هنوز بوی قلیون... اونم ازخداییش خیلی ش -

 نوع دو سیبش رو نمی شناسی؟

 شوکه شدم. شنیده بودم، دختران دانشگاه گروهی به
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 قهوه خانه می روند و قلیان می کشند؛ اما اینکه فاطمه

 چنین کاری بکند، برایم عجیب بود. پدر فاطمه نه اهل

 دود و دم بود نه اهل نوشیدنی ها غیرمجاز... مردی
 ی بود و خانواده ی متعارفی داشت. با ناراحتی ازمومن

 روی کاناپه بلند شدم و روبروی فاطمه ایستادم. دستم

 :را جلوی صورتش تکان دادم و گفتم

 آخرین بارت باشه چنین کاری کردی. اصال توقع -

 !نداشتم در این مدت کوتاه کارت به این جا بکشه

 :فتلبخند از روی لبش برچیده شد و با دلخوری گ

 مگه خالف شرع کردم؟ اونجایی که ما رفتیم، کلی -

 ...دختر و پسر بود که

 :با خشم سرش فریاد کشیدم

 خجالت بکش، فاطمه... داری اسم هر چی دختر -

 شهرستانیه بدنام می کنی... ترم اولی این کارا رو می

 کنی، ترمای باالتر چه کار می کنی؟

 :با ناراحتی به چشمانم زل زد و گفت

 داری خیلی موضوع رو بزرگ نشون می دی... کاری -

 که من کردم، خیلی عادیه... این تویی که عین مرغ

 کرچ نشستی توی خونه و بدون اجازه ی دایی اربابت

 قدم از قدم برنمی داری... البته حق داری... باید یه

 جوری داییت رو خر کنی که یه چیزی بهت بماسه و
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 گرون قیمت برات این همه لباس و مانتوی شیک و

 بخره... منی که از این دایی های پولدار ندارم، باید

 گلیمم رو خودم از آب بیرون بکشم... علی منو این
 جور دوست داره که پایه باشم... به کسی هم ربطی

 ...نداره

 بی اختیار دستم باال رفت و ناخواسته سیلی محکمی

 لهروی صورتش کوبیدم. سالها دوستی و رفاقت را به 

 پوچی فروخت. از اینکه مرا قضاوت کرده بود و توهین

 کرده بود، ناراحت نبودم... از اینکه انقدر بی صفتی

 .می کرد و مرا هیچ کس خطاب کرد، قلبم شکست

 فاطمه مانند یک خواهر برایم عزیز بود. درددل هایی

 که پیش فاطمه کرده بودم، هیچ گاه پیش فرگل و فرناز

 نگاهم کرد. منم هم بغض کردم و نگفته بودم. با بغض

 با ناراحتی دستم را سریع مشت کردم و پشت سرم قایم

 :کردم و گفتم

 خیلی نامردی... با اومدن یه پسر غریبه... من برات -

 هیچ کس شدم؟ راحت قضاوتم می کنی و هر حرف

 مفتی از دهنت در میاد نثارم می کنی؟ اگه پدرت بفهمه

 کنی، می دونی چه حالیداری توی تهران چه کار می 

 می شه؟ بابای تو لب به سیگار نزده، حاال بفهمه

 ره و چهداره به جای درس خوندن، کجاها میدخترش 
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 کارها می کنه، چه حالی می شه؟

 :با خشم نگاهم کرد و گفت
 حرف دهنت رو بفهم، خزان... مگه چه کار خالفی -

 کردم؟ از پشت کوه اومدی؟ خودت توی مهمونی دایی

 نت با اون تیپ و قیافه رفتی، من حرفی زدم؟ اگه باباجا

 مهدیت تو رو با اون لباس و ارایش بین اون هم مرد

 می دید، چه حالی می شد؟ چرا کارای خودت رو نمی

 بینی، اما کارای من به نظرت زشت و بده؟

 

 - هیچ کار اشتباه نیدیوونه من توی اون مهمو

 رم بودن ...داریکنا ییمنکردم ...تازه پدربزرگ و دا

 ؟میکنیخودتو با من مقایسه 

 :با خشم دستی جلوی صورتم تکان داد و گفت

 ...ببخشید، پرنسس خانوم... بله نباید مقایسه کنم -

 یادم نبود، تو دیگه از ما بهترون شدی و ما پاپتی... تو

 ...با کماالت شدی و ما نفهم

 .بدون اراده صدایم باال رفت و فریاد کشیدم

 ...مه آدم باش ومسخره بازی از خودت در نیارفاط -

 چرا الکی برای خودت قصه می بافی؟... من که بدت

 رو نمی خوام... من هنوز همون دوستتم که دوازده
 سال باهم پشت یه نیمکت نشستیم... این علی کیه که
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 تو رو این جور مسخ خودش کرده؟ تو فاطمه ی سه

 ...ماه پیش نیستی

 الی که با حالت قهر مانتویش را ازپوزخندی زد و در ح

 :روی مبل بر میداشت، پاسخ داد

 هر کی هست، انقدر دوستم داره، که برای خوشحالیم -

 حاضره هر کاری بکنه... اما تو چی؟ تا وقتی فهمیدی

 .از ما بهترونی، دک و پزت چشم فلک رو کور کرد

 فاطمه؟ -

 :کنار در اتاق رفت و با دلخوری ادامه داد

 ان نباش... ترم بعد خوابگاه می گیرم؛ تا دایینگر -

 جونت توبیخت نکنه... از اول باید همین کارو می

 کردم... ابله بودم که فکر می کردم، ارباب روستا دلش

 سوخته و زیرپروبالمون رو برای دخترایی مثل ما

 گرفته... اگه می دونستم، ارباب به خاطر تو، منو قبول

 ون باشم. هنوز یادم نرفته اونکرده، محال بود، سربارت

 اوایل قایم موشک بازی در میوردین تا من نفهمم شما

 ...با هم نسبت خونی دارین

 فاطمه؟ این حرفات هیچ ربطی به حرفای دوستانه ی -

 ...من نداره

 :پوزخندی زد و با تمسخر گفت
 راستی اون پسردایی خوش تیپت که تازه از خارج -
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 ی فردا ساعت شش صبح آمادهاومده... پیغام داد؛ برا

 ...باشی. خدا بده شانس

 .تو هم دوست داری بیا... همون هفته بهت گفته بودم -

 :پوزخندی زد و گفت

 ...از ما بهترون بهتره با هم بپرن ما بیچاره ها با هم -

 .کبوتر با کبوتر، باز با باز

 فاطمه از کی این همه بد شدی؟ چرا انقدر طعنه می -

 ی الدنگ چی توی گوشت خونده که انقدرزنی؟ اون عل

 تغییر کردی؟

 :پوفی کشید و گفت

 این همه پسر جنتلمن یهو از آسمون افتاد وسط -

 زندگیت و یکی هم مثل علی افتاد تو زندگی من... تو

 !چرا چشم دیدن علی بیچاره رو نداری؛ من نمی دونم

 درد فاطمه چیز دیگری بود... با دیدن رفتار دایی و

 .ده اش با من، حسادت دروجودش رخنه کرده بودخانوا

 همین دیروز با دایی یک جفت نیم بوت و کاپشن و

 دستکش و کاله و شال گردن مخصوص برف بازی

 :خریدیم. فاطمه با دیدن خریدهایم با نیشخندی گفته بود

 .غول چراغ جادوت رو خریدارم -
 از همان دیشب توی خودش رفته بود. برای همین

 وزش این همه برایم عجیب بود. بدون اینکهشادی امر
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 .منتظر جواب من باشد، رویش را از من برگرداند

 از رفتار بچگانه اش به جنون رسیدم. انگار آن فاطمه

 ی مهربان و دوست داشتنی را برده بودند و فاطمه ی

 دیگری جایش آمده بود. دلم می خواست بیشتر حرف

 طرفی نیکا توی بزنیم تا مشکلمان زودتر حل شود. از

 اتاق بود و نمی خواستم شاهد دعوای ما باشد؛ آن بچه

 به اندازه ی کافی خودش مشکل داشت. از طرفی هر

 حرفی که فاطمه می زد، طعنه و کنایه ای درونش

 نهفته بود؛ که قلبم را می فشرد. حسادت را در حرفها

 و نگاههایش می دیدم و جز افسوس خوردن، کاری از

 .آمد دستم بر نمی

 برای لحظه ای یاد خواهرانم افتادم. فرگل و فرناز که

 هر وقت بابا مهدی برایم کاری می کرد، با نیش و

 کنایه آن کار را به رخم می کشیدند. چقدردلم برای

 فرگل و دختر نازش تنگ شده بود. آهی کشیدم و با

 اخم روی کاناپه نشستم و موهایم را چنگ کشیدم. زیر

 ردم و نیم نگاه فاطمه را به خودلب فحشی نثارش ک

 .دیدم
 حرفم را شنید و بدون اینکه جوابی بدهد، وارد اتاق

 شد. صدای حرف زدنش با نیکا می آمد. بعد از چند

 دقیقه سکوت کرد و هیچ خبری ازش نشد. از بحثی که
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 رخ داده بود، استرس گرفته بودم. می ترسیدم، فاطمه

 ن شود. از طرفی نمیبه خوابگاه برود و کار بدتر از ای

 توانستم مانند یک سنسور مراقب رفتارش باشم. نمی

 ...دانم من تند رفتم یا او خیلی جری شده بود

 با ناراحتی به سمت اتاق رفتم. الی در را باز کردم و

 .به داخل سرک کشیدم. دلم تاب ناراحتیش را نداشت

 دلم می خواست مانند گذشته همدیگر را در آغوش می

 و آشتی می کردیم. نیکا در حال بازی بود وکشیدم 

 فاطمه به شکم روی تخت دراز کشیده بود و با گوشی

 در حال پیام رد و بدل کردن بود. حتی نیم نگاهی هم به

 .من نکرد. مخصوصا می خواست مرا نادیده بگیرد

 نفس عمیقی کشیدم و به آشپزخانه رفتم. با حالی که

 .مداشتم، حوصله پایین رفتن نداشت

 

 املت آماده کردم و نیکا و فاطمه را صدا زدم و

 گفتم

 - بچه ها بیاین شام.

 آمد و گفت یرونزود از اتاق ب ینیکا خیل:

 (خاله فاطمه گفت؛ )من شام خوردم

 (توی دلم گفتم؛ )کوفت بخوری دیوونه ی روانی

 :لبخندی به نیکا زدم و گفتم
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 پس خودمون دوتا می خوریم و به خاله فاطمه هم -

 .چیزی نمی دیم

 نیکا خندید و با هم کنار سفره نشستیم. بعد از شام کمی

 با نیکا بازی کردم و ساعت ده و نیم شب او را به طبقه

 ی پایین بردم. بعد از سالم و احوالپرسی نیکا را تحویل

 پدرش دادم. کاوه بعد از چند روز در خانه بود. تا جایی

 ید در گشت وکه خبر داشتم، هر روز با کارن و جاو

 گذار بود. روبروی تلویزیون نشسته بود و جاوید هم

 کنارش لم داده بود. کاوه با دیدنم از جا بلند شد و با

 :لبخندی گفت

 چطوری؟ روبراهی؟ -

 .ممنون خوبم -

 برای فردا آماده ای؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم
 .بله... ساعت شش میام پایین -

 :جاوید لبخندی زد و گفت

 ...دت رو بپوشون تا دوباره مریض نشیخوب خو -

 .وگرنه عمو کامران و پدربزرگ کله ی منو می کنن

 دایی کامران با دست ضربه ای به سر جاوید زد و

 :گفت

 شماها که سربه هوایین... باید خود خزان مراقب -
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 .خودش باشه

 :رو به من کرد و گفت

 حواست به خودت باشه... این الدنگی که من می -

 چند تا دختر ببینه، کلهم خودش و اصل و شناسم،

 .نسبش فراموشش می شه

 همه زیر خنده زدند و من هم از لحن شوخ دایی لبخند

 :زدم. جاوید ابرویی باال داد و گفت

 عمو یه ذره آبرو برام نذاشتیا... الاقل جلوی دختر -

 .عمه مون کمی حفظ آبرو کنین

 :پدربزرگ خندید و گفت

 اری که ازش دم می زنی؟مگه تو آبرو هم د -

 دستش را میان موهایش برد و از خنده سرخ شد. با

 :دست به من اشاره کرد و گفت
 آدم دو تا فامیل این جوری داشته باشه؛ خیلی راحت -

 نسخه ش پیچیده میشه... شما بگو... آدم نباید جوونی

 کنه؟

 دایی کامران به سمتم آمد و دستش را دور شانه هایم

 :فتحلقه زد و گ

 ...نمی خواد جلوی خزان، خودتو پاک نشون بدی -

 .کارنامه ت بدجور سیاهه

 کاوه خندید و ضربه ای پس گرد ِن پسرعمویش زد و
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 :گفت

 خاک تو سرت... یعنی عرضه نداشتی، بی صدا گند -

 بزنی که این جور رسوا نشی؟

 :جاوید که عین خیالش نبود، با خنده گفت

 فقط راه دوری و کسی خبرنه اینکه تو مریم مقدسی؟  -

 .از احوالت نداره

 :کوروش ابرویی باال انداخت و گفت

 خوبه حاال... جلوی خزان خجالت بکشین... همچین -

 پته ی همو روی آب می ریزین؛ انگار قراره اسکار

 .بگیرین

 :دست نیکا را گرفت و رو به جمع گفت

 .با اجازه تون من می رم تا نیکا رو بخوابونم -
 ری گفت و با نیکا از جمع فاصله گرفت. داییشب بخی

 :کامران با دست مرا به سمت کاناپه هدایت کرد و گفت

 امروز ازت خبری نداشتم... چه خبر؟ -

 کاوه و جاوید با دیدن رفتار دایی کامران دوباره روی

 مبلهایی که نشسته بودند و نشستند و شروع به حرف

 :م و گفتمزدن کردند. نگاهم را روی زمین چرخاند

 کمی خسته بودم... وقتی نیکا اومد باال زیاد سرحال -

 .نبود؛ سرگرمش کردم و باهم بازی کردیم

 :نفس عمیقی کشید و گفت



 

 
1117 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 ...بچه داره آب می شه... لعنت به هر چی ادم نفهمه -

 این زن یه ابلیسه... حتی به دختر خودش هم مهر و

 هم چطور محبت نداره... نمی دونم توی این چند سال با

 زندگی کردن؟

 به نظرم بهتره شما پادرمیونی کنین... به یه مشاور -

 خوب ارجاعشون بدین... االن خیلی از مشکالت با

 .مشاوره قابل حله

 پلکهایش را بست و با دو انگشت شست و سبابه روی

 :پلکهایش کمی فشار وارد کرد و گفت

 کرمدر اون مورد یه فکری می کنم... بیشتر از همه ف -

 .مشغوله توئه

 :با تعجب به صورتش خیره شدم و گفتم
 چرا؟ -

 در مورد پیشنهاد شاهرخ در مورد آزمایش فکر -

 کردی؟

 آهی از ته دل کشیدم و در حالی که انگشتانم را در هم

 :گره می کردم، پاسخ دادم

 هر چی فکر می کنم، دلم رضا نیست اسم بابا مهدی -

 ر واقعیم اونه... ازاز شناسنامه م خط بخوره... پد

 .طرفی می ترسم، فروغ برام دردسرساز شه
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 :دایی اخمی کرد و گفت

 مگه داییت مرده، که از زنی مثل فروغ می ترسی؟ -

 .خودم عین کوه پشتت واستادم

 می دونم دایی... اما دلم شور می زنه. من با این قوم -

 .هیچ سنخیتی ندارم

 ای زد و سرش را جلو آورد و روی پیشانیم بوسه

 :گفت

 ...الحق که خون محتشم توی رگاته -
 مانده بودم چه کنم؛ با تردید به صورت دایی نگاه کردم

 :و گفتم

 شما چی صالح می دونی؟ -

 کمی فکر کرد و در حالی که چانه اش را می خاراند،

 :پاسخ داد

 به نظرم آزمایش رو بده... بذار شاهرخ کامال مطمئن -

 تصمیمی گرفتی، من حرفی بشه دخترشی... بعد هر

 ندارم... حس می کنم، شاهرخ با اینکه قبول کرده تو

 .دخترشی اما کمی شک داره

 فکری در مغزم جرقه زد. اگر شاهرخ باورش به یقین

 تبدیل می شد؛ ممانعت من برای شناسنامه ی جدید،

 برایش یک شکست به حساب می آمد. بدجنسی وجودم

 :دمرا گرفت و با لبخندی پاسخ دا
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 .چشم... هر وقت شما بگید -

 این طور که شنیدم، دیروز از بیمارستان که مرخص -

 شده، احضارش کردن و تفهیم اتهام شده... می تونیم

 قبل از جلسه ی دادگاه قرار آزمایش رو بذاریم... خودم

 .خبرت می کنم، کی برای آزمایش بری

 پدربزرگ که متفکرانه به حرفهای ما گوش می داد و

 :آن لحظه سکوت اختیار کرده بود، به آرامی گفت تا
 وقتی جواب آزمایش بیاد، فروغ نمی تونه، یکه تازی -

 کنه... کاری می کنم، نصف اون شرکت رو به نامت

 .بزنه

 با ترس به صورت سرد و یخی پدربزرگ نگاه کردم و

 :گفتم

 ....نه... این جوری -

 شاهرخ به نترس دخترم... تو تنها نیستی... با رفتن -

 زندان، فروغ باید از تو بترسه... تو دخترشاهرخی و

 قانوناً حقی برگردن پدرت داری... باید روی حقت

 .پافشاری کنی

 ...اما بابا مهدی -

 اون همیشه احترامش به جاست.... اما نذار زنی که -

 به راحتی مادرت رو خونه خراب کرد، با آرامش اموال

 می دم، بفهمه؛ حکم دادگاهپدرت رو چپاول کنه... قول 
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 ...چیه، اموال شاهرخ رو باال می کشه و از ایران میره

 :سری به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 اما ثریا خانم و فروغ خیلی باهم عیاقن... فکر -

 ...نکنم

 :دایی کامران تلخندی زد و با لحن پردردی گفت

 ثریا به خاطر تنهایی و اینکه فروغ دستپخت خودش -

 ود، به فروغ چسبید... زندگیش رو به خاطر اونب
 دوست هفت خطش از دست داد... تا حاال شاهرخ مثل

 یه برادر پشتش بود و انصافا براش خیلی براش جبران

 ...کرد

 .پس ثریا خانم و فروغ در یه جبهه می مونن -

 وقتی پای منافع در بین باشه؛ فروغ هیچ کسو نمی -

 زندگی یه زن رو خراب شناسه... همونطور که راحت

 ...کرد و روی خرابه هاش برای خودش کاخ ساخت

 راحت می تونه؛ ثریا رو کنار بزنه. بعد از شاهرخ،

 ثریا برای فروغ مثل یه ترمز می مونه. نیرنگ فروغ

 هنوز برای ثریا برمال نشده... روزی که برمال بشه؛

 .ثریا درمونده ترین فرد این ماجراست

 داد و حواسش به سمت ما جلب شد. با کاوه ابرویی باال

 :ناراحتی گفت

 بابا از این که مامان زمین بخوره، لذت می بری؟ -
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 هنوز اون کینه ی قدیمی رو فراموش نکردی؟

 دایی کامران با چشمانی پر غم به پسرش نگاه کرد. آب

 :دهانش را قورت داد و با لحن پراز اندوهی گفت

 رام عزیز بود... هیچمادرت هیچ وقت نفهمید، چقدر ب -

 وقت نفهمید چرا بعد از اون دیگه هیچ زنی پاشو توی

 این عمارت نذاشت... تو هم هیچ وقت نمی فهمی؛ وقتی
 همزمان هم خواهرتو از دست بدی هم زنت رو چه

 ...دردی داره

 :کاوه با ابروهای درهم رفته میان حرفش پرید و گفت

 ...ی واما این شما بودی که مامانو طالق داد -

 حال دایی کامران بد شد. صورتش سرخ شد و به

 یکباره از روی کاناپه برخاست. حس کردم به یکباره

 شانه هایش رو به پایین خم شد. دیگر آن ارباب با

 .صالبت همیشگی نبود. اندوه چشمانش قلبم را سوزاند

 برای اینکه کسی متوجه حالش نشود؛ دستی روی

 :لباسش کشید و گفت

 گذشته، گفتن نداره؛ پسرم... نه تو نه کارندردای  -

 هیچ وقت نمی تونین؛ عمق درد منو بفهمین وقتی در

 .جایگاه من نبودین

 جاوید با بهت به پدر و پسر خیره شده بود. دست کاوه

 را کشید تا کاوه سکوت کند. دایی سری تکان داد و به
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 :آرامی گفت

 احتفردا مراقب خودتون باشید... من می رم استر -

 .کنم... شب همگی خوش

 من هم از روی کاناپه بلند شدم. دلم برای غمی که در

 نگاه دایی موج می زد، سوخت. چقدر سخته خرد شدن

 یک مرد را با چشم ببینی. دایی برای خاطرات گذشته
 اش هنوز عذاب می کشید و این از چشم همه پنهان

 بود. امشب مانند شبی که داستان زندگی مادرم را

 ریف می کرد، درد و غم را به وضوح در چشمان وتع

 چهره اش دیدم. از ناراحتیش بغضم گرفت. شب بخیری

 به دایی کامران گفتم و از بقیه خداحافظی کردم و به

 سمت راه پله رفتم. امشب شب پردردی بود. از طرفی

 با فاطمه دعوایم شده بود، از طرفی حرفهای دایی حالم

 .را بد کرد

 

 اتاق شدم، فاطمه در حال چت کردن بود. ازوقتی وارد 

 اینکه دلخور بود و حرف نمی زد، دلم گرفت. طاقت

 ناراحتیش را نداشتم. کنارش روی تخت نشستم و سالم

 :کردم. با اخم نگاهم کرد و گفت

 شب بخیر دختر پاستوریزه... برو مسواک بزن، زود -

 .بخواب
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 :دستی روی شانه اش انداختم و گفتم

 ، توی کارت فضولی کردم... اگه حرفی میببخشید -

 زنم، از روی دلسوزیه... هر چی باشه عین دوتا

 .خواهریم
 :پوزخندی زد و گفت

 هر چی دلت خواست بارم کردی... چرا فکر می کنی، -

 بیشتر از من حالیته؟

 شرمنده شدم. من چنین قصدی نداشتم اما سوءبرداشت

 بدارششده بود. بوسه ای روی گونه ای گرم و ت

 :نشاندم و گفتم

 چنین منظوری نداشتم. یهو شوکه شدم و بد برخورد -

 .کردم

 :کمی خودش را لوس کرد و گفت

 خوشم نمیاد؛ منو احمق فرض کنی و خودت رو -

 .عاقل... از بزرگتری کردن خوشم نمیاد

 :او را به خود فشردم و گفتم

 چشم دیگه تکرار نمی شه... اصال بگم غلط کردم، -

 می شی؟راضی 

 :خندید و بوسه ای روی لپم نشاند و گفت

 .مگه میشه، راضی نشم؛ خوشگل خانوم -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم
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 دیوونه وقتی باهام قهر می کنی، اعصابم خرد می -

 .شه
 خب منم قاطی کرده بودم. توی این مدت که نبودی -

 انقدر با علی ور زدیم، دیگه حرف کم اوردیم... اون

 خبره انقدر دیر اومدی؟پایین چه 

 .خالصه ای از حرفایی که زده بودیم را برایش گفتم

 :کمی فکر کرد و گفت

 ...به نظرم حرف ارباب درسته... برو آزمایش بده -

 .اونوقت می تونی؛ انتقام مادرت رو ازشون بگیری

 :درمانده و مستاصل سرم را تکانی دادم و گفتم

 دوست ندارم با اوننمی دونم چی کار کنم... از طرفی  -

 خانواده رودررو شم از طرفی نمی خوام فکر کنه ما

 دروغ گفتیم و دخترش نیستم... خیلی روی آزمایش

 .ر بوددادن مص

 برای همین میگم، ارباب درست می گه... من جای تو -

 بودم، پدری از اون فروغ بی همه چیز درمیوردم تا

 .تاوان کار کثیفش رو توی همین دنیا پس بده

 آهی کشیدم و یاد خوابی که از مادرم دیدم، افتادم. دلم

 می خواست زنده بود و برای یکبار گرمای آغوشش را

 حس می کردم. حسرتی که تا ابد در دلم می ماند، همین

 !بود
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 پس به دایی کامران می گم، برنامه ی آزمایش رو -

 ردیف کنه... انگار باید به دادگاه درخواست بدن و از

 .نونی این کار انجام بشهطریق قا

 فاطمه کمی فکر کرد و لبهایش تکان خورد اما حرفش

 را نزد. انگار دودل بود حرفش را بزند یا نزند. طره ای

 از موهایش که از کنار گوشش آویزان بود را آرام

 :کشیدم و گفتم

 چی می خوای بگی؛ داری استخاره می کنی؟ -

 :سری تکان داد و گفت

 از تموم شدن درست چکار کنی؟ تو می خوای بعد -

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 .نمی دونم... هنوز کو تا درسمون تموم شه -

 :کمی فکر کرد و گفت

 تهران می مونی یا برمی گردی روستا؟ -

 :کمی فکر کردم و گفتم

 روستای جای پیشرفت نداره... احتمال زیاد همین جا -

 می مونم... چطور مگه؟

 :ید و گفتنفس عمیقی کش

 منم دلم نمی خواد برگردم... از محیط بسته ی اونجا -

 .بیزارم

 ...خب بعد درست که می خوای با علی ازدواج کنی -
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 :دستی درهوا تکان داد و گفت

 به قول تو اینا رویای منه... از آینده می ترسم -

 خزان... تو دایی و پدربزرگت رو در این جا داری و

 ...اما منپشتت به اونا پهنه... 

 :بغلش کردم و گفتم

 کی از آینده خبر داره... بی خیال دختر.... بیشتر -

 ...فکرت رو روی درست بذار تا به موقع تمومش کنی

 اونوقت خدا بزرگه... شاید همین علی حماقت کرد و تو

 .رو برای ازدواج انتخاب کرد

 به انی مشتی حواله ی بازویم کرد و به شوخی کتکم

 .زد

 ...مت خزان.... مگه من چمه کهمی کش -

 بالش را برداشت و به جانم افتاد. من هم بالش دیگری

 برداشتم و با خنده و شوخی همو زدیم. بعد از چند

 دقیقه صدای خنده هایمان در سوئیت پیچید و چند

 ساعت پیش را فراموش کردیم. شدیم همان دوستان خل

 ر دوستو چلی که از قبل بودیم... این فاطمه را بیشت

 ...داشتم. ساده و بی آالیش

 بعد از کلی شوخی کردن به ساعت که نگاه کردم، برق

 از سرم پرید. ساعت یک نیمه شب بود و باید پنج
 ساعت دیگر بیدار می شدم. روی تخت دراز کشیدم و
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 :نفس زنان گفتم

 فاطمه واقعا فردا با ما نمیایی؟ -

 وایم بریمنه... با علی قرار ناهار داریم... می خ -

 .سینما

 .اوکی... پس من می خوابم تا فردا زود بیدار شم -

 

 در حالی که موهای پریشانش را با دست مرتب می

 :کرد، گفت

 .خواهشا بی سروصدا برو، منو از خواب زابراه نکن -

 .چشم خانوم خانوما.... شب بخیر -

 چراغ اتاق را خاموش کردم و پلکهای خسته ام را

 گویا بار سنگینی از روی قفسه ی روی هم گذاشتم.

 سینه ام برداشته شد. فکر اینکه از ترم بعد به خوابگاه

 می رفت؛ اذیتم می کرد. در این صورت من هم باید به

 طبقه ی پایین می رفتم. از تنهایی بیزارم... انقدر خسته

 بودم که نفهمیدم کی از این دنیا دور شدم و پا درون

 .عالم خواب و رویا گذاشتم

************************** 
 وقتی آماده شدم، بی سروصدا کوله پشتی ام را که

 وسایل ضروری و مقداری خوراکی درونش جای داده

 بودم، را روی دوش انداختم. نگاهی به ساعت
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 انداختم... دقیقا ساعت شش بود. از سوئیت بیرون زدم

 و از پله ها پایین رفتم. بر خالف تصورم چراغ پذیرایی

 روشن بود و کاوه با کوله پشتی اش کنار درورودی به

 انتظار ایستاده بود. دایی کامران هم بیدار بود و در

 حال بیان سفارشات الزم بود. وقتی به آنها نزدیک

 شدم، سالم کردم. هر دو پاسخم را دادند و دایی رو به

 :کاوه کرد و گفت

 امدیگه سفارش نکنم... خیلی مراقب باش... نمی خو -

 .کوچکترین آسیبی ببینه

 :کاوه با خوشرویی ذاتیش لبخند زد و گفت

 چشم... به جون خودتون اگه خودم ِسق ط بشم، -

 خواهرزاده ی خوشگلت رو همین جوری که تحویل

 .گرفتم؛ برمی گردونم

 :هر سه لبخند زدیم و رو به دایی گفتم

 دایی نگران نباشین... من دیگه بچه نیستم... خودم -

 .س خودم برمیاماز پ

 :دستی روی کالهم کشید و مهربان نگاهم کرد و گفت
 بند دلم به نفست بند شده... از پرتگاه ها و جاهای -

 خطرناک دوری کن... سوار تیوپ و این جور چیزا هم

 !نشو... لپ کالم اینکه بالیی سر خودت نیاری

 .چشم... قول می دم دختر خوبی باشم -
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 ودی و هستی... برای همینتو همیشه دختر خوبی ب -

 .دلم نمیاد، یه خراش کوچیک برداری

 بعد از خداحافظی از دایی از عمارت بیرون زدیم. سوار

 ماشین دایی کامران شدیم و حرکت کردیم. هوای داخل

 .ماشین خیلی سرد بود. از سرما دندانم بهم می خورد

 کاوه لبخندی زد و بخاری را روشن کرد. خیابانهای

 کوت سحرگاهی فرو رفته بود. هوای سردشهر در س

 ماشین کم کم جایش را به گرما داده بود؛ خواب روی

 چشمانم سنگینی می کرد. برای فرار رخوت خواب آور

 :رو به کاوه کردم و پرسیدم

 از اینکه ایران نیستی، ناراحت نیستی؟ -

 :کاوه نیم نگاهی به صورتم انداخت و گفت

 که دارم، جای پیشرفتنه... اونجا برای عالیقی  -

 .بیشتریه

 منظورتون موسیقیه؟ -
 اوهوم... به تازگی جزءیه گروه بزرگ موسیقی شدم؛ -

 که توی خیلی کشورا کنسرت اجرا می کنن. خیلی

 .هیجان انگیزه

 جالبه مثل دایی و برادرتون به سمت رشته ی عمران -

 .و معماری نرفتین

 کشید و دستی میان موهای کنار سرش که کوتاه بود،
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 :گفت

 فکر کنم؛ ذوق و استعداد موسیقیم رو از عمه کتایون -

 به ارث بردم. شنیدی که پیانیست خیلی حرفه ای

 ...بوده

 وقتی از مادرم تعریف کرد، ذوقی عجیب در دلم

 :نشست. لبخند روی لبم پررنگ تر شد و گفتم

 در این حد نشنیدم... فقط می دونم، پیانو می زده و -

 ...توی کتابخونه برای مادرم بوده اون پیانوی

 :با ذوق گفت

 بابا همیشه می گفت؛ عمه کتایون از هفت سالگی -

 ...پشت پیانو نشست و استادش یه خانم فرانسوی بوده

 برای همین وقتی به سن تو بوده، یه نوازنده ی قابلی

 .بود

 :آهی کشیدم و با حسرت گفتم
 میاد با پرسیدنچیز زیادی از مادرم نمی دونم... دلم ن -

 .از گذشته، دایی کامران و پدربزرگ رو ناراحت کنم

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 ...خیلی برات متاسفم... واقعا سخته -

 :برای اینکه فضا غمگین نشود، لبخندی زدم و گفتم

 ...با اینکه سخته، با موضوع دارم کنار میام -

 خوشحالم انقدر قوی و محکمی. آدم باید در لحظه -
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 زندگی کنه... در گذشته درجا زدن؛ آدم رو به باتالق

 .می کشونه

 بله متوجه م... راستی شما تو چه سازی مهارت -

 دارین؟

 .چهارتا ساز رو کامال مسلطم -

 :با حیرت گفتم

 چهارتا؟ -

 .بله... گیتار، ویالون سل، فلوت، پیانو -

 :با ذوق گفتم

 و مهارتوای چه جالب... فکرشم نمی کردم توی پیان -

 داشته باشی... اصال در این روزا نشنیدم صدای اون

 .پیانو رو در بیاری

 :نفس عمیقی کشید و گفت
 به اون پیانو دست نمی زنم، چون مثل تو نمی خوام -

 .خاطرات تلخ برای پدرم زنده شه

 

 کم کم از شهر خارج شدیم و وارد جاده شدیم. نگاهی

 :به ساعت کردم و گفتم

 بقیه کجان؟ -

 قرارمون خود پیسته... اگه یه جا قرار می ذاشتیم، تا -

 جمع شیم خیلی طول می کشید. این جوری همه راحت
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 .میان

 دلم می خواست، بدانم؛ کارن هم جزو گروه هست یا

 نه... اما روی پرسیدنش را نداشتم. در حالی که به

 :جاده تاریک خیره شدم و گفتم

 کیا میان؟ -

 قبول کردن... فکر کنم امروزبیشتر بچه ها با ذوق  -

 خیلی شلوغ باشیم... می تونم کلی عکس بگیرم برای

 .وقتی که برگشتم، تا مدتی سرگرم باشم
 ن بی قرار خبر نداشت، که اینگونه کلی واز دل م

 سربسته جواب می داد. آهی کشیدم و به جاده چشم

 .دوختم

 ...از رفتنم ناراحت شدی یا -

 گاهش کردم. اصال متوجهبه خود آمدم و با حیرت ن

 نشدم، آن آهی که از دلتنگی سرچشمه می گرفت؛ چنین

 :برداشتی برای کاوه به بار بیاورد. لبخندی زدم و گفتم

 .ناراحت که می شم، اما فقط یه نفس عمیق بود -

 :خندید و دستی به چانه اش کشید و گفت

 فکر کردم به عنوان پسردایی یه خورده ای دلتنگم -

 .بشی

 توقعی؟ خوبه اصال در این مدت زیاد همو ندیدهچه 

 :بودیم. برای اینکه حرفی زده باشم، گفتم
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 زمان برگشتتون کیه؟ -

 :سری تکان داد و گفت

 خبر نداری؟ -

 نه. از کجا باید بدونم؟ -

 .فکر کردم، کارن بهت گفته باشه -

 نه... آقا کارن حرفی به من نزده. به این زودی می -

 خواین برگردین؟

 :ابرویی باال انداخت و گفت
 ...آره باید تا دو روز دیگه برگردم -

 .بعد از رفتن شما برادرتون باز تنها می شه -

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 ...خب تو جای منو پر کن... نذار زیادی تنهایی بکشه -

 .اگه کمی مهربونی کنی؛ اونم مهربون میشه

 ته به عنوانسخته... حسم می گه منو هنوز نتونس -

 .فامیل قبول کنه

 :نفس عمیقی کشید و با لحن آرامی گفت

 اشتباه می کنی... یخش دیر باز می شه... فکر می -

 ...کردم، تا حاال رابطه ت با کارن صمیمی تر شده باشه

 .هر چی باشه هم استادته هم رابط تو و دایی شاهرخه

 :با بی حوصلگی سری تکان دادم و گفتم

 ...رابط دایی شاهرخت ببینش... وگرنه فقط به چشم -
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 به سرعت دهانم را بستم تا بند را آب ندهم... تا نگویم؛

 هر چه من در تب و تاب او می سوزم، او گوشه ی

 چشمی هم به من ندارد. مکثم که طوالنی شد، دست

 :راستش را در هوا چرخی داد و پرسید

 وگرنه چی؟ -

 آن کلمه ای هول شدم؛ نمی دانستم چه واژه ای تنگِ 

 که بی هوا از دهانم پرید، بچینم. کنجکاوانه نگاهم کرد

 :و پرسید
 رفتارش با تو چطوره؟ -

 .نفس راحتی کشیدم؛ از سردرگمی نجات پیدا کردم

 :شانه ای باال انداختم و به سادگی گفتم

 خیلی معمولی... بیشتر شبیه یه دختر همسایه رفتار -

 .می کنه تا دختر عمه

 :گاهم کرد و گفتبا تعجب ن

 ...جدی؟ فکر می کردم، رفتارش با توخوب باشه -

 این بار ابروی من با حیرت باال پرید. سرم را با گیجی

 :تکان دادم و زمزمه کردم

 چرا چنین فکری می کردین؟ -

 چون شنیدم از وقتی تو به عمارت اومدی، رفت و -

 .آمدش به عمارت بیشتر شده

 ی نهفته بود؛ خودم راانگار در پس حرفهایش منظور
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 :به بی خبری زدم و گفتم

 تونه. وگرنه رفتارش با احتماال به خاطر دایی شاهرخ -

 .من خیلی سرده

 این طور نیست... کارن به خاطر ضربه ای که از -

 داره... مطمئنم اگه براش مهم دخترا خورده، کمی خود

 نبودی، حتی وقت نمی ذاشت تو رو پیش دایی شاهرخ

 به غیر از کارن، من یا آقای صفری هم میببره... 

 .تونستیم این کارو بکنیم
 .به نکته ای اشاره کرد، که قلبم را به تپش انداخت

 باور اینکه برایش مهم باشم، خیلی سخت بود. اما

 وقتی این حرف را از زبان برادرش شنیدم، کورسوی

 امیدی در دلم روشن شد. اما جمله ای از حرفش ذهنم

 کرد و حس کنجکاویم تحریک شد. با لحنیرا مشغول 

 :که زیاد مشتاق نشان ندهم، پرسیدم

 چه ضربه ای از دخترا خورده... انقدری که آقا کارن -

 سرد و خشن برخورد می کنن، فکر کنم بیشتر ایشون

 .ضربه رسان باشن تا ضربه خورنده

 :به یکباره خندید و گفت

 ست... برایاشتباه می کنی...کارن تا حدی درون گرا -

 همین ظاهر سردی داره اما دل رحم و عاطفیه... برای

 همین عاطفی بودنش هم بیشتر آسیب دید و به این پسر
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 سرد تبدیل شد... اگه کمی مثل من خونسرد بود؛

 .وضعش بهتر بود

 

 - کنجکاوم کردی ...اگه موردی نداره...

 :با شیطنت خندید و گفت
 فی بزنم... بهتره هرکنجکاوت کردم، اما نمی تونم حر -

 !سوالی داری از خودش بپرسی

 با حیرت نگاهش کردم. اما با شیطنت سرش را به چپ

 .و راست تکان نداد. یعنی از جواب دادن، خبری نیست

 :توی خماری ماندم و با دلخوری گفتم

 برم چی بپرسم؟ بگم؛ آقا کارن دخترا چه جوری به -

 خداییششما ضربه زدن و شما چرا انقدر سردی؟ 

 خودت جای برادرت باشی، از خنده روده بر نمی شی؟

 نمی گی؛ این دختره دیوونه س؟

 .با لحن گالیه مندی حرفم را زدم و کاوه به خنده افتاد

 ...دل توی دلم نبود، بدانم در گذشته چه اتفاقی افتاده

 پسری که در سرکش بودن و نانجیب بودن، مشهور

 از دخترا ضربه بود و خودش انکار می کرد؛ چطور

 :خورده؟ کاوه دستش را تکانی داد و گفت

 نه... من چنین چیزی در موردت نمی گم... شاید کمی -

 باهم صمیمی تر بشین، در یه موقعیت خاصی قرار
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 .بگیره، حرف دلش رو بزنه

 .پوزخندی زدم و محکم جواب دادم

 ...جزو محاالته -

 :خندید و گفت
 و کوتاه بیا هم شیطون حسابی فضولیت گل کرده -

 !نیستیا

بود. خنده ام گرفت. ارتباط با کاوه خیلی راحت تر از کارن

 سکارن همیشه حد و مرزی داشت، که تر

 عبوراز آن، مانع می شد تا احساس راحتی کنم. 

مخصوصا بامادری که از او دیدم، محال بود؛ کارن دلش 

 بخواهداین رابطه صمیمانه و فامیلی تر باشد. 

ورمکه فکر می کردم؛ گذشته ی کارن را برخالف تص

 :تعریف می کند؛نچی کرد و ضبط را روشن کرد و گفت

 خداییش این وقت صبح چه خبر بود؟ خب کمی دیرتر -

 .می رفتیم، پیست رو که از دست نمی دادیم

 قشنگ مشخص بود؛ می خواهد حرف را کش ندهد. من

 هم دست از کنجکاوی برداشتم و سکوت کردم. سکوت

 ه نشان داد، کنجکاویم کار درستی نبود. در نبودکاو

 .کارن نباید از در زندگی خصوصیش کنکاش می کردم

 کاوه با رضایت از سکوتم در سکوت به رانندگیش

 ادامه داد. ساعت هفت صبح بود که به محل مورد نظر
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 .رسیدیم و ماشین به کنار جاده کشیده شد و متوقف شد

 ارک بود و چنددختر وبا نگاهی به چند ماشینی که پ

 پسر در اطراف ماشینها در حال حرف زدن و شوخی

 کردن بودند، حدس زدم، بچه های گروه باشند. در
 میانشان نه گندم بود نه کارن... جاوید و چند دختر را

 که با صدای بلند می خندیدند؛ اولین آشناهایی بودند که

 .به چشم می خورد

 اشین بمونی؟پیاده می شی یا می خوای توی م -

 :دلم هوای آزاد را می خواست. لبخندی زدم و گفتم

 .پیاده می شم -

 پس خودتو خوب بپوشون... هوای این وقت صبح -

 .خیلی سرده

 سری به تأیید حرفش رو به پایین تکان دادم و هر دو

 پیاده شدیم. جاوید با دیدن ما از جمع دخترا فاصله

 :د و گفتگرفت و نزدیک شد. با لبخند سالمی کر

 پس کارن کو؟ -

 کاوه ابرو درهم کشید و به پشت سر جاوید نگاهی

 :انداخت و گفت

 مگه باهم نبودین؟ -

 :دستی به موهایش کشید و با لبخند موذیانه ای گفت

 .نه... دیشب خونه ی یکی از دوستام بودم -
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 کاوه نچی کرد و گوشی به دست گرفت. بعد از گرفتن

 و گوشی را پایین آورد و شماره چند دقیقه صبر کرد

 :گفت

 .جواب نمی ده -
 :جاوید پوفی کرد و گفت

 .حتما خواب مونده -

 :کاوه سری به چپ و راست تکان داد و گفت

 کارن خوابش سبکه... اگه خوابم بود، با صدای -

 ...گوشی باید بیدار

 صدای زنگ گوشیش حرفش را نیمه تمام گذاشت. با

 :کرد و گفتلبخند به مانیتور گوشی نگاه 

 .خودشه -

 :سالم و احوال پرسی کرد و پرسید

 پس چرا هنوز نیومدی؟ -

 بعد از کمی سکوت با ناراحتی دو گام از ما فاصله

 :گرفت و به آرامی گفت

 .چرا حرفاشونو جدی گرفتی؟ به دل خودت نگاه کن -

 .جاوید هم مانند من با کنجکاوی به کاوه خیره شده بود

 ؛ اما بعد از مکثی که در حینکاوه پشتش به ما بود

 شنیدن حرفهای برادرش انجام داد؛ چند گام دیگر از ما

 دور شد و دیگر صدایش به گوشم نرسید. جاوید
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 :ابرویی باال داد و گفت

 طوری شده؟ -

 

 :بی اطالع از همه چیز شانه ام را باال انداختم و گفتم

 .نمی دونم -

 د و هرر جاوید به گوش رسیصدای دختری از پشت س

 .دو به پشت سرش چشم چرخاندیم

 جاوید پس کارن کی میاد. مگه نگفتی اونم میاد؟ -

 این نوبر بهار را تا به حال ندیده بودم. تیپ و قیافه اش

 شبیه دختران امروزی بود. کاله زیبای سفید خزداری

 شبیه کاله روسها سرش بود و موهای بلوندشان از دو

 لبهای پروتزیطرف صورت بیرون ریخته بود و 

 سرخش میان آن همه سفیدی مانند چراغ قرمز توجه

 را جلب می کرد. صورت کشیده و گونه های برجسته

 اش زیادی غیرعادی به نظر می رسید. نگاهم را که

 :دید، لبخند دندان نمایی زد و گفت

 وای چه دختر نازی... جاوید جان معرفی نمی کنی؟ تا -

 .حاال تو گروهتون ندیدمش

 ید نگاهش به سمتی که کاوه رفته بود چرخی زد وجاو

 :رو به دخترک گفت

 .ایشون از اقوام نزدیک ماست -
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 چه طور تا حاال من ندیدمش؟ -
 جاوید نفس عمیقی کشید و در حالی که می خواست از

 :دست دخترک خالص شود، با بی حوصلگی گفت

 دختر عمه ی من و کارنه... تا حاال قسمت نبوده شما -

 (تش کنی. برو پیش بچه ها تا سپیده و دلی )دالرامزیار

 هم پیداشون بشه. این دوتا همیشه آخرین نفرن که به

 .محل قرار می رسن

 عصبی بود و با تمام شدن حرفش با گامهای بلند به

 سمت کاوه رفت. از راه دور هم مشخص بود، کاوه با

 ناراحتی جواب برادرش را می دهد. مدام دستش را

 داد و دور خود می چرخید. دخترک که هنوزتکان می 

 نامش برایم فاش نشده بود، دستش را روی شانه ام

 :گذاشت و خیلی صمیمی و خودمانی گفت

 خوشگل خانومی... پس پری دریایی که جاوید ازش -

 حرف می زد، تو بودی؟ فکر نمی کردم؛ انقدر خوشگل

 باشی. از بس این جاوی شوخی می کنه، آدم

 .شوخیش رو نمی فهمه جدی و مشنگ

 .با حیرت نگاهش کردم. مانده بودم چه جوابی بدهم

 گیجی مرا که دید، خندید و دندانهای بلیچ شده و یک

 دستش را بیرون ریخت. دستش را برای دست دادن

 :جلو آورد و با لحن شادی گفت
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 .من نازیال هستم... یه دوست -
 لبخندی نثارش کردم و دستش را در دست فشردم و

 :گفتم

 .خوشبختم. خزان هستم -

 :با تعجب اسمم را تکرار کرد و گفت

 تا حاال اسم خزان نشنیده بودم... بهار داشتیم اما -

 ...خزان

 :سری تکان دادم و با لبخند گفتم

 .حاال شنیدی -

 خندید و دستم را در دستش فشرد و در حینی که به

 سمت ماشین روبرویی می رفت؛ مرا با همراه کرد

 :وگفت

 .بیا پیش بچه ها... تا تو رو بهشون معرفی کنم -

 لبخند زنان همراهش شدم. هوا خیلی سرد بود و سوز

 سردی به صورتم می خورد. دل توی دلم نبود، چرا

 کارن نیامده بود؟ چه مشکلی پیش آمده بود، که برادر

 خوش مشربش اینگونه عصبی و خشمگین با او حرف

 م، با سالم و احوالمی زد. کنار بچه ها که رسیدی

 پرسی که بینمان آغاز شد، خیلی زود با همه ی آنها

 .صمیمی شدم. جمع شاد و پرشیطنتی بود

 نگاهم به کاوه بود و گوشم به حرف بچه ها. نازیال از
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 همه شوخ طبع تر و پر انرژی تر بود. سوگل و درسا
 را از مهمانی دایی کامران می شناختم. چند پسر دیگر

 فاصله به ماشینی تکیه داده بودند و گپ میهم با کمی 

 زدند و می خندیدند. یکی از آن پسرها را قبال دیده بودم

 و بقیه ی را نمی شناختم. کاوه تماسش را قطع کرد و

 بعد از کمی حرف زدن با جاوید به سمت ما آمد. نازیال

 :با دیدن آنها گوشی به دست گرفت و گفت

 ینم چرا انقدر خودشومن یه زنگ به کارن بزنم، بب -

 لوس کرده... وقتی جاوید و داداشش انقدر عصبانین

 .معلومه بازم نچسب بازیش گل کرده

 قلبم تیر کشید. انقدر راحت در مورد کارن حرف می

 زد، انگار سالهاست او را می شناسد. جای خالی کارن

 خیلی برام سخت بود اما نازیال و حرفهایش دردی

 . آقا کارنی که انقدر سرد وسنگین روی قلبم نشاند

 خشک بود، این دختر سانتال مانتال را چگونه جذب

 خود کرده بود، که انقدر راحت اسمش را به زبان می

 راند؟

 کاوه که به ما رسید، ماشینی چراغ زنان کنار پایمان

 پارک کرد و ایستاد. دالرام و سپیده با لبهای خندان از

 تند. نازیال در حالماشین پیاده شدند و به جمع پیوس

 حرف زدن بود و قدم زنان میان برفها رفت و از ما
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 دور شد. وقتی نازیال از ما دور شد، قلبم دیوانه وار
 می تپید. کاش جرأتش را داشتم و من هم می توانستم

 تماس بگیرم و دلیل نیامدنش را بپرسم. سوالی که

 .دالرام کرد، نگاهم را به سمت کاوه کشید

 کارن نرسیده؟ کاوه چرا -

 :کاوه نفس عمیقی کشید و گفت

 دیر از خواب بیدار شده... تا ما بریم باال اونم خودشو -

 .می رسونه

 

 بعد از جمع شدن همه نازیال با چهره ای درهم و گرفته

 به جمع پیوست. تا وقتی گوشی کنار گوش نازیال بود،

 چیزی مانند خوره وجودم را از درون می خورد. حال

 شتم و از این حس مزاحم که تمام افکارم را بهبدی دا

 سمت خود می کشید، بیزار بودم. کاوه برخالف پاسخی

 .که به دیگران داده بود، چهره اش گرفته و درهم بود

 در دلم آشوبی برپا بود. وقتی خنده و شوخی دیگر

 اعضای گروه را می دیدم، جای خالی کارن بیشتر قلبم

 .را می فشرد
 بود، تله کابین سوار شویم. من که واردقرار بر این 

 نبودم و منتظر راهنمایی بقیه بودم. کاوه شانه به شانه

 ام قدم بر می داشت. سفیدی برف و صدای خرش
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 خرشش زیر پوتین هایمان، سمفونی هارمونی زیبایی

 ساخته بود. حواسم را به طبیعت اطرافم دادم تا غم نبود

 .ندکارن کمتر قلبم را درگیر خودش ک

 کاوه به آرامی سرش را پایین آورد و بدون اینکه

 :دالرام چیزی بشنود، زمزمه وار گفت

 نمی خوای یه زنگ به کارن بزنی؟ -

 شوکه نگاهش کردم. هوا روشن شده بود و اشعه ی

 نور خورشید روی صورتش افتاده بود. وقتی حیرتم را

 :دید، نگاهش را به اطراف چرخاند و به آرامی گفت

 .د تو زنگ بزنی، بیادشای -

 :بیشتر شوکه شدم. به آرامی پاسخ دادم

 !مگه به بچه ها نگفتی؛ میاد؟ -

 نفس سرد و بخارآلودش را با ناراحتی بیرون داد

 :وگفت

م نشهنمیاد... اینجوری گفتم؛ کسی پا -  .ی 

 

 یاد چهره ی نازیال افتادم. سری تکان دادم و با چشم به

 می رفت؛ اشاره کردم و نازیالیی که کنار جاوید راه

 :گفتم
 نازیال دوستشه... اونم بهش زنگ زد... اگه بخواد -

 ...بیاد، الاقل به خاطر دوستاش میاد
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 :با نگاهی ناراحت و دلگیر زمزمه کرد

 تو زنگ بزنی، فرق داره... می زنی؟ -

 بهت زده به چشمانش خیره شدم. نگران برادرش بود

 بود که خودم را بهو حرفی که زد، پرمعناتر از آنی 

 گیجی بزنم و نفهمم که چه شنیدم! سرم را پایین

 :انداختم و با شرم گفتم

 اشتباه می کنی... من در برابر دوستش هیچی نیستم -

 .که به حرفم گوش کنه

 :با اخم نگاهم کرد و گفت

 به نازیال حسادت می کنی؟ -

 چشمانم گرد شد و لبهایم تکان خورد اما واژه ای پیدا

 دم، تا جوابش را بدهم... به واقع حسادت می کردمنکر

 و از درون می سوختم... از اینکه دختری به آن لوندی

 .اسم کارن را به زبان می راند، قلبم آتش می گرفت

 :لبخند مهربانی زد و گفت

 پس بهش زنگ بزن... من میرم تا راحت بتونی حرف -

 .بزنی

 حسی از دو گام از من فاصله گرفت تا تماس بگیرم.

 درونم می جوشید و تا روی پوست صورتم را می
 سوزاند. قلبم به تپش افتاده بود و دهانم خشک شده

 بود. دستکشم را از دست بیرون آوردم و برای اولین
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 بار گوشی به دست گرفتم، تا به کسی زنگ بزنم، که

 جرأتش را تا به حال نداشتم. به شماره ای که به اسم

 شده بود، خیره شدم. داشتم از بچهاستاد محتشم ذخیره 

 ها عقب می افتادم. باید زودتر تصمیم می گرفتم. می

 ترسیدم، برخالف گفته ی کاوه، هیچ اهمیتی به حرفم

 ندهد و از درون خرد شوم. دل به دریا زدم و تماس را

 برقرار کردم. چندبار زنگ خورد و جوابی نیامد. زمانی

 خسته و خشدارشکه ناامید از پاسخش بودم، صدای 

 .درگوشم طنین انداخت

 سالم خزان خانوم؛ خوبی؟... چه عجب یادی از ما -

 کردی؟

 قلبم به شدت می کوبید و دهانم خشک شده بود. نمی

 دانستم چه باید بگویم. پلکهایم را روی هم گذاشتم و

 نفس عمیقی کشیدم. انگار مکثم طوالنی شده بود، که

 :خودش ادامه داد

 چی؟ با سکوتت علت تماست رو نمی زنگ زدی که -

 !فهمم

 چرا نیومدی؟ -

 :با لحن خاصی گفت
 سالمتو خوردی، خانوم کوچولو؟ -

 .هول شدم و یادم افتاد احوال پرسیش را جواب ندادم
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 :لبهای سردم را با زبان تر کردم و گفتم

 .سالم... خوبین؟ ببخشید، هول شدم -

 و زمزمهصدای خنده ی آرامی به گوشم خورد و آرام 

 :وار گفت

 مگه لولوخورخوره ام که می ترسی؟ -

 دوباره هول شدم و با زبانی که گیر کرده بود و واژه ها

 :را گم کرده بود، پاسخ دادم

 ...نه... اصال... آخه... شما -

 :دوباره خندید و گفت

 نمی ترسی اینجوری جواب می دی وای به روزی که -

 !بترسی

 :به خودم مسلط شدم و گفتم

 ...ببخشید... تا حاال با هیچ پسری تماس تلفنی نداشتم -

 .کمی هول شدم

 یعنی من اولینم؟ -

 .بله -

 واو... باید به افتخار این اولین بودن یه نوشابه باز -

 ...کنم
 خنده م گرفت. لحن خسته و خشدارش به شوخ بودن

 .تغییر کرد

 حاال شما جواب منو بدید... چرا نمیایی؟ -
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 مهمه؟ -

 

 م بود، مگر می شود مهم نباشد؛ لعنتی؟ نفس عمیقیمه

 :کشیدم و با صداقت پاسخ دادم

 .اگه مهم نبود، زنگ نمی زدم... جات خیلی خالیه -

 :کمی مکث کرد و گفت

 ...هستن کسایی که جامو پر کنن -

 هیچ کس، کارن محتشم و پسردایی اخموی من نمی -

 .شه

 وقتی صداینمی دانم این حرف چگونه به زبانم آمد. 

 خنده اش را شنیدم، شرمنده شدم. نفس عمیقی کشید و

 :گفت

 اگه بیام باید کنارم باشی؛ قبوله؟ -
 شوکه شدم. برای یک لحظه حس کردم، قلبم از تپش

 .افتاد و یخ زدم. باورم نمی شد، درست شنیده باشم

 .صدایش مرا از شوک خارج کرد

 قبوله؟ -

 ن بهتر؟ با صدایلبخندی روی لبم نقش بست. چی از ای

 :آرامی گفتم

 البته اگه دوستاتون... مخصوصا نازیال اجازه بده، -

 .چشم
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 ...امثال نازیالها رفتنین -

 .منظورش را نفهمیدم. نتوانستم گیجیم را پنهان کنم

 :میان حرفش پریدم و گفتم

 چی؟ -

 :خندید و گفت

 اگه بیام، باید پا روی خیلی قوانینی که برام وضع -

 ...رمشده بذا

 مکث کرد و قلبم تا توی دهانم آمد. اینگونه که از

 حرفهایش مشخص بود، معذورات زیادی برایش تعیین

 شده بود، از طرف کی؛ خدا داند! صدایش مرا از

 :افکارم جدا کرد

 یه سوال ازت دارم... از همین پشت تلفن می پرسم، -

 ...چون راحت تره
 ای به قفس تنگدوباره مکثی کرد و قلبم مانند دیوانه 

 سینه می کوبید. انتظارم زیاد طول نکشید. با صدایی پر

 :تردید که نگرانی در آن موج می زد، گفت

 می تونی هم پام باشی؟ -

 گیج شده بودم. حس می کردم، خوابم و دارم رویا می

 .بینم

 هستی یا نه؟ می دونم تو هم حسی بهم داری... اون -

 ارم دراورده، رازتچشمای نالوطیت که دمار از روزگ
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 رو برمال کرده... هستی یا نه؟

 فقط یک کلمه از دهانم خارج شد و بهت زده، سرجایم

 .ایستادم

 .هستم -

 .پس منتظرم باش -

 .تماس قطع شد و مات و مبهوت به گوشی خیره شدم

 حرفهایش واقعی بود یا در خیالم شنیدم؟ کارن همیشه

 و حرفهاینبود... نکند، کس دیگری جای کارن بود 

 عجیب و غریب تحویلم داد! حس می کردم، خواب دیدم

 و در رویا به سر می برم. به برفها زل زده بودم و پایم

 حس حرکت نداشت. سرمای کوهستان جایش را به

 گرمای شدیدی داده بود، که از درون شکمم تا روی
 صورتم جریان پیدا کرد. صدای کاوه مرا به دنیای

 .واقعی پرت کرد

 گفت؟ چی -

 ذوقی در دلم جریان پیدا کرد. با چشمانی که میل به

 :خندیدن، داشت به صورت کاوه نگاه کردم و گفتم

 .منتظرش می مونم تا بیاد -

 لبهای کاوه به لبخندی مزین شد و سری رو به پایین

 :تکان داد و گفت

 می دونستم به نیروی محرکه ی قوی تری نیاز -
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 ...تنها نباشی داره... من کنارت می مونم تا

 جاوید که دور افتادن ما را دیده بود، به سمتمان

 :برگشت وگفت

 چرا واستادین؟ -

 :کاوه با چهره ای باز و لحن شادی گفت

 تو بچه ها رو ببر باال... من و خزان منتظر کارن می -

 .مونیم

 :جاوید لبخندی زد و به من نگاهی کرد و گفت

 تو بود؟رای شیطون کا -

 

 

 :جاوید سرحال تر از قبل گفت خندیدم و

 باشه من بچه ها رو می برم، باال... توی رستوران -

 .شاله منتظرتون می مونیم
 با سروصدایی که بچه ها به راه انداختن و جاوید را

 صدا می زدند، جاوید به سمتشان دوید. نگاه سنگین

 :کاوه روی صورتم چرخید و با لحن شوخی گفت

 ال نمی شه... هر دوتونشتر سواری که دوال دو -

 سکوت کردین، خب یه دیوونه مثل من باید این وسط

 .باشه تا شما رو به جلو هول بده

 خنده م گرفت و سرم را به زیر انداخت. خجالت می
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 کشیدم حرفی بزنم. هنوز در بهت و شوک حرفهای

 کارن بودم. باورم نمی شد این تندیس یخی آن حرفها را

 شد. از روزی که از پیشپشت تلفن به من زده با

 شاهرخ برگشته بودیم، دیگر نه تماسی گرفته بود نه

 ...در عمارت دیده بودمش

 ...غرق نشی، حوصله نعش کشی ندارما -

 .حرفش هنوز تمام نشده، گوله برفی به سمتم پرت شد

 یک متر از جا پریدم و بعد از بیرون آمدن از بهت

 توی دلمخندان به اطراف چرخیدم. چه حس شیرینی 

 موج می زد. اعترافی که شنیده بودم، شوقی در دلم

 .انداخته بود که قلبم گنجایشش را نداشت

 حس پرنده ای را داشتم که دلش پرواز در آسمان

 بیکران را می خواست. با تشویق کاوه گوله برفی

 درست کردم و سمتش پرتاب کردم. چند متر جلوتر از
 ه از خنده روده برخودم، گوله روی زمین افتاد و کاو

 شد. انقدر باال و پایین پریدیم که نفهمیدم چگونه ساعت

 .گذشت

 

 با دیدن قامت خوش استایل کارن قلبم دیوانه وار به

 سمتش کشیده شد .در کاپشن سفید، قرمزش و کاله

 سفید و کوله پشت که روی دوشش بود، جذابیت
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 . اراده به سمتش دویدم یبیشیی پیدا کرده بود، ب

 یخندزنان پیش م آمد و من هم بدون پروا ملب

 خندیدم .وقت بهم رسیدیم .نفس زنان ایستادم و

 سالم کردم:

 - کشیدم تا میومدی؟ یاستاد باید نازتو م

 :با دست کالهم را پایین کشید و گفت

 هیس... شلوغ نکن وگرنه پشیمون می شم و برمی -

 .گردم

 خورد. ازکاوه از همان جایی که ایستاده بود، تکان ن

 :همان جا دستی برای ما تکان داد و گفت
 من میرم باال... وعده رستوران شاله...شما هم زودتر -

 .بیاین

 :کارن خندید و گفت

 .باشه االن میایم -

 :با رفتن کاوه، لبخندی زد و گفت

 کار اون بود؟ -

 :متوجه منظورش شدم. لبخندی زدم و گفتم

 .اوهوم -

 .ون هولهفکر کنم بیشتر از ما ا -

 از خجالت تنم گر گرفت. این حرفها در یک روز برایم

 خیلی زیاد بود. کاش نم نمک پیش می رفتیم تا



 

 
1155 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 آمادگیش را پیدا می کردم. سکوتم را که دید، دستش را

 پیش آورد و من با تعجب نگاهم سمت دستش کشیده

 :شد. بند کوله پشتیم را به دست گرفت و گفت

 بریم؟ -

 مثبت دادم و هر دو با هم به سمت با تکان سر جواب

 تله کابین رفتیم. بعد از گرفتن بلیط سوارتله کابین

 شدیم. وقتی در آن اتاق در بسته قرار گرفتم؛ استرس

 وجودم را فرا گرفت. اصال آمادگیش را نداشتم تا

 حرفهایمان به یکباره رنگ و بوی دیگری بگیرد. حالم

 را باال می کشید، را فهمیده بود. از لبخندی که لبهایش
 این را فهمیدم. دستش را جلو آورد و دستم را در دست

 :گرفت و گفت

 ...نمی خواستم، به این صورت از حسم باخبر بشی -

 خدا بگم این کاوه رو چی کار کنه؛ که تو همه چیز

 ...عجله داره

 ماتم برد. از اینکه نمی خواست و کارمان به این حرفها

 دلم نشست. دلخور نگاهشکشیده بود، حس بدی در 

 :کردم و گفتم

 چرا نمی خواستی؟ می تونم حرفاتون رو فراموش -

 ...کنم تا شما توی معذورات نیوفتین

 با انگشت روی بینی سرخ از سرمایم ضربه ای زد و



 

 
1156 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 :گفت

 هنوز خیلی کوچولویی... می خواستم صبر کنم، تا -

 ...درست تموم شه... االن وقت این حرفا نبود؛ اگه

 نفس عمیقی کشید و به منظره ی روبرویش که فقط

 .برف بود؛ خیره شد و ادامه ی حرفش را قورت داد

 دوست نداشتم، در نظرش کوچک به نظر بیایم. بالحن

 :دلخوری گفتم

 ...من نوزده سالمه -

 :لبخندی زد و سرش را به تایید تکان داد و گفت

 .یرمهنوز زوده... می خوام همین جا ازت یه قولی بگ -
 نگاهم در نگاهش گره خورد. قلبم مانند کوه آتشفشان

 درحال طغیان بود. رنگ چشمانش در میان آن همه

 سفیدی چون کهربا می درخشید. او هم غرق نگاهم

 :شده بود، لبخندش جمع شد و با لحنی جدی گفت

 این حسی که بینمونه باید تا وقتی درست تموم می -

 ...شه، بین خودمون بمونه

 .وبی به این حرفش نداشتم. حالم دگرگون شدحس خ

 تمام شوق و اشتیاقم پر کشید. سرم را پایین انداختم و

 :گفتم

 پس چرا حرفش رو زدی؟ -

 چون می ترسم... می ترسم، در این چند سال کسی -
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 مهمون خونه ی قلبت بشه... چند روزه دارم با خودم

 می جنگم که ازت دوری کنم؛ تا زمان مناسب احساسم

 را رو کنم... همه چیز طوری کنارهم چیده شد که نشد

 .خوددار باشم

 :با دلخوری گفتم

 چرا؟ -

 ...نپرس -

 مشکلی هست؟ -

 :سرش را رو به پایین تکان داد و گفت
 تا تو درست رو بخونی من اون مشکل رو باید حل -

 .کنم

 قلبم هزارپاره شد. هزار فکر ناجور درسرم چرخید. بی

 دسهایی که در ذهنم جرقه زده بود، رااراده یکی از ح

 :بیان کردم

 کسی توی زندگیته؟ -

 :درسکوت نگاهم کرد و گفت

 ...هست اما نه اونی که تو منظورته -

 قلبم به یکباره از حرکت ایستاد. دلم می خواست از آن

 اتاقک دربسته زودتر خالص شوم. نفس کم آورده

 ادم وبودم. بغضی که گلویم را می فشرد را قورت د
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 ...نباید تا کسی توی زندگیت بود، با من -

 

 بین...من  یکنیگفتم نه اونجور که تو فکر م-

 کردم که تنها راه نجاتش سیاست و یرگ خیبرز

 مقاومته...
 گیج شده بودم. لحن مهربان و پرغم کالمش قلبم را

 لرزاند. گویی از چیزی عذاب می کشید که توان گفتنش

 .را نداشت

 بپرسم این برزخ چیه؟ می تونم، -

 .بی خیال... اون مشکل منه و خودم باهاش کنار میام-

 دلم نمی خواد به خاطر مشکالتم تو رو نگران کنم. بهم

 !اعتماد کن... همین

 منی که در اوج خواستنش بودم، سری تکان دادم و

 چشم( آرامی گفتم. لبخندی زد و نگاهش روی چشمانم)

 ب و دلربا بود. حاالزوم شد. چقدر رنگ نگاهش جذا

 که به احساسش پی برده بودم، حاضر بودم در کنارش

 هر مشکلی را تحمل کنم تا این پسر تخس و سرتق را

 .در کنارم داشته باشم

 هر دو غرق در افکارمان بودیم. با ایستادن تله کابین

 هر دو از آن اتاقک بیرون آمدیم. اصال به منظره های

 دنیهای دنیا در چشماناطراف نگاه نکردم. همه دی
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 عسلی و کشیده ی کارن جمع شده بود. مژه های

 پرپشت و خرماییش زیر نور آفتاب بی حال زمستانی او

 را شبیه اروپایی ها کرده بود. بدون هیچ پیش زمینه

 :ای دستم را گرفت و گفت
 امروز فقط حرفهای خوب می زنیم... می خوام یه -

 .روز پرخاطره بشه

 ای اولین بار در نگاهش می دیدم، لبخنداز ذوقی که بر

 :زدم و گفتم

 هر چی شما بگی؛ استاد؟ -

 :دستم را در دستش تاب داد و گفت

 شیطون کی بودی تو؟ -

 خندیدم و با هم به سمتی که مردم در حال بازی بودن

 .رفتیم. از کنارشان گذشتیم و وارد رستورانی شدیم

 د. با دیدنهمه ی بچه ها در حال خوردن صبحانه بودن

 ما همه با کارن احوال پرسی کردند. به یکباره نگاهم

 روی صورت پر اخم نازیال چرخی زد. از ناراحتی

 صورتش سرخ شده بود و حتی جواب سالم کارن را

 نداد. دستم توسط کارن کشیده شد و کنار هم پشت میز

 :نشستیم. سرش را درگوشم فرو برد و گفت

 .کلی انرژی بسوزونی حسابی بخور که باید امروز -

 .من جز گوله برفی پرت کردن کار دیگه ای بلد نیستم -
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 :خندید و گفت

 ...خودم یادت می دم... می ریم پیست اسکی مبتدیا -

 :با حیرت گفتم

 .اسکی؟ وای من هیچی بلد نیستم -
 .لبخند زنان نگاهم کرد. نگاهش اطمینان بخش بود

 .تا منو داری غم نداشته باش -

 که با سه صندلی فاصله از ما روبرویمان نشسته نازیال

 :بود، صدای کارن را شنید و گفت

 .باور نکن... با سروصورت زخمی میری خونه -

 :کارن با اخم نگاهش کرد و گفت

 می شه، دست و پاچلفتی بودن خودت رو به من -

 نچسبونی؟

 :نازیال پوزخندی زد و رو به جاوید کرد و گفت

 سری اومدیم اسکی... به امید اینجاوید یادته اون  -

 آقا خواستم اسکی کنم، چه به سرم اومد؟

 :جاوید خندید و گفت

 ...این ماجرا با اون ماجرا زمین تا آسمون فرق داره -

 .صبحونه ت رو بخور و کمتر جوش بزن

 همه خندیدند و شروع به خوردن کردیم. نازیال عصبی

 وه برایبود و کسی به حالش توجه نمی کرد. این گر

 تفریح آمده بود. بعد از صبحانه همگی از رستوران
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 بیرون آمدیم و به سمت پیست اسکی رفتیم. چند تا از

 .بچه ها گفتند؛ به قسمت پیست اسکی ویپست می روند

 آن قسمت مخصوص اسکی حرفه ای بود. نازیال کنار

 :کارن ایستاد و گفت
 ایفکر می کردم با ما میایی؟ پیست مبتدیا رو بر -

 ....مبتدیا بذار

 :کارن دستانش را در جیبش فرو برد و گفت

 از شما نظر خواستم؟ -

 :نازیال با ناراحتی اخمی کرد و گفت

 ...حال خرابت برای منه و خوشیات -

 مگه به دعوت من اومدی؟ -

 :کارن اخمی کرد و رو به جاوید کرد و گفت

 بیا این رفیق شفیقت رو ببر که داره روی اعصابم -

 .اه می رهر

 از حرفهایش تنم گر گرفت. حس اینکه کارن با نازیال

 رابطه داشته باشد، خونم را به جوش می آورد. نازیال

 پشت چشمی نازک کرد و به همراه گروهشان از ما جدا

 :شد. وقتی خودمان ماندیم، رو به کارن کردم و گفتم

 می دونم، گذشته ت به من ربطی نداره؛ ولی من -

 م... مخصوصا در مورد کسی که برام مهمدختر حسودی

 .باشه
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 :ابروی راستش را با ژست دلربایی باال داد و گفت

 .خوبه گفتی... خبر نداشتم -

 هم حرصم گرفته بود هم خنده ای روی لبهایم بود که

 .اجازه نمی داد، عیان شود
 ...این نازیال جووون... چه صنمی با شما داره که -

 .ز اولی مراعات کناوه اوه.... بابا رو -

 

 - جدی پرسیدم .برام سواله چرا انقدرباهات

 صمیمیه.

 - دلم یفکر کن یه دوست ساده س در حدی که وقت

 گرفت یم...

 نباید سخت می گرفتم. شرایطش را می دانستم و با

 همین شرایط عشقش درون قلبم النه کرد. فکر اینکه

 میوقتی دلش می گرفت؛ این دختر چگونه به داد دلش 

 رسید، خون در رگهایم منجمد شد. دستم را تکانی دادم

 :و گفتم

 نمی خوام جزئیات رو بدونم. ممنون می شم اگه واقعا -

 .حسی در این میون هست، بیشتر مراعات کنی

 :خندید و کالهم را روی سرم تکانی داد و گفت

 می دونی، نازیال خواننده ی خوبیه؟ -
 سوالم را از نگاهم با حیرت نگاهش کردم. وقتی بهت و
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 خواند، در حالی که دستم را برای راه رفتن با خود می

 :کشید، گفت

 ...المصب صداش برعکس اخالق گندش عالیه -

 چندباری که دلم گرفته بود، از جاوید خواستم صداش

 کنه تا برامون بخونه... بزم گرم کنیش معرکه س... هم

 ...هشنگوله هم راه شاد کردن دیگران رو خوب بلد

 .این که خیلی گوشت تلخه -

 فکر کنم اونم مثل تو حسودیش شده؛ که یکی -

 .خوشگل تر و بهتر از خودش کنارمه

 ....اما نگاهش یه چیز دیگه می گفت! حسی داشت که -

 :سری رو به پایین تکان داد و گفت

 من ضامن ح ِس نگاه اون نیستم... در این روز خوب -

 . مثال اولین روزحرفای قشنگ تری هم میشه زد

 .دونفره ی خودمونیه که داریم

 انقدر جدی و بدون واهمه پاسخم را داد، که اعتماد

 :کردم. لبخند زدم و گفتم

 .من خیلی حرف قشنگ بلد نیستم -

 با هم تمرین می کنیم تا یاد بگیریم. مشق عشق اولین -

 تکلیفیه که از امروز باید انجام بدی... روی نمره ی

 .ت خیلی تاثیر دارهپایان ترم 
 .استاد فرصت طلب -
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 خندیدم و او هم از خنده ی من خندید. با هم به سمت

 پیست مبتدی ها رفتیم. به گفته ی کارن این پیست شیب

 کمتری داشت تا بدون خطر تمرینات انجام شود. با هم

 به اتاقکی که وسایل اسکی کرایه می دادن رفتیم. هم

 مورد نیاز را کرایه برای من هم برای خودش وسایل

 کرد. اول فیکساتور چوب اسکی را زد و بهم آموزش

 .داد چگونه با کفشهایم روی چوب اسکی قرار بگیریم

 نکاتی از قبل چگونه حرکت کردن و خم نگه داشتن

 پاها و حرکت دستها در حین پایین رفتن را برایم با

 حوصله توضیح داد. اول باید راه رفتن با چوب را یاد

 .گرفتممی 

 چند قدم که برداشتم نزدیک بود با مخ روی زمین

 پرتاب شم اما دستانش حمایت وار اطرافم بود و مانع

 زمین خوردنم می شد. بعد از آن سر خوردن روی برف

 را یادم داد. با دقت به حرکاتش نگاه می کردم و به

 حرفهایش گوش می کردم، تا زودتر یاد بگیرم. شوق

 ن روی برف با چوب اسکی درزیادی برای سر خورد

 .دلم افتاده بود. در پوست خود نمی گنجیدم

 دقایقی تمرین کردیم. با کمکش کمی روی برفها سر

 خوردم و کلی ذوق زدم. از ته دل می خندیدم و شور
 خاصی زیر پوستم دوید. یک بار تعادلم را به سختی
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 حفظ کردم و نزدیک بود؛ به سمت چپ کج شوم و روی

 تم؛ کارن با چابکی کنارم ایستاد و مانعزمین بیوف

 افتادنم شد. از ترس عرق سردی روی مهره های

 کمرم نشست. نمی دانم چه در چهره ام دید که دستانم

 :را گرفت و گفت

 ...نترس... این اتفاق زیاد توی یادگیری پیش میاد -

 فقط باید دقت کنی زود با چوبهایی که داری، سرعتت

 .ار که بیایی ترست می ریزهرو کنترل کنی. چندب

 :حمایتش گرما به وجودم بخشید. لبخندی زدم و گفتم

 .من همین االنشم اتفاقی اینجام. محاله دیگه بیام -

 وقتی حرفم تمام شد، ابروهایش را رو به باال تکان داد

 :و گفت

 از این به بعد هر هفته ای که هوا مساعد بود، میایم -

 وردین بتونی به راحتیاسکی... می خوام تا آخر فر

 خودت اسکی کنی و از این ورزش لذت ببری. البته یه

 خورده بدنت خشکه باید نرمش کنی و انعطاف داشته

 ..باشی

 او می گفت و من مشتاقانه به حرفهایش گوش می

 دادم. از اینکه برایش مهم بود، چنین ورزشی را

 خودش به من آموزش بدهد، قند در دلم آب شد. هیکل
 فرم و بازوی برجسته اش نشان از ورزشکارروی 
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 بودنش داشت. سیکس پک نبود اما تراشیده و خوش

 .اندام بود

 وقتی بعد از کلی تمرین و یکی دوبار زمین خوردن،

 خسته و کوفته روی برفها نشستیم، کارن به ساعتش

 :نگاه کرد و گفت

 من باید برگردم... همراه من میایی یا می خوای با -

 ردی؟کاوه برگ

 مگر می شد، همراهیش را از دست بدهم. لبخندی زدم

 :و گفتم

 مگه خودت به شرط اینکه کنارت باشم؛ نیومدی؟ -

 دستکشش را از دست بیرون کشید و لپم را کشید و

 :گفت

 خوب بلدی دلبری کنیا؛ شیطونک... تازه می فهمم -

 چرا بابا این همه سال تورو پنهون کرد... از االن

 ...بی جنبه س زوده... دلم

 .من با جنبه ش می کنم -

 

 :خندید و گفت

 .ببینیم و تعریف کنیم -

 :با دست ضربه ی آرامی به پشتم زد و گفت

 بریم ناهار بخوریم که خیلی گرسنه ام... باید تجدید -
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 .قوا کنی... می خوام ببرمت یه جای دیگه

 با کنجکاوی نگاهش کردم، برق خاصی درون

 .چشمانش نمایان شد

 کجا؟ -

 :خندید و گفت

 ...اول غذا -

 منتظر بچه ها نمی مونی؟ -

 نه... می خوام امروز خاطراتمون تا آخر دو نفره رقم -

 .بخوره... موافقی

 از ته دل ذوق زدم و سرم را به عالمت تایید رو به

 پایین تکان دادم. این پسر مهربان و گوگولی از کدام

 این حد ناشناختهلپ لپ بیرون آمده بود؛ که برایم تا 

 بود. با دلی که پر از شور و شوق بود، وارد رستوران

 .شدیم

 هوای گرم رستوران خون را در رگهایم به جریان

 انداخت. دست و پایم از سرما بی حس شده بود. تا به

 حال جایی به این سردی نبودم. کارن خیلی پرحرف
 نبود؛ اما رفتارش خیلی مودبانه بود. درست نقطه ی

 بل کارن چند ماه پیش بود. آرام و متین بود. زیادمقا

 اهل شلوغ کاری نبود. یک نوع آرامش خاصی در

 .رفتارش بود که به آدم حس امنیت می داد
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 غذا سفارش دادیم. قبل از آماده شدن غذا ازش

 خواستم درمورد زندگیش در خارج از کشور برایم

 :تعریف کند. سری تکان داد و گفت

 ...تعریفی ندارم جز تنهایی زیادچیز قابل به  -

 باالخره یه چیزی برای تعریف وجود داره... نداره؟ -

 لبخندی زد و شروع به تعریف کرد. با تعریفات کارن

 زمان غذا خوردمان کمی طوالنی شد. بعد از اتمام غذا

 .کارن میز را حساب کرد و از رستوران بیرون آمدیم

 هر دو به مناظراین بار وقتی سوار تله کابین شدیم 

 بیرون بیشتر نگاه می کردیم. انگار هر دو احتیاج به

 حالجی این رابطه داشتیم. خیلی اتفاقی و ناگهانی پرده

 ها کنار رفت و احساسمان روی دایره ریخته شد. با

 اینکه شوق زیادی در دلم بود اما از طرف مادرش

 ترس و واهمه ی عجیبی در دلم بود. می ترسیدم

 .ی در انتظارمان نباشدعاقبت خوش

 وقتی به پایین کوه رسیدیم، کارن پیامی به کاوه ارسال

 کرد و رفتنمان را به اطالعش رساند. به سمت ماشین
 رفتیم و از ان سرمای شش درجه زیر صفر نجات پیدا

 کردم. با اینکه برف بازی و اسکی لذت زیادی داشت،

 هواییاما سرمای هوا خیلی اذیتم کرد. عادت به چنین 

 .نداشتم
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 وقتی بخاری ماشین روشن شد، دستانم را جلوی

 :بخاری گرفتم. کارن لبخندی زد و گفت

 معلومه خیلی سردت شده؟ -

 اوهوم... دارم قندیل می بندم. تا بازی می کردیم انقدر -

 سردم نبود، از وقتی دست از بازی برداشتیم خیلی

 ...سردم شده

 :سری تکان داد وگفت

 یه خرید حرفه ای بریم. باید لباسهای باید با هم -

 .مناسب بخری؛ تا سرما به تنت نفوذ نکنه

 مگه لباس با لباس فرق داره؟ -

 سری رو به پایین تکان داد و در حالی که با دقت

 :ماشین را از پارک بیرون می آورد، گفت

 اگه لبا ِس زیر کاپشنت نخی باشه بیشتر سرما به تنت -

 لباس مخصوص خرید. وسط هفتهنفوذ می کنه... باید 

 .ی دیگه از دانشگاه باهم برای خرید می ریم

 ..مزاحمت نباشم -
 اخمی کرد و نگاهم کرد. از نگاهش خنده ی ریزی کردم

 :و گفتم

 ...ببخشید... هنوز عادت نکردم -

 :با دستش لپم را کشید و گفت

 عادت کن... تا منم بتونم راحت باشم. این جوری -
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 .معذب می شم

 :دستم را روی لپم گذاشتم و گفتم

 ...خواهشا راحت بودنت این نباشه برام لپ نذاری -

 .خندید و اولین بار خنده ی از ته دلش را دیدم

 چشمانش برق خاصی پیدا کرده بود. وقتی نگاه مشتاقم

 :را دید، گفت

 تو چی هستی دختر؟ باور کن حس می کنم، سالهاست -

 عجب می کنم، چطورباهم صمیمی هستیم... خودمم ت

 انقدر باهات راحتم. نگاهت یه جورایی حال دلمو

 .زیرورو می کنه

 ذوق کردم و با نگاهی عاشقانه به چشمانش خیره شدم

 :و گفتم

 امروز بعد از ماه ها حال دلم خیلی خوبه... فکر نمی -

 .کردم؛ انقدر مهربون باشی

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 چرا؟ -
 :خندیدم و گفتم

 الزمه یادآوری کنم، روزایی که توی دانشگاه هستی -

 ...و توی عمارت چه جوری

 نه... دانشگاه که باید جدی باشم... راستش من استاد -

 اون دانشگاه نیستم. استاد ریاضی کم داشتن، دایی منو
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 گذاشت سرکار... من هنوز سربازی نرفتم، بتونم شغل

 .ثابتی مثل استادی رو داشته باشم

 :باز ماند. با تعجب گفتمدهانم 

 یعنی باید سربازی بری؟ -

 

 :لبخندی زد و گفت

 نه... همون شرکت خودم کافیه... تازه دایی شاهرخم -

 .داره، کارای شرکتش رو روی دوشم می ندازه

 با شنیدن اسم شاهرخ ته دلم چیزی تکان خورد. بدون

 :اینکه اراده ای داشته باشم، پرسیدم

 دادگاهش چی شد؟ -
 در گیرو بنده... فعال باید ببینیم دادگاه بعدی چی -

 میشه. وکیلش می خواد کاری کنه، کمترین حکم رو

 .براش ببرن

 خیلی ضرر کرد؟ -

 خیلی... کل سرمایه ش از بین رفت... فقط مونده -

 ...همون شرکت

 :یاد گندم افتادم و با کنجکاوی پرسیدم

 گندم چطوره؟ -

 ه عمیقی به صورتملبخندی روی لبش نقش بست. نگا

 :انداخت و گفت
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 دلت براش تنگ می شه؟ -

 .هنوز حسی بهش ندارم -

 خونی که توی رگاتونه باید قوی تر از این باشه که -

 ...انقدر

 ...نمی خوام بهشون فکر کنم -

 بهتره توی این روزا که حالش خوب نیست، کم کم -

 .بهش نزدیک بشی

 :فروغ گفتمنفس عمیقی کشیدم و با یادآوری رفتار 

 که مادرش بهم انگ بچسبونه؟ -

 .بی خیال فروغ... گندم خواهرته -

 :با بغض سرم را تکان دادم و در دل به خودم گفتم
 اونایی که سالها کنارم بزرگ شدن و خواهری -

 براشون کردم، چه رفتاری باهام داشتن... چه به رسه

 به گندم که کینه ی مادرش نسبت به من انقدر قوی

 .که نذاره بهم نزدیک شیمهست 

 :سری تکون داد و گفت

 نیکا می گفت؛ تو خیلی مهربونی... چطور دلت -

 ...میاد

 !ما هیچ حس خواهری بهم نداریم... هنوز -

 سکوت کرد و به جاده چشم دوخت. درون شهر به

 سمتی چرخید که راه همیشگی نبود. با حیرت نگاهش
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 .کردم

 کجا میری؟ -

 .می فهمی -

 شور افتاد. زیادی خوش بین بودن هم عاقبتدلم به 

 خوشی نداشت. یاد گذشته و شروین ترس به دلم

 :انداخت. با نگرانی پرسیدم

 می شه بگی، کجا می ری؟ -

 :نگرانی را در چهره ام دید و با تعجب پرسید

 از چی نگرانی؟ -

 نگران نیستم... اما می خوام بدونم کجا می رم... از -

 .میادغافلگیر شدن، بدم 
 :ابرویی باال انداخت و گفت

 نمی خوای به عمه ت سر بزنی؟ -

 :سوالی نگاهش کردم. خندید و گفت

 سیاست داشته باش... باید از همین امروز راه به دل -

 ...مامانم باز کنی. دوبار عمه جون بهش بگی

 :با ناراحتی سرم را تکان دادم و گفتم

 مادرت خیلیفکر کنم، به جای راه، تونل هم بزنم،  -

 .سخت منو بپذیره

 .می پذیره... فقط باید رگ خوابش دستت بیاد -

 ...وقتی هیچ شناختی ندارم -
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 اون با من.... قدم اول اینه بریم دیدنش... امروز کمی -

 سرما خورده و توی خونه س... بهترین بهونه س

 .برای دیدار رسمی تون

 .دسکوت کردم و هیچ نگفتم. غوغایی در دلم برپا ش

 .عمه... کلمه ی نامأنوسی بود. تا به حال عمه نداشتم

 بابا مهدی خواهر نداشت که کسی را به اسم عمه صدا

 بزنم. با رفتارسردی که دیده بودم، حس خوبی به این

 عمه ی نوبری که تازه از راه رسیده بود، نداشتم. با

 شرایطی که من داشتم، باید به خاطر کارن از هفت

 ذشتم. اولین خوان که مادرش بود،خوان رستم می گ

 سخت ترین بود. با خستگی که از بازی های امروز در
 تنم جمع شده بود، واقعا حوصله ی این دیدار

 غیرمترقبه را نداشتم. روی آن را نداشتم احساسم را به

 .زبان بیاورم

 وقتی ماشین در کوچه ای عریض ایستاد، از استرس

 از حالم خبر نداشت،دستانم به لرز افتاد. کارن که 

 :لبخندی زد و گفت

 می دونم، باالخره مادرم عاشقت می شه. خیلی دختر -

 ...دوست داره... برای همین گندم براش خیلی عزیزه

 !من نمی دونم باید چی کار کنم؟ استرس گرفتم -

 :لبخندی زد و گفت
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 ...امروز وقت یه دیدار ساده س... زود برمی گردیم -

 .زیادی سخت نگیر

 .در دل خودم را به خدا سپردم و از ماشین پیاده شدم

 وقتی وارد آپارتمان شش طبقه شدیم، کارن به سمت

 .آسانسور رفت. از دلهره ی زیاد حال تهوع گرفتم

 وقتی در محیط بسته ی آسانسور قرار گرفتیم، نفس

 .تنگی هم به حال بدم اضافه شد

 

 آسانسور انقدر استرس داشتم که نفهمیدم در کدام طبقه

 ایستاد و با هدایت دست کارن از اتاقک دلگیر آسانسور

 چوبی قهوه ای رنگ ربیرون آمدم. وقتی پست د

 .ایستادیم، قلبم از شدت استرس در حال درجا زدن بود

 :با نگرانی به کارن نگاه کردم و گفتم

 .میشه من نیام -

 :با دیدن رنگ پریده و لبهای خشکم لبخندی زد و گفت

 ام از همین امروز خودتو توی دل مامانم جامی خو -

 ...کنی

 ...من بلد نیستم -

 خندید و در حالی که سعی می کرد، صدایش را کنترل

 :کند، زمزمه وار گفت

 ...لولوخورخوره نیستا... فقط -
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 .با صدای خیلی آرامی حرفش را تکمیل کردم

 .نامهربونه -

 :دوباره خندید و گفت

 ربونش رو از خفا بیرونتو می تونی اون روی مه -

 .بکشی... منم پشتتم

 دستش هنوز به زنگ کنار در نرسیده بود که در باز

 شد و مادرش با چهره ای بهت زده به ما خیره شد. هر

 :دو باهم سالم کردیم و مادرش ابرویی باال داد و گفت
 ....شما... با هم -

 کارن وقتی حیرت مادرش را دید، لبخند زنان جلو رفت

 :شانی مادرش را بوسید و گفتو پی

 می دونم، شوکه شدی؛ عمه خانوم... خزان دلش -

 برای عمه ش تنگ شده بود، آوردمش تا باهم دیداری

 داشته باشین و کنارهم یه قهوه ی خوش عطر مامانی

 .بخوریم

 ثریا لبخند کمرنگی روی لبش نقش بست و خودش را

 نشان کنار کشید و با صدایی که هنوز شوکه بودنش را

 :می داد، گفت

 .بفرما -

 وارد آپارتمان شدم. اول از همه فضای تیره و تاریک

 پذیرایی باعث شد جا بخورم. اما با روشن شدن لوستر
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 تازه دلیل تاریکی پذیرایی را فهمیدم. پرده هایی از

 جنس به رنگ قهوه ای تیره جلوی پنجره بزرگ ته

 ره داخلپذیرایی بود که باعث می شد نور کمی از پنج

 سالن پذیرایی نفوذ کند. مبلمان قهوه ای و فرشهای

 کرم شکالتی با تمام زیباییش به نظرم زیادی دلگیر

 بود. دستی روی کتفم قرار گرفت و صدای ثریا در

 :گوشم پیچید
 با اینکه غیرمنتظره بود، کاپشنت رو درآر و راحت -

 .باش.... تا من برم وسایل پذیرایی رو آماده کنم

 ...حرف می زد و بدون هیچ ذوق و اشتیاقی رسمی

 .نگاهم که به سمتش چرخید، متوجه غیبت کارن شدم

 استرسم بیشتر شد. نفس عمیقی کشیدم. با اینکه کلمه

 ی عمه به دهانم نمی چرخید، اما برای نرم شدن دل

 .سنگش باید کمی زبانم را به نرمی می چرخاندم

 می خوام بهعمه جون برای دیدن خودت اومدم... ن -

 .زحمت بیوفتین

 به آنی ابرویی باال داد و لبخندی روی لبش نقش بست،

 :خیلی زود لبهای کش آمده اش را جمع کرد و گفت

 ...خوبه که مثل خانواده ی مادرت مغرور نیستی -

 .زحمتی نیست... راحت باش

 نرمشی در کالمش نبود؛ با این حال بهتر از تصورم
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 ان گرم بود و مجبور شدم،برخورد کرد. فضای آپارتم

 کاپشنم را از تن بیرون بیاورم و گوشه ی مبلی که کنار

 بود بگذارم. با دلهره روی همان مبل نشستم. نگاهم به

 دنبال کارن می گشت. در نبودش احساس غریبی می

 کردم. انگشتانم را با استرس در هم گره زدم. دری از

 ه باسمت چپ آشپزخانه باز شد و کارن در حالی ک
 حوله صورتش را خشک می کرد، بیرون آمد. مادرش

 :با دیدنش اخمی کرد و گفت

 ...کارن، حوله -

 کارن لبخندی زد و حوله را به داخل سرویس بهداشتی

 :برد و گفت

 .اگه یه بار این کلمه رو نگی من سرتا پاتو می بوسم -

 .از شلختگی بیزارم و میدونی که چقدر حساسم -

 :مکی به من زد و گفتکارن خندید و چش

 خزان اگه بدونی چه عمه ی وسواسی و غرغرویی -

 ...داری

 مخصوصا با لحن شوخی این حرف را می زد؛ تا فضای

 :بینمان را گرم تر کند. مادرش ابرو درهم کشید و گفت

 ...من وسواسی نیستم... شما پسرا زیادی شلخته این -

 .توی این سن حوصله ی ریخت و پاش ندارم

 :دستی در هوا تکان داد و گفت کارن
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 ....مامان زیادی سخت می گیری که -

 مادرش در این بین ظرف میوه ای آماده کرد و به

 سمتش آمد. حرکاتش دقیقا جلوی چشمم بود. ظرف

 میوه را در آغوش پسرش گذاشت و با حرکات چشم و

 :ابرو گفت
 نمی خواد، وراجی کنی... اینو ببر از مهمونت -

 .تا من قهوه آماده کنم پذیرایی کن

 .به روی چشم... سرهنگ -

 .کوفت -

 کارن خندید و من هم لبخند زدم. در واقع با آن کلمه

 ثریا هم خنده اش گرفت و با کنترل خنده اش به سمت

 آشپزخانه چرخید. کارن روبرویم قرار گرفت و زمزمه

 :وار گفت

 اولش سخته اما بعد که باهات رفیق بشه؛ عاشقش -

 .می شی

 

 با اینکه حرفش را باور نداشتم، لبخندی زدم و مادرش

 :گفت

 کارن چرا عین چلمنگا اونجوری جلوش واستادی؟ -

 بیا پیش دستی ببر. میوه رو که نمی تونه، توی

 .دستش بگیره
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 هر دو خنده ای ریز و بی صدایی کردیم و کارن ظرف

 میوه را روی میز عسلی گذاشت. وقتی برای آوردن
 ه آشپزخانه رفت؛ صدای آرام مادرش راپیش دستی ب

 :شنیدم

 از کی تا حاال انقدر نیشت بازه؟ چه خبره که من بی -

 خبرم؟

 کارن دستهایش را دور شانه ی مادرش حلقه کرد و به

 :آرامی گفت

 می خوام آشتی کنی... بده دارم می خندم؟ -

 ثریا شانه اش را تکانی داد و دست کارن را از روی

 :د و گفتشانه اش رد کر

 ...حرف من همونیه که دیروز جلوی روی کاوه گفتم -

 .بی خود فیلم بازی نکن

 مامان؟ -

 ثریا دست از کار کشید و با اخم نگاهش کرد. زیر اجاق

 :گاز را خاموش کرد و گفت

 ...دهن منو باز نکن، وگرنه -

 :به آنی لب فرو بست و نگاهی به من کرد و گفت

 .آماده شه برو پیش مهمونت تا قهوه -

 عمال او را از آشپزخانه بیرون کرد. کارن سکوت کرد

 و با چهره ای درهم به من نزدیک شد. پیش دستی و
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 کارد را جلوی رویم گذاشت. ظرف میوه را که روبرویم
 گرفت؛ نگاهم را روی سه تا پرتقال و سه تا سیب سرخ

 :چرخی دادم و گفتم

 .ممنون، نمی خورم -

 لم به خوردن نمی کشید. مخصوصااشاره کرد بردارم. د

 .رفتار ثریا انقدر خشک بود، که حس خوبی نداشتم

 .واقعا میل ندارم -

 :صدای ثریا از پشت سر کارن به گوشم رسید

 ...سرزده اومدی، میوه ی بیشتری توی خونه نداشتم -

 یه نفر آدم بیشتر توی این خونه نیست... همین قدر

 ی میاد اینجا یخچالمیوه هم برای کارن می خرم؛ وقت

 .خالی نباشه... ناز نکن و بردار

 فکر می کرد به خاطر تعداد کم میوه ناز می کنم. برای

 :اینکه سوءتفاهمی نشود، پرتقالی برداشتم و گفتم

 این چه حرفیه... آقا کارن می دونن، تازه ناهار -

 خوردم... برای همین میل به خوردن میوه ندارم... اما

 .ما برمی دارمبه خاطر حرف ش

 :ابرویش باال پرید و گفت

 باهم ناهار خوردین؟ -

 :کارن قبل از من گفت

 .اوهوم... گفته بودم، قراره با بچه ها بریم؛ پیست -



 

 
1182 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 نفس عمیقی کشید و در حالی که به آشپزخانه بر می

 :گشت با ناراحتی گفت

 ...پس چرا شما تنها -

 :میان حرف مادرش پرید و گفت

 ها رفت باالتر... من کار داشتم، زودتر کاوه با بچه -

 برگشتم.... خزان بین راه، حال شما رو پرسید و اظهار

 .دلتنگی کرد، آوردمش تا عمه جونش رو ببینه

 وقتی قهوه آماده شد و ثریا روبرویم نشست، استرسم

 دوبرابر شد. عمال هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم. بدنم

 اینکه کاپشن تنم گر گرفته بود و نفسم تنگ شد. با

 نبود اما حس می کردم، در آتش می سوزم... برای

 اینکه استرس را از خود دور کنم، سرگرم پوست کندن

 پرتقال شدم. عطر پرتقال که در مشامم پیچید، اضطرابم

 کم شد. وقتی نگاهم باال آمد، نگاه دقیق ثریا روی

 حرکات دستم، مرا دستپاچه کرد. قبل از اینکه نگاهم به

 حرکت دستم بیوفتد؛ کارد میوه خوردی به جای پوست

 پرتقال، روی انگشتم کشیده شد. آخی که گفتم؛ به

 :یکباره کارن از جا پرید و با نگرانی پرسید

 چی شد؟ -

 :انگشتم را با دست مخالف گرفتم و گفتم

 .چیزی نیست... دستمال کاغذی لطفا -
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 به با نگرانی دستمالی از کنار دستش بیرون کشید و

 سمتم آمد. با دیدن انگشت خونینم با ناراحتی به در

 :سرویس بهداشتی اشاره کرد و گفت

 .برو دستت رو بشور تا برات چسب بیارم -

 نگاهم با نگاه ثریا تالقی پیدا کرد. چنان با دقت به

 .رفتار ما نگاه می کرد، انگار خالف شرع انجام دادیم

 :با سری رو به پایین گفتم

 .با اجازه -

 همین که به سمت دستشویی رفتم؛ متوجه رفتارش

 شدم. بازوی کارن را گرفت تا پشت سرم نیاید. وقتی

 شیر آب را باز کردم تا انگشتم را بشورم، صدای پچ

 پچشان را شنیدم و دل آشوبه گرفتم. کاش زودتر این

 مهمانی اجباری تمام می شد و به سوئیت خودم برمی

 رم بشو نبود. از هر غریبهگشتم. این عمه دلش با من ن

 ای غریبه تر بود. بعد از شستن انگشتم، دستمال

 کاغذی را دور انگشتم پیچیدم و از دستشویی بیرون

 .آمدم. رنگ کارن سرخ شده بود و اخمهایش درهم بود

 :ثریا با دیدنم، لبخند مصنوعی به لب نشاند و گفت

 الاقل بیا قهوه ت رو بخور تا سرد نشده... انگار -

 چیزی که باب میلت نباشه زیادی به مذاقت خوش
 نمیاد... بریدن دست راه خوبی برای نشون دادن، حست
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 .نبود

 :با شوک سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 نه اصال... کارد یهو از دستم سر خورد و به انگشتم -

 .خورد. باور کنین عمدی نبود

 

 مشکوکلبخندی موذی روی لبش نشست و با نگاهی 

 :گفت

 .باشه... باورم شد... بیا بشین -

 دوباره سرجای اولم نشستم و خیس عرق شدم. حس

 بدی داشتم و دلم می خواست؛ هر چه زودتر از آن

 محیط فرار کنم. بعد از خوردن قهوه که در سکوت

 :انجام شد، رو به کارن کردم و گفتم

 ببخشید آقا کارن... خیلی مزاحم شدم... اگه میشه -

 .رام یه ماشین بگیرین تا من برگردمب

 .جرأت نداشتم، پیش چشم مادرش با او همراه بشوم

 رفتارم چنان زیر ذره بین نگاهش قرار داشت؛ انگار

 قرار بود؛ پسرش را از او بدزدم. کارن فنجان قهوه
 اش را روی میز گذاشت و دستی روی ران پاهایش

 :کشید. از روی مبل بلند شد و گفت

 ...رسونمت خودم می -

 :ثریا ابرویی باال داد و گفت
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 چرا انقدر زود؟ مگه دلت تنگ نشده بود؟ -

 :لبخندی به رویش زدم و گفتم

 خیلی زحمتتون دادم... ببخشید که سرزده مزاحمتون -

 شدم. باید برم به درسام برسم. فردا امتحان پایان ترم

 .دارم

 برای اولین بار برقی در نگاهش جهید و با چهره ای

 :که به سردی قبل نبود، گفت

 ترم اول که زیاد سخت نیست... مخصوصا که شنیدم، -

 ...جزو المپیادیا بودی

 درسته اما بدون آمادگی قبلی هم نمی شه، پشت میز -

 .آزمون نشست

 :لبخندی زد و دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت

 خوبه که در درس و زندگی جدی هستی... زیاد -

 .، تا به درست برسیاصرار نمی کنم

 بعد از تشکر به خاطر پذیرایی و خداحافظی کردن؛

 کاپشنم را پوشیدم و از آپارتمان بیرون آمدیم. کارن

 سکوت کرده بود و اخمهایش درهم بود. وقتی وارد
 آسانسور شدیم و در بسته شد، نفس راحتی کشیدم و

 .دستم را روی پیشانی عرق کرده ام کشیدم

 ت شی. اما الزمه بیشتر با عمه تنمی خواستم اذی -

 ...دیدار کنی
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 :با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم

 قلبم توی حلقم اومد... دیدی که نظر خوبی به من -

 ...نداره

 انگشتش را روی لبم گذاشت و نچی کرد. با نگاهی

 :عمیق به چشمانم گفت

 از محبت خارها گل می شود... اگه مهر منو به دل -

 .رو قبول کنداری، این سختی 

 :بغض در گلویم پیچید. سرم را پایین انداختم و گفتم

 وقتی مادرت، ازم خوشش نمیاد... چه اصراری داری -

 ....که

 ل منه... می خوام دردسری در آینده نداشتهاصل د -

 ...باشیم

 االنشم دردسره... می دونم مادرت حس بدی به من -

 .داره

 .. تو از مادرم میباید این حس به مرور از بین بره. -

 ترسی... هر دوتون بهم دو حس منفی دارین... با
 برقراری رابطه کم کم یخش آب می شه و ترس تو هم

 .کم می شه

 سکوت کردم و هیچ نگفتم. وقتی سوار ماشین شدیم،

 نفس عمیقی کشید و برای اینکه مسیر گفتگو را عوض

 :کند؛ با ناراحتی گفت
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 ؟خبری از دادگاه پدرت شنیدی -

 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 .نه... کسی به من حرفی نزد -

 ماشین را روشن کرد و به حرکت درآورد. در حین

 رانندگی با تمرکزی که به روبرو داشت، به آرامی

 :گفت

 به احتمال زیاد بابات به دوسال زندان و جریمه -

 محکوم میشه. این فرصت خوبیه تا تو هم کم کم با

 ...اده ی پدریت رابطه ت رو صمیمی تر کنیخانو

 خواهرت گندم االن خیلی به کسی مثل تو نیاز داره تا

 بهش قوت قلب بده. درسته تو حسی به پدرت نداری؛

 اما کاخ آرزوهای خواهرت یه شبه خراب شده... اون

 ...برعکس تو... جونش به جون پدرت وصله

 ؛ فقط من پاباید این ارتباط دو طرفه باشه... نمی شه -

 پیش بذارم... درسته خواهرمه اما می ترسم، نگاهش

 .مثل مادرش باشه
 :ابرو درهم کشید و گفت

 منظورت چیه؟ -

 با بغض نگاهش کردم و یاد روزی افتادم که فروغ را

 در بیمارستان دیدم. لبهایم لرزید و بغضم را قورت دادم

 :تا صدایم نلرزد



 

 
1188 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 مش، نگاهش پرازاون روزی که توی بیمارستان دید -

 نفرت بود. حس بدی بهم داد... حسی که ضعیف ترش

 رو از مادرت گرفتم... نمی دونم چه فکری پیش

 !خودشون می کنن، که این جور جبهه می گیرن

 نفس عمیقی کشید و دستش را به پنجره ی ماشین

 تکیه داد. در حالی که نگاهش به یک نقطه دوخته شده

 :بود، گفت

 میمتی که تو انتظار داری، برقراریه روزه اون ص -

 نمی شه. باید از این الک خجالتی بودنت در بیایی؛ تا

 بتونی محبتت رو نشون بدی... قول میدم، مادرم

 رفتارش عوض می شه... کمی یک دنده س اما

 ...دلسوزه

 :آب دهانم را قورت دادم و گفتم

 نگاه مادرت و لحن سردش اجازه نمی ده؛ به راحتی -

 .برقرار کرد... خودت امروز شاهد بودی ارتباط
 برای امروز خیلی خوب بود... مادرم خیلی عصبی و -

 .تند مزاجه... امروز خیلی آروم و منطقی برخورد کرد

 

 

 با حیرت نگاهش کردم. منطقی رفتار کردنشان این

 باشد، وای به روزی که برعکس این رفتار را نشان
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 د. نمیدهد. ترس خاصی ته دل غمبرک زده بو

 خواستم، حس واقعیم را نشان دهم. سکوت کردم و

 کارن هم در سکوت مرا به عمارت رساند. درست پشت

 در عمارت زنگ گوشیم به صدا در آمد. با دیدن اسم

 .دایی کامران سریع گوشی را جواب دادم

 .سالم دایی -

 سالم به روی ماهت... کجایی دخترم؟ -

 ...پشت در خونه -

 .صدایش تغییر کردجا خورد و لحن 

 چطور ممکنه؟ االن با کاوه حرف زدم، توی پیست -

 !بود

 .با آقا کارن برگشتم... خیلی سرد بود -

 :با صدای که شوکه شدنش را نشان می داد، غرید
 !با کارن؟ -

 بله... ایشون کار داشتن، زودتر برگشتن؛ منم -

 ...همراهشون

 :با تغیر میان حرفم پرید و گفت

 .بده به کارنگوشی رو  -

 با حیرت گوشی را از گوشم دور کردم و به گوشی

 نگاهی انداختم. با نگاه پرسؤال کارن گوشی را به

 :سمتش گرفتم و گفتم
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 .دایی کارت داره -

 پوزخندی زد و گوشی را گرفت. دستی روی موهایش

 :کشید و گفت

 احوال شما... خوبین؟ -

 می شدم درصدای فریاد دایی را می شنیدم، اما متوجه ن

 چه مورد حرف می زند. بعد از کمی مکث کارن با بی

 :خیالی گفت

 پیش اومد... چرا انقدر جوش می زنی؟ خزان صحیح -

 ...و سالم االن پشت در عمارته

 :کمی سکوت کرد و گفت

 .وقت ندارم... باید برم... فعال بای -
 با اخم تماس را قطع کرد و گوشی را به دستم داد. هاج

 گاهش می کردم. نفس عمیقی کشید و دستشو واج ن

 :را با حرص روی چانه اش کشید و گفت

 ...ممکنه وقتی بری پیش بابا... بخواد حرفایی بزنه -

 ...زیاد توجه نکن

 :با نگرانی گفتم

 مشکلی پیش اومده؟ -

 :لبخندی زد و به چشمانم خیره شد و گفت

 هر مشکلی راهی داره... خودم میدونم چه جوری -

 .اشون کنار بیامباه
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 دلم آشوب شد. نگران شدم اما نگاهش رنگ عوض

 کرد. جام عسلهایش چراغانی و شفاف شد. نگاه

 :گرمش مرا به سکوت وا داشت. لبخندی زدم و گفتم

 ممنون که به زحمت افتادی... فکر کنم به خاطرم -

 خیلی توی دردسر افتادی؟

 :منظورم را فهمید. لبخندزنان لپم را کشید و گفت

 شوخیشم قشنگ نیست... من کاری رو دوست نداشته -

 باشم و زحمت باشه انجام نمی دم... پس تعارف رو

 ...بذار کنار

 سری تکان دادم و دستم را به سمت دستگیره در بردم

 :و گفتم
 ...واقعا نمیای؟ یه چایی هم این جا بخور -

 :خندید و گفت

 ضمهمون قهوه ای که خوردیم، بسمه... تا اون ه -

 .نشه، چایی خونه ی خان بابا به معده م نمی سازه

 منظورش را فهمیدم. دلم برای غربت ته چشمانش

 سوخت. در عین صالبتش مظلومانه میان پدرو مادرش

 گیر افتاده بود. برای اینکه دلش را شاد کنم، لبخندی

 :زدم و گفتم

 دفعه ی بعد خودم بهت چایی می دم تا با معده ت -

 .. می دونم، با شرایط من تو هم مشکالتسازگار باشه.
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 زیادی داری... شرایط خانواده رو می دونم... زیاد

 ...فکرش رو نکن

 ...به شرطی که بدونم -

 :به قلبش اشاره کرد و گفت

 .اینجایی و بهم پشت نمی کنی -

 :مهربانانه نگاهش کردم و گفتم

 ...قول می دم تا آخرش کنارتم. برو استراحت کن -

 .و بودن خستگی نداشتبا ت -

 قند توی دلم آب شد. مانند ابری که در کویر بر تشنه

 ای ببارد؛ عشقش در قلبم ریشه دواند و حال دلم خوب

 شد. بغض و ناراحتی و استرس دقایق پیش دود شد و
 به هوا رفت. انگار در فضا بودم. تمام عشقم را در

 .نگاهم ریختم و به چشمانش خیره شدم

 .میومدی، اصال بهم خوش نمی گذشتاگه امروز ن -

 .بودنت برام مثل یه رویا بود

 :نگاهش برق خاصی زد و گفت

 برو کمتر شیرین زبونی کن... ما مردا زیاد جنبه -

 .نداریم

 

 خندیدم و در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. وقتی

 :برای خداحافظی به سمتش چرخیدم، گفت
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 حاناتت مشکلیخیلی مراقب خودت باش... برای امت -

 .داشتی روی کمکم حساب کن

 .چشم حتما.. تو هم مراقب خودت باش -

 بعد از خداحافظی که خیلی سخت تر از گذشته بود، به

 سمت عمارت رفتم. در باز بود و بعد از برگشتن به

 سمت ماشین و تکان دادن دستم وارد حیاط شدم. قلبم

 تیر می کشید. کشش خاصی به آن سوی در داشتم و
 قلبم بی امان می کوبید. صورتم گر گرفته بود و نفسم

 .به شماره افتاده بود. انگار روی هوا قدم می گذاشتم

 با دیدن دایی که پشت در شیشه ای در انتظارم بود،

 قلبم به تپش افتاد و دوباره استرس به وجودم چنگ

 انداخت. چه روز پر دلهره ای بود. انگار قرار نبود،

 التهاب تمام شود. لبخندی که بی ارادهاین ساعتهای پر 

 روی لبهایم جا خوش کرده بود، را جمع کردم و وارد

 عمارت شدم. سالم کردم و دایی با لبخندی جوابم را

 :داد. سری تکان داد و گفت

 خوش گذشت؟ -

 :با ذوقی که از درون قلبم می جوشید، پاسخ دادم

 خوشبله... خیلی عالی بود. فکر نمی کردم، انقدر  -

 .بگذره

 پس چرا زودتر از گروه جدا شدی؟ -
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 نگاهم در چشمان پرسشگرش گره خورد. حتما

 .همراهی کارن موردی بود که به آن اشاره می کرد

 :سری تکان دادم و گفتم

 سردم بود. بچه ها توی پیست دیگه ای بودن... برای -

 ...همین با آقا کارن

 .نمی خوام زیادی با کارن قاطی بشی -

 هایم باال پرید. خواستم دلیل حرفش را بپرسم کهابرو

 نگاه پر صالبتش زبانم را بست. سرم را پایین انداختم

 :و گفتم

 .فکر نمی کردم، انقدر ازم ناامید باشید -

 ناامید نیستم... اما صالح نیست با کارن زیادی -

 .صمیمی شی

 بغض نابهنگامی راه نفسم را بست. حس حقارت به

 . شاید برای پسرش کم بودم که میوجودم خنج کشید

 خواست بینمان خط فاصله بگذارد. با چشمان پراشک

 :نگاهش کردم و گفتم

 ...چشم... اگه خیلی نگرانین، می تونم از عمارت برم -

 ...می تونم توی خوابگاه

 :با اخم نگاهم کرد و گفت

 ر منطقی هستی... بفهم چیو دختاین چه حرفیه؟ ت -

 !می گم
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 رگ از دم در اتاقش شنیده شد و سرصدای پدربز

 .هردوی ما به آن سو چرخید

 کامران؟ -

 :دایی کامران به سمتش چرخید و گفت

 خان، شما در این یه مورد وارد نشین... خودم می -

 .دونم، دارم چی کار می کنم

 .کامران من و تو حرف زدیم -

 صدای پدربزرگ می لرزید. ناراحتی در چهره اش

 دیدن حال و روزشان سرم را پایینهویدا بود. با 

 :انداختم و با دلخوری گفتم

 فکر نکنم؛ انقدر بچه باشم که خوب و بد زندگیمو -

 نفهمم... اگه از نزدیکی من و پسرتون خیلی ناراحتین

 بدون تعارف از این عمارت می رم... سالها بدون شما

 ...زندگی کردم، االنم می تونم

 .د، حرفم را ادامه ندادمبرای اینکه اشکم سرازیر نشو

 با ناراحتی به سمت راه پله ها دویدم و گریه کنان وارد

 سوئیت شدم. هر چه در کنار کارن بهم خوش گذشته

 بود، از دلم در آمد. تازه می فهمیدم در چه راه پر فراز

 .و نشیبی قدم گذاشتم

 .مشکل و موانع زیادی در راه این عشق وجود داشت

 حد توان مبارزه دارم. کارن تا چهنمی دانستم، تا چه 
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 حد می توانست مقاومت کند؟

 نیم ساعتی گذشته بود که صدای تقه ای به در سوئیت

 را شنیدم. بدون اینکه جوابی بدهم روی تخت دراز

 کشیدم و پتو را روی سرم کشیدم. به اندازه ی کافی

 .استرس و دلهره کشیده بودم
 انستم، داییوقتی جوابی ندادم، صدا قطع شد. می د

 کامران باال آمده... نمی خواستم، حرفهای ناامید کننده

 بشنوم. نمی خواستم هنوز یک روز از به عرش

 رسیدنم در عاشقی نگذشته به زمین برسم. من این

 ...عشق را به کسی نمی باختم

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

 از آن روز دیگر حرفی میان من و دایی کامران زده

 م به طبقه ی پایین کم شد و معذبنشد. رفت و آمد

 بودنم به دایی فهمانده بود، حالم خوب نیست. شبها که

 پیش پدربزرگ می رفتم؛ نگاهش روی صورتم دودو

 می زد و حرفی در عمق چشمانش موج می زد. من

 فقط موجی از نگرانی را در نگاهش می فهمیدم و او

 .هم حرف نگاهش را به زبان نمی آورد

 در این سه هفته بینمان جریان داشت،با سکوتی که 

 برای خود آرامش خریدم. درس را بهانه می کردم و

 از پایین رفتن، خودداری می کردم. شبها بعد از کمی
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 احوال پرسی با اعضای خانواده به اتاق پدربزرگ می

 رفتم و یک ساعتی کنارش می نشستم. مانند روزهای

 دالور زند اول برایش کتاب می خواندم. رمان تاریخی

 .را برایش شروع کرده بودم
 خواندن کتاب به هر دوی ما آرامش می داد. غرق شدن

 در حوادث تاریخی کتاب برای هردویمان لذت بخش

 بود. نه او حرفی می زد؛ نه من گله و شکایتی می

 کردم. انگار همه از این سکوت راضی بودند، حتی

 !پدربزرگ

 

 ز خواب، دلم راتماس تلفنی هر شبم با کارن قبل ا

 قرص کرده بود. فاطمه هم به رابطه ام پی برده بود و

 سعی در پشیمان کردنم داشت. مادر کارن و شرایط

 زندگیش را برایم مانند سفره هر شب باز می کرد و من

 بدون توجه به حرفهایش با آگاهی تمام دل به عشقی

 سپردم؛ که مشکالت زیادی پیش رویم قرار داشت. تنها

 لبم این بود، که این عشق دو طرفه ست و باقوت ق

 .تکیه به این عشق می توان، مشکالت را حل کرد

 امید تازه ای که در دلم جوانه زده بود؛ با حرفهای او

 و دیگران تحت تاثیر قرار نمی گرفت. حرفهای ساده و

 بدون معاشقه اش برایم لذت بخش بود. انگار هنوز
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 ی عاشقانه رابرای هر دویمان سخت بود، حرفها
 .راحت بیان کنیم. فقط از روزمرگی هایمان می گفتیم

 همین حرفهای ساده خیلی دلنشین و دوست داشتنی

 بود. از اینکه جلف حرف نمی زد و ادای جوانهای

 امروزی را در نمی آورد، ارج و قربش بیشتر شده

 بود. مردانه رفتار کردنش، برایم دنیا دنیا ارزش

 .داشت

 به کارن پیدا کرده بودم، امتحاناتم را به با دلگرمی که

 خوبی و راحتی گذراندم. با تماسهایی که با فرگل و

 پدرم داشتم، قرار بر این شد، دو هفته تعطیلی دوران

 فرجه را به شهرمان بازگردم. فرگل دیگر آن خواهر

 نامهربان نبود. شکل و فرمش تغییر کرده بود. از

 دت دلتنگش بودم. تمامفرناز هیچ خبری نداشتم و به ش

 آن حرفها و طعنه هایش را به فراموشی سپردم و برای

 دیدنش دلم پر می کشید. هر بار از فرگل می پرسیدم،

 ..(فقط می گفت؛ )حالش خوبه

 ساک دستیم را کنار در ورودی عمارت گذاشتم. فاطمه

 دو روز پیش که امتحانش تمام شد، به خانه یشان

 برمی گشتم. دوست دورانبرگشته بود. باید تنها 

 کودکیم ازم دلخور بود و من هم نمی توانستم، برای

 رضایتش پا روی دلم بگذارم یا رفتارش با علی را
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 .نادیده بگیرم
 نفس عمیقی کشیدم و به صورت دایی کامران که به

 سمتم می آمد نگاه کردم. چرا این رنگ نگرانی از نگاه

 فاصله ی این اطرافیانم پاک نمی شد؟ با خجالتی که

 چند هفته بینمان ایجاد کرده بود، رو به دایی کامران

 :گفتم

 .ببخشید اگه این مدت اذیتتون کردم -

 مرا به آغوش کشید و سرم را روی سینه ی ستبر و

 .مردانه اش فشرد

 این جور نگو، دخترم... فکر کنم؛ هنوز باورت نشده؛ -

 .چقدر برام عزیزی

 ه بینمان جریان داشت،با سکوتی که در این سه هفت

 دلخوریم را نشان دادم. درس را بهانه می کردم و از

 پایین رفتن، خودداری می کردم. یک شب در میان به

 اتاق پدربزرگ می رفتم و یک ساعتی کنارش می

 نشستم و مانند روزهای اول کتاب می خواندم. رمان

 تاریخی دالور زند را برایش شروع کرده بودم. نه او

 ی زد نه من گله و شکایتی می کردم. انگارحرفی م

 .همه از این سکوت راضی بودند

 پدربزرگ با پالتوی مشکی و عصایش از اتاق بیرون

 :آمد و گفت
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 .من هم با تو همسفرم -
 با تعجب نگاهش کردم. با نگرانی سمتش قدم برداشتم

 :و گفتم

 اما االن ویال سرده... کاش می گفتین، به بابا مهدی -

 .تم، شوفاژ روشن کنهمی گف

 دایی کامران با سرفه ای سینه اش را صاف کرد و

 :گفت

 من دیشب به پدرت خبر دادم.... فقط حاال که زهرای -

 خدابیامرز زنده نیست... خودت هوای پدربزرگت رو

 ...داشته باش

 :پدر بزرگ اخمی کرد و گفت

 خودم می تونم، مراقب خودم باشم. گفتم که مریم رو -

 .مون می بریمبا خود

 چشم که چرخاندم، مریم را آماده و مانتو پوشیده کنار

 :کانتر آشپزخانه دیدم. نفس راحتی کشیدم و گفتم

 ...این طور که معلومه فکر همه چیز رو کردین -

 ...دیگه طاقت دوریت رو ندارم. دو هفته خیلی زیاده -

 .می خوام تا فرصت دارم، کنارت باشم

 ف را زد، که بغض گلوگیری راهچنان مظلومانه این حر

 نفسم را بند آورد. بی اراده دو قدم نزدیک تر شدم و

 دستانم را دور کمرش حلقه کردم. سرم را روی سینه
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 :اش گذاشتم و زمزمه کردم
 مرسی که انقدر مهربونی... دوستت دارم بابا بزرگ -

 .خوبم

 :بوسه ای روی سرم نشاند و گفت

 بریم که امروز هوا منم دوستت دارم، دخترم... -

 .ابریه... اعتباری به جاده و هوا نیست

 از آغوش پر مهر پدرانه اش جدا شدم و روبروی دایی

 .کامران ایستادم. ناراحتی در چهره اش نقش بسته بود

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 .ببخشید اگه این مدت اذیتتون کردم -

 :دستش را روی شانه ام گذاشت و با اخمی گفت

 اگه باورت بشه، چقدر برام عزیزی... ازم دلخور نمی -

 شدی... برو کمی استراحت کن، تا حال و هوات عوض

 .شه

 .کاش شما هم میومدین -

 ...کار شرکت روی هواست.... یه مناقصه در پیشه -

 باید تموم فکر و ذهنم رو روی اون مورد بذارم. هر

 ...یریوقت کاری یا مشکلی داشتی، کافیه یه تماس بگ

 سریع خودمو می رسونم. از اون شروین بی شرف به

 شدت دوری کن... نمی خوام در نبو ِد من دوباره

 .دردسری برات درست شه
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 پلکهایم را روی هم فشردم و با یادآوری آن نامرد قلبم

 تیر کشید. نفسم را به آرامی از سینه بیرون دادم و

 :گفتم

 .خیالتون راحت... مراقبم -

 

 می خواستیم سوار ماشین شویم، نیکا دوان زمانی که

 .دوان به سمتم آمد. اشک در چشمانم حلقه زده بود

 تازه از مدرسه آمده بود و با دیدن ما کنار ماشین،

 متوجه مسافر بودنمان شده بود. وقتی در اغوشم خود

 :را رها کرد، نفس زنان گفت

 .خاله کجا میری؟ من بدون شما چه کار کنم -

 بغض و اشکی که در چشمانش حلقه زدهدلم برای 

 بود، سوخت. کنارش زانو زدم و بوسه ای روی گونه

 .های سردش زدم

 عزیزم زود برمی گردم... تا چشم بهم بزنی، این دو -

 .هفته تموم شده

 اشکش روی گونه غلتید و دلم را آشوب کرد. این

 کودک نباید تا این حد به من تازه وارد در زندگیش
 شد. مادرش کجا بود تا بغض این کودک راوابسته می 

 :خاموش کند؟ گریه کنان گفت

 .دو هفته؟ من از تنهایی می میرم -
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 :لبم را گاز گرفتم و گفتم

 خدا نکنه عزیزم... با هم تلفنی حرف می زنیم تا -

 دلتنگی نکنی... خوبه خوشگل خانومی؟

 پدرش دستش را روی شانه اش گذاشت و با لحن

 :معترضی گفت

 .زشته نیکا... خاله رو اذیت نکن -

 :رو به پدرش کرد و با چشمان پر اشک گفت

 دلم تنگ می شه خب... شما همیشه سرکاری اگه -

 خاله نباشه من با کی حرف بزنم و بازی کنم؟ پدربزرگ

 ...هم که داره میره... من تنها می مونم

 .همه با چشمانی پر از اشک به حال نیکا خیره شدیم

 .شید برای این حجم از تنهاییشقلبم تیر ک

 عزیزم قول میدم، توی این مدت زودتر از سرکار -

 برگردم و باهم بیشتر بازی کنیم... بریم پارک و

 رستوران و سینما... خوبه؟

 کوروش با ناراحتی داشت باج می داد تا غم دخترکش

 را کم کند. واقعا لیلی چی از یک زندگی می خواست که

 بود؟ کوروش را در این مدت حاضر به جدایی شده
 خوب شناخته بودم. بی نهایت احساسی، خانواده

 دوست، صبور و کوشا بود. مردی که ایده آل هر زنی

 .می توانست باشد
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 نیکا با دیدن ناراحتی پدرش و قولهایی که داد بود،

 آرام گرفت و صورتش را از اشک پاک کرد. بعد از چند

 .ظی آخر را گفتیمدقیقه ماچ و بوسه کردن و خداحاف

 وقتی روی صندلی عقب کنار پدربزرگ نشستم، دایی

 کنار پنجره ای که پدربزرگ نشسته بود، ایستاد و

 :گفت

 خان، خودت مراقبش باش... مخصوصا همون -

 .موردی که گفتم؛ نذار نزدیکش بشه

 خیالت راحت... مراقبم... فکر نکنم با اون کاری که -

 .و خیالی به سرش بزنه تو به سرش دادی دوباره فکر

 از ماشین فاصله گرفت و آقای صبوری ماشین را به

 حرکت در آورد. دل توی دلم نبود تا دوباره صورت ماه

 پدرم را ببینم. این بار باید به آن دستان زحمت کش

 بوسه می زدم. قدرش را همیشه می دانستم و دوستش

 ر وداشتم ولی با اتفاقاتی که پیش آمد، برایم باارزشت

 دوست داشتنی تر شده بود. هفته ی پیش با حکم دادگاه

 با دایی کامران به آزمایشگاه رفتیم و آزمایش ژنتیک
 را دادم. اما دلم به این کار رضا نبود. فقط به خاطر

 .رضایت دایی و پدربزرگم تن به آن آزمایش دادم

 ماشین که درون جاده افتاد، چشمان خسته و بی رمقم

 به خاطر امتحان امروز کل شب را بیدارگرم خواب شد. 
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 ماندم و درس خواندم. همانطور که به اطراف جاده

 چشم دوخته بودم و به آینده ام فکر می کردم، پلکهای

 .سنگینم روی هم افتاد و خواب چشمانم را ربود

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

 برای بار سوم بود، صدای زنگ گوشیش در اتاق

 یدن نام پدرش اخم روی صورتشکارش می پیچید. با د

 نقش بست. با بی حوصلگی تماس را برقرار کرد و

 .کنار گوشش گذاشت

 سالم جناب خانزاده... امری بود این همه مشتاق -

 شنیدن صدای پسرناخلفتون بودین؟

 :نفس پر صدای پدرش در گوشش پیچید و گفت

 ...تا یه ساعت دیگه توی دفتر کارم باش -

 کارمند زیر دستم نیست، کارم رو من مثل شما کلی -

 .انجام بدن... هر حرفی هست، می شنوم

 .نمیشه پشت تلفن حرف بزنم -

 :نفسش را پر حرص بیرون داد و گفت

 .بعد از اتمام کارم به دیدنتون میام -
 .اوکی -

 .تماس قطع شد و با خشم گوشی را روی میز انداخت

 ریشیک هفته از رفت ِن خزان گذشته بود و بی قرا

 دوبرابر شده بود. فکر اینکه فاصله چهارصد
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 کیلومتری بینشان افتاده، بیشتر دلش را بی تاب دیدنش

 می کرد. چنین حسی را هنوز تجربه نکرده بود. تا به

 حال برای هیچ جنس مخالفی چنین بی قرار و کالفه

 نبود. همیشه دخترها بودند که سمتش می آمدند و

 ی دیدن خزان دلش پر میرهایش نمی کردند. حاال برا

 .کشید

 می دانست، حرف پدرش در مورد خزان است. نمی

 خواست در اول راه موانع، خودی نشان دهند. دیگر

 رسکوت نمی کرد و محال بود آخ گفتگوی امروز به

 خوشی تمام شود. سه روز پیش مادرش برای او

 دختری لقمه گرفته بود تا فکر خزان را از ذهنش دور

 سالها از رنج کشیدن گفته بود و دلش نمی کند. مادرش

 آمد، برخورد تندی کند ولی روح و روان خودش به

 .شدت تحت فشار بود

 قبل از اینکه کارش تمام شود، ضربه ای به در خورد و

 فروغ در آستانه ی در هویدا شد. با ابرویی باال رفته به
 سمتش رفت و سالم داد. فروغ با ناراحتی سری به چپ

 :تکان داد و گفت و راست

 شاهرخ همیشه به تو خیلی اعتماد داشت اما نمی -

 دونم چرا اون داداش نامردت رو توی شرکتش پیش

 ...خودش نگه داشت
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 :اخم کرد و با ناراحتی میان حرفش پرید و گفت

 منظورتون کوروشه؟ می شه درست حرف بزنین؟ -

 

 فروغ بدون تعارف روی اولین صندلی که کنار میز

 :داشت نشست و دستانش را در هم گره زد و گفتقرار 

 مگه این برادر آب زیرکاهت می ذاره، درست حرف -

 بزنم... داره خرابکاری می کنه. دلم نمی خواد

 رودرروش واستام... بیا خودت از اون شرکت پرتش

 .کن بیرون

 :پوزخندی زد و گفت

 به من ربطی نداره... کی بود اون روز توی -

 گفت، خودم می تونم شرکت رو ادارهبیمارستان می 
 کنم... اینم جزو کاراییه که به مدیریت شما برمی

 ...گرده

 :فروغ با عصبانیت گفت

 ازت خواهش کردم کارن! بین اون سه برادر تو از -

 همه معقول تر و مهربونتری... نذار برادرت به خاطر

 کینه ای که بابات از من توی دلش نشونده، شرکت رو

 .بفرستهروی هوا 

 :ابرویی باال داد و گفت

 مگه چی کار کرده؟ -
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 :فروغ بغضش را فرو خورد و گفت

 حقوقش عقب افتاده داره همه ی کارمندا رو علیه من -

 می شورونه.... همه اعتراض کردن و امروز دست از

 کار کشیدن. اگه کار نکنن و پروژه ها رو تکمیل نکنن

 .من چه جوری بهشون حقوق بدم

 :رویی باال انداخت و گفتکارن اب

 این به مدیریت شما بستگی داره... خودتون باید رفع -

 .مشکل کنین

 ...برادر تو داره -

 با اخم دستش را روی میز کوبید و فروغ یک متر از

 :جایش پرید. صدایش را باال برد و فریاد کشید
 خانوم محترم همون زمانی که دل دایی رو شکوندی -

 اون شرکت به دست من و خزانو نذاشتی اداره ی 

 باشه، باید فکر همه جا رو می کردی... اگه دایی به

 کوروش اعتماد کرده و نصف کار شرکتش دست

 اونه... حتما کوروش کارامد بوده که بهش اعتماد

 کرده... اگه کوروش حقوق می خواد، حقش رو می

 خواد... من نمی تونم به کارمندای شما بگم با شکم

 نن تا هر وقت پروژه ها تموم شد بهشونگشنه صبر ک

 .حقوق بدین

 :فروغ با خشم از روی صندلی بلند شد و گفت
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 خیلی سنگ اون دختره رو به سینه می زنی... فکر -

 نکن با این کارا می تونین شرکت رو از چنگم بیرون

 بکشین... مگه من مرده باشم اون شرکت به دست

 .دختر کتایون بیوفته

 تمام وجودش را فرا گرفت. نفسخشمی بی انتها 

 عمیقی کشید تا خشمش را کنترل کند. با دست در

 :ورودی را نشان داد و گفت

 حیف که زن دایی م هستی و نمی تونم جوابت رو -

 ...اونطور که شایسته س بدم

 مثال چی می خوای بگی؟ این من بودم که دایی -

 ...عوضیت رو سالها جمع کردم و باعث ترقی ش شدم
 ال نمی ذارم یه دختر نیم وجبی بیاد و دارو ندارم روحا

 باال بکشه... کتایون وقتی رفت باید فکر اینجاشو می

 کرد که نمی تونه دخترش رو جلو بندازه و توی زندگی

 .ما سهیمش کنه

 :پوفی کشید و به سمت در رفت. در را باز کرد و گفت

 من حرفی برای گفتن به شما ندارم... گذشته ی -

 هی که رقم زدی انقدر کثیفه که اگه زبون باز کنم،سیا

 نمی تونم احترامتون رو نگه دارم... برید به شرکت و

 .زندگیتون برسید

 فروغ با خشم از کنارش رد شد و از شرکت بیرون
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 :رفت. با خشم به منشی نگاهی کرد و گفت

 ...چرا بدون اطالع -

 :منشی با ترس از روی صندلی بلند شد و گفت

 خشید، آقای محتشم... ایشون اصال اجازه نداد منبب -

 .حرف بزنم، گفت باهم فامیلین و وارد اتاق شد

 نفسش را با حرص بیرون داد و در اتاقش را محکم

 بهم کوبید. فروغ در حال تاخت و تاز بود و او نمی

 توانست حرفی بزند. میان بد و بدتر گیر کرده بود. از

 راقب شرکت و داراییطرفی شاهرخ پیام داده بود، م

 ش باشد تا جواب آزمایش برسد. قرار بود بعد از جواب

 آزمایش سهمی از آن شرکت را بدون اینکه به کسی
 بگوید به نام خزان کند. پشیمانی و ندامت شاهرخ را

 می فهمید و دلش می خواست کمکش کند. از طرفی

 مادرش گفته بود، مراقب فروغ و گندم باشد... فروغی

 دیده بود، مانند یک ماده گرگ بود و احتیاجی بهکه او 

 کمک نداشت او فقط یک کارراه انداز می خواست و

 .بس

 .پشت میز نشست و با خشم موهایش را به چنگ گرفت

 با نبود شاهرخ دیگر استاد دانشگاه نبود و دیدارش با

 خزان در ترم آینده محدود می شد. فکرش در چند جهت

 کر می کرد، انتهایش به خزانمشغول بود. به هر چه ف
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 می رسید. خزانی که رویای شبهایش را دزدیده بود و

 مدام در ذهنش سرک می کشید. عشقی که ناخواسته و

 ناگهانی قلبش را به چنگ خود در اورده بود و بی

 قرارش کرده بود. باید می رفت و قلبش آماج حمالت

 .پدرش می شد

 او واهمه همانطور که مادرش از نزدیکی خزان به

 داشت، پدرش هم ناراضی بود. ترس پدرش را درک

 می کرد. علنا به او گفته بود؛ از ثریا و افکار

 مسمومش می ترسد تا بالیی که سر کتایون داده بود را
 به سر خزان هم بیاورد. حق به پدرش می داد اما قلب

 .ملتهبش توان این همه فشار روحی را نداشت

 برخاست و پالتوی مشکی به یکباره از روی صندلی

 ش را به تن کرد. کیفش را برداشت و بعد از خاموش

 .کردن لپ تاپش از اتاق بیرون زدم

 تمام مسیر فکرش مشغول بود. یکبار تا مرز تصادف با

 ماشین روبرویی پیش رفت. هنوز اول راه بود و این

 همه سنگ جلوی پایش افتاده بود. می ترسید روزی

 به کوهی بدل شود و میان او وبرسد که این سنگها 

 .خزان قرار بگیرد

 

 با ایستادن کنار در ورودی عمارت در خودبه خود باز
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 شد و بدون تردید وارد شد. صدای خنده ی نیکا نظرش

 را سمت تابی که پدرش به خاطر حضور نیکا در حیاط

 نصب کرده بود؛ جلب کرد. کوروش در حال تاپ دادن

 .زدند و می خندیدند دخترش بود و با هم حرف می

 دلش برای برادرزاده اش می سوخت. کوروش در

 نقش پدر پررنگ تر از قبل با دخترش وقت می
 گذراند... خنده های کودکانه ی نیکا قلبش را پر از

 شور کرد. لبخند روی لبانش نقش بست. برای لحظه

 ای آینده ی خود و فرزندش را دید. به آنی سرش را به

 .داد تا از عالم رویا دور شودچپ و راست تکان 

 به یاد حرف فروغ افتاد و راهش را به سمت کوروش

 کج کرد. روبروی تاب ایستاد و سالم کرد. کوروش با

 :لبخندی گفت

 سالم داداش... چطوری؟ -

 :پوفی کشید و گفت

 اگه بذارن... بد نیستم. نیکا چطوره؟ -

 ...هاونم بد نیست... دو هفته س به دیدن مادرش نرفت -

 حس می کنم یه چیزی بینشون اتفاق افتاده که نیکا از

 .مادرش دل بریده

 ...به نظرم بهتره با یه روانشناس در ارتباط باشی -

 .جدایی تو و لیلی نباید به نیکا آسیب بزنه
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 حتما... حاال چه خبر از این ورا؟ -

 .بابا دستور داده به خدمت برسم -

 :گفتلبخندی روی لب کوروش نقش بست و 

 خودت رو از کینه و کدورت این خانواده بیرون -

 بکش... دیوونه ت می کنن. بابا چند روزه مثل مرغ

 .سرکنده شده... اصال آروم و قرار نداره

 می دانست و راهی برای فرار نداشت. به هر سمتی رو

 می کرد، این کینه ی خانوادگی مانند توپ تنیس به

 .صورتش کوبیده می شد

 ...رمه... خوش به حالت جای من نیستیدردش ماد -

 خوش به حال کاوه که رفت و خودشو قاطی این کینه و

 کدورت نکرد... دارم زیر سنگینی این بار کدروتا له می

 .شم

 تقصیر خودته داداش... بابا بهترین کشور رو برات -

 در نظر گرفته بود. اونجا می موندی کلی پیشرفت می

 .کردی

 سینه بیرون داد و نگفت که به آه پر افسوسی از ته

 .خاطر دلتنگی مادرش تمام آن سالها دلش خون بود

 حرفها و اشکهای مادرش دمار از روزگارش در آورده

 بود که بعد از پایان مقطع فوق لیسانس بدون لحظه ای

 درنگ به ایران برگشته بود. شبانه روز درس خوانده
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 بودبود و تمام هوش و حواسش را پی درس گذاشته 

 .هایش درسش را تمام کند که زودتر از هم دوره ای

 ...نمی شد که بمونم -

 االن از برگشتنت خوشحالی؟ -
 .به چشمان برادرش نگاه کرد و به فکر فرو رفت

 خوشحال نبود اما وجود خزان به او انگیزه جنگیدن و

 .تالش دوباره داده بود

 .شاید خوشحال نباشم اما ناراضی نیستم -

 اب را رها کرد و کنارش ایستاد. برادرانهکوروش ت

 :دست روی شانه اش گذاشت و گفت

 می دونم دردی که توی نگاهت منشأش چیه... زیاد با -

 بابا شاخ تو شاخ نشو... بهش فرصت بده تا بهت

 اعتماد کنه... خودت دیگه راز گذشته رو می دونی و

 .باید به بابا حق بدی

 :پوزخندی زد و گفت

 .ین خودشون قربونی نکنن، آروم نمی شنتا منو ب -

 بهش حق می دم اما این همه خشم و عتابش رو تاب

 .نمیارم

 خزان نورچشمیه بابا و پدربزرگه... حساسه روی -

 خزان که تموم عمر مثل یه مروارید توی یه صدف از

 ...ما پنهونش کرده بود
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 نفس عمیقی کشید. اسم خزان قلبش را به تالطم

 را باال برد و روی دست گرم برادرشواداشت. دستش 

 :گذاشت و گفت

 .کوروش حرف دیگه ای دارم -
 :کوروش با دقت به چشمانش خیره شد و با لبخند گفت

 فروغ اومده پیشت؟ -

 ...اوهوم -

 .خودت رو قاطی ماجرای ما نکن -

 دستی روی چانه اش کشید و با دقت به صورت

 .کوروش خیره شد

 ا می ندازی؟ به دستور بابا؟چرا داری شرکت رو از پ -

 :کوروش سری به چپ و راست تکان داد و گفت

 ...کارمندا رو در اوردهرفروغ توی این یه ماه پد -

 ...هیچی سرش نمیشه، همش دستورای نابجا می ده

 .خودش باعث شد همه متحد شیم

 اگه اون شرکت سقوط کنه، فروغ نمی تونه سرپا -

 ...ه اون شرکت بندهنگهش داره... زندگی گندم هم ب

 :کوروش به تاسف سری تکان داد و گفت

 فروغ باید بفهمه که هیچی بارش نیست... اخالق -

 گندش اعصاب برای کارمندا نذاشته... فکر کرده

 .خداست... باید بفهمه هیچی نیست
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 تو هم کینه ای شدی؟ یا داری روی نقشه ی بابا این -

 کارو می کنی؟

 به درختانی که عریان کوروش نفس عمیقی کشید و

 :سرمای زمستان بودند، نگاهی انداخت و گفت
 من از کینه بیزارم... اما فروغ اون آدمی نیست که تو -

 به عنوان زن داییت می شناسی. بدذاته... وقتی یاد

 حرفهایی که بابا از عمه کتایون تعریف می کرد،

 میوفتم... میگم، خوبه عمه نموند و با این زن عفریته

 شاخ نشد. رفتنش باعزت تر بود... کاش مادرت میسر

 !فهمید چه ماری توی آستین پرورش داده

 

 غمی روی دلش سوار شد. مادرش اگر می فهمید،

 حسادتش باعث این همه کدورت شده؛ آن روز، روز

 :عروسیش می شد. سری رو به پایین تکان داد و گفت

 متاسفانه آدما کارایی که خودشون می کنن رو به -

 قضاوت نمی شینن... همیشه بیرون گود دنبال مقصر

 .ر منم مستثناء از دیگران نیستمی گردن... ماد

 می دونم... اما تو خودتو درگیر عواطف مادرو پسری -

 نکن و رودرروی بابا واینسا... مخصوصا حاال که می

 .دونی بابا بدخواهت نیست

 :سری به تایید حرف برادرش تکان داد و گفت
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 ...کمی به حال خودم رهام می کردنکاش  -
 نفس عمیقی کشید و به آسمان ابری نگاهی کرد و

 :گفت

 من میرم توی ساختمون... تو هم دخترت رو بیار که -

 .هوا سرده... خدای نکرده سرما نخوره

 :کوروش لبخندی زد و گفت

 چشم عموی مهربون... تا حاال کجا بودی که نمی -

 .دیدمت

 .نمیومدم ریز بودم به چشمت -

 کوروش با دست ضربه ای به شانه اش زد و مهربانانه

 :گفت

 .سروری داداش کوچیکه -

 خندید و کارن هم به محبت برادرانه اش خندید. راهش

 را به سمت عمارت کج کرد و وارد پذیرایی شد. پدرش

 روی کاناپه نشسته بود و با کنترل شبکه های

 دیدنش از جاتلویزیون را باال و پایین می کرد. با 

 برخاست و ایستاد. با گامهای بلند و محکم به سمت

 پدرش رفت. دستش را دردست فشرد و بعد از احوال

 پرسی کنار دستش نشست. کامران نفس عمیقی کشید و

 :گفت

 مادرت چطوره؟ -
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 :کارن ابرویی باال انداخت و با تعجب پرسید
 مادرم؟ -

 .بله -

 لهاست یادت رفتهخوبه... چه عجب یادش افتادی؟ سا -

 زنی به اسم توی زندگیت بوده! کینه مثل خوره توی

 وجود شما دونفر رشد کرده و منو این وسط قربانی می

 !کنین

 کامران نفس عمیقی کشید و بدون اینکه نگاهش را از

 روی صفحه ی بزرگ تلویزیون بگیرد، با لحن گرفته و

 :ناراحتی پاسخ داد

 نن و گند میزنن بهآدما با بی رحمی زخمیت می ک -

 تموم اعتماد و باورت... زندگیتو مثل آخرت یزید می

 کنن و بعد که به روشون میاری با پرروگی تمام

 ازکینه ای بودنت حرف می زنن و خودشون رو محق

 می دونن. اگه یاد می گرفت، همیشه نوک پیکان

 خشمش رو سمت کسایی نگیره که هیچ دخالتی توی

 ن به این جا نمی کشید. کتایونزندگیش نداشتن، کارمو

 د کسی رو نخواست. اما از پشت خنجر تویهیچ وقت بِ 

 قلبش فرو رفت... تو بودی در برابر زنی که همبالینته

 و خنجر توی قلب خواهرت فرو کرده چه می کردی؟

 پاداش بهش می دادی و نوازشش می کردی؟
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 کارن نفس عمیقی کشید و متفکرانه به برنامه علمی

 :شبکه ی چهار پخش می شد، زل زد و گفت که از

 من چه گناهی کردم؟ -

 تو بی گناه ترین آدم این قصه ای... چون قلبت -

 ماالمال عشق به زنیه که تموم وجودش رو کینه و

 سیاهی پر کرده و بدبختانه اون زن برای تو مقدس

 ترین آدم روی زمینه. نمی خوام این سیاهی دامن

 واهرم رو ببینه. خزان دیدهشکوفه ی خزان دیده ی خ

 که می گم، منظورم مرگ مادرشه... خزانی که باعث

 شد اون دختر سالهای سال از خانواده ی اصلیش دور

 .بمونه... نمی خوام آسیبی بهش وارد بشه

 کارن در سکوت گوش می کرد. او هم دوست نداشت،

 خزان آسیبی ببیند. نفس عمیقی کشید و سرش را پایین

 رش ساکت شده بود و منتظر بود تا نظر اوانداخت. پد

 .را بشنود

 ...منم دوست ندارم، آسیبی بهش وارد بشه -

 پس ازش دوری کن. می دونم احساسی که بینتون -

 جریان داره دو طرفه س... خزان اول

 جوونیشه و خا ِم

 .تپش های قلبش شده... تو مردونگی کن و کنار بکش

 عرق روی ابرو درهم کشید و دانه های درشت
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 :پیشانیش نشست. از روی کاناپه بلند شد و گفت
 .نمی تونم -

 به سمت درورودی گام برداشت. هنوز دستش به

 دستگیره در نرسیده بود که حرف پدرش قلبش را از

 .حرکت انداخت

 مجبورم نکن دوباره اونو از چشماتون پنهونش -

 کنم... بذار اون دختر توی اون دانشگاه به رشد و

 .برسه... اگه دوستش داری بکش کنار تعالی

 وجودش در میان شعله های خشم می سوخت. با

 خشمی غیر قابل کنترل به سمت پدرش چرخید. با

 چشمانی که آتش می بارید به چشمان غم گرفته ی

 :پدرش خیره شد و گفت

 با من از در دشمنی در نیا بابا... کاری نکن، بینمون -

 .اعتماد کنفاصله بیوفته... کمی به من 

 نگاه پدرش پر از التماس و استغاثه شد. تا به حال

 .چنین لحن ملتمسانه ای را از پدرش نشنیده بود

 اون افعی حلقه زده دور گردنت، خزانم رو نابود می -

 کنه... بکش کنار و غم روی غمم اضافه نکن. تو

 .مردی نیستی که روی دل مادرت پا بذاری

 انقدر به خودم اعتماد دارم پا روی دلش نمی ذارم اما -

 که بدونم زندگیم رو چطور تحت کنترل خودم در
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 ...بیارم... من دایی شاهرخ نیستم که
 تو هم به وقتش از اون بدتر می شی. می دونم که می -

 ...گم

 ...بابا؟ باورم کن -

 ...مادرت مایه دردسره... آتیش میشه توی زندگیت -

 س اوج بگیره... دلمهنوز اول راهی... نذار این احسا

 !برای تو هم می سوزه... بفهم چی دارم می گم

 

 چه می کرد با مادری که آتش شده بود بر روی

 قلبش... چه می کرد با پدری که به خاطر مهر مادر

 فرزندی او را محاکمه می کرد و حکم می برید. هر

 گامی که برمی داشت، گویی از میان آتشی سوزان رد

 گرفته بود و چشمانش می می شود. صورتش گر

 سوخت. االن که به حرف کوروش فکر می کرد، کاش

 پایش را در خاک ایران به زمین نمی گذاشت. کاش

 خون دل می خورد و غم غربت را به دل می کشید و

 .چنین درد جانسوزی به جانش آتش نمی زد

 صدای کوروش که اسمش را صدا می کرد، از پس

 ن اینکه تأمل کند، خودشدوردستها شنیده می شد. بدو
 را از آن محیط دور کرد. سوار ماشین شد و همزمان با

 دویدن کوروش به دنبالش پا روی پدال گاز گذاشت و
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 .از آن کوچه ی پر خاطره بیرون زد

 دلش بی تاب آن دو گوی خاکستری بود. عجیب هوای

 دلش گرفته بود و بهانه داشت. حس غریبی بود، برای

 چنین حال و روزی را تجربه نکرده اویی که هیچ وقت

 خزان در یک هفته این همه نبود. باورش نمی شد ندید

 بی قرارش کند. چه می کرد با این قلبی که به تازگی

 تپیدن را آموخته بود؟

 نفهمید چه زمان به در خانه اش رسید. ماشین را

 درون پارکینگ پارک کرد. وقتی آسانسور روبروی در

 ایستاد، سروصدایی را شنید. وقتی آپارتمانش از حرکت

 در باز شد با کنجکاوی در آپارتمان را باز کرد. با دیدن

 منظره ای که روبرویش قرار داشت، خون در رگهایش

 به جوش آمد. در این زمان چنین محفلی را نمی

 خواست. درست زمانی که پدرش به او اعتماد نداشت

 .این کار جاوید قابل بخشش نبود

 دیدن چشمان سرخ و صورت گر گرفته اش باجاوید با 

 :لبخند فراخی پیش آمد و گفت

 .تولدت مبارک... شاه پسر -
 نفس در سینه اش حبس شد. تولدش بود و خبر از حال

 خود نداشت. چرا باید درست در چنین روزی نقره داغ

 حرفهای پدرش می شد؟ نازیال که بهت کارن را به
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 با لوندی پیش آمدغافلگیر شدنش مرتبط می دانست، 

 :و دستش را روی شانه ی او گذاشت و گفت

 خوش تیپ خان، تولدت مبارک... خوب غافلگیرت -

 .کردیما

 .غش غش خندید و عطر گرانقیمتش در بینی اش پیچید

 نگاه برزخیش به سمت صورت خندان جاوید چرخید و

 :با خشم غرید

 .بیا توی اتاق کارت دارم -

 دهوش کننده اش مشامش رادست نازیال را که عطر م

 .پر کرده بود را کنار زد و به سمت اتاقش پا تند کرد

 :جاوید رو به نازیال گفت

 تو شروع کن... همین که ما اومدیم، آهنگ تولدت -

 .مبارک رو بخون

 با گامهای بلند وارد اتاقش شد و پالتویش را روی

 رخت آویز پشت در آویزان کرد. آستین لباس کاموایی

 رنگش را کمی باال زد و با کالفگی دستی میانسفید 

 موهای بهم ریخته اش کشید. دیگر حوصله ی جمع

 کردن موهایش را نداشت. کش پشت موهایش را باز
 کرد و روی میز آرایش کنار تختش انداخت. در باز شد

 و جاوید با صورتی که شادی در آن موج می زد، وارد

 ب خود مسلطاتاق شد. نفس عمیقی کشید تا بر اعصا
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 :شود. اخمهایش بی اراده در هم کشیده شد و غرید

 مردک این چه بساطیه این جا راه انداختی؟ هزار بار -

 نگفتم؛ دوست ندارم توی خونه ی من پارتی بگیری؟

 جاوید خندید و در حالی که به جسیکا که از کنار کارن

 :رد می شد، نگاه می کرد، گفت

 کجا بود؟ هاپو خان؛ تولدته... پارتی -

 جسیکا خودش را به پای او مالید و با ناز سرش را باال

 گرفت. منتظر توجه کارن بود. کارن خم شد و توله

 سگ دوست داشتنی ش را در آغوش گرفت و کمی آرام

 گرفت. محبت این حیوان از همه ی اعضای خانواده به

 .او بیشتر بود

 هر چی... بساطتتون رو جمع کنین و برین... اصال -

 .اعصاب چک و چونه زدن ندارم

 :جاوید نزدیکش شد و با صدای آرامی گفت

 مشکلی پیش اومده، چرا انقدر پکری؟ -

 :با غیظ نگاهش کرد و گفت
 د من گفتن نداره... همین حاال با دوستات برو ودر -

 خونه رو خلوت کن... نه اعصاب لوس بازیای دوستات

 .کنم رو دارم نه سروصداشون رو می تونم تحمل

 :جاوید نچی کرد و گفت

 کلی تدارک دیدن... زشته کارن... نمی تونم -
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 بیرونشون کنم. نمی دونی نازیال چقدر تمرین کرده

 .امشب برات سنگ تموم بذاره

 یاد حرف خزان افتاد. گفته بود؛ حساس است هر

 .دختری نزدیکش باشد

 مخصوصا اونو باید زودتر از همه بیرون کنی... برو -

 که زدی رو پاک کن. من حوصله ی ِشروورایگندی 

 .اینا رو ندارم

 :جسیکا را بعد از نوازشی روی زمین رها کرد و گفت

 چرا اینو توی اتاق حبس کردی؟ -

 :جاوید با ناراحتی دستش را به سمت در گرفت و گفت

 .نازیال از سگ می ترسه -

 به درک که می ترسه... بفرستش بره... نمی خوام -

 لی توی سرش بیوفته.... می دونی من ازفکر و خیا

 .این برنامه ها بیزارم

 انتر خان چرا بیزاری؟ از خداتم باشه، انقدر برامون -

 .مهمی که برات جشن تولد گرفتی
 

 خون در رگهایش به جوش آمد. پدرش امروز را به

 خاطر نداشت که اشاره ای به آن بکند، آن وقت غریبه

 دست روی سینه ی ها برایش جشن می گرفتند. با

 :جاوید کوبید و گفت
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 این دلقک بازی برای تو و دوستات جذابه نه برای -

 من... تا ده می شمارم اگه نری و بساطتت رو جمع

 !نکنی من می دونم و تو

 جاوید لب باز کرد تا عذر و بهانه ای بیاورد که زنگ

 آپارتمان زده شد. در میان صدای گیتاری که نازیال می

 زحمت زنگ آپارتمان را شنید. دستش را نواخت به

 :روی هوا تکانی داد و گفت

 .فکر کنم بقیه رسیدن.... من برم درو باز کنم و بیام -

 :همین که به در نزدیک شد، کارن با خشم غرید

 از همون دم در ردشون کن برن... بخدا گند می زنم -

 .به حال همه تون. منو که می شناسی

 :جاوید اخمی کرد و گفت

 !آره می شناسمت، چه دیوونه ی زنجیری هستی -
 از جلوی دیدش دور شد و در نیمه باز ماند. با گامهای

 بلند در را محکم بهم کوبید و نفسش را پر حرص از

 سینه بیرون داد. صدای گیتار قطع شد و دو تقه به در

 اتاقش خورد. صدای نازک و تو دماغی نازیال از پشت

 .در شنیده شد

 یپ خان نمیای بیرون؟ چقدر لباس عوضخوش ت -

 !کردنت طول کشید

 صدای مردانه ای با لحن شماتت باری جواب نازیال را
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 :داد

 لطفا شما کمی صبور باشین... ما چند کالم باهم حرف -

 .داریم

 :نازیال جواب داد

 ببخشید شما؟ -

 در را باز کرد و با صورت سرخ و عصبی کوروش

 خون در رگهایش منجمدروبرو شد. با دیدن کوروش 

 شد. کوروش با اینکه برادرش بود، دوست نداشت

 چنین وضعیتی را در آپارتمانش شاهد باشد. راه باز

 کرد و کوروش با خشم وارد اتاق شد. کارد می زدی،

 خونش در نمی آمد. با خشم به جاوید نگاه کرد و

 :غرید

 چی بهت گفتم؟ برو انجامش بده تا دیوونه م نکردی؟ -
 .را محکم بهم کوبید و به سمت برادرش چرخید در

 :دستانش را در جیبش فرو برد و گفت

 .من بی خبر از این مهمونی بودم -

 :کوروش با ناراحتی نگاهش کرد و گفت

 ...اگه جای من، بابا میومد اینجا -

 خودتم می دونی، بابا هیچ وقت پاشو توی آپارتمان -

 تا بدونه در چه من نمی ذاره... چون براش مهم نیستم

 .حالیم
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 :کوروش با خشم سینه به سینه اش ایستاد و گفت

 مهمی و خبر نداری... نمی دونی چقدر تحت فشار -

 .روحیه... داره داغون می شه... به زبونش نگاه نکن

 .داره از هم می پاشه

 اومدی اینجا همینا رو بگی؟ -

 :کوروش با کف دست روی سینه اش کوبید و گفت

 اومدم اینا رو بگم... بگم بعد از اینکه از آره... -

 عمارت بیرون زدی، بابا چه حالی داشت... اما با دیدن

 اوضاع خونه ت... حق رو به بابا می دم، نبایدم بهت

 ...اعتماد کنه

 تمومش کن کوروش... گفتم من از این مهمونی بی -

 خبر بودم... خیرسرم امشب تولدم بوده و جاوید

 ...نی کنه و برام جشن تولد گرفتهخواسته خودشیری
 اونوقت اون همه دختر و پسری که توی پذیراییت -

 توی هم می لولن، از کجا اومدن؟ تو رو نمی شناسن و

 اومدن جشن تولد؟

 با کالفکی دستی میان موهایش کشید و کمی به سمت

 راست چرخید و به آینه ی میز آرایشش خیره شد و

 :گفت

 دونی که من زیاد دوستی دوستای جاویدن... می -

 .ندارم
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 آره می دونم... یکیشون دم در منتظر بود و چشم به -

 .راهت بود، خوش تیپ خان

 :با خشم به صورت برادرش خیره شد و گفت

 کنایه نزن کوروش... حرمت نگه دار وگرنه دیوونه -

 .می شم

 :با دست گردنش را نشان داد وگفت

 کلفت شنیدن از توبه این جام رسیده... دیگه تحمل  -

 .رو ندارم

 :کوروش نفسش را با خشم بیرون داد و گفت

 ...حیف خزان که بخواد با تو -

 خشم پرده ای از خون جلوی چشمانش را گرفت. نام

 خزان و حیفی که از زبان برادرش شنید، دیگ خشمش
 را به جوش آورد. یقه ی کوروش را گرفت و با خشم

 :غرید

 رگای زاهد و پارسا رو دربرای من ادای برادربز -

 نیار... یادت رفته قبل از ازدواج چقدر گندباال می

 اوردی و من و کاوه سرپوش می ذاشتیم... به اون

 خدایی که می پرستی اگه بخوای حرف مفت به بابا

 بزنی و چیزایی که توی ذهن خودته به من نسبت بدی،

 بی خیال خونی که توی رگامونه می شم و قیدتو می

 .زنم
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 کوروش در سکوت به حرفهایش گوش داد و آب

 دهانش را قورت داد. دستش را باال آورد و دست کارن

 :را از روی یقه ی لباسش پایین کشید و گفت

 می دونی مادر خزان از چی ضربه خورد... از -

 بوالهوسی شوهرش که دایی شما باشه... پس تو مثل

 ...اون نباش تا منم با قدرت پشتت وایسم

 

 خشمی که چون چشمه در وجوش می جوشید، خوناز 

 :به چشمانش دوید. با نگاه پردردی گفت

 وقتی تویی که برادرمی قبولم نداری، بهتره برم -

 .بمیرم

 کوروش با دیدن چشمان پر خون و نگاه پر غمش

 :لحنش آرامتر شد و دوستانه گفت

 یا برو پی جوونی کردنت یا حساب خودت رو از -

 ن از این اتاقن جدا کن... باور کن رفیقاونایی که بیرو

 بازی و این بند و بساطا آخر و عاقبت نداره... من

 .قبولت دارم که اومدم دنبالت

 .لحن مالیم و مهربان کوروش آرامش به جانش ریخت

 نفس راحتی کشید و لبه ی تخت نشست و با دست جای

 نشستن برادرش را نشان داد. کوروش کنارش نشست

 :و گفت
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 ت رویادی الواته... سعی کن، آب و دونین جاوید زا -

 .ازش جدا کنی

 پسرعمومه... نمی تونم بگم، برو برای خودت خونه -

 بگیر... اون زمان که این آپارتمان رو نداشتم توی

 ...آپارتمان اجاره ای او بودم.... حاال اون پیش منه

 :کوروش نفس عمیقی کشید و گفت

 ید یه روزی سنگ میشهخود دانی... به نظرم جاو -

 ...جلوی پات

 .جاوید مثل من خیلی تنهاست -

 دردی که در کالمش نهفته بود تا قلب برادرش نفوذ

 :کرد. دستش را روی دست کارن گذاشت و گفت

 تا من و بابا هستیم، تنها نیستی... به شرطی که -

 خودت رو از دعوای پدرو مادرت بیرون بکشی. به

 .. با کینه ای که مادرت ازنظرم حرف بابا منطقیه.

 خانواده ی ما داره، چه تضمینی هست، میان تو و

 خزان رو بهم نریزه و زندگیتون رو جهنم نکنه؟

 سوالی که کوروش پرسید، ذهن خودش را تمام طول

 مسیر مشغول کرده بود. دستانش را روی پاهایش

 گذاشت و میان موهایش چنگ کشیدو به زمین خیره

 سوزان گیر افتاده بود. آب دهانش راشد. میان برزخی 

 :قورت داد و به آرامی لب زد
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 ...خودمم نمی دونم، عاقبتم چی میشه -

 عاشقشی؟ -

 نگاه پردردش را از روی زمین گرفت و به چشمان

 پرسشگر برادرش خیره شد. زبان به گفتن باز نمی

 شد. هنوز برایش عادی نبود در مورد احساسش به
 وش سری به چپ و راستصراحت حرف بزند. کور

 :تکان داد و گفت

 دردت رو از نگاهت می فهمم... از من می شنوی، یه -

 مدت برگرد به همون جایی که بودی... درست رو ادامه

 بده و زمانی که درس می خونی، رابطه ت رو با

 ...مادرت معقول کن

 :با نگرانی میان حرفش دوید و گفت

 ...خزان -

 استون پی می برید... اگهاین جوری بهتر به احس -

 واقعا این عشق از ته قلبتون باشه این فاصله شما رو

 بیشتر مشتاق همدیگه می کنه... اگه از روی احساسات

 ...و هیجانات باشه

 :با اخم میان حرف برادرش پرید و گفت

 نیست... من پسر شونزده ساله نیستم که از روی -

 .جوشش هورمونام عاشق شده باشم

 تش را روی پای برادرش گذاشت و باکوروش دس
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 بستن و باز کردن پلکهایش حرفش را تصدیق کرد و

 :گفت

 می دونم... اما از حس خزان مطمئن نیستی... اون -

 خیلی جوون و خامه... شاید اون شیفته ی تیپ و چهره

 ت شده باشه... بذار هر دو در این رابطه پخته شین تا
 یی رسیده باشید، کهوقتی کنار هم قرار گرفتین به جا

 ...هیچ کس نتونه بینتون قرار بگیره

 :نفس عمیقی کشید و با ناراحتی گفت

 بابا مأمورت کرده این حرفا بهم بزنی... برای همین -

 ...تا اینجا دنبالم اومدی؟ من مثل شاهرخ نیستم

 :کوروش سری تکان داد و گفت

 بابا قبال گفته بود، سربسته راهنماییت کنم اما من -

 قبول نکردم... می گفتم؛ خودت عاقلی و می دونی چه

 کار کنی... اما حال خراب بابا و خشمی که در صورتت

 دیدم، بهتر دیدم برادرانه راهی پیش پات بذارم که

 راهت رو هموار کنه... شاهرخ هم عاشق عمه کتایون

 ...بود اما اخرش دیدی که

 :با دست موهایش را چنگ کشید و دردمندانه گفت

 منو با شاهرخ مقایسه نکن... با دوری و در ِدتنهایی -

 راهی هموار نمیشه... در این چند ماهی که برگشتم،

 .هنوز اون در غربت اثرش کم نشده
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 کوروش از روی تخت بلند شد و شانه ای باال انداخت و

 :گفت

 این راهی بود که به نظرم رسید و باید برادرانه می -

 لیلی و نقشه ی شومش از گفتم... اون سری به خاطر

 ایران رفتی این بار برای آینده و عشقت برو... هنوز
 فرصت داری برای دکترا خودت رو آماده کنی و به

 دانشگاه سابقت برگردی... با نمرات خوبی که داری

 دانشگاه روی هوا قبولت می کنه. پس این فرصت رو

 .از دست نده... این دوری سودش بیشتر از ضررشه

 وروش چون نیشتری در قلبش فرو رفت. فکرحرف ک

 اینکه دوباره پدرش قصد دور کردن او از خودش و

 خزان را دارد، حالش را دگرگون کرد. با ناراحتی از

 روی تخت بلند شد و سینه به سینه ی برادرش ایستاد

 :و دلخور جواب داد

 تجارت نیست که سود و زیان داشته باشه... من دیگه -

 توی چاه نمی رم... برم که راحت خزان روبا طناب بابا 

 از زندگیم حذف کنه... می دونم این حرف باباس که از

 .زبون تو بیرون میاد

 

 کوروش نچی کرد و دستی پشت گردنش کشید و پاسخ

 :داد
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 به جون نیکا، بابا چنین پیشنهادی نداد... من دو -

 روزه دارم فکر می کنم، ببینم چی به صالحته... چون
 ینم بابا چقدر تحت فشاره... بابا بین تو که پسرشیمی ب

 و خواهرزاده ش که مثل خواهرش براش عزیزه گیر

 .کرده... درکش کن

 برزخی که برای من درست کرده خیلی دردآورتر از -

 ... عذابیه که

 نیست عزیزم... بابا هم توی برزخه... نیستی ببینی -

 نداره وتوی این مدت چقدر داغون شده... شبا خواب 

 تا صبح توی پذیرایی قدم رو می ره... پدربزرگ هم

 نگرانه... جدیدا خیلی ساکت شده و متفکرانه به یه

 .گوشه خیره میشه

 اگه نگرانم بود کمی با دلم راه میومد و اگه ازم -

 نامردی می دید، جلوی پام سنگ می نداخت و قضاوتم

 ...می کرد

 .کت کردکوروش نفس عمیقی کشید و به سمت در حر

 صداهای بیرون از اتاق خوابیده بود و صدایی از کسی

 شنیده نمی شد. دستش را روی در گذاشت و مکثی

 :کرد. به عقب چرخید و با ناراحتی گفت

 ...انقدر عاقلی که بتونی از قوه تشخیصت بهره ببری -

 من میرم و توی خلوت خودت فکر کن... ببین حرفای
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 .وی این گزینه فکر کنمن اگه به نفعت بود، بیشتر ر
 قلبش به تپش افتاد. فکر اینکه در نبودش، خزان را از

 .او دور کنند، نفسش را در سینه حبس کرده بود

 اگه برم و زمان برگشتم از خزان خبری نبود، اونوقت -

 با این دل بی صاحب چه کنم؟

 .کوروش لبخندی زد و گوشه ی چشمش جمع شد

 شم. اگه به عنوان برادرقول مردونه میدم، مراقبش با -

 .قبولم داری بهم اعتماد کن

 در را باز کرد و زمان بیرون رفتن دستش را روی

 شقیقه اش گذاشت و چشمکی نثار برادرش کرد. کارن

 تا پشت در ورودی بدرقه اش کرد. با بسته شدن در

 قهوه ای رنگ نگاهش به اطراف چرخید. پذیرایی خالی

 نفس راحتی کشید و سرشاز مهمان و بهم ریخته بود. 

 را به چپ و راست تکان داد. خبری از جاوید نبود. می

 دانست به شخصیتش بر خورده و با مهمانانش رفته تا

 .با او رودررو نشود

 با پاهایی سست و بی رمق به سمت اولین مبلی که

 .نزدیکش بود، نشست. غوغایی در سرش برپا بود

 نفسش بهقلبش تیر می کشید و حالش خراب بود. 

 سختی از سینه بیرون می آمد. سرش را روی تکیه ی

 گاه مبل تکیه داد و به سقف خیره شد. یک هفته دوری
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 برایش سخت بود وای به اینکه چند سال این دوری
 طول می کشید. فکر اینکه خزان تاب این دوری را

 نیاورد و بی خیال او و احساسش شود، قلبش را مچاله

 ی که کوروش پیش پایشمی کرد. شک داشت راه

 !گذاشته بود، درست باشد

 :سرش را میان دو دست گرفت و با خشم فریاد کشید

 دیوونه شدم خدا... این چه زندگی نکبتی که نصیبم -

 .کردی... چرا هیچ وقت اختیارم دست خودم نیست

 نفهمید چقدر در آن حالت باقی مانده بود که کلید در

 جاوید روبرویش قرارقفل چرخید و قامت بلند باالی 

 گرفت. چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید. در

 بسته شد و صدای قدمهای جاوید که به او نزدیک می

 شد را شنید. جاوید ایستاد و با صدایی گرفته و دلخور

 :گفت

 به زودی از این خونه می رم... تا عمو کامران و -

 .داداشت خیالشون راحت باشه

 :کند، غرید بدون اینکه چشمش را باز

 .تو دیگه خفه شو... می شه عین بچه ها قهر نکنی -

 جاوید کنارش نشست و پلکهایش باز شد. با دیدن

 :چشمان پر خشم جاوید دستانش را باال برد و گفت

 برای حرفهای کوروش عذر می خوام... اونم ناراحت -
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 .شد وقتی وضع این خونه رو عین دانسینگ دید
 ه حال خوش و خرابتمرده شورت رو ببرن ک -

 مشخص نیست... چه مرگته به این روز نشستی؟

 .کاش مرگ بود... راحت می شدم از این زندگی سگی -

 :جاوید با مشت روی بازویش ضربه ای کوبید و گفت

 خفه بمیر... بنال ببینم چته؟ -

 بدبختی من اینه که دل به کسی سپردم که نباید می -

 .سپردم

 :گرانی پرسیدرنگ جاوید پرید و با ن

 دل سپردی؟ اونم تویی که با یه من عسل نمی شه -

 ...خوردت؟ بیچاره اون دختر

 کالفه بود و حوصله ی لودگی های او را نداشت. اخمی

 :کرد و غرید

 .خفه خون بگیر وگرنه هیچی نمی گم -

 جاوید سکوت کرد و با اشاره ی دست زیپ دهانش را

 جمله ای که می کشید تا او حرف دلش را بزند. با هر

 گفت، جاوید حالش دگرگون می شد. دردش را گفت و

 در آخر پیشنهاد برادرش را گفت. با چشمانی سرخ و

 صدایی که خش دار شده بود، به صورت سرخ جاوید

 :خیره شد و گفت

 تو بگو چه کار کنم؟ خسته شدم از این همه تنهایی و -
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 ...دربه دری
 :جاوید دستی روی صورتش کشید و گفت

 باورم نمی شه تو عاشق شده باشی اونم از نوع -

 ...مجنون وارش

 چرت نگو جاوید... کمکم کن... مثل خر توی گل گیر -

 ...کردم. می ترسم برم و خزان رو از دست بدم

 :جاوید کمی فکر کرد و گفت

 .ببین چقدر به برادرت اعتماد داری... همون کارو کن -

 صورتش میسرش پردرد و داغ شده بود. پوست 

 سوخت و در حال گر گرفتن بود. از روی مبل برخاست

 و به سمت اتاقش رفت. باید دوش می گرفت تا

 حرارتش پایین بیاید. حرف زدن با جاوید هم هیچ

 کمکی به او نکرده بود. باید خودش راهی برای رهایی

 .از این معضل پیدا می کرد

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

 

 -یدونم چ ییشونت شدم ...نمشد، پر ینم دونم چ

 یشد که قلبم به گره ی ابروهات پیوند خورد ...نم

 یدونم چه کردی که دلم رو از کف دادم ...اما هر چ
 ... کنم یم ترافباره که اع ینست ...برای اولبود و ه

 عزیزی یخیل...
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 صدایش در گوشم اکو شد. خجالت کشیدم و گرمای

 فت برای حرفهایشدیدی زیر پوستم دوید. دلم غنج ر

 قشنگی که می شنیدم. برای یک لحظه با تمام وجودم

 خواستنش را در قلبم احساس کردم. اسمش در نگاهم

 و قلبم با خط درشت طال کوب شد. مانند مسخ شده ها

 :لب زدم

 .برای من خیلی وقته عزیزی -

 سکوت کرد و صدای نفس هایش را از پشت تلفن می

 ر به چنین حسی رسیدهشنیدم. باور نداشت من زودت

 باشم. کاش روبرویش بودم تا گونه های سرخم را می

 دید. می دید برای دیدن چشمان زیبایش بال بال می

 :زنم. صدایش کمی خش دار شد و گفت

 از کی؟ -

 دقیق نمی دونم... فقط می دونم تا به خودم اومدم -

 دیدم دل از کفم رفته... اون زمان که تو منو با تحقیر

 می کردی... نگاهم دربه در نگاهت بود. گاهی نگاه

 سردرگم می شدم برای این حسی که به تو داشتم اما

 .حریف دلم نمی شدم بازم به تو فکر می کردم

 هنوز از رفتار گذشته م دلخوری؟ -
 ابدا... درکت می کنم چه حسی به من داشتی... اون -

 زمان تو منو نمی شناختی... همین که این احساس
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 .رفه س برام کافیهدوط

 من چه کنم که تو انقدر شیرینی؟ دختر به دلم رحم -

 کن! باور کن اگه بار اولی که توی بازار اونجور بلبل

 زبونی کردی، می دونستم یه روز قرار از دلم می بری

 .از کنارت به سادگی نمی گذشتم

 شقش بودم و با هراخنده ای سر دادم. ع

 ی آمد، غرق شادی میکلمه ای که از دهانش بیرون م

 .شدم

 .کاش می تونستی بیایی اینجا... دلم خیلی تنگ شده -

 .گاهی این فاصله ها خوبه تا قدر همو بیشتر بدونیم -

 !من همیشه قدرت رو می دونم استاد -

 :خندید و بعد از مکثی گفت

 ...غیر از من برای هیچ کس این جوری زبون نریز -

 دارم که براش زبونمگه چند تا پسردایی مثل تو  -

 .بریزم

 می دونی چقدر خوشحالم که تو توی زندگیم اومدی؟ -

 می دونی چقدر حال و هوای دلم خوب شده از وقتی

 .فهمیدم کسی هست که قلبش برای من بتپه
 نه نمی دونم... برام بگو تا بدونم... چون فکر می -

 ...کنم، خیلی دخترا ممکنه قلبشون برات بتپه

 :یان خنده گفتخندید و در م
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 اما هیچ کس خزان خانوم خودم نمی شه... با این -

 ...احواالت بهتره بقیه ش رو ندونی

 ...اذیت نکن... بگو -

 :خندید و گفت

 ...حضوری بهت می گم -

 صدای جاوید را که اسمش را صدا می زد، شنیدم. بعد

 :از مکث کوتاهی گفت

 .باید برم سرکارم... شب بهت زنگ می زنم -

 .باشه مراقب خودت باش -

 من باش... من به هر کسی  بحتما... تو هم مراقب قل -

 .اعتماد نمی کنم، قلبم رو کف دستش بذارم

 :خندیدم و گفتم

 .من باشبچشم آقای جنتلمن... تو هم مراقب قل -

 

 .اوکی... حاال قطع کن تا بتونم حواسمو به کارم بدم -

 .دیدار از خداحافظی خوشم نمیاد... به امید -

 .قربونت عزیز دلم -

 لبخند زنان تماس را قطع کردم و گوشی را پایین

 آوردم. با عشق به گوشی خیره شدم. انگار تکه ای از
 وجود کارن در گوشی جاسازی شده بود. وقتی تماس

 می گرفت؛ تا اوج آسمانها پر می کشیدم. عشق کارن
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 .نور امیدی بود که در روزهای پراسترسم برمن تابید

 .صدای فرگل مرا از حال خوشم بیرون کشید

 چه خبرا؟ این کیه که هر وقت زنگ میزنه، توی عالم -

 هپروت سیر می کنی؟

 .لبخندی نثارش کردم و بی اراده در آغوش کشیدمش

 در این دو هفته چند بار با نگاهش کنجکاویش را نشان

 داده بود و من به روی خودم نیاوردم. حاال که می

 د می گفتم و گفتم. حرف دل عاشقم را بهپرسید، بای

 زبان آوردم و از کارن گفتم. از پسری که روح و روانم

 را به تسخیر خود در آورده بود. به پسری که داشتنش

 با تمام مشکالتی که سرراهمان بود، نهایت آرزویم

 .بود

 وقتی حرفم تمام شد، فرگل با دست ضربه ای به سرم

 :زد و با خنده گفت

 افتادی توی تشت عسل... کی فکر می کرد، قشنگ -

 خواهر نازدونه ی من خواهرزاده ی ارباب باشه و پسر

 .ارباب گلوش پیش خواهرم گیر کنه

 از لحن شوخش لبخند روی لبانم نقش بست. این دو

 .هفته را به خانه ی پدری آمده بود تا در کنار هم باشیم
 انداخته این دوری و رفتن از این خانه مهرم را به دلش

 بود. اما نیامدن فرناز نشان می داد، هنوز از من
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 عصبانیست. منی که بی گناه ترین فرد آن اتفاق بودم و

 کابوس آن اتفاق هنوز در خوابهایم بود. دردهایم را در

 .خودم می ریختم تا کسی به دردی که می کشم پی نبرد

 

 کسی نمی داند، وقتی شخصی بی هوا لمسم می کند،

 ترس زیاد از حرکت می ایستد. فرناز هیچ وقت قلبم از

 خودش را جای من نگذاشت و نفهمید رفتار شوهر

 نامردش چه به روز من آورده و چه ترسی در وجودم

 .رخنه کرده بود

 در یکی از پیج های روانشناسی علت این مشکلم را

 فهمیدم و باید درمان می شدم. تصمیم گرفتم تا رابطه ام

 ده، هر جور شده خودم را درمانبا کارن رسمی نش

خل لی  کنم. دلم نمی خواست این حس بد در رابطه ام با کارنِ 

 .وارد کند

 کارن غرورش را کنار گذاشته بود و موج موج عشق

 به سمتم روانه می کرد. باید در برابر این همه احساس
 خوب من هم قوی می شدم، تا در کنارش همانی باشم

 زدواج ما به گفته ی کارن دیرکه او می خواهد. شاید ا

 اتفاق بیوفتد، ولی تا آن زمان با ناب ترین احساس

 زنانه کنارش باشم. کارن بارها اشاره کرده بود، تا

 پایان درسم باید صبوری کنیم تا دایی کامران به



 

 
1245 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 .احساس ما روی خوش نشان دهد

 :صدای پدرم مرا از عالم خود بیرون کشید

 وقت ناهاره و خان نمی تونهدخترم چی کار می کنی؟  -

 .زیاد گشنه بمونه

 :هر دو به پدرم نگاه کردیم و فرگل زودتر از من گفت

 .چشم االن میایم -

 :پدر که داخل ویال شد، فرگل به آرامی گفت

 خان از ماجرا باخبره؟ -

 شانه ای باال انداختم و به دانه های باران که روی

 :دستم می چکید خیره شدم و پاسخ دادم

 ...نمی دونم. فعال که چیزی به روی خودش نمیاره -

 چند وقته خیلی ساکت شده... می ترسم بیمار بشه و من

 .بی خبر باشم

 نفس عمیقی کشید و به آسمان ابری که نم نم شروع به

 :بارش کرده بود نگاهی کرد و گفت
 بریم تو تا دوباره صدای بابا درنیومده... االن بارون -

 .تند می شه

 و وارد ویال شدیم. پدربزرگ برای پدر از آزمایشهر د

 ژنتیک و قبول نکردن شناسنامه جدید از سوی مرا

 برایش تعریف می کرد. از وقتی به ویال آمده بودیم، تا

 حدی سرحال شده بود اما بیشتر وقتها سکوت می کرد
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 و به بارش باران یا به درختان پرتقالی که پشت پنجره

 یره می شد. با دیدن ما پدرمی اتاقش قرار داشت، خ

 :روبرویم ایستاد و گفت

 خان می گن، تو قبول نکردی اسم پدرت بره توی -

 شناسنامه ت... درسته؟

 نگرانی در نگاهش موج می زد. سرم را پایین انداختم

 :و پاسخ دادم

 پدر من شمایی نه اون مرد که هیچی ازش نمی دونم -

 .و هیچ محبتی ازش ندیدم

 سرش را به چپ و راست تکان داد و رو بهبا ناراحتی 

 :فرگل گفت

 .تو برو میز رو بچین تا ما بیایم -

 بابا میشه درموردش حرف نزنیم؟ -

 :اخم کرد و دستش را در هوا تکان داد و گفت
 نه نمی شه... تو پیش من امانت بودی... به واسطه -

 ی شیری که زهرا بهت داده بود، من هم یه جورایی

 ...می شم اما پدر واقعیت شاهرخ خانهپدرت حساب 

 نباید این حق رو ازش بگیری... هر وقت بخوای

 ...ازدواج کنی، شرعا شاهرخ صاحب حقه

 من به اجازه ی اون در تصمیمات مهم زندگیم احتیاج -

 .ندارم... شما راضی باشی، کافیه
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 :پلکهایش را روی هم فشرد و با ناراحتی گفت

 .. تو باید اسم پدرت رو تویدخترم منطقی رفتار کن. -

 شناسنامه ت داشته باشی. با اینکه از دخترای خودمم

 بیشتر دوستت دارم اما نمی تونم شاهد این رفتار

 احساسی و نادرست باشم. من از اول هم می دونستم

 که یه روز به اصل خودت بر می گردی و ما رو تنها

 رفتنمی ذاری... اتفاق بدی که در تابستون افتاد این 

 رو فقط دو سه ماه جلو انداخت. همونطور که پدرت

 حقی بر گردن تو داره تو هم حقی برگردن پدرت

 داری... منم تا جایی که پدرت هست، شرعا نمی تونم

 ...هیچ دخالتی در سرنوشت تو داشته باشم

 سکوت کردم و بغض راه نفسم را بست. به مظلومیت و

 خوردم چرا آقایی پدرم نگاه می کردم و حسرت می

 شاهرخ یک درصد شبیه پدرم نیست. مردانگی این پدر
 کجا و نامردی آن دیگری کجا! سرم را پایین انداختم و

 حق پدری که سالها .قطره اشکی روی گونه ام چکید

 زحمتم را کشیده بود، این نبود؟

 خزان منو ببین؟ -

 با چشمان پراشک نگاهش کردم و غم را درون

 ر و کارگریش را پیش آورد ونگاهش دیدم. دست زب

 قطره اشکی که روی گونه ام چکیده بود را با انگشت
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 :شستش پاک کرد و گفت

 ...اشک نریز دخترم... تو همیشه دختر من می مونی -

 حتی اگه اسمم توی شناسنامه ت نباشه... اگه منو

 دوست داری و حرفم برات ارزش داره از این لجبازی

 و حقوق قانونی خودتدست بردار... باید به حق 

 .برسی

 وقتی حرف به این جا رسید، قلبم چاک چاک شد. چقدر

 این مرد مهربان و از خودگذشته بود. این همه

 مردانگی را باید قاب می گرفتم و در چمدانم پنهان می

 کرد. می دانستم در وجود شاهرخ چنین پدری را پیدا

 نمی کنم. با عشق در آغوشش فرو رفتم و سرم را

 :ی سینه ی پر دردش گذاشتم. با گریه نالیدمرو

 قبول می کنم، فقط به خاطر اینکه حرف شما برام -

 ارزش داره... اما توی قلبم اولین و آخرین بابای دنیا،
 شمایی... حتی زمان ازدواجم باید شما اجازه بدی و به

 اجازه ی اون مردی که فقط اسم بابا روشه رو نمی

 .خوام

 

 ایم نشست و نوازش وار در میاندست پدر روی موه

 :موهایم حرکت کرد و گفت

 .ممنون دخترم... همین که توی قلبت باشم برام بسه -
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 تو همیشه دخترمی و خونه ی من درش به روت

 ...بازه

 صدای پدربزرگ که اسمم را صدا می زد؛ مرا که گریه

 ام شدیدتر شده بود را به خود آورد. نگاهم به سمتش

 .کشیده شد

 خترم گریه نکن... قرار نیست با عوض شدن دو تاد -

 اسم توی شناسنامه چیزی عوض بشه... مهدی همیشه

 ...پدرت باقی می مونه

 :اشکهایم را با کف دست پاک کردم و گفتم

 ...شما از بابا مهدی خواستی -

 :دستش باال رفت و گفت
 ...نه... من فقط براش تعریف کردم، چی به چیه -

 وی گونه اش چکیده بود را با دستپدرم اشکی که ر

 پاک کرد و با لبخندی که کم روی صورتش نقش می

 :بست، گفت

 .بریم ناهار بخوریم که غذای سرد مزه نداره -

 هر سه به سمت آشپزخانه رفتیم و فرگل هم اشکم

 سرازیر شده بود. با دیدن ما با کف دست صورتش را

 ا دیدنپاک کرد. شیرین خواهرزاده ی شیرین زبانم ب

 چشمان اشکی ما بغض کرده بود. در آغوش کشیدمش

 و بوسه ای روی لپهای سفید و سرخش زدم و باهم
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 .پشت میز غذاخوری نشستیم

 روزهای آخر پدر از ویال بیرون نمی رفت و همه در

 .کنار هم بودیم. حسش را می فهمیدم. او هم دلتنگ بود

 اومخصوصا که مامان زهرا هم بار سفر بسته بود و 

 را تنها گذاشته بود. فرگل می گفت؛ پدر قبول نکرده در

 کنار آنها زندگی کند. فرگل هر روز یکی دو ساعت به

 خانه ی پدری سر می زد و کارهای پدر را انجام می

 .داد

 کاش فرناز هم می آمد مانند سال پیش یک خانواده می

 شدیم. کاش فرناز هیچ وقت با شروین ازدواج نمی

 .ای صورت ملوس و نازش تنگ شده بودکرد. دلم بر
 هوای شمال دلم را بیشتر به سمتش می کشید. دلم می

 خواست برایش خواهری کنم. با اینکه پدر گفته بود،

 برایش سیسمونی نخواهد خرید، در مدتی که آنجا بودم

 چند روز با فرگل به شهر رفتیم و کلی وسایل

 فت تاسیسمونی خریدیم. با هر خریدی دلم غنج می ر

 خواهر زاده ام را درون آن لباسهای ملوس و دلربا

 .ببینم

 روز آخر با فرگل رشته خشکار و کاکا )شیرینی محلی

 گیالن( درست کردیم تا برای دایی کامران و کارن

 سوغاتی ببرم. حامد برای راحت بودن ما، شبها می آمد
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 و فرگل را برای خواب به خانه می برد. از این همه

 رش حظ بردم. اینکه برادرانه هوای دلم رادرک و شعو

 داشت ازش تشکر کردم. هر چه حامد برادر بود،

 ...شروین نامرد بود

 خیلی زود روز آخر هم به پایان رسید و دوباره راه

 جاده را در پیش گرفتیم. راهی که مرا به معشوق می

 رساند و به دل بی تابم، قرار می بخشید. برای اینکه

 تماس ما نباشد با پیامک در مسیر پدربزرگ متوجه

 باهم پیام رد و بدل می کردیم. فکر دوباره دیدنش

 ناراحتی دوری از خانواده ام را از سرم دور کرد. هر

 چه به تهران نزدیک تر می شدیم، قلبم بی قرارتر می
 شد. دنیای من پر شده از نقش زیبای چشمانش... کاش

 ...زودتر برهم از این همه دلتنگی

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

 با خوردن آخرین تکه ی رشته خوشکار لبخند روی

 لبش نشست. دلم برای آن نجابت نگاهش که در پیش

 دیگران به میز دوخته شده بود، غنج می رفت. چنان

 زل زده بودم به صورتش که فراموشم شد؛ دایی

 کامران در کنارم نشسته. صدای تک سرفه اش نگاه

 .د و به سمت خودش کشیدمرا از کارن جدا کر

 می شه برام یه چای نبات بیاری؟ هروقت رشته -
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 .خوشکار می خورم سردیم می کنه

 :با نگرانی از جا برخاستم و گفتم

 فکر می کردم اینا که گردو و دارچین دارن، سردی -

 .نمیارن

 .بدبختانه من سردیم می کنه -

 .االن براتون میارم -

 از ریختن چند تا چایی به سمت آشپزخانه رفتم و بعد

 برای بقیه ی اعضای خانواده برای دایی کامران تکه

 .ای نبات انداختم و قاشق چایخوری کنارش گذاشتم
 وقتی به سمت پذیرایی چرخیدم، دایی کامران را در

 حال حرف زدن با کارن دیدم. صورت کارن سرخ شده

 بود و عرق روی پیشانیش نشسته بود. انقدر آرام

 د که چیزی نمی شنیدم. وقتی نزدیکشانحرف می ز

 شدم، از صدای لرزش لیوانهای چای متوجه حضورم

 شد و ساکت شد. سینی را مقابلش گرفتم و با تشکری

 چای نباتش را برداشت. وقتی به سمت کوروش و

 کارن چرخیدم، کارن دستمال کاغذیش را درون پیش

 .دستی انداخت و از روی مبل برخاست

 ... ممنون از سوغاتی خوشمزهمن باید برم. -

 :لبخندی زدم و به سینی چای اشاره کردم و گفتم

 چایی نمی خورین؟ -
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 سری به چپ و راست تکان داد و با دلخوری نگاهش

 :را به پدرش دوخت و گفت

 .نه دیگه... زیادی مزاحم شدم -

 :کوروش با ناراحتی گفت

 کارن؟ -

 

 رودیبا اخم به کوروش نگاهی کرد و به سمت در و

 حرکت کرد. بی اراده سینی را روی میز گذاشتم و برای

 بدرقه اش تا بیرون رفتم. در حال پوشیدن کفشهایش

 بود. وقتی از پوشیدن کفش هایش فارغ شد، سرش را

 :باال گرفت و گفت

 .برو... اینجا نمون... سرما می خوری -

 استرس تمام وجودم را گرفت. از وقتی به اصرار من

 ایی روی خوشی نشان نداده بود و میآمده بود، د

 .دانستم چه فشاری را تحمل می کرد

 ...ببخشید که به خاطر من -

 :دستش را باال گرفت و گفت

 من به خاطر تو تا جهنمم می رم چه برسه به این جا -

 ...که مثال خونه ی پدریه

 خدا اون روز رو نیاره به خاطرم تا جهنم بری... دلم -

 همه تحت فشاری... کاش انقدر می گیره وقتی این
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 .ارزش داشتم که دایی این جور مانعت نمی شد

 لبخند پردردی روی لب نشاند و با مهربانی نگاهم کرد

 :و گفت

 براش تو باارزشی که به من سخت می گیره... اگه -

 اندازه ی یه بند انگشت ارزش تو رو براش داشتم،

 .انقدر عذابم نمی داد
 عذاب نکشی! قلبم می گیره وقتیچه کار کنم انقدر  -

 .این همه ناراحتی

 لبخند جذابی روی لبانش نقش بست. با دست طره ای

 از موهایم که از کنار شال بیرون افتاده بود، به دست

 :گرفت و گفت

 همین که دلت پیش منه برام کافیه... می خوام یه -

 !قولی بهم بدی

 یبا تعجب نگاهش کردم. غمی که در چشمانش موج م

 زد، دلم را آشوب کرد. با لبهایی که بی حس شده بود و

 :توان حرکت نداشت، لب زدم

 چه قولی؟ -

 به چشمانم خیره شد و با آن دو جام عسلش که دودو

 می زد، طوفانی در قلبم به پا کرد. انگار مردد بود که

 حرفش را بگوید تا نگوید. استرس را در چشمانم دید

 :که با لبخندی پر درد گفت
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 نگران نشو خانومی... می خوام قول بدی هر اتفاقی -

 افتاد، پشتم باشی... می خوام انقدر بهم اعتماد داشته

 باشی تا باورم کنی... تا درکم کنی و بدونی از این به

 بعد هرکاری می کنم، برای رسیدن به توست... اگه

 همه ی ادما جلوم صف بکشن و بخوان مانع رسیدن ما

 ...شون وامیستمبهم بشن... جلو
 با نگرانی نگاهم روی صورتش چرخی زد و روی

 چشمانش ثابت ماند. با قلبی که از فشار این بار روانی

 :در حال بیرون زدن از قفس تنگش بود، نالیدم

 اتفاقی افتاده؟ یعنی تا این حد مانع بینمونه؟ -

 :سرش را به تأسف تکان داد و گفت

 ...ه ش بودخودت که شاهدی... امروز یه چشم -

 ...خودت می دونی من در چه شرایط بدی قرار گرفتم

 .تو برایم مثل یه میوه ی ممنوعه شدی

 بغض راه نفسم را بست. فکر اینکه کارن را از دست

 بدهم، قلبم را مچاله می کرد. با چشمانی پراشک سرم

 :را رو به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 .ممنم عقب نمی کشم... کنارت می مون -

 ...تا وقتی ازم رو برنگردونی، می تونم دووم بیارم -

 وای به روزی که تو خسته شی... اونوقته که از پا

 .درمیام
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 دلم برای اندوهی که در آن دو جام عسل پرسه می زد،

 .سوخت. قلبم تیر کشید و نفس در سینه ام حبس شد

 :لبهای خشکم را به زحمت تکان دادم و لب زدم

 ...شممن خسته نمی  -

 صدای دایی کامران از پشت سرم نگاه هردوی ما را به

 :سمت او سوق داد
 این بچه رو تا سرما ندی، دست برنمی داری؟ -

 لحنش گالیه آمیز بود و نگران. در چشمانش اندوهی

 موج می زد که مرا یاد آن رستوران و تعریف خاطرات

 مادرم انداخت. شرمسار از گالیه ی دایی کامران بغضم

 ست. دلم پر از غم شد وقتی فهمیدم این عشق پاکشک

 و زیبا چه موانع و سختی هایی برایمان به ارمغان

 آورده.. اشک داغی روی صورتم چکید و با بغض رو

 :به کارن گفتم

 ...خدا نگهدارتون... من میرم -

 لبخند پردردی روی لبش نشست و در سکوت سر تکان

 مران باداد و به سمت در خروجی رفت. دایی کا

 :ناراحتی دست روی شانه ام گذاشت و گفت

 .باید باهم حرف بزنیم... تنها -

 با رفتن کارن سوز سردی به صورتم خورد. انگار او

 مانع رسیدن این سرما به وجودم بود. با چشمان
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 پراشک نگاهم را به صورت دایی دوختم و با احترام

 :لب زدم

 می شه بعدا؟ -

 ا دور صورتم قاب گرفت ودایی با نگرانی دستانش ر

 :گفت

 این اشک از چیه؟ کارن ناراحتت کرده؟ -
 سرم را به چپ وراست تکان دادم و با صدایی که

 :لرزشش از کنترلم خارج بود، زمزمه کردم

 .از ظلم زمانه قلبم گرفته دایی -

 بی حرف دیگری از کنارش رد شدم و وارد پذیرایی

 پدرانه اش راشدم. جرأت تنها شدن و شنیدن حرفهای 

 نداشتم. انقدر برایم عزیز و محترم بود که نتوانم با

 شجاعت حرف دلم را بزنم. از نگاهش حرف دلش را

 خواندم... تاب ماندن و نصیحت شنیدن را نداشتم. وقتی

 با پسرش با سختگیری تمام برخورد می کرد، مطمئنا

 .از من هم تقاضایی داشت که طالب گفتگو بود

 

 ن پله رسیدم و راهم را به سمت سوئیتوقتی به اولی

 :کج کردم با دلخوری گفت

 قهری؟ -

 :به عقب نگاهی کردم و گفتم
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 .نه... دلم گرفته... می خوام تنها باشم -
 نفس عمیقی کشید و با ناراحتی دستی پشت گردنش

 کشید. همزمان مریم از کنارم رد شد و پیش دستی

 به سمتهایی که روی میز عسلی جا مانده بود را 

 آشپزخانه می برد. نمی دانم چه در چهره ام دید که با

 :نگرانی گفت

 خانوم چیزی احتیاج ندارید؟ حالتون خوبه؟ -

 ب خراب بود. حس می کردم عمارت رویحالم خرا

 سرم آوار شده و در حال خفه شدنم. باید نفس می

 کشیدم و فکر می کردم. دو روز پیش که برگشتم،

 ر سمت استادی در دانشگاهمتوجه شدم کارن دیگ

 ندارد. در صورتی که اوایل ترم اول گفته بود؛ باید او

 را چند ترم تحمل کنم. حرفی که چند لحظه پیش از او

 شنیدم، ته دلم را خالی کرد. نگاهم را به صورت مریم

 :دوختم و گفتم

 ممنون... می خوام استراحت کنم. تا وقتی خودم پایین -

 .اد... حتی نیکانیومدم کسی سراغم نی

 .دایی با ناراحتی به نفسش را از سینه بیرون داد

 کوروش که در سکوت و با ناراحتی شاهد ماجرا بود

 پیش آمد و دستش را روی شانه ی پدرش گذاشت و

 :گفت
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 .اگه میشه باهم حرف بزنیم -
 :دایی در حین رفتم به اتاقش با کالفگی تمام گفت

 .حوصله ی هیچ کس رو ندارم -

 .ته ی کالمم را گرفته بود. از ناراحتیش غمگین شدمنک

 .دلم شکست وقتی برای هیچ و پوچ روزم خراب شد

 روزی که با آمدن کارن و شادی بیش از حد شروع

 شده بود با رفتن کارن به جهنم بدل شد. دو تا پله باال

 رفته بودم که صدای آرام و آهسته ی کوروش به گوشم

 :رسید

 حرف بزنیم؟ خزان میشه با هم -

 :با ناراحتی سرم را تکان دادم و گفتم

 .حالم خوب نیست... ببخشید باشه برای بعد -

 دلم برای کوروش سوخت. دلش می خواست کمکی به

 حال من و پدرش کند اما هیچ کدام حوصله ی او را

 نداشتیم. با اینکه زانوانم از شدت استرس سست شده

 از وقتی فاطمه بود اما با شتاب به سمت باال رفتم.

 برای ترم جدید خوابگاه گرفته بود، طبقه ی پایین

 زندگی می کردم. فقط روزی یک بار برای آب دادن به

 .گلها و نهال پرتقالم به طبقه ی باال می رفتم

 وقتی روبروی نهال پرتقال ایستادم، نم اشکی که

 .صورتم را خیس کرده بود به هق هق تبدیل شد
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 کردم. تنهایی و نگاه پرغم سرمای هوا را حس نمی

 .کارن هیزم شده بود و جانم را به آتش می کشید

 به آسمان ابری و تیره ی باالی سرم نگاهی انداختم و

 :با صدای آرامی زمزمه کردم

 خدایا هستی؟ هوای دلمو داشته باش. هوای دل کارن -

 رو هم داشته باش. نذار آدما کوه شن و بینمون مانع

 .دت دل آدماتو نرم کنبشن... خدایا خو

 صدای زنگ گوشیم درون جیب سارافن لی سرمه ایم

 به گوش رسید. سارافنی که کارن با دیدنش چشمانش

 چراغانی شده بود و با اشاره ای گفته بود، خیلی به

 .صورتم میاد. با دیدن نام پدرم نفسم در سینه حبس شد

 از سرمای هوا به سوئیت پناه بردم. تماس را برقرار

 ردم و با صدایی که به زحمت از حنجره ام بیرون میک

 :آمد نالیدم

 سالم باباجون... خوبی؟ -

 :صدای گرفته اش در گوشم پیچید

 سالم به روی ماهت... ممنون تو خوبی؟ -

 شکر بد نیستم... چه خبرا؟ -

 خبر سالمتی... چه کار می کنی؟ -

 .دارم استراحت می کنم -
 م رفته چه روزاییامروز دانشگاه داشتی؟ یاد -
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 دانشگاه میری؟

 .پلکهای خیسم را روی هم فشردم و فشم را باال کشیدم

 .با این صدای گرفته حتما کنجکاو می شد

 نه... در هفته سه روز کالس دارم. شنبه یکشنبه سه -

 شنبه. بهتون گفته بودم، فراموش کردین؟

 :نفس بلندی کشیدی و گفت

 دات گرفته؟آره فراموشم شده بود... چرا ص -

 !نگفتن حقیقت، دروغ به حساب نمی آمد که

 .چشمام گرم خواب شده بود -

 مزاحم شدم؟ -

 :با صدایی بلندتر و نگران از ناراحتی پدرم گفتم

 نه... ابدا... شما عزیز د ِل خزانی... هیچ وقت مزاحم -

 .نیستی. مرهم دلی

 .ای شیطون هنوز از بلبل زبونیت چیزی کم نشده -

 را؟ چیزی شده این وقت روز تماس گرفتین؟چه خب -

 :نچی کرد و گفت

 نه... به ارباب زنگ زدم، کارش داشتم... جواب -

 نداد... فکر می کردم امروز که تعطیله توی خونه

 .باشه

 .حتما صدای گوشی رو نشنیده یا سرش گرم کاریه -
 می تونی صداش کنی؟ -
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 من پیش دایی نیستم بابا... توی سوئیت دراز -

 کشیدم... اگه ناراحت نمی شی، زمان شام بهش می گم

 .که باهاتون تماس بگیره

 

 -یباشه ...راست...

 مکث کرد و ذهن من به هزارجا سرک کشید. حس می

 کردم دایی به پدرم زنگ زده تا با من حرف بزند. وقتی

 .صدایش در گوشم پیچید، نفس راحتی کشیدم

 د؟بابا جون جواب آزمایش دی ان ای اوم -

 الهی بگردم برای دل کوچکت که حتی پرسیدن این

 .سؤال اینقدر برایت سخته

 .بله وقتی برگشتم تهران جواب اومده بود -

 ...خب... حاال کی -

 هنوز تصمیم نگرفتم... کارن می گفت تا دو سه روز -

 ...دیگه حکم دادگاه برای شناسنامه ی جدید میاد

 احساساتت خراب عزیزم تردید نکن... آینده ت رو با -

 ...نکن. من همیشه بابات می مونم اما
 صدایش لرزید. حالش را می فهمیدم و می دانستم

 .منظورش چیست

 بابا جون من شما رو با دنیا دنیا ثروت عوض نمی -

 ...کنم
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 من نگفتم به خاطر ثروت برو سمت پدرت... از لحاظ -

 شرعی اون بیشتر از من حق داره... پس نذار حقی به

 .ردنت بمونهگ

 انگار سطل آب سرد روی سرم خالی شد. بمیرم که

 انقدر مهربان بود. دلم می خواست نزدیکم بود و در

 آغوشش فرو می رفتم و از چشمه ی محبتش سیراب

 .می شدم

 بابا؟ -

 برو استراحت کن، دخترم... زیادم توی اون سوئیت -

 .تنها نمون. زیادی احساسی عمل نکن خانوم مهندس

 .نز کالمش لبخند روی لبم نشستبا ط

 .چشم -

 چشمت بی بال... سالم منو به ارباب و کامران خان -

 .برسون

 .چشم حتما. مراقب خودتون باشین -

 تماس را قطع کردم و روی تخت دراز کشیدم. هوای

 سوئیت سرد بود و دندانهایم بهم می خورد. دو تا پتو
 شود. سرمروی بدنم کشیدم تا کمی از ویبره رفتنش کم 

 را زیر پتو بردم و جنین وار در خود جمع شدم. کم کم

 زیر پتو گرم شد و چشمان خسته ام گرم خواب شد و به

 .دنیای بی خبری پا گذاشتم
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 عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل"

 "که تو ای عشق همان پرسش بی چرایی

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

 د و گفتنگاه به صورت گلگون خزان کر:

 - رفت خونه، برای دیر کردنت چه دلیل میاری؟

 :خندید و با شیطنت چشمکی نثارش کرد و گفت

 .می گم با استادم بحث و گفتگو داشتم -

 دلش لبریز عشق این دخترک شیطان شد. لبخند

 :پردردی روی لبش نشست و گفت

 .موذیانه هم راست گفتی هم دروغ -

 .ما اینیم -

 باش... برای خرید عید هم برو و مراقب خودت -

 دوست دارم باهم بریم... ببین می تونی بابامو دست به

 !سر کنی، تا باهم بریم یا نه

 :خزان به سمت دستگیره در چرخید و گفت
 سعی می کنم به دایی بگم می خوام با فاطمه برم -

 .خرید

 .اوکی... خوبه -

 خزان از ماشین پیاده شد و با چشمان مشتاقش به

 :کارن زل زد و گفت چشمان

 مراقب خودت باش... توی این مدت الغر شدی. فکر -
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 نکن متوجه ی اون غمی که توی نگاهته و دلیلش رو

 .بهم نمی گی، نشدم

 :لبخندی به حساسیت دلبرش زد و گفت

 برو انقدر شیرین زبونی نکن... وگرنه دوباره می -

 برمت کل تهران رو دوردور می کنما... اونوقت جواب

 .ایی ت رو باید خودت بدید

 خزان با سرخوشی در ماشین را بست و کمی دوال شد

 .تا صورتش را ببیند

 .برو به سالمت... مراقب قلبم باش -

 ای شیطون حاال حرف خودمو به خودم برمی -

 گردونی؟

 .اوهوم -

 بعد از این حرف به سمت در ورودی عمارت دوید و

 دو دستوقتی زنگ را فشرد؛ به سمت کارن چرخی

 تکان داد. در باز شد و عقب عقب وارد حیاط عمارت
 شد. وقتی در بسته شد، کارن نفس عمیقی کشید و

 سرش را روی فرمان گذاشت. فکر جدایی از خزان او

 را به مرز جنون رسانده بود. نه تاب دوریش را داشت

 نه تحمل رفتار و گفتار پدر ومادرش را داشت. میان

 رده بود. صدای زنگ گوشیشمگنه ی پرقدرتی گیر ک

 برای چندمین بار بلند شد. می دانست امروز مادرش تا
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 .با او حرف نمی زد، این تماسها ادامه داشت

 :با بی حوصلگی تماس را برقرار کرد و گفت

 سالم... جانم امری بود؟ -

 .صدای معترض مادرش گوشش را آزرد

 معلومه امروز کجایی که هر چی تماس می گیرم، -

 ب نمی دی؟جوا

 باید می گفت؛ امروز را از اول صبح با خزان سپری

 کرده و کوه های دربند را زیر پا گذاشته؟ باید می گفت؛

 خزان از کالس دانشگاهش زده بود تا نیم روزی را در

 کنار او باشد؟ باید می گفت؛ مانند پسرهای هیجده ساله

 پنهانی به دیدن معشوق می رود؟

 

 

 :اجش کشید و به آرامی گفتدستی میان موهای مو

 .حتما کار داشتم که نتونستم جواب بدم -

 :صدای بلند مادرش در گوشش پیچید

 به من دروغ نگو کارن... امروز اصال توی شرکت -

 ...نبودی... کجا بودی که

 :ضربه ای روی فرمان کوبید و کالفه غرید

 ...مامان من بچه نیستم که داری سین جیمم می کنی -

 .ی هست بگو وگرنه خیلی کار دارماگه امر
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 .لحن طلبکار مادرش خنج به دلش کشید

 ...همین االن خودت رو برسون خونه -

 ...چه کار اورژانسی -

 .گفتم بیا... منتظرتم -

 قبل از اینکه لبش تکانی بخورد و اعتراض کند، تماس

 قطع شد و صدای بوق در گوشش پیچید. با خشم گوشی

 :رت کرد و غریدرا روی صندلی کناری پ

 ...لعنت به این زندگی. خسته شدم از دست همتون -

 ماشین را به حرکت در آورد و به سمت خانه ی مادری

 حرکت کرد. خانه ای که قبل از آمدن خزان مأمن و

 آرامش بخش بود و حاال شکنجه گاه روح و قلبش شده

 بود. همیشه فکر می کرد، مادرش در زندگی رو دست

 ظلم کرده... فهمیدن حقایق پرده ها را خورده و پدرش

 کنار زده بود و از مادری که سالها مظلوم نمایی می
 .کرد تا دلش را به دل پسرش پیوند بزند، دلخور بود

 حس می کرد احساساتش را به بازی گرفته بود تا

 .خودش را موجه نشان دهد

 در ترافیک اسفند ماه گیر افتاده بود. با خشم دست

 اشت. راننده ی جلویی دستش را بیرون ازروی بوق گذ

 ماشین تکان داد و ثانیه شمار چراغ قرمز را نشانش

 داد. از کار احمقانه اش کالفه شد و دستی میان موهای
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 بلندش کشید. موهایی که اوایل از روی بی حوصلگی

 .کوتاه نمی شد و بعد به صورت عادت در آمد

 شاپ شد. آب قبل از رفتن به خانه ی مادری وارد کافی

 پرتقالی سفارش داد و بعد از گرفتن آب پرتقال وارد

 ماشین شد. به آرامی آب پرتقال را نوشید تا دلی که

 آرامشش رمیده بود، از تاب و تب بیوفتد. لیوان را

 .درون سطل زباله انداخت و به راه افتاد

 وقتی وارد آپارتمان شد بوی عطر زنانه ای که مادرش

 ی کرد، در فضا پیچیده بود. از خودشهمیشه استفاده م

 خبری نبود. چشم چرخاند و روی میز عسلی ظرف

 میوه و پیش دستی های کریستال مخصوص پذیرایی را

 .دید. ابرویی باال داد و به سمت اتاق حرکت کرد

 .سالم... من اومدم -
 مادرش در اتاق را باز کرد و با لبخند روبرویش ظاهر

 :شد و گفت

 پسرم... برو بشین تا چایی بریزم و بیامخوش اومدی  -

 .پیشت

 ظاهر آراسته ی مادرش نشان از داشتن مهمان مهمی

 بود. روی مبل نشست و دستانش را روی دسته ی مبل

 .انداخت. چشمانش را بست تا کمی خستگی در کند

 گرمای آرپاتمان لمسش کرده بود. از صبح توی دربند
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 نبود. صدای پیاده روی کرده بود و رمق در جانش

 .مادرش پلکهای سنگینش را از هم باز کرد

 چی کار کردی انقدر خسته ای؟ -

 حاال هر چی... چه فرقی برای شما داره؟ -

 ابروی تأتو شده ی مادرش باال پرید و در حینی که

 :روی مبل روبرو می نشست؛ گفت

 انگار یادت رفته من مادرتم و باید از حال و روزت -

 .خبر داشته باشم

 :پوزخندی زد و کمی به سمت جلو خم شد و پاسخ داد

 عزیزم، مادرمی... بازپرس که نیستی؟ حاال امر -

 مهمتون چی بود، منو تا اینجا کشوندی؟

 :چشمان مادرش گرد شد و گفت

 از کی تا حاال خبر گرفتن از پسرم شده بازپرسی؟ -
 مامان حرف اصلی رو بزن که خیلی خسته ام و -

 .ندارم حوصله حرف زدن

 مادرش سینی چای را به سمتش سر داد و به ساعت

 :نیم نگاهی کرد و گفت

 .چای تو بخور تا بهت بگم -

 لیوان چای را از روی سینی برداشت. چای داغ بود و

 باید کمی صبر می کرد. کمی نیم خیز شد و کنترل

 .تلویزیون را از روی کنسول برداشت و روشنش کرد
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 و پایین می کرد. بعد از چند بی هدف شبکه ها را باال

 دقیقه لیوان چایش را برداشت و شروع به نوشیدن

 کرد. مادرش در عین ناباوری سکوت کرد و آرامش

 .برقرار بود

 لیوان چای به نیمه نرسیده بود، که زنگ واحد به صدا

 در آمد. با حیرت به مادرش که لبخند زنان از روی مبل

 .فت، نگاه کردبلند شد و به سمت در ورودی می ر

 لیوان چای را روی میز گذاشت و به سمت در ورودی

 چرخید. در باز شد و صدای پر عشوه ی دختری شنیده

 .شد

 .سالم ثریا جون خوبی عزیزم؟ ببخشید مزاحمت شدما -

 ثریا با ذوق راه را برایش باز کرد و با اشاره ی دست

 :او را به داخل دعوت کرد و گفت
 پانیذ جون... بیا داخل پسرممسالم به روی ماهت  -

 ..اومده

 .وای ببخشید به زحمت انداختمتون -

 .این چه حرفیه عزیزم... تا باشه از این رحمتا -

 

 .دخترک وارد آپارتمان شد و مجبور به ایستادن شد

 دختری با موهای بلوند و ابروهای پهن رو به باال

 مدل شیطانی( که اصال با صورت ظریف و کشیده اش)
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 نبود. تونیک سبز و زرد با شلور سفیدی پوشیده جور

 بود. شالی که روی موهایش بود، بیشتر حکم تزئینی

 داشت تا پوشانندگی. چشمان درشتش با لنز به رنگ

 آبی در آمده بود. لبهای برجسته و سرخ رنگش با

 آرایش زیادی که روی صورتش خوابیده بود، اغراق

 .زد و سالم کرد آمیز بود. پانیذ لبخند دندان نمایی

 جوابش را در کمال ادب داد. سرش را پایین انداخت و

 :به سمت در ورودی حرکت کرد و گفت

 .با اجازه من مرخص می شم -
 ثریا با لبخندی که شادیش را نشان می داد، بازویش را

 :گرفت و گفت

 ...کجا عزیزم؟ پانیذ جون ازت یه سری سؤال داشتن -

 !برای همین گفتم بیای

 از اینکه فرصت کند بهتش را نشان دهد، ثریا قبل

 دستش را باز کرد و هر دوی آنها را دعوت به نشستن

 .کرد

 هر دوتون بشیند تا با هم آشنا شید من با قهوه برمی -

 .گردم

 بی ادبی بود در برابر آن دختر واکنش تندی نشان

 دهد. سری تکان داد و موقرانه روی مبل نشست. با

 یذ لبخند زنان روبرویش نشست و بارفتنش مادرش پان
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 صدای آرام و تودماغی که از عوارض عملی بینی اش

 :بود؛ گفت

 خیلی از آشناییتون خوشبختم. ثریا جون خیلی ازتون -

 .تعریف کردن... ندیده و نشناخته عاشق کماالتتون شدم

 دانه های عرق روی پیشانیش هویدا شد. از درون گر

 ل اعصابش را به دستگرفته بود و به زحمت کنتر

 گرفته بود که آبروی چندین ساله ی مادرش را به باد

 .ندهد
 ممنون... این نظر لطف شماست... همچین آدم تحفه -

 .ای نیستم. هیچ وقت تعریفات یه مادر رو باور نکنین

 به نظر مادرها بچه هاشون بی نقص ترین و زیباترین

 .بچه های دنیان

 ه شانه ی راستش کج کردپانیذ لبخند زد و سرش را ب

 :و با لوندی گفت

 از حرف زدنتون به صدق گفتار مادرتون ایمان -

 .اوردم... شکسته نفسی نفرمایید

 مانده بود چه جوابی بدهد که دخترک دست از خوشمزه

 :بازی بردارد. نگاهی به ساعتش انداخت و گفت

 ببخشید من خیلی خسته ام... گویا با من کاری -

 داشتین؟

 خندید و دستان الک زده و خوش فرمش را درون دختر
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 هم گره کرد و به پشتی مبل تکیه داد. نفس عمیقی

 :کشید و گفت

 .فکر می کردم، ثریا جون پیامم رو منتقل کرده باشه -

 سرش را به چپ و راست تکان داد و به میز خیره شد

 :و گفت

 .خیر.... مادرم چیزی به من نگفتن -

 بان باز کند، ثریا با سه فنجان قهوهقبل از اینکه پانیذ ز

 :سر رسید. با صورتی خندان و پرهیجان گفت
 پانیذ جون دختر آقای قربانیه... پدرشون صاحب یه -

 کارخونه ی بزرگه اما به خاطر تحصیالتش در زمینه ی

 مهندسی عمران دوست داره در یه شرکت عمرانی

 ...شروع به کار کنه

 با دقت و جدیت تمام به ابروی راست کارن باال رفت و

 :صورت مادرش زل زد و گفت

 ...من که -

 :مادرش به میان حرفش پرید و گفت

 به خاطر من پانیذ جون رو به شرکت ببر تا چم و خم -

 کار دستش بیاد تا خودش شرکت بزنه... اونوقت می

 .تونین شراکت خوبی باهم داشته باشید

 این حد خون خونش را می خورد. از اینکه مادرش تا

 او را بچه می دید که برایش نسخه ی کاری می پیچید،
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 به حد انفجار رسید. با خشم از روی مبل بلند شد و با

 صدایی که سعی می کرد، عاری از خشونت باشد، رو

 :به پانیذ گفت

 .شرمنده من توی شرکتم میز و جای خالی ندارم -

 مادرم ندانسته به شما قول مساعد داده... واقعا عذر

 .می خوام من باید برم و نمی تونم بیشتر بمونم

 :رو به مادرش گفت
 .عذر می خوام اما نمی تونم بیشتر از این بمونم -

 .مراقب خودتون باشین

 قبل از اینکه ثریا مجال حرف زدن پیدا کند از کنارش

 عبور کرد و به در ورودی رسید. پانیذ با دهانی باز او

 ابی به آن همه غرور ورا تماشا می کرد. نتوانست جو

 عصبانیت پسر روبرویش بدهد. ثریا دوان دوان خود را

 به کارن رساند و در حین بیرون رفتن از در بازویش

 :را گرفت و گفت

 ....کارن این چه کاریه می کنی؟ تو آبرو برام نذاشتی -

 .برگرد تو و بشین با هم کمی اختالط کنیم

 :با خشم دستش را عقب کشید و غرید

 مامان خجالت بکش... مگه من بچه ی هیجده ساله ام -

 با این دختر رنگی رنگی که جلوی روم گذاشتی،

 حواسمو پرت کنی... من اگه مادر خودم رو نشناسم
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 ...برای الی جرز دیوار خوبم

 کارن؟ -

 کارن مرد... دست از سرم بردارین... بخدا دیوونه -

 ...بشم

 :امی گفتمادرش دست روی دهانش گذاشت و به آر

 احمق حاال که فهمیدی چه منظوری داشتم، بیا تو تا -

 .بعدا برات تعریف کنم چی شده
 :دست مادرش را از روی دهانش برداشت و گفت

 .من باید برم خیلی خسته ام. خدا حافظتون باشه -

 به جای آسانسور را ِه پله ها را در پیش گرفت و با

 و از این شتاب پایین آمد. خونش به جوش آمده بود

 ترفند ناشیانه ی مادرش کالفه بود. برای بار دوم بود

 دختری را به اسم همکاری یا شراکت به او معرفی می

 کرد. بار اول به روی مادرش نیاورده بود که متوجه

 .نیتش شده و بی اعتنا از کنارش گذشته بود

 دختر قبلی هم به گفته ی مادرش دختر یکی از اشراف

 ود. این بار دختر یک کارخانه دار رازاده های قجری ب

 روبرویش با آن سرو وضع نشانده بود... وقتی پشت

 فرمان نشست بی درنگ ماشین را روشن کرد و با

 تیکافی پر صدا از آن محله دور شد. حال خوبی که از

 با خزان در گردش امروزش کسب کرده بود، همه دود
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 .شد و به هوا رفت

 

 ه بود که صدای زنگ گوشیهنوز به آپارتمانش نرسید

 نگاهش را به سمت موبایلش کشاند. با دیدن نام
 مادرش صدایش را قطع کرد و گوشی را درون جیبش

 .انداخت. از ماشین پیاده شد و وارد آسانسور شد

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

 نگاهم روی ساعت موبایلم چرخی زد. دو تا اتوبوس

 شسته بودم. برایآمد و رفت من هنوز در ایستگاه ن

 بار پنجم روی اسمش ضربه ای زدم و تماس را برقرار

 کردم. دلشوره به جانم افتاده بود. محال بود مرد وقت

 شناس من تا این حد بدقولی کند. دوباره صدای بوق

 .بود که در گوشم می پیچید و خبری از مخاطبم نبود

 با این که از نگرانی گر گرفته بودم اما هوای خوب آخر

 اسفند ماه روحم را نوازش می کرد. نسیم مالیمی وزید

 .و موهایی که روی پیشانیم ریخته بود، تکانی خورد

 .دستم را باال بردم و موهایم را درون مقنعه فرو بردم

 ماشین دویست ششی پیش رویم ترمز کرد و قبل از

 :دیدن مسافرینش صدای مجید در گوشم پیچید

 نیومده بهتر نیست با ماخزان خانوم، حاال که طرف  -

 ...همراه شی؟ یه بار امتحان کن اگه بد گذشت
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 با دیدن فاطمه که در حال پایین کشیدن شیشه ی جلوی

 .ماشین بود، اخمم بیشتر شد
 خزان اگه کارن اومدنی بود، این همه معطلت نمی -

 کرد... بیا بریم ما هم قصد خرید داریم. گروهی خوش

 ...می گذره

 جوابی بدهم که شرشان را کم کنند کهلب باز کردم 

 مجید در را باز کرد و از قسمت پشت ماشین پیاده شد

 :و گفت

 به عنوان یه همکالس می تونی رومون حساب -

 .کنی... فاطمه دوست خودته و به اعتماد اون بیا

 :نچی کردم و از روی صندلی ایستگاه بلند شدم و گفتم

 .ش باشیدمن خرید نمی رم... شما برید و خو -

 :مجید پوزخندی زد و گفت

 وقتی استادی که انقدر مقرراتی بود، بدقولی می کنه -

  .تیمشخصه براش مهم نیس

 خشم تمام وجودم را فرا گرفت. از اینکه بدقولی کارن

 مرا مضحکه دست این بشر کرده بود، مرا بیشتر

 عصبی می کرد. دقیقا بیست دقیقه از زمان قرارمان

 رن هنوز نیامده بود. آهی کشیدم و بهگذشته بود و کا

 :انتهای خیابان نگاه کردم و گفتم

 هر وقت من در روابط شما با دوستاتون دخالت کردم، -
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 شما هم حق دخالت دارید... بفرمایین برید تا دیرتون

 .نشده
 :با دیدن اتوبوسی که به ایستگاه نزدیک می شد، گفتم

 .من باید برم. خوش باشید -

 ب نگاهی کرد و سوار ماشین شد. همین کهمجید به عق

 .در را بست

 می بینم روزی که براش اشک بریزی و نباشه -

 .اشکاتو پاک کنه

 خفه شو... زندگی من به تو هیچ ربطی نداره.. تو به -

 .فکر خودت باش

 با حرکت علی و رفتنش اتوبوس به جایگاه وارد شد. با

 برای غیظ سوار اتوبوس شدم و روی صندلی نشستم.

 اولین بار از اینکه کارن سرقرار نیامده بود، بغضم

 .گرفت. حس سرخوردگی اشک را به چشمانم هدیه داد

 سرم را به شیشه چسباندم و اشک ریختم. قرار بود

 امروز با هم خرید عید را انجام دهیم و برای دیدار با

 شاهرخ در زندان باهم برنامه ریزی کنیم. قرار بود قبل

 سمش در شناسنامه ام برود، شرط و شروطماز اینکه ا

 .را رودررو به خودش بگویم

 ماشین در ایستگاه آخر که ایستاد، از اتوبوس پیاده

 .شدم و مقدار راه باقی مانده را ترجیح دادم پیاده بروم
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 وقتی وارد کوچه شدم، ماشین مزدای سفید رنگی را دم

 در عمارت دیدم. صدای جیغ جیغ زنی به طور
 می می شنیدم. با گامهای تندی خود را بهنامفهو

 عمارت رساندم. همزمان زنی با شال قرمز و مانتوی

 :جلو باز مشکی از در حیاط بیرون آمد و فریاد کشید

 ازت شکایت می کنم، مرتیکه ی بی وجود... تو اگه -

 مرد بودی پشت بابات قایم نمی شدی... من بچه مو

 ...ازت می گیرم و

 سمت عقب کرد به سینه ی منبا چرخشی که به 

 برخورد کرد و دستش که به سمت عقب مایل شده بود

 به صورتم اصابت کرد. آخم به هوا رفت و نفس در

 سینه ام حبس شد. از دردی که در بینی ام پیچیده بود،

 اشک در چشمانم حلقه زد. زن با دیدن من انگار از

 :شوکه شده بود. بعد از مکثی گفت

 ری روی خرابه های زندگی من لونهتوی بی شرف دا -

 می سازی؟

 قبل از اینکه واکنشی از خود نشان دهم، موهایم در

 دستانی که ناخن های کاشته شده اش شبیه چنگال

 گرگ بود، اسیر شد و به سمت زمین پرت شدم. اصال

 نمی دانستم چی به چی شد که صدای کوروش که فریاد

 :می کشید
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 خراب شده ای که تاسلیطه برو گمشو توی همون  -

 االن سر می کردی... تو رو چه به مادر بودن... شانس
 اوردی اتفاق بدی براش نیوفتاد وگرنه همه ی خانواده

 ت رو به صالبه می کشیدم... االن به پلیس زنگ می

 زنم و ازت شکایت می کنم، 

 با دردی که در صورتم پیچید، اشکم سرازیرشد. به

 م. از روی ترس و وحشتسختی از روی زمین بلند شد

 بی اراده دو گام به عقب رفتم. این زن وحشی مجالی به

 من نمی داد تا از خود دفاع کنم. اصال اهل زد و خورد

 نبودم که دفاع کردن بلد باشم. نمی دانستم باز چه

 اتفاقی افتاده بود که لیلی این همه خشونت به خرج می

 سمت داد. کوروش با دیدن چهره ی من خشمگین به

 .لیلی حمله کرد و او را از من دور کرد

 

 در حینی که آنها مشغول بگو و مگو بودند، گرمی

 مایعی را از بینی م حس کردم. دست که به سمت بینی

 بردم، دستم غرق خون شد. استخوان گونه ام درد می

 کشید و پوستم می سوخت. با دردی که در صورتم حس

 ارم در آمدهمی کردم، می دانستم دمار از روزگ

 بی صدا اشک می ریختم و شاهد جیغ زدن و درگیری

 لیلی با کوروش بودم که ماشین پلیس از انتهای کوچه
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 وارد شد و لیلی با دیدن ماشین هراسان به سمت

 ماشینشان دوید و در حین سوار شدن رو به من کرد و

 :گفت

 آرزوی این که برای دخترم مادری کنی رو به دلت -

 ...ی لجبازی باشه من از همتون لجباز ترممی ذارم. پا

 حاال که زندگیم خراب شده نمی ذارم زندگی شما هم

 .روی آرامش ببینه

 سوار ماشین شد، تا ماشین را روشن کند ماشین پلیس

 روبرویش ایستاد و دو مأمور پیاده شدند. همزمان دایی

 کامران از داخل حیاط وارد کوچه شد و با دست لیلی را

 :د و گفتنشان دا

 جناب سروان از همین خانوم شکایت دارم که می -

 .خوان فرار کنن

 مأمور دوم که سرباز بود، سریعاً کنار ماشین ایستاد و

 :رو به لیلی گفت

 .لطفا پیاده شید -

 :لیلی با خشم از ماشین پیاده شد و غرید

 اگه به شکایت باشه من از این خانواده شکایت -

 فتن و نمیذارن ببینمش... بادارم... بچه مو ازم گر

 نامردی زندگیمو از هم پاشیدن و پسرشون رو جادو

 ...کردن
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 مأمور با حالتی که تعجبم را نشان می داد به مافوقش

 :گفت

 !چی کار کنم، قربان -

 .هم شاکی هم متشاکی رو به کالنتری راهنمایی کن -

 :سروان رو به دایی کامران کرد وگفت

 .تری تشریف بیاریدلطفا با ما تا کالن -

 دایی کامران با صورتی که از خشم سرخ شده بود، رو

 :به کوروش کرد و گفت

 .برو نیکا رو بیار باید صورت جلسه کنن -

 :با وحشت به سمت دایی رفتم و پرسیدم

 نیکا چی شده؟ -

 :دایی با دیدن صورتم اخم در هم کشید و گفت

 یا پیغمبر تو چرا این شکلی شدی؟ -

 سمتم چرخید و با خشم به لیلی اشاره کرد کوروش به

 :و گفت

 .این وحشی بهش حمله کرد -

 دایی با خشم به سمت لیلی حمله برد و بازویش گرفت

 و به عقب پرتش کرد. در حالی که دستش را در هوا

 :تکان می داد، فریاد کشید

 حیوون وحشی پدری ازت در بیارم که مرغای -

 . با بد کسی درآسمون به حالت خون گریه کنن..



 

 
1283 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 افتادی... در برابر نانجیبی چون تو نجابت به خرج

 .دادن حرامه

 :رو به سروان کرد و گفت

 بی زحمت این ضرب و جرح رو هم ضمیمه ی پرونده -

 .کنین

 .با راهنمایی مأمور دوم همگی سوار ماشین شدیم

 وقتی مریم، نیکا را سمت ماشین آورد، تازه فهمیدم

 کجا آب می خورد. به آنی دردم این جنگ و دعوا از

 فراموش شد و قلبم مچاله شد. سمت چپ صورتش

 کبودی جای دست بود و ورم کرده بود. سمت راست

 صورتش پایین چشمش کبود شده بود و گوشه ی لبش

 ترک خورده بود. دلم ریش شد و بی اراده اشکم

 سرازیر شد. نیکا از بس گریه کرده بود، به سکسکه

 .افتاده بود

 ا دیدن من سوار ماشین شد. با دیدن صورتم ترس راب

 در چشمانش دیدم. طفل معصوم با هق هق گریه خودش

 :را در آغوشم انداخت و گفت

 خاله چی شدی؟ -

 نوازشش کردم و به آرامی دست روی موهای

 :پریشانش کشیدم و گفتم
 چیزی نیست... خوردم زمین... خاله دورت بگرده تو -
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 چی شدی؟

 :روی سینه ام برداشت و با گریه گفت سرش را از

 مامانی امروز اومد دم مدرسه... بهم گفت از بابا -

 اجازه گرفته باهم بریم پارک... رفتیم پارک نزدیک

 مدرسه.... بهم آبمیوه داد و ازم پرسید خاله خزانت چی

 کار می کنه... تا من از شما گفتم که درس می خونی و

 و رو دوس دارم... گفتممیری دانشگاه... گفت هنوز ت

 آره خاله خیلی مهربونه... یهو سیلی به صورتم زد و

 ...پرتم کرد زمین

 هر چه بیشتر تعریف می کرد، بغض گلوگیری راه نفسم

 را می بست. باید برای دل این بچه می مردم که به

 خاطر عالقه اش به من اینطور شکنجه شده بود. در

 ی می کرد، بهمیان هق هق نیکا کوروش که رانندگ

 :آرامی گفت

 گریه نکن بابا... پدرشو در میارم برای این غلط -

 ...اضافه ای که کرده

 :با نگرانی پرسیدم

 شما چطور نیکا رو پیدا کردی؟ -

 :با ناراحتی از آینه به صورتم خیره شد و گفت
 خوشبختانه همین که به مدرسه رسیدم، سرایدار -

 دنبال نیکا مسیر مدرسه گفت همین االن مادرش اومد
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 ...حرکت رو پرسیدم با عجله خودم را به پارک رسوندم

 .می دونستم جرأت نداره نیکا رو به خونه ش ببره

 وقتی رسیدیم دیدم داره بچه مو می زنه و عین وحشیا

 جیغ و داد می کنه. دوتا زن به کمک نیکا اومده بودن

 که لیلی باهاشون برخورد تندی کرد. دست نیکا رو

 تم و تهدیدش کردم، ازش شکایت می کنم. پشتگرف

 سرم تا خونه اومد و این جا هم آبروریزی راه

 ....انداخت

 

 - ... نداره نیخزان بود ...این زن اعتدال رواحق با 

 یه عینگرفت . یباید زودتر از این تحت درمان قرار م

 یشده ...معلوم نیست در این مدت چ گیخروس جن

 پروا شده یمنطق و ب یاومده انقدر ب سرشبه .

 به کالنتری رسیدیم و با پیاده شدن ما، مأمور لیلی را

 از ماشین بیرون آورد. عرقی که روی صورت رنگ

 .پریده اش نشسته بود، نشان از ترسش داشت
 .یک ساعتی معطل شدیم، تا شکایت نامه تنظیم شد

 برادر لیلی در همین فاصله رسید. نگرانی و ناراحتی

 آشکار بود. التماس می کرد که شکایتدر چهره اش 

 را پس بگیریم. دایی کامران در مورد من و کوروش در

 مورد نیکا کوتاه نیامدند. در آخر برای ثبت آسیب های
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 جسمی نیکا و من برگه ای برای پزشک قانونی به

 .دستمان دادند

 زمان بیرون آمدن از کالنتری دوباره برادرش سینه به

 .ایستاد و التماس کرد سینه ی دایی کامران

 تو رو جان هر کی برات عزیزه گذشت کنین... من -

 خودم بیشتر مراقبشم... بمونه توی کالنتری دیوونه می

 .شه

 :دایی کامران به نیکا و من اشاره کرد و گفت

 خواهرت بیماره... به جای اینکه االن التماس کنی -

 وقتیباید از قبل به فکر درمان روح و روانش بودی... 

 مادری دختری که جگر گوشه ی خودشه به خاطر

 برادرزاده ش رها کرد و چرت و پرت گفت، باید همون

 ...زمان به سالمت روحی و روانیش شک می کردی

 ...به خدا چند بار پیش دکتر اعصاب و روان بردمش -

 مشت مشت دارو می خوره اما اثر نداره... آقا کوروش
 به جای دادخواست طالقبا خواهر بد تا کرد... اگه 

 ...کمی مدارا می کرد

 کوروش با اخم در حینی که دست نیکا را به سمت

 :ماشین می کشید و گفت

 کوروش زیادی بهتون سواری داده بود، دیگه اون -

 کوروش مرد... االن فقط دخترم برام مهمه همین. تو
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 هم اگه خواهرت برات مهمه، بیشتر مراقبش باش و

 .کنترلش کن

 سوار ماشین شدیم و برادر لیلی مستأصل وهمه 

 نگران به داخل کالنتری برگشت. حاال که زمان بیشتری

 از زمین خوردنم گذشته بود، درد بیشتری در صورتم

 می پیچید. مخصوصا زمان نفس کشیدن در ناحیه بینی

 حس خفگی می کردم. کوروش ماشین را به حرکت در

 به عمارت آورد. اول به پزشک قانونی رفتیم بعد

 .برگشتیم

 در فضای ماشین سکوتی تلخ حاکم بود. نیکا به بدنم

 تکیه داد و درحالی که نوازشش می کردم، چشمان

 زیبایش را روی هم گذاشت. تا رسیدن به عمارت به

 .خواب عمیقی فرو رفت

 :زمانی که از ماشین پیاده شدم رو به دایی کردم و گفتم

 .تراحت کنممن می رم توی اتاقم تا کمی اس -
 :اخمی کرد و گفت

 فراموش کردم؛ امروز قرار بود بری خرید عید... چی -

 شد زود برگشتی؟

 با یادآوری بدقولی کارن دلم گرفت. بی آنکه به روی

 :خود بیاورم، لب زدم

 سردرد داشتم... اومدم استراحت کنم که این بال سرم -
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 .اومد

 :کوروش با ناراحتی و به آرامی گفت

 .به خاطر ما به دردسر افتادی ببخشید -

 خواهش می کنم... شما مقصر نبودی... فقط ای کاش -

 خیلی زود به فکر طالق نمی افتادین... حس می کنم،

 لیلی شدیدا امیدش رو از دست داده که به این روز

 افتاده... بازم اگه جا داره کمی فکر کنین و بهش

 .فرصت بدید

 :کوروش پوزخندی زد و گفت

 ون دیوونه ی زنجیری محاله بتونم زیر یک سقفبا ا -

 .زندگی کنم

 :سرم را پایین انداختم و با احترام گفتم

 راستش رو بخواین من فکر می کنم، شما هم تند -

 رفتین... باید به جای قهر کردن و دادخواست طالق با

 ...مشاوره و درمان همسرتون بهش مهلت می دادین
 ی خوره... فکر نیکانیکا بیشترین صدمه رو داره م

 .باشید

 کوروش نفس عمیقی کشید و به نیکا که روی دستش

 :در خواب عمیقی فرو رفته بود، نگاهی کرد و گفت

 .ببینم چی میشه -

 نیکا را به اتاقش برد و از جلوی چشمم دور شد. من
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 :هم وارد اتاقم شدم و رو به دایی گفتم

 پدربزرگ کجان؟ -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 وشبختانه امروز با دوستاش قرار استخر و پیادهخ -

 .روی داشت... فکر کنم تا شب برگرده

 خیلی خوبه زمان دعوا اینجا نبودن. کاری بود صدام -

 .کنین

 سری تکان داد و در اتاق را بستم. با تنی کوفته و

 خسته به سمت میز آرایش رفتم. با دیدن صورتم آه از

 ق معاینه ی پزشکنهادم برخاست. هر چند توی اتا

 قانونی به صورت گذری صورتم را در آینه دیده بودم

 اما از آن زمان ورم بینی م بیشتر شده بود. برای همین

 نفس کشیدن برایم سخت شده بود. صدای زنگ مالیم

 گوشیم به گوشم خورد. به سرعت گوشی را از کیفم

 .بیرون کشیدم. با دیدن اسم کارن قند توی دلم آب شد
 که دستم به سمت برقراری تماس رفت، پشیمانهمین 

 شدم. حاال او باید معنی انتظار را می چشید. امروز کم

 اذیت نشدم... این بدقولی برایم زیادی گران تمام شد. از

 آن طرف کنایه های همکالسی هایم از این طرف لیلی و

 اتفاقات دیگر... صدای زنگ قطع شد و دوباره شروع

 وی سایلنت گذاشتم تا وسوسهشد. صدای گوشی را ر
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 .نشوم و زود جوابش را ندهم

 

 لباس راحتی برداشتم و سمت حمام رفتم. باید گردو

 .خاکی که روی تنم نشسته بود را پاک می کردم

 خونهای خشک شده ی روی صورتم که از خراشیدن

 پوستم روی زمین سرچشمه می گرفت؛ خیلی چشمگیر

 یلی که لیلی برایمو وحشتناک بود. با این شکل و شما

 ساخته بود، حتی دانشگاه رفتنم هم تا یک هفته کنسل

 می شد. هر چند که آخر اسفند بود و کالسها تق ولق

 .بود

 وقتی از حمام بیرون آمدم، لباس پوشیدم و جلوی آینه

 ایستادم. آب موهایم را با حوله گرفتم و شسوار را

 روشن کردم. موهایم که خشک شد با دقت به صورت
 درب و داغانم نگاه کردم. گونه ی سمت راستم ورم

 کرده بود و صورتم شبیه گالبی از نوع کج و کوله اش

 .شده بود

 رژ لبی روی لبم زدم و روی تخت دراز کشیدم. از

 خستگی چنان خواب بردم که وقتی چشم باز کردم،

 فضای اتاق تاریک شده بود. با سردرد و گردن درد

 شدم. صدای حرف زدن چند شدیدی روی تخت نیم خیز

 نفر بیرون از اتاق شنیده می شد. با کنجکاوی از روی
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 تخت بلند شدم و چراغ اتاق را روشن کردم. دستی

 روی گردنم کشیدم و آهی از ته کشیدم. عین ماشین

 قراضه های بازیافتی شده بودم. از سرتا پا همه درد

 ...بود و کوفتگی

 :گفت با شنیدن صدای کارن که با خشم می

 غلط کرده زنیکه ی االغ... چرا نکوبیدی توی -

 ...صورتش

 .با شنیدن صدایش ضربان قلبم باال رفت و تنم گرم شد

 .به ساعت اتاق نگاه کردم. حدوداً هشت شب بود

 صدای کوروش که سعی داشت او را آرام کند را حواسم

 .را پرت کرد

 ...می زدمش که جای اون، من توی کالنتری بودم -

 .ن جوری قانون بهتر جلوشو می گیرهای
 حاال می خوای چی کار کنی با این دیوونه ی -

 زنجیری... ممکنه هر دفعه به سرش بزنه و مشکلی

 .درست کنه

 با بابا صحبت کردم... قراره یه مدت برم کیش زندگی -

 کنم... این فضا برای نیکا مسمومه... نمی تونم با

 .دلهره و ترس بزرگش کنم

 :ربزرگ را شنیدم که می گفتصدای پد

 باید زنت رو طالق بدی و ازدواج کنی... توی شهر -
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 .غریب نمی شه، دخترت رو توی خونه تنها بذاری

 صدای تقه ای به در خورد و من که به در چسبیده بودم

 تا صداها را خوب بشنوم، یک متر از جایم پریدم و

 هین بلندی کشیدم. به سرعت دستم را جلوی دهانم

 رفتم تا صدایم بیرون نرود. نفس عمیقی کشیدم و باگ

 شنیدن دوباره ی ضرباتی که به در می خورد، در را

 باز کردم. با دیدن کارن که با صورت و چشمان سرخ

 پیش رویم قرار داشت، شوکه شدم. باورم نمی شد،

 انقدر جسارت داشته باشد، در حضور پدرش پشت در

 .اتاقم بایستد

 م کردیم و هر لحظه خشمی که درهر دو همزمان سال

 نگاه کارن موج می زد، بیشتر و بیشتر می شد. با

 :نگرانی به سمت پذیرایی چرخی زد و گفت
 اون بی شرف با خزان چی کار کرده؟ اونوقت به من -

 می گی، کمی صورتش زخمی شده؟

 :برای اینکه زیادی صدایش را باال نبرد، گفتم

 ر کوروش بوده،هیس... چه خبرته؟ مگه تقصی -

 سرش داد می زنی؟

 نگاهش به چشمانم خیره ماند و به آرامی لب زد و

 :گفت

 نمی گی، گوشیتو جواب نمی دی، از بی خبری -
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 دیوونه می شم؟

 ...اتفاقا منم وقتی گوشی تو جواب نمی دی -

 :میان حرفم پرید و معترضانه اما به آرامی غرید

 وسط راه گوشیمو توی شرکت جا گذاشته بودم... -

 بودم متوجه شدم. سریع برگشتم گوشی رو بردارم که

 ...وقتی به شرکت رسیدم دیدم چند بار تماس گرفتی

 .بهت زنگ زدم اما جواب ندادی

 ساعت تماس های بی پاسخش را دیده بودم. درست

 .زمانی بود که مورد هجوم لیلی قرار گرفته بودم

 .ببخشید دیگه زمانی زنگ زدی که من نشنیدم -

 :با اشاره به صورتم گفت

 حالت چطوره؟ -

 .به سختی نفس می کشم -
 ر ورمش سخت نفس می کشی. اگه این جابه خاطِ  -

 .بودم، دستشو می شکستم

 .با دیدن نگرانیش تمام دلخوریم پر کشید و رفت

 :لبخندی زدم و کنایه آمیز گفتم

 .اگه به موقع سرقرار می رسیدی این بال سرم نمیومد -

 :روی پیشانیش کوبید و نالید با دست

 ...لعنت به من که باعث شدم این بال -

 با لعنت کردن خودش دلم آشوب شد. میان حرفش پریدم
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 :و گفتم

 شوخی کردم... چرا با خودت درگیری... اما قال -

 ...گذاشتنم رو هیچ وقت فراموش نمی کنم

 .صدای دایی از وسط پذیرایی شنیده شد

 .ردا رو کنسل کنکارن قرار مالقات ف -

 :کارن به سمت پدرش برگشت و گفت

 چرا؟ -

 :به جای دایی کامران خودم پاسخ دادم

 با این صورتی که برام درست کرده... نمی تونم تا یه -

 .هفته از خونه بیرون برم

 کالفگی در نگاه و رفتارش که مدام تکان می خورد،

 مشهود بود. نفسش را پر صدا از سینه بیرون داد و

 :فتگ
 من هماهنگ کردم... این جوری تعویض شناسنامه -

 .میوفته بعد از تعطیالت عید

 ایراد نداره... این هم سال اسمش توی شناسنامه م -

 .نبود چند روز دیگه هم روش

 ...آخه -

 حرفش را خورد و با اشاره مرا به داخل پذیرایی دعوت

 کرد. دایی کامران با اخم نگاهش روی صورت کارن

 :ب شده بود. با تأُسف سری تکان داد و گفتمیخکو
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 ...کارن فکر کنم، دیگه از همه چیز خبر داری -

 ...دیگه

 :کوروش به میان حرفش پرید و گفت

 ...بابا... خواهش می کنم... االن وقت این حرفا نیست -

 .کارن هم نگرانه

 

 دایی پوفی کشید و با صدای بلند بتول و دخترش مریم

 :هر دو حاضر شدند، گفترا صدا زد. وقتی 
 زودتر میز شام رو بچنین... امشب خزان باید -

 .استراحت کنه

 با زبان بی زبانی به کارن حالی می کرد که زودتر

 برود. دلم گرفت برای غمی که درون چشمان پر خشم

 :کارن موج می زد. نفس بلندی کشیدم و گفتم

 .دایی من حسابی خوابیدم... نگران من نباشید -

 بزرگ تازه از راه رسیده بود. بعد از مطلع شدن ازپدر

 ماجرا سکوت کرده بود و سرش پایین بود. نگرانی را

 در چشمانش می دیدم و دلم برای محبت نهفته در

 نگاهش پر می کشید. روزگاری این پیرمرد هر فریادش

 مو به تن انسان سیخ می کرد. این همه سکوت و

 ا مچاله می کرد. ازآرام ِش آلوده به استرسش قلبم ر

 وقتی به این عمارت آمده بودم، آرامش از وجودم پر
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 کشید. روزی نبود که دایی کامران یا پدربزرگ

 اعصابشان خرد نشود. زندگی روی دایره ی آشوب و

 .بلوا می چرخید

 :نگاهی به اطراف چرخاندم و گفتم

 نیکا کو؟ -

 :کوروش نفس عمیقی کشید و پاسخ داد

 ی که بهش دادم، خواب آور بود. قبلداروهای مسکن -

 .از بیدار شدنت، توی اتاقش خوابید
 .الهی بگردم... طفلی که خیلی ترسید -

 :پدربزرگ سری تکان داد و به آرامی گفت

 باید این بچه رو از این محیط دور کرد. این ماجراها -

 .چند سال بعد روی رفتارش اثر می ذاره

 ی تابدار مشکیشکوروش با کالفگی دستی میان موها

 :کشید وگفت

 باید دوباره پیش مشاور ببرمش... زمانی که خوابش -

 برد، دوبار کل بدنش پرش داشت. حس می کنم ترس

 ...توی دلش مونده

 صدای جیغ نیکا از درون اتاق شنیده شد و کوروش و

 دایی کامران هراسان به سمت اتاق دویدند. صدای گریه

 های بلندش دلم را آشوبی نیکا همزمان با )نه( گفتن 

 کرد. کابوس می دید و ترسیده بود. کارن با ناراحتی به
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 :پدربزرگش خیره شد و گفت

 ت لیلی چی کشیده کهخدا می دونه این بچه زیر دس -

 داش در نمیومد... فکر کنم تموم اون بدقلقی هاشص

 برای فشاری بوده که اون زمان تحمل می کرده و به

 ...زبون نمیورده

 تم بگم که نیکا برایم تعریف کرده کتک میخواس

 خورده و مرتب سرزنش می شده... اما روحیه ی

 اعضای خانواده مساعد این حرف نبود. بعد از پنج
 دقیقه دایی از اتاق بیرون آمد. ناراحتی و خستگی در

 صورتش عیان بود. به میز شام اشاره کرد و با بی

 :حوصلگی گفت

 . کوروش فعال پیش نیکابهتره بریم شام بخوریم.. -

 .خوابید تا بچه آروم بشه

 در سکوت شام صرف شد. همه نگران و ناراحت

 بودند. وقتی از پشت میز شام بلند شدیم، دایی با

 :خستگی به سمت اتاقش چرخید و گفت

 .من خیلی خسته ام... میرم استراحت کنم -

 :کارن با نگرانی گفت

 بابا حالت خوبه؟ -

 حبتی پدرانه به صورت کارن خیرهدایی کامران با م

 :شد. بعد از مکثی کوتاه گفت
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 .خوبم -

 اگه مشکلیه بریم بیمارستان... خیلی صورتت سرخ -

 شده... فشارت باال نباشه؟

 .نگران نباش... استراحت کنم خوب میشم -

 نفس عمیقی کشید و شب بخیری گفت و به سمت

 :اتاقش رفت. پدربزرگ آهی کشید و گفت

 .ه مون نفرین شده س... به ما خوشی نیومدهخانواد -

 .باید همیشه موضوعی باشه که ما رو رنج بده
 کارن دستش روی شانه های خمیده ی پدربزرگ

 :گذاشت و گفت

 بعضی رنجها حاصل رفتار خودمونه... ازدواج -

 کوروش از اول هم درست نبود. حاال اینم نتایجش... از

 همه ی ما رو از هم وقتی لیلی توی این خانواده اومد،

 .جدا کرد

 :پدربزرگ دستی روی بازوی کارن گذاشت و گفت

 درسته باباجون... اولین جدایی رو با کاری که با تو -

 .کرد به این خونواده تحمیل کرد

 :من که از ماجرا بی خبر بودم، سری تکان دادم و گفتم

 کدوم جدایی؟ -

 ودشبا اشاره ی پدربزرگ به سمت پذیرایی رفتیم. خ

 روی کاناپه ی سه نفره ی باالی پذیرایی نشست و من
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 و کارن سمت راست و چپش نشستیم. دستش را روی

 :ران پای کارن گذاشت و گفت

 کارن جوون بود که اومدیم شمال... خانواده ی -

 عموی لیلی که ارباب روستای باالیی شما بود،

 .مهمونمون بود. دختری هم سن و سال کارن داشت

 کارن بکوب برای کنکور درس می خوند. در اون زمان

 اون زمان هم توی اتاقش بود. دختر خان که
 .دخترعموی لیلی می شد، سراغ کارن رو گرفت

 :کامران اتاق کارن رو نشون داد و گفت

 .داره تست کنکور می زنه -

 :با خوشحالی گفت

 می خوام ازش درمورد کنکور و رشته ی دانشگاه و -

 .بپرسم کالسای تستش سوال

 :کارن با ناراحتی سری تکان داد وگفت

 خان بی زحمت ادامه نده... نمی خوام اون روزا برام -

 .تداعی بشه

 پدربزرگ با لبخندی پدرانه دستش را روی شانه ی

 :اوگذاشت و گفت

 با اون چیزایی که توی چشمات می بینم، باید این -

 نچیزا رو خزان بدونه... ممکنه یه روز از زبون همی

 .لیلی چیزی بشنوه و نتونی ذهنیتش را درست کنی
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 .با تردید به صورت نگران و ناراحت کارن خیره شدم

 :کارن آب دهانش را قورت داد و گفت

 .خودم ادامه شو می گم -

 

 شش دانگ حواسم به لبهایش گوشتی اش بود. نفس

 :عمیقی کشید و گفت

 اومد توی اتاقمو و اولش شروع کرد به سوال -

 دن... منم جوابش رو میدادم. بعد که موندنش تویپرسی

 اتاق طوالنی شد، کالفه شدم. به در اتاق اشاره کردم و

 گفتم؛ ) اگه میشه برید بیرون و حواسم رو پرت

 نکنین(. خندید و کنارم ایستاد و پرسید؛ )چه

 بداخالق... خدا به داد دوست دخترت برسه( اخمی کردم

 سوزه... لطفا برید باو گفتم؛ )تو دلت برای کسی ن

 .(دختر عموتون خوش بگذرونین

 خندید و سرش رو پایین اورد و گفت. با خشم از روی

 صندلی بلند شدم و گفتم؛ )معلومه داری چه غلطی می

 (کنی؟( خندید و گفت، )باید باور کنم یوسف پاکدامنی؟

 نچی کردم و گفتم؛ )نه من یوسفم نه تو ذلیخا... برو رد

 حواسم به تستایی بود که باید در تایمکارت(. تمام 

 مشخصی تموم می کردم. به یکباره دستش رو پشت

 گردنم حلقه کرد و کاری کرد که شوکه شدم. هنوز از
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 شوک بیرون نیومده بودم که در اتاق با ضرب به دیوار

 کوبیده شد و سرو صدای لیلی بلند شد. شروع به هوار

 فاسد خطابکشیدن می کرد و منو پسری بوالهوس و 
 .می کرد. دست دخترعموشو گرفت و به سمت در برد

 از سروصدای لیلی پدرم و عموی لیلی در آستانه ی در

 ایستادن. من که شوکه شده بودم، نمی دونستم باید چی

 .بگم

 لیلی با شلوغ بازی دخترعموشو مظلوم نشون داد و

 منو اغفال کننده جا زد. پدرم خشمگین شد و جلوی

 ی محکمی به گوشم کوبید. عموی لیلیدیگران سیل

 بیش از حد عصبانی بود و مدام حرفهایی می زد که

 خاندان ما رو منحرف نشون بده... پدرم در صدد

 ...دلجویی از اون براومد

 من که شوکه شده بودم فقط بهت زده به اونا نگاه می

 کردم. در آخر با خشم فریاد زدم و گفتم، تموم حرفایی

 ه دروغه... اما نگاه پر اشک دخترککه لیلی می زن

 اجازه نداد بگم؛ اون دختر به سمت من اومده. از

 مردانگی به دور بود آبروش رو ببرم. اون شب وقتی

 همه خوابیدن یواشکی وسایلم رو برداشتم و به تهران

 برگشتم. وقتی بابا فهمید برگشتم تهران خیلی عصبانی

 . کتکشد و به سرعت خودش رو به تهران رسوند
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 مفصلی خوردم و تا یک ماه قهر کرد. بعد بهم گفت،

 باید برای دانشگاه خارج از کشور تقاضا بدم و از

 ایران برم. اون زمان من خونه ی مادرم بودم و دوری
 از مادرم برام خیلی سخت بود. مخالفت کردم اما پدرم

 با تهدید اینکه دردسری برای مادرم و دایی شاهرخ

 ....و مجبور به رفتن کرددرست می کنه، من

 هر جمله ای که می گفت، دانه های عرق روی

 پیشانیش بیشتر خودنمایی می کرد. حجم ناراحتیش را

 به خوبی درک می کردم. روزی خودم برای اینکه

 قضاوت نشوم، در مورد شروین مخفی کاری کردم و

 چنین فشار روحی را تحمل کرده بودم. پدربزرگ وقتی

 حی او را دید، دستش روی موهایشسکوت و فشار رو

 :کشید و مهربانانه گفت

 چیزی که تو از اون بی خبر بودی، این بود که -

 عموی لیلی پافشاری میکرد تو و دخترش رو نامزد

 کنیم. می گفت؛ )تو باعث شدی چشم و گوش دخترش

 باز شه(. پدرت نمی خواست از اون خانواده و به

 ینکه اون زمان باصورت تحمیلی عروسی بیاره. با ا

 سکوتت باعث شدی ما به تو شک کنیم و حرفای لیلی

 و اون دختررو باور کنیم. بهترین راه این بود تو در

 .ایران نباشی تا عموی لیلی بی خیال شه
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 چشمان کارن شفاف شد و قطره اشکی را که درون

 چشمان گیرایش بازی می کرد، را دیدم و بغضم راه

 اینکه لیلی انقدر بدذات بود، درنفسم را بند آورد. از 
 تعجب بودم. مگر در زندگی دنبال چه بود؟ چرا با

 بدذاتی زندگی همه را تحت تاثیر رفتار خود قرار داده

 بود؟

 چرا لیلی این کارو کرد؟ -

 :پدربزرگ با ناراحتی گفت

 دور کردن کارن از کامران تنها هدفش بود. چون -

 می ترسید، بیشتر ازکامران زیاد به کارن عالقه داشت 

 کوروش سهم نصیب کارن بشه. بعد از اینکه کارن از

 ایران رفت با هزار مکر و حیله همون برادر نامردش

 که چند ماه پیش این جا بود رو توی شرکت کامران جا

 داد. تا اینکه بعد از سه سال گندکاری برادرش در اومد

 و کامران از شرکت اخراجش کرد. خیلی ضرر به

 زد اما کامران به خاطر لیلی شکایت نکرد تا شرکت

 .زندگی کوروش متزلزل نشه

 کارن نفس عمیقی کشید و از روی مبل بلند شد. دست

 پدربزرگ را بوسید و با صدایی که خشدار و گرفته

 :بود، گفت

 ...بابا باشین ببا اجازه تون من دیگه می رم. مراق -
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 تمونمی ترسم فشار روحی بهش وارد بشه و کار دس

 .بده
 من و پدربزرگ از جا برخاستیم. قلبم به تپش افتاد. دلم

 نمی خواست لحظات دیدار پایانی داشته باشد. حسی از

 درون قلبم به جوشش در آمد. بغض بی دلیل درون

 گلویم چنبره زد. سرم را پایین انداختم تا چشمانم راز

 درونم را برمال نکند. دنبال کارن تا دم در ورودی

 . پدربزرگ برای خداحافظی دستش را در دسترفتیم

 :فشرد و همزمان گفت

 آرزومه خوشبختیتو ببینم. همیشه نگرانت بودم و -

 هستم... )مکثی کرد و دست کارن را چندبار تکان داد و

 ادامه داد( بدون تا آخر پشتت هستم، به شرطی که

 .خودت را ثابت کنی

 زرگکارن بغضش گرفت. بوسه ای روی پیشانی پدرب

 :زد و گفت

 نوکرتم... ارباب تویی، ساالر تویی، عشق تویی بقیه -

 .اداتونو درمیارن

 

 پدربزرگ لبخندی روی لب نشاند و دستش را چندبار

 :روی شانه اش زد و گفت
 .من میرم بخوابم... مراقب خودت باش -
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 .ممنون. شما هم مراقب خودتون باشید -

 شب بخیر پدربزرگ سری برایم تکان داد و بعد از

 گفتنم از ما دور شد. باید فدای این فهم و شعورش می

 شدم یا نه؟ هر دو وارد حیاط شدیم. کارن نفس عمیقی

 کشید و هوای پاک و تمیز آخر شب را به ریه کشید و

 :گفت

 .کاش این روزای سخت زود تموم شه -

 دایی کامران خیلی اذیت می شه... هم از طرف -

 .شیده ش هم از طرف ماکوروش و زندگی از هم پا

 پوفی کشید و سرش را به تایید حرفم رو به پایین تکان

 :داد و گفت

 می دونم... درسته از رفتارش ناراحت می شم اما تا -

 حدی بهش حق می دم... در این شش ماه چیزایی دارم

 .می بینم و می شنوم که خودمم دارم اذیت می شم

 .ت می شدهمین که پدرش را درک می کرد کمتر اذی

 :دستش را دور گردنش کشید و گفت

 می خوام تصمیمی بگیرم که خیلی برام سخته... فقط -

 .ازت می خوام کنارم باشی تا وقتی این سختیا تموم شه

 دلشوره به دلم چنگ کشید. رنگ نگاهش پر از نگرانی

 :و ترس بود. با لبی که می لرزید، زمزمه کردم
 ی خوای کنارچی کار می خوای بکنی؟ نکنه م -
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 بکشی؟

 :نگاهش روی صورتم چرخی خورد و با ناراحتی گفت

 چی بگم، که هر چی می کشم از خودیه... دردی که -

 سالها به دلم نشوندن و حاال با لجبازیاشون دارن قلب

 ...و روحم رو به زنجیر می کشن

 ...مادرت -

 مادرم و پدرم... هر دو به یه اندازه دارن عذابم می -

 ...دن

 :ا تعجب نگاهش کردم و لب زدمب

 ...تو که می گی پدرت رو درک می کنی -

 :میان حرفم پرید و با ناراحتی گفت

 باور کن... این پسری که روبروته... برخالف کاوه -

 که خیلی سرحال و قبراقه... تا االن هیچ انگیزه ای

 ...برای زندگی و هیچ دلیلی برای شاد بودن نداشته

 .دلم خون می شه این طور نگو... -

 زیر نور چراغی که باالی سرمان بود، به چشمانم خیره

 :شد و با صدایی گرفته و خشدار گفت

 می تونی تا آخر پام واستی و انگیزه ی زندگیم باشی؟ -

 با مشکالتی که خودت بهش واقفی دوروز دیگه نمی

 گی، اشتباه کردم؟
 قلبم تیر کشید. این پسر هنوز به عمق عشق من پی
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 برده بود. هر چند فاصله و دیدارهای یواشکی انقدرن

 ذهنمان را مشغول کرده که بود که حرفای عاشقانه

 بیشتر به بیان نگرانی ها و دلواپسی هایمان تبدیل شده

 بود. برای اینکه تردیدی در احساسم حس نکند، میان

 :حرفش پریدم

 ...نه اصال -

 هم یعنی انقدر عشق در این رابطه هست که دوری -

 بینمون جدایی نندازه؟

 با چشمانی که از عشق لبریز شده بود، به چشمان

 پرسشگرش خیره شدم. با اینکه سؤالش ترس به دلم

 :انداخته بود، سرم را رو به پایین تکان دادم و گفتم

 برای اولین باره که حس می کنم، کسی هست که می -

 تونه، بند بند وجودم رو بلرزونه... کسی هست که

 .ها بی خوابم کنه و ضربان قلبم رو باال ببرهشب

 دستش را پیش آورد و با عشق دست سردم را در

 :دستان گرم و نیرمندش فشرد و گفت

 توی دنیا همین احساس تو برام کافیه... به پاش -

 برسه، قید همه رو می زنم و می برمت گوشه ای از

 .دنیا که فقط برای هم باشیم
 تت داره... فقط به زبوندایی کامران خیلی دوس -

 ...نمیاره.... شاید کمی باهاش رفیق بشی
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 نمی تونم... همیشه بال ِکش مشکالت گذشته شون -

 بودم. باورت نمی شه، به زور منو پای نامزدی با شبنم

 نشوند... با وعده ی خونه و ماشین... هر چی می

 گفتم، راضی نیستم، قبول نمی کرد... بعد از بهم

 ...ی می خواست، ماشین رو ازم بگیرهخوردن نامزد

 .نمی دونم چی شد بعد پشیمون شد

 آخه چرا؟ تو که در نازو نعمت داری زندگیتو می -

 کنی... همون ماشینی که زیر پاته آرزوی هزاران

 جوونه که یه بار سوارش شن. چرا انقدر غمگین و

 پردرد حرف می زنی؟

 :دستی روی صورت سرخش کشید و گفت

 باب بازیهایی هستن تا راه سرکشی و عصیانماونا اس -

 رو ببندن... بابا همه جوره باج می ده تا من به سمتش

 ...بیام

 نمی فهمم... من دایی رو خیلی با محبت و منطقی می -

 .بینم

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 چون توی خونه ای بزرگ نشدی که پدرو مادرت -

 یکی رو دشمن هم باشن و مدام از هرکدومشون بد اون
 بشنوی و هزار بار پیشنهاد کنن یا منو انتخاب کن یا

 باباتو... بیا پیش من و از مادرت دست بکش تا زندگیت
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 رو از این رو به اون رو کنم... شدم وسیله ای برای

 گروکشی و تسویه حساب بابا و مامانم .... منم تا حاال

 ...مقاومت کردم و حاال

 مچاله کرد. تا به حال دردی که درصدایش بود، قلبم را

 از این زاویه به زندگیش نگاه نکرده بودم. همیشه

 مرفه بودن و امکاناتش پیش چشمم بود. با لحن

 :مهربانی میان حرفش پریدم

 حاال من شدم وسیله این گروکشی... درسته؟ -

 نگاهش روی چشمانم ثابت ماند و با غمی که دلم را

 :لرزاند گفت

 زندگی من این معامله رو نمی ذارم این بار روی -

 بکنن... برای همین می گم تا وقتی دانشگاهت تموم

 شه، حسم رو علنی به زبون نمیارم... می دونم همه

 شون به حسم پی بردن

 اینبار ترس و دلشوره بود که دلم را چنگ می زد. همه

 به حس ما واقف بودند و او هنوز می خواست، سکوت

 !کند

 و می ترسی عیان شدن حست نکنه هنوز تردید داری -

 برات تعهد بیاره؟
 

 :با ناراحتی سری به چپ و راست تکان داد و گفت
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 من به حس خودم ایمان دارم... قلبم تا به حال برای -

 کسی اینجور نتپیده... برای اولین باره دارم در برابر

 زورگویی های مامان و بابا وامیستم... باید اول خودم

 م... دیدی که بابا بزرگ ازم میرو به هر دو ثابت کن

 خواست خودمو ثابت کنم... می دونم حرف نگاهش

 ...چیه. برای داشتن تو باید راه سختی رو پیش بگیرم

 انقدر ارزش داری که تموم سختیای دنیا رو به دوش

 بکشم تا یه روزی در آغوشم بگیرمت و بگم، آروم

 ...جونمی

 اقع در دلمشورعشق در قلبم غوغایی برپا کرد. به و

 عروسی شاهانه ای برپا شد. بی اراده لبخند روی لبانم

 :نشست. نگاهش روی لبهایم ثابت ماند و گفت

 می دونی وقتی می خندی، چقدر زیبا می شی؟ -

 :با شرم سرم را به چپ وراست تکان دادم و گفتم

 .نگفته بودی -
 :خندید و گفت

 ...تو هم کم شیطون نیستیا -

 ...دست کم گرفتی -

 نه... دست کم نگرفتم... انقدر در این دوران -

 دیدارمون با چالش بوده که نشده بود، راحت باهم

 حرف بزنیم. حتی دیدارمون هم بیشتر برای رفع
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 ...دلتنگیه... برام سخته گفتن این حرفا

 دلم می خواست از خوشحالی جیغ بکشم و بگم چقدر

 شتندوستش دارم. چقدر سخت بود، این حجم دوست دا

 را در قلبم نگه دارم. در دلم قربان صدقه ی آن نگاه

 :گیرا و عاشقانه اش رفتم و گفتم

 .امشب حرفات رنگ و بوی دیگه ای داره -

 امروز وقتی صورتت رو این شکلی دیدم، قلبم از جا -

 کنده شد. بی قرارم کردی خزان... باور کن من اینی

 ...نبودم که قبال بقیه می شناختن

 ند پرنده ای در قفسه ی سینه می کوبید. بیقلبم مان

 اراده لبخند روی لبم نقش بست. با دیدن لبخندم لبهای

 .او هم به سمت باال کش آمد

 خیلی خودمو کنترل کردم که به کوروش حمله -

 ...نکردم

 .تقصیر اون بیچاره نبود -
 می دونم... اما لیلی به اون سنجاق شده تا وقتی -

 نامه شه... بین من و کوروشهنوز اسمش توی شناس

 سالها به خاطر این زن فاصله افتاده بود. از وقتی تو

 اومدی و کوروش توی این عمارت برگشته، برادرانه

 .هاشو خرجم می کنه. اینم از پاقدم خوب تو بود

 خدا رو شکر بازم االن برادرانه هاشو داری. به -
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 نظرت می تونه توی این شرایط کمکمون کنه؟

 :د و سرش را به اطراف چرخاند و گفتنچی کر

 .باید خودم یه حرکتی بزنم -

 چه حرکتی؟ -

 هنوز در حال تصمیم گیریم... هر وقت تصمیم قطعی -

 ...گرفتم، اولین نفر به خودت می گم

 دلم آشوب شد. کلمه ی تصمیم را با اندوه خاصی بیان

 :می کرد. با نگرانی به لبهایش چشم دوختم و لب زدم

 رسم از اینکه سهم هم نباشیم... وقتی همه بامی ت -

 .این احساس مشکل دارن

 اخمهایش درهم رفت و نفسش را با تأسف از سینه

 :بیرون داد و با صدایی خش دار پاسخ داد

 به هر دوشون حالی می کنم، زندگی من میدون جنگ -

 اونا نیست... می خوام با رفتارم توجیه شون کنم... اگه

 .می ایستمنشد، روبروشون 
 .فک ِر ناراحتی دایی قلبم را لرزاند

 ...دایی کامران راضی نباشه، من چه جوری -

 تو هیچ کاری نکن... فقط صبوری کن... امروز فقط -

 به خاطر تو اومدم... بابا و مامانم هر دو حالم رو

 فهمیدن... اما بابا برام خط و نشون کشید، ازت دور

 م... باید با سیاستباشم. نمی خوام سر جنگ بیوفتی
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 عمل کنم... بی سیاستی گذشته بهم درسای زیادی

 داده... االن پسر هفده ساله نیستم که نتونم جلوشون

 ...در بیام

 حسم به او قوی تر و دلم قرص تر می شد با هر جمله

 ای که از دهانش خارج می شد. وقتی عالقه اش را به

 نوازش زبان می آورد مرا تا اوج آسمانها می برد و

 می داد. حرفش حساب بود و پاسخی نداشت. همین که

 می دانستم قلبش برای من می تپد، کافی بود. صبر

 .کردن برای داشتنش شاید سخت باشد اما ناممکن نبود

 روی من حساب کن... می تونم، دل دایی کامران رو -

 .نرم کنم

 :لبخند روی لبش نشست و به چشمانم زل زد و گفت

 اسیر خودت کردی و می دونم تبحر دل منو که -

 داری... اما درد پدرم رو می فهمم و می دونم، تو هم

 ...نمی تونی
 ناامید بودن را دوست نداشتم. میان حرفش پریدم و

 :گفتم

 اگه به عشق ما پی ببره و بفهمه که همو می خوایم -

 مطمئناً راحت تر برخورد می کنه... مگه اینکه چیزی

 .من خبر نداشته باشماین وسط باشه که 

 چی باالتر از مامانم... پدرم زخم خورده و آدم -
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 مارگزیده از ریسمو ِن سیاه و سفید می ترسه. قرار بود

 .کم کم خودت رو به مادرم نزدیک کنی

 با نگرانی به زمین خیره شدم. من هنوز هم اسمش را

 می شنیدم، ترس تمام وجودم را فرا می گرفت. نگاه پر

 وقت از پیش چشمم دور نمی ش. با نفرتش هیچ

 :صدایی آرام گفتم

 .باور کن هنوز از مادرت می ترسم -

 

 :تلخندی روی لبش نقش بست و گفت

 ...کاش عمه بودنش روی رفتارش تغییری ایجاد کنه -

 حسم می گه به خاطر برادرش هم که شده، با تو راه

 .میاد و قبولت می کنه
 را به خاطر رفتارقلبم تیر کشید. فکر اینکه کارن 

 مادرش از دست بدهم، مرا دیوانه می کرد. سرم را

 :پایین انداختم و با بغض گفتم

 اگه عاشق واقعی باشی کاری می کنی، کسی نتونه -

 .سنگ جلوی پامون بندازه

 دستش زیر چانه ام قرار گرفت و سرم را باال گرفت. به

 چشمانم خیره شد و با صدایی چون نسیم بهاری زمزمه

 :کرد

 برای غرق شدن توی این چشما هر موانعی رو از -
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 که

 هِ سرراه برمی دارم... نمی گم واله و شیدام... پنج ما

 فکرمو به خودت مشغول کردی و شبها توی رویاهام

 سرک می کشی... انقدری بدون که با منطق و احساسم

 هر دو بهت دل بستم... پسر هیجده ساله نیستم دو روز

 ...ق سرد شه به عرق بشینهدیگه تب این عش

 باد خنکی وزید و موهای روی پیشانیم را حرکت داد. با

 لبخند انگشتش را پیش آورد و موهایم را کنار زد و

 :مهربان و لطیف گفت

 مجنون می شم وقتی لیلی م تو باشی. هستی؟ -

 .قطره اشکی از شوق این حرف روی گونه ام چکید

 :سرم را تکان ریزی دادم و لب زدم

 .هستم -
 سرش را پایین آورد و من مسخ نگاهش شدم. می

 دانستم نیتش چیست و دلم این تجربه ی شیرین را می

 خواست. همینکه گرمای لبهای تبدارش روی لبهایم

 نشست، حس بدی درون قلبم نفوذ کرد و بی اراده عقب

 کشیدم. حسی که شروین از تماس فیزیکی به جانم

 بود. کالس های ترم دو و ریخته بود هنوز با من عجین

 دیدارهای یواشکی مجال رفتن به پیش روانشناس را

 نداده بود. با تنی که مانند بید می لرزید؛ بی اراده عقب
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 کشیدم. بغض خفه کننده ای گلویم را چنگ می کشید و

 اشک در چشمانم حلقه بست. من او را می خواستم اما

 اشتم. تمامتوان برقراری رابطه ی صمیمانه را هنوز ند

 رگهای عصبیم واکنش نشان داد و ماهیچه هایم منقبض

 .شد. این انقباض تا فکم جریان پیدا کرد

 کارن با دیدن چشمان پراشکم و لرزش تنم هول شد و

 قدمی به عقب برداشت. چنگی میان موهای بلندش

 :کشید و گفت

 ببخشید... فکر نمی کردم، ناراضی باشی... دیگه -

 .تکرار نمی شه

 احساس گناه می کرد و سعی می کرد با عذرخواهی مرا

 .آرام کند. دلم برای مظلومیت نهفته در کالمش سوخت

 :دستم را باال بردم و گفتم
 ...تقصیر تو نیست... مشکل از منه -

 با حیرت به صورتم خیره شد. حرفی که زدم او را

 :مشکوک کرده بود. با نگرانی گفت

 مشکل؟ مشکلت چیه؟ -

 روز زیادی انرژی هدر داده بودم و زبان گفتنبرای ام

 گذشته را نداشتم. گذشته ای که می توانست او را

 غیرتی و به خودم بدبین و مشکوک کند. دو قدم به

 :عقب رفتم و به آرامی گفتم
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 .سردمه باید برم... شب خوبی داشته باشی -

 گیج و گنگ نگاهم کرد. می دانستم لب به سخن باز

 یخکوب می شود. قدمی دیگر به عقبکند، پاهایم م

 :برداشتم و گفتم

 این هفته به خاطر صورتم دانشگاه نمی رم... فردا -

 .تماس می گیرم. شبت شکالتی

 دستی در هوا تکان دادم و قبل از اینکه واکنشی نشان

 دهد، چشمکی نثارش کردم و دوان و دوان به سمت

 واردعمارت رفتم. بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم 

 عمارت شدم و نفس زنان دست روی سینه ام گذاشتم و

 .کمی خم شدم

 تکه ای از قلبم کنار کارن جا مانده بود که بی تاب و بی

 .قرارتر از قبل به در و دیوار قفسه ی سینه می کوبید
 با چشمان پر اشک به اتاقم پناه بردم. اتاقی که پنجره

 کانی کهی رو به حیاطش اجازه می داد، ساعتها به م

 چند دقیقه پیش ایستاده بودیم، خیره شوم و برای خود

 سبد سبد رؤیا ببافم. خوبه که آن محل فقط از پنجره من

 .قابل تماشا بود

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

 یک روز به سال نو باقی مانده بود. جاوید به عمارت

 آمده بود و حسابی با کوروش سرگرم بازی شطرنج
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 ت کارن هم مثل او آزادی داشت وبود. دلم می خواس

 .می توانست راحت و آسوده به آن جا رفت و آمد کند

 از پنجره به حیاط خیره شدم. آقا مجتبی در حال کاشتن

 بنفشه های زرد و سفید و بنفش بود. با مهارت خاصی

 آنها را یک در میان می کاشت. منتظر بودم، کارش

 درون باغچهتمام شود و ببینم چه طرحی با آن گل ها 

 ...انداخته

 دخترم وقت داری کمی باهم حرف بزنیم؟ -

 یک متر از جا پریدم. مراقب بودم، صدای هین بلندی

 که همان ابتدا در سینه خفه کردم به گوش پدربزرگ

 نرسد. به سمت عقب چرخیدم و به اوکه با قامت کمی

 .خمیده اش به آستانه ی در تکیه داده بود، نگاه کردم

 :به پیشوازش رفتم و گفتم با لبخند
 .چرا که نه... خوشحال میشم -

 لبخند روی لبانش نقش بست. مثل همیشه صورتش

 اصالح شده و براق بود. برعکس کارن که همیشه

 ریش داشت و کوروش ته ریش سیاهش قیافه اش را

 خسته نشان می داد. دستش را گرفتم و او را به داخل

 روی کاناپه ی پاییناتاق هدایت کردم. قبل از نشستن 

 :تخت به سمت پنجره رفت و گفت

 .چی نگاه می کردی که صدای در زدنم رو نشنیدی -
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 به گل کاشتن آقا مجتبی نگاه می کردم. خیلی دقیق و -

 تمیز کار می کنه. وقتی گلها رو با دقت از داخل جعبه

 بیرون میاره و توی زمین می کاره، انقدر عالقه در

 گار داره به معشوقش نگاه مینگاهش می ریزه، ان

 .کند

 

 لبخندی زد و دوشادوش من کنار پنجره ایستاد و به

 :کارکردن مجتبی خیره شد. نفس عمیقی کشید و گفت
 تا باغبون عاشق گل نباشه، هیچ باغی سرزنده نمی -

 مونه... اون عشق و عالقه ی باغبونه که زیبایی رو به

 .چشمای ما هدیه می ده

 ار با گل و گیاه روح آدم رو جال می ده وقبول دارم. ک -

 از پلیدیها دور می کنه. همون روح پاک به باغ صفا

 .می ده

 درست مثل ما آدما... هر چه بیشتر برای گال و -

 نونهاالی زندگیمون زحمت بکشیم و عشق به پاشون

 برسیم، وقتی بزرگ میشن و قد و باالیی پیدا می کنن،

 ...مون برمی گردوننهمون عشق و محبت رو به خود

 سالهاست دارم می بینم که فاصله ی نسلها فقط حاصل

 ...بی محبتی و غافل شدن از حال گالی زندگیمونه

 رودررو قرار گرفتن پدر و پسر، مادرو دختر، زن و
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 شوهر همه همه حاصل غافل موندن ما از حال

 .اطرافیانمونه

 حرفش را قبول داشتم. سری تکان دادم و به سمت

 چرخی زدم و پدربزرگ را به سمت کاناپه ی پایین تخت

 :تخت هدایت کردم و گفتم

 .بهتر بشینید -

 روی کاناپه نشست و من روبرویش لبه ی پایینی تخت

 نشستم. نگاهش دقیق روی صورتم چرخ می خورد. در
 عمق نگاهش دیدم که گمشده اش را در من جستجو می

 :کند. نفس عمیقی کشید و گفت

 برای عید چیه؟برنامه ت  -

 موهای مواج و بلندم را ازکنار صورتم به عقب راندم و

 :گفتم

 با اجازه تون روز سال تحویل رو کنار شما می مونم -

 .و روز دوم رو میرم شمال تا بابا مهدی رو ببینم

 .امسال خیلی تنهاست

 :سری تکان داد و گفت

 امسال قراره دایی کیوانت بیاد ایران. از وقتی فهمیده -

 ...دختر کتایون زنده س بی تاب دیدنته

 :شوکه شدم. با حیرت لب زدم

 واقعا؟ -



 

 
1321 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 بله دخترم... چندبار می خواستم بگم باهاش تلفنی -

 حرف بزنی اما خودش می گفت نه... می خوام بیام و

 از نزدیک ببینمش... خیلی مشتاقه تو رو ببینه... انگار

 راه دور جاوید خیلی از تو پیشش تعریف کرده... از

 ...عاشقت شده

 .هر دو لبخندی روی لبمان نشست

 برای همین جاوید انقدر خوشحاله؟ -
 اوهوم... وقتی اومد بهمون خبر داد فردا شب پدر و -

 .مادرش و خواهرش برای تعطیالت عید میان ایران

 فردا شب بعد از سالها خونه مون مثل گذشته ها شلوغ

 یوان خیلیو پرهیاهو می شه... شنیدم دختر ک

 .شیطونه... مسلما همنشین خوبی برات میشه

 .پس رفتنم به شمال رو باید عقب بندازم -

 می تونی از آقا مهدی دعوت کنی بیاد اینجا تا تنها -

 .نباشه

 .فکر نمی کنم بیاد... ادم خجالتی و رودبایستی داریه -

 فرگل در نبود من نمی ذاره تنها باشه... بهش می گم

 .باشهمراقب بابا 

 :لبخند پر مهری روی لبش نشست و گفت

 خیلی خوشحالم که انقدر قدرشناسی... این صفت -

 .خوبیه که در این زمونه کیمیا شده
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 بابا مهدی با اینکه پدرم نبود همیشه از دخترای -

 خودش بیشتر به من محبت می کرد. طوری که فرگل

 در اون دوران به من حسادت می کرد. حاال که خودمو

 ی بابا مهدی می ذارم، می بینم خیلی سخته دخترتجا

 خودت رو کنار بذاری و به دختر مردم بیشتر توجه

 .کنی
 پدربزرگ دستش را جلو آورد و دستانم را میان دست

 :مردانه و گرمش گرفت و گفت

 تو هم مثل دخترش بودی... شیر زهرا رو خوردی و -

 بهش محرم بودی. هر چند این مورد باعث نمی شه

 .ارزش کار مهدی کم بشه

 برای همینه که نمی تونم شاهرخ رو به اسم پدر قبول -

 .کنم

 :سری تکان داد و گفت

 ...حرف دیگه ای که دارم اینه -

 کمی مکث کرد و به چشمانم خیره شد. رنگ نگاهش

 عوض شد و نگرانی در آن موج می زد. نفسش را پر

 :صدا از سینه بیرون داد و گفت

 واقعیه؟ حست به کارن -

 از شرم سرم را پایین انداختم. فکر نمی کردم بدون

 مقدمه سراغ این موضوع برود. از درون گر گرفتم و
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 می دانستم این حرارت زیادی که پوست صورتم را می

 .سوزاند باعث سرخ شدن گونه هایم می شود

 .اگه عاشقی احتیاج نیست خجالت بکشی، دخترم -

 حنجره ام بیرون می با شرم و صدایی که به زور از

 :آمد، لب زدم

 .چنین حسی رو با هیچ کس تجربه نکردم -
 :دستم را در دستش به نرمی فشرد و گفت

 انقدری عالقه در میون هست که بتونی سختیای -

 زیادی رو براش تحمل کنی؟

 در دلم آشوبی برپا شد. این سختی که کارن و پدربزرگ

 وان کارن رااز آن دم می زدند، چه بود که روح و ر

 پریشان کرده بود؟ در این یک هفته ی گذشته به

 وضوح لرزش صدا و غمی که درون صدایش موج می

 زد را با تمام وجودم حس می کردم. سرم را باال آوردم

 .و نگاهم را به چشمان نگرانش دوختم

 

 - کنم، فقط نگید یباشه تحمل م یاین سختیه هر چ

 اشیمتونیم باهم ب یکه من و کارن نم.

 لبخندی عمیق روی لبهای نقش بست. دست دیگرش را

 :روی دستم گذاشت و گفت

 این باهم بودن مستلزم یه سری سختیاس... اگه -
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 همپای این سختیا هستی و جا نمی زنی، من پشتتون

 هستم. کارن هم مثل تو خیلی سختی کشیده... نمی خوام

 .هیچ کدومتون اذیت بشید
 می زد و رنگ نگاهم روی چشمانی که دودو

 .خاکستریش را فقط من به ارث برده بودم، خیره ماند

 بند دلم از این حرف پاره شد. دلم گواهی بد می داد. این

 سختی چه بود که حال این پیرمرد را مشوش کرده

 بود؟

 .پدربزرگ می شه واضح حرف بزنین؟ دلم آشوب شد -

 :به آرامی دستش را عقب کشید و گفت

 آشنایی برای شما هنوز نمی تونه می دونم شش ماه -

 تضمینی برای آینده باشه ولی دلم می خواد برعکس

 کامران هوای دل کارن رو داشته باشم... خودت از

 ...مشکالت کارن باخبری

 استرس دلم را به شور انداخت. حس می کردم گرما از

 وجودم رخ بربست و جایش را زمهریر زمستانی

 .گرفت

 مقدمه حرف بزنین؟پدربزرگ میشه بدون  -

 :سرش را پایین انداخت و گفت

 کارن توی برزخ بدی اسیر شده... باید برای رهایی -

 ...از این برزخ یه مدت از هم دور باشید تا
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 خون در رگهایم منجمد شد. انگار با سر در استخر یخ

 فرو رفتم. شوک زده به لبهایش خیره شده بودم که
 . دستش را پیشنگاهش باال آمد و متوجه حالم شد

 :آورد و روی صورت یخ زده ام گذاشت و گفت

 نگران نباش... این دوری می تونه زمینه ی باهم -

 .بودنتون رو فراهم کنه

 با صدایی که به زحمت از تارهای صوتیم عبور کرد و

 :بیرون آمد، لب زدم

 بازم تبعیدش می کنین؟ -

 رنه تبعیدی در کار نیست دخترم... کامران اصال د -

 .جریان نیست

 پس چی؟ -

 دیروز با کارن مالقات داشتم... خیلی نگران آینده -

 ست... با اخالقی که مادرش داره و سرسختی پدرش

 راهی به جز دوری براش نمی مونه... تا در این مدت

 رفتار مادرش رو تغییر بده... اینبار این رفتن برای به

 .دست آرودن توئه

 .اشک در چشمانم حلقه زد بغض راه نفسم را بند آورد.

 حس می کردم روح از بدنم بیرون رفت. من به همین

 دیدارهای یواشکی هم راضی بودم... حاال که بند دلم به

 دلش گره خورده بود، شنیدن دوری از او برایم مثل
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 جان دادن بود، وای به روزی که واقعا از او دور می

 :الیدمشدم. شرم دخترانه را کنار گذاشتم و با بغض ن
 اما این دوری منو می کشه. برای اولین باره که حس -

 ...می کنم، جونم به جون کسی گره خورده

 :میان حرفم پرید و با نگرانی گفت

 اگه بدونی با موندن کارن در ایران نمی تونی داشته -

 باشیش، بازم مخالف این دوری هستی؟

 .آتش به جانم افتاد. این حرف مانند تیر خالص بود

 .اورم نمی شد تا این حد کارن برایم عزیز شده باشدب

 عشقم را باور داشتم اما تا این حد دلبستگی به او را

 االن متوجه شدم. نمی توانستم دوریش را تحمل کنم در

 ...هیچ شرایطی

 چرا خودش بهم حرفی نزده... من می دونم کارن رو -

 دارین از من جدا می کنین تا دل خودتون آروم و قرار

 بگیره... چرا با زندگی ما بازی می کنین؟

 پدربزرگ چشمانش پر اشک شد و دستش را عقب

 کشید. نفس عمیقی کشید و از روی کاناپه برخاست. با

 :صدایی گرفته و خشدار گفت

 اون بچه بیشتر از تو داره می سوزه... من بدتر از -

 هردوی شما... خیلی سخته قلبت دو پاره بشه و

 .سوختن باشنهردوش در حال 
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 سرش را پایین انداخت و به سمت در اتاق رفت. با

 :صدایی پر غصه نالیدم
 .پدربزرگ خواهش می کنم کمکمون کن -

 ایستاد و به سمتم چرخید. اشک روی گونه اش

 ...چکید... کاش اونی که عاشقش بودی کارن نبود

 کارن مثل تو برام عزیزه... درسته زیاد به رو نمیارم

 .تا برام یه چیز دیگه هستیناما شما دو

 از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. سینه سینه اش

 :ایستادم و با التماس گفتم

 نذارید بره... دایی کامران فکر می کنه با دورکردن ما -

 ...می تونه

 دستش باال آمد و روی لبهایم نشست. سری به چپ و

 :راست تکان داد و گفت

 ...ی دونهکامران هیچی از این ماجرا نم -

 پس این بار شما دارین تبعیدش می کنین؟ -

 ...نه -

 .محاله خودش راضی به رفتن بشه -

 ...بهتره با خودش حرف بزنی -

 ...اگه حرف دلش بود چرا شما گفتی؟ چرا خودش -

 چون داره داغون میشه... اگه خبر از حالش داشتی -

 .اینو نمی گفتی
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 ...امروز باهم حرف زدیم -
 ن نمی تونی ببینی چه درد و زجری میپشت تلف -

 کشه... اگه دوستش داری تو دیگه سنگ آسیابش نشو

 و بهش فشار نیار... بذار بفهمه از اول راه پشتش به

 .تو پهنه

 نمی فهمیدم چه می گوید و چرا کارن هیچی بهم

 :نگفته... اشک روی گونه ام لغزید و لب زدم

 ...من بی کارن -

 عمر در کنار هم باشید. به زنده می مونی تا یه -

 عشقی که داری ایمان داشته باش... مجنون برای

 رسیدن به لیلی بدترین سختیا رو تحمل کرد... بذار

 مجنونت کاری رو کنه که آخرش تو رو در کنار خودش

 ببینه نه یه خسرو از راه برسه و داغ به دل مجنون

 .بذاره

 

 بیشتر شوکه شدم. جمله ی آخرش پر معنا بود و مرا

 گیج کرد. تا لب باز کردم، منظورش را بپرسم، از اتاق

 .بیرون رفت و مرا با دنیایی از رنج و درد تنها گذاشت
 روی زمین زانو زدم و سرم را روی زمین گذاشتم و به

 :آرامی نالیدم

 خدایا خودت کمکم کن... نمی خوام این عشق پاک رو -
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 .از دست بدم. من کارن رو از خودت می خوام

 سردرد امانم را بریده بود. دیگر حوصله ی بیرون

 رفتن از اتاق را نداشتم. نمی خواستم باور کنم راه

 .رسیدن به کارن دوری و رفتنش از ایران باشد

 از روی زمین بلند شدم و گوشیم را برداشتم. شماره ی

 کارن را گرفتم. تازه دو بوق خورده بود که صدای تقه

 س را قطع کردم و به سمت درای به در شنیدم... تما

 رفتم. با باز شدن در با چهره ی بشاش جاوید روبرو

 .شدم

 بله... کاری داشتی؟ -

 :لبخند زنان به بیرون اتاق اشاره کرد و گفت

 بیا بیرون یه دست باهم بازی کنیم... چه خبره توی -

 این اتاق کپ کردی و بیرون نمیای؟

 ردم و با بیبا انگشتان دست راست شقیقه ام را فش

 :حوصلگی پاسخ دادم

 خیلی سرم درد می کنه... اصال حوصله ی هیچ کاری -

 .ندارم... ببخشید نمی تونم همراهیت کنم

 :لبخندش جمع شد و گفت
 .حالت خوب نیست، بریم دکتر -

 .الزم نیست -

 :نگاهش موشکافانه روی صورتم چرخی زد و گفت
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 مشکلی پیش اومده؟ -

 :م و گفتمشانه ای باال انداخت

 .نه -

 .می تونی روی من به عنوان پسردایی حساب کنی -

 ممنون. ولی االن هیچ مشکلی نیست که بخوام حرفی -

 .ازش بزنم

 :سری تکان داد و گفت

 خبر داری فردا مادر و پدرم به همراه خواهرم به -

 ایران میان؟

 به ذوقی که در صدایش نهفته بود، لبخندی زدم و

 :گفتم

 ابزرگ بهم گفت. تبریک می گم... انشاهللاالن باب -

 .بهتون خوش بگذره

 بیشتر برای دیدن تو میان... بابا خیلی بی قراره تا -

 خواهر زاده شو ببینه. باورم نمی شد، بابام از وجود

 .تو بی خبر باشه

 دایی کامران خیلی محتاطانه در این مورد رفتار -

 .می کردمکردن. شاید منم جای اونا بودم همین کارو 
 :سری رو به پایین تکان داد و گفت

 .درسته... حق با توست -

 حوصله ی حرف زدن نداشتم. دل توی دلم نبود به اتاق
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 .برگردم و با کارن حرف بزنم

 .بااجازه من برم استراحت کنم -

 در حین گفتن این حرف گوشیم به صدا در آمد. دستم را

 ور گوشیباال گرفتم و با دیدن نوشته ی روی مانیت

 .لبخند روی لبم نشست. جاوید نگاهش به گوشی بود

 :ابرویی باال داد و گفت

 عالیجناب عشق؟... پس حوصله ی ما رو نداری -

 .وگرنه با دیدن اسمش لبخند روی لبت نقش نمی بست

 .برو خوش باش، گور بابای ما

 ناراحتی و دلخوریش در کالمش مشهود بود اما وقتی

 از او نداشتم. سرم را پایین برای توضیح و دلجویی

 :انداختم و گفتم

 شرمنده باید جواب بدم. در ضمن کارن نمی تونه مثل -

 .تو راحت به این عمارت رفت و آمد کنه

 همین که دستم را به در نزدیک کردم تا در را ببندم،

 :پوزخندی زد و گفت

 ممنوع شدن رفت و آمدش توسط عمو کامران نمی -

 .تونه بی دلیل باشه
 .حاال هر چی ... با اجازه -

 در را بستم و دستم را روی مانیتور کشیدم. دیر شده

 بود و تماس قطع شده بود. تا خواستم شماره بگیرم
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 دوباره صدای زنگ گوشی بلند شد. به سمت پنجره

 :رفتم و گفتم

 سالم... خوبی؟ -

 سالم... تا خوب رو به چی تعبیر کنی. تو چطوری؟ -

 ...نحالم بده کار -

 بغض و لرزش لبهایم مانع شد تا ادامه دهم. نگران

 :شده بود که با هراسان پرسید

 چی شده عزیزم؟ -

 اشکی که روی گونه ام چکید را با دست پاک کردم و

 :گفتم

 این حرفایی که بابابزرگ می گفت؛ حقیقت داره؟ -

 سکوت کرد و صدای نفس های عمیقش در گوشم

 :پیچید. با گریه نالیدم

 س راسته! حاال که می دونی چقدر عاشقتم وپ -

 دوستت دارم، می خوای تنهام بذاری؟

 ...این عشق و دوست داشتنت دو طرفه س خزان -

 اگه این عشق دوطرفه س چطور می تونی به رفتن و -

 .دوری فکر کنی
 چون تنها راهیه که می تونم تو رو داشته باشم. برای -

 .داشتنت باید با خیلی چیزا بجنگم
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 به گریه افتادم. صدایم می لرزید و حالم بد بود. دستی

 :روی پیشانی داغم کشیدم و گفتم

 من تاب این دوری رو ندارم... اگه مرد راهی همین -

 .جا برام بجنگم

 ...نمی تونم... اولین جنگم، وابستگی به مادرمه -

 تردید داشتم برای رفتن... بهت گفتم که دیروز رفتم

 مشاوره یادته؟

 .بله یادمه... اما نگفتی چی گفت -

 مشاور هم این سفر و دوری رو تأیید کرد. من نمی -

 تونم بین دو جبهه مخالف که هر دو برام عزیزن زندگی

 رو بنا کنم که از هر طرف یه طوفان به سمتش حواله

 می شه. زندگی من و تو باید خارج از این میدان جنگ

 .رقم بخوره

 بود که من هم باید ترک خشکم زد. معنی حرفش این

 .وطن می کردم
 منظورت چیه؟ -

 تنها راه بودن ما در کنار هم اینه... مادرم حال روحی -

 .خوبی نداره... می ترسم در آینده زندگیمو سیاه کنه

 ...شاید شاهرخ بتونه -

 صدای زنگ تلفن آپارتمانش را شنیدم. حرفم را قطع

 :کردم و پرسیدم
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 تلفنت فوریه؟ -

 .. مادرمه... بعدا بهش زنگ می زنمنه.. -

 کارن من بدون تو می میرم... تازه وجودت باعث -

 ...شده بود، دنیام رنگی رنگی بشه... با رفتنت

 این حرفو نزن خزان... پای رفتنم سست بشه، توی -

 این جنگ فرسایشی نمی دونم چه کارنی باقی می

 تامونه... اونوقته که دیگه به خودمم اعتماد ندارم 

 .دستت رو بگیرم و ببرم خونه ی خودم

 ناامیدی تمام وجودم را فرا گرفت. نمی خواستم قبول

 .کنم راه های دیگه به رویمان بسته ست

 .می تونیم راه های دیگه رو امتحان کنیم -

 توی این دو ماهه گذشته یه شب نخوابیدم و در تالش -

 مبودم راهی برای این مشکل پیدا کنم. خزان نمی تون

 دل مادرم رو بشکنم. مادری که توی این سالها تمام

 ...امیدش به من بوده نمی تونه دست از سرم برداره
 اون فکر می کنه من هنوز عقلم نمی رسه و خوب و بد

 ...زندگیمو باید یادم بده

 .شاید با رفتن پیش مشاور این مشکل حل بشه -

 هقبول نمی کنه. دیروز که از پیش مشاور برگشتم ی -

 راست رفتم خونه ی مادرم... بهش پیشنهاد دادم برای

 اینکه رابطه ی سردی که بینمونه درست بشه بریم
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 .پیش مشاور عصبانی شد و داد و هوار به راه انداخت

 فکر می کنه اینا نقشه ی بابامه تا اونو دیوونه جا

 بزنم... فکر می کنه بابا می خواد منو از طریق تو از

 ...درمونده شدم خزان چنگش در بیاره...

 .شوکه شدم. هیچ حرفی به زبانم نمی آمد تا بگویم

 وقتی مادرش تا این حد بیمارگونه رفتار می کرد،

 .چطور توقع داشت من به دیدنش بروم

 با این نگرشی که مادرت داره، چطور توقع داری من -

 .با مادرت رابطه مو صمیمی کنم

 ت مهربونت پیوقتی باهاش رفت و آمد کنی و به ذا -

 ببره کم کم نرم می شه. ممکنه بخواد جای خالی منو با

 .تو پر کنه... اونوقت محبتت به دلش میوفته

 اونوقت نیازی نیست من از ایران خارج شم؟ -

 :نفس عمیق و پرصدایی کشید و گفت

 .امیدوارم به این مرحله نرسیم -
 سکوت کردم و با صدایی که خشدار شده بود، اسمم را

 .ا زدصد

 خزان جان؟ -

 قلبم به تالطم افتاد. شنیدن نامم از زبانش روحم را به

 :پرواز درآورد. بی اراده لب زدم

 .جا ِن دلم -
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 دلت بی بال خانومی... غصه نخور... می دونم این -

 دوری سخت می گذره... خودم داغونم تو دیگه داغون

 .ترم نکن

 .دلم برای غمی که در صدایش موج می زد، سوخت

 دیگر از آن غرور روزهای اولش خبری نبود. بغض

 راه نفسم را بسته بود. نمی توانستم جوابی بدهم. نرم و

 :آرام لب زد

 چرا جوابم رو نمی دی؟ -

 :بغضم ترکید و اشکم سرازیر شد. با همان حال گفتم

 .می ترسم... کارن از این دوری می ترسم -

 کردیاشک بریزی دیوونه می شم. کارن رو کفن  -

 ...اشک نریز... چه برسه به

 با حرفش قلبم چاک چاک شد. در حالی که گریه ام

 شدیدتر شده بود، با صدایی که ولومش درکنترلم نبود،

 :جیغ زدم
 ...نگو... لعنتی با قلب پاره پاره ام این جور تا نکن -

 فکر رفتنت داره دیوونه م می کنه. نمی دونم تنها بدون

 ...رت و پیش پدرت بمونمتو چطور توی این عما

 آروم باش عزیزم... فعال نمی خواد در موردش فکر -

 کنی... فردا میام باهم بریم بیرون... بهتره رودررو

 .باهم حرف بزنیم
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 اشکم سرازیر شد. دلم گرفته بود و به این راحتی باز

 نمی شد. خداحافظی آرامی گفتم و برای اولین بار با

 .غصه تماس را زود قطع کردم

 

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

 ساعت دو بعداز ظهر بود و چند دقیقه ی دیگر سال

 تحویل می شد. شیک ترین لباسم را پوشیدم و آرایش

 ملیحی روی صورتم انجام دادم. از صبح چشمم به در

 بود تا کارن وارد شود. دیشب بعد از تماسمان پیام داد

 نقلبکه برای سال تحویل می آید. دلشوره حالم را م

 .کرده بود. استرس زیادی به وجودم خنج می کشید
 فکر اینکه مادرش مانع این کنارهم بودن باشد، قلبم را

 .به درد می آورد

 .گوشی به دست گرفتم و برای دومین بار تماس گرفتم

 :باز هم صدای اپراتور بود که در گوشم پیچید

 .مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد -

 آنتن نمی داد؟ فکرم حسابی مشغول کجا بود که گوشی

 بود که صدای زنگ آیفون مرا از جا پراند. مریم پای

 :آیفون رفت و رو به دایی کامران گفت

 .آقا جاویده -

 .باز کن درو -
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 .بغض روی قفسه ی سینه ام فشار وارد می کرد

 دلشوره امانم را بریده بود. با ورود جاوید همه ی اهل

 ند شدند و سالم و احوالپرسی هاخانواده از روی مبل بل

 :شروع شد. کوروش بعد از احوال پرسی پرسید

 .کارن کو؟ قرار بود امروز اینجا باشه -

 :جاوید شانه ای باال انداخت و گفت

 من بیدار شدم، ندیدمش... فکر کنم صبح زود از -

 .خونه بیرون زده

 تماس نگرفت که کجا رفته؟ -

 :ان داد و گفتجاوید با بی خیالی شانه ای تک
 خودت می دونی داداش جنابعالی برای نگرانی هیچ -

 کس ارزش قائل نیست که بخواد تماس بگیره. بار

 .اولشم نیست

 کوروش نگران به صورت من نگاه کرد. سری تکان

 داد به این معنی که نگران نباش. مگر می شد نگران

 نبود. فکر اینکه بدون خداحافظی از ایران رفته باشد،

 بم را مچاله می کرد. محال بود طاقت این رفتارش راقل

 .داشته باشم

 در همین احوال بودم که سال تحویل شد و صدای آهنگ

 شادی که از تلویزیون پخش می شد، اشکم را سرازیر

 کرد. کوروش اول از همه دخترش را در آغوش کشید
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 و بوسید. من به سمت پدربزرگ رفتم. تبریک گفتم و

 قتی می خواستم به سمت دایی کامرانروبوسی کردم و

 :بچرخم، دستم را گرفت و به آرامی گفت

 .نگران نباش... حتما توضیحی برای این کارش داره -

 با چشمان پراشک به چشمان نگرانش خیره شدم و لب

 :زدم

 .می ترسم بدون خداحافظی رفته باشه -

 :دست پیر و الغرش را روی گونه ام گذاشت و گفت

 یزم... خیالت راحت اگه بخواد بره دوماههنرفته عز -

 .دیگه می ره... حتما کاری براش پیش اومده
 نفس راحتی کشیدم و با لبخند نیمه جانی به سمت دایی

 کامران چرخیدم. سال نو را تبریک گفتم و بعد از

 روبوسی به سمت نیکا رفتم. دخترک نازنازی خانواده

 زاده ها شدهبا آن پیراهن صورتی دامن پفی شبیه شاه

 بود. در آغوش کشیدمش و بعد از روبوسی عیدیش را

 کف دستش گذاشتم. با دیدن پول نویی که از قبل کنار

 گذاشته بودم خیلی ذوق زد و بوسه ای آبدار روی

 صورتم نشاند. پدر بزرگ صدایش را صاف کرد و

 :گفت

 خزان خانوم این جوری نشد که... اولین عیدی رو -

 .ون بدممن باید به دستت
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 :لبخندی زدم و گفتم

 .شرمنده حواسم نبود -

 :جاوید خندید و گفت

 پدربزرگ خزان از سورپرایزای شما خبر نداره... من -

 .خبر دارم که اول از همه اینجا زنبیل بستم

 همه خندیدند. با اینکه خنده به لبم نمی آمد و چشمم به

 .در ورودی بود، لبخند کمرنگی روی لبم نشست

 گ به اتاقش رفت و با وسایل کادو شده ایپدربزر

 :برگشت. جعبه ی بزرگی را به سمت نیکا گرفت و گفت

 .عیدت مبارک پرنسس خانواده -
 نیکا با ذوقی کودکانه پدربزرگ را در آغوش کشید و

 صورتش را بوسه باران کرد. وقتی کادویش را باز

 کرد، عروسکی زیبا از جعبه بیرون کشید. عروسک

 .و نیکا از خوشحالی روی پایش بند نبود سخنگو بود

 بعد از نیکا رو به من کرد و جعبه ی کوچکی به سمتم

 :گرفت و گفت

 امیدوارم این هدیه لبخند زیباتون رو به من نشون -

 .بده

 با شرم سرم را پایین انداختم و تشکر کردم. به خیال

 اینکه تکه ای طال درون جعبه قرار دارد با بی خیالی

 وی جعبه را باز کردم. باز شدن جعبه همان وروبان ر
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 عیان شدن سوئیچ ماشین و کارت ماشینی که کنارش

 بود، همان. شوکه شدم. با بهت به پدربزرگ نگاه کردم

 :و گفتم

 ...این -

 :پدربزرگ خندید و گفت

 باید زودتر برات می خریدم. اما منتظر یه مناسبت -

 .خوب بودم که برات خاطره ی خوبی بشه

 ادی زیادی به سمت قلبم جریان پیدا کرد. با شوق درش

 آغوش کشیدمش و بوسیدمش. باورم نمی شد روزی

 ...من هم صاحب ماشین شخصی باشم. آن هم مزدا سه
 برعکس دختران دیگر هیچ عالقه ای به دویست و

 .شش نداشتم

 ممنون پدربزرگ خیلی عالیه... اصال باورم نمی شه -

 ...زشی تهیه کردیبرام چنین هدیه ی باار

 :خندید و گفت

 عزیزم قابلت رو نداره انشاهلل راننده ی ماهری شدی -

 .یه ماشین شیک و مدل باال برات می خرم

 

 :با ذوق نگاهش کردم و گفتم

 از کجا می دونستین این ماشینو دوست دارم؟ -

 :دستی روی شانه ام زد و گفت
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 منو دست کم گرفتی؟ -

 کارن لب باز کرده و ازبوسیدمش و خندیدم. حتما 

 عالیقم پیش پدربزرگ گفته... جاوید مرا کنار زد و

 :گفت

کردی...  خزان خانوم برو کنار بیشتر از کوپنت وقت تلف -

 .منه تِ نوبتیم باشه نوب

 

 :پدربزرگ خندید و گفت
 .عیدیت توی اتاقه باید خودت بری بیاریش -

 :جاوید ابرویی باال انداخت و با شیطنت گفت

 عنی چی منتظرمه؟ی -

 .برو خودت ببین -

 :خندید و گفت

 پدربزرگ دختر مختر توی اتاق نباشه برم آویزونم -

 .بشه. من پسر پاکیم

 .همه از لحن شوخ و با مزه اش به خنده افتادیم

 :پدربزرگ ضربه ی آرامی به پشت سرش کوبید و گفت

 اره ارواح بابا بزرگت... تو و پاکی؟ -

 .ه امجان خودم من باکر -

 :پدربزرگ اخمی کرد و تغیر کرد

 ...بچه اینجاست درست حرف بزن ُق ُرم  دنگ -
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 از حرف پدربزرگ همه خندیدیم. فضای شادی شده بود

 و من که تا به حال چنین هدیه هایی ندیده بودم،

 غافلگیر شده بودم. بیشتر از جاوید مشتاق بودم تا

 .بدانم درون اتاق چه هدیه ای منتظر جاویدست

 .جاوید با شیطنت به سمت اتاق رفت و کنار در ایستاد

 :رو به ما کرد و گفت
 دوستان من اشهدمو می خونم و وارد می شم. درم -

 می بندم لحظات خصوصیمو نبینین... اگه سالم

 .برنگشتم بدونین شهید راه خانواده شدم

 :پدربزرگ خندید و غرید

 .پدر صلواتی برو و انقدر فیلم بازی نکن -

 اوید وارد اتاق شد و بعد از چند لحظه با صدایج

 .فریادی که از شادی بود، از اتاق بیرون آمد

 .عاشقتم پیرمرد... تو دیگه کی هستی دل مارو بردی -

 در دستش یک گیتار بزرگ بود و با عشق نگاهش می

 کرد. گیتار عجیبی بود، تا به حال گیتار به آن سایز

 ر تکیه داد و پدربزرگ راندیده بودم. گیتار را به دیوا

 :در آغوش کشید و دور خودش چرخاند و گفت

 خان خانها خودتی... ساالر چه کردی بادلم؟ -

 بعد از آن به کوروش هم یک ساعت گران قیمت داد و

 نوبت دایی کامران شد. دایی به هر کدام از ما مبلغ
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 زیادی پول که به صورت تراول نو بود، داد و هدیه

 شد، همه آماده ی خوردن ناهار شدند. پولدادنها تمام 

 و جعبه ای که پدربزرگ داده بود را به دست گرفتم تا

 به اتاقم ببرم. قرار شد بعد از ناهار بریم به سمت

 .پارکینگ و ماشینم را ببینیم
 کنار در اتاق رسیده بودم که جاوید صدام کرد. به

 .سمتش که برگشتم نگاه پر شیطنت و شادش را دیدم

 :ی تکان دادم و گفتمسر

 بله... کاری داشتی؟ -

 دستش را درون جیبش برد و جعبه ی کوچکی بیرون

 :آورد و گفت

 ...اینم عیدی من -

 با حیرت به جعبه ی طال خیره شدم. این بار واقعا جعبه

 ی طال بود. با چشمانی که ناباوریم را نشان می داد به

 :چشمانش خیره شدم و گفتم

 .ین هدیه ای رو قبول کنممن نمی تونم چن -

 خودش در جعبه را باز کرد و گردنبند طال سفید زیبایی

 را بیرون کشید. قلب کوچکی که وسطش نگین سرخی

 قرار داشت درون زنجیر تاب می خورد. اگر این هدیه

 را کارن به دستم می داد، با ذوق بیشتر طالبش بودم

 دستشاما گرفتن این هدیه از جاوید اصال درست نبود. 
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 .را جلو آورد تا زنجیر را بگیرم

 خوشحال میشم قابل بدونی و ازم قبول کنی.... وقتی -

 .پشت ویترین دیدمش چهره ی تو جلوی نظرم اومد

 :کمی عقب رفتم و گفتم

 .ممنون اما نمی تونم قبول کنم -
 :دانه های عرق روی پیشانیش نشست و گفت

 ی و برامدستمو رد نکن خزان... تو دختر عمه ی من -

 ...عزیزی

 .شرمنده... این هدیه خیلی باالتر از عیدی معمولیه -

 به سرعت به سمت اتاق چرخیدم و وارد اتاق شدم. در

 را بستم و جاوید را پشت در گذاشتم. نگاهش نفسم را

 بند آورد. رنگ نگاهش تغییر کرده بود. ضربان قلبم

 باال رفت و به قفسه ی سینه می کوبید. نمی خواستم

 باور کنم... نه... محال بود جاوید خیالی در سر داشته

 ...!باشد... اما آن گردنبند بی هدف خریده نشده بود

 ...نمی دانم منظورش چه بود و نمی خواستم بدانم

 دلم هوای کارن را کرده بود. جای خالیش بدجور توی

 ذوق می زد. اشک در چشمانم حلقه بست. هدیه ها را

 شتم و گوشیم را از روی میزروی میز آرایش گذا

 برداشتم. باید با کارن حرف می زدم و دلخوریم را می

 گفتم. او باید در کنارم می بود تا جاوید جرأت چنین
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 .رفتاری را نمی داشت

 

 با دیدن پیامکی که از کارن رسیده بود با اشتیاق

 :انگشتم را روی اسمش زدم. نوشته بود

 شدم نتونستم خودموشرمنده عزیزم... خیلی گرفتار  -

 .به موقع برسونم... تا ساعت سه خودم رو می رسونم

 .عیدت مبارک عشق زیبای من

 قلبم پر از عشق شد. چهره ی جذابش پیش چشمم جان

 گرفت. لبخندی از ته دل روی لبم نشست. به سرعت

 .برایش تایپ کردم

 بی صبرانه منتظرتم... سال نو مبارک عالیجناب -

 .عشق

 اعت کردم. ده دقیقه به ساعت سه ماندهنگاهی به س

 بود. با رفتار جاوید بهتر بود این چند دقیقه را در اتاق

 .می ماندم. ذوق دیدار کارن شوقی در دلم انداخت

 جلوی آینه ایستادم و به صورتم نگاه کردم. آرایشم را

 تجدید کردم. به درختان پشت پنجره نگاه می کردم که

 نگاهم قرار گرفت. شلوار قامت بلند باالیش در قاب

 جین مشکی با تیشرت زرشکی و پیراهن دکمه باز

 سفیدی پوشیده بود. نگاهش به سمت پنجره ی اتاقم

 کشیده شد و با لبخند به سمتم آمد. از ذوق دیدنش
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 لبخند عمیقی روی لبم نقش بست. سالم کردم و دستش

 .را پیش آورد
 این شکلسال نو مبارک خوشگل خانوم... نمی گی با  -

 و قیافه دل بی صاحبم رو بیقرارتر می کنی؟

 بی اراده دستم را درون دستان گرم و پرقدرتش قرار

 دادم و با عشقی که درون قلبم به تالطم افتاده بود، لب

 :زدم

 عیدت مبارک... فکر نکن با این حرفای قشنگ یادم -

 .می ره اولین سال تحویل رو کنارم نبودی

 رد و عاشقانه نگاهش را بهدستم را به آرامی فش

 :چشمانم پیوند زد و گفت

 .شرمنده... نمی خواستم این طور بشه -

 چی مهم تر از من و این مراسم بود؟ -

 :نچی کرد و گفت

 متاسفم... دیشب حال گندم خراب شد. جای خالی -

 پدرش در این روزا خیلی روش اثر گذاشته... از نیمه

 ظهر قرار بودشب توی بیمارستان بودیم. نزدیک 

 مرخص بشه اما یهو تشنج کرد و دوباره دکتر باالی

 .سرش اومد. قراره امشبم بیمارستان بمونه

 برای اولین بار دلم برای گندم سوخت. حس غریبی ته

 دلم رشد کرده بود در این مدت حرفهایی که کارن در
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 مورد گندم گفته بود، تا حدودی در موردش شناخت پیدا
 دختری بودره کارن زد، دلم تنگ دیداکردم. با حرفی ک

 :که اسماً خواهرم بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 می شه ببینمش؟ -

 لبخند رضایت روی لبانش نشست. سری رو به پایین

 :تکان داد و گفت

 .چرا که نه! عصری خواستم برم آماده شو باهم بریم -

 دایی کامران اجازه می ده بیام؟ -

 ته باشه... هر چی باشهفکر نکنم مشکلی داش -

 .خواهرته

 :ورودی اشاره ای کرد و گفترلبخندی زد و به د

 

 

 ...تا دایی جانت نیومده گوشمو بکشه میرم داخل -

 صدای خنده ی جاوید به گوش رسید. گوشه ی چشمش

 :را جمع کرد و گفت

 جاوید اینجاست؟ -

 اوهوم... چطور مگه؟ -

 :پوفی کشید و گفت

 ا دوستاش باشه و امشب ازقرار بود امروز ب -

 .فرودگاه همراه پدرو مادرش به عمارت بیاد
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 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 .حتما منصرف شده چون قبل از سال تحویل اینجا بود -

 :سرش را متفکرانه تکانی داد و گفت
 هیچ وقت نمی تونم بگم این بشر رو می شناسم... از -

 .بس غیرقابل پیش بینیه

 حس را نسبت به جاوید داشتم. لبخندی من هم همین

 :زدم و گفتم

 .برو تا دایی از عمارت بیرون نیومده -

 دستش را درون جیبش برد و جعبه ای بیرون آورد و

 :گفت

 اولین عیدی و یادگاری از من... نمی خوام تا وقتی -

 .ایرانم بابا چیزی بدونه

 .با ذوق دستم را پیش بردم و جعبه را گرفتم

 منون... اما من نتونستم چیز ارزشمندی براتخیلی م -

 .بگیرم

 .نگاهش پرغم شد و قلبم به یکباره از حرکت ایستاد

 :به چشمانم اشاره کرد و با لحنی آرام و پراندوه گفت

 این دوگوی خاکستری خوشگل که به چشمام دوخته -

 می شه به اندازه ی یه دنیا برام ارزش داره... باالتراز

 این مگه داریم؟

 اشک در چشمانم حلقه زد. حرفهایش بوی غربت و
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 :هجران می داد. بدون اینکه جعبه را باز کنم، لب زدم

 واقعا می خوای بری؟ -

 :پلکهایش را پر درد روی هم گذاشت و گفت
 .به وقتش باهم حرف می زنیم -

 به جعبه اشاره کرد تا بازش کنم. قطره اشکی روی

 ردنبند زیبایی کهجعبه چکید و با بغض بازش کردم. گ

 با حروف انگلیسی جمله آی الو یو را نوشته بود پیش

 چشمم قرار گرفت. روی قسمت الو با نگین های

 سرخی پوشانده شده بود. همانطور که به گردنبند چشم

 :دوخته بودم، با بغض لب زدم

 .خیلی زیباست... ممنون از این هدیه ی زیبا -

 

 - ه ی خوبببخش اگه قشنگ نیست ...زیاد سلیق

 از دید چیزیدونم چه  یبرای انتخاب هدیه ندارم .نم

 جذابه .یه گردنبند با شمایل قلب هم دیدم تریه دخ

 خیل خوشم اومد اما این نوشته حرف دلم بود با

 هر بار دیدنش بدون احساسم به تو همینه که روی

 گردنبند نوشته.

 اشک شوق در چشمم جوشید. آب بینی ام را باال کشیدم

 با عشق به چشمان عسلی سرخش نگاه کردم و و

 :گفتم
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 .هر هدیه ای از طرف تو برام جذاب ترینه -

 :چشمانش پر آب شد و زمزمه کرد

 همیشه توی گردنت باشه... هر وقت چشمت به این -

 گردنبند افتاد، بدون هرجای دنیا باشم قلبم برای تو می

 .تپه

 یدنم اشکماشکی داغ بی اراده روی گونه ام چکید. با د

 سرش را پایین انداخت و به سمت در ورودی عمارت

 قدم برداشت. رفتنش را نظاره کردم و گردنبند را در

 مشتم گرفتم. قلبم تیر کشید برای این همه جفایی که در

 حقمان می شد. چرا بین این همه آدم باید عاشق پسری

 بشوم که مادرش چشم دیدنم را نداشت؟! این عشق بود

 گی؟ چرا منطقم کور شده بود و هنوز امید بهیا شورید

 !آینده ای داشتم که کارن از آن حرف می زد

 آهی کشیدم و از پنجره فاصله گرفتم. گردنبند را با

 عشق نگاه کردم و بوسیدم. حس خوبی وجودم را فرا

 گرفت. به سرعت گردنبند را دور گردنم انداختم و شالم

 اوید این گردنبندرا روی سرم انداختم. نمی خواستم ج

 را روی گردنم ببیند. چند نفس عمیق کشیدم و توی

 آینه نگاه کردم. با دستمال سیاهی زیر چشمم را پاک

 .کردم و از اتاق بیرون زدم
 کارن در حال روبوسی و تبریک سال نو بود. وقتی به
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 :من رسید، ایستاد و با لبخندی گفت

 .عیدت مبارک -

 م نشست و من هم دوبارهلبخندی از این تظاهر روی لب

 تبریک گفتم. دایی کامران ابرو درهم کشید و رو به

 :کارن گفت

 ...فکر می کردم امسال سال تحویل رو کنا ِر مایی -

 .زهی خیال باطل

 .ناراحتی دایی در همین دو جمله به خوبی عیان بود

 کارن نفس عمیقی کشید و کنار پدربزرگ نشست و

 ران روبرویش نشست،همه نشستیم. وقتی دایی کام

 :پاسخ داد

 .از نیمه شب توی بیمارستانم -

 :پدربزرگ و کوروش همزمان پرسیدند

 !بیمارستان؟ -

 همه نگران شدند اال جاوید. بی اراده نگاهم روی

 صورت جاوید خیره ماند. نه ناراحت بود و نه

 متعجب... یاد حرفی که دقایقی پیش پشت سر کارن می

 م کم در حال رنگ عوض کردنگفت، افتادم. جاوید ک

 :بود. کارن به سمت جاوید چرخید و گفت

 بهشون نگفتی؟ -
 :جاوید بی خیال شانه ای باال انداخت و گفت
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 اصال یادم نبود، االن که گفتی یادم افتاد از خواب -

 بیدارم کردی یه چیزی گفتی و رفتی... راستش

 .روبخوای االن شنیدم رفتی بیمارستان شوکه شدم

 :ش با مشت ضربه ای به بازوی جاوید زد و گفتکورو

 الدنگ همچین می گی یادم نبود آدم فکر می کنه با یه -

 .پیرمرد آلزایمری طرفه

 کنایه ی حرفش را جاوید فهمید و خنده ای بلند زد و

 :نیم نگاهی به من کرد و رو به کوروش کرد و گفت

 انقدر فکرم مشغوله اتفاقات حاشیه ای توی ذهنم -

 .یی ندارهجا

 قلبم به تپش افتاد. جاوید چه مرگش شده بود که

 حرفهایش بودار و معنا دار شده بود. همیشه به چشم

 یک برادر می دیدمش... خنده های از ته دل و شوخی

 هایش همیشه دلم را شاد می کرد... حاال رفتار و

 .گفتارش معنادار شده بود

 و روزکارن بی توجه به جاوید شروع به تعریف حال 

 :گندم کرد. پدربزرگ به من نگاهی کرد و گفت

 نمی خوای بهش سر بزنی؟ -

 :جاوید لبخندی زد و گفت
 منم می خوام برم ببینمش... اگه دلت خواست می -

 .تونی باهم بریم
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 :کارن با اخم نگاهش کرد و گفت

 احتیاج نیست تو بیایی، خودم می برمش... دیگه وقت -

 چون خواهرشه می تونه برهمالقات تموم شده و خزان 

 یه سر ببینتش... تو به فکر عموکیوان اینا باش که به

 .موقع توی فرودگاه باشی

 :جاوید خنده ای کرد و با کنایه گفت

 از مادرت نمی ترسی؟ -

 :کارن اخم کرد و به چشمان جاوید خیره شد و گفت

 چه مرگته امروز خیلی خوشمزه شدی؟ راست می گن -

 و باباشون شیرن... بذار بابات برسه بچه ها پیش ننه

 .ایران بعد جفتک پرونی کن

 جاوید بدون در نظر گرفتن ناراحتی کارن رو به

 :کوروش کرد و گفت

 ...این داداشت رو ادبش کن -

 :کوروش ابرویی باال انداخت و گفت

 من بی ادبی ندیدم که ادبش کنم... حرف زدی و جواب -

 .گرفتی

 :خندید و گفتجاوید با پرروگی تمام 

 .اوکی... من تسلیم -
 :رو به من کرد و گفت

 بابا و مامانم برای دیدنت دارن میان... نمی خوای به -
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 استقبالشون بیای؟

 

 مانده بودم چه جوابی بهش بدم که دایی کامران

 :صدایش را صاف کرد وگفت

 خزان عمارت بمونه بهتره... تو هم خیلی وقته پدرو -

 تونین بین راه باهم کلی حرف مادرت رو ندیدی، می

 .بزنیم

 پاسخ دایی کامران جاوید را ساکت کرد. بعد از کمی

 حرف زدن مریم و بتول خانم وارد پذیرایی شدن و از

 همه پذیرایی کردن. ساعت نزدیک پنج بود که کارن

 :اشاره ای به من کرد و گفت

 .برو آماده شو با هم بریم بیمارستان -

 :دایی رو به کارن گفت

 بابا جون زود برگردید که عموت می رسه شما این -

 .جا باشید
 کارن )چشم( گفت و من به سمت اتاقم رفتم. خیلی

 سریع مانتوی آبی رنگی به تن کردم و شال سفیدی

 روی سرم انداختم. کیفم را روی دوشم انداختم و از

 اتاق بیرون آمدم. بعد از خداحافظی از اعضای خانواده

 .حیاط بیرون رفتم و سوار ماشین شدیم همراه کارن از

 وقتی ماشین به حرکت در آمد، کارن به آرامی زمزمه
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 :کرد

 جاوید چه مرگش شده؟ -

 ته دلم خالی شد. پس کارن هم به رفتارش مشکوک

 شده بود! سری تکان دادم و برای اینکه ذهنش مشغول

 .جاوید نشود، مسیر بحث را تغییر دادم

 ار بود در مورد آینده یجاوید و ول کن... قر -

 .خودمون باهم حرف بزنیم

 .نفس عمیقی کشید و نیم نگاهی به صورتم انداخت

 :دستش را لبه ی پنجره تکیه داد و گفت

 پدربزرگ بهت چی گفت؟ -

 حرفهایی که شنیده بودم را خالصه بازگو کردم و در

 :آخر گفتم

 کارن از دیشب دارم دیوونه می شم. من بهمین -

 ...یواشکی هم قانعم... تو رو خدا از ایران نرودیدارای 
 من طاقت دوریت رو ندارم. چی باعث شده به رفتن

 فکر کنی؟

 :با ناراحتی نگاهم کرد و گفت

 .مادرم مایه ی عذابم شده، خزان... دارم داغون میشم -

 یعنی هیچ امیدی نیست؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 .چرا هست -
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 خ صورتش خیره شدم وذوق زده با کلی امید به نیم ر

 :گفتم

 ...چه عالی... پس روی همین کار کنیم -

 :خندید و نیم نگاهی به صورتم انداخت و گفت

 !حاضری همسر دومم باشی -

 :از تعجب چشمانم گرد شد و با بهت لب زدم

 شوخی می کنی؟ -

 :خندید و گفت

 تنها امید کنار هم بودنمون توی ایران همینه... مادرم -

 تکاپو افتاده یه دختر باب میل خودش برامبدجور به 

 جور کنه... از وقتی فهمیده به تو حسی دارم، می خواد

 قبل از هراتفاقی منو پابند یه دختر پولدار کنه... فکر

 .کرده می تونه منو با پول بخره
 خشکم زد. حرفهای که می شنیدم مانند سلول به سلول

 با زن دیگریتنم را به آتش کشید. فکر اینکه کارن را 

 سهیم باشم مرا به مرز جنون می کشاند. با چشمانی که

 :پراشک شده بود، به صورتش خیره شدم و گفتم

 باورم نمی شه... مادرت عمه ی منه... یعنی هیچ -

 ...احساسی

 نه نداره... برای همین می خوام برم تا نخوام -

 رودرروی مادرم قرار بگیرم... با یه مشاور حرف
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 گفت کسایی که به نهایت ناامیدی از شخصی زدم... می

 که مورد عالقه شونه برسن... برای نگه داشتن اون

 فرد کنارشون ممکنه کارای خطرناکی انجام بدن... من

 ...نمی خوام هیچ آسیبی به تو برسه خزان

 :با گریه گفتم

 کارن باورم نمی شه مادرت تا این حد خطرناک -

 ...باشه... شاهرخ برادرشه

 ادرم فکر می کنه هر تصمیمی که تا حاال گرفتهم -

 درسته و باید اون کارو انجام می داده... مشاور می

 گفت این زنگ خطره... کسی که بعد از سالها هنوز به

 اشتباهش باور نداره و در برابر قبول خطاش مقاومت

 می کنه می تونه دوباره با توجیه دیگه ای کار بدتری

 ...انجام بده
 ست دادن کارن همه وجودم را گرفت. برایترس از د

 لحظه ای یاد مادری افتادم که ندیدمش اما چنین ترسی

 را تجربه کرده بود و با چشم خود خیانت عشقش را

 :دیده بود. با بغض نالیدم

 منو نترسون کارن... نمی دونم این چه عشقیه که در -

 عرض این مدت کم سلول به سلول تنم تو رو طلب می

 .چرا باید کار ما به اینجا بکشه کنه...

 نفس عمیقی کشید و به روبرو خیره شد. صورت سرخ
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 و رگهای گردنش نشان از فشار روحیش داشت. با

 :دست ضربه ای آرام روی فرمان زد و زمزمه کرد

 نترس عزیزم... اگه می خوام برم برای اینه که از -

 ...جلوی چشمش دور باشم

 شهر دیگه ای بری؟ نمی شه توی ایران باشی و -

 سرش را به چپ و راست تکان داد و با صدایی خشدار

 :گفت

 ...اون چند سال دوری ازش یه زن بی منطق ساخته -

 عالقه ی افراطیش داره نابودم می کنه... زندگی مستقل

 رو انتخاب کردم تا وابستگیش بهم کم بشه اما با تلفن

 مدام چکم می کنه... وقت و بی وقت میاد توی

 ...آپارتمانم

 چرا جلوش نمی ایستی؟ -
 

 نفس عمیقی کشید و سکوت کرد. چه سؤال احمقانه ای

 ...پرسیدم

 .نمی تونم... جلوش وایسم با تو دشمن میشه -

 باهاش حرف بزن و بگو داری عذاب می کشی. من -

 .نمی خوام بجنگی... می خوام احساست رو بهش بگی

 :اد و گفتنچی کرد و با ناراحتی سرش را تکان د

 فکر می کنه هنوز بچه ام و باید توی تصمیمات مهم -
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 زندگیم، خودش برام تصمیم درست رو بگیره... یادش

 .رفته من یه پسر بیست و هشت ساله ام

 :ناامید به خیابان خلوت پیش رویم خیره شدم و گفتم

 ممکنه با رفتنت رفتارش درست نشه... اونوقت چی؟ -

 ...درست می شه -

 رد گرفته بود. دلم نمی خواست به خاطر یک زنقلبم د

 که همخون خودم بود، عشقم را از دست بدهم. کارن

 میان من و مادرش گیر افتاده بود. ذهنم درگیر سؤالی

 بود که از دیشب تاروپودم را از هم پاشیده بود... با

 :صدای گرفته و خفه ای گفتم
 اگه درست نشد، قید منو می زنی یا مادرت؟ -

 .حیرت نگاهم کرد. از درون در حال گر گرفتن بودمبا 

 اینکه یک زن با خودخواهیش باعث این همه دردسر

 .باشد برایم قابل درک نبود. منتظر پاسخ کارن بودم

 کارنی که با سکوتش مرا درون سیاهچاله ای از

 ناامیدی معلق کرده بود. نچی کرد و چنگی میان

 و فرهای موهایش کشید. امروز موهایش رها بود

 درشتش آشفته نشانش می داد. نگاهم با غمی سنگین

 روی نیم رخش چرخید. لبهایش را به هم می فشرد و

 رگهای گردنش بیرون زده بود. با ناامیدی زمزمه

 :کردم
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 اگه نمی تونی انتخاب کنی... پس همین االن مادرت -

 .رو انتخاب کن و فاتحه ی این عشق سوزان رو بخون

 .تنده که به زودی به عرق می شینه این عشق یک تب

 با چشمانی که بارانی بودنش جگرم را آتش می زد به

 صورتم خیره شد. ماشین را به کناری برد و از حرکت

 ایستاد. به سمتم چرخید و باصدایی خشدار و ناراحت

 :گفت

 با حرفات به قلبم خنجر نزن... عاشقتم و نمی تونم -

 و دوسش دارم. سالهاازت دست بکشم... اونم مادرمه 

 عذاب کشیدنش رو دیدم و سنگ صبورش بودم... حتی
 اگه حق با اون نباشه عشق مادرو فرزندی نمی ذاره

 دلشو بشکنم. می خوام وقتی کنار توئم دعای خیر مادر

 ...و پدرم پشتم باشه

 چه جوری؟ وقتی انقدر داره عذابت می ده و می دونه -

 توی قلبت چی می گذره؟

 تش می کنم... تو کمی صبوری کن و درمن درس -

 .زمانی که من نیستم کاری کن دل مادرم نرم شه

 .با رفتن تو بیشتر از من متنفر میشه -

 نفس عمیقی کشید و سرش را به چپ و راست تکان

 :داد و گفت

 .نمی ذارم این اتفاق بیوفته -
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 :به چشمانم خیره شد و گفت

 تو به من و احساسم شک داری؟ -

 ک ندارم اما حس می کنم توی فضا معلقم... مینه ش -

 ...ترسم وقتی ازم دوری اتفاقی بیوفته که

 دست سردش روی دستان لرزانم قرار گرفت. دیگر

 گرمای اطمینان بخشی نداشت. با ناراحتی سرش را

 :تکان داد و گفت

 وقتی ازت دور باشم، قلب و روحمو پیش تو جا می -

 وش مراقبت هستن... دوذارم... اینجا پدربزرگ و کور

 سال درس خوندن من برای تو هم فرصتیه که با خیال
 راحت به درسات برسی، تا وقتی کنار هم قرار می گیرم

 .خیلی از مشکالتمون حل شده باشه

 دلم این رفتن را نمی پذیرفت حتی اگر عقلم تاییدش می

 کرد. بی اراده دستم را باال بردم و روی بازویم گره

 :مکردم و گفت

 خیلی دوست دارم کارن... می ترسم این دوری بالی -

 .عشقمون بشه

 دستش را روی صورتم گذاشت و با صدای گرفته ای

 :گفت

 اگه دالمون پیش هم باشه هیچ بالیی نمی تونه -

 .بینمون فاصله بندازه
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 در سکوت به چشمان اشک آلودش خیره شدم. مگر

 ریه میپسرها هم در زمانی که احساساتی می شوند، گ

 کنند؟ روی صورت هر دوی ما از اشک خیس شد و در

 سکوت به هم خیره شدیم. بند دلم چنان به چشمانش

 گره خورده بود که پلک زدنش می توانست مرا به مرز

 :مرگ بکشاند. بی اراده لب زدم

 عاشقتم کارن... چه کار کنم این ترس از وجودم -

 .بره... تو بری من تنها می شم

 :ست اشکم را پاک کرد و گفتبا انگشت ش
 هر روز باهم تماس می گیریم و حرف می زنیم. می -

 تونیم با برنامه های جدیدی دنیای مجازی با هم

 .تصویری هم ارتباط برقرار کنیم

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 کی می ری؟ -

 .هنوز وقت داریم -

 سکوت کرد و ماشین را به حرکت در آورد. به ده دقیقه

 شید که جلوی بیمارستان بزرگی پارک کرد. هر دونک

 در سکوت و متفکرانه به سمت ساختمان بیمارستان

 .قدم برداشتیم. دلم آشوب بود و ضربان قلبم باال بود

 احساس بی حالی می کردم. با قدمهای سست و بی

 رمق وارد بخش شدیم. به دنبال کارن می رفتم و سعی
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 خواهری که قلبم را کردم، حواسم رابه گندم بدهم...

 بدون دلیل به سمت خود می کشید و دلیل بودنم در آن

 .محل بود

 

 :کارن روبروی نگهبان ایستاد و گفت

 .اجازه بده خواهرش به دیدنش بره -
 :نگهبان به من نگاهی کرد و گفت

 .موردی نداره فقط زود برگردین -

 کارن تشکری کرد و دستی روی شانه ی نگهبان زد و

 ه سمت راهرویی که پیش رویمان بود حرکتبا هم ب

 .کردیم

 زیاد بستری میشه؟ -

 نگاهی به صورتم کرد و با ناراحتی سرش را رو به

 :پایین تکان داد و گفت

 .دکترش توی این بیمارستانه -

 وارد اتاق تک تخت خوابی شدیم. با دیدن فروغ پشت

 سر کارن ایستادم. نمی دانم چرا این زن به من حس

 قا می کرد. گندم خواب بود و فروغ هم رویترس ال

 رصندلی کناتخت خوابش برده بود. با شنیدن صدای

 پای ما هر دو چشم باز کردند. گندم با دیدن کارن

 :لبخندی زد و گفت
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 .چرا برگشتی؟ ببخشید عیدتو خراب کردم -

 :کارن کنار تخت ایستاد و به سمت من چرخید و گفت

 .یه هدیه برات اوردم -

 گندم روی صورتم چرخی خورد و دستی که آزاد نگاه

 بود را باال گرفت. بی اراده جلو رفتم. نیرویی خاص از

 .درون قلبم عشق خواهرانه اش را رگهایم تزریق کرد
 به سمتش رفتم و روی صورتش خم شدم. بوسه ای

 :روی صورت رنگ پریده اش نشاندم و لب زدم

 .عیدت مبارک خواهر کوچیکه -

 :انش پر آب شد و لب زدبه آنی چشم

 عید تو هم مبارک. ببخشید روز اول عید اذیتتون -

 .کردم

 ...من.این چه حرفیه خوشگ با میل خودم اومدم -

 قرار بود ایام عید بیام ببینمت فکر نمی کردم دیدارمون

 .این جوری رقم بخوره

 :فروغ با اخم به کارن گفت

 .چند دقیقه بیا بیرون... حرفی دارم -

 :لبخندی به نگاه متعجب من و گندم زد و گفتکارن 

 .شما باهم درددل کنین تا ما برگردیم -

 با رفتن کارن که می دونستم مورد خشم فروغ قرار

 :گرفته، روی صندلی کنار تخت نشستم و گفتم
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 چرا مراقب خودت نیستی؟ کارن می گفت؛ انقدر که -

 !ناراحتی کردی به این روز افتادی

 :لبهای سفیدش نشست و گفتلبخند ماتی روی 

 واقعیت کنارت نبودن،رباور کن تویی که پدر و ماد -

 از من خوشبخت تری... نمی خوان ناشکری کنم اما

 .دوست داشتم جای تو باشم

 .از تعجب خشکم زد. گندم دختر نازپروده ی پدرم بود

 :با ناراحتی سری تکان دادم و گفتم

 در سن از کجا می دونی من خوشبختم؟ منی که -

 هیجده سالگی تازه فهمیدم پدرم یکی دیگه س و مادرم

 !کی بوده

 گندم با چشمان پر اشکش دستش را به سمتم دراز

 .کرد. دستش را گرفتم. سرد و لرزان بود

 توی خونواده ای بزرگ شدی که گرمای محبتشون -

 رو چشیدی... اینو از کارن شنیدم... می دونم دلت نمی

 .خ توی شناسنامه ت برهخواست اسم بابا شاهر

 در این مورد درست میگی... اما تو هم خونواده ای -

 .داری که براشون عزیزی

 آهی کشید و به سقف خیره شد. بعد از چند لحظه

 :سکوت به صورتم نگاه کرد و با بغض گفت

 خیلی تنهام... می شه خواهرم بشی؟ -
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 قلبم لرزید. غمش از طریق نگاهش به عمق قلبم نفوذ

 :. دستش را مالیم فشردم و پاسخ دادمکرد

 .اگه خواهرت نبودم االن اینجا نبودم -

 :قطره اشکی روی صورتش چکید و گفت

 چرا زودتر به دیدنم نیومدی؟ -
 مکثی کردم و برای اینکه از زیر جوابگویی به سوالش

 :در بروم، پرسیدم

 تو که کوچکتری چرا به دیدنم نیومدی؟ -

 اد و با اشکی که روی گونهآب دهانش را با قورت د

 :اش را خیس کرده بود، گفت

 به خاطر حالم زندونی اون خونه ی پر از غمم. مادرم -

 اجازه نمی ده تنها جایی برم و با کسی رفت و آمد

 .داشته باشم

 دلم برای دردی که در کالمش نهفته بود، خون شد. بلند

 شدم و روی صورتش خم شدم. اشکش را پاک کردم و

 :ربانی بوسه ای به پیشانیش نشاندم و گفتمبا مه

 ببخشید اگه دیر اومدم اما حاال که اومدم تا آخر -

 .کنارتم... درست مثل یه خواهر تنی

 این حرف از ته دلم سرچشمه گرفت. به واقع عشقش

 در جانم رخنه کرد. غمش دیوانه ام کرد. لبخندی روی

 :لبش نقش بست و گفت
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 مادرت مهربون و دوستبه قول بابا تو هم مثل  -

 .داشتنی هستی

 شوکه شدم. باورم نمی شد این حرف از زبان شاهرخ

 :در آمده باشد. با بهت لب زدم

 این حرفو واقعا از زبون پدرت شنیدی؟ -
 

 :لبخندی زد و گفت

 اوهوم... هفته ی قبل برای مالقاتش به زندان رفته -

 د به دیدنبودم. بابا فهمید حالم خرابه... بهم پیشنهاد دا

 ...تو بیام. گفتم می ترسم... می ترسم خزان پسم بزنه

 همونطور که پدرش رو پس می زد. بابا خندید و گفت؛

 خزان مثل مادرش مهربون و دوست داشتنی... اگه منو

 پس زد، دلیل محکمی داشت و بهش حق می دم... اما

 .تو و خزان همخونین

 گهایمرعشه ای بدنم را لرزاند. حس مرموزی در ر

 جریان داشت. حال خودم رو نمی فهمیدم. میان زمین و

 آسمان معلق بودم. میلی شدید به دیدن دوباره شاهرخ

 :در قلبم زنده شد. بی اراده لب زدم

 .دفعه ی بعد با هم به دیدنش می ریم -

 :برق شادی در نگاهش موج زد. دستم را فشرد و گفت

 و خوببا اینکه کنارمون نبودی اما بابا تو ر -
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 .شناخته... خوشحالم به دیدنش راضی شدی

 :برای تمام شدن بحث لبخندی زدم و دستپاچه گفتم
 گوشیت اینجاست؟ -

 با تعجب نگاهم کرد و به میز کنار تخت اشاره کرد. به

 سمت میز رفتم و کشو را بیرون کشیدم. گوشیش را در

 .آوردم و به دستش دادم

 م بزن تا شمارهشماره ی منو سیو کن و یه زنگ به -

 تو داشته باشم... این جوری می تونیم هر روز باهم

 .حرف بزنیم

 برق شادی در چشمانش هویدا شد. تشکری کرد و

 شماره را وارد کرد. در اتاق باز شد و فروغ با اخم

 :گفت

 ممنون از زحمتی که کشیدی... گندم باید استراحت -

 .کنه

 با ناراحتی می دانستم از حضور من ناراحت است. گندم

 :گفت

 .مامان... من راحتم -

 ساکت شو... همین االن دارو دریافت کردی تا ضربان -

 .قلبت منظم شد

 لبخندی زدم و روی صورتش خم شدم. گونه اش را

 :بوسیدم و زیر گوشش زمزمه کردم
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 زود خوب شو تا بیشتر باهم حرف بزنیم. دوست -

 .ندارم دفعه بعد این جوری ببینمت
 :روی گونه ام نشست و زمزمه کردبوسه ای 

 .دوستت دارم آبجی بزرگه -

 :لبخند زنان ازش دور شدم و به آرامی لب زدم

 .منم همین طور -

 از تخت فاصله گرفتم و جلوی فروغ ایستادم. لبخند

 :پیروزمندانه ای روی لبم نشست و گفتم

 احترامت واجبه چون ماد ِر خواهرمی... ولی بدون -

 .ن و خواهرم فاصله بندازینمی تونی بین م

 :دستم را برای گندم تکانی دادم و گفتم

 .مراقب خودت باش خواهری... قرارمون یادت نره -

 از اتاق بیرون آمدم و نفس عمیقی کشیدم. گویی بار

 سنگینی از روی دوشم برداشته شد. از ته دل خوشحال

 بودم، خواهری مانند گندم داشتم. این دختر با قلب

 و چشمان پر غمش قاپ قلبم را دزدید. لبخندمهربانش 

 زنان به اطراف نگاهی کردم. خبری از کارن نبود. حتما

 توی البی بیمارستان بود. راه آمده را برگشتم و این بار

 سرحال و قبراق بودم. نور امیدی در دلم تابیده شده

 بود. حس خوب دوست داشتن... حس خوب خانواده

 شتن را با تمام وجودداشتن... حس خوب خواهر دا
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 .احساس کردم
 با دیدن کارن که تلفنی حرف می زد و با ناراحتی روی

 موهایش چنگ می کشید، فهمیدم با مادرش حرف می

 زند. چند بار دیده بودم هر وقت با مادرش تلفنی

 مکالمه می کرد اینگونه پریشان و مضطرب رفتار می

 رانی به سمتمکرد. با دیدنم مکالمه را پایان داد و با نگ

 :آمد. لبخند مرا که دید، با تعجب پرسید

 فروغ حرف بدی نزد؟ -

 :سرم را به عالمت )نه( رو به باال تکان دادم و گفتم

 .ممنون که این مالقات رو ترتیب دادی -

 :لبخند روی لبش جان گرفت و گفت

 .خوشحالم راضی هستی -

 گندم خیلی مهربون و خوبه... دلم سوخت وقتی این -

 .همه ناراحتی رو در این سن داره تحمل می کنه

 می دونستم گندم رو ببینی نظرت در موردش عوض -

 می شه. خب بهتره منم یه خداحافظی با جینگیل خانوم

 .داشته باشم و بعد برگردیم

 ابرویی باال دادم و او خندید. دستش را به سمت راهرو

 :گرفت و گفت

 س همیشه بهش منظورم گندمه... از بس ریزه میزه -

 می گم، جینگیل خانوم... اونم از شنیدن این کلمه کلی
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 .ذوق می زنه
 :بی اراده پرسیدم

 خیلی دوستش داری؟ -

 :به چشمانم خیره شد و با لبخند مهربانی گفت

 نه به اندازه ی تو... به اندازه ی یه خواهر کوچولوی -

 .مهربون دوستش دارم

 :فتملبخندی عمیق روی لبم جان گرفت و گ

 .ممنون که انقدر خوبی -

 .به خوبی تو نمی رسم -

 از من جدا شد و رفت. روی صندلی نشستم و به آن

 راهرو خیره شدم. بعد از دقایقی برگشت و با هم به

 سمت عمارت برگشتیم. در بین راه از حسم و حرفایی

 که با گندم زده بودم، برایش گفتم و رضایت و

 تی حرفم تمام شد،خوشحالی کارن دوبرابر شد. وق

 :گفت

 بعد از تعطیالت به سرعت برای شناسنامه اقدام می -

 کنیم... برای رفتن به مالقات شاهرخ باید شناسنامه ت

 .به اسم شاهرخ باشه

 

 دلیلش را می دانستم. سری به تایید حرفش تکان دادم

 و صدای ضبط با آهنگی عاشقانه در فضای ماشین
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 از بیمارستان گفته بود؛ پیچید. حرفهایی که کارن قبل

 دوباره در ذهنم جان گرفت و غم فراوانی روی دلم

 هوار شد. من بدون کارن زنده نمی ماندم... کلمه به

 کلمه ی ترانه مو به تنم سیخ می کرد. این بشر

 خودآزاری داشت. این ترانه ها آدم عاشق را ناوک

 اوت می کرد. خودش قصد سفر داشت و این آهنگ را

 !را پلی کرده بودسوزناک 

 چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارم"

 به سر سودای آغوش تو دارم

 نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست

 ندیدی جانم از غم ناشکیباست

 چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم

 به سر سودای آغوش تو دارم

 خیالت گر چه عمری یار من بود

 امیدت گر چه در پندار من بود

 بیا امشب شرابی دیگرم ده

 ز مینای حقیقت ساقرم ده

 (چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم" )همایون شجریان
 بی اراده دستانم روی دستش نشست. دستش مانند

 دست خودم سرد بود و رگهای پیشانیش بیرون زده

 :بود. با صدایی گرفته گفتم
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 کارن من طاقت دوریت رو ندارم. بمون و با هم برای -

 .رسیدن بهم تالش کنیم

 تأسف به چپ و راست تکان داد و باسرش را با 

 :صدایی گرفته و غمدار گفت

 .دارم جون می کنم با این شرایط... خیلی سخته خزان -

 ماشین را به کناری پارک کرد و به سرش را به سمتم

 :چرخاند. آهی کشید و گفت

 هر روز و هر شب این آهنگ رو گوش می دم... داره -

 م که راهی پیش پامدلم از غصه می ترکه... چه کار کن

 .نیست

 چرا نیست؟ چرا ناامیدی؟ بذار تا تابستون تالشمون -

 ...رو بکنیم... شاید مادرت

 سکوت کرد و نفس عمیقی کشید. بغضش را قورت داد

 و دستش را روی صورتش کشید. موهای تابدار بلندش

 روی نیمه ی صورتش را پوشاند. قلبم در حال انفجار

 دوهش را نداشتم. این چه عشقیبود. تاب دیدن غم و ان

 بود که اینگونه روح و جسممان را می سوزاند؟
 .به آرامی حرکت کرد. چشمان هر دوی ما بارانی شد

 .آهنگ تمام شده بود اما واو به ترانه در ذهنم حک شد

 بی قراری را از لحظه ای که خبر رفتنش را شنیده

 .بودم، تجربه کرده بودم
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 را متوقف کرد و نگاهی به کنار دیوار عمارت ماشین

 :آسمان تاریک باالی سرمان کرد و گفت

 .نمی خوام دیگه چشماتو اشکی ببینم -

 :با بغض نالیدم

 ...خودتم -

 برای آخرین بار میگم تموم تالشم رو می کنم که تو -

 رو داشته باشم... از هر راهی که بتونم این راه رو

 ...هموار می کنم

 کردم و از ماشین پیاده با کف دست صورتم را پاک

 شدم. او هم پیاده شد و با هم وارد حیاط شدیم. ماشین

 :جاوید نبود. لبخندی زد و گفت

 .زیاد جلوی این جاوید بی جنبه طنازی نکن -

 :ابرو باال دادم و با حیرت گفتم

 کی گفته من طنازی کردم؟ -

 

 خندید و با نوک انگشت روی بینیم زد و با دست به

 ش شده ام که بعد از گریه مشخص نبود بهچشمان آرای

 :چه شکلی در آمده، کرد و گفت

 .امروز خیلی خوشگل شده بودی -

 :لبخندی زدم و گفتم

 به خاطر عشقم این کارو کردم اما عشقم به موقع -
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 .نیومد

 .برای من بدون آرایش هم زیبایی -

 همه همینو می گن... اما تا یه دختر آرایش کرده و -

 نتال از کنارشون رد می شه، خط نگاهشونسانتال ما

 .به سمت اون دختر کشیده می شه

 :ابرو در هم کشید و گفت

 منو اینطور شناختی؟ -

 :با شیطنت چشمکی برایش زدم و گفتم

 .برای شناخت زمان زیادی احتیاج داریم -

 :ابرویی باال داد و به چشمانم خیره شد و گفت

 منظور؟ -

 .کردمآخرین تیر ترکشم را رها 

 وقتی از هم زیادی دور باشیم چه طوری بهم شناخت -

 پیدا کنیم؟
 :سری تکان داد و گفت

 امروز به حد کافی در این مورد حرف زدیم... باشه -

 .برای بعد

 وارد عمارت شدیم. نفس عمیقی کشیدم و به اطراف

 نگاه کردم. خبری از پدربزرگ نبود. رو به مریم کردم

 :و گفتم

 کجا رفتن؟اهالی خونه  -
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 :مریم سالمی کرد و با اتاق کوروش اشاره کرد و گفت

 کوروش خان با نیکا توی اتاقشونه... ارباب با جاوید -

 خان به فرودگاه رفت. ارباب زاده هم رفتن توی

 .اتاقشون تا دوش بگیرن

 :نگاهی به کارن کردم و گفتم

 .میرم توی اتاق لباسمو عوض کنم -

 په روبروی تلویزیونسری تکان داد و روی کانا

 نشست. وارد اتاق شدم و جلوی آینه ایستادم. آرایش

 صورتم تغییری نکرده بود. این همه از فواید مواد

 آرایشی مرغوب بود. نفس عمیقی کشیدم و روی

 .صورتم دست کشیدم. رفتن کارن برای قابل هضم نبود

 چرا از فکرم بیرون نمی رفت؟

 ستان زندگیش را دریاد ماجرایی افتادم که دختری دا

 شبکه ی اجتماعی گذاشته بود. نامزد عقدیش برای
 درس خواندن به خارج از کشور رفته بود و با یک زن

 خارجی ازدواج کرده بود. ترس از این اتفاقات دلم را

 می لرزاند. باید از هر راهی شده از رفتنش جلوگیری

 می کردم. از فردا باید به عمه ی بسیار مهربانم نزدیک

 می شدم تا در دلش جایی باز کنم. باید رفتاری را انجام

 می دادم که اصال دوست نداشتم. خودشیرینی اصال با

 .ذاتم جور نبود
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 وقتی از اتاق بیرون رفتم، دایی کامران نزدیک کارن

 نشسته بود و آرام حرف می زد. به آرامی به اتاقم

 .برگشتم تا خلوتشان را بهم نزنم

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

 

 به تلویزیون خیره شده بود اما فکرش پیش آن دوگوی

 خاکستری رنگی که سرخیش نشان از غمی داشت که

 او بر دلش نشانده بود. با ناراحتی دستی درون

 موهایش کشید و نفس عمیقی کشید. دستی روی شانه

 .اش قرار گرفت و او را از عالم پر دردش بیرون کشید
 رش لبخندی روی لببا دیدن صورت سرخ و سفید پد

 .نشاند و از روی مبل برخاست

 عافیت باشید. قشنگ مشخصه چقدر برای دیدن عمو -

 .کیوان هیجان زده این

 کامران خندید و دستی روی شانه ی پسرش گذاشت. او

 .را به نشستن دعوت کرد و خودش هم کنارش نشست

 :لبخندی زد و گفت

 اون خیلی دلم براش تنگ شده... گاهی دلم برای -

 روزایی که کتایون زنده بود و همه دور هم جمع بودیم

 .تنگ میشه... چه روزگاری داشتیم

 :نفس عمیقی کشید و گفت
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 گذشته ها گذشته بابا... بهتره در همین زمان دوباره -

 .همون دورهمیا رو راه بندازی

 می خوام اما دیگه کسی برام نمونده. جز همینایی که -

 .ی کننتوی این خونه زندگی م

 با ناراحتی رویش را به سمت تلویزیون چرخاند و

 :گفت

 ...منم که جزو این خانواده نیستم و تبعید -

 دست گرم پدرش روی دستش نشست. نگاهش به

 :چشمان نگران پدرش گره خورد. قبل از پدرش لب زد
 نمی خواد بگی... میدونم... جرمم اینه که مادرم -

 ین مادر روزی همسرثریاست... کاش یادتون میومد ا

 شما بود... شاید اگه شما هم توی رفتارتون تجدید نظر

 .میکردین، این همه سختی به جون من نمی ریختین

 کامران سری تکان داد و متفکرانه به صورت پسرش

 خیره شد. دردش را می فهمید. پدر بود و از غم

 اوالدش خواب راحت نداشت. اما خزان دستش امانت

 امانتی عزیز و گرانقیمت... پاره ی تن بود. آن هم یک

 ...عزیزترینش

 صدای زنگ آیفون که بلند شد نگاهی به ساعت

 انداخت. ضربان قلبش باال رفت. ساعت از ده گذشته

 :بود. از روی مبل برخاست و گفت
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 .اومدن -

 کارن با صدایی که به زور از حنجره اش بیرون می

 :آمد، گفت

 میشه امسال به دیدنش بری؟ -

 کامران شوکه شد. نگاهش روی چشمان پسرش که

 دودو می زد، خیره ماند. با شنیدن صدای ماشینی که

 درون حیاط پارک می شد، به خود آمد. نفسش را پر

 :صدا بیرون داد و رو به مهمانش گفت

 .بریم به استقبالشون -
 با گامهای بلند از پسرش دور شد. با قلبی آکنده از درد

 کرد و وارد حیاط شد. با دیدندرورودی را باز 

 :برادرش آغوش باز کرد و با ذوق گفت

 .خوش اومدین عزیزای من -

 .اعضای خانواده تک به تک از عمارت بیرون آمدند

 کیوان که مردی قدبلند و خوش هیکل بود با دیدن

 خزان چشمانش پر اشک شد و آغوشش را به روی

 :خواهرزاده اش باز کرد و گفت

 یا بغلم ببینمت... تو کجا بودی این همهعزیز دایی ب -

 .سال که من خبر نداشتم

 خزان مانند پرنده ای در آغوش پر مهر دایی اش جا

 گرفت بعد از آن نسرین همسر کیوان او را مهربانانه
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 در آغوش کشید و در آخر جانان بود که او را در

 آغوش کشید. بعد از روبوسی و خوش بش همگی وارد

 یک شب به یادماندنی را در ساختمان شدند و

 .خاطرشان ثبت کردند

 

 .نیمه های شب بود که هر کس به اتاقش پناه برد

 مهمانان تازه وارد در اتاقی که کنار اتاق هومن خان

 قرار داشت، وارد شدند. جانان به دعوت خزان مهمان

 اتاقش شد. کیوان کمی این پا و آن پا کرد و بعد از

 :و به پدرش کرد و گفتخداحافظی و رفتن کارن ر

 خان میشه باهم حرف بزنیم؟ -

 هومن خان نگاه خسته ای به او کرد و با نگاهی به

 :ساعت گفت

 .می شه فردا انجامش داد؟ خیلی خسته ام -

 :کیوان سری تکان داد و گفت

 ...حتما... فردا یه تهران گردی دونفره ترتیب می دم -

 .اینجوری بهتره

 و به اتاقش رفت. کیوان هومن خان سری تکان داد

 :نفس عمیقی کشید و رو به برادرش گفت

 می دونم هر کاری کردی برای محافظت از خزان بود، -

 اما دلخورم چرا منو محرم ندونستی؟
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 کامران نفس عمیقی کشید و کنار پنجره ی رو به

 حیاطش ایستاد. دستانش را پشت کمرش در هم گره

 :کرد و گفت

 کتایون دادم، نباید افراد زیادی به خاطر قولی که به -

 از وجود خزان باخبر می شدن. هر چی تعداد کسانی که
 از وجود خزان باخبر می شدن، بیشتر می شد، احتمال

 لو رفتن مسئله بیشتر می شد. حتی پسرای خودمم تا

 .تابستون سال گذشته خبر نداشتن

 منو از خودت و خان جدا دونستی؟ -

 نهفته بود. نیم نگاهی به دلخوری در کالم برادرش

 :صورتش کرد و گفت

 نه... جدا نبودی اما زنی داشتی که بی بروبرگرد یه -

 روز از دهنت می پرید و رازمونو پیشش فاش می

 کردی. بعد از اون دیگه این راز نبود... ممکن بود

 اولش چیزی نگه ولی اگه یک در هزار از دهنش می

 زد، دیگه نمی شد پرید و به دخترت یا پسرت حرفی می

 .این ماجرا رو جمعش کرد

 :کیوان سری به تایید حرف برادرش تکان دادو گفت

 با دیدن خزان دلم هوای کتایون رو کرده... فردا با -

 خان می رم سرمزارش... باورم نمی شه، این همه سال

 ...مرگ کتایون رو از همه مخفی کردی
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 یه بار از اینکه انقدر سرت گرم زندگی خودت بود، -

 .شک نکردی چرا کتایون هیچ تماسی باهات نمی گیره

 :کیوان سرش را رو به پایین تکان داد و گفت

 درسته... در این مورد خیلی بی خیال بودم. فکر می -

 .کردم وقتی تو می گی جاش امنه... باید اعتماد کنم
 :کامران نفس عمیقی کشید و گفت

 و کردیم کهگذشته ها گذشته... من و خان کاری ر -

 فکر می کردیم به صالح خزانه... اگه شاهرخ می فهمید

 خزانی وجود داره محاله تا االن ساکت می موند. باید

 .به وصیت کتایون عمل می کردم

 االن چی؟ مشکلی نداری برگرده پیش شاهرخ؟ -

 نفس عمیقی کشید و سرش را به چپ و راست تکان

 :داد و گفت

 با خودشه... نوزده سالشه ونه... االن دیگه انتخاب  -

 .می تونه خوب و بد خودشو تشخیص بده

 چیزی از تصمیمش نگفته؟ -

 راضی به بودن با شاهرخ نیست. حتی قبول نمی کرد -

 .اسمش توی شناسنامه ش بره

 اگه می دونستم ماجرا از چه قراره اون شاهرخ بی -

 .همه چیزو خفه می کردم

 :ت و گفتدست کامران روی شانه اش قرار گرف
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 ...گذشته ها رو فراموش کن -

 

 :کیوان با دقت به صورتش خیره شد و گفت

 تو تونستی فراموش کنی؟ امشب با هر بار نگاه -

 کردن به خزان دلم آتیش گرفت... حالم گرفته س

 ...کامران

 .با این حرفا گذشته تغییری نمی کنه -

 پس چرا تو هنوز ثریا رو نبخشیدی؟ اونم جزو همون -

 ذشته بود. کارن که پیش ما بود می دیدم که ثریا چقدرگ

 .ناراحته... نه اون ازدواج کرد نه خودت

 کامران از شنیدن این حرف یکه خورد. با بهت به

 :صورت برادرش خیره شدو گفت

 کارن بهت حرفی زده؟ -

 ...نه... اما صورت غمزده ی کارن هنوز شاداب نشده -

 یست... حیرت میاصال شبیه جوونای همسن خودش ن

 کنم از اینکه انقدر به فکر خزان و زندگیش بودی اما

 به فکر زندگی پسرای خودت نبودی... اون از کاوه که

 دل برگشتن به ایرانو نداره... اینم از کارن... هنوز

 نفهمیدی چقدر این جدایی شما روی زندگیش اثر

 گذاشته؟

 :با ناراحتی سری تکان داد و گفت
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 لقی بود که باید کنده می شد... فکرثریا دندون  -

 .بیمارش رو نمی تونستم اصالح کنم
 .تو نباید اصالحش می کردی باید درمانش می کردی -

 :با کالفگی دست پشت گردنش کشید و گفت

 بی خیال این موضوع... نمی خوام در موردش حرف -

 .بزنم

 :کیوان نفس عمیقی کشید و گفت

 .اوکی... دیگه حرفی نمی زنم -

 تا کی ایران می مونی؟ -

 تا دو هفته هستیم. خیلی دلم برای ایران تنگ می -

 شه... چند روز پیش به نسرین می گفتم؛ بهتره ما هم

 برگردیم ایران... جاوید خیال ترک ایرانو نداره... دلم

 .نمی خواد همه عمرش پی عیاشی بگذره

 :کامران نفس عمیقی کشید و گفت

 که باشی وطن یه چیز دیگه فکر خوبیه. توی بهشتم -

 .ست... این خاکه که ریشه های آدما رو قوی می کنه

 جاویدم از تنهاییه که به دوستاش پناه می بره... البته

 .شیطنتشم زیاده

 کیوان لبخندی زد و سرش را به سمت برادرش چرخاند

 :و گفت

 نسرین قبول کنه، برمی گردم... خسته شدم از -
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 خواهر و برادرش رو داره... تا تنهایی... نسرین اونجا

 وقتی کارن اونجا درس می خوند منم دلم به بودن یه
 همخون اونجا خوش بود. از وقتی اومده منم هوایی

 .شدم برگردم

 .فکر خوبیه -

 :کیوان نفس عمیقی کشید و گفت

 بهتره برم توی اتاقمون... تو هم خسته ای... ممنون -

 اطر ما از زندگیاز پذیرایی خوبت... این مدت به خ

 .عادیتون دور میشین

 :کامران لبخندی زد و گفت

 .این چه حرفیه... این خونه به تو هم تعلق داره -

 .صاحبخونه ای و حکم مهمون نداری

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

 صدای آالرم گوشیم نگاهم را از جانان گرفت و به

 سمت گوشی چرخاند. با دیدن اسم کارن عذرخواهی

 از اتاق بیرون آمدم. وارد حیاط شدم و تماس راکردم و 

 .برقرار کردم

 سالم عزیزم... خوبی؟ -
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 - یکار م ی؟ چیسالم به روی ماهت ...ممنون تو خوب

 کردی؟

 - زدیمیممنون منم خوبم ...با جانان حرف م ...

 -؟یباهاش راحت

 لبخندی زدم و یاد حرفهای زیادی که از شب پیش باهم

 .دمزده بودیم، افتا

 اوهوم... خیلی دختر خوبیه... می گفت وقتی خارج -

 بودی زیاد خونه شون رفت و آمد داشتی... بهم نگفته

 !بودی

 .بحثش پیش نیومده بود... فکر نمی کردم مهم باشه -

 می تونی امروز بیای اینجا؟ -

 چطور؟ -

 می خوام عید دیدنی عمه م برم... راستش آدرس -

 .خونه شو خوب بلد نیستم

 خیلیم عالی... حتما میام. االن چه کاره ای؟ بقیه -

 ...چکار می کنن

 دایی کیوان و پدربزرگ باهم رفتن بیرون... باباتم -

 داره با زن دایی نسرین در مورد برگشتنشون به ایران

 حرف می زنه... فکر کنم قصد برگشت دارن. جانان می

 گفت، اگه مادرش راضی بشه اونا هم برمی گردن
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 .ایران
 :با صدایی که حیرتش را نشان می داد، گفت

 جدی می گی؟ -

 آره... جانان خیلی مشتاقه ایران بمونه... با جاوید و -

 .بچه ها قرار گذاشتن فردا بریم دربند، تو هم باید باشی

 .مگه میشه تو باشی و من نباشم -

 :از ته دل ذوق زدم و گفتم

 می دونستی چقدر عاشقتم؟ -

 :خندید و گفت

 .نه... بگو تا بدونم -

 :خندیدم و گفتم

 .نمی گم تا توی خماریش بمونی -

 بعد از کلی شوخی کردن و سربه سر هم گذاشتن،

 تماس رو قطع کردم و به اتاق برگشتم. جانان در حال

 حرف زدن با تلفن بود با دیدن من سریع خداحافظی

 :کرد و تماس را قطع کرد. با لحن شوخی گفت

 .. کی بود که نباید من می فهمیدم؟مشکوک می زنیا. -

 :لبخندی زدم و گفت

 بی خیال دختر... خودت چرا زود تماست رو قطع -

 کردی؟

 :خندید و ادایم را به شوخی در آورد و گفت
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 بی خیال دختر... راستی شنیدم تو یه خواهر دیگه هم -

 داری... می تونم ببینمش؟

 :به یاد گندم افتادم و گفتم

 باهاش تماس بگیرم... اگه حالش خوب حتما... باید -

 .بود برای فردا میریم دنبالش

 

 جانان با کنجکاوی سؤاالتی در مورد خودم و خانواده

 ام پرسید. وقتی به خودمان آمدیم که صدای زنگ

 آیفون مژده ی آمد ِن کارن را می داد. وقتی کارن به

 پذیرایی وارد شد من و جانان در بدو ورود روبرویش

 رفتیم. جانان خیلی راحت دستش را دراز کرد وقرار گ

 با کارن دست داد. با دیدن لبخند کارن و احوال پرسی

 گرمش حس حسادت تا عمق قلبم تیر کشید. یک روز

 چنین حسی را به رابطه ی کارن با گندم داشتم. لبخندی

 زدم و به روی خود نیاوردم. زیادی حساس شده

 ...بودم

 ن جانان با ذوق فراوانبعد از کمی خوش و بش کرد

 .بسته ی کادو پیجی به عنوان سوغات دست کارن داد
 کارن با ذوق باز کرد. ادکلن خوش عطری بود. برای

 من هم ادکلن اورده بود. نفس عمیقی کشیدم و توی

 (ذهنم به خودم تذکر دادم )جانان دخترعموی کارنه
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 نیم ساعتی که گذشت، از دایی کامران برای رفتن به

 ی ثریا اجازه گرفتم. وقتی جانان فهمید برای خانه

 :دیدن مادر کارن می رویم با ذوق زیادی گفت

 .می شه منم به دیدنشون بیام. خیلی وقته ندیدمش -

 :با تعجب نگاهش کردم. کارن لبخندی زد و گفت

 .خوشحال میشه اگه ببینتت -

 :دایی کامران با تعجب گفت

 مگه شما ثریا رو دیدین؟ -

 وان لبخندی زد و با تکان دادن سرش حرفدایی کی

 :برادرش را تایید کرد و گفت

 زمانی که کارن اونجا بود، سالی یه بار به دیدنش -

 میومد و خونه ی ما ساکن می شد. برای کریسمس هم

 باهم در یک کشور دیگر قرار داشتیم... بیشتر کشورای

 .دور و اطراف رو باهم چرخیدیم

 ری نکشیده بودند. همیشهپس آن طورها هم درد دو

 فکر میکردم کارن در آن کشوری که درس خوانده

 !غریب و تنها بوده
 مادر و فرزند بدون اطالع دایی کامران باهم دیدار

 داشتند. شنیدن این موضوع قلبم را شکست. حس

 .اینکه کارن خیال دور زدنم را دارد، حالم را خراب کرد

 خود نیاوردم و باز هم به خاطر جمع خانواده به روی
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 .در سکوت به حرفایشان گوش دادم

 دایی کیوان به آرامی خاطرات تفریحات خانوادگیشان

 همراه با ثریا و کارن را تعریف می کرد و دایی کامران

 مانند من مات و مبهوت به دهانش چشم دوخته بود. به

 خیال خودش پسرش را به خارج از کشور فرستاده بود

 گی مادرو فرزندی کم کند. اماتا حدی از این وابست

 رودست خورده بود. دایی کیوان وقتی فهمید برادرش

 :شوکه شده، سری تکان داد و گفت

 شرمنده اون زمان بهت نمی گفتم چون می ترسیدم -

 کارن رو تحت فشار قرار بدی... آرامش کارن برام مهم

 ...بود. حال روحیش در اون زمان خراب بود

 :زد و سرش را تکان داد و گفتدایی کامران تلخندی 

 مشکلی نیست... کارن برای خودش مردی شده... من -

 کاری به روابطش با مادرش ندارم... از اول هم

 .انتخابش مادرش بود

 جمله ی آخر دایی کامران کنایه آمیز بود. وقتی به

 صورتش نگاه کردم، نگاهش روی صورت من خیره
 می خواست به من مانده بود. توی دلم خالی شد. انگار

 ...بفهماند کارن چقدر وابسته به مادرشه

 بعد از دقایقی که به اندازه یک سال گذشت، به اتاقم

 رفتم و هدیه ای که به عنوان عیدی برای عمه ثریا
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 .خریده بودم را درون ساک دستی مخصوصش جا دادم

 وقتی از اتاق بیرون آمدم، کارن با دیدن ساک با چشم

 :اشاره کرد

 ون دیگه چیه؟ا -

 :لبخندی زدم و گفتم

 !بعدا می فهمی -

 از خانواده خداحافظی کردیم و به همراه کارن و جانان

 .برای عید دیدنی با عمه ی نامهربانم راهی شدیم

 جانان سه سال از من بزرگتر بود و نسبت به من خوش

 صحبت تر و امروزی تر بود. صورت زیباو چشمهای

 یگر متمایز میکرد. حتیدرشتش او را از دختران د

 چشمان رنگی من به زیبایی و درشتی او نبود. بدون

 هیچ تعارفی جلوی ماشین کنار کارن نشست. کارن به

 من نگاه کرد تا حرفی به جانان بزند که با دست او را

 .به سکوت واداشتم

 بدون هیچ حرفی پشت ماشین سوار شدم. رفتار جانان

 .در تصورم می گنجید خیلی صمیمانه تر از آنی بود که
 همه تصوراتم از کارن و آینده ام در هاله ای از ابهام

 فرو رفت. فکر اینکه کارن قصدش از رفتن و دور

 شدن، نقشه ای باشد تا از شر برزخی که به خاطر من

 به آن دچار شده بود، راحت شود قلبم را می فشرد. با
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 .نگفتن گذشته اش اعتمادم را کم کم از دست می دادم

 حاال که بیشتر فکر می کردم، شاید تعجبش از برگشتن

 دایی کیوان به ایران بی دلیل نبوده... انقدری که جانان

 او را می شناخت من در این شش ماه و اندی از او

 شناختی نداشتم. حس بدی مرا از درون به آتش می

 ...کشید

 وقتی کارن ماشین را به حرکت در آورد. جانان مانند

 جادو شروع به حرف زدن کرد. چنان با ذوقوروره ی 

 دستانش را تکان می داد و نگاه کارن را به سمت خود

 می کشید، انگار نه انگار خزانی در آن ماشین وجود

 دارد. تا رسیدن به مقصد مدام از اتفاقاتی که در نبود

 کارن افتاده بود، حرف می زد و گاهی به گذشته هم

 تی از دوستاننقب می زد. گاهی کارن سؤاال

 مشترکشان می پرسید و من هاج و واج به آن دو نگاه

 .می کردم

 

 در سکوت تلخ و زجرآوری به حرفایشان گوش م

 دادم و در خود فرو م پاشیدم .جانان چنان

 .پرحرارت با کارن برخورد م کرد که شک برانگ ر یی بود

 کارن دوبار به آینه نگاه کرد و وقت نگاهم را از او

 کم کم سکوتش بیشی شد و گاه جوابگرفتم، 
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 های کوتاه به جانان م داد .حس غریبه بودن در

 آن جمع سه نفرم آزاردهنده بود .به نظرم با خلوت

 بی

 رمان طولینهای تهران در ایام عید مسبودن خیابا

 تر از همیشه بود.

 وقتی به مقصد رسیدیم، جانان با لبخند به عقب چرخید

 :و گفت

 انقدر ساکتی؟ خزان تو همیشه -

 :لبخندی پردردی روی لب نشاندم و با کنایه گفتم

 نه در این حد اما خاطرات مشترک شما مجالی به من -

 !نداد تا حرفی بزنم. وگرنه کارن منو خوب می شناسه

 کارن با نگاهی که نگرانیش عیان بود به صورتم خیره

 :شد و به آرامی بدون اینکه جانان متوجه شود، پرسید

 بی؟خو -
 :برایش پشت چشمی نازک کردم و لب زدم

 !عالیم -

 از ماشین زودتر از آن دو پیاده شدم. به سمت در

 ورودی رفتم و بدون اینکه در انتظار آن دو بایستم،

 دکمه ی زنگ را فشردم. قبل از رسیدن جانان به من

 :صدای ثریا در گوشم پیچید

 خزان تویی؟ درست می بینم؟ -
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 م را نداشت. لبخندی به دوربین زدم وانگار انتظار دیدن

 :گفتم

 بله عمه جون... مهمون نمی خوای؟ -

 .بیا تو -

 در با صدای تیکی باز شد و به عقب نگاه کردم. کارن

 به من خیره شده بود و جانان به سمتم می آمد. انقدر

 ناراحت بودم و خون و خونم را می خورد که نگاه

 م مسیر راه بهپرسشگر کارن برایم مهم نبود. تما

 انتظار کلمه ای از طرف او بودم تا مرا داخل آدم حساب

 کند و وارد بحثشان شوم. حس سرخوردگی تمام وجودم

 .را گرفته بود

 بدون رعایت حال مهمانم خودم وارد ساختمان شدم و

 جانان و کارن پشت سرم وارد شدند. از درون در حال

 بود. درگر گرفتن بودم و دستانم به رعشه افتاده 
 سکوت سوار آسانسور شدیم. وقتی پشت در رسیدیم،

 کنار ایستادم و کارن سالم کنان وارد خانه شد. ثریا با

 دیدن پسرش ذوق زده او را در آغوش کشید و احوال

 پرسی کرد. در همین حین با دیدن من و جانان ذوق

 :زده به جانان نگاه کرد و گفت

 .وای خدا... ببین کی اینجاست -

 ن را رها کرد و با شوقی از ته دل او را در آغوشکار
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 کشید. آغوشی که من در حسرت آن بودم. با اینکه با

 .من نسبت خونی داشت این اشتیاق را نشان نمی داد

 بعد از جانان مرا هم در آغوش گرفت و خیلی عادی

 احوالم را پرسید. سال نو را تبریک گفتم و با دعوتش

 وسایل سفره ی هفت همگی روی مبل ها نشستیم.

 .سینش روی میز عسلی با سلیقه و زیبا چیده شده بود

 در سکوت نشستم و کارن بعد از تمام شدن احوال

 پرسی و مبارک باد گفتن های ما به آشپزخانه رفت. به

 مادرش در پذیرایی از ما کمک می کرد و ثریا مبلی که

 بین من و جانان قرارداشت را برای نشستن انتخاب

 :وقتی پذیرایی تمام شد، رو به من گفت کرد.

 .از گندم خبر داری؟ شنیدم دیروز به دیدنش رفتی -

 :به آرامی پاسخ دادم
 بله... هم دیشب هم امروز باهم تماس داشتیم خدا رو -

 .شکر حالش خیلی خوب بود. مرخص شده

 

 :سری به تایید حرفم تکان داد و گفت

 ود، نتونستم تاآره خبر دارم... حالم زیاد خوش نب -

 .بیمارستان برم اما با تماس تلفنی جویای حالش بودم

 فروغ می گفت بعد از دیدارتون حال گندم خیلی بهتر

 .شده



 

 
1397 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 .خدا رو شکر... منم آرزومه گندم رو سالم ببینم -

 :آهی کشید و رو به جانان گفت

 تا ایران هستین یه روز با پدرو مادرت باید مهمون -

 .به اینجا یه سورپرایز جذاب بود من باشید. اومدنت

 بازهم تمام حرفها به سمت جانان سوق پیدا کرد. بعد از

 یک ساعت دیگر خسته و کالفه شده بودم. نگاه به

 ساعتم می کردم و منتظر بودم حرفشان تمام شود تا به

 عمارت برگردیم. وقتی نگاهم با نگاه کارن گره خورد،

 .م را پرسیداشاره ای به من کرد و دوباره حال

 پوزخندی زدم و به زمین خیره شدم. مثال می خواستم

 در این دیدار با مهربانی کردن تخم محبتم را در دل
 عمه ام بکارم... تالش من در این راه بی ثمر بود وقتی

 ...از کارن آبی گرم نمی شد

 بعد از حدود یک ساعت و نیم از روی مبل برخاستم و

 :رو به ثریا گفتم

 ...ن ببخشید اینو می گم، من باید برگردمعمه جا -

 ...اومدم برای عرض تبریک

 دست در کیفم بردم و هدیه ای که برایش گرفتم را به

 دست گرفتم و روبرویش ایستادم. با دیدن هدیه با بهت

 :از روی مبل برخاست و گفت

 این چیه؟ -
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 یه هدیه ی ناقابل از طرف کسی که خیلی دوستتون -

 رم هر بار که ازش استفاده می کنین،داره... امیدوا

 .لبخند روی لباتون بشینه

 باورش نمی شد هدیه از طرف من باشد. نگاهی به

 :کارن کرد و کارن شانه ای باال انداخت و گفت

 .من خبر نداشتم -

 :جانان لبخند زنان و سرحال بلند شد وگفت

 ثریا جون منم براتون یه سوغاتی ناقابل گرفتم انشاهلل -

 بعد که اومدم براتون میارم. اومدنم ناگهانی شد، سری

 .آمادگی نداشتم

 :با خنده به مانتویش اشاره کرد و گفت
 .حتی درست و حسابی لباس نپوشیدم -

 منتظر بودم تا هدیه را باز کند. کارن به کادو اشاره

 :کرد و گفت

 .مامان بازش کن تا ما هم ببینیم -

 :دو گفتثریا با لبخندی به صورتم نگاه کر

 ممنون... من باید برات هدیه می خریدم... همیشه -

 .بزرگترا عیدی میدن

 از این حرفش که کمی رنگ مهربانی داشت لبخندی

 :عمیق روی لبم نشست وگفتم

 فرقی نداره اصل اینه که نشون دهنده ی محبت و -
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 .عالقه باشه

 کادو را باز کرد و با دیدن تابلوی نقاشی که طرح

 .د لبخند جذابی روی لبهایش نقش بستمینیاتور بو

 نمونه ی یکی از این تابلوها را سری قبل در خانه اش

 دیده بودم. می دانستم از این طرح خوشش می آید. با

 :ذوق نگاهی به طرح کرد و گفت

 .خیلی زیباست... ممنون عزیزم... خیلی عالیه -

 کلمه ی عزیزم گفتنش تا عمق جانم نفوذ کرد. لبخند

 :پاسخ دادمزدم و 

 .خوشحالم خوشتون اومد -
 

 :جانان با شوق نگاهی به نقاشی کرد و گفت

 بی نظیره... منم خیلی خوشم اومد. یادم بنداز قبل از -

 .رفتن از ایران منم از این تابلوها بخرم

 .سایز تابلو زیاد بزرگ نبود و قاب ظریفش جاگیر نبود

 زبرای همین راحتی درون ساک دستیم جا شد. سای

 بزرگش قیمتش نجومی بود و در حد توانم نبود. بعد از

 کمی حرف زدن کارن و جانان هم خداحافظی کردند و با

 هم از خانه ی ثریا بیرون آمدیم. وقتی به سمت

 آسانسور می رفتیم، انگار حرفی یادش آمده باشد،

 :دستش را باال برد و گفت



 

 
1400 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 رونراستی خزان جان... گندم می گفت، فردا قرار بی -

 رفتن باهم دارید... درسته؟

 :لبخندی زدم و گفتم

 ...بله... ازش پرسیدم، گفت حالش خیلی بهتره -

 :دستم را گرفت و گفت

 ...خیلی مراقبش باش... ممکنه سرما به تنش بشینه -

 .چون کم خونی داره گاهی زود غش می کنه

 :کارن سری تکان داد و گفت
 ت راحت هوایمامان منم باهاشون می رم... خیال -

 .گندم رو دارم

 بعد از توصیه های آخر سوار آسانسور شدیم و دوباره

 آن راه طوالنی را برگشتیم. راهی که در اصل شاید

 بیست دقیقه هم نمی شد اما برای من کشدار بود و تمام

 ...نشدنی بود

*********** 

 در تمام مسیری که از دربند باال می رفتیم، جانان پا به

 حرکت می کرد. حسی که از چشمانش پای کارن

 تراوش می کرد، قلبم را به درد می آورد. جانان با تمام

 قعشقم بود. عشقی که در برابرخوبیهایش عاش

 خوش زبانی های او خلع سالح بود و توان کنار کشیدن

 .از این همراهی را نداشت
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 ر ما حرکت می کرد و با یکی از پسرهایجاوید پشت س

 .ده بودگروه هم صبحت ش

 من و گندم پا به پای هم حرکت می کردیم و از گذشته

 ها برای هم حرف می زدیم. انقدر نگاهم به کارن و

 جانان زوم شده بود، لحظه ای فراموشم شد، در کنار

 :گندم حرکت می کنم. گندم به آرامی گفت
 خزان مشکلی پیش اومده؟ -

 :با تعجب نگاهش کردم. لبخندی زد و گفت

 ی خودت فرو رفتی... کارن می گفت، توخیلی تو -

 دختر سرزنده و شادی هستی ولی امروز برخالف بقیه

 !زیاد شاد نیستی

 نفس عمیقی کشیدم و لبخندی مصنوعی روی لب

 :نشاندم و گفتم

 تموم فکرم پیش پدرمه... امسال اولین ساله که -

 کنارش نیستم. اولین ساله خونه ی پدریم سوت و

 سال نو سرمزار مامان زهرام می کوره... باید برای

 ...رفتم اما نشد

 .خیلی سخته بتونی بین دو خانواده خودتو تقسیم کنی -

 اومدن دایی کیوان و خانواده ش به ایران دست و -

 .پای رفتنم رو بست. همه ی حواسم پیش پدرمه

 :با تأسف سری تکان داد و گفت
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 خیلی دوسش داری؟ -

 .. در حال حرف زدننگاهم به کارن و حرکاتش بود.

 دستانش را باال و پایین می کرد و جانان با اشتیاق به

 اطرافش نگاه می کرد. انقدر حواسم پرت شده بود که

 .صدای گندم مرا از جا پراند

 خیلی سخته جواب بدی؟ -
 با حیرت نگاهش کردم. متوجه منظورش نشدم. لبخندی

 :زد و گفت

 می گم خیلی دوستش داری؟ -

 

 

 .، انگار خیلی تابلو بازی در آورده بودمشوکه شدم

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 کیو؟ -

 :خندید و گفت

 مشکوک می زنی، آبجی بزرگه... خب منظورم -

 ...باباته

 :لبخندی زدم و با اطمینان لب زدم

 مردترین مر ِد زندگیمه... میشه دوستش نداشت؟ _

 :چشمانش برقی زد و گفت

 هم بیشتر آشنا بشی همین حس رو اگه با بابا شاهرخ -
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 ...بهش پیدا می کنی

 اطمینانی به این مورد خاص نداشتم. فقط سری تکان

 دادم و به صورت گندم خیره شدم. رنگش به شدت

 پریده بود و در آن هوای خنک بهاری دانه های عرق
 روی پیشانیش نشسته بود. با نگرانی دست سردش را

 :در دست گرفتم و گفتم

 خوبه گندم؟حالت  -

 :با نگاهی قدرشناسانه نگاهم کرد و گفت

 چقدر خوبه آدم یه آبجی مهربون داشته باشه که -

 .نگرانش باشه

 :قلبم زیرورو شد. با نگرانی دستش را فشردم و گفتم

 اگه حالت بده استراحت کن... نمی خوام از این گردش -

 .آسیبی ببینی

 :نفسش به شماره افتاده بود. به آرامی گفت

 خیلی مهم نیست... فقط خسته شدم و ضربان قلبم باال -

 رفته... چون کم خونی دارم نسبت به افراد عادی بیشتر

 .خسته می شم و نیروی کم میارم

 :ایستادم و گفتم

 .باید استراحت کنیم -

 او را به سمت یکی از رستورانایی که در سمت

 راستمان قرار داشت کشیدم و به دیواری که پر از
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 .ه های سرسبز بود تکیه دادیمشاخ

 .بهتره بهشون خبر بدی... بعدا نگران می شن -

 :آهی کشیدم و گفتم
 اگه کسی نگران می شد، در این مسیر حواسش به ما -

 .بود... همه برای خودشون یک همراه دارن

 :به کارن اشاره کرد و گفت

 کارن نگران می شه... االن دختر عموش رو دیده -

 .بفهمه ما نیستیم نگران می شهسرش گرمه... 

 :پوزخندی زدم و توی دلم گفتم

 .حقشه نگران شه -

 :اما در نگاه گندم شانه ای تکان دادم و گفتم

 .خودش حال تو رو می دونه... نگران نمی شه -

 .صدایی از کنار گوشم شنیده شد

 مشکلی پیش اومده بچه ها؟ -

 

 خندان به بیبه سمت چپ برگشتم .جاوید با ل

 تکان دادم و گفتم سریه شده بود .یرصورتم خ:

 - رستوران یمدم خسته شده ...ما توی همنه ...گن

 یکنیم و بعد از خوردن صبحونه برم یم تراحتاس

 گردیم خونه...
 - کردید با هم تراحنذارم برگردید ...اس ینه ...نم
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 رو ادامه م دیم یرمس.

 .تادنگاهم به مسیری که بچه ها از آن می گذشتند، اف

 :نچی کردم و گفتم

 داره سرباالیی ها سخت تر می شه و برای گندم -

 سخته... تا همین جاشم خیلی عالی بود. من و گندم

 .برمی گردیم تا برنامه ی گروه بهم نخوره

 جاوید قصد مقاومت داشت. با دست بازویش را کشیدم

 :و به سمت مخالف هول دادم و با لبخندی گفتم

 من و خواهرم نشی... برو پیش میشه مزاحم خلوت -

 ..خواهرت و دوستات

 شما هم عضو همین گروهین... نمی تونم تنهاتون -

 .بذارم

 اما ما می خوایم تنها باشیم... مگه نه گندم؟ -

 :گندم لبخندی زد و گفت

 .بله... انقدرم بزرگ شدیم که از پس خودمون بربیایم -

 :رزیدصدایی از پشت جاوید به گوشم خورد و قلبم ل

 چرا حرکت نمی کنین؟ مشکلی پیش اومده؟ -

 :گندم با لبخند به صورت کارن نگاه کرد و گفت

 .مشکلی نیست شما به راهتون ادامه بدین -

 :کارن با حیرت به صورت گندم خیره شد و گفت
 حالت خوبه؟ -
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 قبل از اینکه گندم با لبخند جوابش را بدهد، خیلی سرد

 :جواب دادم

 فقط خسته شده... شما به راهتون حالش خوبه... -

 .ادامه بدید، من خودم مراقب خواهرم هستم

 حسی که از کلمه ی خواهر در جانم ریشه دواند، خیلی

 شیرین و دوست داشتنی بود. حس مالکیت داشتم و در

 برابرش احساس مسئولیت می کردم. کارن رو به

 :جاوید کرد و گفت

 ا برو تا گردشمن می رسونمش خونه... تو با بچه ه -

 .امروز خراب نشه

 :جاوید سری تکان داد و گفت

 ...می تونم مراقبشون باشم -

 برو پیش جانان... هر چی باشه به خاطر خواهرت -

 .این گروه رو جمع کردی

 :با اخم به کارن نگاه کردم و گفتم

 احتیاجی به کمک هیچ کدومتون نداریم... من می -

 .برسونمتونم خواهرمو سالم به خونه ش 

 :کارن با حیرت به چشمان پرخشمم خیره شد و گفت

 !شما که وسیله ندارید -
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 :بدون توجه به سوالش رو به گندم گفتم

 بریم داخل رستوران یه صبحونه دونفره بزنیم توی -

 .رگ

 گندم مظلومانه نیم نگاهی به کارن کرد و به صورتم

 :خیره شد وگفت

 .نمی دونم... هر چی تو بگی -

 ن اینکه به صورت متحیر کارن نگاه کنم، رو به هربدو

 :دوی آنها گفتم

 فکر کنم متوجه شدین... دوست دارم با خواهرم تنها -

 .باشم

 :کارن با ناراحتی گفت

 خزان؟ -

 این بار با دلخوری نگاهش کردم و خیلی سرد جواب

 :دادم

 لطفا برید و ما رو تنها بذارید. این همه راه رو باهم -

 به راحتی می تونیم برگردیم. احتیاج نیستاومدیم 

 .نگران باشید... اون پایین پراز تاکسی بود
 دست گندم را گرفتم و در برابر نگاه متعجب کارن وارد

 .رستوران شدیم. کارن و جاوید با هم پچ پچ می کردند

 باید فاتحه ی این عشق ممنوعه را می خواندم. بی خود
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 ف بود. پسرش را بهنبود، دایی کامران انقدر مخال

 خوبی می شناخت... باید این شناخت را من هم پیدا می

 .کردم تا راحت دل ببرم

 صبحانه ی لذیذی در کنار هم خوردیم. بر خالف آنچه

 تصور می کردم، کارن وارد رستوران نشد. من هم با

 حرص تمام لقمه هایم را قورت دادم و به خودم قول

 د از جنس مذکر ضربه میدادم، قوی باشم. بار اولم نبو

 خوردم. اولی شروین بود که روح و جسمم را داغون

 کرد... کارن هم نشان داد، برخالف حرفها و رفتارش

 ...خیلی زود وا داده

 بعد از خوردن صبحانه که با تعریفات گندم از مدرسه و

 .دوستانش خیلی طول کشید، از رستوران بیرون آمدیم

 :رو به گندم گفتم

 که رسیدیم، یه ماشین دربست می گیرم تا اذیتپایین  -

 ...نشی

 .الزم نکرده... خودم می رسونمتون -

 .با دیدن کارن که با اخم کنارم راه می آمد، شوکه شدم

 برخالف ظاهر بی تفاوتم از ته دل خوشحال شدم که
 همراه بچه ها نرفته بود. دلم را شکسته بود و جای

 .حرف باقی نگذاشته بود

 که جوابی بدهم به راهم ادامه دادم. میبدون این
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 دانستم اگر مخالفت کنم، به حرفم گوش نمی دهد. هر

 .چه کمتر همکالمش می شدم، بهتر بود

 نمی خواستم گندم به حسم پی ببرد. باید این حس را از

 همین امروز درون قلبم دفن می کردم. من و کارن برای

 ...هم ساخته نشده بودیم

 ت گذشت. کارن فهمیده بود،تمام مسیر در سکو

 دلخورم... ضبط را روشن کرد و تا رسیدن به مسیر به

 .آهنگ گوش کردیم

 وقتی ماشین کنار ساختمانی که خانه ی شاهرخ بود، از

 .حرکت ایستاد، گندم پیاده شد. من هم پیاده شدم

 همدیگر را در آغوش گرفتیم و روی پیشانیش را

 ر شده بود... حس میبوسیدم. عالقه ام به او چند براب

 ...کردم دورشدن از او برایم دشوار شده

 خیلی خوشحال شدم امروز همراهم بودی. رفتی خونه -

 .خوب استراحت کن و مراقب خودت باش

 ممنون که دعوتم کردی... بعد از مدتها خیلی حالم -

 بهتره. از اینکه خواهری مثل تو دارم روی ابرا قدم می

 .ذارم
 .ه س عزیزماین حس دو طرف -

 :بوسه ای روی گونه ام نشاند و زیر گوشم گفت

 قول بده پسر عمه ی منو اذیت نکنی... می دونم ازش -
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 .دلخوری اما زیادی سخت نگیر

 :با لبخند کجی نگاهش کردم و گفتم

 .شیطون نشو... برو خونه تا خیالم راحت شه -

 با تکان دادن دستش از کارن خداحافظی کرد و بعد از

 ی آخری که بینمان ردو بدل شد، وارد ساختمانبوسه 

 شد. من هم سوار ماشین شدم و کارن بدون هیچ حرفی

 .ماشین را به حرکت در آورد

 

 بعد از چند دقیقه که به سکوت گذشت، ضبط را

 :خاموش کرد و بی مقدمه گفت

 .می شنوم -

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 !من که چیزی نگفتم -

 :کرد و با لحن گالیه آمیزی پاسخ دادبا دلخوری نگاهم 
 برای همین می گم می شنوم... حرف دلتو بزن اما -

 .قهر نکن

 :پوزخندی زدم و دستانم را زیر بغل گره زدم و گفتم

 .قهر نیستم، فقط حرفی برای گفتن ندارم -

 از کی تا حاال به من که می رسی حرف برای گفتن -

 نداری؟

 :از ته دل کشیدم و گفتمبغض راه گلویم را بست. آهی 
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 .حرفایی که قبال داشتم همه از نادونی و جهالتم بود -

 :اخمی کرد و نیم نگاهی به صورتم انداخت و گفت

 از کی تا حاال؟ -

 بدون اینکه جوابی بدهم به بیرون خیره شدم. با صدایی

 :بلندتر از قبل گفت

 .حرفتو بزن و اینجوری نه خودتو نه منو عذاب نده -

 :شمان پر اشک نگاهش کردم و غریدمبا چ

 تا حاال که گوشت برای حرفای دیگری باز بود... چی -

 شد یاد حرفای من افتادی؟

 :با خشم روی فرمان مشت کوبید و گفت

 خیلی بچه ای خزان... تو به دختر عموی خودتم -

 ...حسادت می کنی؟ اون مهمون ماست

 :بی اراده فریاد زدم
 ...ر از من تو رو می شناسهبله مهمونیه که بیشت -

 ن احمقمهمونیه که خاطرات زیادی باهاش داری و م

 تا حاال فکر می کردم، توی اون کشور غریب توی

 غربت افسردگی داشتی... فکر می کردم به خاطر دوری

 ...از مادرت این همه با پدرت لج و لجبازی راه انداختی

 خیلی چیزای دیگه در موردت فکر می کردم که در

 .عرض این چند روز فهمیدم همش واهی و پوچ بوده

 ماشین را به کناری کشید و پارک کرد. به سمتم چرخید
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 :و با ناباوری پاسخ داد

 واقعا تو خزان منی؟ -

 :با خشم نگاهش کردم و گفتم

 ...نه جناب... من خزان شما یا هیچ کس دیگه نیستم -

 بهتره زودتر منو برسونی وگرنه مجبورم از ماشین

 .پیاده شم

 :ابرویی باال داد و گفت

 جنی شدی؟ -

 قطره اشکی روی گونه ام چکید و هر چه در دلم بود

 .بیرون ریختم

 جنی نشدم، توی این سه روز خیلی چیزا برام روشن -

 شد و فهمیدم هیچ شناختی روی کسی که ادعای

 صداقت داشت ندارم... تازه فهمیدم چقدر ساده و ابله ام
 سپردم که حتی برای زندگی خودش نمیکه دل به کسی 

 تونه تصمیم بگیره... تازه فهمیدم دلیل رفتنش به خارج

 من نبودم... داره چشمام روی حقیقت باز میشه و این

 ...خیلی عذاب آوره

 بدون درنگ دستگیره در را کشیدم. فراموش کرده

 بودم د ِر ماشین های امروزی قفل مرکزی دارد. با اخم

 :غریدمنگاهش کردم و 

 ...بازش کن این لعنتی رو -
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 :با تأسف سری تکان داد و به آرامی گفت

 داری اشتباه می کنی خزان... باید باهم مفصل حرف -

 ...بزنیم... حق می دم ناراحت باشی باید

 

 

 

 

 صدای زنگ گوشیش کالمش را قطع کرد. با دیدن

 .اسمی که روی گوشی بود، رنگ چهره اش تغییر کرد

 :ال آورد گفتدستش را با

 .کمی صبر کن تا توضیح بدم -

 :تماس را برقرار کرد و گفت

 جانم جاوید اتفاقی افتاده؟ -
 :بعد ازکمی مکث گفت

 ِا...تویی، حالت خوبه؟ خوش می گذره؟ -

 صدای شاد جانان انقدر بلند بود که به خوبی می

 .شنیدم

 ممنون خوبم... تو کجا رفتی؟ نگرانت شدم... خزان و -

 ش کجا موندن؟خواهر

 :شروع به توضیح دادن ماجرا کرد و گفت
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 شما با گروه خوش باشین... بعدا توی عمارت همو -

 .می بینیم

 صدایش آرام شد و نشنیدم چی گفت اما رنگ از رخ

 کارن پرید و با چشمانی که نگرانی در آن موج می زد،

 :گفت

 خونه ی منی؟ -

 که منتظردر را باز کرد و با دست به من اشاره کرد 

 :بمانم. در حین پیاده شدن، صدایش را شنیدم که گفت

 من خزان رو می رسونم و میام. از خودتون پذیرایی -

 ...کنین

 حرف زدنش طوالنی تر از آنی شد که انتظارش را

 داشتم. پشتش به من بود و نمی توانستم بفهمم چه می

 گوید. همین پنهان کاریش دلیل محکمی برای ادعاهایم

 با خشم از ماشین پیاده شدم و بدون اینکه در بود.
 ماشین را ببندم، به سمت مخالف کارن حرکت کردم. با

 .دیدن تاکسی عبوری دستم را باال بردم و سوار شدم

 وقت سوار شدم، نگاهم به سمت کارنی چرخید که

 .هنوز پشتش به ماشین بود و متوجه رفتنم نشده بود

 . آدرس را گفتم وآهی از ته دل کشیدم و سوار شدم

 .سرم را به شیشه تاکسی چسباندم

 اشک داغی روی گونه ام چکید. حال دلم خیلی خراب
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 بود. باور اینکه در اولین عشق این گونه شکست

 بخورم، سخت بود. کارن برای من در حد بت مقدس

 بود. باورش داشتم و برای دردهایی که کشیده بود،

 لعنت فرستادم و چقدر غصه می خوردم. به ساده لوحیم

 تا رسیدن به مقصد فقط گریه کردم. ماندن در رابطه ای

 .که این همه شک و شبهه داشت، احمقانه بود

 وقتی روبروی در عمارت از تاکسی پیاده شدم، پشت

 سرم ماشین کارن توقف کرد. وقتی پول را به دست

 راننده دادم، نگاهم به سمتش کشیده شد. با اخم نگاهم

 به چپ و راست تکان دادم و با چشمان می کرد. سری

 پر اشک به سمت در عمارت رفتم. حوصله توجیه

 شنیدن نداشتم. توی ماشین نشسته بود و با اخم نگاهم

 می کرد. زنگ در رافشردم و بدون توجه به نگاه های
 پر اخمش وارد حیاط شدم. این همه راه آمده بود اما از

 !ماشین پیاده نشد... این نیز بگذرد

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

 روز چهارم عید بود و با دعوتی که ثریا از دایی کیوان

 و خانواده اش گرفته بود، دایی کیوان و نسرین خانم

 آماده ی رفتن بودند. دایی کیوان کنار دایی کامران

 :ایستاد و دستی روی شانه اش گذاشت و برادرانه گفت

 ل کدروتهاکاش تو هم میومدی و بعد از این همه سا -
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 تموم میشد... با هم روبرو بشین دلتون نرم تر می

 ...شه

 دایی کامران مانند کسی که مردد شده باشد با کالفگی

 :دستی روی صورتش کشید و گفت

اصرار نکن این روبرویی باید خواست دو طرف باشه... پس -

 ربراد

 .من... ثریا هنوز عوض نشده

 

 

 - شیرمروز غافلگداری؟ بیا و ا برمگه از دل ثریا خ

 کارن یدم این کارت باعث میشه زندگ یکن ...قول م

 یرههم رنگ آرامش به خودش بگ

 ینکنم داداش ...کارن هم جدیدا همباید فکر -

 رو ینداره ...فعال شما سوئیچ ماش درخواست رو

 بردار و به مهمونیت برس ...آقای صفری به

 مفرستاد یتعطیالت رفته وگرنه اونو همراهتون م.

 - رونم .بازم فکر کن ...با یممنون داداش ...خودم م

 کنه من ی.اینجوری ثریا فکر م ترهخیل به ییمن بیا

 میانجیگری کردم و برات راحت تره.

 در سکوت به آنها زل زده بودم تا نتیجه ی تالش دایی

 کیوان را ببینم. همسرش کنارش ایستاده بود. جانان از
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 از دایی کیوان شنیدم با دیروز به عمارت برنگشته بود.

 جاوید در خانه ی کارن مانده اند. از دیروز تا به االن

 مانند اسپند روی آتش بال بال زدم. کارن هم قهر کرده

 بود. نه تماسی گرفته بود نه پیامی داده بود... آخر شب

 .یک پیام مختصر داده بود

 .فردا به همراه عمو کیوان بیا خونه ی مادرم -

 :پیامش زدم و مانند خودش نوشتم پوزخندی به

 .ممنون -
 این ممنون گفتن از صد تا )نه( گفتن بدتر بود. اما

 منظورم را نفهمید که پیام دیگری نداد. حتما رفتار من

 به نفعش شده بود و بدون دردسر می توانست پی

 زندگیش برود... تقدیر کارش را راحت کرده بود و

 نداشت... رفتار من اودیگر دلیلی برای رفتن از ایران 

 .را راحت کرده بود که دیگر نگرانم نبود

 به یادآوردن این موضوع اشک را در چشمانم حلقه

 کرد. نفس عمیقی کشیدم و بغضم را قورت دادم. نباید

 کسی متوجه ناراحتیم می شد. صدای دایی کامران مرا

 :از عالم خود بیرون کشید

 ه اومدنشاید سری بعد تونستم خودمو راضی ب -

 .بکنم... شما برید به سالمت

 وقتی دایی کیوان از برادرش ناامید شد از همان جایی
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 :که ایستاده بود، رو به من گفت

 خزان جان الاقل تو با ما بیا... کنار بچه ها باشی -

 .بهتر از اینه تنها بمونی

 لبخند پر دردی روی لبم نشاندم و با مالیمت و احترام

 :گفتم

 ی جان... عادت ندارم جایی بدون دعوتممنون دای -

 .برم... از مهمون ناخونده بودن خوشم نمیاد

 ...ای دایی جان این چه حرفیه... ثریا عمه ته -
 :سرم را تکان ریزی دادم و گفتم

 .همین موضوع سخت ترش می کنه -

 وقتی جواب قاطعم را شنید، سری تکان داد و بعد از

 ت و با همسرش ازخداحافظی سوئیچ ماشین را برداش

 عمارت بیرون رفت. کوروش که با نیکا روبروی

 تلوزیون نشسته بودند و بازی منچ انجام می داد، بدون

 :مقدمه گفت

 بابا باید می رفتی... به نظرم هیچ کس مثل شما نمی -

 .تونه به کارن کمک کنه... نذار انقدر تحت فشار باشه

 موهایش دایی کامران نفس عمیقی کشید و دستی میان

 کشید. کالفگی در رفتارش هویدا بود. به سمت در

 ورودی رفت. با خودش درگیر بود و احتیاج به تفکر و

 خلوت کردن باخودش داشت. درکش می کردم او هم
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 مانند من لبه تیغی ایستاده بود که ثریا زیر پایمان

 .گذاشته بود

 کوروش وقتی رفتن پدرش را دید نفس عمیقی کشید و

 :گفت رو به من

 تو بهش بگی شاید قبول کنه... آشتی کردن بابا و -

 .ثریا به نفع هر دوی شماست

 :با لحن گرفته و دلخوری گفتم
 راستش نمی دونم چی بگم... فعال که درا به روم -

 .بسته س

 ناامید نباش... تازه اول راهین... زمان الزمه تا همه -

 .چیز روبراه شه

 

 :ودم گفتمتوی دلم پوزخندی زدم و به خ

 ...دیگه احتیاجی نیست زمان حالل مشکالتمون باشه -

 مشکلی دیگه وجود نداره. جانان عزیز دل ثریا و همدم

 ...خوبی برای کارنه

 لبخندمصنوعی روی لب نشاندم و سرم را به تایید

 حرفش تکان دادم و با گفتن کلمه ی )ببخشید( به سمت

 بخانه بود. ازکتابخانه قدم برداشتم. پدربزرگ درون کتا

 وقتی دایی کیوان شب پیش بعد از شام با او در خلوت

 گفتگو کرد، هنوز ندیدمش. دلم تنگ صدایش بود. از
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 وقتی عمو کیوان و خانواده اش وارد این عمارت

 شدند، نتوانستم یک دل سیر کنارش باشم. شدیدا به

 همان خلوتهای دونفره احتیاج داشتم. وقتی از خاطرات
 رف می زد، برای لحظاتی از دنیای خودمگذشته اش ح

 ...دور می شدم

 باید برای رفتن به شهر خودم برنامه ام را به او می

 رگفتم و اجازه می گرفتم. ماندن و ذره ذره آب شدن کا

 من نبود. وقتی با زدن ضربه ای به در ورودم را اعالم

 کردم، وارد کتابخانه شدم. پدربزرگ پشتش به من بود

 ه به بیرون خیره شده بودم. رگبار بهاریو از پنجر

 برایش جذاب بود در حالی که برای من روزی دلگیر را

 .رقم زده بود. به آرامی سالم کردم و کنارش ایستادم

 :نیم نگاهی به صورتم کرد و گفت

 چطوری دخترم؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و در حالی که بارش باران را

 :تماشا می کردم، لب زدم

 شما چطورین؟ ممنون... -

 لبخندی زد و عصایش را به دست مخالف داد. دستی که

 :آزاد شده بود را روی شانه ام حلقه کرد و گفت

 نگاهت پر غمه... چی باعث ناراحتی دخترم شده؟ -

 موشکافانه به چشمانم نگاه کرد و لبخندزنان ادامه
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 :داد

 یا بهتره بگم کی دخترمو اذیت کرده؟ -

 :شاندم و گفتملبخند تلخی روی لب ن
 دلم گرفته... هوای بابا مهدی و خونه مون به سرم -

 .زده

 :ابرویی باال داد وگفت

 فکر می کردم در کنار بچه ها بهت بیشتر خوش می -

 .گذره

 :آهی از ته دل کشیدم و گفتم

 اونا خیلی خوبن اما دلم تنگه... تنگ آرامش خونه ی -

 .خودم

 :د و گفتبا دست فشاری روی شانه ام وارد کر

 ...خونه ی تو اینجاست -

 نمی تونین منکر بابا مهدی و هیجده سال زندگی در -

 .اون خونه بشی

 :با نگرانی نگاهم کرد و گفت

 پدرت دیروز که تو نبودی زنگ زد... نمی دونم خبر -

 داری یا نه... خواهرت به قهر برگشته خونه ی

 ...پدری

 هری پایین با نگرانی سرم را به سمتش چرخاندم. دلم

 .ریخت
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 .فرگل که مشکلی نداشت -

 :با ناراحتی سری تکان داد و پاسخ داد
 فرگل نه... اون خواهر کوچیکت... انگار شوهرش -

 دوباره گند زده و خواهرت فهمیده... برگشته خونه ی

 پدرت... مهدی خیلی ناراحت بود. می ترسید تو بری

 .اونجا و خواهرت باهات بد برخورد کنه

 

 آشوب شد. فرناز باردار بود و چنین استرسهاییدلم 

 :برایش سم بود. با نگرانی گفتم

 فرناز در چه حاله؟ -

 :شانه ای باال انداخت و گفت

 نمی دونم... بهتره قبل از فکر رفتن به خونه اول با -

 پدرت حرف بزنی... می دونم دلت برای رفتن به اونجا

 اینجا پر می کشه و این چند روز رو به خاطر ما

 موندی... در هر صورت می خوام تو راحت باشی و

 .کسی اذیتت نکنه

 تشکری کردم و به جوانه های سبزی که روی شاخه ی

 درختان دیده می شد، زل زدم. با وجود فرناز آرامش از

 !من فراری می شد. این چه شانسی بود
 دیگه چه خبر؟ چرا از دیروز که برگشتی توی -

 رفتن به دربند اونم با بچه هاخودتی؟ فکر می کردم 
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 .خیلی سرحالت بیاره

 :سرم را پایین انداختم و لب زدم

 گفتم که... دلتنگ بابا مهدیم... امسال اولین سالیه من -

 و مامان زهرا توی اون خونه نیستیم. تنهایی اذیت می

 .شه

 :لبخندی زد و موذیانه گفت

 پیر منم که گوشم دراز و مخملیه... چرا فکر می کنی -

 و خرفت شدم؟

 :با دلخوری نگاهش کردم و گفتم

 .این چه حرفیه؟ من چنین جسارتی نکردم -

 پس چرا دلیل این غمی که توی چشماته رو نمی گی؟ -

 قسم خوردم هر کی غم رو دلت بذاره بالیی به سرش

 .بیارم مرغای آسمون به حالش خون گریه کنن

 .از لحن شوخش لبخندی روی لبم نشست

 .نیست پدربزرگ... خودم از پسش برمیام مشکلی -

 مطمئنی؟ -

 نگاهش روی چشمانم زوم شد. مطمئن بودم؟ نه

 نبودم... در اول راه عاشقی کم آورده بودم... تمام

 اعتماد به نفسم را از دست داده بودم. فکر اینکه کارن
 دختری شاد و شنگولی مانند جانان را به من ترجیح

 د. حتی نخواست خودش راداده روحم را شکنجه می کر
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 ...به من ثابت کند... فهمید دردم چیست و سکوت کرد

 با کارن به مشکل خوردی؟ -

 فقط نگاهش کردم. اسم کارن بغضی خفه کننده را به

 جان گلویم انداخت. چانه ام لرزید و بی اراده سرم را

 پایین انداختم... دستش باال آمد و صورتم را نوازش

 روکش نرم و لطیف بود. باکرد. چقدر دستان چ

 نوازشش حس آرامش به وجودم تزریق شد. با صدایی

 :آرام و مهربان گفت

 مسیر عاشقی هموار و آسون نیست... باید رسم -

 .عاشقی رو بلد باشی تا بتونی تا آخرش دوام بیاری

 :اشک در چشمانم حلقه بست. به آرامی لب زدم

 ه چهاگه این عشق یک طرفه باشه رسم عاشقی ب -

 کارم میاد؟ دردی که روی قلب آدم می شینه، سینه

 ...سوزه

 کارن چی کار کرده که اعتمادت رو از دست دادی؟ -

 :با بغض سرم را رو به باال تکان دادم و گفتم

 هیچ کار... همین هیچ کار داره اذیتم می کنه... اگه -

 این عشق دو طرفه س چرا انقدر حالم بده؟
 دا کرد. دستم را گرفت و بهلبخندش عمق بیشتری پی

 .سمت کاناپه ی روبروی کتابخانه برد. کنار هم نشستیم

 :دست سردم را در دست گرمش گرفت و گفت
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 از وقتی فهمیده تو ناراحتی، داره همه ی تالشش رو -

 می کنه که از ایران نره... نگران نباش عزیزم... بهش

 .اعتماد کن

 

 . به یکبارهاین حرف کورسوی امیدی در دلم تابید

 جرقه ای در ذهنم روشن شد. دایی کیوان قصد برگشتن

 به ایران را دارد و بیشتر از همه جانان خواهان زندگی

 در ایران بود... پس تالش کارن می توانست دلیل

 .دیگری داشته باشد

 عزیزم بهت حق می دم انقدر ناراحت باشی. ثریا زن -

 ران کم عذابکینه ای و حسودیه... در این سالها کام

 نکشیده... کمی صبوری کن تا همه چیز به زمان

 .خودش ردیف شه

 نگاهش مطمئن و آرام بخش بود. سرم را رو به پایین

 :تکان دادم و گفتم
 انشاهلل این طور باشه. همیشه فکر می کردم، آدمی -

 که عشق به سراغش میاد دنیاش رنگین کمان میشه و

 ...ه... اماچند برابر زیباتر از دنیای عادی

 اما دیدی دنیای عاشقی پر از درد و رنج و اشک و آ ِه -

 درسته؟

 بله... جز ناراحتی و نگرانی و استرس و رنج چیزی -
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 .نداره

 :لبخندی زد و گفت

 همینا شیرینش می کنه... االن متوجه شیرینیش نمی -

 شی... وقتی این دوران تموم شه و بهم برسید اونوقت

 .ایام زندگیتون می شهاین دوران بهترین 

 :سری تکان دادم و گفتم

 شاید این طور باشه... هر چی باشه تجربه ی -

 ...اولمه

 انشاهلل که همین تجربه ی اول به خوشی ختم به خیر -

 .شه

 :با افسوسی روح فرسا آهی کشیدم و گفتم

 ممنون... اومدم بگم اگه شما اجازه بدین فردا به -

 .شهر خودمون برگردم

 خوای بیشتر پیش دایی کیوانت و جانان باشی؟ نمی -

 !این فرصتا کم پیش میاد
 با حرفهای دایی مشخصه به زودی برمی گردن -

 ...ایران

 .به یکباره غمی سنگین روی صورتش سایه انداخت

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 ...ای روزگار... وقتی می رفت، فکر برگشت نداشت -

 چیزی شده که انقدر ناراحتین؟ -
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 دستی روی صورتش کشید و به یکباره رنگ عوض

 :کرد. لبخندی زد و گفت

 نه عزیزم... تو نگران چیزی نباش... اگه این جا -

 موندن به دلتنگیت بیشتر دامن می زنه... هر جور

 راحتی همون کارو کن. به کامران می گم ترتیب رفتنت

 .رو بده

 .مممنون... پس من میرم تا به بابا مهدی زنگ بزن -

 .دلم برای فرناز شور می زنه

 ...تو دلت برای فرناز شور می زنه من برای کوروش -

 .فکر رفتنش داره دیوونه م می کنه

 :پایم به زمین چسبید. با نگرانی گفتم

 نیکا چی میشه؟ -

 :آهی کشید و گفت
 فعال کامران متقاعدش کرده تا ازدواج نکرده نیکا -

 چه به سن نیکا روپیش ما بمونه. نمی شه یه دختر ب

 .توی خونه تنها بذاره و به کاراش برسه

 تصمیمش قطعیه؟ -

 .اره... قراره اول اردیبهشت بره کیش -

 ...انشاهلل یه همسر خوب براش پیدا بشه -

 با حکم طالقی که دادگاه صادر کرده می تونه بعد از -

 ایام عید طالق بگیرن و با خیال راحت دنبال یه کیس
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 . پیش خودمون بمونه، کامران یهمناسب باشه..

 .فکرایی براش داره

 

 سری به تأیید حرفش تکان دادم و بعد از کمی حرف

 زدن در مورد نیکا و کوروش به اتاق خودم برگشتم. با

 رفتن دایی کیوان عمارت به طور عجیبی در سکوت

 غرق شده بود. حتی صدای خنده و بازی نیکا هم شنیده

 میز آرایشی برداشتم. پیامی نمی شد. گوشی را از روی

 از کارن برایم رسیده بود. با باز کردن پیام اشک داغی

 روی گونه ام چکید. این بشر بی رحم بود یا وجودم
 برایش بی ارزش بود؟ چشمانم روی کلمات می چرخید

 :و هر لحظه دیدم تارتر می شد. نوشته بود

 خیلی بچه ای خزان... فکر می کردم بالغ و عاقل -

 ی... اشتباه از من بود که زود یه رابطه ی عاطفیشد

 رو با تو شروع کردم. نمی ذارم غرورم رو با

 لجبازیهای کودکانه له کنی. نیومدنت نشون داد چقدر

 .در اشتباه بودم

 .پس دایی کیوان رسیده بود. در حال فروپاشی بودم

 باورم نمی شد تا این حد مغرور باشد. آه از دلی که به

 و این گونه به سنگ سرد گور سپردش.... با یغما برد

 :حرص برایش نوشتم
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 ...بابت تمام این مدتی که وقتت تلف شد، متاسفم -

 خوبه که زود از اشتباه بیرون اومدی... تو بمون و

 ...غرورت

 قلبم تیر می کشید. پیام را با خشم پاک کردم و به

 صفحه ی خالی خیره شدم. توان نوشتن چنین پیامی

 م. حس می کردم، رگهایم تنم از انگشتانم بیروننداشت

 کشیده می شود. به هق هق افتادم دستم را جلوی دهانم

 گرفتم تا صدایم بیرون از اتاق نرود. یک پیام کوتاه

 :نوشتم

 .ممنون برای وقتی که برام حروم کردی -
 .سریع پیام را ارسال کردم. در حال جان دادن بودم

 ا مدام از حلقم بیرون میگویی کسی با چنکگ جانم ر

 .کشید

 دلم شکست و هر تکه اش زیر پایم فرو می ریخت و

 در آتش حسرت ذوب می شد. حسرت نداشتنش عجیب

 .جانسوز بود

 ...لعنت به این عشق که از اول هم با دلم مدارا نکرد

 آه از این عشق که جز آفت به جانم نزد... آه از آن

 خر، تاریکی یکشبهایی که به یادش صبح شد و در آ

 ...شب زمستانی را به قلبم هدیه داد

 .صدای زنگ گوشی روی اعصابم خنج می کشید
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 تنم مورمور شد بادیدن اسمش روی صفحه ی گوشی

 .آتش حسرت تمام وجودم را سوزاند

 بعد از آن پیام گویا که خیلی واضح احساسش را بیان

 کرده بود، مگر حرف دیگری هم مانده بود؟ گوشی را

 .وش کردم و روی تخت پرت کردمخام

 .اشک چون سیل روی گونه ام روان بود

 دلم مردن می خواست و یک خواب ابدی... ویران و

 خراب کسی بودم که به راحتی از کنارم گذشت... روی

 تخت دراز کشیدم و سرم را در بالش فرو بردم. باید این

 ...ویرانه ی رو به زوال را از نو می ساختم
***************** 

 بعد از پذیرایی از مهمانانش به سمت کانتر آمد. گوشی

 را از روی میز غذاخوری برداشت و با دیدن پیام

 عصبی شد. گیج و منگ به دور خود می چرخید. جاوید

 :دستی روی شانه اش زد و گفت

 چی شده داداش؟ -

 :نچی کرد و نگاهی به کیوان و زن عمویش کرد و گفت

 .برو از خودت پذیرایی کنچیز مهمی نیست...  -

 :با لبخندی دست روی شانه اش گذاشت و گفت

 .وقتی میزبان عنق باشه به دلم نمی شینه -

 :با خنده مشتی به بازوی جاوید زد و گفت
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 تو برو پیش بقیه من تا دو دقیقه ی دیگه میام -

 .پیشتون

 بدون هیچ حرف دیگری وارد اتاقش شد. شماره ی

 تظار ایستاد. هر چه منتظر ماندخزان را گرفت و به ان

 جوابی نگرفت. دوباره که تماس گرفت، اپراتور خبر از

 .خاموشی گوشی داد

 :با خشم گوشی را کف دست دیگرش کوبید و غرید

 ...دیوونه م کردی لعنتی -
 

 .باید به عمارت برمی گشت و رودررو حرف می زد

 این پیام نشان از دلخوری داشت. همین که کت بهاره

 را از روی جالباسی برداشت، تقه ای به در خورد اش

 و جانان در آستانه ی در ظاهر شد. رنگش پریده بود

 اما لبخند روی لب داشت. با دیدن کتی که روی دستش

 :بود، لبخندش عمیق تر شد و گفت

 انگار خیلی اذیتت کردیم که داری در می ری؟ -

 :سری به چپ و راست تکان داد و گفت

 .پیش اومده باید برم حلش کنمنه مشکلی  -

 :جانان ابرویی باال انداخت و گفت

 ببخشید از دیروز خیلی زحمتت دادم... اگه مشکل -

 .قلبی بابا نبود، پای تو رو وسط نمی کشیدم
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 دلش برای مهربانی بیش از حد جانان ضعف رفت. این

 :دختر سرشار از انرژی مثبت بود. لبخندی زد و گفت

 . من هر کاری از دستم بربیاد با جوناین چه حرفیه.. -

 .و دل برات انجام می دم
 اما از دیروز خیلی بهم ریخته ای... ظاهرت با حرفی -

 که می زنی منافات داره. غمی که توی چشماته اذیتم

 .می کنه

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 درست می شه... تو نگران نباش. بیشتر مراقب -

 .خودت باش

 ستش را روی بازوی او گذاشت وجانان نزدیک شد و د

 :گفت

 ممنون که انقدر خوبی... انقدری که به تو اعتماد -

 .دارم به جاوید ندارم

 نظر لطفته... جاوید خیلی دوستت داره. می دونم که -

 .تا آخر پا به پات میاد

 :اشک در چشمان جانان حلقه زد و گفت

 تو خیلی مهربونی... کاش بتونم این همه خوبیت رو -

 .جبران کنم

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 همین که حالت خوب باشه و مراقب خودت باشی -
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 .برای من کافیه

 :کت را روی دستش جابجا کرد و گفت

 .با اجازه من میرم و زود برمی گردم -
 مشخصه بودن با ما خیلی خسته ت کرده... حقم -

 داری... وگرنه من که می دونم ایام عید تمام ادارات و

 .ا تعطیلهشرکت

 :سری تکان داد و گفت

 ...خصوصیه -

 :در باز شد و جاوید با لبخندی دندان نما گفت

 چی در گوش هم پچ پچ می کنین؟ قرار بود یه تماس -

 .بگیری و برگردی... بیا مامانت بهمون ماموریت داده

 :با ابرویی باال رفته به جاوید نگاهی کرد و گفت

 چه ماموریتی؟ -

 

 - رستوران اون ور بلوار غذا رو تحویل قراره بریم از

 پیکشون تن زنگ زد، گفم ...مادرت االیریبگ

 ینه ممکنه غذا دیر برسه .برای همتصادف کرد

 گیریمگفت، من و تو بریم غذا رو بمادرت .

 :نچی کرد و دستی میان موهایش کشید و گفت

 ...میشه تو بری... من یه کاری دارم باید انجامش بدم -

 .گردم زود برمی
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 :جاوید شانه ای باال انداخت و گفت

 ای شیطون می خوای بپیچونیمون؟ -

 صدای مادرش که اسمش را صدا می کرد به گوشش

 خورد. حاال که او قصد رفتن داشت همه یاد او افتاده

 :بودند. از اتاق بیرون رفت و به آرامی به مادرش گفت

 .من باید جایی برم... جاوید غذا رو می گیره -

 :ادرش اخمی کرد و به آرامی گفتم

 خجالت بکش کارن... عموت بعد از مدتها پاشو توی -

 خونه ی ما گذاشته اونوقت می خوای بری کجا؟

 .زود میام -

 اصال و ابدا... زشته... عموت ناراحت نشه، زن -

 عموت حتما به دل می گیره... این بی احترامی به

 .مهمونه

 رفتن به عمارت راکالفه دستی روی صورتش کشید و 

 به بعد از غذا موکول کرد. با جاوید به رستوران رفت و

 بعد از تحویل گرفتن غذا به خانه برگشتند. در جمع

 خانوادگی دور یک میز همگی ناهار را با شادی و

 خوشی صرف کردند. وقتی غذا تمام شد، ثریا با بغض

 :رو به کیوان گفت

 مهمونیا به دلمممنون که اومدین... حسرت این جور  -

 مونده بود. سری قبل که اومدین چون حالم خوب نبود،
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 توی رستوران دعوتتون کردم... اون مهمونی اصال به

 دلم نبود. این که صدای خنده و حرف زدنتون توی

 .خونه می پیچه یه صفای دیگه داره

 :کیوان لبخندی زد و گفت

 انشاهلل هر چه زودتر با کامران آشتی کنی و این -

 دورهمیا رو بیشتر ببینی... می دونم دل هر دوتون

 پیش همه... نه شما توی این مدت ازدواج کردی نه

 کامران دل به زن دیگه ای سپرده... این نشون می ده

 .با تموم اختالفاتی که دارین هنوز قلبتون پیش همه

 اشک در چشمان ثریا حلقه زد. با دستی لرزان

 :دموهایش را مرتب کرد و پاسخ دا

 کامران سخت می بخشه... منم نمی تونم خودمو -

 .کوچیک کنم

 هر دوتون مغرورین... کمی عقب نشینی کنی همه -

 ...چیز حله

 کامران حاضر نیست منو ببینه... مخصوصا به خاطر -

 ...شاهرخ

 اون با من... شما کوتاه بیا و حرف منو به عنوان یه -

 که عمرتون بهبرادر گوش کن... دنیا ارزش اینو نداره 

 این همه درد و تنهایی بگذره... این وظیفه ی کارن بود

 .که توی این مدت شما رو آشتی بده
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 :کارن ابرویی باال داد و گفت

 حرف من برش نداره عمو... هر دوشون یه دنده و -

 .لجبازن

 :کیوان خندید و گفت

 شرط ببندیم که میشه آشتی شون داد؟ -

 ت مصمم و مشتاقکارن با تعجب نگاهی به صور

 :عمویش انداخت و گفت

 هر چی شما بگی... من از خدامه هر دوشون -

 .درآرامش باشن

 ثریا اشکی که روی گونه اش چکیده بود را با انگشت

 :پاک کرد و گفت

 کامران منو به چشم یه قاتل می بینه... من نمی تونم -

 .با چنین دیدگاهی کنار بیام

 :ا بیرون داد و گفتکیوان نفسش را از سینه با صد

 هی... دیگه گذشته ها گذشته... بهتره شما هم سخت -

 نگیری... کامرانو من به راه میارم... فقط می خوام

 خیال بابت شما راحت باشه که وقتی کامران رام شد،

 .شما قبولش کنی
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 ثریا سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. تنهایی

 .بیمار ساخته بود نوزده ساله از او یک آدم منزوی و

 از وقتی شاهرخ به زندان رفته بود، آن روی فروغ را

 دیده بود. نه با او تماس می گرفت نه خواهان رفت و

 آمد بود. گویا زندان رفتن شاهرخ تقصیر او بوده... از

 این بی معرفتی فروغ دلش گرفته بود. ایام عید را در

 یشهسکوت و تنهایی گذرانده بود و گندم را مثل هم

 کنار خود نداشت. بیماری گندم و خشم فروغ او را در

 .سیاهچاله ی تنهایی دفن کرده بود

 .شما برادر بزرگتر منی... هر چی شما بگی -

 :همه خوشحال شدند. جانان سوت بلندی کشید و گفت

 ...به افتخار زن عموی خوشگلم بزن کف قشنگه رو -

 شد وهمه دست زدند و نسرین کمی به سمت ثریا خم 

 صورتش را بوسید. دستش را روی بازوی ثریا کشید و

 :خواهرانه گفت

 کار خوبی می کنی... بخدا چشم بهم بزنیم پیر و از -

 کارافتاده می شیم. بهتره تا وقت هست کنار هم خوش

 باشیم به امید خدا ما هم تا یه ماه دیگه کارمون تموم

 هممیشه و برمی گردیم ایران... مثل گذشته ها دور 

 .جمع می شیم. قول می دم پشیمون نشی
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 :کیوان با لبخندی از روی رضایت گفت

 داداش کامران رو خودم دست بسته برات میارم زن -

 داداش... شما گذشته ها رو فراموش کنی همه چی

 .حله

 کارن با حیرت به صورت مادرش خیره شد. باورش

 نمی شد حرف عمو کیوانش تا این حد روی مادرش

 ار باشد. جاوید شانه اش را به شانه ی او کوبیدتاثیرگذ

 :و زیر لب گفت

 به به یه عروسی افتادیما... من ساقدوش عمو -

 ...کامرانم

 انقدر شوکه بود که مات و مبهوت به صورت جاوید

 نگاه می کرد. اصال منظور حرفش را نفهمید. جانان

 :دستی جلوی صورتش تکان داد و گفت

 ادگار؟ باید خوشحال باشیخوابی یا بیدار عموی -

 ...پسر

 کارن پلک زد و کم کم لبخند روی لبش نشست. دیگر

 از خدا چه می خواست وقتی آشتی کنان پدر و مادرش

 می توانست، مشکل گشای دل بی قرارش باشد. با ذوق

 :به مادرش نگاه کرد و گفت

 به نظرم بهترین تصمیم رو گرفتی مامان... باید -

 .ی افتاد اما هنوزم دیر نیستزودتر این اتفاق م
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 جانان از پشت میز بلند شد و دستانش را بهم کوبید و

 :گفت

 این خبر خوب یه جشن حسابی می طلبه... بابایی -

 .چشم امیدمون به شماست

 :کیوان خندید و دست روی چشمش گذاشت و گفت

 .به روی چشم... امشب همگی فرحزاد مهمون من -

 :د و گفتبه جاوید و کارن نگاهی کر

 اوردن خان و کامران و بچه ها وظیفه ی شما -

 .دوتاست

 کارن که از خوشحالی روی پا بند نبود مشتاقانه سری

 :تکان داد و گفت

 .حتما... همین االن میرم سراغشون -

 :کیوان خنده ای از ته دل کرد و گفت

 پدر سوخته بشین ببینم... کجا در میری... تازه ناهار -

 وی همین خونه جشن می گیریم بعدخوردیم، اول ت

 .بیرون از خونه

 :رو به جانان کرد و گفت

 .گرم کردن مجلس با تو -

 

 :جانان ذوق زنان دستانش را بهم کوبید و گفت

 ...به روی چشم -
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 با شوق به سمت اتاق رفت و بعد از چند لحظه با فلشی

 :در دست برگشت. رو به ثریا کرد و گفت

 .زیون وصلش کنمزن عمو میشه به تلوی -

 بله عزیزم -

 ثریا که هنوز در شوک بود، مانند دخترانی که برای

 اولین بار برایشان خواستگار آمده، هول شده بود. با

 دستانی لرزان بشقابها را روی هم می گذاشت تا برای

 رفتن به پذیرایی آماده شود. نسرین با دیدن حال و

 :روزش او را در آغوش کشید و گفت

 من جمع می کنم تو برو آبی به سرو صورتتمیزو  -

 بزن حالت جا بیاد. حالتو درک می کنم. هر دوی شما

 .خیلی سختی کشیدین

 بوسه ای روی گونه ی نسرین نشاند و با بغض زمزمه

 :کرد

 هیچ کس توی فامیل جز شما به فکرم نبود... درد -

 داره این همه سال توی تنهایی خودت دست و پا بزنی

 .مه توی دلت چی می گذرهو کسی نفه
 نسرین لبخند زنان دستش را نوازش وار پشت کمر او

 :کشید و گفت

 .بریم توی اتاق کمی حرف بزنیم -

 حتما عزیزم... اما صبر کن قبلش میز رو به بچه ها -
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 .بسپرم تا جمعش کنن

 با صدای بلند کارن و جاوید را صدا زد تا میز را مرتب

 د اتاق شدند و لبه ی تختکنند. بعد از آن هر دو وار

 نشستند. ثریا برای اولین بار اجازه داد تا اشکهایش

 :پیش چشم نسرین جاری شود. آهی کشید و گفت

 دلم به شاهرخ خوش بود... می فهمیدم دوری -

 کردناش زیاد شده و مثل سابق گرم نمی گیره اما من

 خودمو بهش وصل می کردم... مثل پسرم بود و چیزی

 گرفتم... تموم عشقمو به پاش ریختم... ازبه دل نمی 

 یه خواهر بیشتر براش مایه گذاشتم... بعد از پدرو

 ...مادرم براش مادری کردم... حیف که

 نسرین نچی کرد و با لحنی که همدردیش را نشان می

 :داد، گفت

 شاهرخ هم بی انصافی کرد... هر چی تو خواهری -

 ...کردی، اون خودخواهیشو نشون داد

 :بغض میان حرفش پرید و گفت با
 اوایل این طور نبود... مخصوصا وقتی فروغ باردار -

 شد خیلی خوشحال بود. از خوشحالی شاهرخ منم روی

 ابرا بودم. از وقتی کتایون ناپدید شد، دیوونه شد. به

 .روی خودش نمیورد اما بال بال زدنش رو می دیدم

 و کالنتریاسه ماه تموم بیمارستانا و شرکت هواپیمایی 
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 رو زیر پا گذاشت. درد می کشید و به خاطر فروغ به

 زبون نمیورد اما از من کینه به دل گرفت... چند سالی

 می شه با فروغم خیلی روبراه نبود فروغ چندبار پیشم

 گله کرده اما من بهش دلداری دادم... شاهرخ عوض

 شده بود... عذاب وجدان داشت اما به روی خودش

 وزی که دادگاه حکمش رو اعالم کرد، جلومنمیورد... ر

 ....وایساد و گفت؛ زندگیش رو به خاک سیاه نشوندم

 ...گفت آه دل کتی همه مونو بیچاره کرد

 به گریه افتاد و شانه هایش لرزید. سرش را به چپ و

 :راست تکان داد و با گریه گفت

 این همه خودم رو به آب و آتیش زدم تا دلش آروم و -

 ته باشه، آخرش همه ی بدیها رو از چشم منقرار داش

 دید. این اواخر هر بار با فروغ حرف می زنم با سردی

 جوابمو می ده... مخصوصا از وقتی خزان رو دیده

 دیگه منو نمی خواد... از همه جا رونده شدم. خسته
 شدم از این همه جنگیدن و دویدن... آخرش هیچی

 ...نصیبم نشد جز تنهایی

 شید و در حالی که شانه اش را ماساژ مینسرین آهی ک

 :داد، گفت

 برات درس عبرت بشه... اول به فکر خودت و زندگی -

 خودت باش... هر وقت توانش رو داشتی به بقیه فکر
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 ...کن... توی این بازارمکاره هر کی به فکر خویشه

 کامران هم غصه داره... از یه طرف کارن از یه طرف

 ...هم داره هم ندارهکاوه... عمال هر دو رو 

 :ثریا با گریه سری تکان داد و گفت

 اوضاع کامران از من بهتره... پدرشو داره و -

 کوروش و نوه شو... االن که خزانم اومده حسابی

 .دورش شلوغه

 از این مورد حرفت درسته اما هیچکس جای همسر و -

 .همدمش رو نمی گیره

 ه شد وثریا در سکوت به چهره ی مهربان نسرین خیر

 نور امیدی در دلش تابید. بیرون از اتاق جاوید سربه
 سر کارن می گذاشت و صدای خنده هایشان در خانه

 پیچیده بود. کارن از ته دل خوشحال بود. از وقتی

 شوکش برطرف شد، ممنون دار عمویش بود. بعد از

 .رفتن مادر و زن عمویش به اتاق کنار عمویش ایستاد

 :سه ای زد و گفتروی شانه ی عمویش بو

 .نوکرتم عمو... خیلی مرام گذاشتی -

 :کیوان لبخندی زد و دستی روی شانه اش زد و گفت

 باید زودتر از اینا این کارو می کردیم. هر چند اون -

 اوایل که ایران میومدم به مادرت پیشنهاد داده بودم اما

 اون زمان جوون بود و مغرور... حاضر نبود کمک
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 خدا رو شکر که بعد از این همه سال مارو قبول کنه.

 .سرش به سنگ خورد

 جانان با خوشحالی کنارش ایستاد. سیخونکی به

 :پهلویش زد و گفت

 ...هی کارن... باید یه سور حسابی بدیا -

 :کارن خندید و موهای روی پیشانیش را کشید و گفت

 امشب که از بابات سور گرفتی بازم سور می خوای؟ -

 :کرد و گفتجانان خنده ای 

 این که اول کاره فردا شب تو سور می دی، پس فردا -

 ...عمو کامران شب بعد پدربزرگ شب بعدش کوروش

 :کارن با انگشت نوک دماغش را کشید و گفت
 اوه... می ترسم سردیت کنه شیطون... اونوقت -

 .هیکلت بهم می خوره و کسی بهت نگاه نمیکنه

 چشمی برایش جانان خنده اش را قورت داد و پشت

 :نازک کرد و گفت

 .فکر کردی... من چاقم بشم برام صف می کشن -

 .بعد از کمی شوخی و خنده کارن پشت در اتاق رفت

 ضربه ای به در زد و صدای مادرش او را به داخل

 :اتاق فرا خواند. در را باز کرد و گفت

 عروس خانوم رونما می خوای؟ -

 عمویشبا دیدن صورت پر اشک مادرش به زن 
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 .نگاهی کرد. نسرین لبخندی زد و از اتاق خارج شد

 :مادرش را در آغوش کشید و گفت

 کارن غمت نبینه... گریه نکن مامان... داره روزهای -

 سخ ِت تنهایی تموم میشه. دوباره مثل گذشته می تونیم

 توی اون عمارت دور هم باشیم و صدای خنده هامون

 .گوش فلک رو کر کنه

 را دور کمر پسرش حلقه کرد و سرش را ثریا دستانش

 :روی سینه ستبر پسرش گذاشت و گفت

 باید ببینیم کامران قبول می کنه یانه؟ -

 اون با من... مگه می شه نه بیاره... قول می دم -

 .مشتاق تر از شما باشه
 .ثریا اشکهایش را پاک کرد و از پسرش فاصله گرفت

 د ودستش را نوازش وار روی صورت پسرش کشی

 :گفت

 دلم می خواست به پاس خوبی عمو کیوانت امروز -

 جانان رو برای تو خواستگاری کنم... خواستم بگم اگه

 جانان رو بخوای هر جور شده خودم رضایتشون رو

 ...می گیرم

 

 :دست کارن روی لبهای مادرش نشست و گفت

 اومدی و نسازی... قرار نیست داغ به دل من بشونی -
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 مو کیوانی... بذار منم دلم خوشچون سپاسگزار ع

 .باشه

 .خزان رو نمی تونم قبول کنم -

 چرا این همه کینه به دل داری مامان؟ -

 :ثریا با چشمانی پر اشک گفت

 !سخته گفتنش -

 کارن با حیرت به دانه ی درشت اشکی که روی

 :صورت مادرش چکید خیره شد و گفت
 .باید بدونم -

 یی که می لرزید بهسرش را پایین انداخت و با صدا

 :آرامی گفت

 می خوام هر حرفی بهت می زنم از این اتاق بیرون -

 نره... می تونی رازدار باشی؟

 کارن که نگران شده بود، سری رو به پایین تکان داد

 :و گفت

 .خیالتون راحت -

 ثریا قطره اشک دیگری که دیدش را تار کرده بود را

 :به نوک انگشت پاک کرد و گفت

 ه به روی خودم نمیارم... اما از وقتی فهمیدمدرست -

 علت مرگ کتایون من و فروغ بودیم عذاب وجدان داره

 خفه م می کنه... حسی از درون بهم می گه... خزان
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 اومده تا انتقام مادرش رو ازم بگیرم... من دیگه تاب

 سختی بیشتر ندارم. فکر اینکه تورو ازم دور کنه و

 رام سخته... نمی خوامتقاص مادرشو ازم بگیره ب

 .بیشتر از این خرد بشم

 کارن سری به چپ و راست تکان داد. دلش به حال زار

 مادرش سوخت. تا به حال این روی مادرش را ندیده

 بود. با عشقی فراوان سر مادرش را در آغوش کشید و

 :گفت
 من بهت قول می دم... نه خزان نه هیچ بنی بشری -

 ...دایی بنداز ِه غیر خودتنمی تونه بین من و شما ج

 رفتار شما باعث میشه من ازت دور بشم. حس برده

 بودن بهم دست می ده وقتی می خوای عقاید خودت رو

 .بهم تحمیل کنی

 .من دوستت دارم عزیزم... نمی خوام از دستت بدم -

 کارن میان حرفش پرید و با تأسف سری تکان داد و

 :گفت

 ...دت انجام می دیبا رفتارت داری این کارو خو -

 گاهی حس می کنم باید برم یه جا گم و گور بشم و مثل

 کاوه فقط به خودم و زندگیم فکر کنم... این حس رو

 ...شما به من دادی نه خزان

 ثریا با ترس و حیرت به صورت پسرش خیره شد و با
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 :بغض نالید

 نه... تو دیگه دور نشو... به خدا با این همه بیماری -

 ...نم افتاده از دوریت دق می کنمکه به جو

 پس نذار دلم به چنین کاری رضا شه. همه ی زندگیم -

 به فکر شما بودم و هستم اما دلم می گیره وقتی می

 بینم شما هیچ وقت به فکر من و آرامشم نیستی و می

 .خوای حرف خودت رو به کرسی بنشونی
 ثریا دست لرزان و سردش را روی گونه ی پسرش

 :گفتگذاشت و 

 بهم فرصت بده... باید اول با خودم کنار بیام... درکم -

 می کنی؟

 استیصالی که در نگاه و بغض مادرش می دید، برایش

 تازگی داشت. نمی دانست این مورد را مدیون عمویش

 ...باشد یا اینکه وجدان مادرش بعد از سالها بیدار شده

 :سری رو به پایین تکان داد و گفت

 وارم این کنار اومدن باعث داغون شدنماوکی... امید -

 نشه... من صبر می کنم اما ازتون می خوام در این

 ...مدت هر وقت خزان رو دیدی بیشتر تحویلش بگیر

 .نمی خوام سرخورده بشه

 

 :ثریا سری تکان داد و گفت
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 .سعیم رو می کنم -

 کارن قصد بیرون رفتن از اتاق را داشت اما قبل از

 را پایین بکشد، رو به مادرش اینکه دستگیره در

 :چرخید و گفت
 عمو کیوان از حست خبر داره؟ -

 ثریا با چشمان تر فقط نگاهش کرد. مکثش که طوالنی

 :شد، کارن گفت

 .کاش به خودم زودتر می گفتی -

 به سمت در که چرخید، صدای پر بغض مادرش مانع

 .رفتنش شد

 قتیتا وقتی کتایون بود روی چشم همه جا داشت. و -

 اون ماجراها اتفاق افتاد انتظار داشتم من روی چشم

 برادرم جا داشته باشم. همون طور که کتایون روی

 چشم برادر و خانواده ش بود. همه کار کردم تا دیده

 بشم اما بدترین زخم رو از برادرم دیدم... من کینه

 ندارم اما دلم پره... زندگیمو برای شاهرخ از دست دادم

 نو کنار گذاشت... باورم نمی شه عشقاما شاهرخ م

 کتایون تا عمق قلبش نفوذ کرده باشه وقتی فروغ رو

 به راحتی قبول کرد. اما دنیا چرخید تا حقیقت به

 بدترین شکل توی صورتم کوبیده بشه. غرورم نمی

 ...ذاشت اعتراف کنم اما نشد که بشه
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 به سمت مادرش چرخید و با ناراحتی سری تکان داد و

 :گفت

 ...دایی شاهرخ همیشه با شما خوب بود -
 ظاهری بود... نمی خواست جلوی فروغ و بچه هاش -

 بشکنه و به اشتباهش اعتراف کنه... هر دوی ما از

 درون داغونم با این تفاوت که شاهرخ سست عنصری

 خودش را فراموش کرده و تمام تقصیرات رو به گردن

 را رومن انداخته. از وقتی خزان رو دیده و ماج

 فهمیده، چشم دیدنم رو نداره... توی بیمارستان هم بهم

 گفت؛ دیگه سمتش نرم... اما من نمی تونم ازش

 .بگذرم... برادرمه

 کارن نفس عمیقی کشید. به چشمان پر اشک و زالل

 :مادرش خیره شد وگفت

 امیدوارم این بار با چشم باز به اطرافت نگاه کنی و -

 .... مامان هنوز دیر نشدهراه درست رو انتخاب کنی..

 اشک روی صورت ثریا جاری شد. با صدایی لرزان

 :گفت

 از وقتی ماجرای مرگ کتایون رو شنیدم یک شب -

 خواب آروم نداشتم. دلم می خواست تو رو از خزان

 دور کنم تا وجدانم با دیدن خزان سرزنشم نکنه... اما

 داننشد... داغونم کارن... دارم از تنهایی و عذاب وج
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 دیوونه می شم. به ظاهرم نگاه نکن از درون پوسیده و

 .خرابم
 مامان اعتراف کردن به اشتباه وجبران اون اشتباه -

 می تونه بهت آرامش بده... چرا در این مدت

 اینقدرخودتو عذاب دادی؟

 سخت بود پذیرش اشتباهم... وقتی دیدم دارم از -

 .دستت می دم دیگه راهی برام نموند

 ت چیه؟منظور -

 :با گریه گفت

 .فهمیدم می خوای از ایران بری -

 از کجا فهمیدی؟ -

 :ثریا سری به چپ و راست تکان داد و گفت

 این مهم نیست... برای همین خواستم کیوان و نسرین -

 میانجی گری کنن. حرفای امروز دور میز ناهار خوری

 نمایش بود تا جاوید و جانان فکر کنن این درخواست

 که منو به سمت کامران هول داده... نمی خوامکیوانه 

 ...کامران بفهمه

 

 به تنها کش که شک داشت، جاوید بود .ب خیال

 شناخ یی خیچ ر یی شد .تمام درد و غم مادرش را از
 این حرف با تمام وجود حس کرد .چینهای زیر
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 رسید .دستانش را روی یبه نظر م ترچشمش بیش

 از هر عشق به بازوی او گذاشت .با عشق فراتر

 شد و گفتخیره چشمان مادرش :

 - یمهم اینه که فهمیدی اشتباه کردی ...کمکتون م

 ... کنم تا دوباره مثل گذشته دور هم جمع شیم

 تموم شد یدیگه دوران تنها.

 - ترسم بابات قبول نکنه و در برابر کیوان و یم

 نسرین خرد شم.

 ی کهلبخند روی لبان کارن نقش بست. به صدای آهنگ

 :از پذیرایی به داخل اتاق می آمد اشاره کرد و گفت

 شاد باش و امیدت به خدا باشه. هر کاری بتونم برای -

 .تموم شدن این دوران انجام می دم

 کارن با ذوق پیشانی مادرش را بوسید و با هم از اتاق

 بیرون آمدند. دلش پر از امید بود و برای رفتن به

 جمله ی آخری که از عمارت لحظه شماری می کرد.

 زبان مادرش بیرون آمده بود، نور امیدی به قلبش

 تاباند. فقط می ماند، پدری که کینه دلش را خون

 کرده... باید تمام تالشش را می کرد تا دل پدرش نرم

 .شود

*********************** 
 تب وجودم را می سوزاند و بی حال روی تخت افتاده
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 د و بعد از آن دایی کامرانبودم. ضربه ای به در خور

 وارد اتاق شد. با دیدن چشمان بی حالم نگران شد. به

 سمتم آمد و لبه ی تخت نشست. دستش را روی

 :پیشانیم گذاشت و با نگرانی گفت

 داری توی تب می سوزی... فکر کنم دیروز که دربند -

 .رفتی سرما خوردی. باید بریم دکتر

 :تمدستش را به آرامی کنار زدم و گف

 ...می شه آقای صفری رو صدا کنین منو ببره شمال -

 .اونجا برسم حالم خوب می شه

 :نگرانتر از قبل دست روی پیشانیم گذاشت و گفت

 نمی تونم با این حال تنهات بذارم... چرا به این روز -

 ...افتادی

 :به چشمانم خیره شد و با حیرت گفت

 گریه کردی؟ چرا؟ -

 عصر شده بود و خبری از بغض راه گلویم را بست.

 کارن نبود. بی رحمی را به تمام معنا نشانم داد. من

 ....همه وجودم را برایش به میدان آوردم و او

 دلتنگ بابا مهدیم... فهمیدن فرناز هم مشکل پیدا -

 .کرده خیلی بیقرارم باید زودتر خودمو برسونم شمال

 :گفتدایی درمانده نگاهم می کرد. بعد از مکث کوتاهی 
 مطمئن باشم تنها مشکلت همینه؟ -
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 .بله -

 چرا امروز با کیوان نرفتی پیش بچه ها باشی؟ -

 :بغضم را قورت دادم و گفتم

 از صبح حالم خوب نبود... ترسیدم برم و مهمونی رو -

 .به دل دایی کیوان و خانواده ش زهر کنم

 فرستادنت در با حال و روز اشتباه... بذار تا فردا -

 .لت بهتر بشه بعد بروصبح حا

 دلم تاب ماندن نداشت. هر ثانیه بی خبری کارن برایم

 ساعتها طول می کشید و دلم را خون می کرد. نگاه

 :پرخواهشم را به چشمان دایی کامران دوختم و گفتم

 ...خواهش می کنم دایی... دلم برای بابا شور می زنه -

 ساعتباید برم. االن یه مسکن تب بر می خورم تا یه 

 .دیگه حالم خوبه

 دایی نچی کرد و از لبه ی تخت برخاست. به سمت در

 :رفت و گفت

 

 - باید ببینم آقای صفری تهرانه یا نه ...ممکنه برای

 تعطیالت با خانواده ش سفر باشه.

 .سری به تایید حرفش تکان دادم و از اتاق بیرون رفت

 در دل دعا می کردم، آقای صفری باشد. دستم را به

 مت کنسول کنار تخت دراز کردم و گوشی راس
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 برداشتم. با دیدن دو تماس بی پاسخ که دقایقی پیش

 صورت گرفته بود، پوزخندی روی لبم نشست. شماره

 :ی گندم را گفتم و بعد از احوال پرسی گفتم

 گندم می تونی بامن بیایی سفر؟ -

 :من من کنان گفت

 بری؟فکر نکنم مامانم اجازه بده. قراره کجا  -

 ...شمال... خونه ی بابا مهدی میرم -

 ...این جوری که مزاحم -

 مزاحم نیستی عزیزم... دایی کامران کنار خونه ی بابا -

 مهدی یه ویال داره... می تونیم اونجا باشیم تا تو راحت

 .باشی

 :بعد از مکث کوتاهی گفت

 .بذار ببینم مامان اجازه می ده... هر چند امیدی ندارم -

 .شت رو بکن... شاید ببینه مشتاقی رضایت بدهتال -

 .اوکی تا ده دقیقه ی دیگه بهت خبر می دم -
 گوشی را خاموش کردم و دوباره روی کنسول رهایش

 کردم. باید حس و حالم را پیدا می کردم. می دانستم این

 تب از گریه های زیاد بود. تکه های خرد شده ی

 س عمیقیوجودم را از روی زمین جمع کردم و نف

 کشیدم. باید خزانی می شدم که همه آرزوی داشتنش را

 داشتند. از این همه ضعف بیزار بودم هر چند که از
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 .درون خراب بودم

 بعد از دوش کوتاهی کمی حالم بهتر شد. حوله ی روی

 سرم انداختم و به سمت آشپزخانه رفتم تا غذای ظهرم

 سنگیرا بردارم. ساعت پنج بعد از ظهر بود و از گر

 معده ام در هم می پیچید. دایی کامران در حال خوردن

 :چای بعد از ظهرش بود، با دیدنم لبخندی زد و گفت

 بهتری؟ -

 بله... دوش گرفتم سرحال شدم... چه خبر از آقای -

 .صفری

 :لبخندی زد و گفت

 حاال که حالت بهتره می تونی بری... آقای صفری تا -

 .بچین نیم ساعت دیگه می رسه. چمدون

 با ذوق به سمتش رفتم و بوسه ای روی گونه اش

 :نشاندم. لبخند زنان گفتم

 ...عاشقتم دایی جون -
 دلم می خواست همراهت باشم اما وجود کیوان و -

 خانواده ش چنین اجازه ای نمی ده... مگه اینکه اونا

 .هم هوای سفر به سرشون بزنه

 بقیه فکر خندید و من هم خندیدم. محال بود با رفتن من

 سفر به سرشان بیوفتد. مخصوصا کارن و جانان که

 بدون من بهتر می توانستند کنار هم باشند. تشکری
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 کردم و بشقاب غذایم را درون ماکروفر قرار دادم. بعد

 از گرم شدن و خوردن غذا به اتاقم برگشتم. سریعا

 گوشی را برداشتم و به گندم زنگ زدم. با شنیدن

 :فتصدایم ذوق زنان گ

 .مامانم رضایت داد -

 :با تعجب گفتم

 .جدی می گی؟ باورم نمی شه -

 خودمم باورم نمی شد اما وقتی ذوق و شوقم رو دید، -

 .خلع سالح شد. قول دادم مراقب خودم باشم

 خیلی عالیه... پس چمدونت رو بچین... تا نیم ساعت -

 .الی یه ساعت دیگه میام دنبالت

 ماشین داری؟ -

 ...اوهوم -

 

 - کیوانت نیست؟ ییدست دا ینمگه ماش

 :شیطونک از همه چیز خبر داشت. خندیدم و گفتم

 با ماشینی که پدربزرگم بهم هدیه داده می ریم. گوشه -

 ...ی پارکینگه

 :از ته دل ذوقی زد و گفت

 مگه رانندگی یادگرفتی؟ -

 نه اما آقای صفری راننده ی دایی همراهمون میاد. از -



 

 
1458 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 .ت جمعاین بابت خیال

 :خنده ای از ته دل کرد و گفت

 .عالیه... کلی خوش می گذره پس -

 بعد از خداحافظی با گندم لبه ی تخت نشستم و شروع

 به چیدن چمدانم کردم. وسایل زیادی الزم نداشتم، هنوز

 در خانه ی پدری لباس داشتم! هدیه هایی که برای سال

 مه رانو خریده بودم را قبال کادو پیچ کرده بودم، ه

 مرتب درون چمدان چیدم. هر کدامشان را با ذوق و

 شوق خاصی خریده بودم. وقتی نگاهم روی لباسهایی

 که برای نوزاد به دنیا نیامده ی فرناز افتاد، قند توی

 دلم آب شد. حاال که از شروین نامرد دور شده بود، می
 توانستم برایش خاله ی خوبی باشم. بوسه ای روی

 .ی صبرانه در انتظارش بودمهدیه اش زدم. ب

 در عالم خود بودم که تقه ای به در خورد و صدای

 :پدربزرگم شنیده شد

 .خزان جان کارت دارم -

 به سرعت از روی تخت بلند شدم و در اتاق را باز

 :کردم. با دیدن چمدان روی تخت گفت

 االن از کامران شنیدم می خوای همین ساعت راهی -

 یی کیوانت خداحافظی کنی؟ میشی... نمی خوای از دا

 !دونی که چقدر دوستت داره
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 :لبخندی به صورت مهربانش زدم و گفتم

 می دونم... خیالتون راحت زود برمی گردم و -

 روزهای آخری که این جا هستن رو کنارشون می

 مونم. مطمئنا دایی کیوان و خانواده ش هم در این روزا

 ری هم من هممی خوان به گشت و گذار برن... این جو

 .اونا به دلخواهمون می رسیم

 :سری تکان داد و گفت

 .اگه کیوان نبود حتما همراهت میومدم -

 لبخندی زدم و بوسه ای روی صورت نرم و شش تیغه

 :اش زدم و گفتم
 .منم دوست داشتم همراهم باشید اما قسمت نبود -

 ...انشاهلل سفر بعدی

 رفت و بههمین که به سمت اتاق چرخیدم دستم را گ

 :چشمانم خیره شد. با نگرانی تمام لب زد

 میون تو و کارن مشکلی پیش اومده؟ -

 به آنی بغض در گلویم پیچید و چشمانم آماده ی بارش

 شد. نفس عمیقی کشیدم و بغضم را قورت دادم. از

 صبح به اندازه ی کافی اشک ریخته بودم. سرم را به

 :چپ و راست تکان دادم و لب زدم

 .مهم نیست زیاد -

 با نگرانی مانع رفتنم به داخل اتاق شد. حالش را می
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 فهمیدم. می ترسید امانت دخترش آسیب ببیند. لبخندی

 :عمیق تر روی لب نشاندم و گفتم

 خیالتون راحت... می تونم از پس خودم بربیام... به -

 .قول شما قدیما زندگی پستی و بلندی زیادی داره

 :داد و گفتسری به تایید حرفم تکان 

 هیچ وقت تنهایی بار غمت رو به دوش نکش... من -

 .همیشه کنارتم

 بوسه ای جانانه روی صورتش نشاندم و از ته دل

 .قربان صدقه اش رفتم
 الهی من دورتون بگردم... خیالتون راحت... دنیا هم -

 .زیرورو شه عشق به شما منو سرحال نگه می داره

 می خوام غم توی دلتامیدوارم همین طور باشه... ن -

 .بشینه

 غم و شادی هر دو با زندگی عجینه... زیاد سختش -

 .نکنین... زندگی من مثل مادرم نمی شه

 

 :اشک در چشمانش حلقه زد. نفس عمیقی کشید و گفت

 می خوام برم دیدن مادرت... قبل از رفتن وقت داری -

 یه سر بهش بزنیم؟

 ودیم، دلمبا اینکه روز اول عید به دیدنش رفته ب

 :هوایش را کرد. لبخندی زدم و گفتم
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 .حتما... عالیه -

 بعد از آمدن آقای صفری به دنبال گندم رفتیم و راهی

 بهشت زهرا شدیم. گندم اول تعجب کرد اما وقتی دلیلش

 را گفتم؛ با روی خوش استقبال کرد. وقتی به سر مزار

 مادرم رسیدم کنار قبرش زانو زدم و کوله بار غمم را

 روی زمین گذاشتم. گریه کردم و توی دلم برایش
 دردهایم را گفتم و اشک ریختم. وقتی از روی زمین

 بلند شدم، سبکبال و آرام بودم. لبخندی به روی

 پدربزرگم زدم. نگاهش در عمق چشمان در جستجوی

 دلیل حال بدم بود. لبخندی زدم و دست روی شانه اش

 :گذاشتم و گفتم

 ...به این خوبی دادین ممنون که پیشنهاد -

 خوبی؟ -

 نگاهش نگران بود. لبخندم عمیق تر شد. باید دلش از

 بابت من آرام می گرفت. دلم نمی خواست به خاطر من

 .استرس داشته باشد

 عالیم... هیچ جای نگرانی نیست... شما آروم باشی -

 .منم خوشحالم

 لبخندی زد و در برابر دیدگان مغموم گندم به سمت

 حرکت کردیم. وقتی به شهر رسیدیم، هواماشین 

 :تاریک شده بود. پدربزرگ با استیصال پرسید
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 میشه امشب راهی نشی؟ -

 ...نگران نباشین... آقای صفری توی رانندگی ماهره -

 ...آخه شبه -

 رفتنه... نهردم دمای صبح می رسیم... دلم بی قرا -

 .توی کارم نیارید

 :تلبخندی زد و رو به آقای صفری گف
 دیگه دوره دوره ی جووناس... من یکی که حریق -

 این نیم وجبی نمی شم. شما چی؟

 

 

 

 :آقای صفری مودبانه سری تکان داد و گفت

 خان جای هیچ نگرانی نیست. قول می دم صحیح و -

 .سالم به مقصد برسونمشون

 وقتی به عمارت رسیدیم، ماشین کارن را دیدم. قلبم به

 مدن او نبود. نمی خواستم تاتپش افتاد. االن وقت آ

 وقتی به شمال نرسیدم از رفتنم با خبر باشد. وقتی

 ماشین از حرکت ایستاد، پدربزرگ به سمت عقب

 :چرخید و گفت

 کارن اومده... نمی خوای خداحافظی کنی و بعد بری؟ -
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 نگاهی به ساعتم کردم. ساعت هشت شب بود. سری

 :رو به باال تکان دادم و گفتم

 .یر می شه... شما از طرف من خداحافظی کنخیلی د -

 همین که پدربزرگ در ماشین را باز کرد، در حیاط باز

 .شد و کارن و جاوید با دیدن ماشین به سمتمان آمدند

 اخمهای کارن درهم بود و جاوید سرحال بود. به اجبار

 من و گندم هم از ماشین پیاده شدیم تا سالم و احوال

 در حضور جاوید طوری پرسی کنیم. نمی خواستم

 برخورد کنم که متوجه ناراحتی و قهرم شود. کارن بعد

 :از سالم رو به من کرد و پرسید
 !یه چیزایی شنیدم، درسته؟ -

 :پوزخندی زدم و با آرامش کامل گفتم

 ...بله -

 چنین برنامه ای نداشتی؟ -

 

 :سری تکان دادم و گفتم

 . گاهیقرار نیست همیشه طبق برنامه پیش بریم.. -

 .تحول از الزامات زندگیه

 :رو به پدربزرگ کرد و گفت

 .با اجازه تون من چند دقیقه با خزان حرف دارم -

 :پدربزرگ با لبخندی فراخ سری تکان داد و گفت
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 ...اذیتش نکنی -

 .خیالتون راحت -

 بازویم را گرفت و چند قدم از بقیه دور شدیم. ایستاد و

 :گفت

 این بچه بازیا چیه؟ -
 ا حرص دندانهایم را روی هم فشردم تا حرفب

 نامربوطی نزنم. بازویم را از دستش بیرون کشیدم و

 :گفتم

 برو با بزرگتر بچرخ و خوش باش... این بچه داره -

 .برمی گرده به جایگاه خودش

 :با ناراحتی چنگی میان موهای بلندش کشید و گفت

 به خدا درکت نمی کنم... بدون اینکه حرفای منو -

 ...بشنوی داری قضاوتم می کنی

 احتیاجی به شنیدن حرفات نیست... توی پیامی که -

 دادی خیلی واضح حرف دلت رو زدی... احتیاجی نیست

 برای این شش ماهی که بینمون رابطه ای بوده اذیت

 بشی... خدا رو شکر هستن کسایی که دورت رو شلوغ

 .کنن و یادی از من نکنی

 زید. چنان خودش را به بیاز خشم تمام بدنم می لر

 خبری زده بود که عقم گرفت. جمله آخر را با خشم

 بیان کردم و قبل از اینکه فرصت واکنشی داشته باشد
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 :از او دور شدم. جاوید با دیدنم لبخند زنان گفت

 بابام امشب همگی رو به دربند به صرف شام دعوت -

 کرده... خیلی اصرار داشت تو هم باشی. می خواد کل

 .خانواده باشن

 :لبخندی نثارش کردم و گفتم
 از طرف من از دایی کیوان عذرخواهی کن... راهی -

 .سفرم

 .می تونی به عقب بندازی و امشب رو دور هم باشیم -

 ممنون... پدرم تنهاست و دلم بی قرارشه... انشاهلل یه -

 .وقت دیگه

 گندم با کارن دست داد و خداحافظی کرد. کارن با

 :نارم ایستاد و قبل از سوار شدن، گفتدلخوری ک

 این بود اون همه عشقی که ازش دم می زدی؟ -

 .به چشمانم خیره شدم. قلبم در حال بیرون زدن بود

 بغضی سنگین روی سینه ام نشسته بود. لبم به صورت

 :کج رو به باال رفت و پاسخ دادم

 جوابشو توی خودت جستجو کن... بهتره با همونایی -

 روز خوش بودی روزاتو پر کنی... قبل ازکه از دی

 اینکه تاریخ مصرفم تموم بشه خودم می رم تا تو هم

 .عذاب وجدان نداشته باشی

 سوار ماشین شدم و در را محکم بستم. جاوید که
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 سرحال بود، لبه ی پنجره دست گذاشت و کمی سرش

 :را خم کرد و گفت

 .ای کاش میموندی... امشب بیشتر خوش می گذشت -

 .ممنون... مطمئنم بدون منم خوش می گذره -

 :لبخندی زد و با انگشت روی دماغم زد و گفت
 جوجو ماشین نو مبارک انشاهلل چرخش برات -

 .بچرخه... سعی کن زودتر رانندگی یاد بگیری

 از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت. لبخندی زدم و

 :تشکر کردم. سری تکان داد و با لحن جدی گفت

 د... بابا ناراحت می شه بدون خداحافظی بازود برگر -

 .تو بخواد برگرده

 

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 قبل از رفتن دایی کیوان برمی گردم. از طرف من -

 .سالم برسون و عذرخواهی کن

 :کارن با دست جاوید راکنار زد و گفت

 حاال که روی دنده ی لج افتادی اون گوشی لعنتی رو -

 .حرف بزنیم. دچار سوءتفاهم شدیروشن بذار تا باهم 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 پیامت خیلی واضح بود... انقدر خنگ نیستم که -

 ...بخوای حالیم کنی
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 خزان دست از لجبازی بردار... مگه من چی گفتم، -

 این جور رفتار می کنی؟
 به چشمان نگرانش خیره شدم. پای دلم در حال لغزیدن

 ده شوم و امشب را به اودوباره بود. قلبم می گفت پیا

 فرصت دهم.. اما غرور خرد شده ام اجازه نداد. سری

 :تکان دادم و گفتم

 عشقتو زمانی که باید نشونم می دادی خوب نشون -

 دادی... من عادت به گدایی عشق ندارم.... اگه شنیدی

 ...مادرم از غصه ی دوری پدرم اون بال سرش اومد

 !حتمن مثل مادرم نمی شم؛ خیالت را

 با دست او را از کنار پنجره رد کردم و برای پدربزرگ

 دست تکان دادم و روی هوا بوس فرستادم. کارن با

 :ناراحتی گفت

 دیوونه شدی خزان... باید با هم حرف بزنیم... پیاده -

 ...شو تا

 :رو به آقای صفری کردم و گفتم

 .بی زحمت حرکت کنید -

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

 د که به مقصد رسیدم. بوی نم و بارانی کهنیمه شب بو

 سیل آسا می بارید، روحم را تازه کرد. با دست به

 آرامی گندم را بیدار کردم. گیج و منگ به اطراف خیره
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 :شد و گفت

 چی شده؟ -
 .رسیدیم عزیزم -

 با تردید به اطراف و سیاهی مطلقی که دورش را فرا

 را کشیدم وگرفته بود، خیره شد. لبخند زنان بازویش 

 :گفتم

 این جا شهر نیست منتظر چراغ برقای توی کوچه -

 .باشی... بلند شو عزیزم

 قبل از باز کردن در ماشین، در خانه ی پدری که حاال

 .مثل تمام خانه ها آهنی و خوشگل شده بود، باز شد

 پدرم با ذوق جلو آمد و به سرعت خود را در آغوشش

 هایم در آغوش گرم گیانداختم. به اندازه ی تمام دلتن

 پدرانه اش احساس امنیت می کردم. صدای آرام فرناز

 .ر پدرم شنیدمرا از پشت س

 .بابا برو کنار ببینمش -

 با کنار آمدن بابا از نوری که از حیاط خانه بیرون می

 زد، هیکل گرد و بامزه ی فرناز را دیدم. باورم نمی شد

 دید مانند توپبه استقبالم آمده باشد. وقتی تردید مرا 

 قلقلی جلو آمد و مرا در آغوش کشید. هر دو اشکمان

 .سرازیر شد. دلم برای خواهرانه هایش تنگ شده بود

 بعد از اینکه از فرناز جدا شدم، گندم را به آنها معرفی
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 کردم. فرناز مؤدبانه با او احوال پرسی کرد و خوش

 .آمد گفت
 .انه شدبه کمک پدرم چمدان من و گندم وارد حیاط خ

 باران به شدت می بارید. زیر شیروانی باالی در

 ایستادیم. پدرم به سرعت برگشت و در ویالی دایی

 :کامران را باز کرد و به آقای صفری گفت

 بهتره امشب رو در همین جا استراحت کنین. ماشین -

 .توی ویال باشه جاش امن تره

 آقای صفری دستی تکان داد و کنار ماشین ایستاد و

 :فتگ

 با اجازه تون من بر می گردم... خانواده م -

 .منتظرمن... ایام عیده و نمی تونم ازشون دور باشم

 :با نگرانی به صورت خسته اش نگاهی کردم و گفتم

 شرمنده به زحمت افتادین... اگه استراحت می کردین -

 خیال منم راحت بود. بارون سیل آساست... ممکنه جاده

 !ناکهمه آلود بشه.... خطر

 

 :لبخندی مهربان و پدرانه زد و گفت

 .خیالتون راحت من همه ی عمرم پشت فرمون بودم -

 .خستگی و مه توی جاده روی من اثر نداره
 بعد از رفتن آقای صفری؛ پدرم در حالی که با دست
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 روی سرش را گرفته بود تا خیس نشود به ویال اشاره

 :کرد و با حال معذبی پرسید

 امرانت می ری یا خونه ی خودت؟ویالی دایی ک -

 چنان با مظلومیت این جمله را به زبان آورد که قلبم

 تیر کشید. بی خیال باران و خیس شدن به سمتش رفتم

 و دستانم را پشت کمرش حلقه کردم. او را در آغوش

 :گرفتم و گفتم

 خونه ی خودم برام از هر ویالیی با صفاتره... من به -

 .این خونه تعلق دارم

 پدرم بغض کرد و با مهربانی سرش را تکان داد و ما

 .را به خانه اش دعوت کرد

 ...پس زودتر برید تو تا سردتون نشه -

 گندم که کنار فرناز ایستاده بود و هنوز خواب آلود

 بود، همگام با من وارد حیاط خانه ی پدری شد. با

 دیدن خانه ی کوچکمان و آب بارانی که مثل پرده از

 راونی به زمین می ریخت، لبخندی زد ولبه ی شی

 :گفت

 .چه نوستالژی و باصفاست -

 .به گلهای باغچه نگاه می کردم و دلم هوای مادرم کرد

 همیشه او گلهای توی باغچه را برای شب عید می
 کاشت، تا حیاط باصفا باشد. خیسی شالم باعث شد با
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 تذکر پدرم با گامهای بلندتری وارد خانه شویم. وقتی

 ر نور پذیرایی صورت تپل فرناز را دیدم، لبخند رویزی

 لبم نشست. مهربانتر از گذشته بود. نگاهش مدام به

 زمین دوخته می شد. شرم خاصی در نگاهش موج می

 زد. با اینکه شکمش اندازه ی یه توپ پالستیکی بیرون

 زده بود اما خودش تپل تر از شکمش بود. بانمک و

 :زخانه رفت و گفتزیبا شده بود. به سمت آشپ

 .تا شما لباس عوض کنین من شام رو گرم می کنم -

 :دستم را باال بردم و گفتم

 شام رو توی جاده خوردیم. هم من گرسنه بودم هم -

 .گندم... برو بخواب

 :فرناز لبخندی زد و گفت

 امشب همه پیش هم می خوابیم... فکر نکنم بعد از -

 . باید همهاین مدت دوری خواب به چشمام بیاد..

 چیزایی که توی این مدت برات اتفاق افتاده رو تعریف

 .کنی

 :سری به تایید حرفش تکان دادم و گفتم

 فرگل چطوره؟ -
 خوبه... دیر بهمون خبر دادی داری میایی... فرگل -

 خونه ی مادر شوهرش دعوت بود. دیگه بهش نگفتم

 .تا حواسش پیش ما نباشه



 

 
1472 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 .خوب کردی عزیزم -

 ویض لباس و شستن صورتم بعد از مدتهابعد از تع

 آرامش خاصی وجودم را فرا گرفت. در طول مسیر

 کارن پیام داده بود که فردا ساعت یازده بهم زنگ می

 زند و توقع دارد حتما جوابش را بدهم. باید جوابش را

 .قاطع می دادم تا دست و پایش را از زندگیم جمع کند

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

 :درش زل زد و با لحن ملتمسانه ای گفتبه صورت پ

 بابا لجبازی نکن... االن بیشتر از هر وقتی مامان به -

 .این آشتی تمایل داره

 با نگاهی محزون به کارن خیره شد و سری به چپ و

 :راست تکان داد و گفت

 تا وقتی از کارهای گذشته دست برنداره و -

 .عذرخواهی نکنه... نمی تونم ببخشم

 :ناراحتی دستی میان موهایش کشید و گفتکارن با 
 بابا خواهش می کنم دست از این رفتار خودخواهانه -

 بردار... مامان پشیمونه و به من گفته... غرورش نمی

 ذاره بیاد و عذر بخواد... اون یه قدم برداشته شما هم

 یه قدم برای بهتر شدن این زندگی سردو مزخرف

 .بردار
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 .ل به صورت پدرش نگاه کردکامران با نگاهی مستأص

 میان دوراهی عقل و احساس گیر کرده بود. از طرفی

 تاب التماس کردنهای پسرش را نداشت، از طرفی

 گذشته ای که داغش هنوز بردل ذوق ذوق می کرد،

 ...اجازه ی بخشش نمی داد

 هومن خان که درماندگی پسرش را دید، نفس عمیقی

 :فتکشید و با صدایی خش دار و لرزان گ

 پیری و تنهایی بد دردیه پسرم... حاال که بار سنگین -

 خزان از روی دوشت برداشته شد، باید به فکر خودت

 .باشی
 بعد از گفتن این حرف از روی مبل برخاست و عصا

 زنان به سمت کتابخانه رفت. جاوید با شنیدن حرف

 :پدربزرگش رو به کامران کرد و با لحن شوخی گفت

 رگ هم موافقن... االن که پدرم واسطهدیدین بابا بز -

 شده بهترین وقته که به این دوری و تنهایی پایان

 بدین... این جوری کارن کله خرابم از آوارگی در میاد

 .و آپارتمانش ارثیه ی من میشه

 :کارن با اخم به جاوید چشم غ ّره ای رفت و گفت

 می شه فکت رو ببندی؟ -

 یزون تو هیچ نتیجه ینه... چون با این قیافه ی آو -

 .مطلوبی نمی گیریم
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 :کامران نفس عمیقی کشید و رو به جاوید گفت

 چرا پدرت داره این کارو می کنه؟ یعنی نسبت به -

 خواهرش و اتفاقی که در گذشته افتاده، هیچ حسی

 نداره؟ چه جوری با اون ماجرا کنار اومد؟

 جاوید لب باز کرد دلیلش را بگوید که کارن پیش دستی

 :کرد و گفت

 چون عمو کیوان بر خالف شما از حال مامان با -

 خبره... برعکس تصور شما در این سالها مامان هم

 زندگی خوبی نداشته و ظاهرش رو حفظ می کرده تا

 غرورش خرد نشه... االن به جایی رسیده که خودش
 خواهان تموم شدن این اختالفات و کدورتهای گذشته

 .س

 ایین تکان داد و در حالی که بهکامران سری رو به پ

 :سمت کانتر آشپزخانه می رفت، گفت

 .مریم ازشون پذیرایی کن تا من برگردم -

 بدون هیچ حرفی به سمت کتابخانه رفت تا پدرش را در

 این راه همراه خود کند. خسته بود از روزهای تکراری

 و تنهایی که سالها گریبانش را گرفته بود. نه همدمی

 ی مگو داشت نه دلخوشی... تنهابرای حرفها

 دلخوشیش به ثمر رساندن خزان بود که حاال خیالش

 بابت او هم راحت بود. فکر اینکه بعد از آشتی او و
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 ثریا وضعیت خزان و کارن هم بهتر می شود، دلش را

 .به سوی این آشتی کنان سوق می داد

 بعد از دقایقی از کتابخانه بیرون آمد و رو به پسرها

 :گفت کرد و

 ...باید صبر کنین تا آماده بشیم -

 رو به کوروش که ساکت و بی صدا شاهد صحبتهای

 :آنان بود، گفت

 .نیکا رو آماده کن همگی باهم بریم -

 :کوروش ابرویی باال داد و گفت

 ...فکر کنم ما نباشیم بهتره -
 :کارن دستش را روی شانه ی برادرش گذاشت و گفت

 ته ها یه شب به یاد موندنیمی خوایم امشب مثل گذش -

 ...باشه... بهتره تو و نیکا هم باشین

 

 - ترسم مادرت با دیدن یکنونه ...م یآخه مراسم آشت

 ی دونی!ما ناراحت بشه ...تو که حس مادرت به من رو م

 

 کارن لبخند پردردی زد و با یادآوری گذشته آهی از ته

 :دل کشید و گفت

 اموش کنی... من نمیبهتره تو هم اون گذشته رو فر -

 گم مادرم فرشته س... نه... اونم خطای زیادی داشته
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 اما بهتره گذشت کنین و سعی کنین با روی باز این

 .اتفاق خوب رو بپذیرید

 :کوروش سری به تایید حرفش تکان داد و گفت

 .پس میرم نیکا رو آماده کنم -

 :جاوید به اطراف نگاهی کرد و گفت

 نیکا کجاست؟ -

 :نفس عمیقی کشید و گفتکوروش 
 .بعد از رفتن خزان بغض کرده و مثال قهره -

 بعد از ساعتی همگی با هماهنگی که جاوید و پدرش

 انجام دادند در یکی از رستوران باغهای فرحزاد دور

 هم جمع شدند. اتفاقی که سالها به تأخیر افتاده بود،

 باالخره به انجام رسید و ثریا با چشمان گریان میزبان

 نگاه پر غم همسر سابقش شد. آن لحظات برای کارن

 شورانگیز و تکرار نشدنی بود. سالها غمخوار مادر

 بود و معنی آن اشک حلقه زده در چشمانش را حاال

 خوب می فهمید. ثریا بعد از احوال پرسی با هومن خان

 :و کوروش نگاهش را به اطراف چرخاند و پرسید

 خزان کو؟ -

 :گفت کامران آهی کشید و

 ...دلتنگ پدرش بود و نتونستم مانع دیدارشون باشم -

 .با خواهرش گندم عازم شمال شدن
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 اشکی که در چشمان ثریا حلقه زده بود، روی گونه

 :چکید و گفت

 گاهی غیر همخون از همخون مهربونتر و عزیزتر -

 .میشه

 مهدی و همسرخدابیامرزش بیشتر از یه پدرومادر -

 ه گذاشتن... خزان هم دخترواقعی برای خزان مای

 .قدرشناس و مهربونیه
 برای همینه که شاهرخ از شنیدن این ماجرا منو کامل -

 کنار زد... سخته بفهمی بچه ت بیشتر از خودت دیگری

 .رو دوست داره

 کامران آهی کشید و به آرامی سرش را به تأسف تکان

 :داد و گفت

 نسانیتسخت، اونجاییه که با شقاوت تموم پا روی ا -

 گذاشته می شه و توقع داریم بقیه انسانیت به خرج

 .بدن

 ثریا قطره اشک زیر چشمش را با انگشت پاک کرد و

 :گفت

 ...گذشته ها رو نمی شه دوباره بازسازی کرد... باید -

 کیوان لبخند زنان دست پشت کمر برادرش گذاشت و

 :با چهره ای بشاش رو کامران و ثریا گفت

 میز دونفره بنشینید و حرفایی که بهتره شما پشت -
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 سالها توی دلتون مونده رو بدون رودربایستی بهم

 بگید... بعضی حرفا حال و هوای دونفره داره... منو

 .بچه ها هم باهم خوش می گذرونیم

 :رو به جمع کرد و گفت

 مگه نه بچه ها؟ -

 همه با خنده و کف زدن حرفش را تایید کردند. ثریا

 .به کامران کرد و منتظر تایید او بودنگاهی ملتمسانه 
 کامران با دست راه را به ثریا نشان داد و در سکوت

 به سمت میز دونفره ای که در انتهای رستوران قرار

 داشت، رفتند. نگاه کارن مشتاقانه بدرقه یشان کرد و

 نور امید در دلش تابید. وقتی همه در حال خود بودند،

 ون کشید و برای خزانبا ذوق گوشی را از جیبش بیر

 .پیام فرستاد

 

 

 

 -یدونم دچار سوءتفاهم شدی ...به همون عشق یم

 دم فردا ساعت یازده یت م، قسمنیز یکه ازش دم م

 ... صبح جواب تلفن رو بده باید باهم حرف بزنیم

 کنه یبرات دارم که خوشحالت م براییخ.

 لبخندی روی لبش جان گرفت و بعد از مکث کوتاهی
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 از روی گوشی باال گرفت. نگاه جانان رویسرش را 

 صورتش زوم شده بود. با دیدن رنگ پریده اش نگران

 شد. با لبهایی که بی صدا تکان خورد، حالش را

 پرسید. جانان پلک روی هم گذاشت یعنی )نگران

 نباش(. نفس راحتی کشید و سرش گرم حرفهای جاوید

 .شد
 رابرخالف تصورش جای خالی خزان زیادی حالش 

 گرفته بود. با اینکه در جمع می خندید و خوشحال بود

 اما هوش و حواسش پیش خزان بود. دختری که

 .نازپروده نبود اما نازش دنیا را به صالبه می کشید

 حس می کرد با زنجیری قلبش را از سینه بیرون

 .کشیده با خود برده بود

 .ضربه ای به پهلویش خورد و از عالم خود بیرون آمد

 :هش با چشمان نگران کوروش تالقی پیدا کردنگا

 کجایی غرق نشی؟ -

 به خود آمد و سرش را به چپ و راست تکان داد و

 :گفت

 .خوبم -

 :کوروش خندید و گفت

 ...از حال و روزت مشخصه -

 :سرش را کنار گوشش گذاشت و به آرامی پرسید
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 بین تو و خزان چی شده که خزان حالش خراب بود و -

 سفر بست؟ضربتی بار 

 :شانه ای باال انداخت و با ناراحتی گفت

 نمی دونم... حس می کنم به حضور جانان حساس -

 !شده

 :کوروش ابرویی باال داد و گفت

 مگه چه رفتاری انجام دادی که حساس شده؟ -

 هر چی فکر می کنم نمی فهمم چی شد... از روزی که -

 .رفتیم کوه خزان از این رو به اون رو شد

 :ابرویی باال داد و گفت کوروش

 هر چی بوده بندو آب دادی داداش... هنوز نمی دونی -

 چه جوری با دخترا رفتار کنی؟ دو روزه خزان توی

 اتاقش خودشو زندونی کرده و هر بار دیدمش چشماش

 اشکی بود... اونوقت بعد از دو روز تو هنوز نمی دونی

 !دختری که عاشقشی چشه؟

 تمام شد. با نگرانی حرف کوروش برایش سنگین

 :پرسید

 من نمی دونستم تا این حد حالش بده... تماسم رو -

 جواب نمی داد... امروز فکر می کردم با عمو کیوان

 میاد خونه ی مامان ثریا اما نیومد و وقتی اومدم

 دنبالتون دیدم که داره میره... ازش خواستم بمونه اما
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 ل ِم غیب ندارم،با کنایه یه حرفایی زد و رفت... من که ع

 ...بدونم چی توی دلشه

 کوروش پوزخندی زد و سری به تأسف تکان داد

 :وگفت
 من... اگه عاشق بودی بایدرهنوز عاشق نیستی براد -

 یارت میگذره... تماست رو لمی فهمید چی توی د

 جواب نداده و دوروزه ازش بی خبری؟

 کارن به نگاه متعجب کوروش خیره شد و زبانش از

 باز ماند. کمی فکر کرد و آتشی درونش شعلهپاسخ 

 کشید. فکر اینکه حضور جانان او را به اشتباه انداخته

 .باشد، اعصابش را بهم ریخت

 نفس در سینه اش حبس شد. گویی اکسیژن هوا به

 صفر رسیده بود. به یکباره از رستوران بیرون رفت و

 گوشی را از جیبش بیرون کشید و شماره ی خزان

 گوشی خاموش بود. دلش آشوب بود و راگرفت.

 دستانش به لرز افتاده بود. این لرزش دست از او بعید

 بود. با خشم دستی میان موهایش کشید و دور خود

 .چرخی زد. هوا ابری بود و باران نم نم می بارید

 :سرش را رو به آسمان کرد و زمزمه کرد

 دیوونه م کردی دختر... این چه عشقیه که راحت -

 اری میری؟ فکر کردی می ذارم به این راحتی پامیذ
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 پس بکشی؟

 شماره ی گندم را گرفت. اپراتور خاموش بودن گوشی

 را بر سرش کوبید. آه ازنهادش برخاست و با خشم

 گوشی را پایین آورد. بی تاب و بی قرار به آسمان
 خیره شد. تاب ماندن نداشت. فکر اینکه در این دو روز

 زان شکل گرفته، او را به مرزچه فکرهایی در سر خ

 جنون کشاند. عاصی و کالفه با گامهای بلند وارد

 ...رستوران شد

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

 

 با صدای خروس همسایه از خواب بیدار شدم. از وقتی

 مادرم فوت شده بود، پدرم تمام مرغ و خروسها را

 فروخته بود. کمی این دست و آن دست شدم، صدای

 با کسی می شنیدم. به اطرافم نگاهیحرف زدن پدرم را 

 .انداختم. گندم و فرناز در خواب نازی فرو رفته بودند

 .حدودا ساعت شش صبح بود که خوابیدیم

 با دست کنار تشکم به دنبال گوشی می گشتم. وقتی

 گوشی را از زیر بالش بیرون کشیدم متوجه شدم،

 شارژش تمام شده... نچی کردم و با کالفگی از جا بلند

 شدم. گوشی را به شارژ زدم. صدای شخصی که با
 پدرم حرف می زد عجیب آشنا بود. اما میزان فاصله
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 .اجازه نمی داد به طور کامل صدا را خوب بشنوم

 سردرد و چشم درد هر دو میهمان ناخوانده ای بودند

 که در اولین روز سفر گریبانم را گرفته بود. بیشتر این

 . از سرویس بهداشتیدرد به خاطر بد خوابی بود

 بیرون آمدم و از توی آشپزخانه قرص مسکنی برداشتم

 و خوردم. ساعت روی دیوار پذیرایی ساعت دوازده را

 نشان می داد. باید زودتر خودمان را جمع و جور می

 .کردیم. کم کم فرگل و دخترش پیدایشان می شد

 .وقتی به اتاق برگشتم، گندم به ول خوردن افتاده بود

 .وی میز آینه ایستادم و موهایم را شانه کشیدمروبر

 :گندم با صدای خفه ای گفت

 آبجی ساعت چنده؟ -

 .دوازده... باید به فکر ناهار بشیم -

 مانند جن زده ها روی تشکش نشست و با وحشت به

 :سمت چپش حمله برد و گفت

 یاخدا... حتما مامانم نگران شده... قرار بود در اولین -

 .بزنم فرصت بهش زنگ

 .تا نگاهش به گوشیش افتاد، آه از نهادش برخاست

 وای این که خاموشه... من که بین راه با مامان حرف -

 !زدم این شارژ داشت
 عیب نداره بلند شو برو از توی پذیرایی تلفن خونه -
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 .رو بردار و تماس بگیر. نذار نگران بمونه

 چشمی گفت و با همان چشمان پف کرده و خوابالود از

 اتاق بیرون رفت. فرناز هم در حین حرف زدن ما بیدار

 شده بود و موهایش را با دست شانه می کشید. لبخندی

 :زدم و گفتم

 .ببخشید بیدارت کردیم -

 با زحمت از جای خود بلند شد و به آرامی دستانش را

 :رو به جلو کشید و گفت

 نه بابا باید بیدار می شدم. با این خواب بی موقع بی -

 .اهار موندیمن

 نگاهم بی اراده روی شکمش خیره ماند. با ذوقی که از

 :ته دلم سرچشمه می گرفت، پرسیدم

 دختره یا پسر؟ -

 :شانه ای باال انداخت وگفت

 .نمی دونم -

 :با تعجب ابرویی باال انداختم و گفتم

 مگه سونوگرافی نرفتی؟ -

 آهی کشید و با ناراحتی شروع به جمع کردن تشکش

 ه کمکش رفتم و در حین جمع و جور کردن اتاقکرد. ب

 :گفت
 نرفتم. چون آقا از کثافتکاریاش پولی نمی موند که -
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 خرج سونوی منو بده. منم بهش رو نمی زدم. حیف من

 که این همه عاشقش بودم. اگه می دونستم چه آشغالیه

 ...محال بود این بچه رو هم بدبخت کنم

 شدنش شدم. بهدستش را گرفتم و مانع دوال راست 

 :چشمان پرغمش خیره شدم و گفتم

 بهتره گذشته رو فراموش کنی و به فکر این باشی یه -

 .مادر خوب و قوی برای بچه ت باشی

 :از بغض لبهایش به لرز افتاد و نالید

 چطوری می تونم وقتی از درون داغونم. اون عوضی -

 مدام توی گوشم می خوند تو بهش نخ می دادی و وقتی

 اده فهمیدن همه ی کاسه ها رو روی سر شروینخانو

 خراب کردی تا خودت پاک به نظر بیایی... باورش

 داشتم خزان... فکر می کردم راست می گه... وقتی با

 دست شکسته اومد خونه و گفت ارباب دستش رو

 شکسته بیشتر از تو بیزار شدم. درست و غلط کارمو

 ه خونه منمی فهمیدم. حتی دل بابا رو شکوندم و ب

 برگشتم تا کنارش باشم... اما اون بی شرف فقط چند

 ماه تونست نقابی که زده بود رو حفظ کنه... نامردی

 ...کرد در حقم
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 گریه اش گرفته بود. قلبم تیر کشید. حالش را خوب می

 .فهمیدم. اسم شروین که می آمد بند بند تنم می لرزید

 اشد کهمگر یک انسان تا چه حد می توانست بد ب

 اینگونه قلب دیگری را بشکند! اشک در چشمانم حلقه

 زد. نبود گندم باعث شد، فرناز خیلی راحت درددلش را

 بازگو کند. دستم را روی موهای نرم و تاب دارش

 :نوازش وار کشیدم و گفتم

 همه ی ما اشتباهاتی داریم... باید از اشتباهاتمون -

 جرا به ماماندرس بگیریم. اگه منم جلوتر از اون ما

 همه چیزو می گفتم جلوی اون اتفاق زودتر گرفته می

 شد. می ترسیدم قلب مامان تحمل نکنه... می ترسیدم

 ...منو متهم به هرزگی کنه

 می دونم... چون مامان بعد از رفتن تو خیلی باهام -

 حرف زد. اون زمان کر و کور شده بودم و فقط حرفای

 بود همسرم بود و شروین رو باور داشتم... هر چی

 همدمش بودم... نمی دونستم عین روباه حیله گرو

 مکاره... می دونی برای طالق از بابا درخواست پول

 کرده؟
 :شوکه شدم با نگران به صورتش خیره شدم و گفتم

 نه... این از کجا دراومده؟ به جای مهریه ای که حق -
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 توئه و باید بده، عوضش ازت پولم می خواد؟

 ه طالق نیست. بدبختی توی مملکت ما حقراضی ب -

 طالق با مرده... اون عوضی هم داره سوءاستفاده می

 کنه... حتی با بخشیدن مهریه باید سند محکمی برای

 طالق داشته باشم... با چه سندی خیانتش رو نشون

 قاضی بدم... اونم می دونه دستم زیر تبر اونه... گفته

 دگی رو بهش بدم تاباید جبران خسارت این یه سال زن

 .برای طالق رضایت بده

 :با ناراحتی به چشمان پر اشکش خیره شدم و گفتم

 اگه پول رو گرفت و طالق نداد، چی؟ -

 :به هق هق افتاد و گفت

 .منه هدیگه اون از بخت سیا -

 

 چقدر خواسته؟ -

 چند میلیونی خواسته... اونقدری که بابا نتونه جور -

 ان... دارم دق می کنم... اگهکنه... خیلی نامرده خز

 زودتر می فهمیدم نمی ذاشتم این بچه توی شکمم رشد

 .کنه

 :با حرص نفسم را از سینه بیرون دادم و گفتم
 نگران نباش... درکنار هم از پسش برمیایم... با دایی -

 کامران حرف می زنم برات وکیل بگیره... با این حرفا



 

 
1488 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 .ی ندارهخودتو اذیت نکن... اون بچه که گناه

 :سرش را پایین انداخت و گفت

 ...انتظار کمک ندارم... فقط دلم خیلی پره -

 در باز شد و گندم وارد اتاق شد. با دیدن فرناز که گریه

 :می کرد، نگران شد. رنگش پرید. با ترس گفت

 چیزی شده؟ -

 .فرناز به سرعت اشکش را پاک کرد و خندید

 ده بود، کمی لوسنه بابا... دلم برای آبجیم تنگ ش -

 .بازی دراوردم

 :گندم خندید و گفت

 خزان خیلی مهربونه... آدم چنین خواهری داشته -

 .باشه همش دوست داره براش ناز کنه

 هر سه خندیدیم و برای خوردن میان وعده از اتاق

 بیرون رفتیم. تازه چای ریخته بودم که صدای پدرم از

 .بیرون توجه م را جلب کرد

 بیداری بابا؟خزان جان  -

 :از پنجره ی آشپزخانه بیرون را نگاه کردم و گفتم

 بله بابا... کاری داشتین؟ -
 

 :با دیدنم گل از گلش شکفت. با لبخند گفت

 .بیا بیرون یکی باهات کار داره -
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 :با ذوق گفتم

 فرگل اومده؟ -

 !نه... یه مهمون دیگه از تهران داریم -

 :با تعجب پرسیدم

 ؟مهمون از تهران -

 .بله عزیزم... ناهار بیشتر درست کن -

 کی اومده؟ -

 کارن از پشت پدرم جلو آمد و با نگاهی پر از گالیه

 :گفت

 !سالم... خوب می خوابیا -

 پیراهن کاموایی سفید پوشیده بود با شلوار جین آبی

 دستش درون جیبش بود و با حرف زدنش بخار از

 بمدهانش خارج می شد. بی اراده لبخندی روی ل

 :نشست و پاسخ دادم

 ...تا صبح بیدار بودیم -
 مشخصه... می شه بیای بیرون چند لحظه کارت -

 !دارم

 خندید و با دست سرو وضعم را نشان داد. من با

 شرمندگی سرم را پایین انداختم. چشمان پف کرده و

 موهای آشفته ام نشان از حال و روزم داشت. جرقه ای

 ام دیشبش افتادم که قراردر ذهنم زده شد و به یاد پی
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 بود ساعت یازده باهم حرف بزنیم. پس چرا نگفته بود،

 قراره خودش به شمال بیاید! مانده بودم چه جوابی

 بدهم که گندم با شنیدن صدای کارن مرا کنار زد و با

 :ذوقی فراتر از تصورم دستی تکان داد و گفت

 سالم کارن جون... چه خوب کردی اومدی... عمه -

 ا همراهت اومده؟ثری

 لبخند روی لبان کارن نقش بست. سری تکان داد و

 :گفت

 .نه... سرش شلوغه نتونست بیاد -

 پدرم با اشاره ای به من گفت به داخل بروم. تازه یادم

 آمد شال و روسری به سر ندارم. از پنجره فاصله

 گرفتم تا گندم به راحتی با کارن حرف بزند. مانند

 و پایین می پرید. انگار نه انگار گنجشک از شادی باال

 دختری شانزده ساله بود. به سمت اتاق می رفتم که

 :پرسش فرناز مرا متوقف کرد
 اون بیرون کی منتظرته؟ -

 .کارن... پسرداییمه -

 :کمی گوشه های چشمش را جمع کرد و گفت

 همون پسر کوچیکه ی ارباب که می گفتن، پسر -

 !خوبی نیست؟

 :یرون دادم و گفتمنفسم را با حرص ب
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 مردم حرفای زیادی می زدند اما واقعیت نبود. ماجرا -

 ...چیز دیگه ای بود

 از وقتی پسرداییت شده نظرت عوض شده؟ -

 :نچی کردم و سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 نه این طور نیست... اون زمان هم از روی حرفای -

 ودم تا وقتیمامان و بابا قضاوتش می کردیم. من که خ

 تهران نرفته بودم اصال از وجودش خبر نداشتم. چه

 ...برسه به اینکه بدونم چی کار کرده یا چی کار نکرده

 :به آنی چهره درهم کشید و با پوزخندی گفت

 خوشگله؟ -

 چشمانم گرد شد و به صورتش خیره شدم. چیزی در

 .سوسوی چشمانش موج می زد که برایم غریب بود

 ن روبروم بود با فرناز دقایقی پیش زمینفرنازی که اال

 .تا آسمان فرق داشت. حسادت را در چشمانش می دیدم

 :نفسم را پر صدا بیرون دادم و گفتم
 .باید برم بیرون... بعدا در موردش حرف می زنیم -

 . به اتاق رفتم و تونیک کاموایی سرمه ایم را پوشیدم

 م. رژهوا سرد بود. شال سفیدم را روی سر انداخت

 کمرنگی روی لبهایم زدم و از اتاق بیرون رفتم. چای

 توی لیوان را یک سره سر کشیدم و جلوی چشم

 .متعجب فرناز از خانه بیرون زدم
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 با دیدنش قند توی دلم آب شد. باورم نمی شد، جمع

 خانوادگیش را رها کند و این همه راه را به خاطرم به

 لبخند عمیقیاینجا بیاید. وقتی متوجه حضورم شد، 

 :روی لبش نشست. پدرم به سمتم چرخید و گفت

 به از تموم شدن حرفاتون ارباب زاده رو برای ناهار -

 دعوت کن... من که هر چی به ایشون گفتم، قابل نمی

 .دونن

 :کارن سری تکان داد و گفت

 این چه حرفیه آقای راستگو... من نمی خوام -

 .مزاحمتون باشم
 ی توی اون کلبه ی درویشیمراحمی پسرم. هر چ -

 .خودتونه نهست، از آ

 

 ر دولتیه خودتونه... حاال ببینم این دخترممنون. از س -

 .سرتق شما تا چه حد به حرفام گوش می ده

 :پدرم نگاه مهربانی به صورتم انداخت و گفت

 این دختر سرشار از محبته... اگه کسی دلشو نشکنه -

 .به عرش می رسه

 ی ابرا رفتم و برگشتم. پدرم دستیاز تعریف پدرم رو

 :روی شانه ی کارن گذاشت و گفت
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 فعال تنهاتون می ذارم تا حرفاتونو بزنین... بعدش من -

 .با دخترم یه خلوت کوچیک الزم دارم

 وای از این کارن... حتما ماجرایی که بینمان رخ داده

 را برای پدرم تعریف کرده... وقتی پدرم از ما دور شد،

 :اخمهایم را درهم کشیدم و گفتم بی اراده

 به پدرم چی گفتی؟ -

 :لبخندزنان شانه اش را باال انداخت و گفت

 یه دختر از آینده ی دخترش بایدرهر چیزی که پد -

 .بدونه

 !خشم تمام وجودم را گرفت. نباید این کار را می کرد

 ...اجازه نداشتی پدرمو نگران آینده ی من کنی -
 ت ویالی خودشان چرخید وخنده ای کرد و به سم

 :گفت

 ...باید ازش اجازه می گرفتم تا با دخترش حرف بزنم -

 .گفتن این حرف احترام به مقام پدرت بود

 حرفش منطقی بود. سرم را به سمت پایین تکان دادم و

 :زمزمه وار گفتم

 .ممنون که احترام گذاشتی -

 :با دست به سمت ویالی خودشان اشاره کرد و گفت

 بریم یه دور بزنیم و با هم حرف بزنیم. اینجا خیلیابیا  -

 .برعکس تو مشتاق شنیدنن
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 تا خواستم مخالفت کنم با چشم به پشت سرم اشاره

 کرد. با دیدن گندم و فرناز که از پنجره ی آشپزخانه

 سرشان را بیرون آورده بودند و کنجکاوانه ما را زیر

 افقتنظر داشتند، خنده ام گرفت و با پیشنهادش مو

 کردم. وارد ویال شدیم و به سمت ماشین رفتیم. وقتی

 هر دو سوار شدیم، بدون هیچ حرفی با ریموت در را

 .باز کرد و از حیا ِط باغ بیرون رفتیم

 ماشین که روی خط جاده قرار گرفت نگاه مشتاقش را

 :روی صورتم چرخاند و گفت

 لب ساحل خوبه یا بریم شهر یه کافه گیر بیاریم؟ -
 ابری و گرفته بود. نم نم باران را در کنار ساحل هوا

 دوست داشتم. با سر به سمت راست اشاره کردم و

 :گفتم

 .ساحل بهتره -

 سردت نمی شه؟ -

 :خیلی سرد و خشن گفتم

 .نه. خوبم -

 چرا انقدر سرد برخورد می کنی؟ این همه راه اومدم -

 تا ببینم درددلت چیه که داری با رفتارت داغونم می

 ...نی! این همه سردی و خشونت سهم من نیستک
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 دلم می خواست نازم را بکشد اما طلبکار بود. این

 کارن ماه های پیش نبود. حالم گرفته بود و حرفهایش

 :مرهم دلم نبود. پوزخندی روی لب نشاندم و گفتم

 می دونم... سهم شما توی تهرانه... برای چی این -

 همه راه اومدی این جا؟

 عا نمی دونی برای چی اومدم؟واق -

 !نه اصال درک نمی کنم -
 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 دیوونه شدی؟ -

 آره فکر کن دیوونه شدم... تو را چه به دیوونه -

 بازی! برو پی زندگی خودت. نمی خوام مثل این شش

 .ماه گذشته عالف من باشی

 :ابرویی باال داد و گفت

 و تابش از نظرتشش ماه گذشته با اون همه تب  -

 عالفی بود؟

 از اینکه خودش را به آن راه زده بود و یادش رفته

 بود چه پیامی داده، اخمهایم بیشتر در هم گره خورد. با

 :خشم نگاهش کردم و گفتم

 از نظر شما بله... اما دیگه نمی خوام عالف باشی و -
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 .منت سرم بذاری

 ند وشوکه نگاهم کرد. ماشین را به جاده ی فرعی کشا

 :در حینی که به سمت ساحل می رفت، پاسخ داد

 تو یه چیزیت شده ها! اصال معنی حرفت رو نمی -

 .فهمم اگه میشه واضح توضیح بده

 اشک در چشمانم حلقه زد. گوشی را از جیب شلوارم

 بیرون کشیدم و پیامش را روی مانیتور گوشی اوردم و

 :گفتم
 دیوونگی پیام پر مهرت رو ببین بعدا به من انگ -

 .بزن

 ماشین را درست روبروی دریای خروشان و خشمگین

 متوقف کرد. با تعجب دستش را پیش آورد و پیام را

 :دید. اخمهایش درهم فرو رفت و گفت

 ولی این پیامو من ندادم. غیر ممکنه چنین چیزی -

 .فرستاده باشم

 :با بهت نگاهش کردم و گفتم

 ...پس چطور از گوشی تو -

 کشید و هر دو به فکر فرو رفتیم. سرش راابرو درهم 

 :به چپ وراست تکان داد و گفت

 بعدا این مورد رو بررسی می کنم... حاال بهم بگو -

 چته که یهو قاطی کردی و قهر کردی؟
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 :پوزخندی زدم و گفتم

 من قاطی کردم یا تو خیلی دورت شلوغ شده و منو -

 منو نمی بینی؟ خیلی پرروئی که بعد از سه روز داری

 ...متهم می کنی

 ..من اصال نمی دونم چت شده -

 :میان حرفش پریدم و با تمسخر گفتم

 از بس عالقه داری حتی نمی فهمی چی توی دل -

 .وامونده م می گذره
 دستی میان موهای بلندش کشید. موهایش با آب و

 هوای شمال تابدار و مواج شده بود. آن چشمان کشیده

 ل زده بود که حراراتش یخو درشت چنان به چشمانم ز

 قلبم را ذوب کرد. صدایش را صاف کرد و با دلخوری

 :پرسید

 به جانان حساس شدی؟ -

 

 

 .خوب فهمیده بود و می خواست از زبان خودم بشنود

 :پوزخندی روی لب نشاندم و گفتم

 از اینکه حس و حالت رو زود فهمیدم، شوکه شدی؟ -

 :دستش را جلوی چشمم تکون داد و گفت

 چی می گی برای خودت؟ -
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 گارد گرفتم و برای دفاع از حرفی که زده بودم، مسلسل

 وار حرفهایم را بر سرش هوار کردم. هر چه در این

 چند روز عذابم داده بود را از دلم بیرون ریختم. از

 نداشتن صداقتش و زندگی متنوع خارج از کشورش را

 تا رفتن به خارج و کنسل شدن ناگهانیش، برگشتن

 دایی کیوان و ربطش به کنسل شدن نقشه اش، توجه
 بیش از حد خودش و مادرش به جانان و رفتن جانان

 به خانه اش، تماس نگرفتن و بی خیال بودنش... همه

 و همه را گفتم و با هر بحثی که به میان می آوردم او

 بهت زده به صورتم خیره می شد. انگار زبانش قفل

 .شده بود

 م شد و نفس زنان به روبرو خیرهوقتی حرفهایم تما

 شدم، دستش را روی صورتش کشید و زمزمه وار

 :گفت

 خدا خفه ت نکنه خزان... این همه حرف روی دلت -

 !مونده بود و من نمی دونستم

 ...برای این نمی دونستی چون حواست به من نبود -

 چون دردمو از نگاه و رفتارم نخوندی... چون انقدر

 دیدی با ناراحتی از ماشینت پیادهغرور داشتی وقتی 

 شدم و با تاکسی برگشتم خونه تا پشت در اومدی اما

 پیاده نشدی تا دلیل کارم رو بپرسی... غرور و خیلی
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 !کسای دیگه برات مهم تر از من بود

 غرور نبود... دلخور بودم از کاری کردی... باورت -

 بشه یا نشه... اون کارت توهین به من بود. منم نمی

 تونم وقتی توهین می بینم خیلی ریلکس از کنارش

 بگذرم... تماس نگرفتنم برای این بودتا بفهمی چقدر
 ناراحتم. بهت پیام دادم بیا خونه ی مادرم تا با هم

 ...حرف بزنیم که قابل ندونستی و نیومدی

 :میان حرفش پریدم و غریدم

 ...جایی که دعوت نباشم نمی رم -

 :و گفتبا ناراحتی نگاهم کرد 

 ...من دعوتت کردم اما تو -

 صاحبخونه تو نبودی... عمه ی مهربونم بود که -

 برادرشوهرش و خانواده ش رو دعوت گرفت اما به

 من یه تعارفم نکرد. من نمی تونستم مهمون ناخونده

 .بشم

 ...من و مادرم نداریم... وقتی من گفتم بیا -

 می دانماز خشم مانند یک بمب در حال انفجار بودم. ن

 .این حجم از خشم چگونه در وجودش شکل گرفته بود

 .حرارات بدنم باال رفته بود و در حال سوختن بودم

 تالش داشت تا مرا متهم کند و با تمام توانم از خودم

 :دفاع می کردم. میان حرفش پریدم و گفتم
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 وقتی خونه و زندگیت از مادرت جداست تو و مادرت -

 چون سنم کمتر از توئه چیزی فرق دارید... فکر کردی

 سرم نمی شه؟

 :در سکوت به چشمانم زل زد و گفت
 ...من چنین چیزی نگفتم. تو داری جبهه می گیری -

 .فکرت رو باز کنن و انقدر برای خودت قصه نباف

 به حال انفجار در آمدم و با صورتی که گر گرفته بود،

 :فریاد کشیدم

 بوده، داری با به جای اینکه قانعم کنی سوءتفاهم -

 !حرفات منو به نفهمی و کوته فکری متهم می کنی؟

 از ماشین پیاده شدم و لب ساحل ایستادم. نسیم خنکی

 که به صورتم خورد از حرارات صورتم کم کرد. دلم می

 خواست گریه کنم و دردم را به دریا بگویم. دریا گوش

 شنوایی داشت برعکس آدم ها... گوش می کرد و

 ...کردقضاوت نمی 

 :کنارم ایستاد و گفت

 عذر می خوام... نمی خواستم ناراحتت کنم. باور کن -

 !تموم حرفایی که بهم زدی همش تصورات توئه

 پوزخندی زدم و همانطور که به امواج خروشان دریا

 :خیره شده بودم، زمزمه کردم

 .اگه تصوراتم غلطه... درستش رو بگو تا بفهمم -
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 یم را گرفت. بی اراده مانندنفس عمیقی کشید و بازو

 :برق گرفته ها به عقب رفتم و با خشم نگاهش کردم

 .بهت یه بار گفتم بی دلیل منو لمس نکن -

 با تعجب نگاهم کرد. نمی دانم در چشمان پر اشکم چه

 :دید که تسلیم شد و عذرخواهی کرد و گفت

 می خواستم روبروم نگهت دارم تا چشماتو ببینم. می -

 تموم سواالتت رو همین جا بدم تا حرفی خوام جواب

 .بینمون نمونه تا هر دومون عذاب بکشیم

 :بغضم ترکید و نالیدم

 چه جوابی داری بدی؟ به من می گفتی توی اون هفت -

 سال از تنهایی دق کردی و افسرده شدی... چند روز

 پیش فهمیدم همچینم تنها نبودی و مادرت رو هم می

 ی داشتی... این همه پنهوندیدی و کلی سفر خانوادگ

 کاری برای چی بود؟

 .سرش را کمی تکان داد و نفسش را پر صدا بیرون داد

 :به چشمانم خیره شد و گفت

 چون نمی خواستم بابا بفهمه... بابا روی روابط منو -

 مادرم حساس بود. می گفت من بچه ننه هستم و کاوه

 مرد مستقلیه... همیشه با حرفاش منو سرزنش می

 رد. من نمی تونستم دل مادرم رو بشکنم. مادرم بود وک
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 درد کشیدناشو دیده بودم. اشکای شبونه ش رو برای
 زندگی از هم پاشیده ش دیدم. می دونستم چند تا

 ...خواستگار خوب داره اما دلش به گذشته ش وصله

 چیزایی که من از مادرم می دونستم نه کاوه نه هیچ

 زمان فکر می کردمکس دیگه نمی دونست... اون 

 اجباری که برای رفتنم بود، حکم تبعید رو داره... برای

 همین عمو کیوان رو قانع کردم به پدرم از این مالقاتا

 حرفی نزنه. عمو مرد منطقی و مهربونیه... توی این

 ...سالها خیلی تالش می کرد بابا و مامان رو آشتی بده

 و نمیهیچ کدوم از ما دلیل این یکدندگی بابا ر

 دونستیم... با ورود تو به خانواده علت خیلی از

 رفتارای بابا رو فهمیدم. باور کن با تمام اینکه مادرم

 .گاهی اونجا میومد بازم من احساس تنهایی می کردم

 خونه ی عمو کیوان زیاد نمی رفتم تا سربار و

 مزاحمشون نباشم. حس یه تبعیدی رو داشتم و این

 می کرد. جانان خیلی سعی حس منو از درون داغون

 می کرد، این حس نابود کننده رو ازم دور کنه. منو چند

 .بار به گروه دوستاش دعوت کرد اما دلم اروم نمی شد

 جانان برام خواهری می کرد و من با ذهن بیمارم هیچ

 .تالشی برای خوب شدن حال خودم نمی کردم

 :نفس عمیقی کشید و گفت



 

 
1503 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 ...نی درکم نمی کنی خزانتا اون حس منو تجربه نک -

 من تنهای بی خانواده نبودم، تنهای غربت و تبعید

 بودم. افسردگی که ازش حرف می زدم به خاطر غصه

 ی دوری از مادرم بود. به خاطر گریه هایی بود که هر

 ...بار در تماسهام از مادرم می شنیدم

 غمی که در صدایش موج می زد، دلم را لرزاند. سعی

 حق بدهم و قانع شدم. وقتی قطره اشکی ازکردم به او 

 گوشه ی چشمش پایین چکید قلبم تیر کشید و بی اراده

 دست پیش بردم و اشکش را پاک کردم. بغض سنگینی

 :روی گلویم پنجه انداخت. با صدایی لرزان گفتم

 جانان خیلی برات مهم تر از منه؟ -

 دستش را دور صورتم قاب گرفت و به چشمانم زل زد

 :تو گف

 من دارم برای تو می میرم دختر اونوقت اسم جانان -

 رو میاری وسط؟ هنوز به عشق من ایمان نداری؟

 ایمان نداشتم که به این روز افتاده بودم. داشتم جان

 !می دادم تا بفهمم جای پای این عشق چقدر محکمه

 پس چرا از وقتی جانان اومد و فهمیدی قراره به -

 خارج کنسل شد؟ چرا انقدریایران برگردن رفتنت به 

 که با جانان سرگرمی من جایی پیشت ندارم؟

 :هاج و واج نگاهم کرد و گفت
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 جانان عین خواهرم می مونه، خزان! این چه -

 ...حرفیه... مشکلی داره که فقط من می دونم و خدا

 .قراره توی این مشکل همراهش باشم و کمکش کنم

 ...شهنمی خواد کسی از مشکلش خبر داشته با

 پ

 - چه مشکل؟

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 متاسفم... تا خودش نخواد نمی تونم بگم... نذار روی -

 .قسمی که خوردم، پا بذارم

 :مات و مبهوت نگاهش کردم. به جان کندنی لب زدم

 تا این حد دوستم داری که نمی تونی رازتو بهم بگی؟ -

 :کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت

 خزان... این راز من نیست... راز یه مغلطه نکن -

 نفریه که خیلی برام مهمه... در مورد اون حرفت که

 چرا نمی خوام از ایران برم برای اینه که عمو کیوان

 داره تالش می کنه، بابا و مامان باهم آشتی کنن. این

 اتفاق بیوفته و مامان سرگرم زندگیش بشه دیگه روی

 م همه رو دعوت کردزندگی من زوم نمی کنه... دیشب
 به فرحزاد تا بستر این آشتی کنون فراهم بشه. دیشب

 با اینکه قلباً از این اتفاق شاد بودم اما نبودن تو توی

 اون جمع حالمو بد کرد. از رستوران که بیرون اومدیم
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 بدون اینکه به کسی بگم راهی جاده شدم و صبح زود

 این جا بودم... بازم بگم یا جوابتو گرفتی؟

 در سکوت نگاهش کردم. با نگاهی مغموم سری تکان

 :داد و گفت

 هنوز باور نداری چقدر می خوامت؟ -

 بغضی ناخواسته درون گلویم چنبره زد. فکر اینکه بعد

 از آشتی دایی و ثریا دیگه جایی توی عمارت نداشته

 باشم، قلبم را لرزاند. سرم را رو به پایین تکان دادم و

 :گفتم

 !قولی بهم بدیمی خوام یه  -

 :فاصله ی بینمان را به کمترین حد ممکن رساند وگفت

 .قولی که از توانم خارج نباشه، دربست در خدمتم -

 :با چشمانی که از اشک تار شده بود، لب زدم

 هیچ وقت تنهام نذار... من تاب بی محلی و نادیده -

 .گرفته شدن رو ندارم

 وی سینهبه آنی مرا در آغوش خود گرفت و سرم را ر

 :اش چسباند و گفت

 .مگه دیوونه انم چنین لعبتی رو از دست بدم -
 آغوش گرمش نفسم را بند آورد. بوی عطر تلخش

 مشامم را پر کرد. با مشت به آرامی روی سینه اش

 :کوبیدم و گالیه کردم
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 حتما هستی که اون روز توی ماشین منو ول کردی و -

 یدی عصبیبا جانان اون همه حرف زدی... وقتی د

 ...شدم و رفتم تا در خونه اومدی اما دلجویی نکردی

 می دونم از غرورت بود اما من تاب این بی محلیا رو

 !ندارم، کارن

 .کارن سرم را با دو دست گرفت و به عقب راند

 نگاهش درون چشمانم خیره شد و با لبخندی موذیانه

 :گفت

 م واونجا که حقت بود. سکته م دادی... وقتی برگشت -

 دیدم توی ماشین نیستی تا حد سکته پیش رفتم. نمی

 دونم خودمو چه جوری تا دم د ِر عمارت رسوندم. وقتی

 دیدم سالمی نفس راحتی کشیدم. اگه تو عصبی بودی

 منم خیلی عصبانی شدم. باورم نمی شد اون رفتار

 .بچگانه رو از خودت بروز بدی

 :ابرویی باال دادم و با کنایه گفتم

 من در حضور تو با یه پسر این جوری حرف میاگه  -

 زدم و تنهات می ذاشتم، چه حسی داشتی؟ فکر کنم اگه

 .خودتو جای من می ذاشتی، می تونستی درکم کنی
 اون دختر غریبه نبود، خزان... دختر عموی من و -

 دختر دایی خودت بود. خودت که شاهد بودی، وقتی

 خواستمدیدم رفته خونه ی من تعجب کردم و می 
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 .دلیلش رو بپرسم

 

 :بی اراده پوزخندی روی لبم نشست و پاسخ دادم

 برای همین تعجبت بود تا وقتی جانان پیشت بود یادی -

 ازم نکردی و یه پیام خشک و خالی هم ندادی؟

 کالفه دستی میان موهای تابدارش کشید. با نگاهی

 :مظلومانه دستانش را باال برد و گفت

 ش می کنی؟ واقعا اون روز ازبگم شرمنده، تموم -

 دستت عصبانی بودم به حساب خودم می خواستم بهت

 .بفهمونم از کارت ناراحتم

 لبخندی روی لبم نقش بست. هر دو در تالش بودیم هم

 دیگر را ادب کنیم! باید کوتاه می آمدم تا بیشتر

 :موضوع کش پیدا نکند. سری تکان دادم و گفتم

 ...اوکی -

 .یعنی آشتی -
 قدر لحنش بامزه بود، خنده ام گرفت. به آنی دران

 :آغوش گرمش فشرده شدم و زیرگوشم زمزمه کرد

 دختر تو که منو جون به لب کردی... فکر نمی کردم -

 تو هم از این غرور لعنتی ارث برده باشی... این دو

 .روز به اندازه دوماه دوری گذشت

 .چون تو این طور خواستی -
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 به آرامی عقب کشید. با نگاهی پربازوهایم را گرفت و 

 :حرارت و مشتاق به صورتم خیره شد و گفت

 ...شیطون نشو و همه تقصیرات رو گردن من ننداز -

 کمی لوس شدم و لبهایم را روی هم فشار دادم و ابرو

 :باال انداختم و گفتم

 اول و آخرش تو مقصر بودی... من واکنش نشون -

 .دادم

 گرمای لبهای داغش روح خندید و سرش پایین آمد و

 از بدنم جدا کرد. از طرفی تنم به عرق نشسته بود از

 طرفی عشقی که در پی این بوسه به جانم تزریق می

 شد، خواستنی بود. دستش از کنار شالم به سمت پشت

 سرم رفت و موهایم را به چنگ گرفت. دلم زیرورو شد

 و خودم را به دست عشقی سپردم که دین و دنیام شده

 ....بود

 :نفس زنان عقب رفت و گفت
 حاال من با تو چی کار کنم؟ -

 با تعجب نگاهش کردم. خندید و دستی روی چانه اش

 :کشید و گفت

 ...دایی جونت گفته تا درست تموم نشه -

 :خندیدم و گفتم

 .شاید االن نظرش عوض شه -
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 خدا کنه مامانم انقدر وارد باشه که دل بابا رو نرم -

 قت من روی ابرام... نمی تونم این همه سالکنه... اونو

 .صبر کنم

 من هم توان این همه دوری را نداشتم اما هنوز برای

 شناخت هم فرصت الزم بود. سرم را تکانی دادم و

 :گفتم

 درسته بودن باهم بهترین چیزه اما بهتره به خودمون -

 برای شناخت بیشتر فرصت بدیم... می ترسم وقتی

 الت بزرگتری جلوی راهمون قرارازدواج کردیم مشک

 .بگیره

 هر چی تو بخوای... به شرطی که ازم دوری نکنی و -

 دلمو بی قرار خودت نذاری... من از اونا نیستم هی

 منت کشی کنم اما وقتی با دلم راه بیای نازت رو تا آخر

 .دنیا می کشم

 :ابرویی باال دادم و با شیطنت گفتم
 ن ارباب زاده! با مااز اون غرورت یه کیلو کم ک -

 .از این باش که با خلق جهانی

 خنده اش را قورت داد و به یکباره مرا در آغوش کشید

 و دور خود چرخاند. با ترس جیغ بلندی کشیدم و او

 قهقهه زد. انگار نه انگار کمتر از یک ساعت پیش

 چقدر ناراحت بودم. حال دلم خوب بود. نسیم دریا که به
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 یقی کشیدم. وقتی روی زمینصورتم خورد نفس عم

 قرار گرفتم، به آسمان ابری که نم نم بارانش هنوز

 :ادامه داشت، نگاهی کردم و گفتم

 .تا سرما نخوردیم بهتره برگردیم -

 

 با شیطنت دستانش را باز کرد و نفس عمیقی کشید و

 :گفت

 هوا حسابی عاشقونه و دو نفره س... دلت میاد -

 برگردیم خونه؟

 :پایین تکان دادم و گفتمسری رو به 

 االن فقط من و تو نیستیم... سه نفر دیگه توی خونه -

 .منتظرن... فرناز بارداره و باید کمک حالش باشم
 :با دست روی پیشانیش زد و گفت

 اوه... کال فراموش کردم... بابات گفت که دخترش -

 .بارداره... بزن بریم

 انم راسوار ماشین که شدیم تازه سرمای نشسته درج

 :حس کردم. دستان سردم را بهم مالش دادم و گفتم

 چی به بابام گفتی که اونجوری نگام می کرد؟ -

 :خندید وگفت

 .حقیقت -

 یعنی چی؟ هنوز هیچی نشده همه چیو به بابام گفتی؟ -
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 لبخندش جمع شد. در حالی که ماشین را دنده عقب به

 ،سمت کوچه ای که از آن آمده بودیم هدایت می کرد

 :گفت

 وقتی انقدر بابات برات مهمه، پس تصمیمات مهم -

 .زندگی رو اول باید با ایشون درمیون گذاشت

 نگاهم رنگ قدرشناسی گرفت. به حرفش که فکر کردم

 از خودم بدم آمد. من هنوز بابا رو محرم خودم نمی

 .دونستم که حرف دلم را بزنم. لبخند روی لبم نشست

 .چیز هستممنون که حواست به همه  -

 :بادی به غبغب انداخت و با غرور گفت

 .ما اینیم خانومی... منو دست کم گرفتی -
 خنده کنان ضبط را روشن کرد و همزمان با خواننده

 .شروع به همخوانی کرد

 عاشقتم دس ِت خودم نیست

 این حالو دوست دارم

 عاشقم اونقدر که محا ِل دست از تو بردارم

 وز به اندازه منآخه تورو نمی فهمه کسی هن

 و بهونه ی تازه من بمون و حرفاتو بزن، سکوت

 بشکن

 این بار من هم همراهیش کردم و با نازی که نگاهم

 ریخته بودم به صورتش نگاه کردم و با انگشت نشانش
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 .دادم و با خواننده همخوانی کردم

 س آروم نفساتثانیه ثانیه صدات ح

 اشممث ِل اولین باره نمیذاره که دیوونه نب

 می رسم از تو به خودم

 د تو شدمشکل لبخن

 این عشق وربی قرا

 

 

 پریشونی و دیوونگیاشم

 

 در میانه ی راه نظربازی کارن قلبم را به تپش وا می

 داشت. هیجان زده از شروع یک روز خوب بهاری به

 ویال رسیدیم. میان راه با صدای بلند آهنگ می خواندیم

 . وقتی ماشین ازو برای هم چشم و ابرو می آمدیم

 حرکت ایستاد، نیم نگاهی به ویالی بزرگ و اعیانی

 :انداختم و گفتم

 کلبه ی درویشی پدرم رو قبول داری، ناهار کنار هم -

 باشیم؟

 :خندید و با نوک انگشتش را روی بینی ام زد و گفت

 کلبه ای که تو درونش جا خوش کرده باشی، -

 .قصره... نه کلبه ی درویشی
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 لبم نقش بست. ته دلم غنج رفت برای این لبخند روی

 حس خوبی که حرفش داشت. حال دلم خوب بود تا

 وقتی او کنارم بود و دلش با دلم همراه... هر چه فکر

 می کردم، آن زمان که عصبی بودم و فکر تمام کردن

 این رابطه را داشتم، چگونه قلبم باور داشت بدون او

 با رشته هاییزندگی را تاب می آورم. انگار کسی 

 نامرئی قلبم را به قلبش گره زده بود. دلم می خواست

 .امکانش بود تا در نگاه گرم و گیرایش غرق شوم

 .از ماشین پیاده شدیم و به سمت خانه ی پدرم رفتیم

 بوی ماهی سرخ شده در فضا پیچیده بود. دلم ضعف
 رفت. از غذای نیم بندی که توی جاده خوردیم، ساعتها

 :کارن نفس عمیقی کشید و گفتمی گذشت. 

 .به به... چه غذای نابی هم نصیبم شد -

 می دانستم ماهی دوست ندارد. از وقتی به عمارت رفته

 بودم، دایی کامران که از عادت غذایی من خبر داشت

 هر هفته که ماهی داشتیم، پدربزرگم با خنده می گفت؛

 هجای کارن خیلی خالیه( اوایل فکر می کردم، کارن ب)

 این غذا عالقه دارد. یک بارکوروش با خنده گفت؛

 بابابزرگ چه گیری دادی به اون بنده ی خدا... خب)

 دست خودش نیست... از ماهی و بوی زحمی که میده

 .بیزاره(. همیشه در دلم او را بد سلیقه خطاب می کردم
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 :لبخند زدم و گفتم

 ...خیلیم نابه... باید از این غذا خوشت بیاد -

 :برویی باال پریده نگاهم کرد و با بهت جواب دادبا ا

 مگه زوره؟ -

 :خندیدم و گفتم

 هیهیبله... چون اگه من یه هفته ماهی نخورم و ما-

 .خونم پایین بیاد، از زندگی بیزارت می کنم

 :دستش را باال برد و با خنده گفت

 آخه این بدبوی بی خاصیت چی داره تو انقدر دوست -

 داری؟
 :و در حالی که نچ نچ می کردم، لب زدماخمی کردم 

 تحصیلکرده ی مملکت که به ماهی بگه بی خاصیت -

 !جز یک دقیقه سکوت کاری از من برنمیاد

 لبهایم را محکم روی هم فشار دادم و او خندید. انگار

 از اذیت کرد ِن من لذت می برد. با ذوق در شیشه ای

 :ورودی را باز کردم و گفتم

 .یاهللما اومدیم...  -

 .با ورود ما فرناز با دیدن ما به سالم کارن جواب داد

 :دستی میان موهای مواجش کشید و با لبخندی گفت

 خوش اومدید... بدو بیا که دارم از گشنگی غش می -

 .کنم
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 ابرویم باال پرید. از کی تا حاال فرناز جلوی نامحرم بی

 حجاب می گشت؟! سری تکان دادم و همزمان گندم از

 بیرون اومد و با لبخندی که نشان از حال خوبش اتاق

 داشت با کارن احوال پرسی کرد. دستی روی بازویش

 :کشیدم و گفتم

 روبراهی؟ -

 :لبخند زنان پلک برهم زد و گفت

 شکر خدا... مامان سالم رسوند. وقتی شنید حالم -

 .خوبه، خوشحال شد
 

 :کارن سری تکان داد و گفت

 ومدی... به این سفرخوب کردی همراه خزان ا -

 .احتیاج داشتی

 پدرم از در ورودی داخل شد و با دیدن سیرهای تازه

 ای که از باغچه چیده بود، ذوق زده شدم. هر جای دنیا

 که می رفتم برای این خونه و زندگی معمولیم دلتنگ

 می شدم. هوای مادرم به سرم زد. زهرا زن زحمت کش

 هم ریخته دیدمو تمیزی بود. از دیشب که خانه را ب

 !فهمیدم، وجودش چه نعمتی بود

 هر دو به نوبت دست و صورتمان را آبی زدیم و قبل از

 نشستن پای سفره سیرها را با برگش شستم و توی
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 پیش دستی گذاشتم. رو به فرناز که با خستگی در حال

 :بردن ماهی شور پای سفره بود، گفتم

 از بوی ماهی بدت نمیاد؟ -

 :خندید و گفت

 نه ویارم به ماهیه... خیلی دوست دارم. بابا وقتی -

 .فهمید یه کشوی فریزر رو پر از ماهی کرده

 نگاهم روی صورت ساکت و آرام پدرم چرخی زد. در

 .حال روشن کردن تلویزیون بود

 خیلی خوبه که از بوی ماهی بدت نمیاد... شنیدم -

 .بیشتر زنا ویارشون به بوی غذاها خیلی بده

 :از آشپزخانه بیرون می رفت؛ گفت در حالی که

 بر عکس ماهی تا دلت بخواد از بوی گوشت سرخ -

 شده و پیازداغ بدم میاد... این مدت ماکارونی رو بدون

 !گوشت درست می کردم

 لبخندی زدم و سری تکان دادم. وقتی دور سفره

 نشستیم، کارن و پدرم کنار هم بودند و ما سمت دیگر

 شتها غذایش را می خورد. ازسفره بودیم. گندم با ا

 اینکه حالش خوب بود، آرامش خاصی در وجودم

 نشست. در حالی که تیغ های ماهی را پاک می کردم،

 چشمم به بشقاب کارن بود که برنج خالی می خورد. در

 .دلم به ناز و ادایش می خندیدم
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 مقداری از ماهی پاک شده را با آب نارنج مزه دار کردم

 نجش ریختم. دو تا سیرم کنارو بی هوا روی بر

 :بشقابش گذاشتم و گفتم

 استاد اینجا سوسول بازی نداریم. بخور و به جون -

 .من دعا کن
 .مات و مبهوت به ماهی روی بشقابش خیره شد

 .مالحظه کارتر از آنی بود که دست رد به تعارفم بزند

 :لبخندی کم رنگ روی لبش نشاند و لب زد

 .ممنون. دستت درد نکنه -

 اولین بار تکه ی خیلی ریزی از ماهی را میان برنجش

 گذاشت و قاشق را به دهان برد. صورتش سرخ بود و

 کمی عرق کرده بود. مگر می شود کسی تااین حد از

 ...ماهی بیزار باشد! برای من قابل درک نبود

 حس می کردم به زور می جود. کمی که گذشت نفس

 و به راحتی عمیقی کشید و قاشق بعدی را پر کرد

 غذایش را خورد. با ذوق غذایم را میخوردم. اولین بار

 بود، مهمان خانه ام شده بود. با چشمکی به بشقاب

 :اشاره کردم. سؤالم را فهمید و با لبخندی گفت

 .به نظرم ماهی اینجا کم بوتر و خوشمزه تره -

 نگاه متعجب فرناز به سمت کارن کشیده شد. بدون

 :جه کنم، سری تکان دادم و گفتماینکه به تعجبش تو
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 درسته... تاثیر رطوبت هواست... بوی سیر هم اینجا -

 .اذیت کننده نیست حتما بخور، عالیه

 :پدرم ابرویی باال داد و گفت

 دخترم سرت به غذای خودت باشه و کارن خان رو -

 .اذیت نکن... شاید دوست نداشته باشه
 :رو به کارن کرد و با مهربانی گفت

 گه غذا باب میل نیست، چیز دیگه ای براتون آمادها -

 .می کنم

 :کارن لبخندی زد و رو به پدرم گفت

 این چه حرفیه آقای راستگو... خیلیم عالیه... بار -

 .اوله که ماهی انقدر بهم مزه می ده

 

 

 

 پدرم نگاه معنی داری به صورتم انداخت و سرش را

 اشش میپایین انداخت. حس رضایت را در چهره ی بش

 دیدم. بعد از خوردن ناهار و شستن ظرفها با پیشنهاد

 گندم همگی به جز پدرم برای رفتن به ساحل آماده

 :شدیم. نگاهی به لباس نامناسب فرناز انداختم و گفتم

 .لب ساحل وزش باد بیشتره لباس گرم بپوش -
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 یقه ی لباسش را با دست عقب کشید و تکان داد. فوتی

 :در هوا کرد و گفت

 .دارم از گرما خفه میشم... می خوام کمی خنک بشم -

 بابا نمی ذاره بخاری رو جمع کنم، می گه هنوزهوا

 .سرده... به من بود برای عید بخاری رو جمع می کردم
 :خنده ای کردم و گفتم

 بازم خوبه بابا بود وگرنه همه ی ما سینه پهلو می -

 ه افتادهکردیم... دختر هوای بارونی و این بادی که را

 .خیلی سرده برای برداشتن بخاری

 اخمی کرد و با خستگی تمام نفسش را از سینه بیرون

 :داد و گفت

 از االن کالفه ام وای به تابستون و گرمای اون -

 زمان... فکر کنم اون زمان که برسه از رطوبت و گرما

 .خفه بشم

 :دستی روی بازویم کشیدم و گفتم

 خودش طاقتش رو بهت می خدا نکنه... انشاهلل خدا -

 ده... یادمه مامان سر شیرین به فرگل می گفت؛

 ...دونفسه شدی و این گرما برای جنینه که بزرگ شده

 :آهی کشید و با اخم گفت

 احمق بودم که نگهش داشتم... کاش به حرف فرگل -

 ...گوش داده بودم. گاهی عشق آدم رو کروکور می کنه
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 زیر پای شوهرمهمش فکر می کردم تو بودی که 

 ...نشستی

 :با اخم نگاهش کردم و دلخور لب زدم

 خیلی بی انصاف بودی که خواهرت رو نمی شناختی -

 !اما به اون شروین بی شرف اعتماد داشتی
 سری تکان داد و با افسوس آهی از ته دل کشید. دستی

 :روی شکمش کشید و گفت

 یهخدا کنه پسر باشه... دوست دارم برای خودم یه تک -

 ...گاه داشته باشم... دختر باشه کارم زاره

 از حالی که داشت، غوغای درونش هویدا بود. لبخندی

 :زدم و گفتم

 هر چی که صالحت باشه همون میشه. از خدا بخواه -

 .سالم باشه

 اون که بله... خدا کنه الاقل در این مورد هوامو -

 .داشته باشه

 :لبخندی زدم و گفتم

 تموم می شه، با هم بریم بیمارستان از فردا تعطیالت -

 سونوگرافیتو انجام بدیم... ببینم باید منتظر شازده

 .دوماد باشیم یا گیس گالبتون

 .صدای گندم از بیرون در شنیده شد

 خزان جون هنوز آماده نشدین؟ چقدر طولش می دین -
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 .االن بارون می گیره

 لبخند روی لبم نشست. دخترک عجول برای رفتن به

 ل بی تابی می کرد. پالتو به تن کردم و در آینه بهساح

 آرایش صورتم نگاهی کردم. نفس راحتی کشیدم و به

 سمت کمد دیواری چرخیدم. پتو سفری گلدار صورتی
 رنگی از داخل کمد برداشتم و به همراه فرناز از اتاق

 :خارج شدیم. پدرم با نگرانی به فرناز نگاه کرد و گفت

 .خوری... به فکر اون بچه باش بابا جون سرما می -

 با ناز اخم کرد و مانند بچه ها لبهایش را آویزان کرد و

 :گفت

 ...بابا تو رو خدا بذار یه کم نفس بکشم -

 :چشمکی به پدر نگرانم زدم و گفتم

 نگران نباش بابا...پتو سفری با خودمون می بریم، -

 .سردش شد روی شونه ش می ندازم

 :روی صورتم چرخی زد و گفت نگاه پدرم قدرشناسانه

 عاقبت به خیر باشی دخترم... هوای همو داشته -

 .باشید

 

 همگی بعد از خداحافظی سوار ماشین شدیم و راهی

 ساحل شدیم. حصیر بزرگی روی زمین پهن کردیم و

 .فالکس چای و وسایل خوردنی را روی آن گذاشتیم
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 گندم با ذوق به سمت دریا رفت. پاچه های شلوارش را
 باال داد و پاهایش را تا مچ درون آب فرو برد. کارن با

 :نگرانی گفت

 .گندم سرما می خوری... بیا کنار -

 خندید و مانند بچه ها با ذوق به دریا اشاره کرد و

 :گفت

 سرما نمی خورم خیالت راحت... آب دریا به سردی -

 .هوا نیست

 فرناز نفس عمیقی کشید و از نسیمی که به صورتش

 ید، لذت می برد. کارن اشاره ای به ساحل خیسمی وز

 :شنی کرد و گفت

 قدم بزنیم؟ -

 با ذوق سری تکان دادم و قبول کردم. رو به فرناز

 :گفتم

 .عزیزم ما کمی قدم می زنیم. کاری نداری -

 :لبخند پر حسرتی روی لبش نشست و گفت

 .خوش باشین -

 عمق نگاهش غم موج می زد. دلم برای حسرت نشسته

 کنج دلش سوخت. سرم را پایین انداختم و شانه به در

 شانه ی کارن موازی ساحل حرکت کردم. چند قدم که

 :دور شدیم، کارن گفت
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 چه هوای خوبیه... ناقال می خواستی توی این هوای -

 ...دونفره تنهایی لذت ببری

 :خندیدم و گفتم

 سرتون شلوغ بود جناب... دیدم منم این جوری می -

 .اشمتونم خوش ب

 :ایستاد و با لبخندی خبیثانه نگاهم کرد و گفت

 خداییش بی من بهت خوش می گذشت؟ -

 :بی اراده بغض کردم و لب زدم

 داشتم از غصه دق می کردم... خوش گذشتن کجا -

 !بود

 :اخمی کرد و گفت

 بغض و گریه نداشتیم... هر چی توی دلمون بود تموم -

 شد و رفت... اوکی؟

 :ملبخندی زدم و گفت

 .اوکی -

 یاد فرناز و غمش باعث شد، فکری که در سر دارم را

 .به زبان بیاورم، بلکه کارن کمکی باشد

 کارن می تونی به خواهرم فرناز کمک کنی؟ -

 :ابرویی باال داد و گفت

 چه کمکی؟ -
 ماجرای مشکالتش با شروین البته با سانسور ماجرای
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 ایخودم و شروین را برایش گفتم. شرط شروین بر

 :طالق را برایش گفتم و پرسیدم

 می تونی براش وکیل خوب جور کنی، بدون پرداخت -

 این مقدار پول طالقش رو بگیریم... پدرم از پس هزینه

 .ای که شروین خواسته برنمیاد

 :کمی فکر کرد و گفت

 بذار از وکیل دایی شاهرخ پرس و جو کنم و ببینم -

 .کاری می شه کرد

 

 .ش بیرون کشید و تماس گرفتبه آنی گوشی از جیب

 بعد از کمی حرف زدن و شرح ماوقع به حرفهای

 :مخاطبش با دقت گوش داد و گفت

 ممنون... اگه میشه یه وکیل در این مورد بهم معرفی -

 .کن

 :کمی مکث کرد و گفت

 .ممنون... برام پیامک کن... خداحافظ شما -

 :تماس را قطع کرد و با ابرویی درهم گفت
 ماد شما خیلی مارموزه... رفته تحقیق کرده واین دو -

 .با علم به حقوق خودش اون حرفو زده

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 وا چه حقی؟ به جای مهریه باید یه پولم دستی بدیم؟ -
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 :دستی روی چانه اش کشید و گفت

 باید دادخواست طالق رو از طریق یه وکیل خبره -

 جور که می گه خیلی دنگ خانواده به دادگاه بدید... این

 و فنگ داره و حداقل یه سال طول می کشه تا به حکم

 .نهایی برسه

 پوفی کشیدم و با دندان های به هم فشرده و عصبی

 :غریدم

 یا خدا... چه خبره؟ چرا باید قانون کشور ما انقدر به -

 مردا بها بدن که هر غلطی دلشون خواست با

 بخندن... چرا؟ زندگیشون بکنن و به ریش همسرشون

 چون تمام اختیار اون زندگی دست اون مرده... این یه

 ظلم آشکار به زنه... اگه زن کمتر از این خطا رو انجام

 بده راست میزنن و می کشن و کک هیچ کس نمی

 گزه... اسمشو می ذارن موضوع ناموسی... مرده شور

 قانونی رو ببرن که این همه ناعدالتی توش موج می

 !زنه

 :ویی باال داد و با لبخندی برای آرام کردن من گفتابر
 خیلی خب... حاال چرا داغ می کنی؟ یکی از راههایی -

 که می تونه طالق را سرعت ببخشه، اثبات خیانت

 ...با شوهرشههمسر و اکراه زن به بود 
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 :با اخم به شن های خیس زیرپایم خیره شدم و گفتم

 شا بلنده؟چه جوری ثابت کنیم وقتی دیوار حا -

 :سری تکان داد و گفت

 با وکیلی که می گیریم بهتر می تونیم کار رو پیش -

 ببریم. صبور باش تا تعطیالت عید تموم شه. در اولین

 .فرصت یه وکیل براش پیدا می کنم

 لبخند کم رنگی روی لبم نقش بست. قدرشناسانه

 :نگاهش کردم و گفتم

 لم داشت ازممنون عزیزم... خوبه که تو هستی... د -

 غصه می ترکید. نیمه شب که رسیدیم تا خود صبح

 فرناز اشک ریخت و درددل کرد. دلم می خواد هر جور

 ضی خالصتا از دست اون عوشده کمکش کن نامرد 

 .شه

 :سرش را تکانش داد و گفت

 از این حرفها بگذریم... به نظرت وقتی مامانم به اون -

 ای؟عمارت اومد، می تونی باهاش کنار بی

 لبخندی روی لبم جان گرفت و سرم را رو به پایین

 :تکان دادم و گفتم
 چرا که نه! خدا کنه کینه ای که از گذشته به دل داره -

 با این آشتی کنون تموم شه... ته نگاه مادرت یه چیزی

 هست که حس می کنم بیشتر از همه به خاطر مادرم
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 ...نمی تونه منو بپذیره

 ...والبته پدرت -

 

 تعجب نگاهش کردم. سری به تأسف تکان داد و با

 :گفت

 مادرم بعد از سالها دیروز بعد از ناهار باهام درددل -

 کرد. توی این سالها شاهرخ هم ازش دلخور بوده و

 زیاد محلش نمی داده... برخالف اون چیزی که من

 همیشه فکر می کردم، مادرم سعی می کرده خودشو به

 تا تنهاییش رو پر کنه امازندگی برادرش سنجاق کنه 

 پدرت روی خوش نشون نمی داده... برای همین تموم

 عالقه ش رو به سمت گندم سوق داد... نمی خواست

 قبول کنه که مقصره... فکر می کرد در حقش اجهاف

 شده... اما یه روز شاهرخ حرفایی به مادرم می زنه که

 دلشو خیلی می سوزونه... مادرم این همه سال سعی
 کرده به خودش بقبولونه کارش درسته اما دیروز می

 ...اعتراف کرد که پیشمونه

 .امیدوارم این پیشمونی مقطعی نباشه -

 سرش را رو به باال تکان داد و حرفهایی که از مادرش

 شنیده بود را برایم بازگو کرد. هر چه او بیشتر از

 .گذشته می گفت؛ بیشتر دلم برای مادرم می سوخت
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 ه ثریا و ندامت پدرم زندگی از دست رفتهپشیمانی عم

 ی او را برنمی گرداند. گاهی رفتارهای ما انقدر

 ظالمانه ست که جای جبران را برای خودمان باقی نمی

 گذارد. عمه ثریا با اینکه پشیمان بود اما هنوز یک

 صدم دردی که مادرم کشیده بود را نچشیده بود. مادرم

 به خاطر اشتباه خیانت دیده بود و او همسرش را

 ...خودش از دست داده بود

 آهی کشیدم و در حالی که به سمت جایگاهی که گندم و

 :فرناز نشسته بودند بر می گشتیم، گفتم

 من تحمل چنین زندگی رو ندارم... اما مثل مادرم -

 خودم رو نابود نمی کنم... کاری می کنم، کسی که

 .نابودم کرده حسرت داشتنم رو بخوره

 :خبیثانه ای به صورتم انداخت و گفتنگاه 

 این کنایه رو به من زدی یعنی؟ -

 :ابرویی باال دادم و گفتم
 !دقیقا -

 خیلی پرروئی... می دونستی؟ -

 :سری رو به پایین تکان دادم و با شیطنت گفتم

 .اوهوم... خواستم تو هم بدونی -

 خندید و دستش را درون جیبش فرو برد و به دوردست

 :و گفتچشم دوخت 
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 دیوونه دارم برای داشتنت بال بال می زنم... فکر -

 کردی من مثل دایی شاهرخ راحت دل می کنم؟

 زمان آدما رو تغییر می ده کارن... زیاد از خودت -

 مطمئن نباش... دایی کامران از عاشقانه پدرو مادرم

 خیلی برام گفت... فقط کافی یه شکاف ریز توی رابطه

 به خودت بیایی یه سیل میاد و ها به وجود بیاد تا

 .آشیونه تو با خودش می بره

 :سری به تایید حرفم تکان داد و گفت

 .امیدوارم به این مشکالت نخوریم -

 به یکباره از حرکت ایستادم و نگاهش کردم. با تعجب

 :ایستاد و نگاهم کرد. به چشمانش خیره شدم و گفتم

 ت ندادنتداشتن من سخته کارن... بدون برای از دس -

 .سخت ترین شرایط رو جلوی پات می ذارم

 :ابرویی باال داد و با لبخند پر شیطنتی پاسخ داد

 !یعنی شمشیرت رو از همین حاال از رو بستیا -
 :سرم را تکان دادم و گفتم

 ...دقیقا... جنگ اول به از صلح آخر -

 ...اوه اوه... باید ازت بترسم -

 

 ش که باد رویخندید و دستی به موهای پریشان

 :صورتش ریخت کشید و گفت
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 اما منم از اوناش نیستم زیاد باج بدما... می دونی -

 ...که

 :پوزخندی زدم و با شیطنت گفتم

 .کاری می کنم باج هم بدی... صبر کن و تماشا کن -

 نترسون منو... بابا انقدرا هم لعنتی نیستم که انقدر از -

 .عاقبتمون می ترسی

 .دم. به چشمانم زل زد و خندیدبا عشق نگاهش کر

 چشمانش چراغانی بود. دلم غنج زد برای عشقی که در

 .چشمانش موج می زد

 .لعنتی خیلی خوبی که می ترسم از دستت بدم -

 :خنده ای مستانه کرد و گفت

 .نه به خوبی تو عشقم -
 :با عشق نگاهش کردم و لب زدم

 ...عاشقتم -

 .ما بیشتر -

 رسیدیم. گندم با دیدنمان لبخند لبخند زنان به بچه ها

 :زنان به صورتم خیره شد و گفت

 کارن خونت پایین اومده بود دیروز انقدر حالت بد -

 بودا... ببین چه پسر عمه ی خوبی دارم... از وقتی

 .اومده لبخند از روی لبات جمع نمی شه

 :فرناز تلخندی زد و گفت
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 نشاهنامه آخرش خوشه... همه اولش دون می پاش -

 ...و خودشون رو خوب نشون می دن اما بعد

 کارن خنده کنان اخمی شیرین روی صورتش نشاند و

 :گفت

 فرناز خانوم نداشتیما... قرار نیست پنبه ی ما رو -

 ...پیش خواهر خوشگلت بزنیا

 ...پنبه ای اگه هست از زیر دست بردار تا زده نشه -

 :ابروی کارن باال پرید و به شوخی گفت

 ا نخواستیم... همین امشب عشقمو با خودم میآقا م -

 .برم... می ترسم شما روش تاثیر بد بذاری

 :من خندیدم و فرناز با نیش و کنایه گفت
 شما خوب باشی من نمی تونم روی خزان تاثیر -

 .بذارم... خزان از من بزرگتر و عاقلتره

 :کارن سری تکان داد و با نگاهی عاشقانه گفت

 .برمنکرش لعنتاون که بله...  -

 گندم که از حرفای فرناز کمی دلخور شده بود. روی

 :ران فرناز به آرامی ضربه ای زد و گفت

 ...پسرعمه ی منو اذیت نکن... همچینم غریب نیستا -

 همه خندیدیم و بعد از کمی شوخی و خنده چای

 خوردیم. باد شدیدتر شده بود و نم نم باران دوباره

 :هی به آسمان کرد و گفتشروع شده بود. کارن نگا
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 سریع جمع کنین... االن کیسه ش پاره می شه همه -

 .مون موش آب کشیده می شیم

 کنایه به رگبارهای بهاری می زد. خنده کنان از روی

 .زیرانداز بلند شدیم و وسایل را به ماشین منتقل کردیم

 .زمان حرکت گوشی کارن زنگ خورد

 

 بخندزنان گفتل شیم روی مانیتور گوبا دیدن اس:

 - جانانه.
 لبخندی روی لبم نشست او با خیال راحت گوشی را

 :کنار گوشش گذاشت و گفت

 سالم... چطوری؟ خوش می گذره؟ -

 کمی مکث کرد و با لبخند به من نگاهی کرد و جواب

 :جانان را داد

 ...جدی... خیلی هم عالی... حسابی خوش می گذره -

 .نمی دونی چه هوای توپی داره

 :ی مکث کرد و گفتکم

 .اوکی... مراقب خودتون باشید... منتظرتونم -

 تماس را قطع کرد و نفس عمیقی کشید. لب پایینش را

 تو کشید و به من نگاه کرد. سؤالی نگاهش کردم و

 :لبخند زنان گفت

 همگی دارن میان اینجا... باید خوش بگذره، این طور -
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 نیست؟

 :لبخندی زدم و با ذوق گفتم

 .همین طوره حتما -

 به سرعت به سمت ویال حرکت کرد. باید ویال را برای

 مسافرین آماده می کردیم. فرناز با گندم پچ پچ می کرد

 و از زندگیش می پرسید. می دانستم تا به طور کامل از

 زندگیش سر در نیاورد، او را رها نمی کند. قبل از

 .رسیدن به ویال کنار سوپری نزدیک ویال توقف کرد
 رن خیلی سرحال و بشاش پیاده شد، تا برای ویالکا

 خرید کند. از ته دل شاد بود و رفتارش این حسش را

 .به خوبی نشان می داد

 :رو به عقب چرخیدم و گفتم

 ...بچه ها من و کارن می ریم، ویال رو آماده کنیم -

 .شما هم شام امشب رو ردیف کنین

 :گندم نگاهی به فرناز کرد و با خجالت گفت

 اگه فرناز جون درست کرد ِن شام سختش نیست، من -

 .به شما کمک کنم

 کمی رو به عقب خم شدم و دستان سردش را در دستم

 گرفتم و با مهربانی که از ته دلم نشأت می گرفت،

 :گفتم

 قربونت بشم... نباید زیاد خودت رو خسته کنی، برو -
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 استراحت کن... داروهات رو فراموش نکن، دستات

 ...سردهخیلی 

 لبخندی زد و با چشمانی که اشک زیباییش را دوچندان

 :کرده بود، بغض آلود لب زد

 چقدر خواهر داشتن خوبه... خیلی ممنون که من رو -

 به خواهری قبول کردی... داشتن یکی مثل تو رو توی

 .زندگیم کم داشتم
 س خوبی کرد. کمیعشق به گندم قلبم را ماالمال ح

 قب کشیدم و بوسه ای روی گونهبیشتر خودم را به ع

 های سردش نشاندم و قربان صدقه اش رفتم. فرناز

 :خندید و با لحن شوخی غرید

 ب بابا... این لوس بازیا رو ول کنین... شام چی میخِ  -

 خورین؟

 حس کردم به رفتارم نسبت به گندم حسادت می کند. به

 سختی کمرم را تاب دادم و بوسه ای روی گونه اش

 :و گفتمنشاندم 

 قربون مامان کوچولوی خودم بشم... هر چی تونستی -

 درست کن... نیمرو هم می شه خورد. زیاد خودتو اذیت

 .نکن

 :نچی کرد و گفت

 فرگل و حامد هم میان... باید یه غذای خوب درست -
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 .کنم

 از اینکه تا چند ساعت دیگر می توانستم فرگل را

 ا کرد. احساسببینم، حس شیرینی درون قلبم جریان پید

 خوبی به این دورهم بودنها داشتم. خدا جای خالی

 مادرانم را با داشتن خواهرانی پر کرده بود که جانم به

 .جانشان وصل بود
 

 تمام حس های بدی که در دو روز گذشته تجربه کرده

 بودم، از قلبم پر کشیده بود و جایش را حس خوبی پر

 بعد از چند ماه کرده بود. بودن در کنار فرگل و فرناز

 به قلبم آرامش بخشیده بود. انرژی مثبتی که از پدرم

 مهدی( در وجودم تزریق می شد با هیچ چیز جایگزین)

 .نمی شد

 در ماشین باز شد و کارن کیسه های خریدش را به

 دست من و گندم سپرد. خودش پشت رل نشست و با

 :لبخند گفت

 ی دیوونهخدا این جانان رو چی کار کنه... دختره  -

 همچین گفت؛ تازه راه افتادیم، فکر کردم تا آخر شب

 ...می رسن

 :میان حرفش پریدم و پرسیدم

 مگه چی شده؟ -
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 :خندید و گفت

 !تا یه ساعت دیگه اینجان... بعد از ناهار راه افتادن -

 :با چشمان گرد شده، لب زدم

 وای... چه جوری ویال رو مرتب کنیم؟ -
 :روی شانه ام گذاشت و گفتفرناز از پشت دستش را 

 همگی با هم ویال رو تمیز می کنیم، بعد به فکر شام -

 .می شم

 :کارن رو به عقب چرخید و گفت

ممنون از شما... همین که  نشام همگی توی ویالی ما مهمو -

 ...ک خزان باشین کافیهکم

 

 

 .همه از این پیشنهاد استقبال کردند و کارن حرکت کرد

 البدم دمیده بود. از هیجان زیاد تپشروح تازه ای در ک

 .قلبم باال رفته بود. باران نم نم شروع به باریدن کرد

 پلکهایم را روی هم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. کاش

 این حس خوب هیچ وقت از دلم بیرون نمی رفت. حس

 بودن در میان جمعی که دوستشان داشتم، خو ِن گرمی

 دادم و زیر لب زمزمه زیر پوستم دواند. شیشه را پایین

 :کردم

 ...شکرت خدایا -
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 :کارن لبخند زنان نیم نگاهی به صورتم کرد و گفت

 در تمام این مدت که شناختم، انقدر شاد و خوشحال -

 .ندیده بودمت

 با لبخندی به صورت جذابش خیره شدم و به آرامی لب

 :زدم
 ممنون که هستی... تموم احساسات خوبم رو مدیون -

 .تو هستم

 تاج سری عشقم... هر کاری که باعث شه تو انقدر -

 .حالت خوب باشه، با جون و دل انجام می دم

 فرناز از پشت دستش را جلو کشید و ضربه ای به

 پهلویم زد. مانند جرقه روی صندلی پریدم و سرم به

 :سقف کوبیده شد. با بدجنسی نیشخند زد و گفت

 ف بزنیناین پشت دو تا مجرد نشسته... درست حر -

 ...وگرنه من می دونم وتو

 .همزمان گندم هم با خنده حرفش را تأیید کرد

 ...بله درست می گه... خجالت بکشین بابا -

 :کارن با صدای بلند خندید و گفت

 عجب خواهر زنای یزیدی دارم من... بابا کمی با دل -

 .ما جوونا راه بیاین

 ادهبا خنده و شوخی ماشین وارد ویال شد و همه پی

 شدیم. صدای شیرین را از حیاط خودمان شنیدم. روحم
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 به سمت صدا پرواز کرد. بدون توجه به همراهانم به

 از قسمتی که به حیاط خونه ی ما باز بود، وارد حیاط

 شدم. زیر باران ایستاده بود و شعر می خواند. 

 :با دیدن صورتم با خندید و گفت

 .سالم... خاله جون تویی... عیدت مبارک -

 .دلمقربونت بشم، عشق خاله... عید تو هم مبارک عزیز -

 .خیلی دوستت دارم خاله -

 ...منم دوستت دارم عشقم -

 :دستانش را دور صورتم گذاشت و گفت

 می گفت، تو دیگه برنمی گردی... مارومامان  -

 !فراموش می کنی

 :با لبخند بوسه ای محکم از روی لپش چیدم و گفتم

 من هر جا باشم شما رو فراموش نمی کنم و بهتون -

 .سر می زنم، شیرین زبونم

 خنده کنان دور حیاط چرخیدم. روی ابرها قدم می

 گذاشتم. عیان شدن راز چند ساله و فاصله مکانی

 .وانسته بود، عشق این عزیزان را در دلم کم کندنت

 شیرین با ذوق دستانش را دور گردنم حلقه زده بود و

 می خندید. دلم برای فرگل پر می کشید. با سرعت وارد
 خانه شدم. با دید ِن چشمان خندانشش شیرین را روی

 .زمین گذاشتم و فرگل را در آغوش فشردم
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 .رکسالم آبجی جون خوبی؟ عیدت مبا -

 با ذوق جیغ کشید و دستانش را دور کمرم محکم کرد و

 :گفت

 قربون قد و باالت برم خواهر خوشگلم... عید تو هم -

 .مبارک

 :با ذوق سرم را عقب گرفت و گفت

 ...چقدر دلم برای رنگ چشمات تنگ شده بود -

 .خوشحالم که اومدی

 لبخند زدم و بوسه ای روی گونه ی تپلش نشاندم و

 :گفتم

 گه قرار بود نیام؟م -

 :لب ورچید و با دلخوری گفت

 وقتی شب عید نیومدی تا سرخاک مامان زهرا بریم، -

 خیلی دلم گرفت... فکر کردم دیگه ما رو فراموش

 .کردی

 با شنیدن اسمش )مامان زهرا( اشک در چشمانم حلقه

 زد. بی معرفت بودم که خوشی خودم و خانواده ام را به

 که سالها زحمتم را کشیده بود،بودن در کنار مادری 

 .ترجیح دادم
 ببخشید... دایی کیوان قرار بود همون روز به ایران -

 .برگرده... نمی شد بیام
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 :دستی روی بازویم کشید و گفت

 می دونم عزیزم... وقتی تلفنی خبر دادی، دلخوریم -

 پرید، فقط دلتنگت بودم... اولین سالی بود دور سفره ی

 .دو نفر خالی بودهفت سینمون جای 

 اشک در چشمانم حلقه زد. مرا بوسید و با بغض

 :خندید

 فدای سرت... ناراحت نشو... همین که االن اینجایی -

 .بهترین هدیه بود که به من و شیرین دادی

 صدای سالم و تبریک عید حامد حواسم را به سمتش

 سوق داد. همانطور که دستم دور شانه ی خواهرم بود

 م کردم و احوال پرسی کردم. پدرم با ذوقبا لبخند سال

 خواهرانه های ما را تماشا می کردم. دلم برای

 .مظلومیتش می سوخت. تنهاترین فرد خانواده او بود

 نفس عمیقی کشیدم و با لبخند ماجرای آمدن مسافران

 :جدید را تعریف کردم. فرگل لبخند زنان گفت

 وقت برای ...پس تا نیومدن بریم ویال رو تمیز کنیم -

 .خوش بش زیاده

 همگی به سمت ویال رفتیم. با جمعیتی که در ویال جمع

 شد، تا زمان رسیدن مسافران کارها انجام شد. در
 حینی که ما ویال را رفت و روب می کردیم، کارن و

 .حامد مرغها را تمیز کردند و برای کباب آماده کردند
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 ...چه شبی بود امشب

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

 

 

 ا ورود مسافرانی که منتظرشان بودیم، ویال یکپارچهب

 صدا شد. همه باهم حرف میزدند و میخندیدند. باران

 تازه قطع شده بود و هوای خنک و مه آلود بهاری

 مسافران را به وجد آورده بود. دایی کیوان و همسرش

 با پدرم و فرگل حرف می زدند. بعد از خوشآمدگویی

 پدربزرگم ایستادم. نگاهبه آنها و جانان روبروی 

 :مهربانش روی صورتم چرخی زد. لبخندی زد و گفت

 پدرسوخته تا رسیدی به دیارت گل از گلت شکفت؟ -

 با خنده در آغوشش فرو رفتم و بوسه ای روی لپ نرم

 .و چروکش زدم

 .این چه حرفیه... اثرات دلتنگی بود -
 خندید و لپم را با دو انگشت کشید و به کارن اشاره

 :کرد و گفت

 .بله میدونم سرچشمهش جلوتر از ما اینجا بود -

 لبخندی مخلوط با شرم روی لبم نشست و سرم را پایین

 .انداختم

 ...خجالتم ندین -



 

 
1542 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 دستش را زیر چانهام زد و صورتم را باال کشید. با

 :مهربانی گفت

 ...خجالت نداره عزیز دلم... بایدم این طور میشد -

 !کارت رو میپسندم

 دیدم و بیاراده نگاهم روی صورت عمه ثریا زومخن

 شد. دلم آغوشش را میخواست تا صمیمت بیشتری

 .برقرار باشد. نگاه پدربزرگ به همان سمت کشیده شد

 :سری تکان داد و گفت

 آشتی کردن... منتظرن تعطیالت تموم شه و برن عقد -

 .کنن

 همانطور که به لبخند عمه ثریا و گندم خیره شده

 :گفتمبودم، 

 .خوشحالم براشون -

 دلم برای آن آغوش گرمی که نصیب خواهرم بود، پر

 کنان دایی و همسرش میکشید. از وقتی کارن از آشتی
 گفته بود، عالقهام به ثریا بیشتر شده بود. دستی روی

 شانهام نشست و سرم به سمت عقب چرخید. با دیدن

 .لبخند دایی کامران ذوق و شوقی در دلم نشست

 ...ش اومدی دایی... خیلی براتون خوشحالمخو -

 .امیدوارم شادی مهمون همیشگی خونهی قلبتون باشه

 :لبخندش عمق بیشتری پیدا کرد و گفت
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 ممنون دختر گلم... چرا نمیری پیش ثریا... شاید -

 .زودجوش نباشه اما مهربونه

 حتما همینطوره... دیدم با گندم مشغوله... نخواستم -

 .مزاحمشون بشم

 دستی پشت کتفم گذاشت و با فشار کمی مرا به جلو

 :هول داد و گفت

 .برو جایگاهت رو توی قلبش به دست بیار -

 نگاهم در نگاه پر معنایش گره خورد. لبخندی زدم و

 :لب زد

 .چشم -

 جلو رفتم و به آرامی سالم کردم. نگاهش به سمتم

 کشیده شد

 ...سالم به روی ماهت خوشگل خانومی -
باوری میخندیدم اما  بوی آرامش میداد. ته دلم به این خوش

 ...کرده دلم میخواست باور کنم، تغییر

 .خیلی خوش اومدین... واقعا خوشحالمون کردین -

 .یر میشه با وجود شماامسال یه عید بی نظ

 :گفتو لبخندی زد 

 چی کار کردی، گندم انقدر عاشقت شده؟ هر چی ازش -

 ...میپرسم، اول و آخر حرفش میرسه به خزان

 با مهربانی به گندمی که چشمانش از شادی برق
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 :میزد، نگاه کردم و گفتم

 .ل فرگل و فرنازتنمه... مث هر چی باشه، پاره -

 ام کشید و انگشت سبابهاش را نوازشوار روی گونه

 :به آرامی لب زد
 خوبه که انقدر مهربونی... کاش آدمای از هم -

 مهربونی کردن رو یاد میگرفتن... اونوقت دیگه

 .حسادت و کینه جایی برای رشد پیدا نمیکرد

 .با لبخندی سرم را تکان دادم و حرفش را تأیید کردم

 :عمیقی کشید و ادامه دادنفس 

 ...می دونم در این مدت رفتار خوبی باهات نداشتم -

 ...امیدوارم از اون دوران کینهای به دلت نمونده باشه

 ...این سالهای آخر یه چیزی بهم اثبات شد

 آهی کشید و به اطراف نگاه کرد. نگاهم روی خنده و

 شادی خانواده چرخی خورد. با صدایی آرام و

 :ار لبهایش را تکان دادو زمزمه

 از حسادت تنها یک چیز نصیبم شد... تنهایی و ازبین -

 رفتن خودم... میخوام برای خودم جبران کنم... تازه

 فهمیدم زندگی انقدر زیبایی داره که با حس بد خرابش

 ...نکنم. کاش زودتر فهمیده بودم

 خودم را به او نزدیک کردم و گونهاش را با مهربانی

 :و کنار گوشش زمزمه کردمبوسیدم 
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 .عاشقتونم عمه جون... شما بی نظیری -

 اشک در چشمانش حلقه بست و با لبخند نیمه جانی ازم

 دور شد. با لبخند رفتنش به سمت ویال را تماشا

 :میکردم که صدای کارن کنار گوشم مرا در جا پراند
 شیطون بال... چی کار کردی اشک مادرم رو -

 دراوردی؟

 :دان نمایی بهش زدم و گفتملبخند دن

 ...فضول رو بردن جنهم گفتن هیزمش تره -

 :ابرویی باال داد و گفت

 با من بودی؟ -

 :با خنده سرم را رو به پایین تکان دادم و گفتم

 بله... مگه جز تو، کس دیگهای اینجاست؟ -

 :لبخندی زد و دستش را تکانی داد و گفت

 یه جایی تو هم یکی طلبت خانوم خانوما... باالخره -

 ازم سؤال میپرسی... عین خودت جوابت رو میدم. م ِن

 خر رو باش که عین زن ذلیال هر چی ازم پرسیدی از

 .ظهر تا حاال برات توضیح دادم

 :خندیدم و گفتم

 ...این قدرت زنها رو نشون میده، کارن خان -

 ی هشت ریشتری از همین نوع فردا توی اتفاقا زلزله -

 ن... االن داری پس لرزهها رو حسراهه کارن جا
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 .میکنی

 هر دو با تعجب نگاهمان به سمت جاوید که کنارمان

 ایستاده بود، کشیده شد. جاوید خندید و دستش را

 :درون جیبش فرو برد و با بیخیالی تمام گفت
 نزدیک اینجا که بودیم، نازیال زنگ زد و سراغت رو -

 ب بچههایگرفت... منم گفتم، اینجایی... گفت؛ امش

 .گروه رو جمع میکنه و فردا راهی اینجا میشن

 ابروی کارن درهم فرو رفت و با لحن سرد و جدی

 :گفت

 ...غلط کردی از پیش خودت مهمون دعوت کردی -

 !اونم در جمع خانوادگی

 صدای دایی کامران که همه را به داخل ویال دعوت

 .میکرد نگاه هر سه ی ما را به آن سمت کشید

 

 نگاهی به صورت کارن کرد و شانهای باالجاوید 

 :انداخت. لبش را به صورت کج رو به باال کشید و گفت

 ...من چه کار کنم!... نازیال مدام سراغت رو میگیره -

 هربار یه دلیل اوردم... اصال میخواستی خودت به

 .تماسش جواب بدی

 :کارن با حرص نفسش را از سینه بیرون داد و غرید
 ی صاحب رو که جواب نمیدم... برایاون گوشی ب -
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 خودم دلیل دارم... تو مگه وکیل وصی منی که به جای

 من به دیگران توضیح میدی؟

 :جاوید خندهای کرد و گفت

 سخت نگیر جانم... نمیشه دوستی یه ساله رو یه -

 شبه به هم بزنی... هر چی باشه باید به روحیات طرف

 .مقابل هم توجه کرد

 .ین جاوید و کارن در رفت و آمد بودنگاهم با تعجب ب

 جاوید با لبخندی از سرذوق چشمکی زد و به سمت در

 ورودی ویال حرکت کرد. کارن کالفه بود و با حرص

 چانهاش را میخاراند. در آخر با صدای بلند طوری که

 :جاوید بشنود، گفت

 .خودت براشون ویال کرایه کن و ازشون پذیرایی کن -

 .به من ربطی نداره

 با خستگی تمام سرم را پایین انداختم و به سمت

 ساختمان حرکت کردم. انگار یک روز خوش به ما

 نیامده بود. همین دو ساعت پیش وقتی گالیه کردم و

 گفتم؛ با آن پیامک دلم را شکسته... انکار کرد و گفت،

 چنین پیامی را او نداده... وقتی پیامک را دید، حیرت

 این قضیه را مشخص میکند. باکرد. قول داد و سروته 
 حرفی که زد، دلم آرام گرفته بود که جاوید با این

 ...حرفش دوباره به آشوب کشیدش
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 حاال با شنیدن خبر آمدن نازیال دختر امروزی و

ترس و بازنده بودن به گلویم چنگ میزد.  حس دار سرزبان

 رن کنار بیایم؟ی کا میتوانستم با گذشته چگونه

 چرا جاوید تا این حد تالش میکرد تا نازیال را به کارن

 بچسباند؟ از روز اول عید که در نبود کارن احساسش

 را بیان کرده بود، تا حدی دلیلش برایم مبرهن و آشکار

 بود. امشب در چشمانش حس رقابت و حسادت را به

 خوبی میدیدم. با این رفتارش خط بطالنی به تمام

 رهایم کشید. از پسر خوش برخورد و خوشروییباو

 مثل او توقع نداشتم تا این حد کثیف بازی کند. هر چند

 بازی او باعث میشد، شناخت من از کارن عمیقتر

 !شود

 کارن پشت سرم به تندی قدم برمیداشت. نزدیک در

 ورودی دستم را به سمت عقب کشید. ایستادم و

 سرخینگاهش کردم. سفیدی چشمانش به سمت 

 میرفت. خستگی از وجناتش پیدا بود. وقتی نگاه

 :پرسشگرم را دید، گفت
 به جون خودت من این دختره رو بالک کردم نتونه -

 بهم زنگ بزنه... باورم نمیشد به جاوید احمق زنگ

 .بزنه

 :شانه ای باال انداختم و گفتم
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 این گذشتهای که ساختی رو بی سروصدا تمومش -

 یستم اما تاب رفتارهایکن. باور کن شکاک ن

 های این چنینی... هرچند دوستانه روشنفکرانه و رابطه

 رو ندارم... نمیخوام دو روز دیگه هرجا رفتیم، عین

 .سایه دنبالمون باشن

 :سرش را به تأیید حرفم تکان داد و گفت

 خودم درستش میکنم... باید با خود نازیال اتمام حجت -

 .کنم... فقط تو زیاد حساس نشو

 .لبخندی زدم و با هم وارد ویال شدیم. هیاهویی برپا بود

 فرگل و فرناز با جانان و گندم گرم گرفته بودند. فرگل

 تازه متوجه حضور کارن در کنارم شد. با تعجب نگاهی

 به ما کرد. میدانستم چه سؤاالتی در ذهنش چراغ

 میزند. با سؤالی که جانان از او کرد، نگاه از ما گرفت

 را داد. من هم برای پذیرایی به سمت و پاسخش

 ی راه بودند و باید آشپزخانه رفتم. مهمانها خسته

 .پذیرایی میشدند
****************** 

 نصبح که از خواب بیدار شدم، صدای صحبت کرد

 .پدرم را با دایی کامران از توی حیاط ویال میشنیدم

 ...با اینکه صدا واضح نبود، اما از شنیدن اسم خودم

 فهمیدم محور گفتگویشان هستم. شب پیش انقدر شام
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 خوردن و شستن ظرفها طول کشید که همه توی ویال

 .خوابیدیم

 یشان برگشتند. چقدر فرگل فقط فرگل و حامد به خانه

 ...تالش کرد، تنها گیرم بیاورد و سؤالش را بپرسد

 گاهی خندهام میگرفت. هر چه تالش کرد، دیشب به

 .پاسخ نرسید

 رای خواب آماده شدیم، من و گندم و فرناز دروقتی ب

 یک اتاق خوابیدیم و اتاقهای دیگر ویال بین مسافران

 .تقسیم شد. فهمیدم کارن و جاوید توی یه اتاق بودند

 ی خودش برگشت. عادت نداشت جای پدرم به خانه

 .خوابش را تغییر دهد

 

 از روی تخت به آرامی بلند شدم و دستی میان موهای

 م کشیدم. فرناز روی تشک ابری روی زمینآشفتها

 خوابیده بود. به آرامی از کنارش گذشتم و جلوی میز

 آرایش ایستادم. پلکهایم پف کرده بود. نگاهم روی

 ساعت گوشی چرخی خورد. نزدیک نه صبح بود. یک

 پیام از فرگل داشتم. با دیدن پیام لبخند روی لبم جان

 :گرفت. نوشته بود

 .ود نگی چه خبره... من میدونم و توورپریده اگه ز -

 .یک ایموجی عصبانی هم انتهای جمله گذاشته بود
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 لبخندم عمق بیشتری پیدا کرد. شال دستبافت مادرم را

 روی شانهام کشیدم و جلویش را با دگمه روی هم

 بستم. شالم را روی سرم انداختم و گوشی به دست از

 ز بیداراتاق بیرون آمدم. فرگل سحرخیز بود. قبل ا

 .شد ِن بقیه باید باهم حرف میزدیم

 از سرویس بهداشتی که بیرون آمدم، زیر کتری را

 .روشن کردم و وارد حیاط شدم. نفس عمیقی کشیدم

 هنوز مه سفیدی روی زمین حرکت میکرد. سرمای

 هوا شبیه روزهای اسفندماه بود. لرز خفیفی در جانم

 ود. ابرهاینشست. هنوز هوا ابری بود و نیمه تاریک ب

 .تیره قصد رفتن نداشتند
 ی فرگل را گرفتم. به زنگ گوشی را باال گرفتم و شماره

 :دوم نرسیده، صدای پرهیجانش در گوشم پیچید

 چه عجب زنگ زدی... نمیگی من منتظرم؟ -

 :خنده کنان سرم را تکان دادم و پاسخ دادم

 سالم... صبح بخیر... خوبی آبجی؟ -

 :خندید و نفسزنان گفت

 سالم به روی ماهت... زود تند سریع بگو ببینم تو و -

 پسر کامران خان چه حرف مگویی باهم دارید که دیشب

 مدام کنار هم بودین؟

 ی )مدام( همان لحظهای که خندیدم... منظورش از کلمه
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 .وارد ویال شده بودیم، بود

 عزیزم ما کی کنار هم بودیم؟ خوبه دیدی همش در -

شوهر یز کردن ویال بودیم. کارن هم باحال کار کردن و تم

 خودت در حال آماده کرد ها برای کباب

 .نبود جوجهِ 

 نفسش را پرصدا از سینه بیرون داد و بی حوصله

 :غرید

 اینا رو ولش کن... من که میدونم اون پسره بیخود -

 ...دوروبرت نبود

 ...خب هنوز چیزی رسمی نشده آبجی جون -

 .ت کشیدبا ذوق جیغی زد و گوشم سو
 ای جانم... پس خبراییه؟ ای ناقال نرسیده به تهران -

 پسرکامران خان رو تور کردی؟

 :خندیدم و گفتم

 پسرکامران خان نه... دیگه پسرداییم میشه... در -

 ضمن من اصال بلدم تور پهن کنم؟ اون تور انداخت من

 .اسیر شدم

 :با صدای بلند خندید و گفت

  گرفتهت پس ِرمردم رو اسیرآهان ِد... اون چشمای بال -

 کرده... دیدم چقدر نگاهش پی تو می چرخید. تو سرت

 ...گرم کار و پذیرایی بود. راستی اون یکی پسره... اِ 
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 اسمش چی بود؟

 منظورت جاویده؟ -

 آهان ِد... همون... وروجکیه برای خودش... اونم -

 .مدام تو رو زیر نظر داشت

 اهر ما اگه حقشچشمانم از حیرت گرد شد. این خو

 .خورده نمیشد... برای خودش خانم مارپلی میشد

 توی اون شلوغی چطور همه رو زیر نظر گرفتی؟ -

 خندهی بلندی سر داد و صدای حامد را در آورد. از

 دور صدایش در گوشی شنیده میشد که فرگل را به

 :آرام حرف زدن ترغیب میکرد. رو به حامد گفت

 من داری؟رتو بگیر بخواب... چه کا -

 

 

 :به آرامی گفتم

 خب با این سروصدایی که تو راه انداختی، بیچاره رو -

 خواب به سر کردی؟

 :نچی کرد و با صدای آرامتری گفت

 .عین خرس پاندا میخوابه... ولش کن بابا -

 گناه داره آبجی... فقط این روزا تعطیله و میتونه -

 ...بخوابه

 :بیحوصله غر زد
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 برام تعریف کن، چی به چیه؟اونو ولش کن...  -

 .آرام و با حوصله برایش همه چیز را تعریف کردم

 هرازگاهی با ذوق جیغی میکشید و اظهار خوشحالی

 میکرد. در آخر با صدایی که ذوق کردنش را به من

 :منتقل میکرد، گفت

 خدا رو شکر... میترسیدم با اون کاری که شروین -

 ... همین کهبی شرف با تو کرد، از مردها بترسی

 .تونستی عاشق بشی، خودش یه معجزهست
 نفس عمیقی کشیدم و به اطراف نگاهی کردم. کسی

 :دراطرافم نبود. به آرامی گفتم

 هنوز ترس از تماس فیزیکی دارم. البته بعضی شبا -

 ...هم کابوس میبینم و با ترس از خواب میپرم

 .میترسم در آینده برام مشکل درست کنه

 ای نثار شروین کرد کشیده ر لب فحش آبنچی کرد و زی

 :و گفت

 الهی طاعون به جونش بزنه... بیشرف هم تورو -

 بخت شد... به نظرم بهتره قبل آزار داد هم فرناز سیاه

 از اینکه صمیمیتر بشین، پیش یه دکتر یا روانشناس

 بری... اگه بفهمه قبال چه اتفاقی افتاده... ممکنه

 .فکرای بدی به سرش بزنه

 لهره به جانم افتاد. لبم را به زی ِردندان گرفتم. تشویشد
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 فکری باعث حال تهوع شد. نفس عمیقی کشیدم و

 :گفتم

 من باید برم... فرگل جون هروقت تونستی بیا پیش -

 هم باشیم. کاری نداری؟

 نه عزیزم... فقط مراقب خودت باش. عین یه -

 خدمتکار هی بذار و بردار نکن... تو هم جزو اون

 .خونوادهای... دیشب حاال مسافر بودن، فرق داشت
 اش لبخندی زدم و بعد از خداحافظی به سیاست زنانه

 گوشی را پایین آوردم و روی لبم گذاشتم. به روبرو

 خیره شدم و فکرم به جاهایی رفت که همیشه از آن

 فرار میکرد. اگر یک روزی کارن در مورد شروین

 عاشقانه رفتار حرفی میشنید، همینطور مهربان و

 میکرد؟

 صدای پدرم و دایی کامران نزدیک شد. نگاهم به

 انتهای باغ کشیده شد. قدم زنان به سمتم میآمدند. هر

 دو متفکرانه در حال حرف زدن بودند. وقتی نزدیک

 ام حلقه شدند، دایی لبخند زد و دستش را دور شانه

 ...اراده بدنم منقبض شد. مانند روزهای اول کرد. بی

 لعنت به این ذهن بیمار که یادآوری آن روزها... این

 .حس مزخرف را در وجودم دوباره بیدار کرد

 :دایی خندید و گفت
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 سردت شده؟ -

 بغض کردم. چشمانم را پایین انداختم، با لبخندی

 :مصنوعی سرم را تکان دادم و گفتم

 خیلی وقته دارم با فرگل حرف میزنم... هوا خنکتر -

 .از تصورم بود

 :دایی خندید و گفت

 این پسر شیطو ِن من پررو پررو اومده و حرف دلش -

 رو به پدرت گفته... )دستی روی پوست صورتش کشید

 ...و ادامه داد( ای زمونه... ببین کارمون به کجا رسیده

 یه زمانی جوونا بدون اجازهی بزرگتراشون آب

 ...نمیخوردن

 ه دراز شرم سرم را پایین انداختم. نفس حبس شد

 :سینهام را پر صدا بیرون دادم و گفتم

 به خاطر احترام به پدرم این کارو کرده... شما دلخور -

 .نشین

 

 :خندهی پرصدایی کرد و رو به پدرم گفت

 .ها هنوز هیچی نشده، چه پشت هم هستن پدرسوخته -

 پدرم با لبخند مهربانی به صورتم خیره شد و به آرامی

 :گفت

 .ه همون بشهانشاهلل هر چی خیر -
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 ...وجود خزان برای ما سراسر خیرو برکت بوده -

 آقا کارن اصالت و وارستگی رو از شما و ارباب به -

 .ارث برده... امیدوارم از دخترمون خوب مراقبت کنه
 ی پدرم زد و با اعتماد به دایی کامران دستی روی شانه

 :نفس کامل گفت

 د ِل دخترمخیالتون راحت باشه... محاله بذارم توی  -

 .آب تکون بخوره

 با وجود شما خیالم راحته... هر چی باشه شما از من -

 تون به خزان نزدیکتری و سالهای سال عشق و عالقه

 .به این دختر رو شاهد بودم

 انگار به نوعی مراسم خواستگاری سرپایی شکل

 گرفته بود. هر دو پدر برای هم تعارف میکردند و از

 دای جانان که در ایوان ویالهم تعریف میکردند. ص

 .ایستاده بود، نظر ما را به سمت خود جلب کرد

 عمو کامران، خوب برای خودتون کنفرانس -

 گذاشتینا... نمیخواین صبحونه بخورید؟

 :دایی کامران سری تکان داد و گفت

 اومدیم عمو جون... بقیه بیدارن؟ -

 بله... همه به دنبال شما میگشتن... تا اینکه من -

 .صداتون رو شنیدم

 هر سه به طرف ویال حرکت کردیم. سفره بزرگی روی
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 زمین پهن شده بود. پنیر، کره، عسل، نان تست به

 مرغهای آبپز شده دورتادور همراه نان لواش و تخم

 سفره چیده شده بود. با دیدن ما سه نفر همه سالم
 .ای شکل گرفت هایمان همهمه دادند. با سالم کردن

 بود و هر کلمه حرفی که زده میشد، جمعیت زیاد

 .ولوله در جمع میافتاد

 نگاهم به دنبال کارن میگشت. انتهای پذیرایی روی

 مبل نشسته بود و با گوشیاش مشغول بود. با دید ِن ما

 .لبخند روی لبش نشست و به سمتمان آمد

 .خوب برای خودتون میرید، عشق و صفا -

 :گفتپدرش دستش روی موهای مواجش کشید و 

 .شما هم سحرخیز باش تا کامروا باشی -

 با چشم به من اشارهای کرد و خندید. از خجالت سرم

 را پایین انداختم. این مرد زمین تا آسمان با دایی

 کامران گذشته فرق داشت. لبخند روی لبش حک شده

 بود و پوست صورتش به رنگ صورتی خوشرنگی

 دم. انگاردرآمده بود. موج شادی را در چشمانش میدی

 ده سال جوانتر شده بود. با اشارهی پدربزرگ که ما

 را به صرف صبحانه دعوت میکرد، به سمت سفره

 .رفتیم

 بعد از خورد ِن صبحانه عمه ثریا به همراه ز ِن دایی
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 ی عمه ثریا هم کیوان به سمت آشپزخانه رفتند. چهره

 شاد بود. برق نگاه امروزش را در آن چندبار گذشته

 بودم. انگار دنیا روی دو ِر خوشبختی خانوادهندیده 
 میچرخید. نگاهم به سمت دایی کامران چرخید. برایم

 دودو زدن نگاهش جالب بود. نگاهش با آنها به سمت

 .آشپزخانه کشیده شد. عشق در نگاهش موج میزد

 وقتی در کابینت توسط عمه ثریا باز شد، لبخندی روی

 :زخانه رفت و گفتلبش جان گرفت. به سمت کانتر آشپ

 نمیخواد تدارک ناهار ببینید... امروز ناهار رو -

 میریم بیرون... اومدیم سفر خوش باشیم نه توی ویال

 .بمونیم

 :عمه ثریا به بیرون نگاهی انداخت و گفت

 هوا ابریه... ممکنه نشه بریم بیرون... به هوای اینجا -

 .اعتباری نیست، یهو بارون شالقی میباره

 از آسمون بباره میشه ناهار رو توی یهسنگم  -

 ...رستوران خوب خورد. میریم کوه شیطان الهیجان

 .اونجا یه رستوران خوب سراغ دارم

 جوانها با شنیدن اسم کوه شیطان ابراز خوشحالی

 کردند. در این هوای بارانی شادی آنها را درک

 :نمیکردم. کارن کنارم ایستاد و گفت

 واب بیدار شدی؟خانوم خانوما کی از خ -
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 .ُنه صبح -

 

 :دستی روی موهایش کشید و گفت

 .خب بیدارم میکردی با هم بریم قدم بزنیم -

 لبخندی زدم و سرم را به سمت چپ کج کردم. با

 :شیطنت چشمکی زدم و پاسخ دادم

 کسی که عاشقه از صدای پای یارش خواب از سرش -

 ...میپره

 تکانی داد و ی شالم را گرفت و خندید و با دست گوشه

 :گفت

 اوه اوه... چقدر عاشقی سخته... اونم برای کسی که -

 .مثل من خوابش سنگینه

 :جاوید به سمتمان آمد و به آرامی رو به کارن گفت

 کارن بچه ها تا دو ساعت دیگه میرسن... چه کار -

 کنیم؟

 اخم کارن درهم پیچید. با چشمانش برای جاوید خط و

 .نشان میکشید

 یدونم... چاهیه که خودت کندی... حاال ُپرشمن چه م -

 .کن

 خیلی نامردی کارن... من چاه کندم؟ -
 دار روی چشما ِن کارن خیره نگاهش سنگین و معنی
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 ماند. نمیدانم راز نگاهش چی بود که کارن با

 :عصبانیت دستی میان موهایش کشید و گفت

 خدا لعنتت کنه جاوید... بمیری که همیشه گند میزنی -

 .حالم به

 به سمت اتاق رفت و کاپشن سرمهایش را پوشید. پدرم

 :با دیدن کارن جلو آمد و گفت

 .امری هست به من بگید، کارن خان -

 کارن سری تکان داد و به اطراف نگاهی کرد. همه

 نگاهشان به سمت او چرخیده بود، نفس عمیقی کشید

 :و گفت

 آقا مهدی این اطراف کسی ویال اجاره نمیده؟ -

 :رم کمی فکر کرد و گفتپد

 چرا دو سه نفری رو میشناسم... بذار تلفن بزنم -

 .ببینم، ویالشون خالیه یا مسافر دارن

 پدرم از ویال بیرون رفت. کارن کالفه بود. برعکس

 همیشه موهایش را با کش پشت سرش نبسته بود. از

 های درون موهایش به فرهای ریزی رطوبت هوا موج

 .تر شده بود هاش با این موها خشنتبدیل شده بود. چهر

 :جاوید پوزخندی زد و با کنایه گفت
 ویال همین اطراف پیدا شه، شانس اوردی... وگرنه -

 .باید دو قسمت میشدی مثل مردای دو زنه



 

 
1562 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 ی گندم و جانان با این حرف باال رفت. هر صدای خنده

 دو به سمت ما آمدند. گندم به صورت کارن نگاهی کرد

 :و لحن شوخی گفتو با خنده 

 پسرعمه خوب زرنگیا... ملت توی یکیش گیر کردن -

 ...شما دوتا دوتا

 :به من اشارهای کرد و با خنده گفت

 ی ما دلم برات میسوزه، خواهری... این پسرعمه -

 .زیادی سرش شلوغه

 نگاهی به من کرد و با کنایه جاوید پوزخندی زد و نیم

 :رو به گندم گفت

 لی محبوبن بترس... محبوبیت زیادیاز آدمایی که خی -

 .بی دلیل به دست نمیاد

 

 ی لباسش را به چنگ کارن به سمتش هجوم برد و یقه

 :گرفت و با دندانهای به هم فشرده غرید
 ...ت نکردم... برات دارما خفه شو جاوید تا خودم خفه -

 .صبر کن به وقتش به حسابت میرسم، نمک نشناس

 جاوید دلم را به آشوبخشم کارن و نگاه پر معنی 

 ی طنز کشید. حس میکردم حرفهای جاوید فقط جنبه

 ندارد... پدربزرگ که متوجه احواالت دو نوهاش شده

 :بود، از همان جایی که نشسته بود، غرید
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 ها مراقب رفتارتون باشید... هنوز یه روز هم از بچه -

 سفرمون نگذشته... هر مشکلی دارید، توی خلوت

 .رفعش کنید

 ی جاوید را رها کرد و او را به عقب رن با خشم یقهکا

 هول داد. به سمت در رفت و وارد حیاط شد. نگاهم

 :روی صورت سرخ جاوید چرخی زد. به آرامی گفتم

 جاوید رفتارت واقعا زشته... شما عین دوتا برادر -

 ...میمونید

 ی اش را به شانه کوروش از کنار جاوید رد شد و شانه

 :زنان گفت و طعنهجاوید کوبید 

 بال نسبت برادر... گاهی آدمایی که سالها میشناختی، -

 چنان رنگ عوض میکنن که نمیشه روی رنگ

 .جدیدشون اسمی گذاشت

 :جاوید پوزخندی زد و گفت
 با همین حرفا دل خوش باش کوروش خان... آینده -

 رنگ آدما رو مشخص میکنه شما زیاد به سلولهای

 .ارخاکستری مغزت فشار نی

 دلهره به جانم افتاد. عرق روی تنم نشسته بود. دلم

 نمیخواست حرفهای جاوید در مورد کارن واقعیت

 .داشته باشد. موذیانه نگاهم کرد و از کنارم رد شد

 وارد اتاق شد و در را پرصدا بست. جمع خانواده در
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 سکوتی سنگین فرو رفتند. نگاه پرسشگر خانواده به

 حیرتشان داشت. دایی کیوان یکدیگر نشان از تعجب و

 سرش را به حال تأسف تکان داد و رو به برادرش

 :گفت

 شرمنده داداش... انگار این دوتا دوباره روی مود -

 .خریت افتادن... من برم ببینم این پسر چه مرگشه

 ن دایی کیوان به اتاق دایی کامران و پدربزرگبا رفت

 وضاع رامتفکرانه به زمین چشم دوختند. کوروش که ا

 :اینگونه دید رو به من گفت

 .مراقب نیکا باش من برم سراغ کارن -

 انگار کسی درون شکمم چنگ میکشید. حس بدی از

 .این وضع به وجود آمده درون قلبم تلنبار شده بود

 نمیخواستم به هر بادی بلرزم و اعتمادم را نسبت به

 کارن از دست بدهم، اما چیزی ته قلبم وول میزد و
 ن را پیش چشمم میآورد. ترس از خیانت مانندشروی

 موریانه به روح و جسمم هجوم آورد. زن دایی کیوان

 :لبخندی زد و با صدای بلند گفت

 .کی چایی میخوره؟ تازه دم کردم -

 مشخص بود، میخواهد فضای سنگین به وجود آمده

 :را تغییر دهد. پدربزرگ گفت

 .ایم عروس دستت درد نکنه من و کامران پایه -
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 نیکا که روی زمین نشسته بود و با اسباببازیهایش

 :بازی میکرد به من اشاره کرد و گفت

 .خاله بیا بازی کنیم... بابا رفت و تنها شدم -

 مانند مترسک سرجالیز خشکم زده بود. با این حرف

 .تکانی به خودم دادم و گیج و گنگ به سمتش رفتم

 همنشینی باها بهتر از  گاهی همبازی بودن با بچه

 .کسانی بود که دوستشان داشتیم

 تا قبل از عید جاوید برایم یک پسردایی شوخ و

 مهربان بود. اما نگاهم نسبت به او خیلی راحت عوض

 .شد. پشت نقابی که به صورتش زده، د ِل سیاهی داشت

 از کارن شنیده بودم چقدر هوای او را در نبود پدرو

 ...ای کارن نبوده مادرش داشته... این جواب خوبی

 

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

 .کارن عصبی دور خود میچرخید. آرام و قرار نداشت

 صفتی جاوید را چگونه بدهد، فکر اینکه جواب این بی

 تا عمق جانش را میسوزاند. نگاه بهت زدهی خزان از

 جلوی چشمش کنار نمیرفت. یک روز از رفع

 سوءتفاهم پیش آمده نگذشته بود و بار دیگر نگاه

 .خزان مضطرب به او دوخته شده بود

 .آهی کشید و مشتش را روی فرمان کوبید
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 ...لعنت به این روزگار -

 :اش نشست و گفت دست کوروش روی شانه

 زدی برادر... چرا از اول نگفتی که به این روز گند -

 نیوفتی؟

 با چشمان سرخ و صورت کبود به برادرش خیره شد و

 :گفت

 تن باشه... چه میدونستم اونچیزی نبود که قابل گف -

 بیشرف گلوش پیش خزان گیر کرده و برای خراب

 ...کردن من به هر چیزی چنگ میزنه

 :کوروش با بهت فریاد کشید
 چیزی نبوده؟ کارن عین کبک سرت رو توی برف -

 کردی و میگی چیزی نبوده؟ بابا بفهمه چه غلطی

 ...کردی جنازهی خزان رو روی دوشت نمیذاره

 :ا درماندگی سر تکان داد و گفتکارن ب

 ...دیگه چی کار باید بکنم که توی برادر باورم کنی -

 من نباید باورت کنم... خودت بشین حساب کن، ببین -

 ت کلی حرفا با خودت چند چندی؟ من با تو توی خونه

 زدم و قسم و آیه وسط اوردی که جز خزان کسی دورت

 ...نیست

 :یاد کشیدبا مشت روی فرمان کوبید و فر

 به وهللا نیست... چرا داری با این حرفات نابودم -
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 میکنی؟ فرق تو و جاوید در چیه؟ مثال تو برادرمی و

 حرفم رو باور نداری... وای به اون جاوید پست فطرت

 که چشمش به ننه باباش خورد و فاز عاشقی برداشت

 ...من رو به قیمت ته خیار فروخت

 :کرد و گفت کوروش با ناراحتی نفسی تازه

 ...با پاک کردن صورت مسئله کار درست نمیشه -

 بهتره همه چیز رو با خزان درمیون بذاری... اون

 .حقشه بدونه
 نگاه درماندهاش به کف آسفالت خیس چسبید. باورش

 نمیشد، عمر شادی و آرامشش یک روز باشد. دستی

 :به صورتش کشید و گفت

 کمکم میکنی؟ -

 :گفتکوروش سری تکان داد و 

 هرکاری از دستم بربیاد برات انجام میدم. نگران -

 .نباش

 صدای زنگ گوشی در فضای ماشین پیچید. با

 درماندگی به اسم روی گوشی خیره شد. کوروش با

 :دیدن اسم روی گوشی گفت

 بهتره با خوبی تمومش کنی تا روی دندهی لج -

 .نیوفته... باید از این جور دخترا ترسید

 :ا ناامیدی گفتپوفی کشید و ب
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 بشکنه دستم که نمک نداره... به هر کی خوبی کردم، -

 ...عین مار دور گردنم پیچیده

 :کوروش آهی کشید و دستگیره در را کشید و گفت

 من میرم توی ویال... تو هم برو ماجرا رو فیصله -

 ...بده

 صدای زنگ قطع شد. کارن با درماندگی به برادرش

 :خیره شد و گفت
 باش خزان فعال چیزی نفهمه... اون جاوید بیمراقب  -

 شرف رو ازش دور کن تا این ماجرا تموم شد، خودم

 ...همه چیزرو براش بگم

 

 کوروش نفس عمیقی کشید و به ساعتش نگاه کرد. با

 :لحن سردی گفت

 باشه... فکر کنم دیگه رسیدن... برو سمت جادهی -

 دور ساحلی براشون ویال پیدا کن... ویالی رو زیاد

 .نگیر... عادی رفتار کن

 از ماشین پیاده شد و با افکاری مشوش برادرش را

 تنها گذاشت. کارن با نگاه رفتنش را نظاره کرد. مانند

 کسی که پای دار میرفت؛ قلبش تند و کوبنده در

 ی سینه میکوبید. صدای زنگ گوشی که قفسه

 فاصلهای دو دقیقهای با تماس اول داشت در گوشش
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 .با صدایی خشدار و گرفته تماس را برقرار کردپیچید. 

 ...بله -

 .صدای نازک نازیال در گوشش پیچید
 چه عجب صدای شما رو ما شنیدیم؟ کجایی -

 ...بیمعرفت؟ این جوری رفتار کردنت خیلی گزندهست

 :دستی روی پیشانیاش کشید و با دلخوری گفت

 رتمن و تو با هم اتمام حجت کرده بودیم... این رفتا -

 یعنی چی؟

 ی دخترک در گوشش پیچید. کالفه بود و صدای قهقهه

 ...خلقش تنگ

 ت کنم. خودت میدونیا نازی تمومش کن... نذار آواره -

 .من اهل باج دادن نیستم

 صدای گوشنواز نازیال با خواندن متن ترانهای در

 :گوشش پیچید

 شدی سلطان قلبم، تو این شبای سردم، شده روزی"

 خوام دورت بگردمهزار بار، می

 بذار دورت بگردم، برم که بر نگردم، نیاد روزی ببینم،

 "تو سرده دستم که بی

 نچی کرد و درون موهایش چنگ کشید. قلبش در حال

 .ی سینه بود. نباید عصبانی میشد بیرون زدن از قفسه

 نازی من بهت چی گفته بودم؟ نگفتم دیگه دورم -
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 ه درکم کنی و برینبینمت؟ نگفتی، انقدر مرام داری ک

 پی زندگی خودت؟ نگفتی، نمیخوای زنجیر بشی به

 پام؟ پس این کارا چیه؟
 :صدای نازیال آرام د ِر گوشش پیچید

 یک ماه از مدتمون مونده... این یه ماه برای من -

 .غنیمته... دیدم نمیتونم از حقم بگذرم

 شا گویی آسمان برسرش کوبیده شد. نفس در سینه

 اری که متحمل میشد، رگهای گردنشحبس شد. از فش

 :متورم شده بود. با فریادی خشمش را بیرون ریخت

 ...چی میگی تو؟ اون برای زمان خاصی بود -

 قرارمون این نبود نازی... تو دیگه نامردی نکن که

دورم رو گرفته  پست فطرتفکر نکنم کل این مدت یه عده 

دم... تو این جور خور بودن و من هم مثل یه گاگول فریب

بیشرف تورو آنتریک کرده تا  نبودی... میدونم اون جاوید

زندگیم... اما تو انسان باش، نازی...  بیایی و گند بزنی به

انسانیت مرده... نذار فکر کنم، به جای رفیق  نذار فکر کنم،

 شغال دورم زوزوه میکشیدن و من خوش رقصی یه مشت

 .میکردم

 :ا خنج کشیدصدای آرام دخترک روحش ر

 ها چشمشون به کارن بیا سرجاده... منتظریم... بچه -

 منه، نمیتونم زیاد حرف بزنم... دیر بیایی همه میایم
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 ایم به ویالی پدرت، خدا رو شکر به چشم تو اگه غریبه

 چشم اونا آشنا هستیم... االن جاوید رسید داره از
 ها... دیر ماشین پیاده میشه... من میرم پیش بچه

 !نیانک

 :درمانده سری تکان داد و بیرمق لب زد

 .االن میام... لعنت به هردوتون -

 :گوشی را پایین آورد و فریاد کشید

 ...لعنت به هردوتون... جاوید میکشمت -

 .ماشین را روشن کرد و پا روی پدال گاز گذاشت

 سیستم عصبیش به رگهای روی پلک چشمش فشار

 به شماره افتادهوارد میکرد. پلکش میپرید و نفسش 

 بود. فکر اینکه خزان را از دست بدهد، روح و روانش

 .را خنج میکشید

 ها را دید. همه در حال خوش و بش کردن از دور بچه

 و شوخی کردن بودند. جاوید سرحال و قبراق در حال

 حرف زدن با امیرعلی بود و سپیده کنارش ایستاده

 ین محلبود... شک نداشت این جمع توسط جاوید در ا

 .اند جمع شده

 

 خط نگاهش امروز برای او خوانا شده بود. درد داشت

 وقتی رقابت را درچشمان کسی میدید که عمری به
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 چشم برادر به او نگاه کرده بود. تمام وقت و زندگیش

 را با او هماهنگ کرده بود و حاال از پشت خنجر را تا

 دسته در کمرش حس میکرد. باید میترسید از آن حس

 ...هفته در نگاهشن

 با شتاب ماشینش را کنار جاده درست کنار ماشین

 الستیک ماشین نجاوید پارک کرد. صدای کشیده شد

 روی سنگریزههای روی آسفالت نگاه همه را به سمت

 او کشید. دخترها از ترس جیغی کشیدند و به عقب

 پریدند. از ماشین پیاده شد و سعی کرد خشمش را

 کند. با این پسرعموی دورو درپستوی قلبش پنهان

 ...کارها داشت

 هی پسر... چته؟ نکنه نیشتر به جاییت فرو رفته که -

 !چهارنعل میتازی

 بدون توجه به شوخی مضحک جاوید او را ندیده گرفت

 ها با دیدنش با لبی ها چرخید. بچه و به سمت بچه

 خندان سالم دادند و جلو آمدند. با نگاهش برای

 .لبخند سمتش میآمد، خط و نشان کشیدنازیالیی که با 

 :نازیال کنارش ایستاد و گفت
 من برای خراب کردن تو نیومدم... این جوری نگام -

 .نکن

 با دندانهای بهم فشرده نفسش را پر صدا از سینه
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 :بیرون داد و آرام غرید

 .ببینیم و تعریف کنیم -

 :ها کرد و با صدای بلند گفت رو به بچه

 ه ویال براتون جور کنم... جاوید تازه بهمها باید ی بچه -

 ...خبر داد

 گوشی از جیبش بیرون کشید و تماس گرفت. بعد از

 :چند دقیقه صدای مهدی راستگو در گوشش پیچید

 بله خانزاده امری بود؟ -

 آقا مهدی تونستی ویال جور کنی؟ -

 بله... یکی از اهالی ویالی کنار ساحلش امروز ظهر -

 ...خالی میشه

 :کثی کرد و گفتم

 دقیقا یک ساعته دیگه ویال رو تحویل میگیره... شما -

 ی دریاکنار بشید، تا من خودم رو به شما وارد کوچه

 .برسونم

 ی دریاکنار با تشکری کرد و تماس را قطع کرد. کوچه

 ی زیادی نداشت. بدون جایی که ایستاده بودند، فاصله

 :رد و گفتها اشارهای ک توجه به حضور جاوید به بچه
 .سوار شید و پشت من حرکت کنین -

 سوار ماشین که شد، همزمان در سمت راست باز شد و

 نازیال کنارش نشست. پوفی کشید و ماشین را روشن
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 .کرد. فرمان را با کف دست چرخاند و جاده را دور زد

 .به سمت غرب جاده به حرکت در آمد

 م بنمن و تو مگه حرفامون رو نزدیم؟ مگه نگفتم دل-

 دلی شده که با دنیا عوضش نمیکنم؟

 نازیال قری به گردن داد و موهای چتریش را با دست

 :تکان داد و گفت

 گفتی... ولی فکر مِن بیچاره رو نکردی که ماهها فقط -

 ی تو سوختم و دم نزدم؟ منتظر یه نگاه عاشقانه

 :چشمغرهای نثارش کرد و گفت

 ... نبود؟ بدای بود از روز اول شرط ما چیز دیگه -

 خونه نجاتت دادم و شکل آدم زندگی کردم از اون کثافت

 ی میکنی؟ اون برنامه هم برای بستن دهن اون زنیکه

 .ت دادم آشغال بود که تن به نقشه

 مگه من چی کم داشتم که چشمت من رو ندید؟ -

 :پوفی کشید و کالفه به اطراف نگاهی کرد و گفت

 دم... از اول هم فقطی گمشدهم رو پیدا کر من نیمه -

 تورو به چشم یک دوست نگاه کردم... خزان نمیدونه
 من کمکت کردم... اگه میخوای آبروت حفظ شه بذار

 ...زبونم بسته بمونه

 اما من دوستت دارم کارن... امیدم به این بود که -

 .کمکم بهم عالقه پیدا میکنی
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 :دست کارن به عالمت )هیس( باال رفت و غرید

 ن این بحث تکراری... مردونه قولی دادم وتمومش ک -

 ...رخوب پای حرفت بمونعمل کردم پس مثل یه دخت

 کاری نکن به خودم و جدوآبادم لعنت بفرستم و از

 کمکی که کردم، پشیمون بشم... مطمئن باش اونوقت

 .تو متضرر میشی نه من

 یک کیلومتر که جلو رفت، درون کوچه باغ زیبایی

 ن نبود... به جای دیوار، از دوپیچید. زمان حرف زد

 طرف سرتاسر پیچک رونده در قاب نگاه رهگذران

 هایی که قرار داشت. از حیاط ویالها پرتقال و نارنج

 هنوز روی درختان جا خوش کرده بودند، به رهگذران

 .چشمک میزدند. یاد خزان قلبش را مچاله کرد

 ی واهی مشکالت بیشتری نمیخواست به بهانه

 .یافتدمیانشان ب

 کمی جلوتر آقا مهدی با موتور کنار در ویالیی ایستاده

 .بود. با دیدن او دست راستش را باال برد و تکان داد

 .ی هیس را به زبان آورد به نازیال اشارهای کرد و کلمه
 ترمز کرد و کنار موتورآقامهدی توقف کرد. از ماشین

 پیاده شد و نگاهی به ویالی دوبلکس با شیروانی قرمز

 خیره شد. نگاه خیره و متعجب آقامهدی روی نازیال که

 .با ناز وکرشمه از ماشین پیاده میشد، خشک شد
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 موهای بلوندش از همه طرف بیرون ریخته بود و

 .آرایش غلیظش توی چشم میزد

 کارن دستی به کمرش زد و بیتوجه به حضور نازیال

 :و نگاه پرسشگر آقامهدی گفت

 ؟اشکال تراشی که نمیکنه -

 آقا مهدی نگاه از نازیال گرفت. رو به کارن سری تکان

 :داد و گفت

 نه... بهش گفتم، مهمون خانزاده هستن... چیزی -

 ...نگفت اما راستش

 کمی مکث کرد و کارن حرف نگاه گریزانش را خواند و

 :گفت

 راحت باشید... میدونم چون خانواده نیست، پول -

 ... مشکلبیشتری طلب میکنن... اون موضوع حله

 دیگهای نداشتن؟

 

 آقا مهدی نگاهی به دختر وپسرهایی که از دو ماشین

 :عقبی پیاده میشدند، کرد و با درماندگی گفت

 فقط مراقب رفتارشون باشن. کسی خطایی ببینه و به -

 پاسگاه اطالع بده، صاحب ویال عذری رو نمیپذیره و

 بیرونشون میکنه... خودتون میدونین که دید مردم به

 !این جور مسافرتای مجردی چیه
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 :سری تکان داد و رو به عقب چرخید و به آرامی گفت

 ها بی سروصدا برید توی ویال... خیلی مراقب بچه -

 رفتارتون باشید تا مشکلی براتون پیش نیاد... بعد از

 .این مشکلی باشه باید خودتون حلش کنین

 :رو به آقامهدی کرد و گفت

 مت افتادین. انشاهلل براتونخیلی ممنون... به زح -

 .جبران کنم

 ها با سروصدایی که نسبتاً آرام بود وارد ویال بچه

 شدند. نگاه آقامهدی روی نازیال که همچنان کنار کارن

 ایستاده بود، چرخی زد. سری تکان داد و با ناراحتی

 :سوار موتورش شد و گفت

 .کاری بود درخدمتم -

 ی تشکر و انهکارن لبخندی زد و دستش را به نش

 خداحافظی باال برد. قبل از اینکه به سمت ماشینش
 بچرخد، دست نازیال دور بازویش حلقه شد و با لحن

 :پرنازی گفت

 بیا بریم لب ساحل باهم حرف بزنیم. خیلی دلم برات -

 تنگ شده... تو دلت برای صدای من تنگ نشده؟

 نگاه کارن روی آقامهدی که از کنارش رد میشد، ثابت

 اند. دلش هری پایین ریخت. نگاه پرتأسف مردی کهم

 .نام پد ِرخزان را یدک میکشید، روی قلبش خنج کشید
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 بازویش را با خشم از دست نازیال بیرون کشید و

 :غرید

 ...تا اون روی سگ من رو باال نیوردی، برو گمشو -

 همه چیز داری از کی خط من که میدونم توی بی

 ن... اگه گره توی کارممیگیری... فقط این رو بدو

 بندازین، دودمان هردوتون رو به باد میدم! برگشتی

 .تهران به فکر یه جا برای خوابیدنت باش

 نازیال با اخم سری تکان داد و موهای بلوندش را روی

 :پیشانی تکانی داد و گفت

 ...چته... هر چی نازت رو میکشم هوا برت داشته -

 ی اون برگهاون روی سگت رو نشون بده... تا 

 نامه رو به بابات نشون بدم... کی میدونه بین ما صیغه

 چی بوده؟
 ازخشم رگهای گردنش ورم کرده بود. چشمان پرشرر

 نازیال گواهی بد میداد. باورش نمیشد چنین دستمزدی

 نصیبش شود. با ابرویی باال پریده سری تکان داد و

 :گفت

 که خوبیگربه صفتی دیگه... تف به ذات کثیفت بیاد  -

 بهت نیومده... باید توی همون لجنزار غرق میشدی و

 ت توی بیابونا خوراک حیوونا خورده ی کرم جنازه

 .میشد
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 .با دست او را به عقب هول داد و سمت ماشینش رفت

 با خشم سوار شد و در را محکم به هم کوبید. در مقابل

 :که توسط نازیال باز شد، با صدایی پرخشم فریاد کشید

 و گمشو تا بالیی سرت ندادم. به وهللا پرت به پرمبر -

 بخوره... پا روی هرچی مردونگیه میذارم و جنازهت

 .رو توی دریا میندازم

 همین که ماشین را روشن کرد، دست جاوید را کنار

 .پنجرهی سمت خود دید. با تأسف سر تکان میداد

 !خبیثانه نگاهش کرد و نیش زد به جانش

 مکش شدی؟ همین یه رقم رو کماز کی تا حاال آد -

 ...داشتی به سالمتی باباتم اربابیه برای خودش و

 ...خفه شو قرم دنگ -
 .به چشمان موذیش خیره شد و پوزخندی نثارش کرد

 :ی پنجره پایین انداخت و گفت دست جاوید را از لبه

 از همین امروز به فکر یه آپارتمان برای خودت -

 .رورش بدمباش... دیگه نمیخوام زالو پ

 :جاوید لبش را کج کرد و گفت

 زیادی جوش اوردی پسرعمو... توهم بزرگ بودن -

 برت داشته؟

 توجه به حرف جاوید رو به نازیال کرد و با خشم بی

 :غرید
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 این حرف شامل حال تو هم میشه... برو زیردست -

ادامه .اون کسی که اوستات شده... )به خودش اشاره کرد و

 ق ط شدسمن شیرده همین جا  داد( این گاو ُنه

 :نازیال با چشمان پراشک گفت

 لعنتی دوستت دارم... چرا نمیفهمی؟ من که دشمنت -

 !نیستم

 !دوست داشتنت رو بذار لب کوزه آبش رو بخور -

 ی دخترک چکید، بدون توجه به اشکی که روی گونه

 ماشین را با شتاب عقب برد و به سرعت کوچه را دور

 ی حواسش به نگاه طول مسیر همه زد و دور شد. در

 نگرا ِن پد ِرخزان بود. این بار اجازه نمیداد،

 .سوءتفاهمات فاصلهای بینشان بیندازد
*********************** 

 نگاه پراشکم روی تصاویری بود که جاوید برایم

 ر کارن بود... حتیمام مدت کناِ فرستاده بود. نازیال در ت

 ته بود. با اینکه درروی صندلی جلوی ماشینش نشس

 تمام عکسها کارن اخم کرده بود، اما نگاه مشتاق

 نازیال تیری در قلبم فرو میکرد. زیر آخرین عکس

 :نوشته بود

 ...حقیقت تلخی که باید میدیدی و از اون خبر نداری -

 .با چشم باز اطرافت رو ببین
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 ی چشمم چکید. مدام به ساعت قطره اشکی از گوشه

 کارن برگرده و برام موضوع را روشن نگاه میکردم تا

 کند. به من قول داده بود، صداقت داشته باشد. گفته

 بود، هر چه در گذشته انجام داده... برایم گفته... پس

 ی عشقم این دختر که روبروی پدرم... شانه به شانه

 ایستاده بود، به کدام گذشته ربط داشت که من بیخبر

 !بودم

 

 رهم قلبم را لرزاند. رو به منورود پدرم با اخمهای د

 :کرد و گفت

 ی خودمون... تو بابا جون من و فرناز میریم، خونه -

 هم دوست داشتی بیا... اصراری ندارم چون میدونم

 .ت دوست دارن در کنارشون باشی خانواده

 دایی کامران که روی کاناپه کتاب میخواند، با دیدن

 :پدرم جلوی در ورودی نزدیک آمد و گفت

 کجا میری آقامهدی... ناهار دور همیم... منتظریم -

 .بچهها برسن تا حرکت کنیم

 پدرم سرش را پایین انداخت و با صدایی که میلرزید،

 :مؤدبانه پاسخ داد

 ممنون از مرحمت شما... فرناز حال وروز خوشی -

 .ی خودمون راحتتره نداره... خونه



 

 
1582 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 مد وبی معطلی اسم فرناز را صدا زد. نیکا کنارم آ

 :دستم را گرفت

 .خاله میشه تو نری؟ اگه بری من تنها میشم -

 مانده بودم کدام سمتی بروم. از طرفی منتظر کارن

 امان میکوبید. کوروش از وقتی برگشته بودم و قلبم بی

 بود، توی اتاق رفته بود و دراز کشیده بود. انگار

 صاعقه به تاروپود خانواده زده بود... هر کس به

 خزیده بود. جانان و گندم باهم شطرنج بازی ای گوشه
 میکردند. جانان با شنیدن صدای نیکا از همان جایی

 :که نشسته بود، گفت

 خزان اگه بری اونور ما هم میایم... نمیتونی از -

 دست ما فرار کنی! )روبه گندم ادامه داد( مگه نه گندم

 !خانومی

 ا شنیدههر دو با لبخند نگاهم کردند. پدرم که حرفها ر

 :بود، سرش را پایین انداخت و گفت

 هر جور راحتی رفتار کن دخترم... اما آخر شب بیا -

 .باهم حرف بزنیم

 صدایش پرغم و نگاهش نگران بود. با شنیدن این

 بری دررگهایم حرف بن ِد دلم پاره شد. زمهریر نفس

 جریان پیدا کرد و منجمد شدم. بدون هیچ حرفی از در

 ی ه سمت پرچین مابین ویال و خانهفاصله گرفت و ب
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 .خودمان رفت

 گرمای دست نیکا که دستم را تکان میداد، نگاهم را به

 .سمت پایین سوق داد

 .ی بازیمون رو بکنیم خاله بیا بریم بقیه -

 ی راست سری تکان دادم و گیج و گنگ به سمت گوشه

 پذیرایی که بساط مارپله پهن بود، رفتیم. نگاهم روی

 بود که روی صفحه بود و انگار در قلبم نیش ماری

اما نگاه فرو رفته بود. نیکا حرف میزد و با ذوق بازی میکرد

 شمن مدام روی ساعت و آن نی مار در حرکتِ 

 های لعنتی خیال بود. دقایق کش آمده بود و عقربه

 ...تکان خوردن، نداشتند

 با باز شدن در حیاط و ورود ماشین کارن از جا

 پشت شیشه نگاهم روی صورت عصبیشبرخاستم. از 

 ی دست به من ثابت ماند. نگاهش که باال آمد، با اشاره

 فهماند، بیرون بروم. شال بافت را روی دوشم انداختم

 .و از ویال بیرون رفتم. باد سردی به صورتم خورد

 حس میکردم قلبم از تپش افتاده... گیج و گنگ نگاهش

 :کردم. سرش را پایین انداخت و گفت

 .سوار ماشین شو باهم حرف بزنیم -

 :پوزخندی روی لبم نشست. سری تکان دادم و گفتم

 حرفی برای گفتن، مونده؟ یادمه گفته بودی، نازیال یه -
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 دوسته که فقط با شنیدن صداش آروم میشدی... گفتی

 ...دیگه چی ِز پنهونی نداری

 کارن نچی کرد و نفسش را پرصدا بیرون داد. دستی

 ی فردارش کشید و با صدایی که ازمیان موها

 :عصبانیت میلرزید، گفت

 همه چیز چیزی برای گفتن نبود، اگه این جاوید بی -

 .لجن بازی درنمیاورد
 پوزخندی روی لبم نشست. بدجنس شدم و سری تکان

 .دادم

 پس اگه این جاویدخان نباشه... ممکنه خیلی چیزا تا -

 ابد پنهون بمونه؟

 د و به پشت سر اشاره کرد وبا ناراحتی نگاهم کر

 :گفت

 اینجا جای حرف زدن نیست... سوار ماشین شو بریم -

 .باهم حرف بزنیم

 :به ساعت روی دستش اشاره کردم و گفتم

 خان تشریف همه منتظرن تا جنابعالی و جاوید -

 ...بیارین... تا برای ناهار

 .با خشم دستم را گرفت و سمت خود کشید

 کبری نچین و چند دقیقه تحمل انقدر برای من صغری -

 ی این کنایه کن... انقدر داغون هستم که حوصله
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 .شنیدنها رو نداشته باشم

 در سمت شاگرد را باز کرد و مرا به داخل ماشین

 هدایت کرد. صدای پدرم که از پشت پرچین شنیده

 .میشد، کارن را از حرکت باز داشت

 ئلم اما بهکارن خان با تموم احترامی که برای شما قا -

 .عنوان یک پدر اول باید با من حرف بزنی
 کارن با تعجب به پدرم خیره شد. رنگش پرید و دستی

 روی پیشانیش کشید. در آن هوای خنک عرق کرده

 :جانی روی لب نشاند و با احترام گفت بود. لبخند نیمه

 حتما به شما هم توضیح میدم... اول باید -

 .ع کنمسوءتفاهمی که درست شده رو رف

 

 ی پدرم با نگاه معنا داری سری تکان داد و سمت خانه

 .اش سوخت خودمان چرخید. دلم برای نگرانی پدرانه

 نگاهش پراز غم و درد بود. دلم میخواست از ماشین

 پیاده شوم و به سمتش پرواز کنم اما آشوبی که قلبم را

 .به چنگ گرفته بود، اجازه نداد از جایم تکان بخورم

 ار شد و ماشین را با سرعت از حیاط ویالکارن سو

 .بیرون برد

 در سکوت به سمت جادهی ساحلی حرکت کرد. دلهره

 دست و پایم را بیحس کرده بود. ترس از افکار
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 مسمومی که در ذهنم شکل گرفته بود، نفسم را بند

 آورده بود. وقتی ماشین روبروی ساحل از حرکت

 :و گفتایستاد، با ناراحتی سرش را تکان داد 
 نمیخواستم بعد از چند روز که تازه حالمون خوب -

 ی عذاب بشن... اما شده، این مهمونای ناخونده مایه

 ...انگار به ما آرامش نیومده

 استرس زیادی داشتم. میدانستم قرار نیست، حرفهای

 خوبی بشنوم که اینجا ایستاده... در ماشین را باز کرد

 دستانم را زیر بغل زدمو پیاده شد. من هم پیاده شدم و 

 :و گفتم

 چی بین تو و نازیالست که جاوید به خودش اجازه -

 ...میده جلوی جمع تیکه بپرونه و

 مکثی کردم و آب دهانم را قورت دادم. به شنهای

 خیس ساحل خیره شدم و دستی به موهایم کشیدم. در

 :ادامه با صدایی که از بغض میلرزید، گفتم

 ...خیلی نگران و ناراحت بودوقتی بابام برگشت،  -

 انگار بازهم باید آخرین نفر باشم که از ماجرا باخبر

 !میشم

 ام نچی کرد و روبرویم ایستاد. دست راستش زیر چانه

 قرار گرفت و سرم را باال گرفت. با چشمانی که قطره

 اشکی درخشانش کرده بود، به چشمانم خیره شد و
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 :گفت

 به من اعتماد داری یا نه؟ -
 ط نگاهش کردم. قطره اشکی که در چشمم تابفق

 .میخورد از چشمه جوشید و روی صورتم روان شد

 بغض کرد و با انگشت قطره اشک را پاک کرد و با

 :صدایی که میلرزید، زمزمه کرد

 کارن بمیره و اشکت رو نبینه... فکر میکردم انقدر -

 .بهم اعتماد پیدا کردی تا راحت حرفم رو بزنم

 رت دادم. او چرا بغض کرده بود؟ حتمابغضم را قو

 حرف رفتن درکار بود که انقدر ویران شده بود،

 چشمانش همان دردی را فریاد میکشید که در چشمان

 پدرم بود... به زحمت لبهای خشکم را تکان دادم

 :وگفتم

 هر چیزی که بین من و تو جدایی بندازه... من رو -

 فتم، دوبارهنابود میکنه با این حال یه بار بهت گ

 ...گوشزد میکنم... انقدر غرور دارم گدایی عشق نکنم

 ...ت داری، برو مشکلی با گذشته

 :با بهت ابرو باال انداخت و گفت

 به همین راحتی؟ برم؟ -

 ام را تار کرد. سرم را به چپ اشک مزاحم دیده

 .چرخاندم تا زیر نگاه پرغمش کمر خم نکنم
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 ه تاب شنیدنش روچشمهات دردی رو فریاد میزنه ک -

 ندارم... همیشه فکر میکردم، چطور نامزد قبلیت
 تونست، از تو دل بکنه و بره... االن دارم جوابم رو

 ...میگیرم

 سرم را دوباره به سمت خودش چرخاند و با دلخوری

 :نگاهم کرد و گفت

 !خیلی نامردی... قضاوت میکنی و بد میسوزونیم -

 دم. اشکی که راهفقط نگاهش کردم. حرفم را زده بو

 پیدا کرده بود، روی صورت یخ زدهام... شکار انگشت

 .شست کارن شد. این بار اشک او بود که سرازیر شد

 قلبم تیر کشید وقتی سفیدی چشمش به آنی رنگ خون

 .گرفت. دوجام عسلش غرق اشک و خون بود

 دلم برای هردویمان میسوخت. این چه عشقی بود که

 یگری نداشت... عمرآورد د جز اشک و غم ره

 هایمان چقدر کوتاه بود! روزگار بیرحم بود یا خوشی

 خاصیت عشق این بود؟

 لبهایش به آرامی تکان خورد و صدایش با این که آرام

 .بود مانند رعد و برق بر فرق سرم کوبیده شد

 ...من و نازیال... چه جوری بگم بد برداشت نکنی -

 !ستلعنت به جاوید و  مکری که به کار ب

 ای کالفه بود و صدایش میلرزید. لرزش صدایش زلزله
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 ...ام شد بر تن خسته
 سرش را پایین انداخت و به سمت دریا چرخید. انگار

 شرم داشت به چشمانم نگاه کند. با صدایی که از بغض

 :خفه به گوش میرسید، لب زدم

 باهاش رابطه داشتی؟ -

 ابا چشمانی بهت زده به صورتم خیره شد و سرش ر

 :به چپ و راست تکان داد و گفت

 ...نه اونطور که تو فکر میکنی -

 !اونطور که من فکر نمیکنم...چه مدلیه؟-

 نگاهش خیرهی چشمانم شد. عاشق این چشمان گیرا و

 ...جذاب بودم اما از درون می سوختم

 :نفسش را پرصدا بیرون داد و گفت

 راستش موضوع برمیگرده به یک سال پیش که به -

 ...ان برگشتمایر

 به سمتم برگشت و به صورتم خیره شد. جسارت پیدا

 کرده بود. سعی کردم منطقی برخورد کنم و اجازه بدهم

 .کامل حرفهایش را بزند

 باد سردی از سوی دریا به صورتم خورد. سرما در تن

 لرزانم نشست. به ماشین اشاره کردم و پیشنهاد دادم

 بال کرد و سواردرون ماشین حرفهایش را بزند. استق

 .ماشین شدیم
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 صدای زنگ گوشیش در ماشین پیچید. گوشی از قبل

 .توی ماشین بود. گوشی را از روی داشبورد برداشت

 بدون توجه به تماس گیرنده صدای گوشی را قطع کرد

 .و روی صندلی عقب پرتش کرد

 

 نفس عمیق کشید و گفت:

 - گرفته بودن ...من و نیبرام یه مهمو یدوستان قدیم

 یو حمید وارد جمعشون شدیم .عده زیاد یرعلیام

 . بود ...نازیال پشت پیانو نشسته بود و ترانه مخوند

 نظرم به خاطر سوز صداش بهش جلب شد .تا آخر

 تموم نیبلند نشد .وقت مهمو یز روی صندلا نیمهمو

 من و حمید ...حمید حساب تن االشد، همه رف

 در حال جمع وخورده بود و حالش بد بود . نینوشید

 جور کردن حمید بودم که صدای التماس نازیال رو از

 توی اتاق خواب رفیقم شنیدم .زیاد توجه نکردم اما

 داد که اجازه بده، اونم مثل بقیهیقسمش م یوقت

 بره ...با تعجب به سمت اتاق رفتم .شنیدم که
 دوستم اونو به سکوت دعوت مکرد و پیشنهاد

 کرد وی.نازیال گریه م دادی مانهای رو بهش مرشیب

 . و تکون مداد .التماس مکرد ...دلم سوخت سرش

 خیال شه .گفتیجلو رفتم و به دوستم گفتم، ب
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 . پولش رو به خاله دادم ...عرق روی کمرم نشست

 که سیمثل اون پیش ک  تری به این هنرمندیشد دخیباورم نم

 اسمش خاله بود، کار کنه .خالصه اون شب دوستم

 نازیال گذشت .چون نیمه شب یراز خ به خاطر من

 بود، قرار شد من و حمید برسونیمش .وقت سوار

 پر دردش گفت یشد از زندگ نیماش...

 آهی کشید و نفسش در سینه حبس شد. نگاهش را به

 :دریا دوخت و گفت

 زیر این گنبد کبود اتفاقاتی میوفته که آدم از شنیدنش -

 و در دل اون نابود میشه... وای به اینکه حسش کنه

 .اتفاق باشه

 اش صدایش دورگه شده بود. رگهای گردن و پیشانی

 ورم کرده بود و نبض داشت. حسش را درک کردم و

 :گفتم

 ...نمیخواد زندگیش رو برام توضیح بدی -

 باید بشنوی تا کاری که کردم رو درست قضاوت -

 ...کنی
 سکوت کردم و کارن بعد از کشیدن یک نفس عمیق

 :دادامه دا

 اون شب به آدرسی که گفت؛ رسوندمش. تموم فکرم -

 پیش التماساش بود. اعصابم به هم ریخته بود. اون
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 .زمان پیش مامان زندگی میکردم

 با پولی که بابا بهم داده بود، شرکت رو راه انداختم اما

 چون تازه اول کار بودیم هیچی مشتری نداشتیم که

 ...دستم توی جیبم باشه

 ه بعد دوباره دختره رو توی یه مهمونیخالصه یه هفت

 دیگه دیدم که دی جی شده بود. تعجب کردم چطور

 جرأت کرده دوباره به چنین مهمونی بیاد... آخر شب

 .ما قصد رفتن کردنقبل از رفت

 

 دیدم داره با صاحب مهمونی چونه میزنه... انگار از

 قراری که داشتن، پول کمتری داشت بهش میداد. جلو

 ای ی دیگه کمکش کنم که پیشنهاد بیشرمانه رفتم تا

 .بهش شد

 طرف میگفت، اگه بهش سرویس بده دوبرابر پول

 قرارشون رو بهش میده... نازیال با گریه سرش رو

 ...پایین انداخت و قید پولش رو زد

 وقتی حالش رو دیدم، کنجکاو شدم. مثل اون شب بهش

 ...گفتم سوار ماشین ما شه تا برسونمش
 کت کردم ازش پرسیدم؛ )تو که اهل این جوروقتی حر

 کارا نیستی، چرا پا توی این جور مراسما میذاری که

 میدونی همه سرشون داغه و هوس وجودشون رو پر
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 (کرده؟

 با گریه گفت؛ )مجبورم... اگه با موسیقی و خوندن پول

 درنیارم باید تن فروشی کنم... از اول هم قرار بر دی

 ن حرفا( جاوید پرسید؛ )تو کهجی و خوندن بود نه ای

 میخوای پاک باشی چرا پیش چنین گروهی هستی؟

 ...مگه خانواده نداری؟( به گریه افتاد

 کارن نفسش را با خشم بیرون داد و انگشت شست و

 اش را دور لبهای خشکش کشید و با ناراحتی سبابه

 :گفت

 برامون گفت؛ مورد آزار عموش قرار گرفته بود و -

 بود، عموش تهدید کرده بود، اگه لب باز باردار شده

 کنه هم نازیال رو میکشه هم پدرش رو... از ترس فرار

 .کرده بود

 های مثال دلسوزی افتاده بود و کمکش گیر چنین خاله

 کرده بود تا جنین رو سقط کنه... بعدم بهش پیشنهاد

 .کار داده بود

 نازیال هم با گریه ازش خواسته بود، بذاره با هنرش

 ه موسیقی بود، پول دربیاره... اون خاله انگاری کمیک
 انسانیت سرش میشده که قبول میکنه. حاال با آزار

 شدیدی مواجه بود. دلم گرفت... بیاراده گفتم؛ )اگه یه

 ی امن داشته باشی، دست از این کار خونه
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 برمیداری؟( گفت؛ )از خدامه... فقط من از تنهایی

 (میترسم

 موبایلم رو بهش دادم و گفتم؛فکری کردم و شماره 

 برو فکرت رو بکن اگه میتونی از این جور زندگی)

 دست برداری.. بهم خبر بده... من برات یه کاری

 (میکنم

 

 نازیال رو دم اون خونه پیاده کردم و رفت. بعد از دو

 روز تماس گرفت و با گریه گفت؛ حاضره هر شرطی

 از مردانی کهرو بپذیره فقط از خونه بیرون بیاد. یکی 

 با خاله در ارتباط بوده بهش تعرض کرده بود و حالش

 ی بد بود. به ناچار از مادرم و پدرم به بهونهی سرمایه

 ای اجاره کردم و نازیال توی اون کار پول گرفتم و خونه

 خونه ساکن شد. به عنوان منشی توی شرکت خودم

 مای نره... رفت وآمد بهش کار دادم که دنبال کار دیگه

 به اون خونه برای خرید وسایل خونه و مایحتاج غذایی
 صدای صاحبخونه رو دراورد. مجبور شدم بگم، نازیال

 محرم منه... گفت مدرک میخواد. با هم توافق کردیم یه

 صیغه بخونیم و مدرک رسمیش رو به دست

 خونه بدیم. از اون به بعد هر وقت دلم میگرفت با صاحب

 میرفتم و نازیال برام ترانهخیال راحت به اون خونه 
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 میخوند. آروم که میشدم به خونه برمیگشتم. وقتی با

 شبنم نامزد شدم، چون دلخواهم نبود خیلی ناراحت

 ی نازیال بیشتر شد. بدون بودم. رفت و آمدم به خونه

 ...اینکه بفهمم

 آهی کشید و نفسی تازه کرد. به دریا خیره شد و ادامه

 :داد

 ته شده بود و برای خودش رؤیا بافتهنازیال بهم وابس -

 بود... بهش گفتم از طرف من هیچ خبری نیست و دلش

 رو به این رفت و آمد خوش نکنه... من رو به چشم یه

 دوست ساده ببینه. گریه کرد و التماس کرد... قهر کردم

 و یه ماه به دیدنش نرفتم... توی شرکت ازم

 میکرد، عذرخواهی کرد... شبنم یه بار که تعقیبم

 متوجه نازیال شد و آبروی من رو پیش پدرم برد... من

 ی نازیال رو به سرعت عوض انکار کردم و خونه

 کردم.... دست شبنم خالی موند و اون گلسرای خودت

 باعث شد از شر اون نامزدی قراردادی خالص شم. از
 اون روزی که حسم به تو پررنگ شد، کال رفت و آمدم

 ی و قطع کردم و بهش گفتم؛ )نیمهی نازیال ر به خونه

 م رو پیدا کردم... بهتره تو سرت به زندگی گمشده

 ...خودت باشه

 تا وقتی نیاز باشه از حمایتت دست برنمیدارم... اما
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 اگه بشنوم دست از پا خطا کردی، دیگه هیچ کاری

 (برات نمیکنم

 کم کم انقدر درگیر مشکالت خودمو تو شدم، اصال اون

 ک از ذهنم دور شد... امروز تهدیدمنامه پا صیغه

 ...نامه رو به بابا نشون میده میکنه، صیغه

 :با چشمانی به خون نشسته به صورتم خیره شد وگفت

 راسته میگن بعضی دستها نمک نداره... حکایت -

 منه... به هر کی کمک کردم، خنجر شده به پشتم فرو

 ...رفته

 م رادلم برای غربت کالمش سوخت. روح بزرگش دل

 نرم کرد. صداقت نگاهش را باور داشتم. از اینکه

 .پناه شده بود، باعث افتخار بود حامی یک دختر بی

 :لبخندی عاشقانه نثار چشمان پرغمش کردم وگفتم

 .باید اعتراف کنم در برابر روح بزرگت تسلیم شدم -

 :جانی گفت پلک زد و با لبخند نیمه

 باورم داری؟ -
 :لب زدم با قلبی لبریز از عشق

 .خیلی زیاد -

 وار نفس راحتی کشید و پلکهایش را بست. زمزمه

 :گفت

 خدا رو شکر... همش میترسیدم تو بفهمی و فکر -
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 من برایردیگه بکنی... از بس جامعه خراب شده، کا

 ها مثل افراد دورم باورپذیر نیست... جاوید خیلی

 همیشه منتظر بود به یه نحوی من رو به نازیال وصل

 !... فکر کنم خودت چند موردش رو با چشم دیدیکنه

 نفس عمیق و راحتی کشیدم و سرم را رو به پایین

 :ای گفتم تکان دادم و با لحن قدرشناسانه

 آره متوجه شدم... به نظرم بهتره حمایتت رو از -

 نازیال کم نکنی... اون دختر احساس خطر کرده داره به

 ه روی کمکحرفای جاوید گوش میده... توی این را

 .من حساب کن

 چشمانش از شادی برق زد. لبهای خشکش را با زبان

 :تر کرد و گفت

 نوکرتم عشقم... چقدر تو خوبی آخه!... پس بهتره -

 باهم بریم پیشش و خودت باهاش حرف بزنی... این

 .ی جاوید هم خنثی میشه جوری توطئه
 سری به تأیید حرفش تکان دادم. چقدر قلبم آرام شده

 . حس خوبی از بود ِن با این مرد مهربان و عاطفیبود

 در رگهایم جاری شد. بیشترین ضربه رو از احساس

 .مسئولیتی که در مورد اطرافیانش داشت، خورده بود

 :با لبخندی پاسخش را دادم

 .البته بعد از ناهار... حتما صدای همه رو دراوردیم -
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 - ...پیش به سوی ناهار ...عجب روزی شد کیاو

 بگذرونه خیربرامون ...خدا آخرش رو به .

 اش قلبم را شاد لبخندی نثارش کردم و نگاه عاشقانه

 سوخت. انگار این کرد. دلم برای امثال نازیال می

 ی آزاردیدنها تمامی ندارد نازیال و امثال من نقطه

 پایان این ماجراها نیستیم! چرا یک دختر حتی در

 ی ندارد؟ در اینی خود امنیت روانی و جسم خانواده

 صورت چه انتظاری از غریبه و جامعه داریم؟

 کسانی را دیدم که در دنیای مجازی میتازند و به اسم

 فمنیسم بودن، سعی در انحراف افکار مکتب فمنیست

 ای که از لحاظ جنسیتی مرد هستند و ادعای دارند. عده
 فمنیسم بودن، دارند... چندبار مطالب هنجارشکنشان

 ه درد آورد. در ذهن نوجوان این مملکت چهقلبم را ب

 ...اراجیفی که فرو نمیکردند

 های های مجازی سعی در حذف کلمه این افراد در شبکه

 غیرت، ناموس، تعهد، آبرو( از فرهنگ ایرانی)

 دارند... این افراد و مخاطبینی که برایش الیک و قلب

 میگذارند، به این موضوع فکر کردهاند، با حذف این

 ها خود ما زنها در ناامنترین موقعیت موجود قرار هکلم

 میگیریم؟
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 ها جنس ذکور حریم آنها فکر میکنند با حذف این کلمه

 بیشتری برای بانوان قائل میشوند؟ یا میخواهند بند

 از پای قیدوبند دختر ایرانی باز کنند تا آزادی رابطه را

 وی مساوات دارند  فریاد بزنند؟ آیا افرادی که داعیه

 ...این مساوات را به سمت آزادی رابطه سوق میدهند

 تضمینی دارند، برای آرامش روانی یک دختر با

 احساسات ناب و بدنی منحصر به فرد که هدف شوم

 !مردان بوالهوس است؟

 ی چنین مردانی نیست که دلشان آیا این تمام خواسته

 میخواهد آزادانه با هر کس که دوست دارند، رابطه

 شند بدون هیچ تعهد و مسئولیتی؟ آیا اینداشته با

 افکار از ذهن یک مرد پلید و هوسران رشد نکرده و با
 برچسب آزادی و مساوات در ذهن دختران و زنان ما

 تزریق نشده؟! این موضوع به نفع کیست؟ مردان

 عیاش و تنوع طلب یا دخترانی که قلبشان مانند چشمه

 ی کلمهسرشار از عشق است و خیلی زود با دو 

 آمیز و یک نوازش عاشقانه وابسته میشوند؟ محبت

 وقتی به خودم و نازیال و امثالهم فکر میکنم، از دنیای

 های نامشروعشان کثیفی که یک عده برای هوس

 اند، بیزار میشوم. به یکباره فکری در ذهنم ساخته

 :جرقه زد و پرسیدم



 

 
1600 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 کارن؟ -

 د ودر حالی که وارد جاده اصلی میشد، نگاهم کر

 :گفت

 .جا ِن دلم -

 یه سؤال بپرسم، راستش رو میگی؟ -

 .اوهوم -

 نفسم در سینه حبس شد. با استرس لبهای خشکم را

 :تکان دادم و پرسیدم

 اگه نازیال مورد آزار قرار نمیگرفت، اونوقت -

 سرراهت قرار میگرفت و عاشق تو میشد... بازم

 عاشقش نمیشدی؟
 هم کرد. انگار تا به حالابرویی باال داد و با تعجب نگا

 به این موضوع فکر نکرده بود. بعد از مکث کوتاهی

 :گفت

 وار اصلش اینه که باید قلب آدم برای کسی دیوونه -

 بکوبه... وقتی هیچ حسی منتقل نشه عشق در قلب آدم

 شکل نمیگیره... تا به حال اصال به این مورد فکر

 م رو تغییرنکردم... شاید هفت سال زندگی در اروپا دید

 داده باشه... یکی از دالیلی که هیچ وقت به نازیال فکر

 نکردم و عشقی به وجود نیومد... این بود که با

 ...م خیلی فاصله داشت معیارام و فرهنگ خانواده
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 همیشه به عنوان یک دوست بهش نگاه کردم و فکر

 .دیگهای توی سرم نبود

 خودمی  نفس راحتی کشیدم. دلم میخواست از گذشته

 ...بگویم اما میترسیدم... ترس از تغییر نگاهش داشتم

 اینکه مرا مانند گذشته نبیند و خیالبافی منفی در

 ...ذهنش شکل بگیرد

 ویال متوقف شدروقتی جلوی د با دید ِن ماشین جاوید

 :مشتی روی فرمان کوبید و با خشم غرید

 چطور میتونه انقدر خبیث باشه... شرم و حیا رو قی -

 ...هکرد

 :دستم را روی بازویش گذاشتم وگفتم
 بهتره با لبخند وارد ویال بشیم تا بفهمه تیرش به -

 سنگ خورده... با حرص خوردنت... اونو به هدفش

 .میرسونی

 سری تکان داد و نفس عمیقی کشید. از ماشین پیاده

 .شدیم. صدای همهمه از درون ویال به گوش میرسید

 ی کرد و به ساعت اشارهبا دیدن ما دایی کامران اخم

 :کرد و گفت

 شما جوونا چهتون شده؟ انگار نه انگار یه قشون -

 منتظر شما هستن؟

 هر دو با شرمندگی عذرخواهی کردیم و نگاه جاوید
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 روی ما خشک شد. پوزخندی به رویش زدم و نگاهم

 را برگرداندم. کارن با رویی گشاده گامی به سوی

 :پدرش برداشت و گفت

 .میرفتین و ما هم به شما ملحق میشدیمخب شما  -

 

 دایی کامران بادیدن شادی ما خشمش فروکش کرد و

 لبخند روی لبش نقش بست. دستی روی شانهاش زد و

 :گفت
 ماسکت رو جواب پدرسوخته الاقل اون ماس -

 میدادی تا انقدر نگرانتون نشیم. بیچاره آقامهدی دل

 تیم، یهتوی دلش نیست. انگار باید تا همین جا هس

 فکری به حال شما بکنیم... این جور نمیشه پیش

 !رفت

 قند توی دلم آب شد. بیاراده نگاهم سمت جاوید کشیده

 شد. صورتش سرخ شده بود و با خشم نگاهش را از

 من گرفت و به سمت سرویس بهداشتی رفت. تیرش به

 سنگ خورده بود. از اینکه کار او باعث رسمی شدن

 شد، دلم غنج میرفت. کارنرابطهی من و کارن می

 :بوسهای روی لپ پدرش نشاند و گفت

 قربون بابای فهمیده بشم من... این کار رو انجام -

 .بدید، تا آخر عمر دعاگو و دست بوستون هستم
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 دایی با چشمانی خندان و سرحال... ضربهای آرام روی

 :ی کارن زد و گفت ی برجسته گونه

 عروسی برپاستای پدرسوخته... همچین توی دلت  -

 .که تصویرش توی چشمات دیدنیه

 همه خندیدند و جانان با ذوق به سمتم آمد. دستم را

 گرفت و با شوق فشرد. با دیدن نگاه شادش از

 تصورات اشتباهم در مورد او شرمنده شدم. ثریا جلو
 آمد و با عشق به پسرش نگاه کرد. نگاهش روی

 :صورت هردوی ما چرخی زد وگفت

 کاری رو با آداب خودش انجام بدید... االن بهتره هر -

 برو پیش آقامهدی و از نگرانی درش بیار... تا شب یه

 .فکری برای این موضوع بکنیم

 ام خیره شدم. باورم با تعجب به صورت مهربان عمه

 .نمیشد در این دو روز انقدر تغییر کرده باشد

 چشمانش از شادی برق میزد. دایی کیوان هم با لبخند

 :ی تکان داد و گفتسر

 با این حساب بهتره بساط نون و پنیر رو پهن کنین -

 که از ناهار خبری نیست... یکباره شب شام عروسی

 ...میخوریم

 :همه خندیدند و دایی کامران گفت

 تا ما سوار ماشین بشیم، کارن یه سر به آقامهدی -
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 ...بزنه و برگرده

 :رو به من کرد و ادامه داد

 به گوشی هردوتون زنگ زده و جوابیی خدا  بنده -

 نگرفته... خیلی نگران شده بود... اومد سراغتون رو

 .از من گرفت
 لبخند روی لبم خشک شد. دلم برای پدرم سوخت. باید

 خودم میرفتم و توضیح میدادم. به سرعت سمت در

 :چرخیدم و رو به کارن گفتم

 ای وای من... بمیرم براش... من خودم یه سر میرم -

 .به اون سمت... خیلی زود برمیگردم

 :کارن پشت سرم راه افتاد و به پدرش گفت

 شما حرکت کنین... سعی میکنیم با آقامهدی و فرناز -

 .خانوم به شما ملحق شیم

 دایی کامران لبخندی زد و با تکان دادن سرش حرف

 کارن را تایید کرد. از ویال که بیرون زدم، کارن اسمم

 :کردم و با لبخند گفترا صدا زد. نگاهش 

 ناراحت نباش... همین که بدونه حالت خوبه و -

 .مشکلی نیست، دلش آروم میگیره

 ...خدا کنه... دلم میسوزه چرا گوشی برنداشتم -

 ...طفلک چقدر غصه خورده

 وارد حیاط خودمان شدیم و به سمت ویالی کوچکمان
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 رفتیم. وقتی پدرم من و کارن را دید، نفس راحتی

 بعد از اینکه خیلی مختصر ماجرا را برایش کشید.

 بیکم و کاست تعریف کردیم، نفس راحتی کشید و

 :ی کارن گذاشت و گفت دستش را روی شانه
 خوبه که جوانمردی هنوز نمرده... برید خوش -

 .باشید... دیگه دلم آروم شد

 :به یکباره فرناز از توی آشپزخانه سرک کشید و گفت

 تموم معناست... برخالف شوهر آقا کارن یه مرد به -

 ...نامر ِد من که حتی به اعضای خانوادهش چشم داشت

 :رو به من چشمکی زد و مهربانانه ادامه داد

 .قدرش رو بدون... کیمیاست -

 ای که از زبانش خارج میشد، قلبم تیر با هر جمله

 میکشید. ترس از اینکه همه چیز را برای کارن بازگو

 ا به لرزه انداخت. سری تکان دادمکند، سلولهای تنم ر

 :و رو به پدرم گفتم

 .لطفا شما هم آماده شید و بریم -

 :فرناز خندید و گفت

 ...دیر گفتی خواهری... ناهارمون آمادهست -

 .بیتعارف... شما هم بمونین

 :کارن لبخندی زد و گفت

 ...نوش جان... االن همه منتظرمون هستن -



 

 
1606 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 

 :به ساعتش نگاه کرد و گفت

 .بهتره زودتر حرکت کنیم -

 سری تکان دادم و بعد از خداحافظی همراه کارن به

 سمت ویالی کناری رفتم. سوار ماشین شدیم و با خیالی

 آسوده حرکت کردیم. در کل مسیر فقط نظر بازی

 عاشقانه و آهنگهای عاشقانه بود که قلبمان را به هم

 انزدیکتر میکرد. انگار روی ابرها سیر میکردم. خد

 .را از داشت ِن کارن در کنا ِر خودم شکر میکردم

 وقتی به مقصد رسیدیم، همه دور یک میز بزرگ

 خانوادگی نشسته بودند. کارن با دیدن نگاه خیرهی

 جاوید با نیشخندی دستم را در دست گرفت و به سمت

 .میز حرکت کرد. گرمای دستش تا عمق قلبم رخنه کرد

 ...غرق لذت شدم

 کردم و دل به دلش دادم. بعد ازحسش را درک می

 ی ناراحتی جانان و اخمهای درهمش صرف غذا متوجه

 .شدم

 فرصت خیالبافی پیدا نکردم، جانان با ناراحتی جاوید

 را به اسم صدا کرد و با اشارهی سر به بیرون اشاره

 کرد. نمیدانستم این اخم از کار برادرش بود که همه

 کارن... با صحبتی متوجه شده بودند، یا نزدیکی من و
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 که قبال درمورد جانان کرده بودیم، فرض اول را مقبول
 دیدم و نگاهم به چشمان مشتاق و ستاره باران کارن

 .دوخته شد

 .)عاشقتم( را لب زد  ی لبهایش تکان خورد و کلمه

 لبخندی زدم و لب زدم )من هم عاشقتم(... این عشق با

 ...بود تمام درد و غمهایش شیرین و دوستداشتنی

 تا در ره عشق آشنای تو شدم

 با صد غم و درد مبتالی تو شدم

 لیلیوش من به حال زارم بنگر

 مجنون زمانه از برای تو شدم

 (وحشی بافقی)

********** 

 .همه در پذیرایی بزرگ ویالی دایی کامران جمع شدند

 .فرناز و فرگل و حامد هم بودند

 ی ودایی کامران به همراه پدربزرگ خیلی رسم

 ی پدرم محترمانه بعد از قدردانی از زحمات چند ساله

 .کشم خواستگاری کردند زحمت مرا از پدر

 دل توی دلم نبود. انگار روی ابرها بودم. جاوید از

 بعدازظهر به گروه دوستانش پیوسته بود و برنگشته

 .بود
 نفس راحتی از نبودش میکشیدم. همه چشم به دهان
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 رم با چشمان پراشک نگاهمپدرم دوخته بودند، که پد

 :کرد و گفت

 هر چی دخترم به خواد همون بشه... همه وجودم در -

 سه تا دخترام خالصه شده... هر چی که باعث

 .شون باشه، راضیم خوشبختی

 نگاهم به سمت فرناز کشیده شد. اشکش را به آرامی

 .پاک میکرد

 حسش را درک میکردم. دلش خون بود و دیدن این

 ش یادآوری عذابی بود که خودش کشیدهمراسم برای

 بود. سنگینی نگاهی چشمانم را به سمت کارن سوق

 .داد

 عاشقانه نگاهم میکرد... از آن شرم و حیایی که باید

 یک خواستگار داشته باشد، خبری نبود. انگار هردوی

 ما روی آسمانها بودیم که لبخند از روی لبمان جمع

 .نمیشد

 دایی کیوان به سمت آیفونصدای آیفون که بلند شد، 

 :رفت. اخمی کرد و گوشی را برداشت و گفت

 .بله بفرمایید -

 :بعد از مکثی در را باز کرد و رو به جمع گفت

 .همسر فرناز خانومه... انگار با آقامهدی کار دارن -
 رنگ از رخم پرید. نگاه نگران پدرم به سمت من
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 .مان در هم گره خورد کشیده شد. نگاه

 پلکش حرف نگاهش را خواندم ) تا من هستم با بستن

 یاد( و آرامش به جانم ریخت. با یک مشکلی پیش نمی

 .عذرخواهی از جا بلند شد و از ویال خارج شد

 ی قدی پذیرایی نشسته بودم و درست روبروی پنجره

 آنچه در پشت در میگذشت را شاهد بودم. پدرم در

 . شروینی شروین شد حین بیرون رفتن، سینه به سینه

 پوزخندی زد و سرش را خم کرد تا وارد ویال شود که

 :دست پدرم مانعش شد. با صدا بلندی گفت

 .من با خزان حرفی دارم و زود میرم -

 با صدای بلند اسمم را صدا زد. خون در رگهایم منجمد

 شد. نگاه پر اخم کارن به سمتم کشیده شد و با تکان

 ای رو به باال هداد ِن سرش پرسید؛ )چه خبره؟( شان

 تکان دادم. سروصدای شروین باال رفته بود و پدرم

 .حریفش نمیشد

 نگاهم به سمت فرناز کشیده شد. با ترس به در خیره

 ی فرناز گذاشته شده بود. فرگل دستش را روی شانه

 بود و دلداریش میداد. جای نشستن نبود. فضا به شدت

 ران نگاهملتهب شد. پدربزرگم با نگرانی به دایی کام

 کرد. اخمهای دایی کامران درهم فرو رفت و با غیظ از
 روی مبل برخاست. همزمان کارن هم بلند شد. استرس
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 تمام وجودم را پر کرد... نه. نباید کارن چیزی متوجه

 !میشد

 با اتفاقی که برای نازیال و نیکا افتاده بود، نمیتوانستم

 دلیواکنشش را حدس بزنم... به یکباره از روی صن

 زدهی خانواده دستم را بلند شدم و در برابر نگاه بهت

 :رو به دایی کامران باال گرفتم و گفتم

 دایی جان شما بنشینید... من خودم باهاش حرف -

 .میزنم

 :نگرانی در چشمان هردویشان موج میزد. کارن گفت

 تو داره؟راین مردک چه کا -

 

 :پلک روی هم گذاشتم و گفتم

 یاد... حتما به خاطر مشکلی پیش نمینگران نباشید.  -

 .مشکالتش با فرناز اینجاست

 ی آخر را گفتم، تا کنجکاوی افرادی که مخصوصا جمله

 با حیرت به صورتم خیره شده بودند، فروکش کند. خدا

 را شکر کردم که جاوید حضور نداشت. با کاری که

 !امروز کرده بود، بعید نبود آتش بیار معرکه باشد

 قدم به سمت در ورودی برداشتم، شروین همینکه دو

 پرسروصدا و پریشان وارد پذیرایی شد. فرناز هین
 ...بلندی کشید و بند دلم پاره شد. باید قوی میبودم
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 .االن موقعیتم با قبل زمین تا آسمان فرق داشت

 

 

 

 گام برداشتم و روبرویش شتریبا اعتماد به نفس بی

 را نباختم .از ایستادم .گوشت تنم ملرزید اما خودم

 یسرده و پرغیظ به آراممیان دندانهای به هم 

 گفتم:

 - تا ببینم چه مرگته یرونبیا ب...

 پوزخندی زد و به جمع نگاهی کرد و دست روی سینه

 گذاشت و کمی خم شد. با لحنی که لودگی در آن موج

 :میزد رو به جمع کرد و گفت

 م ادهچاکر همگی هستم... شرمنده خبر نداشتم، خانو -

 پیش شما مهمونن... یه کوچولو مشکل پیش اومده باید

 .با خزان جان حرف میزدم... شما ببخشید

 با خشم اسمش را صدا زدم. بر خالف من که خشم در

 دلیل وجودم شعله میکشید و میدانستم این نامرد بی

 این وقت شب این جا حضور ندارد، او لبخندزنان عقب
 زمان بیرون آمدن ازعقب به سمت در قدم برداشت. 

 :ویال دستی برای دایی کامران تکان داد و گفت

 .عزت زیاد ارباب... بااجازه -
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 با خشم کاپشن پفی مشکیاش را از پشت کشیدم و

 روی ایوان او را به سمت ستون سفید پشت سرش

 هول دادم. با صدایی که از خشم میلرزید به آرامی به

 :او توپیدم

 دادی؟دیگه چه دسته گلی آب  -

 .خندید و دست روی کاپشنش کشید و صاف ایستاد

 :مانند خودم آرام گفت

 چه خبرته وحشی؟ نکنه منتظر بودی، ساکت بمونم تا -

 عیشت نوش شه؟

 با حرص و صدایی خفه که از ته گلو بیرون میآمد،

 :خروشیدم

 خفه شو عوضی... میگم این جا چه کار میکنی؟ -

 :خندید و لب باز کرد و گفت

 ...ای داشتیم که ادته ما با هم گذشتهی -

 با خشم او را به سمت درختان پرتقال هدایت کردم و

 :گفتم

 !دهنت رو ببند. این جا صداتو میشنون -
 ی خندید و همرا ِه من چند قدمی برداشت و زیر سایه

 درخت پرتقالی که از ساختمان دور بود ایستاد. دستانم

 :را به کمر زدم و گفتم

 أتی پات رو توی این ویال گذاشتی؟با چه جر -
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 :پوزخندی زد و گفت

 به همون جرأتی که توی از خودراضی زن شرعی من -

 رو بین این همه آدم غریبه بردی... میتونم از تو و

 بابات شکایت کنم و فرناز رو با شکایت عدم تمکین و

 .فرار از منزل به دردسر بندازم

 با حرص از سینهاز خشم قلبم کوبنده میتپید. نفسم را 

 :بیرون دادم و غریدم

 اساسه... برو خواست طالق داده ادعات بی وقتی داد -

 ی گمشو وگرنه من ازت شکایت میکنم تا پرونده

 ...خواهرم زودتر به نتیجه برسه

 پوزخندی زد و به ویال نگاهی کرد و با اطمینان خاطر

 :و آرامش گفت

 ی نمیدونم باتو گفتی و من هم باور کردم... فکر کرد -

 پسر کامران خان جیجی باجی شدی؟ فکر کردی

 نمیدونم امشب اینجا چه خبره؟
 !خون در رگهایم منجمد شد. او از کجا خبر داشت؟

 محال بود فرناز با دلخوری که از او داشت، خبرچینی

 .کرده باشد. از تک و تا نیوفتادم

 هر خبری هست به تو ربطی نداره... خیلی پرروئی -

 أت کردی و پا توی این جا گذاشتی... االن من وکه جر

 تو هیچ مناسبتی باهم نداریم. فهمیدی یا یه جور دیگه
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 حالیت کنم؟

 :خندید و گفت

 ی خان... شما بله... خیلی خوب فهمیدم نوه -

 های زالو صفت حتی در لباس گدا گوداها هم خانزاده

 باشید... اون خون کثیفتون پراز غروره و توی ذاتتون

 ی خان و خان بازی گذشته اثر میذاره... اما االن دوره

 ...خزان خانوم

 :نفسم بند آمده بود. سرم را به آرامی تکان دادم و گفتم

 خفه شو و دلیل اومدنت رو بگو... وگرنه همین االن -

 ...ده زنگ میزنم و به صد

 پوزخندی زد و برگی از درخت کند و بین دو انگشتش

 :چرخاند و گفت

 احترامیت رو نمیدم برای اینه که این جواب بی اگه -

 قلب المصب هنوز برات میتپه... به خاطرت زندگی و

 ...جوونیم از بین رفت
 ذهن خودت بیمار بود... به من ربطی نداره تو چه -

 ...گندی به زندگیت زدی

 سرم روی صورتش اشکال بدفرمی نور چراغ پشت

 ن کرد. برگانداخته بود. پوزخندش او را شبیه شیطا

 وار کشید و با لحنی محکم و ام نوازش را روی گونه

 :خشن گفت
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 به جون خودت قسم... اگه بله بدی و عروس این -

 ی از دماغ فیل افتاده بشی زندگیت رو آتیش خانزاده

 ...میزنم درست عین زندگی خودم

 :دستش را با غیظ پس زدم و پاسخ دادم

 ینی... میدونیمن رو تهدید نکن... وگرنه بد میب -

 ی خان هستم... ازت اون زمان هم که نمیدونستم نوه

 نمیترسیدم... پس برای من رجز نخون که بد

 ...میبینی

 ههه... آره میدونم ترسی نداری... فقط میخوام -

 بابات چی  بدونم اگه آقا سوسوله بدون توی خونهی

 بینمون گذشته بازم تریپ عاشقی برمیداره؟

 . تو جرأتش رو نداری... دایی کامراندهنت رو ببند.. -

 ...بالیی سرت میده که

 

 

 :خندید و گفت

 انقدر به داییت تکیه نکن... اون پسر لندهورش -

 بفهمه چی به چیه... عین یه آشغال پرتت میکنه

 ...بیرون

 خفه شو آشغال... اسم پسرخان هم برای دهن تو -

 ...زیادی بزرگه... انقدر تهدید نکن
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 هت ثابت کنم کسی که پشتش سینه میزنیمیخوای ب -

 به پاش برسه از من نامردتره؟

 قلبم تیر کشید. ترسی که امروز به جان خودم افتاده

 بود، را توی صورتم کوبید. نفسم را حبس کردم و با

 :صدایی که به سختی کنترلش میکردم، خروشیدم

 هر چه باداباد... اگه با حرف تو من رو کنار بذاره، -

 ه اول راه خودش رو نشون بده... اما بدونبهتر ک

 ...هرچی پیش بیاد برای تو کالهی دوخته نمیشه

 ...پس منتظر باش -

 :پوزخندی زدم و سرم را تکانی دادم و گفتم

 اوکی... پس تو هم منتظرباش ببین چی پشت این -

 ت شهادت ت میام و برعلیه کارت میبینی... روز دادگاه
 .. نمیذارم خواهرم رومیدم و آبروت رو میبرم.

 .شکنجه روحی بدی

 ای راه نفسم را کننده با خشم نگاهم کرد. بغض خفه

 بسته بود. اما از تک و تا نیوفتادم. پوزخندش از روی

 .لبهایش جمع شد و با دقت به صورتم خیره شد

 :شمرده و حساب شده گفت

 اگه انقدر دلت برای خواهرت میسوزه بیا باهم یه -

 .یمای کن معامله

 ای نمیکنم... الکی برای خودت من با تو هیچ معامله -
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 .قصه نباف

 سرمای هوا در تنم نشسته بود. دندانهایم از سرما به

 هم میخورد. خشم تمام وجودم را گرفته بود. سری

 :تکان داد و گفت

 بهتره گوش بدی... اگه تو لب تر کنی، به خاطرت -

 ی نفقهبدون هیچ دردسری فرناز رو طالق میدم و 

 و میدم تا توی سختی نیوفته... فقط به شرطی بچهش

 ...که

 مکث کرد و نفسم بند آمد. دلم آشوب بود و زانوانم

 :سست شده بود. پوزخندی زد و گفت

 بعد از طالق فرناز میام خواستگاریت... رسمی و -

 ی خانه... تو بله مؤدبانه... همونطور که در شأن نوه
 وپر به خاطر تو... زیر بال میدی و دایی جانت مجبوره

 ...من رو بگیره تا آب توی دلت تکون نخوره

 جوشید و به سمت صورتم فوران آتشی از درونم می

 :کرد. با صدایی که از خشم میلرزید، غریدم

 ی دهنت بردار بیشرف... لجنی مثل تو ی اندازه لقمه -

 م هم قبول ندارم... طالق رو برای دربونی در خونه

 میگیرم و خودم ازش مراقبت میکنم... من فرناز رو

 به شغال باج بده نیستم!... اگه الزم باشم خودم همه

 ...چیز رو به همه میگم بدون ترس
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 ههه... بدون ترس؟... پس چرا تا حاال نگفتی... وقتی -

 ...من رو دیدی از ترس داشتی پس میوفتادی

 .برو گمشو... من حرفی باتو ندارم -

 !انی که به راه میندازم، باشپس منتظر طوف -

 :صدای کارن از تراس ویال به گوشم رسید

 خزان مشکلی پیش اومده؟ اگه حرفتون طوالنیه بیاین -

 ...توی ویال... هوا سرده

 تا لب باز کردم بگویم؛ )نه( صدایی از پشت درختان

 .نارنج نفسم را بند آورد

 !تا مشکل از نظرت چی باشه، آقا داما ِد خوش خیال -

 برای لحظهای به حال سکته افتادم. قلبم از حرکت

 ایستاد و با دیدن قامت بلند باالی جاوید که از زیر
 درخت نارنج بیرون میآمد، زبانم الل شد. شروین با

 دیدن حالم خندهای پرتمسخر روی لب نشاند و

 :وار گفت زمزمه

 خوبه این خونه موشای فضول زیاد داره... کارم -

 ...راحت شد

 ض راه گلویم را فشرد. کارن با دیدن جاوید دمپاییبغ

 پوشید و به سمت ما آمد. در حینی که به سمت ما

 :آمد، بدون توجه به جاوید گفت می

 سرما میخوری عزیزم... هر حرفی هست بذارید -
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 ...برای بعد

 نگاهم روی صورت خندان جاوید چرخی زد و رو به

 :کارن گفتم

 .شاالن مییام... نگران نبا -

 :جاوید دستانش را به هم کوبید و گفت

 آفرین... چه زوج خوبی... ایوال داره غیرتت -

 ...پسرعموو

 :شروین کمی عقب رفت و رو به من گفت

 .دوباره برمیگردم -

 ی آخر به انتها نرسیده دوان دوان از حیاط هنوز کلمه

 بیرون رفت. مات و مبهوت به جاوید خیره شدم. باورم
 حد کثیف بازی کند... کارن رو به جاویدنمیشد تا این 

 :غرید

 ده ِن گشادت رو ببند که از صبح به این ور اسمت رو -

 از خاطرم خط زدم... دیگه پسرعمویی به اسم جاوید

 .ندارم... امروز باعث شدی به ذات کثیفت پی ببرم

 :پوزخندی زد و گفت

 نه اینکه شما خیلی پاک و مطهرین؟ ههه... خوشم -

 ی هر دوتون اهل دوز و کلکین... این تحفهیاد  می

 ...نوبرونه ارزونی خودت

 همین که خواست از کنار کارن رد شود، کارن با خشم
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 :بازویش را گرفت و با خشم توی صورتش فریاد کشید

 !دهن گشادت رو ببند تا خودم گل نگرفتمش -

 به آنی مانند دو شیرنر به جان هم افتادن و در میان

 :جاوید غرید هایشان عربده

 کالهت رو باال بنداز... نازیال رو پس زدی یکی بدتر -

 ...توی دامنت انداختن ساده لوح احمق

 ...خفه شو عوضی... حنات دیگه رنگی نداره -

 .از صدای داد و فریاد آنها تمام اهل خانه بیرون آمدند

 زمهریر کشندهای در رگهایم جریان پیدا کرد و دنیا

 استرس زیاد تمام تاب و توانم را پیش چشمم سیاه شد.
 به یغما برد و چشمانم روی دنیای پرهیاهوی اطرافم

 .بسته شد و درسیاهی مطلق فرو رفتم

 

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

 ی اهل خانه را به صدای جاوید و کارن همه

 رون از خانه کشاند .جاوید در جواب مشت کهیب

 دکارن به صورتش زده بود، مشت درون شکمش کوبی

 و گفت:

 - ... که به نازیال نگاه نمکردی همین بودبرای هه 

 بابات انداخته توی دامنت بدبخت ...خوشحالم این

 سیب گاززده نصیب خودت شد، زرنگ خان.
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 کارن نفس زنان مشت مشتش را به صورت جاوید

 کوبید و زانویش را توی شکمش کوبید. با دندانهای

 :بهم فشرده غرید

 رف تو برای من سی شاهی همخفه شو لجن... ح -

 .ارزش نداره... بیوجود! دستت برام رو شده
 جاوید نفس زنان قدمی به عقب برداشت و هیستریک

 :خندید و گفت

 ههه.. کاش بودی و حرفای اون مرتیکه رو -

 .میشنیدی... بدبخت اومده بود از نامزدت باج بگیره

 مشت بعدی درست روی لبهایش نشست و خون روی

 ره کرد. کامران خان با حیرت به رفتارصورتش ش

 غیرقابل باور کارن و جاوید نگاه کرد. از همان جایی

 :که ایستاده بود، فریاد زد

 ...آوره تمومش کنین... کارتون شرم -

 .دعوا باال گرفت، هر دو بی امان بهم مشت میکوبیدند

 .مادرهایشان جیغ میزدند و اسمشان را صدا میزدند

 به سمتشان دویدند. کامرانکیوان و کامران 

 ...پسرخودش را کنار کشید و کیوان هم پسرخودش را

 .هومن خان با استرس از دور ماجرا را رصد میکرد

 به آنی صدای جیغ گندم و فرگل بلند شد و به سمت

 خزان دویدند. آقامهدی برسرزنان اسم خزان را صدا
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 کرد و باالی سرش رسید. کارن با دیدن جمعیتی که

 ش روی زمین خم شده بودند، متوجه حال خرابکنار

 خزان شد. بازویش را از دست پدرش بیرون کشید و با

 نگرانی زیاد روی زمین خم شد و اسم خزان را با صدا

 .زد
 خزان از هوش رفته بود و صورتش مانند میت سرد

 شده بود. گندم جیغ میزد و با ترس اسم خزان را مدام

 ...د آن سرش ناپیداصدا میزد. بلبشویی برپا بو

 هومن خان عصا زنان و آرام به سمت جمعیت آمد. با

 دیدن جاوید که با حیرت به جمعیت خیره شده بود، با

 ی دست کنارش زد و جلو رفت. با عصا روی شانه

 :ای زد و با خشم غرید کارن ضربه

 ...ببرش توی ماشین باید به بیمارستان برسونیمش -

 .نه بهترههوا سرده زیاد بیرون نمو

 :ثریا جلو آمد و گفت

 .اول بیارینش توی ویال شاید حالش بهتر شد -

 :کامران با نگرانی گفت

 بهتره دکتر ویزیتش کنه... بدنش ضعیفه ممکنه به -

 .سرم احتیاج پیدا کنه

 کنان به سمت ویال به آنی همه متفرق شدند. گندم گریه

 ازدوید و به سرعت پالتویش را پوشید. در حینی که 
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 درورودی ویال بیرون میآمد، با فریاد رو به کارن

 :گفت

 .کارن منم میام.... صبر کن -

 کارن عرق ریزان و هراسان خزان را روی دست بلند

 کرد و روی صندلی پشت خواباند. فرگل با گریه بدون
 اینکه لباسی بپوشد روی صندلی عقب نشست و سر

 بهخزان را روی پایش گذاشت. به آرامی ضربهای 

 :صورتش زد و با بغض گفت

 خزان جان... چشمات رو باز کن... عزیزم... صدام -

 رو میشنوی... خواهری چی شدی... چشمات رو باز

 ...کن

 اشک میریخت و کنار گوشش زمزمه میکرد. گندم

 روی صندلی جلو نشست و کارن به سرعت ماشین را

 از حیاط بیرون برد. کامران و آقامهدی به همراه هومن

 خان سوار ماشین بعدی شدند و به سرعت از حیاط

 .بیرون رفتند

 :گندم با گریه به عقب چرخید و پرسید

 آخه چی شد؟ چرا خزان به این روز افتاد؟ -

 :کارن نفس زنان و عصبی گفت

 ...جاوید رو زنده نمیذاره... جاوید میکشمت -

 گندم بازوی کارن را به سمت خود کشید و با ترس
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 :پرسید

 چی شد؟ حال خزان که خوب بود؟ مگه -

 کارن با نگرانی از توی آینه به عقب نگاهی کرد و

 :بدون توجه به سؤال گندم... از فرگل پرسید

 تکون نمیخوره؟ -
 :فرگل با گریه پاسخ داد

 نه... هر چی توی صورتش ضربه میزنم، واکنشی -

 .نشون نمیدم... ای خدا خودت رحم کن

 د و سرعت ماشین را بیشترکارن پا روی پدال گاز فشر

 کرد. خلوت بودن جاده در آن وقت شب کمک بزرگی به

 .آنها بود. دل توی دلش نبود و قلبش بیامان میکوبید

 حس میکرد هر لحظه قلبش توسط ماری که دورش

 آمیز جاوید از حلقه زده مچاله میشود. حرفهای توهین

 سرش پر کشیده بود و فقط سالمتی خزان برایش مهم

 . هر چه پیش میرفت انگار جاده تمامی نداشت وبود

 .به مقصد نمیرسید

 گندم بیصدا اشک میریخت و مدام به عقب

 برمیگشت. گاهی نام خواهرش را صدا میزد و دوباره

 به سمت جلو می چرخید. بعد از بیست دقیقه به اولین

 بیمارستانی که جلوی راهشان بود رسیدند. ماشین را

 کرد و با فشردن پایش روی وارد حیاط بیمارستان
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 ترمز به سمت شیشه پرت شد. با ترس نگاهی به گندم

 .کرد. سرش به شیشه خورده بود و ناله میکرد

 .بیدرنگ از ماشین پیاده شد و در عقب را باز کرد

 خزان را روی دست گرفت. نگاهی به صورت

 .گونش کرد و به آرامی صدایش کرد مهتاب
 ...خزان جان... خانومی -

 :رگل از ماشین پیاده شد و گفتف

 .بریم -

 کارن با گامهای بلند به سمت اورژانس قدم برداشت. با

 :دیدن اولین پرستار گفت

 .خانوم کمک کنید -

 پرستار با دیدن دختری که روی دست کارن تاب

 میخورد، با دست به اولین تخت خالی اشاره کرد و

 :گفت

 .بذارید روی تخت االن میام -

 

 :به سمت استیج پرستاری رفت و گفتبه سرعت 

 .دکتر علیزاده رو خبر کن -

 :بعد از معاینات اولیه دکتر رو به کارن کرد و گفت

 .چه به سرش اومده... فشارش افت شدید داره -

 به سرعت سرمی برایش وصل کردند. کارن عرق
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 ریزان به دکتر خیره شده بود. دکتر نبض خزان را

 :گرفت و گفت
 ای به ... چه اتفاقی براش افتاده... ضربهخیلی ضعیفه -

 سرش نخورده؟

 کارن با نگرانی سرش را به چپ و راست تکان داد و

 :گفت

 ...شوکه شده -

 دکتر پوفی کشید و با اخم از کنارش گذشت. بقیه تازه

 از راه رسیده بودند. هومن خان با نگرانی عصا زنان

 زانجلو آمد و به صورت رنگ پریده و لبهای سفید خ

 نگاهی کرد. ناگهان سیلی محکمی روی صورت کارن

 .نشست و صدایش در اورژانس پخش شد

 ی بیشعور... قول دادی مراقبش باشی... این پسره -

 بود قولت؟

 .کارن با حیرت و بهت به صورت پدربزرگش خیره شد

 از خشم سفیدی چشمانش به سرخی میزد. کامران جلو

 :غریدآمد و با اخمهای درهم فرو رفته 

 اون بیرون چه اتفاقی افتاد که این بچه به این روز -

 افتاد؟

 پرستاری که باالی سر خزان بود، انگشت سبابهاش را

 :روی بینی گذاشت و گفت
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 هیس... سکوت رو رعایت کنین... هر حرفی دارید -

 .بیرون از این جا بزنین
 :کامران به پدرش اشارهای کرد و گفت

 تا کاری پیش اومد تنهاشما کنار خزان باشید  -

 .نباشه... من با این پسر کار دارم

 گندم و فرگل شاهد رفتار آنها بودند و هردو اشک

 میریختند. کامران زیر بازوی پسرش را که بهت زده

 به خزان خیره شده بود، گرفت و با خود به حیاط

 بیمارستان برد. کارن هنوز گیج و منگ سیلیای که

 کامران با خشم او راروی صورتش نشست، بود. 

 :روبروی خود نگاه داشت و گفت

 چی بینتون گذشت که خزان به این روز افتاد؟ -

 کارن با ناراحتی سرش را به چپ و راست تکان داد و

 :گفت

 من هیچی نمیدونم... فقط دیدم خزان دیر کرده رفتم -

 سراغش تا بیارمش تو... ترسیدم سرما بخوره... دیدم

 پرت بار خزان میکنه... خزان با جاوید داره چرت و

 ترس به جاوید خیره شده بود. برای حرف چرتی که

 گفته بود مشتی بهش زدم و دعوامون شد... دیگه

 !نفهمیدم چی شد

 :کامران با ناراحتی دستی روی صورتش کشید و گفت
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 شروین چی کار کرد؟ -

 :ای باال انداخت و گفت شانه
 ... شما میدونی چهتا من رو دید پا به فرار گذاشت -

 ماجرایی بین خزان و شروین بود که جاوید اون حرفا

 رو بهش زد؟

 کامران نفس عمیقی کشید و زیر لب فحشی نثار

 شروین کرد و به آرامی ماجرای خزان و شروین را

 گفت... هر جملهای که به خزان و حس و حالش مربوط

 .میشد خونش را به جوش میآورد

 میرفت آتشی در قلبش شعلههر چه پدرش بیشتر جلو 

 میکشید و دستانش مشت میشد. از شدت فشاری که

 به انگشتانش وارد میشد بند بند انگشتانش سفید شده

 .بود

 کامران حال پسرش را خوب میفهمید... خودش این

 پناه و گریان زیر حال را در آن زمان که خزان را بی

 دست شروین دیده بود، تجربه کرده بود. نفسش بند

 :آمده بود و صدایش به لرز افتاده بود... در آخر گفت

 فقط این رو بدون... خزان مثل گل پاکه... نمیخوام -

 !ذهنیتت نسبت به اون عوض شه

 :کارن مانند یک کوه آتشفشان خروشید

 من االن باید این موضوع رو بفهمم؟ چرا زودتر این -
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 موضوع رو نگفتین؟
 اون اتفاق کابوس چی میگفتم، وقتی خزان هنوز از -

 میبینه و حالش بده... ماه گذشته با شرم و خجالت بهم

 گفت؛ حالش بده باید درمان شه... پیش روانشناس

 رفته تا بتونه حس بدش رو درمان کنه... کسی که

 چنین حس بدی رو تجربه کرده، حرف زدن در موردش

 .راحت نیست

 :کارن با خشم دستی روی موهایش کشید و گفت

 این موضوع پیش نمیاومد... من نباید چیزیاگه  -

 میدونستم؟

 :ی چشمانش را جمع کرد و گفت کامران گوشه

 مگه برات مهمه؟ وقتی خزان عین گل پاکه از چی -

 دلخوری؟

 :کارن با ناراحتی دستش را در هوا تکان داد و گفت

 ...بابا خراب کردی... گند زدی به هر چی اعتماده -

 برداشت اما دستش به عقبدو گام به سمت مخالف 

 کشیده شد. نگاه نگران و ترسیده پدرش پیش چشمش

 .قرار گرفت

 منظورت چیه؟ نکنه میخوای برای چنین چیز -

 کوچیکی خزان رو کنار بذاری؟

 چیز کوچیک؟ -
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 کارن پوفی کشید و با چشمانی که چون آتش سرخ بود،

 .به صورت پدرش خیره شد. عضالت فکش منقبض شد

 خشمش را کنترل کند. حس بدی همهی سعی میکرد

 وجودش را پر کرد. لبهای خشکش را تکان داد و

 :گفت

 اون همه سختگیری کردی برای من ... اما از چیزی -

 که حقم بود، بدونم... محرومم کردی... که چی رو ثابت

 کنی؟ فکر کردی من کیام که اعتماد نکردی؟

 کامران مستأصل و نگران به صورت پسرش چشم

 خت. کارن با خشم نفسش را پر صدا بیرون داد و بهدو

 ای رو به پایین سمت اورژانس رفت. آقامهدی با شانه

 ی دور به تخت چشم کنار فرگل ایستاده بود و از فاصله

 .دوخته بود

 پدربزرگش با چشمان پراشک باالی سر خزان نشسته

 بود و دست ظریف وکوچک دخترک را در دست گرفته

 .کردبود و نوازش می

 

 .هومن خان سرش را باال گرفت و به کارن خیره شد

 :کارن با اخم نگاهش کرد و گفت

 اون سیلی رو زدین، دستتون طال... اما کاش انقدری -

 که حا ِل االن خزان براتون مهمه، وقتی اون نامرد پاش
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 رو توی ویال گذاشت، این دختر رو باهاش تنها

 !لش خبر داشتیننمیذاشتین... خوبه شما و بابا از حا

 اگه بالیی سرش میاورد چه جوری جبران میشد؟

 ای که از دهانش خارج شد هم حتی فکر به این جمله

 از .قلبش را مچاله میکرد. حال خودش را نمیفهمید

 شدت ناراحتی و استرس قلبش تیر میکشید. نگاهش

 روی صورت بیرنگ خزان ثابت ماند. دلش میخواست

 ای گرم و عاشقانه از با بوسه مانند زیبای خفته او را

 خواب بیدار کند و در آغوش کشد. او را سوار بر اسب

 سفیدش میکرد و به جایی میبرد که هیچ کسی بینشان

 .قرار نگیرد

 هومن خان بادیدن نگاه پرغم کارن که روی خزان ثابت

 :مانده بود، به آرامی گفت

 اگه جای تعصب به خرج دادن و جنگ و دعوا -

 حال و روز خزان بود این همه استرس و حواست به

 کشیدیم و این بچه هم این جور بیجون ناراحتی نمی

 روی تخت نمیوفتاد... اونم مثل تو عاشقه... هر چیزی
 که باعث بشه بین خودش و تو فاصله بندازه... برای

 اون فشار روحی مضاعفه... بهش اطمینان بده چقدر

 ...بهت تکیه بدهبرات عزیزه... کاری کن مثل یه کوه 

 کارن نگاهش را باال کشید و به سمت پدربزرگش
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 چرخید. لبهای خشکش را با زبان تر کرد و با آرامشی

 :نسبی پاسخ داد

 اگه از قبل بهم گفته بودید، میتونستم جریان رو -

 مدیریت کنم... منی که خبر از چیزی نداشتم، چطور

 بستم، تاچاک و بس ِت جاوید لعنتی رو می  باید دهن بی

 با حرفاش نیش به جون خزان نزنه؟ منطقتون کجا

 رفته؟

 ...هومن سرش را پایین انداخت و نفس عمیقی کشید

 :لبهایش را به زحمت تکان داد و گفت

 برای جاوید هم دارم... به وقتش... میدونم چطور -

 .ادبش کنم

 کارن با کالفگی دستی میان موهایش کشید. دلخور بود

 او صداقت خواسته بود و چنین راز از دختری که از

 بزرگی را از او پنهان کرده بود. با تمام دلخوریش تنها

 خواهش دلش باز شدن پلکهای عشقش بود. مژههای

 ریمل خورده و بلندش که برای شب خواستگاری به

 زیبایی آراسته شده بود، به دلش خنج میکشید. این
 افتاده بیاری و مشکل از کجا وسط دلدادگیشان همه بد

 بود. انگار زمین و فلک دست به دست هم داده بودند تا

 درکمترین مدت ممکن قلب و روحش را کن فیکون

 .کنند



 

 
1633 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 .آهی سرد از ته دل کشید و به سمت آقامهدی رفت

 نگاهش نگران به او دوخته شده بود. با دلخوری تمام

 :گفت

 شما که انقدر پدری در حقش کردین، چرا با اون -

 تنهاش گذاشتین؟ م ِن خاک برسر از چیزیمردک 

 خبر نداشتم و نخواستم توی کارش دخالت کنم... شما

 ...چرا اجازه دادین با اون مردک تنها باشه

 ...فکر نمیکردم... این طور بشه -

 معلوم نیست... مردک چی بهش گفت که اون جور -

 بهمش ریخت... وقتی من رو دید از ترس رنگش پریده

 نظرتون چی بهش گفته؟ بود... به

 آقامهدی سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. عذابی

 که این مرد میکشید از خودش کمتر نبود. نگاهش را

 از صورت عرق کرده و سرخ مهدی برنداشت. فکرش

 مشغول بود... چه حرفی بینشان ردوبدل شده بود که

 جاوید آن حرفها را به خزان نسبت میداد؟! چرا قلب

 رام و قرار نداشت... گویی سخرهای بزرگملتهبش آ
 اش افتاده بود و راه نفسش را بسته ی سینه روی قفسه

 ...بود

 .صدای پدرش او را به خود آورد

 االن وقت خودخوری کردن نیست... برسیم ویال خودم -
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 حساب اون مردک رو میرسم... قول و قرارمون یادش

 .رفته... باید یه یادآوری براش بکنم

 ا شنیدن این حرف جرقهای در ذهنش زده بود وکارن ب

 :با خشمی فروخورده رو به فرگل کرد و گفت

 .ی این مردک رو بهم بدین شماره -

 گوشیاش را از جیب بیرون کشید و در انتظار شنیدن

 اش اعداد به مانیتور زل زد. پدرش دستی روی شانه

 :گذاشت و گفت

 .تو کاری نکن... بسپار به خودم -

 به پدرش چشم دوخت و از میان دندانهای بهبا خشم 

 :هم فشردهاش با صدای خفهای غرید

 ...کاری اگه قرار بود انجام شه، قبل از این اتفاق بود -

 .از این به بعدش به خودم ربط داره

 فرگل با تردید به کامران نگاهی کرد. کارن با خشم

 :غرید

 شماره چی شد؟ -
 .را برایش خواندفرگل از جا پرید و با ترس شماره 

 کارن شماره را درون گوشی سیو کرد و به سمت تخت

 :رفت. هومن خان نگاهش کرد و گفت

 ...کار احمقانهای انجام نده -

 س چی عاقالنه؟ از نظر شما چی احمقانه -
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 ی خشمگینش خیره شد و به هومن خان در چشمان نوه

 :آرامی زمزمه کرد

 ا آتو بگیره تااین مردک از خداشه از ایل و تبار م -

 هاش رو سر ما خالی کنه... مراقب باش آتو دست عقده

 .شغال ندی

 خزان آهی کوتاهی شبیه ناله کشید و پلکهایش تکان

 خورد. یک ساعت از بیهوش شدنش میگذشت. کارن با

 ذوق سمت صورتش خم شد و اسمش را عاشقانه صدا

 .کرد

 .خزان جان... عشقم... چشماتو باز کن -

 

 است تنها بود و او را در آغوش گرم خوددلش میخو

 میفشارد و بوسه بارانش میکرد. برای لحظهای فک ِر
 از دست دادنش او را به مرز جنون رسانده بود. هومن

 نگاه عاشقانهاش بود و در  ی نوه رخان با لبخند نظارگ

 اش را ستایش میکرد. از کنار تخت بلند دل مردانگی

سمت  رف بزند. عصازنان بهشد، تا کارن راحت با خزان ح

 .زان را دادخبقیه رفت و گزارش بیدار شد 

 

 .فرگل و گندم با چشمان پراشک خدا را شکر کردند

 ...کامران و مهدی هم نفس راحتی کشیدند
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 خزان به آرامی چشم گشود و گیج و منگ به صورت

 کارن که روبرویش قرار داشت خیره شد. ترسان و

 و لبهای خشکش را تکان هراسان به اطراف نگاه کرد

 :داد و زمزمه کرد

 این جا کجاست؟ من کجام؟ چی شده؟ -

 آمیز سرش را پایین تر برد و به کارن با لبخندی محبت

 وار چشمانش خیره شد. با لحن مالیم و گیرایی زمزمه

 :گفت

 جای امنی هستی... تا من کنارتم بدون همه جا برات -

 ...بهشته

 .بیهوشی را به یاد آوردخزان کمکم لحظات قبل از 

 :آلود زمزمه کرد چشمانش رنگ ترس گرفت و بغض

 ...ببخشید -
 اش را روی بینی گذاشت و به کارن انگشت سبابه

 :آرامی گفت

 هیس... هیچی نگو... جهنم میکنم دنیای کسی رو که -

 ترس به دلت بندازه... من رو دست کم گرفتی خانومی،

 من رو به مرز جنون یا قابل ندونستی محرمت باشم...

 ...کشوندی

 پرستار از راه رسید و با دیدن سرمی که تمام شده بود،

 :رو به کارن گفت
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 آقا برو کنار... باید آنژوکت رو از دستش بیرون -

 بکشم. خدا رو شکر حالش روبراه شده میتونه

 .مرخص شه

 ای روی هوا نثارچشمان کارن با لبخند چشمک و بوسه

 عقب کشید. نفس راحتی کشید وپراشک خزان کرد و 

 دستی میان موهای پریشان فردارش کشید. در سرش

 غوغایی بود. باید حساب دو نفر را کف دستشان

 میگذاشت. محال بود اجازه دهد این اتفاق بار دیگر رخ

 !دهد! این روزهای جهنمی باید پایان شب سیه میشد

**************** 
 ستش دلم رادستش روی دست سردم نشست. گرمای د

 گرم کرد. زمان برگشت به درخواست کارن همه با

 .ماشین دایی کامران برگشتند

 من و کارن تنها بودیم. با اینکه نگاه مهربانش را دیده

 بودم اما در عمق نگاهش دلخوری موج میزد. از

 وقتی از بیمارستان بیرون آمدیم، یک لحظه از کنارم

 :ن داد و گفتجم نخورده بود. نفسش را پرصدا بیرو

 دوست داشتم همون طور که از من صداقت -

 میخواستی... من رو محرم رازت بدونی... کاش به

 جای اینکه از زبون پدرم ماجرا را میشنیدم از زبون

 ...عشقم حرفای دلش رو میشنیدم
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 :مکثی کرد و نیم نگاهی به صورتم انداخت و گفت

 هنوز میترسی؟ -

 رد بهترین در نوع خودبغض راه نفسم را بست. این م

 بود. چگونه برچسب نانجیب را سالها به دوشش

 انداخته بودند وقتی این همه نجابت و آقایی از وجودش

 :سرریز میشد؟ سرم را رو به باال تکان دادم و گفتم

 ببخشید. نمیخواستم با شنیدنش فکر بدی در مورد -

 ...من به سرت بزنه

 :د و گفتنفس عمیقی کشید و به روبرو خیره ش
 برای این بی اعتمادیت که باهات بعدا کار دارم... فقط -

 ...االن حرفای مهم و کارهای مهمتری دارم

 نیم نگاهی به صورتم انداخت و لبش را با زبان تر کرد

 :و ادامه داد

 مردک الدنگ چی بهت گفت، اونجور به هم ریختی؟ -

 جای پنهان کاری نبود. دیگر رازی در بین نبود که

 رای پنهان ماندنش تالش کنم. هر چه شنیده بودم راب

 به آرامی برایش گفتم. وقتی پیشنهادش را شنید، با

 :مشت روی فرمان کوبید و گفت

 چنان بالیی به سرش بیارم دیگه جرأت نکنه توی -

 ...تنهایی خودش... به تو فکر کنه... آتیشش میزنم

 ...همه چیز رو عوضی بی
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 و با مشت ضربان ریزیدستش را پس کشیده بود 

 روی لبهایش میزد... ترس درون قلبم چنبره زد. با

 :صدایی که به لرز افتاده بود، زمزمه کردم

 تو رو خدا باهاش درگیر نشو... نمیخوام مشکلی -

 .برات پیش بیاد

 :نفس عمیقی کشید و با حرص گفت

 یک بارم شده بهم اعتماد کن... چقدر سوسول بازی -

 ر میکنی، جربزهی دفاع از عشقم روازم دیدی که فک

 .ندارم
 از ترس لرز به لبهایم سرایت کرد. با دیدن لرزش لبم

 در آن تاریک و روشن جاده عصبی دستی روی

 :پیشانیش کشید و گفت

 ها و اون حال به جان عزیزت برای تمام این لرزیدن -

 بدت باید تاوان پس بده... کاری میکنم مثل سگ

 سگ که به این لجن آدم نسبت زوزوه بکشه... حیفه

 ...بده

 :دستم را روی بازویش گذاشتم و گفتم

 اگه تو آروم باشی من آروم میشم... نمیخوام این -

 .ماجرا کش پیدا کنه

 :سری تکان داد و گفت

 اگه میخوای آروم باشم... انقدر ضعف از خودت -



 

 
1640 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 نشون نده... یادمه وقتی برای نیکا اون مشکل پیش

 جلو اومدی و خواستی که از نیکا اومد عین شیر

 پشتیبانی کنیم... چطور فکر کردی این پشتیبانی رو از

 تو دریغ میکنم؟

 نیکا برادرزادهت بود و فرق داشت... نمیخواستم به -

 !خورده بهم نگاه کنی چشم یک دختر دست

 :اخم کرد و با خشم فروخوردهای غرید

 اون آشغالاین افکار عهد بوقی رو کنار بذار... اگه  -

 خطا کرده نباید خودت رو مقصر بدونی... تا وقتی شما
 دخترها خودتون رو باور نداشته باشین... نمیتونین

 جلوی پایمال شد ِن حقتون رو بگیرید، هیچ کس

 ...نمیتونه کمکتون کنه

 

 - شاید هفت سال زندگ توی اروپا دیدگاه تو رو

 داده باشه اما توی ایران یرتغی...

 :م را تکان دادم و ادامه دادمبا بغض سر

 ها روی ی چوب پسرخطا کنه دامن دختر میسوزه. همه -

 ...سردختر فرود میاد... پسر انگی بهش نمیچسبه

 پس باید پدر این جور پسرها رو درآورد فکر نکنن -

 همیشه دنیا به کامشونه... حاال میفهمی برای چی

 بامیخوام حالش رو جا بیارم؟ درست همون کاری که 



 

 
1641 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 پسردایی نیکا کردم و به سرش میدم... این روانیا باید

 .بفهمند دنیا جای امنی برای کثافتایی مثل اونا نیست

 سکوت کردم. حرفهایش سمفونی آرامشبخش امواج

 دریا را در گوشم طنین انداخت. کاش از نظر شرع

 ی استخوانیش اجازه داشتم، بوسهای روی گونه

 مال نشانش میدادم. ازام را ع مینشاندم و قدردانی
 .اینکه انقدر روشنفکر و فهمیده بود، لذت بردم

 .روشنفکر از آن سوی بام افتاده نبود

 وقتی به ویال رسیدیم، دستم را گرفت و با مهربانی

 :نگاهم کرد و گفت

 قراره بعد از تعطیالت با مادرم به دیدن شاهرخ بریم -

 ا چند ما ِهت رو بگیره... به امید خدا ت و مادرم اجازه

 ...دیگه مشکالت از سرراهمون برداشته میشه

 ی پیش قرار بود قند توی دلم آب شد. تا یک هفته

 دوسال از هم دور باشیم... این اتفاق برایم خیلی

 .انگیز بود هیجان

 مادرت راضیه؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 .به شرطی راضیه که پسرش رو اذیت نکنی -

 .هر دو لبخند زدیم

 و اگه پسرش من رو اذیت نکنه من اذیتیبهش بگ -
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 .ندارم

 :قاه قاه خندید و لپم را کشید و گفت

 ت... خوبه پد ِر من یکی رو توی این دو آره جون عمه -

 .سه روز حسابی پیش چشمم اوردی

 خندیدم و فراموش کردم یک ساعت گذشته چه برمن

 گذشته بود. ذوق خاصی توی دلم النه کرده بود. وقتی
 خوب بود. انگار نهه برن بودم، حال دلم خوکنار کا

 انگار از روی تخت بیمارستان بلند شده بودم. دستم را

 در دستش گرفت و به چشمانم خیره شد. در آن فضای

 نیمه تاریک... نور روشنایی کوچه روی صورتش

 افتاده بود. برق نگاهش تا عمق دلم نفوذ کرد. با

 :مهربانی گفت

 ون مثل همه عادی برگزارم امشب که نشد مراسم -

 !شه... میخوام یه قولی بدی

 .مکث کرد و منتظر پاسخ من بود

 چه قولی؟ -

 اگه قراره کنار هم باشیم... محرم دل و جسم هم -

 باشیم... تنها محرم جسم نمیخوام... هر حرفی که

 باعث عذاب و رنجش میشه رو باید ِب ِهم بگی... دلم

 .م ببینمتنمیخواد دوباره بیهوش روی دست

 تمام وجودم پر شد از عشقی که قلبم را به تپش انداخته
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 .بود. لحن کالمش زیباترین آوازی بود که شنیده بودم

 مدهوش نگاه مشتاقش بودم. دستم را کمی فشرد و

 :گفت

 قول میدی؟ -

 :لبخند زدم و سرم را رو به پایین تکان دادم و گفتم
 تو زیباترین قول میدم عزیزم... االن که فکر میکنم -

 اتفاق زندگیم هستی و تا وقتی کنارم هستی حال دلم

 خوبه... دلم میخواد تو هم در کنارم چنین حسی رو

 ...داشته باشی

 دستش را پیش آورد و موهایی که روی صورتم ریخته

 بود را کنار زد. انتهای موهایم را بین انگشتانش نگه

 :داشت و با لحنی نرم و دلنشین گفت

 ...زیزم... دارم که این جوری داغون و خرابتمدارم ع -

 خراب این چشمای نازتم... ویرون این لبهای

 خندونتم... داغون عطر موهاتم که هر وقت طرهای از

 موهات روی صورتت میوفته... دلم باال و پایین میشه

 تا دستم رو به موهات برسونم... تو سرآغاز تموم

 .حسهای خوب دنیامی

 ض درون گلویم نشست. احساساز شادی زیاد بغ

 میکردم روی ابرها قدم میزنم... ترس از دست دادن

 :این لحظات خوب به قلبم خنج کشید. به آرامی لب زدم
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 امیدوارم هیچ کس و هیچ اتفاقی بینمون فاصله -

 نندازه... نمیدونم بعد از این لحظات خوبی که به قلبم

 !هدیه دادی... بتونم دووم بیارم یا نه
 .ای روی دستم زد و مرا شرمگین احساسش کرد بوسه

 .ام حبس کرد چشمان خمار و گیرایش نفس را در سینه

 :ای لب زد سرش را کمی جلو آورد و با لحن عاشقانه

 طوری کنارت خاطره بسازم که اگه دنیا و آدماش هم -

 نخواستن تو جایی جز آغوش من رو نخوایی... کاری

 طاقت دوریم رو میکنم چنان معتادم بشی یه روز

 نداشته باشی... فقط تو به من اعتماد داشته باش ببین

 .ها که برات نمیکنم چه

 دستم را روی ته ریشش گذاشتم و با تمام وجودم

 :احساسم را درون کالمم ریختم و گفتم

 عاشقتم کارن... بدون تو نفس کشیدن هم برام -

 ...سخته

 تر ازی ماشین خورد و هر دو یک م ضربهای به شیشه

 جا پریدیم. انقدر ترسیده بودم که زبانم بند آمد. کارن با

 :اخم گفت

 ...ای بر پدرت لعنت... خرمگس معرکه -

 درحالی که قلبم توی دهانم میتپید، به سمت پنجرهی

 کارن خم شدم و گندم را با لبخند پر شیطنتش دیدم. از
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 :همان پشت پنجره گفت
 پیاده شین... همه تا آبجیم رو درسته قورت ندادی... -

 نگران شدن چرا هنوز نیومدین... ما ده دقیقه پیش

 .رسیدیم

 هر دو خندیدیم. کارن در را باز کرد و طرهای از

 :ی گندم را کشید و گفت موهای بیرون ریخته

 آبجیت حق خودمه... تو هم سرت توی کار خودت -

 .باشه، فضول خانوم

 

 . مرا به آنیاز ماشین پیاده شدم و به سمت گندم رفتم

 :درازی کرد و گفت در آغوش کشید و رو به کارن زبان

 خوان رو رد نکردی تا حقی د ِهکی هنوز مراحل هفت -

 از خواهرم داشته باشی... کاری نکن برات سوسه بیام

 ...و بابام اجازه نده، حتی نگاش کنی

 اش لبخندم عمیقتر شد. کارن از لحن لوس و کودکانه

 و به سمتش هجوم برد و در همان از ماشین پیاده شد

 :حین به شوخی گفت
 گیست رو دونه به دونه میکنم اگه چنین خطایی ازت -

 سر بزنه... آدم فروش دو روزه خواهرت رو دیدی، من

 رو به قیمت خیار فروختی؟

 گندم جیغ زنان از دستش فرار میکرد و کارن نفس
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 زنان دنبالش میدوید. از صحنهای که پیش رویم شکل

 گرفته بود، از ته دل خندیدم. دقیقا مانند تام و جری

 دنبال هم افتاده بودند. صدای دایی کامران که روی

 .تراس ایستاده بود، آن دو را به سکوت دعوت کرد

 .ها زود بیاین تو... شام سرد میشه بچه -

 :رو به من کرد و گفت

 ها خزان جان تا سرما نخوردی بیا تو... این دیوونه -

 .حال خودشون رها کن رو به

 با خنده وارد ویال شدیم. عمه ثریا با نگرانی به سمتم

 :ام گذاشت و گفت آمد. دستش را روی گونه

 خیلی نگرانت شدم... چی شدی تو؟ -

 :لبخندی به رویش پاشیدم و پاسخ دادم

 .من که متوجه نشدم... اما االن حالم خیلی خوبه -

 ن و دست وخدا روشکر... برو لباست رو عوض ک -

 ی صورتت رو بشور که خیلی ِگلی شدی... شام آماده

 .کشیدنه

 .ممنون -
گل  از کنارش گذشتم و وارد اتاق شدم. پشت لباسم تماماِ 

 خشک شده چسبیده بود. حتما صندلی ماشین کارن

 را با این لباسم نابود کردم. لبخندی گرم روی لبانم جان

 را لبریز از گرفت. حتی فکر کردن به کارن هم... دلم
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 .عشق میکرد

 بعد از مرتب کرد ِن خودم از اتاق بیرون آمدم. دایی

 کیوان و همسرش با شرمندگی حالم را پرسیدند. در

 یک نگاه متوجه غیبت جاوید شدم. فضای ویال سنگین

 .شده بود

 با لبخندی سمت دایی کیوان رفتم و بوسهای روی

 هاش نشاندم و کنار گوشش زمزم گونهی شش تیغه

 :کردم

 ناراحت نباشید... هر کاری جاوید کرده به خودش -

 .مربوطه شما فقط شاد باشید تا من هم شاد باشم

 ای روی پیشانیم نشاند و با چشمانی که شرمندگی بوسه

 :در آن موج میزد، گفت

 الحق که دختر کتایونی... به همون اندازه مهربون و -

 ن جاویددلرحم... خدا حفظت کنه دخترم... حساب او

ی ما عزیزی...  همه رو خودم میرسم... این رو بدون برای

 .یادگار کتایون
میزغذاخوری  لبخندم عمیقتر شد و همراه دایی کیوان پشت

لبخند به صورتم زل  نشستم. کارن روبرویم نشسته بود و با

 :و زمزمه کرد زد. لبهایش را به آرامی تکان داد

 .عاشقتم -

 :ند خودش دادمپاسخش را مان
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 .من بیشتر -

 .نگاه مشتاق و چراغانیش و تاب و تحملم را ربود

 :گوشیم را از جیب سارافونم بیرون کشیدم و پیام دادم

 چنان کنارت میمانم و عشق میورزم که توان رها -

 .باشی کردنم را نداشته

 اش که ویبره زد، زیرچشمی نگاهم کرد و همراه گوشی

 :ند. سریع تایپ کردبا لبخند پیامم را خوا

 تو خو ِد خو ِد منی... بیخو ِد من تاب نفس کشیدن -

 .نفس ندارم... هم

 از خواندن پیامش غرق شدم در دریایی از عشق و

 رویا... شام در حالی صرف شد که هیچ حس بدی

 ...ها و کابوسها درونم نبود. پاک شدم از تمام استرس

 لوری بهکابوس شروین در همان بیمارستان مانند ب

 .زمین افتاد و شکست
 دلم روشن بود به فردایی که فقط کارن در آن حضور

 !داشت و من

 عشق و دوست داشتن شاید یک کلمه باشد اما

 اقیانوسی از احساسات درونیست که هیچ گردبادی

 ...توان نابودیش را ندارد جز خو معشوق

 جایی که عشق میاندار میدان است... نه نفرت جایی

 ...رذالت... قلب آدمی پراز نور محبت میشود دارد نه
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 نوری که میتواند با تابیدن بر اطرافیان اث ِر

 سحرآمیزش را به خودمان برگرداند... کارما همیشه

 .هست و هر رفتار خوب و بدی به خودمان برمیگردد

 برای افرادی مانند جاوید و شروین فقط باید تأسف

 ون جهنمی به اسمخورد... با رفتارشان فقط خود را در

 حسادت و رذالت بایکوت میکنند و ذرهذره وجودشان

 ...را تسلیم شیطان درونشان میکنند

 غافل از اینکه این شیطان ویران کنندهی انسانیت

 !آنهاستدرون 

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

 

 نور خورشید که پشت پلکهایم را نشانه گرفت، از

 ند و ویال درخواب بیدار شدم. هنوز همه خواب بود

 سکوتی سنگین فرو رفته بود. تنها صدای مرغ و

 ها از بیرون شنیده میشد.. شب پیش خروسها و پرنده

 ی پدری رفته بود و با گندم و جانان هم فرناز به خانه

 اتاق بودم. جانان با ناراحتی چندین بار برای کاری که

 برادرش انجام داده بود، عذرخواهی کرد. نگاهش

 پرغم بود. گاهی که به صورتش خیرهمهربان و 

 میشدم، دلم میخواست رازش را بدانم و بفهمم چه

 .مشکلی دارد



 

 
1650 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 جانان همیشه لبخند به لب داشت اما وقتی در گوشهای

 تنها مینشست، سکوتش نشان از انقالب درونیاش

 داشت. جالب این بود که یکبار ندیدم، دایی کیوان یا

 شند و دلیل اینهمسرش متوجه حال بد دخترشان با

 سکوتهای ناگهانی و درخود فرو رفتنها را بپرسند. به

 .یک نحو انگار او و حال خرابش را نادیده میگرفتند

 شاید اصال متوجه حال بدش نبودند... اگر از کارن

 نمیشنیدم که این دختر به ظاهر شاد مشکلی دارد، من

 .هم زیاد دقیق نمیشدم و از حالش باخبر نمیشدم
 ق بیرون آمدم و به اطراف نگاهی انداختم، ساعتاز اتا

 هشت بود. چیزی به بیدار شدن پدربزرگ و دایی

 کامران نمانده بود. وارد آشپزخانه شدم و کتری را پر

 آب کردم و روی اجاق گذاشتم. برای هواخوری شال

 بافتنی مادرم را روی دوشم انداختم و از ویال بیرون

 وار روی زمین حلزون زدم. هوا سرد بود و مه غلیظی

 .حرکت میکرد

 روی تراس ایستادم و به آسمان آبی پررنگ که به دور

 از هر آلودگی بود، خیره شدم. بعد از سه روز آسمان

 صاف و بدون ابر بود. نفس عمیقی کشیدم و در

 خلسهای پرآرامش فرو رفتم. صدای خشخش پایی از

 سمت غربی ویال به گوش میرسید، از آن خلسهی
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 بخش بیرون آمدم. پچ پچ خفیفی شنیده میشد. بهلذت

 آرامی سمت غرب ساختمان حرکت کردم. هنوز

 .ی کارن درآمدم سینه به نچرخیده بودم که سینه

 گوشیاش را درون جیبش گذاشت و با ابرویی باال رفته

 به صورتم خیره شد. لبخند گرمی روی لبش جان گرفت

 :و گفت

 !یزیسالم نازدار خانوم... چه سحرخ -

 سالمش را با لبخند پاسخ دادم و به صورت پف کرده و

 .چشمان قرمزش خیره شدم
 من همیشه سحرخیزم... یادت رفته من دختر همین -

 روستام... تو چرا بیداری؟

 خوابم نبرد... وگرنه دوست داشتم تا ظهر یه کله -

 .بخوابم

 .اش فهمیدم دردش را از چشمان سرخ و ورم کرده

 :ازویش گذاشتم و گفتمدستم را روی ب

 اگه منو دوست داری از فکر اتفاق دیشب بیرون -

 م پشت من هستین و درکم بیا... همین که تو و خانواده

 ...میکنین، برای من خیلی باارزشه

 :دستش را روی لبانم گذاشت و به آرامی گفت

 اگه دم عقرب رو نچینی بازهم نیش میخوری... چون -

 !اقتضای طبیعتش اینه
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 :س عمیقی کشیدم و گفتمنف

 .ی بیشتری توی دلش جمع میشه این جوری کینه -

 منم بلدم چه طور آدمای کینهای رو آدمشون کنم... تو -

 فکرش رو نکن... اگه به من اعتماد داری، سکوت کن

 .و بذار با خیال راحت به تهران برگردم

 میترسم با دوستاش بالیی سرت بیاره... اینجا همه -

 ...تن... اگه غریبه ببینن، بد تا میکننپشت هم هس

 ام نشاند و ای روی پیشانی سرش را پایین آورد و بوسه

 :زمزمه کرد
 پس هنوز منو نشناختی عزیزم... بهتره اصال فکرت -

 رو روی این مردک زوم نکنی... کارای مردونه رو به

 .اهلش بسپار

 لحن کالمش قاطع و پرآرامش بود. نفس راحتی کشیدم

 آرام گرفت. صدای پایی از پشت سر شنیدیم. هر و دلم

 دو به عقب برگشتیم و با دیدن دایی کامران که با لباس

 .ورزشی بیرون آمده بود، لبخند زدیم و سالم کردیم

 :سالم هردوی ما را جواب داد و پرسید

 کنفرانس گرفتین، خبریه؟ -

 :کارن سری تکان داد و با اخمهای درهم گفت

 نون بخرم تا بقیه بیدار شدن صبحونهنه... من برم  -

 .بخوریم
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 انگار با پدرش قهر بود. سرسنگین و دلخور از کنارش

 گذشت. نگاه ناراحت دایی کامران او را بدرقه کرد. رو

 :به دایی پرسیدم

 چی شده؟ انگار کارن دلخوره؟ -

 :لبخندی زد و دستی روی شالم کشید و گفت

 پدرو پسر زیاد درست میشه... از این اتفاقات بین -

 .میوفته... من برم کمی نرمش کنم و برگردم

 .ی خودمون میزنم و برمیگردم پس منم یه سر خونه -

 :سری تکان داد و گفت
 برای ناهار دعوتشون کن بیان سمت ما... بهتره این -

 روزا بیشتر کنار هم باشیم... مهدی دیشب خیلی

 .ناراحتی کشید

 :ن تکان دادم و گفتمسری به تأیید حرفش رو به پایی

 .چشم... حتما بهشون میگم -

 .ی پدری رفتم. صدایی شنیده نمیشد به سمت خانه

 ای به در زدم و وارد شدم. پدرم روی مبل توی ضربه

 پذیرایی نشسته بود و دفتری پیش رویش باز بود. با

 :دیدنم از جا بلند شد و با لبخندی مهربان پرسید

 حالت چطوره دخترم؟ -

 

 - بابا ...شما چطوری؟خوبم 
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 - شده این وقت یمنم خوبم ...چ شیتو خوب با

 صبح اومدی این طرف؟

 :روی مبل روبرویی نشستم و گفتم

 اومدم بهتون سر بزنم... حال فرناز چطوره؟ -

 :سری تکان داد و با ناراحتی گفت
 نمیدونم چش شده از دیشب کمردرد داره و گریه -

 .ارستان قبول نکردمیکنه... هر چی گفتم بریم بیم

 نگرانی مانند سیل به قلبم کوبید. از جا برخاستم و

 :پرسیدم

 ای وای من... االن بیداره؟ -

 ...آره اصال نخوابیده... برو بهش سر بزن -

 ...میخواستم نیم ساعت دیگه به فرگل زنگ بزنم بیاد

 !ببینه این دختر چشه... من که چیزی حالیم نمیشه

 که در کالمش نهفته بود، غمی ای از مظلومیت و غصه

 سنگین به دلم نشست. با عجله سمت اتاق رفتم. وارد

 اتاق که شدم فرناز با رنگی پریده نگاهش به سمتم

 :کشیده شد. با نگرانی روی زمین زانو زدم و پرسیدم

 چت شده؟ چرا این شکلی شدی تو؟ -

 :با چشمانی پراشک نالید

 دا نذار از دستشبچهم... کمکم کن آبجی... تو رو خ -

 ...بدم
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 :با ترس و استرس شدید کنارش زانو زدم و گفتم

 چی شده آخه... االن کجات درد میکنه؟ -

 :با گریه پاسخ داد

 درد زایمان دارم انگار... توی اینترنت سرچ کردم -

 ...انگار داره بچه سقط میشه
 ی از ته دل کشید. دست و پایم به به گریه افتاده و ناله

 :اد و گفتملرز افت

 ...تو که سالم بودی... آخه -

 :لبهایش را محکم زیر دندان گرفت و نالید

 .دارم میمیرم... آبجی... کمکم... کن -

 هراسان از روی زمین بلند شدم و کنار در ایستادم و

 :فریاد کشیدم

 .بابا ماشینت رو روشن کن... درد زایمان داره -

 :بریده گفت رنگ از رخ پدرم پرید. با ترس و بریده

 !االن... وقتش... نیست -

 .میدونم... اما حالش بده... باید بریم بیمارستان -

 زیر لب حرفی را زمزمه کرد و سوئیچش را از روی

 :میز برداشت و گفت

 .من روشنش میکنم... تو کمکش کن بیاد بیرون -

 های تنم با نگرانی تمام به اتاق برگشتم. تمام ماهیچه

 به اتاق برگشتم و با دیدن منظرهای رعشه گرفته بود.
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 که پیش چشمم بود، زانوانم به لرز افتاد. آب و خون از

 پاهایش سرازیر شده بود. بغضم شکست و با گریه به

 .سمتش رفتم

 ...چی شدی تو؟ تو که خوب بودی -

 :جیغ بلندی از درد کشید و با نفرت نالید
 .ن آشغال... میکشمت کثافتیِ وشرکنه خدا لعنتت  -

 خشکم زد. باورم نمیشد شروین بالیی سرش داده

 باشد. وقت فکر کردن نبود... باید سریع او را به

 بیمارستان میرساندیم. جلو رفتم و بازویش را گرفتم و

 .باال کشیدم

 همه چیز بعداً  پاشو آبجی کوچیکه... به حساب اون بی -

 ...خودم میرسم

 ماموقتی مانتویش را روی تنش انداختم، لرزش ت

 ف دستم حس میکردم. باکهای تنش را در  ماهیچه

 .کنان از خانه بیرون رفتیم هن هزار بدبختی و هن

 پدرم با دیدن ما به سمتمان آمد. دستش را زیر بازوی

 دیگرش گرفت و با کمک هم او را روی صندلی پشت

 .خواباندم

 خونابه از بدنش شره میکرد. به سرعت به خانه

 .برداشتم و زیر پایش قرار دادم برگشتم و چادر بزرگی

 کنارش نشستم و پدرم با شتاب از حیاط خانه بیرون
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 .زد، بدون اینکه در را ببندد

 از استرس زیاد دستانش را دور فرمان مشت کرده بود

 .و نفسهای عمیق میکشید
 مدام از توی آینه به من نگاه میکرد... میدانم دلش

 س زیاد قالبمیخواست دلداریش دهم اما خودم از تر

 ...تهی کردم

 ترس دل هردویمان را لرزانده بود. با هر جیغی که

 فرناز میکشید، بند دلم پاره میشد. اشکریزان خدا را

 یاد کردم و کمک خواستم. بد ِن فرناز چنان میلرزید

 ...گویا درحال جان دادن بود

 پدرم چنان با سرعت راند که در عرض نیم ساعت به

 بیمارستان شدیم. اگر ماشینش شهر رسیدیم و وارد

 .بیشتر کشش داشت مانند با سرعت جت میراند

 های ممتدی که کشیده بود، بی رمق فرناز از درد و جیغ

 شد و روی دستم از هوش رفت. با گریه روی صورتش

 :کوبید و جیغ زنان پدرم را صدا زدم

 .بابا... بابا... فرناز بیهوش شد -

 

 .ا به ماشین گرفتپدرم زانو خم کرد و دستش ر

 چشمانش دودو میزد. فریاد کشید و کمک خواست. دو

 نفر با لباس پرستاری با برنکارد به سمت ماشین
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 دویدند. پدر عربدهای کشید که تا به آن سن از پدرم

 .نشنیده بودم

 .خدایا به دخترم رحم کن -

 با پاهایی که سست و بیجان بود، دنبال برانکارد

 های آویزان پاهایش را ... با شانهدویدیم. بیچاره پدرم

 روی زمین میکشید. ترس از دست دادن فرناز مانند

 نیشتر به قلبم زخم میزد. به اورژانس که رسیدیم پایم

 راستم به پشت پای چپم گیر کرد و با زانو روی زمین

 افتادم. گریان وگیج و گنگ فقط به صورت رنگ

 م دوری خواهرم چشم دوختم که از قاب نگاه پریده

 میشد. مشتم را روی زمین کوبیدم و اسم خدا را به

 زبان آوردم. مرد جوانی که لباس پرستاری بر تن

 :داشت با دیدنم به سمتم آمد و گفت

 حالتون خوبه؟ -

 :ی اشک نگاهش کردم و گفتم از پشت پرده

 ...نه -

 :سری تکان داد و با صدای بلند گفت

 .خانوم غفاری بیاین کمک -

 پرستار از روی زمین بلند شدم. اما با کمک دو

 زانوهایم تاب روی زمین ایستادن را نداشت. مرد

 :پرستار گفت
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 ...باید روی تخت بخوابونیمش -

 ...نه من باید... برم... پیش... خواهرم -

 زبانم سنگین و س ّر شده بود. مرد به پرستاری که

 :سمت دیگرم را گرفته بود، گفت

 .به حرفش گوش ندهداره از حال میره...  -

 تکانی را روی بدنم حس کردم و دوباره مانند شب قبل

 .سرما در سرم پیچید و در سیاهی مطلق فرو رفتم

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

 ی زیاد پلکهایش ورم کرده بود. از دست فرناز از گریه

 ی سختی به تارو پودش دادن جنین پنج ماهه ضربه

 یه دادم و با صداییاش تک ام به پیشانی زده بود. پیشانی

 :که به زحمت از ته گلو خارج میشد، زمزمه کردم

 چرا به دکتر نگفتی شوهر نامردت این بال رو سرت -

 اورده؟

 :کنان لب زد هق هق

 .بره بمیره... اسمش نمیتونم به زبون بیارم -

 وقتی بهوش آمدم، پدرم با چشمانی سرخ و پراشک

 .نوازش میکرد باالی سرم ایستاده بود و پیشانیام را

 ی دوران فوت مادرم شکسته و تکیده شده به اندازه

 :بود. بیاراده اشک در چشمانم حلقه بست و نالیدم

 فرناز چی شد؟ -
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 ...از اتاق عمل بیرون اوردنش... حالش خوب نیست -

 .چون بیهوشش نکردن... مدام بیتابی میکنه

 .نیمخیز شدم تا از روی تخت بلند شوم که مانع شد

 .مون تا حالت خوب شهب -

 نمی تونم بابا... دارم دیوونه میشم... من باید کنارش -

 .باشم

 وقتی پدرم زیر بغلم را گرفت و مرا به اتاقش برد تازه

 فهمیدم چندساعتی از بیهوش شدنم، میگذرد. از این

 همه ضعف و ناتوانی حالم بهم میخورد. خواهرم تنها

 بعد از اینکه فرگل مانده بود. فرناز با بغض تعریف کرد

 و پدرم همراه من به بیمارستان میآیند، شروین به

 ی پدرم برمیگرده و با هم درگیری لفظی پیدا خانه

 میکنند. شروین با خشم لگد به شکم فرناز میکوبد و

 ی نحس رو فریاد میکشد و میگوید؛ )این بچه

 .(نمیخوام... بعد از تولدش غل وزنجیر میشه به پام

 .که میگفت صدایش بیشتر تحلیل میرفت ای هر جمله

 .نفرت از شروین در تمام تاروپودم رخنه کرد

 باور اینکه یک انسان تا به این درجه پستی برسد برای

 من خیلی سخت بود. بعد از اینکه فرگل به بیمارستان

 آمد، پدرم مرا به ویال برگرداند. همه نگرانم شده
 اس با پدرمبودند. گوشی همراهم نبود و بعد از تم
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 .فهمیده بودند چه برسرمان آمده

 در خلوت ماجرا را برای دایی کامران و کارن تعریف

 کردم. کارن اخمی کرد و دستی روی موهایش کشید و

 :گفت

 با این کاری که کرده میشد ازش شکایت کرد و روند -

 .طالق رو پیش انداخت. این مردک تعادل روانی نداره

 :گفتدایی کامران نچی کرد و 

 ...با حالی که فرناز داره... بهتره باهم روبرو نشن -

 این مرد انقدر رذله که بازم به سراغش میآد... باید

 .کاری کنیم قانون حق رو به فرناز بده

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 ...یعنی چی؟ نکنه میخواین پاپوش براش -

 :دستش را باال آورد و گفت

 س که خودش به هم ریختهنه... االن انقدر روانش  -

 راه خطا رو میره... شما کاریتون نباشه این رو به من

 .بسپرید

 تشکر کردم و از اتاق بیرون رفتم. کارن دستم را گرفت

 :و با نگرانی به چشمانم خیره شد و گفت

 چرا بهم خبر ندادی؟ داشتم دیوونه میشدم؟ -
 وقت نشد... به خدا انقدر حال فرناز بد بود که از -

 .ترس قبض روح شدم
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 :سرش را به تأسف تکان داد و گفت

 با شناختی که من از این مرتیکه پیدا کردم، خواهرت -

 شانس اورد بچهش رو از دست داد... بعدها هزار

 .سنگ جلوی پاش مینداخت و خون به جگرش میکرد

 

 - حالیشیزا قبول دارم اما فرناز این چحرفت رو 

 چ کاری به ایننیست ...ازت خواهش مکنم، هی

 به زن یمونه ...وقتی مار م ین...ع  ششته بانامرد ندا

 ش رحم نکنه وای به بقیه و بچه.

 :با مهربانی نگاهش را روی صورتم چرخاند و گفت

 با اینکه ترسی ازش ندارم اما به خاطرت میگم -

 هدرکنار من ببینه... بدترین تنبیچشم... همینکه تو رو 

 ...براش

 .. بدشناس بود... بااینکه شروینطفلک فرناز. -

 .پسرداییش بود اما از صدتا غریبه بدتر بود
 تو که خواهرشی با مهربونی این حس بد رو ازش -

 بگیر... تا وقتی برگردیم تهران وقت داری کنارش

 باشی و بهش دلداری بدی... بهش بفهمون اگه اون

 بچه میموند... شروین خبیثتر رفتار میکرد و روح و

 .ش رو به بازی میگرفتروان

 به حرفش یقین داشتم... خدا فرناز را دوست داشت تا
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 قبل از تولد نوزادش او را گرفت. بعداز تولد شروین با

 شرارتش او را دیوانه میکرد. شرارتی که در وجود

 شروین موج میزد او را به یک شیطان بیرحم تبدیل

 روکرده بود. هیچ مردی ندیدم این طور بیرحمانه برتا

 پود همسرش بتازد و فرزندش را از بین ببرد. شروین

 ی با خشمی که درونش انباشته شده بود، به یک بشکه

 باروت میماند... توقع داشت با این اخالقیات برجسته

 !و خوبش به او جواب مثبت بدهم

 .ام تکیه داد جانان کنارم ایستاد و دستش را روی شانه

 :ای روی لپم نشاند و گفت بوسه

 حق با کارنه... به نظرم چنین مردای کثیفی همون -

 .بهتر نسلی ازشون باقی نمونه

 به یکباره کارن اخمی کرد و دست جانان را از روی

 :ام برداشت و گفت شانه

 .بکش کنار جانان -
 اخمش چنان جدی بود که شوکه شدم. ابرویی باال دادم

 :وگفتم

 !کارن؟ -

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !ت نباشه... خودش میدونه دلیل کارم چیهکاری -

 :ای کرد و گفت جانان خنده
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 حسود خان از طرف من خیالت راحت... من عشق -

 !کسی رو نمیدزدم

 ی مرا دید، نچی کرد و از کنار کارن که نگاه بهتزده

 هردوی ما گذشت. با تعجب رفتنش را نظاره کردم و رو

 :به جانان پرسیدم

 این االن چش شد؟ -

 :ان خندید و با لحن التی )داش مشتی(گفتجان

 ...بیخیال بابا... حس مالکیتش داره فوران میکنه -

 .بچهم عاشقه... داره خل میشه

 به لحن شوخش لبخندی زدم و به اتاقم رفتم تا

 .استراحت کنم

 هنوز از داروهایی که درون سرمم تزریق شده بود،

 دایگیج و منگ بودم. وقتی روی تخت دراز کشیدم، ص

 آالرم گوشیام نگاهم را به سمت کنسول کنار تخت

 .کشاند
 ی کارن پیام داده بود. با خواندن پیامک ماتمزده خیره

 .متن شدم

 زیاد با جانان قاطی نشو... حد و مرزت رو باهاش -

 .حفظ کن

 .چند عالمت سؤال بزرگ میان سرم به چرخش افتاد

 را فکر اینکه کارن مردی حسود و شکاک باشد، قلبم
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 درهم فشرد.... داروهای آرامبخش مجال فکر بیشتر را

 .نداد و خیلی زود چشمانم گرم خواب شد

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

 تعطیالت عید با تمام اتفاقات تلخی که در پی داشت،

 .تمام شد

 با اینکه حال روحی فرناز خوب نبود و افسردگی بر

 روح و روانش میتاخت، به خاطر درس و دانشگاه

 مجبور شدم از او دل بکنم و با خانواده راهی تهران

 .شوم

 جاوید گم و گور شده بود و خبرش به گوش کارن

 ...های گروه همخانه شده رسیده بود که با یکی از بچه

 با اینکه از دستش عصبانی بودم اما دلم برای دایی
 کیوان و همسرش سوخت. با رفتار جاوید خیلی

 .ی خانواده شدند شرمنده

 رفتار کارن با جانان هم سخت و سرد شده بود. جانان

 .برخالف برادرش دختر مهربان و دلسوزی بود

 با اینکه سفرتلخی را تجربه کردم، اما شناخت خوبی از

 جانان پیدا کردم. به طوری که حس میکردم به تعداد

 ...خواهرهایم اضافه شده

 کالسهای دانشگاه و روال عادی زندگی را در پیش

 ی بعد از تعطیالت برای شناسنامه اقدام م. هفتهگرفت
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 کردیم. وکیل شاهرخ کنارم بود و کارها را هماهنگ

 .کرده بود

 ی آینده قرار بود بعد از هماهنگی وکیل شاهرخ هفته

 .دوشنبه با گندم به دیدن شاهرخ برویم

 ی اول... بعد دایی کامران و ثریا درست در همان هفته

 کردند و جشن کوچک فامیلی از برگشت به تهران عقد

 .گرفتند

 دایی کیوان و همسرش به ایتالیا برگشتند تا مقدمات

 برگشتنشان را فراهم کنند. جانان در عمارت مانده بود

 .و این موضوع کارن را عصبی کرده بود

 برخالف روزهای اول که کارن وقت زیادی برای جانان

 .میگذاشت، حاال رفتار سردی در پیش گرفته بود
 چندبار علت رفتار بدش را پرسیدم، فقط با اخم نگاهم

 .کرد و از پاسخ دادن طفره رفت

 

 جانان را بعد از رفت ِن پدر و مادرش خیلی از روزها در

 عمارت نمیدیدم. شبها با چهرهای خسته و گرفته

 .برمیگشت... با تنها شدنش غمگین و گرفته بود

 انپدربزرگ روی رفتارش حساس شده بود اما جان

 .جواب درست و درمانی به کسی نمیداد

 گرفته ی اول تغییرات زیادی در حال شکل در همان هفته
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 بود. دایی کامران به خانهای دیگر نقل مکان کرده بود

 که در کنار همسرش از هیاهو و شلوغی عمارت دور

 .باشد. اما حضورش در میان ما کمرنگ نشده بود

 ی صمیمی دور دهشبها را درکنار هم مانند یک خانوا

 ی خودشان یک میز شام میخوردیم و آخر شب به خانه

 .که در برجی در نزدیکی عمارت بود، میرفتند

 ثریا سرحال و قبراق بود. در چشمانش برق امید را

 .میشد، دید. رفتارش مالیمتر و مهربانتر شده بود

 سعی میکرد با نگه داشتن احترام پدربزرگم دوباره
 .ن پیرمرد متفکر و خسته جا کندخودش را در دل ای

 ی ما از همه

 رفتار پدربزرگ فهمیده بودیم، احترامش به ثریا فقط

 .به خاطر پسرش بود

 پنج شنبه بود. بعد از رفت ِن دایی کامران و ثریا و کارن

 با پدربزرگ دو دور شطرنج بازی کرده بودم. جانان

 بعد از شام توی اتاقش خزیده بود و کوروش و نیکا هم

 ی خواب بود. از توی اتاقشان بودند. چشمانم خسته

 پدربزرگ عذرخواهی کردم و به اتاقم برگشتم. ساعت

 دوازده بود. دستانم را روبه باال کشیدم و قوسی به کمر

 ام دادم. روی تخت دراز کشیدم و خمیازهای کوفته

 .کشیدم
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 صدای زنگ گوشیام در اتاق پیچید. به خیال اینکه

 ه با ذوق روی گوشی پریدم. با دیدنکارن تماس گرفت

 اسم فاطمه تعجب کردم. فکر نمیکردم در این ساعت

 شب به فکرم باشد که تماس بگیرد... امروز در

 .دانشگاه همدیگر را دیده بودیم و خیلی سرحال بود

 قرار بود امشب با علی به یک مهمانی مختلط برود و

 رایمروز جمعه را در جمع دوستانش بگذراند. وقتی ب

 زدگی در اش میگفت، هیجان داشت و ذوق از برنامه
 رفتارش نمایان بود. تا تماس را برقرار کردم، صدای

 .لرزان و گریان فاطمه بند دلم را پاره کرد

 ...خزان کمکم کن... تورو خدا -

 سروصدای آن سوی خط آنقدر زیاد بود که صدایش را

 :به زحمت میشنیدم. با نگرانی پرسیدم

 ...ه فاطمهچی شد -

 :به گریه افتاد و گفت

 حالم بده خزان... از این آدما میترسم... توروخدا هر -

 .جور شده بیا کمکم... بین اینا تنها گیر کردم

 از ترس زیاد سرمای بدی زیر پوستم دوید. با ناراحتی

 :غریدم

 پس اون علی احمق کجاست؟ -

 به گریه افتاد. صدای کوبیده شدن در به گوش
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 :. فاطمه جیغی کشید و گفتمیرسید

 ...مواد زده از حال خودش خارج شده -

 :ترس تمام وجودم را فرا گرفت. با خشم فریاد زدم

 !آدرس بده... لعنتی -

 :آدرس را با صدایی لرزان گفت و با نگرانی گفتم

 االن کجایی؟ -

 توی حموم ویال قایم شدم. دررو قفل کردم... تورو -

 .خدا زود بیا
 :ه سمت کمد لباس رفتم و گفتمبا هراس ب

 .االن میام... همون جا بمون تابرسم -

 از نگرانی زیاد دست و پایم به لرز افتاده بود. از

 .وحشت اینکه بالیی برسرش بیاید قلبم را فشرده شد

 .گوشی را از روی تخت برداشتم و از اتاق بیرون آمدم

 .ای به در زدم پشت در اتاق کوروش ایستادم و ضربه

 وروش خیلی سریع در را باز کرد. با تعجب نگاهم کردک

 :و گفت

 خبری شده؟ -

 .با نگرانی و وحشت ماجرا را برایش تعریف کردم

 :اخمی کرد و دستی میان موهایش کشید و گفت

 االن آماده میشم. برو سوئیچ رو از روی دیوار بردار -

 .و توی ماشین بشین تا من بیام
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 دیوار دویدم. سوئیچ به سرعت سمت جا سوئیچی روی

 .ماشینی که پدربزرگ ِبهم هدیه داده بود، را برداشتم

 باید خودم هر چه زودتر گواهینامه میگرفتم. اگر

 کوروش نبود، به مشکل برمیخوردم. دوان دوان از

 ویال بیرون زدم و سوار ماشین شدم. هوای خنک

 فروردین ماه تا استخوان ماشین نفوذ کرده بود. لرز به

 افتاد. هر چه نگاه کردم بلد نبودم بخاری ماشین جانم

 .را روشن کنم
 در ماشین باز شد و کوروش با عجله سوار شد و

 سوئیچ را چرخاند. از سرما و استرس دندانهایم به هم

 میخورد. نیم نگاهی به صورتم انداخت و بخاری را

 :روشن کرد و گفت

 !دخت ِر خوب یه مانتوی ضخیمتر میپوشیدی -

 .در هول شدم نفهمیدی چی پوشیدمانق -

 ماشین را به حرکت در آورد و آرام از حیاط عمارت

 بیرون برد. وقتی به کوچه رسید، تیکافی کرد و با

 :سرعت باال حرکت کرد. نگاهی به آینه کردو گفت

 گفتی آدرسش کجا بود؟ -

 .کردان کرج -

 نچی کرد و برسرعتش افزود. خیابانهای شهر خلوت

 .ی بیرون شهر شد زود از وارد جادهبود و خیلی 
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 :وار گفت زمزمه

 این دوستت آخرش یه بال سر خودش میآره... آخه -

 چطور جرأت کرده هنوز هیچی نشده با دوستش چنین

 جایی رفته... همه میدونن توی ویالهای خارج تهران

 .چه نوع مهمونیایی برپا میشه

 :با ناراحتی سرم را تکان دادم و پاسخ دادم

 ز بس سادهست... فکر کرده علی عاشقا -

 .چاکشه و همه جا مراقبشه سینه
 از این دخترای ابله و زودباور بیزارم... هم زندگی -

 خودشونو نابود میکنند هم به اعتماد پدرومادر

 بدبختشون خیانت میکنن... فکر نمیکردم اون دختر

 .پاش به چنین جاهایی باز شه

 .خودمم چنین فکری نمیکردم -

 

 نگار کوروش هم عصبی و نگران بود. از آن آرامشا

 اش کشید و همیشگی خبری نبود. دستی روی چانه

 :گفت

 .بهش زنگ بزن... ببین در چه حاله -

 با این حرف کوروش بیشتر نگران شدم. دل توی دلم

 نمانده بود. چندبار به شمارهی فاطمه زنگ زدم و

 لرز پاسخی دریافت نکردم. از استرس تن و بدنم به



 

 
1672 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 افتاده بود... پراسترس پایم را تکان میدادم و در دل

 .دعا میکردم اتفاق بدی برای فاطمه نیفتد

 باالخره با سرعت زیادی که کوروش داشت بعد از یک

 ساعت به محل مورد نظر رسیدیم. درکوچهای که
 آدرس داده بود، سکوت و تاریکی حاک ِم مطلق بود. با

 .ترس به کوروش نگاه کردم

 اگه اینجا پارتیه چرا انقدر ساکته؟ -

 ابرو درهم کشید. به ساعتش نگاهی انداخت و در حینی

 :که از ماشین پیاده میشد، پاسخ داد

 ...نمیدونم -

 اراده نگاهم به سمت گوشی چرخید و به ساعت بی

 شب دقایقی گذشته بود. نباید در خیره شدم. از یک نیمه

 دوباره سواراین ساعت انقدر ساکت باشند. کوروش 

 ماشین شد و ماشین را کنار دیوار همان باغی که

 فاطمه آدرس داده بود، پارک کرد. به من اشارهای کرد

 :و گفت

 !برو زنگ ویال رو بزن... ببین باز میکنن -

 چشمی گفتم و با دلهره از ماشین پیاده شدم. هوا هنوز

 سرد بود و باد خنکی میوزید. در بزرگ سیاهی پیش

 . دست روی زنگ گذاشتم و فشردم. هر چهچشمم بود

 صبر کردم، کسی جواب نداد. دوباره آیفون را زدم ولی
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 .هیچ خبری نشد

 نکنه اشتباه آدرس داده؟ -

 :گیج و گنگ به کوروش نگاه کردم و پاسخ دادم
 نمیدونم واال... شاید حالش بد بوده و نتونسته -

 .درست آدرس رو به یاد بیاره

 .و رفت روی ماشین ایستاد کوروش کمی فکر کرد

 :آویزان دیوار باغ شد و نچنچی کرد و پایین پرید

 توی باغ پره ماشینه... ممکنه همین جا باشه و چون -

 ها باز مهموناشون توی ویال هستن در رو برای غریبه

 .نمیکنن

 .با نگرانی نگاهش کردم و لبهای خشکم را حرکت دادم

 .پس چه جوری به فاطمه کمک کنیم -

 :کوروش نفسش را پر صدا بیرون داد و غرید

 خدا بگم چی کارش کنه... آخه دختر جای تو -

 !اینجاهاست

 بغض درون گلویم حلقه زد. فاطمه از خواهر به من

 نزدیکتر بود. زمانی که مورد آزار شروین قرار

 میگرفتم، تنها سنگ صبور و راهنمای من بود. اگه

 ...دم را میباختمدلداریهای او نبود من خیلی زود خو

 ...االن او به کمکم نیاز داشت

 من باید هر جور شده وارد این باغ بشم... میشه از -
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 روی دیوار پایین بپرم؟

 :نگاهی به دیوار کرد و گفت
 به نظرم بهتره اول به پلیس خبر بدیم... بوی خوبی -

 به مشامم نمیخوره... چیزی که دیدم چندان جالب

 .همین فاطمه حالش بده نیست... فکر کنم برای

 کنجکاو نگاهش کردم اما قبل از هر واکنشی کوروش

 به پلیس صدوده زنگ زد و بعداز گفتن ماوقع تماس را

 ی قطع کرد و از روی ماشین باال رفت. دستش را به لبه

 دیوار باغ گرفت و خودش را باال کشید. قبل از پریدن،

 :گفت

 ین اگه دیدیمن میرم سراغ فاطمه... توی ماشین بش -

 بیشتر از بیست دقیقه طول کشید دوباره با صدوده

 .تماس بگیر

 استرس در صدایش موج میزد. از ترس سری تکان

 دادم و سوار ماشین شدم. سرما به تنم نشسته بود و

 دندانهایم چلیک چلیک به هم میخورد. در دلم خدا را

 مان کند. فاطمه برای من خیلی با صدا زدم تا یاری

 بود. حتی وقتی به خاطر علی از من دور شدارزش 

 بازهم از ته قلبم دوستش داشتم. پاهایم بیقرار تکان

 میخورد و پوست لبم را زیر دندانهایم تکهتکه کنده

 میشد، اما خبری از کوروش و فاطمه نبود. به ساعت
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 ...نگاه کردم
 ی وجودم را گرفت. با بعد از پانزده دقیقه ترس همه

 ی به دست گرفتم و به صدوده زنگدستی لرزان گوش

 زدم. با بغض ماجرا را تعریف کردم و التماس کردم هر

 :چه زودتر خودشان را برسانند. اپراتور گفت

 یه گروه رو اعزام کردیم دیگه چیزی نمونده تا به -

 شما برسند. خونسردی خودتون رو حفظ کنین و توی

 .ماشین بمونین

 ر بیرون آمد. ترسدر باز شد و مردی قوی هیکل از د

 سرم را پایین گرفتم و به آرامی به پایین خزیدم. دقایق

 .ی وجودم را فرا گرفته بود نفسگیری بود. ترس همه

 نفسم در سینه حبس شده بود. صدای پای آن مرد را

 .میشنیدم. تا نزدیک ماشین آمد و برگشت

 صدای زنگ موبایلم به هوا برخاست. دستپاچه خواستم

 کنم که گوشی از دستم افتاد روی کفصدا را قطع 

 ماشین... اشکم در آمد... خدا خدا میکردم آن مرد

 صدای زنگ گوشی را نشنیده باشد. با دستی لرزان

 گوشی را برداشتم و صدایش را قطع کردم. اسم دایی

 کامران روی گوشی روشن و خاموش میشد. تا تماس

 ررا برقرار کردم و گوشی را کنار گوشم گذاشتم، د

 ماشین باز شد. از ترس جیغ بلندی کشیدم و گوشی از
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 .دستم افتاد
 بازوی دستم اسیر چنگال پرقدرت مردانهای شد و به

 یک حرکت مانند پرکاه از ماشین بیرون کشیده شدم. در

 مردی که جلوی چشمم قرار داشت از نگاهش آتش

 اش بند دلم را میبارید. صدای خشدار و لحن قلدرمآبانه

 .پاره کرد

 موش کوچولو فکر کردی میتونین، بزم ما رو خراب -

 ...کنین

 

 

 صورتش کشیده و تو پر بود. ابروهای پرپشت و رو به

 باالیش ترسناک بود. دهانم خشک شد. کشانکشان مرا

 با خود به سمت در باغ برد. قلبم از حرکت ایستاد و با

 :ترس خودم را به عقب کشیدم و التماس کردم

 خدا کاری به بزم شما ندارم... فقط ولم کن... به -

 .اومدم خواهرم رو ببرم

 زکی... فکر کردی به همین راحتیه. بد نیست توی -

 .بزم ما شریک شی

 .ی امیدم بعد از خدا به پلیسی بود که درراه بود همه

 وقتی پایم به درون باغ رسید. یک ردیف ماشین از

 کهمه مدل پیش چشمم قرار گرفت. درون هر ماشین ی
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 دختر نشسته بود و جای راننده خالی بود. از ترس

 داشتم میمردم. مردک مرا مسافت طوالنی با خود

 :کشید. به گریه افتادم و زار زدم

 تو رو جون مادرت ولم کن... من که کاری به شما -

 ...ندارم

 .خفه... تا زبونت رو از حلقت بیرون نکشیدم -

 قالب تهیچنان با صالبت این حرف را زد، از ترس 

 کردم. زانوهایم سست شد و صورتم مورمور شد. حس

 میکردم بین زمین و آسمان معلق هستم. وقتی مرا

 :روی زمین پرت کرد، با لحن پیروزمندانهای گفت

 جاسوس دوم رو پیدا کردم... این موش کوچولو بزم -

 .امشب رو هیجان انگیز میکنه

 :صدای فریاد کوروش را از سمت چپم شنیدم

 .ستت بهش بخوره، می کشمت... آشغال ولش کند -

 :مردک خندید و گفت

 کسی که مثل یه دزد وار ِد جایی میشه، که نباید -

 .بشه... باید جزای خطاش رو هم بپردازه

 ی مستانه سردادند. صدایی که عجیب ای مرد خنده عده

 :آشنا بود، گفت

 داوود جان این سورپرایز رو بده به من... تنها منم -

 .ه به خاطر نفرات کم سرم بیکاله موندک
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 .مردک با صدای بلند فریاد زد

 .چراغا رو روشن کنین ببینم چه لعبتی به دامم افتاده -

 خفه شو لجن... به وهللا دستت بهش بخوره دودمان -

 .تونو به باد میدم همه

 به آنی لوستر باالی سرم روشن شد و نور زیادش

 که با کت و شلوار وچشمم را زد. از دیدن مردهایی 

 .های یکسان دورم حلقه زده بودند، شوکه شدم کراوات

 زبانم س ّر شده بود و توان تکان خوردن نداشت. مانند

 ی گرگها که به برهای رسیده باشند، به صورتم گله

 چشم دوختند. با دیدن علی و مجید در میان آن مردان

 !شوکه شدم. پس آن صدای آشنا متعلق به مجید بود

 به یکباره بازویم در چنگ همان مردک قرار گرفت و

 مرا از روی زمین باال کشید. به صورتم نگاه کرد و

 :آوری زد و گفت لبخند چندش

 مجید دلبندم، زیادی زرنگی... این جیگر امشب سهم -

 .منه

 صدای فریاد کوروش به گوشم رسید. با چشمان

 سالنیپراشک به اطراف نگاه کردم تا او را در انتهای 

 که قرار داشتم، میان دستان دو مرد دیدم. صورت و

 هق لباسش پرخون شده بود. بغضم ترکید و به هق
 افتادم. همان مرد که اسمش داوود بود، همانطور که
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 :مرا به سمت خود میکشید، غرید

 ممکنه با حضور این دو موش پای پلیس اینجا باز -

 .ق شیدشه... قرعه کشی رو انجام بدید و زود متفر

 :رو به مجید کرد و گفت

 .سرت بیکاله نمیمونه... جای من تو سوئیچ بردار -

 هم ترس داشتم هم کنجکاو بودم تا از حرفهایش چیزی

 .کشی و سوئیچ چه ربطی به هم داشت بفهمم. قرعه

 اصال برای چه قرعه میکشیدند. یکی از درون جمعیت

 :گفت

 ده رواون دختری که خودش رو توی حموم حبس کر -

 چه کار کنیم؟

 :داوود پوزخندی زد و گفت

 شما قرعه بکشید، بیرون اوردن اون عفریته با -

 .من...گور بابای ضرر در رو میشکنم

 ی زیاد حال تهوع پیدا کردم و عق از استرس و دلهره

 زدم. داوود که بازویم را به چنگ گرفته بود، تکانی به

 :هیکلم داد و گفت

 !بد میبینیاگند بزنی به اینجا  -

 :مجید جلو آمد و گفت
 داوود خان ترسیده... بسپرش به من... قول میدم -

 .خودم برای سری بعد برات بیارمش
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 زر نزن بابا... توی این مدت فقط همون پیزوری رو -

 تونستین بیارین که اونم توزرد از آب دراومد... تو اگه

 زرنگ بودی االن التماس نمیکردی... سرت بیکاله

 .نهنمو

 در نگاهش هیچ رحم و مروتی دیده نمیشد. ابلیس در

 وجودش حلول کرده بود. نیشخندی زد ورو به جمع

 :کرد و گفت

 تا من برگردم... چراغ رو خاموش کنین، سریع -

 .کارتون رو انجام بدین و برید پی عشق و حالتون

 ای که روی میز وسط سالن بود و با سر به تنگ شیشه

 شاره کرد. با کنجکاوی به تنگ خیرهپر از سوئیچ بود ا

 شدم. از آن میان یکی از مردان در جمع به کوروش

 :اشاره کرد و گفت

 اینو چه کار کنیم؟ -

 زمان رفتن توی توالت زندونیش کنین تا فردا یه -

 .فکری به حالش بکنم

 :کوروش فریاد کشید

 ...مردک به فکر جوونیت باش -
 کرد و چراغهاای  داوود خندید و با دست اشاره

 خاموش شد و رقص نور روشن شد. بازویم به سمت

 در کشیده شد و صدای برخورد سوئیچها با ظرفی
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 ای در گوشم پیچید. از فشاری که مردک به دستم شیشه

 وارد میکرد، آخ بلندی گفتم و جیغ کشیدم. کمکم به

 .خود آمدم و دیدم سکوت جایز نیست

 .ولم کن نامرد -

 بی باش تا کمتر اذیت شی... امشبهیس... دختر خو -

 .شب عشقه

 تورو خدا ولم کن... من اصال نمیفهمم چه کار کردم -

 .که مستحق این همه خشونتم

 :های سر داد و گفت از درویال عبور کرد و قهقه

 ...به ناز و نوازش هم میرسیم خوشگل خانوم -

 

 با شنیدم حرفهایش خون در رگهایم منجمد شد. وقت

 یم خودم بود... نباید میباختم. سرم را پاییندفاع از حر

 بردم و دستش را گاز گرفتم. فریادش هوا رفت اما
 دستم را رها نکرد... پا روی زمین کوبیدم و جیغ

 :کشیدم

 .یاد عوضی می یاد و حالت جا ولم کن... االن پلیس می -

 های محکمی که به در آهنی باغ میخورد، صدای ضربه

 پلیس را میداد. داوود با صورت زمخت ونوید آمد ِن 

 .اش نگاهی به اطراف کرد و مکث کوتاهی کرد نکره

 انگار به خود آمده باشد، با خشونت مرا روبروی خود
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 :نگه داشت و فریاد کشید

 ...چه غلطی کردی -

 با فشار دستانش روی بازوهایم درد تا مغز استخوانم

 قوت قلب پیدا کرده نفوذ کرد و آخ بلندی گفتم. حاال که

 .بودم، زبانم به تندی باز شد

ی و کنب دلت خواست لطیغچیه فکر کردی میتونی هر  -

 .بیجواب بمونه

 .میکشمت لعنتی -

 .دستانش دور گردنم حلقه شد و راه نفسم را بند آورد

 با دستانم سعی میکردم، دستانش از دورن گردنم باز

 ی رمقم راکنم، اما فشار دستش بیشتر شد و حس خفگ

 کشید. در حالی که حس میکردم، روح از بدنم خارج
 میشود، نوری در اطراف پخش شد و صدایی آمرانه

 :دستور داد

 .ولش کن... تا نزدم -

 به آنی مرا رها کرد و پا به فرار گذاشت. به یکباره

 ام رسید. به سرفه نفس عمیقی کشیدم و اکسیژن به ریه

 :کنارم زانو زد و گفتافتاده بودم. یکی از مأمورها 

 خانوم حالت خوبه؟ -

 :بغضم ترکید و با گریه گفتم

 ...ممنون که رسیدین -
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 .شما تماس گرفتین -

 .بله -

 :رو به عقب چرخید و به شخصی گفت

 ستوان عسگری این خانوم رو بیرون ببرید و -

 .مراقبش باشید

 :با عجز و التماس گفتم

 اذیتشدوستم توی حموم خودش رو حبس کرده  -

 .نکنن... تورو خدا نجاتش بدید

 .نگران نباش... ما برای همین اینجاییم -

 به آنی آشوب و هیاهویی برپا شد. صدای فحش و

 ناسزایی که از طرف مهمانان به زبان رانده میشد و

 امرو عتاب مأموران بلوایی به پا کرده بود. چند تیر
 یهوایی شلیک شد و صدایش قلبم را از جا کند. وقت

 درون ماشین پلیس نشستم، نفس راحتی کشیدم و خیالم

 راحت بود که کوروش هم نجات پیدا میکند. رو به

 :مأمور خانومی که کنارم بود، گفتم

 .میشه توی ماشین خودمون باشم -

 نه... باید همه بریم کالنتری صورت جلسه تنظیم -

 .کنیم

 ای که برپا سری تکان دادم و از توی ماشین به همهمه

 بود، چشم دوختم. عدهای زن و دختر با تیپهای
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 آنچنانی را سوار ون کردند. احتماال همان زنانی بودند،

 که درون ماشینها نشسته بودند. دقایقی بعد

 برانکاردی به درون باغ رفت. وقتی برانکارد برگشت،

 نیمرخ صورت فاطمه را تشخیص دادم. بی قرار از

 .د زدمماشین پیاده شدم و اسمش را فریا

 مأمورین بدون توجه به من او را درون آمبوالنس

 :گذاشتند. همان مأموری که مرا نجات داده بود، گفت

 دوستتون همینه؟ -

 .بله -

 با دیدن چشمان بسته و صورت رنگ پریدهاش به گریه

 افتادم. از مأموری که کنار آمبوالنس ایستاده بود،

 :گفت خواهش کردم مرا همراه فاطمه ببرد. با اخم
 .نمیشه... جا برای شما ندارن -

 همزمان کوروش را هم سوار آمبوالنس کردند. انگار

 بینیاش شکسته بود. خون روی صورتش خشک شده

 اش کج شده بود. کنار آمبوالنس ایستادم و بود و بینی

 :رو به کوروش گفتم

 .ببخشید... دلم نمیخواست این طور بشی -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .رو شکر به خیر گذشت. نگران من نباشخدا  -

 پرستاری در حال چک کردن عالئم حیاتی فاطمه بود. با
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 :نگرانی لب زدم

 س؟ زنده -

 ...اوهوم -

 :کوروش نفس راحتی کشید و گفت

 تو حالت خوبه؟ -

 :با گریه نگاهش کردم و گفتم

 !اوهوم... امشب چه شب جهنمی بود -

 ت گرامیت خیلی کارمن بعد از این ماجرا با این دوس -

 .دارم

 ...ببخشید -

 :هق افتادم. پرستار رو به مأمور گفت به هق

 .در رو ببندید باید خیلی زود به بیمارستان برسیم -
 ای که به کابین متصل بود، فریاد ای به شیشه با ضربه

 :زد

 .حرکت کن -

 وقتی در آمبوالنس بسته میشد، در دست پرستار سرم

 فاطمه وصلش کند. سواربود و میخواست برای 

 ماشین پلیس شدم و بعد از اینکه تمام افراد را به

 ماشینهای نیروی انتظامی منتقل کردند، ماشینها

 .ی تسبیح پشت هم حرکت کردند مانند دانه
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************************ 

 ی فاطمه قطع نمیشد. پدرش با چشمانی سرخ و گریه

 .پرخشم سرزنشش میکرد

 احمق... فکر کردم،  ی شتی، دخترهآبرو برام نذا -

 اومدی درس بخونی و برای خودت آدمی بشی... اما

 ...لیاقت این فرصتی که بهت داده شد رو نداشتی

 میبرمت خونه... همون بهتر که زودتر شوهر کنی و

 .به این فالکت نیفتی
 فاطمه با التماس به من نگاه کرد. از وقتی حالش بهتر

 ص شد تحت نظر پلیس بود تاشد و از بیمارستان مرخ

 .پرونده آن شب نحس را تکمیل کنند

 وقتی پدرش برای تعهد دادن در کالنتری به تهران آمد

 و از ماجرا باخبر شد. قیامتی برپا شده بود. کل

 کالنتری را به هم ریخته بود. باورش نمیشد، دختر

 باهوش و درسخوانش را در یک پارتی نامتعارف و

 باشند! از علی و مجید به خاطرغیراخالقی گرفته 

 ی هردویشان اغفال دخترش شکایت کرد و پرونده

 قطورتر شد. فاطمه چون بار اولش بود و اطالعی از

 دادن خودش و پدرش شرایط مهمانی نداشت، با تعهد

 .آزاد شد

 با اصرار من و کوروش که در این چند روز پیگیر کار
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 آورده فاطمه بودیم، فاطمه و پدرش را به عمارت

 بودیم تا پدرش را از خر شیطان پیاده کنیم. کوروش

 دستی روی موهایش کشید و رو به پدرفاطمه کرد و

 :گفت

 ...دونم عصبانی هستید و دمجناب می تون حق میِ  -

 اما حیف استعداد دخترتونه به خاطر یه اشتباه نابود

 شه... این راه درستی نیست... اگه با زور شما هم

 . مطمئناً خوشبخت نمیشی... اگهازدواج کنه..
 خوشبختی دخترتون رو میخوای بهش یه فرصت

 .بدید... این اتفاق خودش یه درس عبرتی شد براش

 :آقای شیرانی با اخم به دخترش نگاه کرد و گفت

 ...اعتمادی بهش ندارم... از کجا معلوم دوباره -

 :فاطمه به گریه افتاد و گفت

 ...دیگه از این کارا نمیکنمغلط کردم بابا... به خدا  -

 این همه جوون دارن توی این شهر مهمونی میرن و

 خوشن... چه میدونستم از شانس بدم، اونجا این جور

 مهمونی برپاست... تا اون روز که دستگیر شدم اصال

 .اسم این جور مهمونی هم به گوشم نخورده بود

 دایی کامران نفس عمیقی کشید و به خاطر خواهشی که

 :ازش کرده بودم، میانجی شد و گفت من

 آقای شیرانی ازتون میخوام یه فرصت دیگه بهش -
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 .بدید

 :با احترام رو به دایی کامران گفت

 ارباب زاده به وهللا تن و بدنم میلرزه توی این شهر -

 ...تنهاش بذارم

 :دایی سری به تأیید حرفش تکان داد و گفت

 حال رو حق دارید... منم جای شما بودم همین -

 داشتم... اگه به من و حرفم اعتماد دارید، میتونم مثل
 ی باال رو به فاطمه جان سابق همون سوئیت طبقه

 ...بدم

 :رو به فاطمه کرد و گفت

 البته به شرطی که دخت ِر گلم قول بدی... فقط حواست -

 .به درس و دانشگاهت باشه و بازیگوشی نکنی

 :گفتفاطمه با گریه رو به دایی کامران 

 ...ممنون ارباب زاده... به خدا قول میدم... قو ِل قول -

 فقط درسم رو میخونم و دیگه به هیچکس کاری

 .ندارم

 :دایی کامران رو به آقای شیرانی کرد و گفت

 آقای شیرانی... شما هم گذشت کنید و یه فرصت به -

 .دخترت بده... اینجا پدرم مراقبشه

 ید و نگاهی بهپدرش با خشم دستی روی صورتش کش

 :پدربزرگ کرد وگفت
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 ...من که روی شما رو نمیتونم، زمین بندازم -

 شرمنده که به خاطر دخترم به زحمت افتادین. ممنون

 .تون مستدام که به موقع به دادش رسیدین. سایه

 بعد از کمی تعارف و پذیرایی آقای شیرانی خداحافظی

 ویش رفتهآرام گریه میکرد. آبر کرد و رفت. فاطمه آرام

 بود. پدرش تا او را در کالنتری دید چند سیلی محکم به

 صورتش کوبیده بود. حسش را درک میکردم. هم از
 علی رکب خورده بود هم اعتماد پدرش را از دست داده

 .بود

 اش گذاشتم و کنارش نشستم و دستم را روی شانه

 :اش نشاندم و گفتم ای روی شقیقه بوسه

 چیزی درست نمیشه... باید فکر بسه دیگه... با گریه -

 درسات باشی... پاشو بریم توی سوئیت کمی استراحت

 .کن

 فاطمه روبروی کوروش و دایی کامران ایستاد و با

 :شرمندگی سرش را پایین انداخت و گفت

 ممنون که بهم یه فرصت دادین و پدرم رو آروم -

 .کردین... تا عمر دارم مدیون شما هستم

 :د و گفتدایی سری تکان دا

 جوونی و هزار اشتباه... سعی کن راه درست رو -

 انتخاب کنی تا به بیراهه نری... خدا عقل و شعور رو
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 برای چنین مواقعی به آدم داده... آزادی معنیش این

 نیست... آزادی یعنی اینکه تو حق داری درس بخونی و

 ت در این جامعه پیشرفت کنی... کار کنی و برای آینده

 ...یریتصمیم بگ

 .ام... دیگه قول میدم دختر خوبی باشم متوجه -

 :دایی لبخندی زد و گفت
 تو دختر خوبی هستی که خزان تو رو به دوستی -

 قبول کرده... نگران پدرت نباش اونم وقتی پیشرفت تو

 .رو ببینه... امروز رو فراموش میکنه

 :کوروش نگاهش کرد و با دلسوزی گفت

 ع علیک نگو... ذهن بعضیبه هر کس سالم داد سری -

 پسرا به جاهایی میره که نباید... سوئیت رو صبح

 ...مریم و بتول خانوم تمیز کردن... برو استراحت کن

 .روز سختی رو پشت سر گذاشتی

 

 ش ورم کرده بود فاطمه از کوروشی که بینیی شکسته

 و به سختی نفس میکشید، تشکر کرد و با هم سمت

 نیکا توی اتاق کوروش مانده پله رفتیم. جانان و راه

 بودند تا نیکا حرف بزرگترها را نشنود. وقتی وارد

 سوئیت شدیم، فاطمه به هقهق افتاد. لبه تخت نشست

 :و زار زد
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 ل پدرمو شکستم... خجالتزدهی رفتار من شد. یهد -

 عمر آبروداری کرد، امروز جلوی ارباب سرش پایین

 ی نامرد میفتم کهبود. دارم دق میکنم، وقتی یاد اون عل
 ادعا میکرد عاشقمه و منو توی اون ویال برد تا به

 هوسش برسه... نتونسته بود توی این مدت بهم دست

 بزنه... همیشه فکر میکردم، پیشنهادایی که میده از

 شه... لعنتی میخواست این جوری به شدت عالقه

 ی گوشه هدفش برسه... این همه دختر خیابونی گوشه

 ارراهها ایستادن... چرا باید برای بهشهر کنار چه

 دست اوردن یه دختر به چنین لجنزاری پا بذارن؟

 ی نازش دست کنارش نشستم و به موهای رنگ شده

 گوله اشک کشیدم. قلبم تیر میکشید وقتی گوله

 میریخت. یک زمانی او مرهم دلم بود و حاال نوبت من

 ...بود

 ل به اینمیفهمم چه حسی داری... راستش همون او -

 دوتا مشکوک بودم... برخالف دانشجوهای دیگه از

 همون ترم اول پی الواتی و خوشگذرونی بودند. کسی

 ...که در دانشگاه دولتی اونم توی تهران قبول میشه

 باید هدفی باالتر از این وقت گذرونیا داشته باشه... این

 جور افراد معلوم نیست چه جوری پاشون به این

 میشه... دیدی که جناب سرگرد چی دانشگاهها باز
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 !گفت

 :سرش را به تأیید حرفم تکان داد و با بغض گفت
 آره شنیدم چی گفت.... نمیدونی وقتی توی مهمونی -

 از دخترای توی مهمونی شنیدم، سوئیچ پارتیه چقدر

 تعجب کردم، اصال معنیش رو نمیدونستم... از یه

 وما تویدختره پرسیدم... گفت، آخر مهمونی همه خان

 ...ماشین میشینند و مردا توی ساختمون میمونن

 اونوقت چراغا رو خاموش میکنن و مردا توی ظرفی

 که سوئیچا رو وقتی وارد ویال شدن، درونش انداختن،

 دست میکنن و هر سوئیچی دستشون بیاد، سوار اون

 ماشین میشن و تا صبح اون دختر با اوناست... صبح

 ش ی صاحب ماشین پیاده با ماشین میبرن در خونه

 میکنن... وقتی فهمیدم توی چه باتالقی پا گذاشتم

 .نمیدونی، چه حالی شدم... از خودم و علی عقم گرفت

 داشتم میمردم... بازم باورم نشد... از علی توضیح

 خواستم... خندید و گفت، شلوغ نکن، خودت عاشق

 پارتی رفتن بودی و تجربه جدید دوست داشتی... وقتی

 م منو برگردون تهران... خندید... اصال به حالگفت

 خودش نبود. با کمک مجید به زور یه نوشیدنی توی

 حلقم ریخت. بقیه با خنده نگاهمون میکردن... گیج و

 منگ شدم... نمیدونم توی اون نوشیدنی چی ریخته
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 بودن که خیلی زود روی من اثر کرد... پاهام سست

 کار چیه... برایشده بود... فهمیدم قصدش از این 
 همین تا سرش به حرف زدن با یه دختر دیگه گرم شد،

 سریع وارد حموم شدم و در رو قفل کردم... بعدش به

 تو که تنها کسی بودی که میدونستم تنهام نمیذاری،

 ...زنگ زدم

 خبر داشتی یه سری از اون خانوما... همسر قانونی -

 مردایی بودن که توی مهمونی شرکت داشتن؟

 حیرت نگاهم کرد و با لبهای خشکی که به زحمت با

 :تکان میخورد، زمزمه کرد

 !!!دروغ نگو -

 دروغ نیست... جناب سرگرد گفت اینا یه گروه -

 ...انحرافین... جدیدا زیاد باهاش برخورد کردن

 میگفت، یه گروه مخوف سیاسی پشت این

 مهمونیاست... جالبه یه نفر از افرادی که توی مهمونی

 فردی بود که به جرم جاسوسی ماهها تحت تعقیب بود،

 بود و پیداش نمیکردن... با چنین مراسمی از یه عده

 آتو میگیرن و بعدا وادارشون میکنن هر کاری که اونا

 خواستن رو انجام بدن، چه سیاسی چه هر هدفی که

 داشته باشن... متأسفانه این کار به غیر اهداف پلید

 ...ها هم تزریق میکنن خانوادهاونا... فساد رو تا عمق 
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 ی ایرانی رو نابود کنن... وقتی میخوان خانواده
 ای خانواده ویران باشه، دیگه مشخصه چه جامعه

 .خواهیم داشت

 :با گریه گفت

 ...وای خدای من باورم نمیشه -

 نمیدونی وقتی کوروش حرفهای سرگرد رو شنید -

 .چقدر عصبانی شد

 :داخت و گفتبا شرمندگی سرش را پایین ان

 ...ببخشید تو و کوروش خان رو توی دردسر انداختم -

 از وقتی حالم بهتر شده، کوروش خان اصال نگام

 نمیکنه... میدونم از دستم عصبانیه اما همین که

 ...مردونگی کرد و اجازه داد این جا بمونم خیلی آقاست

 چرا برای بینیش کاری نمیکنه؟ دلم ریش شد اونجور

 !دیدیمش

 ی تخت بلند شدم و عمیقی کشیدم و از روی لبه نفس

 :گفتم

 رفت بیمارستان... بهش گفتن باید ورمش بخوابه تا -

 عملش کنن... خوبه اون قوس باالی بینیش رو هم

 .عمل کنه

 

 :ای را باال کشید و با بغض گفت فاطمه آب بینی
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 تر و جذابتر ش رو مردونه نه بابا همون قوس چهره -

 ...کرده

 روی لبم نقش بست. در میان گریه جذابیت لبخندی

 .کوروش نظرش را جلب کرده بود و دفاع میکرد

 کوروش از وقتی فاطمه توی بیمارستان بستری بود،

 عین مرغ سرکنده اینطرف و آنطرف میرفت تا

 جویای احوالش باشد. از صبح که پدر فاطمه وارد

 کالنتری شد، کنار من و فاطمه بود... وقتی پدرش به

 .اطمه حمله کرد او بود که کنارش کشیدف

 با تمام این حرفها چیزهایی فهمیدم که برای کوروش

 خوشحال شدم... رنگ نگاهش یک راز پنهان در

 ...خودش داشت. دلم میخواست، حسم درست باشد

 فاطمه دختر خوب و مهربانی بود. مخصوصا که نیکا

 تادهی خوبی با او داشت. هر چند با اتفاقی که اف رابطه

 بود باید بیشتر از موعد مقرر انتظار یک پیشامد خوب

 .را میکشیدم

 وارد آشپزخانه شدم و کتری را روی اجاق گذاشتم. از

 :همانجا به فاطمه گفتم

 .من میرم یه دوش بگیرم. تو هم یه دوش بگیر -
 ی باشه... کارن اومد بهم بگو نیام پایین... حوصله -

 .اون نگاه میرغضبش رو نداشتم
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 ...بی خیال... اونم عصبانیه... بهش حق بده -

 .من به همه حق میدم اما کسی به من حق نمیده -

 :گریهاش بلندتر شد. نچی کردم و گفتم

 اگه بهت حق نمیدادیم االن این جا نبودی... کنار -

 پدرت توی اتوبوس بین شهری در حال برگشت به

 .خونهتون بودی

 :گفت آب بینیاش را پرصدا باال کشید و

 .اون که آره... اما از کارن بیشتر از بابام میترسم -

 :خندیدم و دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

 عصبانی میشه نمیشه د ِم پرش رفت... تا فردا خوب -

 .میشه

 ها پایین آمدم و در پذیرایی چشم چرخاندم. کارن از پله

 تازه از راه رسیده بود. از وقتی ماجرا را شنیده بود،

 خیلی عصبی بود. به شدت از فاطمه بدش میآمد. خوب

 شد زمانی که پدر فاطمه اینجا بود، کارن شرکت بود. با

 کارن احوال پرسی کردم. نگاهش خستگیش را نشان

 میداد. صدای دایی را که با پدربزرگ حرف میزد، را

 از سمت چپم شنیدم... دایی قصد رفتن داشت. با دیدنم

 :و گفتلبخندی روی لب نشاند 
 مراقب دوست کله خرابت باش. االن حال روحیش -

 .خوب نیست
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 .ممنون از لطفتون... حتما... حواسم هست -

 :رو به پدربزرگ کرد و گفت

 امشب ثریا حالش خوب نیست... نمیتونیم برای شام -

 .بیایم... منتظر نباشید

 :نگران شدم و با ناراحتی پرسیدم

 چش شده؟ -

 .... از صبح تب کردههاش درد میکنه کلیه -

 :پدربزرگ سری تکان داد و آرام گفت

 .ببرش دکتر... کلیه شوخی وردار نیست -

 بردمش... دکتر میگه باید هر چه زودتر پیوند انجام -

 .شه

 :پدربزرگ با ناراحتی گفت

 .انجامش بده خب -

 بعد از گفتن این حرف سری تکان داد و به سمت اتاقش

 ویدا بود. کارن با ناراحتیش ه رفت. خستگی در چهرها

 :دستی میان موهایش کشید و گفت

 تا نوبتش بشه ممکنه کار از کار بگذره بابا... اگه -

 ...گروه خونی خودم بهش میخورد، معطل نمیکردم

 .فردا توی روزنامه آگاهی میزنم... باید یه کلیه بخریم
 پدرش سری تکان داد و بعد از کمی گفتگو...خداحافظی

 اش مارت خارج شد. تا دم در حیاط بدرقهکرد از ع
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 کردیم و به عمارت برگشتیم. دوش کوتاهی گرفتم و

 کنار کارن برگشتم. گرمای عشقش اتفاقات بد را از

 .ذهنم دور کرد

 هایش را هیچ وقت فراموش نمیکنم. وقتی فهمید عربده

 با کوروش به چه جایی رفتیم و چه ماجرایی پیش

 شده بود. کوروش به آمده، به حد سکته عصبانی

 سختی توانست آرامش کند... اما همچنان از فاطمه دل

 .خوشی نداشت

 کارن مثل هر شب تا بعد از صرف شام کنارم ماند. با

 دیدن فاطمه در عمارت اخمهایش درهم فرو رفت. هر

 چه سعی میکردم آرامش کنم، فایده نداشت. فاطمه با

 وئیتدیدن اخمهای کارن بعد از شام سریع به س

 .برگشت

 وقتی کارن خداحافظی کرد برای بدرقهاش وارد حیاط

 شدم. کارن چند قدم جلو رفت و به یکباره در جایش

 ایستاد. روبرویم ایستاد و در چشمانم خیره شد. دستش

 :را جلوی صورتم تکان داد و گفت

 این دختره چرا اینجا مونده؟ -

 :ماجرا را برایش تعریف کردم و گفتم
 شون... زندگیش تباه ه برمیگشت به خونهفاطمه اگ -

 .میشد
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 .با این دختره زیاد گرم نگیر... ازش خوشم نمییاد -

 :با مهربانی دستش را گرفتم و گفتم

 فاطمه مثل هر آدمی اشتباه کرد و درس عبرتی -

 .گرفت... سخت نگیر عشقم

 :اخم کرد و گفت

 ...اشتباه داریم تا اشتباه -

 ... همین که متوجه کارشدر این سن فرقی نداره -

 .شده، کافیه

 بدم میاد دم پرت باشه... وقتی فهمیدم چه بالیی از -

 .سرت گذشته با یادآوریش خون خونم رو میخوره

 :اخم کردم و لبهایم را ورچیدم و گفتم

 ...دوست ندارم در مورد دوستم این طور حرف بزنی -

 فاطمه سنگ صبورم بود و برام خواهری کرد... حاال

 نوبت منه در حقش خواهری کنم. هر چی بود به خیر

 .گذشت

 اگه اون دوستای نااهلش دوباره پیداشون بشه و -

 ...گولش بزنن چی؟... من از خودتم عصبانیم

 

 - نمیفته ...هردو براشون پرونده درست قیاتفا ینچن

 شکایت ترشو بابای فاطمه به جرم اغفال دخ شده

 ینترشون رو سنگکرده ...اظهارات فاطمه پرونده
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 ن فاطمه ماهیت اون آدما رو شناخته ...ازکرده ...اال

 رهیزاب یعل...

 :با خشم غرید

 این بیزاری به قیمت سنگینی تموم شد... اون از -

 کوروش که صورتش رو پایین اوردن اون از تو که

 ...داشتی از ترس سکته میکردی

 دلم برای مردانگیش غنج رفت. دستم را روی بازویش

 :ذاشتم و با لحن مهربانی گفتمگ

 میشه دیگه سخت نگیری؟ تموم شد... منم تنها نبودم -

 .با برادرت بودم

 :پوفی کشید و گفت

 من این حرفا سرم نمیشه اگه دست از پا خطا کنه و -

 تورو به دردسر بندازه این بار با من طرفه... اگه جای

 ...کوروش به من میگفتی انقدر داغون نمیشدم

 ...بود و باالخره به زبان آورد. حق داشت دلخور
 به خدا ترسیده بودم. همین که کوروش گفت باهام -

 میاد خیالم راحت شد. اگه منتظر تو میشدم دیر

 .میرسیدیم... ببخش و انقدر حرص نخور

 دستی میان موهایش کشید و با حرص نفسش را از

 .سینه بیرون داد

 ...از دست تو -
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 ی راست سرم را به سمت شانه لبخندی نثارش کردم و

 :خم کردم و با ناز گفتم

 .خیالت جمع دیگه اتفاقی نمیفته -

 :دستش را روی صورتم نوازشوار کشید و گفت

 ای؟ برای فردا آماده -

 .اوهوم -

 ...فردا خودم میام دنبالت... اومدن مامان کنسل شده -

 .حالش خوب نیست

 :با نگرانی گفتم

 روه خونی مادرت چیه؟متوجه شدم... راستی گ -

 .او مثبت -

 من هم گروه خونی او مثبت داشتم. با هم زیر درخت

 .خرمالو رسیدیم و ایستادیم

 برای چی پرسیدی؟ -

 :سری تکان دادم و گفتم
 ...انشاهلل زودتر براش کلیه پیدا شه... نگران نباش -

 .خدا بزرگه... او مثبت بهتر از منفی گیر مییاد

 عمارت اشاره کرد و با شیطنت سری تکان داد و به

 :گفت

 بهتره زودتر بری عمارت تا آقاگرگه لپای سرخ و -

 ...ت رو گازگاز نکرده خوشمزه
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 از لحن شوخش خندیدم و نگاه مشتاقش روی صورتم

 چرخ خورد. عشقی که در نگاهش موج میزد، دلم را

 دلخور نگاهم کرد وزیرورو کرد. تپش قلبم باال رفت. 

 :گفت

 .برو تو سرما میخوری... هنوز هوا خنکه -

 :شرمنده نگاهش کردم و زمزمهوار گفتم

 به خدا عاشقتم... دست خودم نیست... دوستت دارم -

 .کارن

 :نفسش را به آرامی بیرون داد و با کالفگی گفت

 شتر... دارم برای داشتن جون میدم... تا کیمن بی -

 میخوای این طور بترسی؟

 :وگفت .مشتاقانه نگاهم کردباید از دلش بیرون میآوردم. 

 ...تم پری دریایی دیوونه -

 ...خندیدم

 .من بیشتر -

 بیشتر از همیشه مراقب خودت باش. این دیوونه -

 به خاطرت دنیایی رو به آتیش بکشه... با اون ممکنه

 شروین نامردم کاری میکنم تا ابد یادش بمونه چه

 ...غلطی رو نباید انجام بده

 :روی ابرها پرواز کردم. با ذوق گفتم

 مرسی که هستی... وقتی تو هستی امثال شروین برن -
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 .به درک

 بابا کاری کرده خودش با پای خودش گور خودش رو -

 .. برای خواهرت نگران نباش... تا آخر تابستونبکنه.

 ...میتونه طالقش رو بگیره

 ممنون از هردوتون... همین که شما درکنارمین خدا -

 .رو هزاربار شکر میکنم

 برو داره سردت میشه.... با اینکه دوری ازت برام -

 سخته... مجبورم فعال رعایت کنم... باجانان زیاد قاطی

 .نشو

 ان حساسی؟چرا روی جان -

 .بعدا میفهمی -

 ای روی هوا برایم قدمی به عقب برداشت و بوسه

 فرستاد و رفت. وقتی در حیاط بسته شد انگار قلبم را با

 خود برد. پکر و ناراحت به عمارت برگشتم. شب

 بخیری به خانواده گفتم و به سوئیت رفتم. باید امشب

 تاررا کنار فاطمه میماندم و دلداریش میدادم. از رف

 .کارن رنجیده بود

 

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

 روزهای آزمون ترم دوم را میگذراندم. با خستگی

 چشمانم را با دو انگشت ماساژ دادم و سرم را به
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 .صندلی تکیه دادم. یاد روز دیدار با پدرم افتادم

 برعکس آنچه در تصورم بود عادی گذشت. از حجم آن

 که اسمش عالقه به نفرت کاسته شده بود اما عالقهای
 پدر باشد، در دلم شکل نگرفته... انقدری که گندم از

 دیدن پدرش ذوق زده شده بود و اشک میریخت، در

 دلم ذوقی نبود. با هم حرف زدیم و بعد از اینکه فهمید،

 .چه اتفاقاتی افتاده، لبخند روی لبش نشست

 برای ثریا خوشحال بود که از تنهایی درآمده... از کارن

 ضی بود و دامادیش را به راحتی پذیرفت. با ذوقرا

 نگاهم میکرد و من هیچ حسی نداشتم. کارن خوشحال

 ی بود. میگفت؛ )همین که نفرت نداری یه نشونه

 خوبه(. شاهرخ با چشمانی که اشک در آن حلقه زده

 اش به مادرم بود به چشمانم خیره شده بود و از عالقه

 به صورتش نگاهمیگفت و من خالی از هر احساسی 

 کردم... باورش برایم سخت بود. کسی را دوست داشته

 .ی دیگران بدترین ضربه را بزنی باشی و با وسوسه

 ای به دستم رسید تا برای بعد از دیدار با پدرم وکالتنامه

 مراسم عقد مشکل قانونی نداشته باشم. دایی کامران به

 دیدن شاهرخ رفت و قرار عقد را برای تابستان

 اشت. درست یک هفته بعد از آن دیدار مراسمگذ

 نامزدی خیلی ساده و خودمانی در عمارت برگذار شد و
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 ی نامزدی در انگشتم نشست. عقد را به تابستان حلقه

 موکول کردند زیرا تا آن زمان دایی کیوان و همسرش
 هم به ایران برمیگشتند و کاوه هم وقت داشت

 .ن تنظیم کندهایش را برای آمدن به ایرا برنامه

 در این مدت جانان کم پیدا بود. مشکوک میزد و خیلی

 وقتها تا دیروقت بیرون بود. پدربزرگ از دستش

 عصبی بود و محلش نمیداد. دو روز پیش موهایش را

 .پسرانه کوتاه کرد و اخم پدربزرگ را در هم فرو برد

 دیروز و امروز بدون مانتو و روسری از خانه بیرون

 .ی آبروریزی میدانست گ او را مایهرفت. پدربزر

 کمکم درد جانان را فهمیدم و نگرانش شدم. اخیرا خیلی

 ...استرس داشت و درخودش فرو میرفت

 فاطمه مظلوم شده بود و در سکوتی عجیب به دانشگاه

 و درسش میرسید. تنها کسی که زیادی دورش

 میچرخید و میتوانست خنده روی لبش بیاورد، نیکا

 .فاطمه شیطنتش بیشتر شده بود نبا برگشتبود. نیکا 

 

 .حتی درسهایش را در کنار من و فاطمه میخواند

 کوروش از رفتن به کیش منصرف شده بود و بعد از

 .طالق لیلی ساکت و عصبی بود

 .مرور سه ماهی که گذشته بود، لبخند روی لبم نشاند
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 ی نامزدیم ثابت ماند. نفس عمیقی نگاهم روی حلقه

 ه نگاهم روی کتاب چرخید. صدای فاطمه مراکشیدم و ب

 .از جا پراند
 فردا چه امتحانی داری؟ -

 :با اشاره به کتاب گفتم

 ...ریاضی دو -

 تو که ریاضیت خوبه... چرا بست نشستی پای -

 کتاب... پاشو یه هوایی بخور... نیکا اومده... نقاشی

 .میخواد بکشه منم درس دارم

 :نچی کردم و گفتم

 .خستهم -

 منم خستهم اما اون بچه دلش به ما خوشه... پاشو -

 .تنبلی نکن... دل بچه میشکنه

 :ابرویی باال دادم و گفتم

 ...خب خودت -

 ی دایی دیوونه میگم درس فردام سخته... خوبه نوه -

 .توئه اونوقت همه کارش با منه

 .خب االن نیکا بیشتر به تو میچسبه تا من -

 :روی بازویم زد و گفت لبخندی زد و به آرامی مشتی

 چون جنابعالی انقدر وقتت با کارن خان پره برای این -

 بچه وقت نداری... اون یکی دختر داییت هم انگار
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 عضو این خانواده نیست... خب طفلک ناچاره به منه

 .داغون رو بیاره
 .صدای زنگ گوشی نگاهم را به سمت گوشی چرخاند

 کش آمد و بدون با دیدن اسم )عالیجناب عشق( لبهایم

 توجه به فاطمه گوشی به دست از پشت میز تحریر بلند

 :شدم. فاطمه با اعتراض غرید

 بفرما... عین جن میمونه... اسمش میاد یا خودش -

 .ظاهر میشه یا از پشت سیم اظهار وجود میکنه

 خندیدم و دوباره غرغرکنان مرا با دست نشان داد و

 :گفت

 ...انگار به خر تیتاب دادن -

 لبخندی به غرغرش زدم و درهمان حین تماس را

 برقرار کردم و او هم به اجبار ساکت شد. قدم زنان در

 از سوئیت خارج شدم و روبروی درخت پرتقالم

 .ایستادم... یاد شهرم و پدرم افتادم

 سالم جا ِن دلم... خوبی؟ -

 سالم به روی ماهت عشقم... صدای تو رو که -

 ر میکردی؟میشنوم عالیم... چه کا

 .درس میخوندم... فردا آزمون دارم -

 .مشکلی داری بگو... شش دونگ در خدمتم -

 .نه عزیزم... درس مورد عالقهمه -
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 :خندید و گفت

 ریاضی؟ -
 اوهوم... چه خبرا؟ هنوز شرکتی؟ -

 آره... خواستم بپرسم فردا آزمونت ساعت چند تموم -

 .میشه... بیام دنبالت بریم خرید

 :ان موهایم دست کشیدم و گفتمبا دست می

 .ساعت ده کارم تمومه -

 با جاوید که روبرو نشدی، این روزا؟ -

 

 حساسیتش را میدانستم و لبخند روی لبم نشست. در

 تمام این مدت هر وقت جاوید را از دور میدیدم راهم

 .را طوری کج میکردم که باهم روبرو نشویم

 شیم... چطورها از کنار هم رد می نه... مثل غریبه -

 مگه؟

 شنیدم بعد از فسخ کردن صیغه از طرف من و تموم -

 ...ی نازیال... نازیال رو صیغه کرده شدن عده

 :هین بلندی کشیدم و گفتم

 .این چه کاریه؟ خب عقدش میکرد -
 ههه... فکر کردی جاوید اهل تأهل و تعهده... اینم -

 چون نازیال خواسته؛ بودنش با جاوید شرعی باشه،

 .بول کردهق
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 طفلک نازیال... دلم میسوزه... روزگار باهاش بد تا -

 .کرد

 نفس عمیقی کشید و صدایش در گوشم پیچید. با صدایی

 :آرام گفت

 .راستی تا یادم نرفته سوال اصلیم رو بپرسم -

 ن دلم... چیزی شده؟جا -

 :من ِمنی کرد و گفت

 حرفی که دیشب جلوی مادرم زدی، جدی بود؟ واقعا -

 ری اون آزمایش رو بدی؟ نمیخوام به خاطر منحاض

 و مادرم روی سالمتیت ریسک کنی... هر چی باشه با

 .یک کلیه زندگی کردن عواقب خودش رو داره

 :لبخندی روی لبم جان گرفت و گفتم

 مه هم معلومه که جدیه... هر چی باشه االن هم عمه -

 ...داییم... دلم نمیخواد این طور عذاب بکشه نز

 ری بتونم براش میکنم... خیلیا با یه کلیه زندگیهرکا

 ...میکنن... کافیه رژیم سالم داشته باشم
 قربون دل مهربونت بشم... باورت نمیشه دیشب -

 زمان برگشت به خونه مامان چقدر گریه کرد. همش

 ...(میگفت، )خزان منو شرمنده خودش و مادرش کرد

 .کننده باشماین چه حرفیه... فقط دعا کن بتونم اهدا -

 باور کن به دلم نیست این کارو کنی... اگه خودم -
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 مشکل سازگاری خونی با مادرم نداشتم، نمیذاشتم

 .انقدر درد بکشه

 ...میدونم عزیزم... نگران این موضوع نباش -

 .خواست خدا باشه... همه چیز درست میشه

 .اوکی... فردا ساعت ده روبروی دانشگاه منتظرم -

 میتونه اونم بیار... شاید دلش بخواد اگه مامانت -

 .همراهمون باشه

 .خودت بهش بگی بهتره -

 لبخندی روی لبم نقش بست و بعد از خداحافظی تماس

 را قطع کردم. گوشی را به سینهام چسباندم و به آسمان

 باالی سرم خیره شدم. هنوز تا غروب وقت زیادی

 گرما داشتیم. تابستان و گرمایش مهمان دلها بود. هرم

 .پوست صورتم را سوزاند

را  اش عاشقانه های دلم پر کشید برای دیدن کارن و نگاه

 .طلب میکرد

 .هات زیرزیرکی و یواشکیش شده بودم بدعادت توجه
 ام را روی انگشتر نامزدی که در دستم انگشت سبابه

 بود، کشیدم. حس خوبی زیر پوستم جریان گرفت. با

 های که درجریان بود، سهم من از عاشقانهتمام اتفاقات 

 .کارن زیباترین اتفاق به حساب میآمد

 :صدای فاطمه مرا از حال خوشم بیرون کشید
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 هی خانوم االغه اگه از خوردن تیتاب سیر شدی بیا -

 تو که گرما زده میشی و کسی نیست جواب اون نامزد

 .تو بده دیوونه

 :با خنده نگاهش کردم و گفتم

 .خودتی روانی دیوونه -

 :پوزخندی زد و گفت

 !چی زدی؟ حسابی شنگولی -

 جلو رفتم و روبرویش ایستادم. موهایی که از کنار

 صورتش پایین ریخته بود را کشیدم. در حینی که او

 :آخش به هوا بود، خندیدم و گفتم

 تا تو باشی لقب خودت رو به من و کارن نسبت -

 .ندی... دیوونه

 د سوئیت شدیم. نیکا با دیدنمهر دو خندیدیم و وار

 :گفت

 .خاله میشه برام نقاشی بکشی من از روش بکشم -
 سرحال شده بودم و هر کاری ازم ساخته بود. سری به

 :تأیید حرفش تکان دادم و گفتم

 .صبر کن یه تلفن بزنم میام پیشت -

 با عمه ثریا تماس گرفتم و برای خرید لباس عروسی

 :هی کرد و گفتدعوتش کردم. اول مکث کوتا

 عزیزم بهتره این خرید رو باهم انجام بدین... هر چی -
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 .باشه این خرید شماست

 :می دانستم اهل تعارف است. لبخندی زدم و گفتم

 شما هم عضوی از ما هستین عمه جون... خوشحال -

 .میشم همراهم باشید و جای مادرم رو برام پر کنین

 :بغضآلود گفت

 ... من کجا و مادرت کجا؟خدا مادرت رو بیامرزه -

 شما هم مادرمی... مگه مادر کارن نیستین؟ من و -

 کارن دیگه یکی شدیم... اگه افتخار داشته باشم و منو

 به چشم دخترتون ببینی برام مادری کنین خوشحال

 .میشم

 :به گریه افتاد و به آرامی گفت

 قربون شیرین زبونیت بشم... کاش زودتر از اینا -

 ... باید اعتراف کنم از وقتی تو کنارمیکنارم بودی

 زندگی داره روی خوشش رو نشونم میده... از خدامه
 منو به عنوان مادرت قبول کنی... هرچند مادربودن

 .برای تو لیاقت میخواد

 دلم گرفت. هنوز شرمنده بود و دیگر از آن غرور و

 تکبر خبری نبود. نمیدانم از اثرات بیماریش بود یا

 !دش با دایی کامران او را متحول کرده بودازدواج مجد

 

 - ... این چه حرفیه؟ شما در همه حال برام عزیزین
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 فردا ساعت ده به بعد منتظرمون باشید ...میایم

 دنبالتون.

 :من ِمنکنان گفت

 قبل از مراسم... قرار بود یه جایی بری... رفتی؟ -

 فهمیدم منظورش چیست... نفس عمیقی کشیدم و با

 :فتملبخند گ

 ...بله رفتم... یه وقت دیگه گرفتم با کارن هم برم -

 .دکتر میگفت باید با کارن هم حرف بزنه

 :با تردید گفت

 چی گفت؟ -
 نفس عمیقی کشیدم و در اتاق را بستم. به آرامی که

 :صدایم به گوش نیکا نرسد، گفتم

 احساس ترسی که از لمس شدن دارم طبیعیه... دکتر -

 دواج بهتر میشم... باید تا دو جلسهمیگفت؛ بعد از از

 رواندرمانی برم تا نتیجهش رو ببینیم.... میگفت

 عجیبه که بعد از اون اتفاق خیلی زود دلبستهی مرد

 دیگهای شدم... همین جای امیدواری داره بعد از

 ...ازدواج خیلی زود به روال عادی برگردم

 انشاهلل که زودتر این مشکل برطرف شه... یه -

 ...سؤال

 .جانم -
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 کرد؟ ذیتتادکتر روانشناست هم  -

 :پوست لبم را زیر دندان کندم و گفتم

جای  نه... اصال... اتفاقا بهم گفت اگه به غیر از خودش -

این خالف  کنند. میگفت؛ ذیتمادیگه رفتم، نباید اجازه بدم 

 .روش درمانیه

 .انگار نفس راحتی کشید که صدایش در گوشم پیچید

 :مکثی گفت بعد از

 خوبه که دکتر خوبی گیرت اومد. یکی از دوستانم در -

 .گذشته حالش بد بود و پیش یه روانشناس رفته بود

 روانشناس از ناآگاهی دوستم استفاده کرده بود و
 کرده بود. حالش بدتر از قبل شده بود و ذیتشابدنش رو 

 دیگه به هیچ مردی اعتماد نداشت. البته این ماجرا به

 ...ال پیش برمیکردهبیست س

 مشکلش چی بود؟ -

 .سردمزاج بود و شوهرش ناراضی بود -

 چقدر بده که در هر شغلی آدمایی پیدا میشن که -

 .پستی و رذالت رو به تمام معنا تعریف میکنن

 درسته... برای همین وقتی رفتی دکتر میترسیدم ازت -

 .بپرسم سوءتفاهم ایجاد شه

 تر از منید... من فکر ربهاین چه حرفیه... شما باتج -

 .بدی نمیکنم
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 ...قربونت بشم دختر گلم... دیگه مزاحمت نمیشم -

 .برو به درست برس

 .مراحمید... بااجازه... تا فردا خداحافظ -

 .در پناه حق عزیزم -

 تماس را که قطع کردم. عرق سردی روی پیشانیم

 نشست. برای همین عمه ثریا از تنها رفتن من پیش

 انشناس ابراز نگرانی میکرد. خدا را شکرمشاور رو

 کردم که دکتر خوبی داشتم و با حرفهایش دلم آرام و

 .قرار گرفت
 وقتی در برابر لمس دست کارن با بدنم تپش قلبم از

 حال نرمال خارج میشد، کمکم باورم شد... این مشکل

 را باید ریشهای درمان کنم و پشت گوش نیندازم... در

 ی پرکاری را سپری کرده بودم. عمهاین سه ماه روزها

 میگفت بعد از عروسی میتوانم استراحت کنم. دیگر

 آور نبود. به خودم ایمان اسم عروسی برایم دلهره

 .داشتم از پس این مرحله از زندگیم به خوبی برمیآیم

 به کارن حرفی نزده بودم اما عمه ثریا و فاطمه از

 اتفاقاتی کهحس و حالم خبر داشتند. به نوعی بعد از 

 در شمال رخ داد، عمه ثریا بیشتر دل به دلم میداد و

 محرم رازم بود. به راحتی بااو درددل میکردم و

 .مشکالتم را بیان میکردم
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 اول هفته که در مطب دکتر بودم، دکتر امیدوارم کرد،

 زودتر از آنچه فکرش را میکنم، این حس بد از بین

 رف دکتر موجیخواهد رفت. حس خوبی داشتم و این ح

 .از خوشبینی توی قلبم انداخت

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

 لباس را به سختی به تن کردم و با کمک خانمی که در

 مزون حضور داشت، زیپ پشت سرم به همراه بندهای

 پایین زیپ بسته شد. انقدر لباس کیپ تنم بود که با
 بسته شد ِن زیپ نفسم بند آمد. کمی لباس را روی تنم

 .ه آینه اشاره کردمرتب کرد و ب

 به آینه که نگاه کردم، غرق شادی شدم. درست مانند

 سیندرال شده بودم. پف دامن عروسم درس مدل

 سیندرال بود. با آن تور براقی که روی دامن ساتن قرار

 .گرفته بود، کل دامن زیر نور عین جواهر میدرخشید

 .صدای کارن از پشت در به گوشم رسید

 بیام تو؟ -

 :کنارم بود لبخندی زد و گفت خانمی که

 خیلی محشره... هیکلت برای لباس عروس بینظیره -

 .کمر باریک

 چشمکی زد و از اتاقک پرو بیرون رفت. صدایش را

 :شنیدم که به کارن گفت
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 .عروس زیبایی داری... به پای هم پیر شید -

 کارن تشکر کرد و سرش را داخل اتاقک آورد. به

 ندرال زانو خم کرد و احترامسمتش چرخیدم و مانند سی

 :گذاشتم. لبخندش عمیق شد و گفت

 خیلی خوشگل شدی... اینجوری که شب عروسی منو -

 .دیوونه میکنی

 !اون شب بهترین درس زندگی رو یاد میگیری -
 ابرو باال داد و خودش را داخل اتاقک کشاند. نگاهش

 چراغانی بود و عشق از آن جاری بود. لبخندی روی

 :د و سرش را پایین آورد و به آرامی لب زدلب نشان

 چه درسی؟ -

 ی راست خم کمی ناز کردم و سرم را به سمت شانه

 :کردم و گفتم

 اینکه بدونی باید خویشتن دار باشی و با دیدن هر -

 !دختر خوشگلی زود وا ندی

 

 :موذیانه نگاهم کرد و گفت

 م اون دختر اگه تو باشی این درس به درد عمه -

 ترینم... تنها تو اراده ... من در برابر تو بیمیخوره

 بودی که تونستی مقاومت منو بشکنی. هنوز بهت ثابت

 نشده؟
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 چشمانم گرد شد و به آنی متوجه گافی که داده بود،

 :شد. خندید و گفت

 عذر میخوام... منظورم مادرت نبود... تیکه کالمه -

 ...عشقم... تقصیر خودته که منو حالی به حالی میکنی
 در کنار تو همه چیز فراموشم میشه و فقط تویی که

 .میبینم و دلم طلب میکنه

 سرش پایین آمد و من با عشق به لبهای سرخش خیره

 ی کم هم حس شدم. حرارت لبهایش را از همین فاصله

 .میکردم. از حرفهایش قند توی دلم آب شده بود

 همانطورکه به هم خیره شده بودیم، صدای عمه ثریا از

 .بیرون شنیده شد

 ها پسندیدید؟ بچه -

 ام نشاند ای روی پیشانی ها بوسه کارن مانند برق گرفته

 .و عقب رفت. خندیدم و به او اشاره کردم بیرون برود

 :رو به عمه گفتم

 ...عمه شما هم بیا لباس رو توی تنم ببین -

 کارن بیرون رفت و عمه وارد شد. با دیدن من در آن

 :چشمانم جمع شد و گفت لباس زیبا اشک در

 .ها شدی... خوشگلم عین فرشته -

 بغلم کرد و مرا بوسید. هیجان وشادی در چشمانش

 موج میزد. خوشحال بودم با همراه کردنش با خودمان
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 ی عاطفی را عمیقتر کردم. هر خریدی که این رابطه

 میکردیم از ته دل ذوق میزد و تبریک میگفت... گاهی

 رش خالی میدیدم و دلمجای مادرم را در کنا
 ...میگرفت... اما اجازه ندادم این حس و جای خالی

 .شادیم را زایل کند

 بعد از پرو لباس عروس در رستورانی که در همان

 ی حوالی قرار داشت، ناهار خوردیم و برای خرید حلقه

 ازدواج به سمت طالفروشیهای خیابان کریمخان تغییر

 .مسیر دادیم

 از خریدهای درون لیست به خانه بعد از خرید یکسری

 برگشتیم. ثریا حال خوبی نداشت و رنگ زردش گواه

 بود. دلم برایش میسوخت. خیلی تالش میکرد، کسی

 متوجه حال بدش نشود. با رفتاری که از او میدیدم،

 باورم نمیشد همان ثریایی بود که با کینه به من نگاه

 ی مهربانمیکرد... رفتار خوب دایی کامران از او فرد

 .و معقول ساخته بود

 دست سردش را گرفتم و با هم وارد عمارت شدیم. قبل

 از رسیدن به ساختمان عمارت جلویش ایستادم. هنوز

 کارن نیامده بود و بهترین زمان برای گفتن حرف دلم

 بود. انقدر سرگرم خرید و تهیه وسایل عروسی بودیم،

 ست وگاهی فراموشم میشد، ثریا با چه مشکالتی د
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 پنجه نرم میکند. تعداد دیالیزهایش در هفته بیشتر شده

 بود و رژیم غذایی رقمش را کشیده بود. دل به دریا

 .زدم و نیتم را به زبان راندم
 .عمه میخواستم در یه موردی با شما صحبت کنم -

 :نگاهش کنجکاوانه روی لبهایم زوم شد و گفت

 مشکلی پیش اومده؟ -

 بل از عروسی با هم آزمایش خوننه... اما میخوام ق -

 بدیم برای پیوند کلیه... انشاهلل اگه سازگاری داشتیم بعد

 .از عروسی جراحی انجام بدیم

 مات و مبهوت به چشمانم خیره شد. باورش نمیشد چه

 شنیده... با صدایی که بیشتر از ضعف جسمانی می

 :لرزید، زمزمه کرد

 وازم موردشوخی خوبی نیست... برو به فکر خرید ل -

 .نیازت باش

 به سمت عمارت چرخید، خواست از کنارم گذر کند که

 :دستش را گرفتم و با مهربانی گفتم

 شوخی نیست عمه... میخوام از این درد و رنج -

 ....نجات پیدا کنی... شما االن به غیر از عمه و زندایی

 ...مادر همسرمی... نمیتونم درد و رنجتون رو ببینم

 اش میلرزید. اشک در کرد. چانه با بغض نگاهم

 :چشمانش حلقه زد و با ناراحتی گفت
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 با این کارت بیشتر عذابم میدی.... من لیاقت این -

 .سخاوت و مهربونی تورو ندارم
 .ای افتاده به سمت عمارت قدم تند کرد و رفت با شانه

 هاج و واج نگاهش کردم. فکر میکردم از شنیدن این

 بار در مورد موضوعیخبر خوشحال شود اما هر

 تصوراتی داشتم، ک ِل تصوراتم برعکس از آب در

 میآمد. آهی کشیدم و به انتظار کارن ایستادم. همین که

 کارن وارد حیاط شد، جانان از عمارت بیرون زد و با

 :چشمان پراشک به سمت کارن دوید و گفت

 ...کارن، منو از این دیوونه خونه ببر بیرون -

 :یستادم و پرسیدمبا تعجب کنارش ا

 چی شده جانان؟ -

 :با نگاهی پر اشک سری تکان داد و گفت

 !ی ننگ خانواده میدونه پدربزرگ... منو مایه -

 :کارن نچی کرد و گفت

 بهشون حق بده جانان... اون با افکار هفتاد سال -

 پیش به زندگی نگاه میکنه... نمیتونه حال تورو درک

 .کنه

 :غرید با گریه روی سرش کوبید و

 هام ایراد مگه تقصیر منه خاک برسره که هورمون -

 داره و ترنسم؟ این همه سال پنهون کردم جز عذاب
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 روحی و افسردگی چیزی برام نداشت... حاال که
 میخوام هویت خودم رو برگردونم چرا این طور

 برخورد میکنن؟

 :کارن نچی کرد و دستش را گرفت. به آرامی گفت

 . کمکم میفهمن این یه مشکله وبهشون فرصت بده.. -

 .قابل درمان

 

 :با گریه دستانش را در هوا تکان داد و گفت

 االن چهارماهه تحت نظر روانپزشکایی هستم که در -

 ای میرسند نوع خود بینظیرن... اونا دارن به نتیجه

 که خودم بعد از سالها رسیدم... اونوقت پدربزرگ

 طور شدم... تومیگه، تأثیر زندگی در غربه که این 

 برو باهاش حرف بزن... به خدا یه بالیی س ِر خودم

 .میآرم تا همه از ش ّرم خالص شن

 :با ناراحتی سری تکان دادم و گفتم

 جانان انقدر منفعل رفتار نکن... به قول خودت این -

 همه سال با این مشکل کنار اومدی... کمی صبوری کن

 .تا بپذیرن

 :ینه بیرون داد و گفتکارن نفسش را با حرص از س
 سری بعد که وقت دکتر داشتی، پدربزرگ رو با -

 خودمون میبریم... شاید از زبون دکتر بشنوه براش
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 .باورپذیرتر باشه

 بعد از کمی حرف زدن، جانان آرام گرفت. با چشمان

 پراشک به سمت در خروجی قدم برداشت. کارن نچی

 ارت هولکرد و گام بلندی برداشت و او را به سمت عم

 :داد و گفت

 ها قهر نکن... اون پیرمرد دنیا رو از دید عین بچه -

 خودش قضاوت میکنه... بابای خودت با این همه

 تحصیالت و زندگی در اون فضای باز هنوز با تو

 مشکل داره... با فرار کردن از مشکل فقط خودت رو

 خسته میکنی... بریم تو خودم با پدربزرگ حرف

 .میزنم

 .ه ثریا از در ورودی عمارت به گوش رسیدصدای عم

 .ها هوا گرمه... زود بیاین تو تا گرمازده نشدین بچه -

 خیس عرق بودم و حال خراب جانان مرا از گرمای

 سوزانی که مواد مذاب درون مغزم میریخت، غافل

 کرد. با هم وارد عمارت شدیم. کارن با اینکه خسته

 اتاق پدربزرگ بود، بدون اینکه آبی بنوشد، به سمت

 رفت. من و جانان رفتنش را به نظاره نشستیم. عمه

 ثریا که از موضوع با خبر شده بود، کنار جانان نشست
 و به او دلداری میداد. من به این فکربودم، باید سالها

 میجنگیدیم تا به دیگران... مخصوصا عزیزان و اقوام
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 درجه یک بیاموزیم نباید در زندگی خصوصی

 ن دخالت کنند! نباید دنیا را با فهم و درکهایشا بچه

 ...خودمان قضاوت کنیم

 ای به همین قضاوتهاست که سالها ما را اندر خم کوچه

 اسم )حرف مردم( نگه داشته... حرف مردمی که بدون

 هیچ آگاهی از احواالت شخص چه آبروهایی را برباد

 وزنجیر شده به پای آزادی فردی میدهد. آبرویی که غل

 .گران حق خود میدانند در موردش حرفها بزنندو دی

 وقتی به خودم نگاه میکنم من هم از این مسئله

 مستثناءنبودم و نیستم... رفتارم با فاطمه در اوایل

 ...ی سنتی دانشگاه همین طور بود. تربیت غلط جامعه

 ی ما را قاضی زندگی و رفتار دیگران و کور همه

 !معایب خود کرد

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

 :دکتر درمانگر تراپیست ابرویی باال داد و پرسید

 بیشتر در چه مواقعی حالش بد میشه؟ -

 :کارن ابرو درهم کشید و جواب داد
 وقتی از پشت سر دست روی شونهش میذارم یا -

 .لمسش میکنم

 وقتی شما رو میبینه و لمسش میکنی، چه واکنشی -

 نشون میده؟
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 ش سخت بود ازعرق روی پیشانیاش نشست. برای

 روابط خصوصی خودش با نامزدش در حضور خانم

 دکتری که بار اول بود، او را میدید حرف بزند. نفس

 :عمیقی کشید و گفت

 مشکلش کمتره... گاهی زمان بوسیدن همراهیم -

 ...هاش زیر دستم منقبض میشه میکنه اما ماهیچه

 وقتی عقب میکشم، عذاب وجدان میگیره و بغض

 فهمم دوستم داره اما این حس آزارشمیکنه... می

 .میده

 فقط بغض میکنه و درحد گریهس؟ -

 .بله -

 :خانم دکتر نچی کرد و گفت

 به خاطر مشکلی که در گذشته براش پیش اومده این -

 امر طبیعیه... خوشبختانه این مشکل قابل درمانه و

 .البته به زمان بیشتری احتیاج دارید

 شکلی نداشته باشه؟ممکنه روزی برسه که هیچ م -
 بله... فوبیای نامزدتون حاد نیست. افرادی هستند که -

 چه غریبه چه آشنا کوچکترین تماسی باهاشون داشته

 باشه حالشون بد میشه و خشکشون میزنه یا به

 ی خزان با این ترس گریهی شدید میوفتن... اما مقابله

 ی بد خیلی خوب بوده... اینکه بعد از اون تجربه
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 ه به جنس مخالف اعتماد کنه و عاشق بشه یکیتونست

 ...های مثبته از جنبه

 :کارن با نگرانی دستی میان موهایش کشید و گفت

 یک ماه دیگه عروسیمونه... میترسم نتونه رابطه -

 رو تحمل کنه... باید چه کار کنم؟

 از خودش پرسیدی که آمادگی این رابطه رو داره یا -

 نه؟

 :گفتکارن سری تکان داد و 

 میگه مشکلی نداره... اما فکر میکنم به خاطر اینکه -

 ...من ناراحت نشم، سکوت کرده

 .بهتره در این مورد با حضور خودش حرف بزنیم -

 کارن از روی صندلی بلند شد و از اتاق بیرون رفت و

 بعد از چند ثانیه با خزان به اتاق برگشت. هر دو

 :کرد و گفت روبروی دکتر نشستند. دکتر رو به خزان

 از نامزدت شنیدم تا یه ماهه دیگه مراسم عروسی -

 ...دارید
 با استرس انگشتانش را درهم قفل کرد و زمزمهوار

 :پاسخ داد

 .بله همین طوره -

 :دکتر نفس عمیقی کشید و گفت

 ی زناشوویی رو داری؟ آمادگی ایجاد رابطه -
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 خزان سرش را پایین انداخت و به دستان لرزانش نگاه

 :کرد. کارن با استرس کنار گوشش گفت

 .واقعیت رو بگو -

 با چشمان پراشک به چشمان منتظر کارن خیره شد و

 :گفت

 میترسم نتونم اونی باشم که تو میخوای... نمیدونم -

 !در شرایط قرار بگیرم چه حالی بهم دست میده

 :کارن با مهربانی گفت

 من، تورو همین جوری که هستی میخوام... خانم -

 دکتر گفتن که حالت خوب میشه... فقط باید درمان رو

 .جدی بگیریم

 :دکتر صدایش را صاف کرد و با لبخندی گفت
 خوبه که همسری داری که درکت میکنه... اگه کمی -

 تمرین کنی و تالش کنی، میتونی این دوران رو پشت

 .سر بذازی

 ی به کارن اشارهای کرد و کارن دستش را روی شانه

 شت. لرزی خفیف وجود دخترک را لرزاند وخزان گذا

 کارن با ناراحتی به دکتر خیره شد. دکتر رو به خزان

 :کرد و گفت

 در این اتاق کسی حضور داره که تو ازش بترسی؟ -
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 :خزان با چشمان پراشک گفت

 .نه -

 به مردی که کنارت نشسته... اعتماد کامل داری؟ -

 :تخزان سرش را رو به پایین تکان داد و گف

 .بله -

 پس چرا ترسیدی؟ -

 .نمیدونم... واکنشم غیرارادی بود -

 :با نگرانی به کارن نگاه کرد و گفت

 .ببخشید -

 ی آتش بود. از اینکه خزان کارن از درون کوره

 .اینگونه عذاب میکشید، اعصابش به هم میریخت

 :دکتر رو به کارن کرد و گفت

 .دستش رو بگیر -
 را پیش برد و دست کارناین بار خزان خودش دستش 

 را گرفت. لرز انگشتانش با گرمای دست کارن آرام

 :گرفت. نفس عمیقی کشید و گفت

 .خوبم -

 :دکتر با مهربانی گفت

 ...ت بذاره خزان االن کارن میخواد دست روی شونه -

 .میدونی که اون به تو آسیب نمیزنه... ریلکس باش

 رو به خزان بعد از چند تمرین دیگر دکتر لبخندی زد و
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 :گفت

 عروس خانوم تو یکی از مراجعین خوب و -

 تأثیرپذیری... بهت قول میدم به شش ماه نرسیده این

 حس بد رو فراموش کنی... از این جلسه به بعد همیشه

 همراه همسرت و یکی از اعضای خانواده ترجیحا

 .آقایی که محرمتون باشه، در مطب حضور پیدا کنین

 :رو به کارن گفت

 بهتره باهم بیشتر وقت بگذرونید. تا خزان به لمس -

 شدن عادت کنه. مراسم عروسی رو هم بذارید برای

 زمانی که از لحاظ روحی آمادگیش رو داشته باشه. اگه

 ...در چنین شرایطی اتفاقی بیفته

 لبخند زنان به خزان نیم نگاهی انداخت و رو به کارن

 :گفت
 از حد روعروس خوشگلمون نباید استرس بیش  -

 تحمل کنه... حاال که خودش همکاری میکنه، بهتره

 شما هم صبوری به خرج بدید. داروهایی که بهش

 ...میدم در روند درمانش خیلی مؤثره

 بعد از گرفتن نسخه هر دو از روی صندلی بلند شدند و

 از اتاق خارج شدند. کارن به آرامی او را به سمت

 .خود چرخی زد ماشین هدایت کرد و با کالفگی دور

 دیدن ناراحتی دختری که قلبش را به تسخیر خود
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 درآورده بود، عذابش میداد. هر چه به زمان عروسی

 نزدیکتر میشدند، نگرانی را بیشتر در نگاه و رفتار

 خزان حس کرده بود اما فکر میکرد این استرس

 ....طبیعیست

 هر چه خزان سعی در کتمان احساسش داشت او به

 و پریشانیاش را حس میکرد. نفس خوبی تشویش

 عمیقی کشید و پشت فرمان نشست. نگاهش را روی

 :ی خزان ثابت نگه داشت و گفت صورت رنگ پریده

 به مامان و بابا میگم مراسم رو به شب عید -

 بندازن... توی این چند ماه تو با خیال راحت به درمانت

 .فکر کن

 :خزان با بغض نگاهش کرد و گفت

 ...میتونم -
 :نفسش را پرصدا از سینه بیرون داد و گفت

 نه... نمیخوام با این احساس بدی که داری نزدیکت -

 ...شم... نمیخوام حس بدی بهم داشته باشی

 :خزان با استرس میان حرفش پرید

 ...حس بدی به تو ندارم -

 کارن دستش را روی دستان سرد و لرزان او گذاشت و

 :با مهربانی لبخند زد و گفت

 وقتی توی یه خونه و زیر یه سقف باشیم، نمیتونم -
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 به احساس و غریزهم افسار بزنم... منی که مدتهاست

 مشتاق داشتنت هستم به خودم اعتماد ندارم... از طرفی

 .انقدر برام عزیزی که نمیتونم رنجت رو ببینم

 .خزان با شرمندگی سرش را پایین انداخت

 ... اگه اصرارمتأسفم... نمیخواستم این طور بشه -

 .خانوم دکتر نبود، تو رو به مطب نمیبردم

 

 :کارن سری تکان داد و گفت

 این چه حرفیه خزان؟ این مدت من فقط سکوتت رو -

 دیدم... از حس تو هیچ خبری نداشتم. فکر میکردم
 ها عادیه... چون تو یه دختر بودی و اون منقبض شدن

 ...ه بودیقبال لمس شدنهای این چنینی رو تجربه نکرد

 اگه ایام عید اون اتفاقات نمیوفتاد، من دلیل این حالت

 رو هیچ وقت نمیفهمیدم... چرا انقدر حست رو پنهون

 میکردی؟

 .نگران بودم از دستت بدم -

 با کالفگی موهایش را به چنگ گرفت و به روبرو خیره

 شد. نمیخواست با نشان دادن حسش او را بیشتر

 :آرامی گفت نگران کند. نچی کرد و به

 به عشقم شک داشتی؟ -

 :خزان با نگرانی به صورتش خیره شد و گفت
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 نه... اصال... نمیدونم چطور بگم... واقعا برام سخت -

 بود که حسم رو بهت بگم... دایی کامران متوجه حالم

 شده بود و این دکتر رو بهم معرفی کرد. فکر میکردم

 به مراسمزودتر از اینها حالم خوب شه... از وقتی 

 ...نزدیک شدیم استرسم بیشتر شد

 چرا؟ -

 ی نزدیک رو تحمل کنم چون میترسیدم نتونم رابطه -

 .و توی ذوقت بخوره
 وقتی این همه نگرانی چرا به خودم نمیگی؟ چرا باید-

 از زبون دکترت بشنوم؟ قرارمون اعتماد و صداقت بود

 یا نه؟

 کان دادخزان سرش را به تأیید حرف او رو به پایین ت

 و سکوت کرد. کارن نفس عمیقی کشید و با ناراحتی

 :گفت

 چرا انقدر از من دوری؟ -

 :خزان به گریه افتاد و گفت

 دور نیستم، فقط خیلی دوستت دارم. فکر میکردم این -

 عشق میتونه این حس بد رو پس بزنه... دکتر میگه

 ...همین حس حالم رو متعادلتر از معمول نگه داشته

 مال بودن دارم میجنگم... اما نشد که بهبرای نر

 !تنهایی این راهو ادامه بدم
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 :کارن نچی کرد و گفت

 به پدرم میگم، زودتر یه عقد ساده بگیریم و جشن -

 رو برای عروسی بذاریم. باید بیشتر در کنارهم

 ...باشیم

 :خزان با ابرویی باال پریده گفت

 عقد؟ -

 نوازش کرد و اش را کارن با انگشت سبابه روی گونه

 با مهربانی و عشقی که در چشمانش موج میزد به
 چشمان زیبای خزان خیره شد. با لحنی آمیخته به

 :شیطنت گفت

 باید خودم دست به کار شم... نمیشه بچه مثبت -

 .بود... قول میدم زودتر از شش ماه حالت خوب شه

 چشمکی زد و ماشین را روشن کرد. ضبط را روشن

 کمی زیاد کرد. ماشین که به حرکت کرد و صدایش را

 در آمد، خزان لبخندی روی لبش نشست و اشکش را

 پاک کرد. با عشق به صورت مرد زندگیش خیره شد و

 :گفت

 .وار ممنون که هستی... عاشقتم دیوونه -

 :کارن خندید و لپش را کشید

 هر دو خندیدند و به خیابان پر ترافیک خیره شدند. هر

 کر میکردند، که قرار بود در کنار همکدام به آیندهای ف
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 رقم بخورد. خزان امیدوارتر از هفتهی پیش به آینده

 نگاه میکرد و کارن مصممتر از قبل به داشتن یک

 .پریانش فکر میکرد ی حساب شده با دخترشاه رابطه

 .یقین داشت از پس این ماجرا برخواهد آمد

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

 ر گوشم پایین آوردم. فاطمهلبخند زنان گوشی را از کنا

 :کنارم ایستاد و گفت
 چه خبر؟ -

 :با خوشحالی نگاهش کردم و گفتم

 .باالخره راحت شد -

 :فاطمه لبخندی زد و گفت

 خدا رو شکر... خوشحال شدم. چقدر خوب میشد دنیا -

 .برای افرادی مثل شروین همیشه جهنم میشد

 ون زناینم از لطف و کمک دایی کامران بود. اگه ا -

 رو توی زندگیش نمیفرستاد... محال بود فرناز به این

 .راحتی از شرش خالص شه

 چند وقت براش زندان بریدن؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و دستی روی موهای پریشانم

 :کشیدم و پاسخ دادم

 پنج سال... هم روابط نامشروع داشته هم مواد مخدر -

 !ش پیدا کردن توی خونه
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 چی کار کنه؟حاال فرناز میخواد  -

 :لبخندی زدم و گفتم

 تشویقش کردم تا به درسش ادامه بده... این جوری -

 .بهتر میتونه راه زندگیش رو پیدا کنه

 ...خیلی هول بود که شونزده سالگی ازدواج کرد -

 انگار دنیای بعضیا فقط توی شوهر کردن خالصه

 .میشه
 :با افسوس سری تکان دادم و گفتم

 وندن رو دوست نداشت. خب بهفرناز زیاد درس خ -

 شروین هم عالقه داشت... پسرداییش بود و این عالقه

 همچین عجیبم نبود. اما حاال که سرخورده شده و این

 شکست بار منفی زیادی براش داشته... باید سرش رو

 ...با چیزی گرم کنه که بهش امید به ساختن رو بده

 .قول دادم کمکش کنم

 را روی سرش انداخت و فاطمه لبخندی زد و شالش

 :گفت

 .هر کمکی الزم باشه روی منم حساب کن -

 

 تازه متوجه لباسای بیرونش شدم. ابرویی باال دادم و

 :گفتم

 کجا به سالمتی؟ -
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 حاال که ترم تابستونی برداشتم و به خونه برنگشتم -

 ...باید سرمو به کاری گرم کنم

 :لبخندی زدم و پرسیدم

 مثال چه کاری؟ -
 :سرخ شد و به آهستگی گفت صورتش

 خب... راستش رو بخوای... کوروش خان گفته یه -

 سر برم شرکتشون... انگار میتونه یه کاری برام

 .ردیف کنه... البته اگه فروغ مانع تراشی نکنه

 لبخندی روی لبم ظاهر شد. از ته دل برایش خوشحال

 بودم. حال روحیاش خیلی بهتر شده بود. سری تکان

 :فتمدادم و گ

 ...وپرش ریخته... نگران اون نباش فروغ کرک -

 بابای بهترین اتفاقا نگران اونم... هر چی باشه زن -

 .دوستمه

 :خندیدم و با دست روی بازویش کوبیدم و گفتم

 خفه بابا... راستی پدرت مشکلی با کار کردنت نداره؟ -

 ...نه... کوروش خان خودش باهاش تماس گرفت -

 توی کالم این خانواده وجود داره نمیدونم چه سحری

 .که بابام روی حرفشون )نه( نمییاره

 خندیدم و با دست او را به سمت بیرون هدایت کردم و

 :گفتم
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 عزیزم خانوادگی محبوب دلهاییم... برو که کوروش -

 .خان منتظرته

 :خندید و گفت

 ...مرده شور... محبوب دلها -
 ش را از زیر شالبا دهان کجی ادایم را در آورد. موهای

 :کشیدم و با لحن شوخی گفتم

 .کاری نکن مغضوب دلها شم و حالتو جا بیارم -

 .کنان از زیر دستم فرار کرد و رفت زنان و خنده جیغ

 سکوت جای خالیش را پر کرد. نگاهی به ساعت

 .ی هیچ کاری نداشتم انداختم. هوا گرم بود و حوصله

 در حال دوش آب ولرم گرفتم و کمی سرحال شدم.

 ای به در را به سشوار کشیدن بودم که صدای تقه

 زحمت شنیدم. سشوار را خاموش کردم و در را باز

 .ی خندانش قند توی دلم آب شد  کردم. با دیدن چهره

 برق نگاهش زنجیری به دور قلبم بسته بود که مرا با

 .خود به قعر جام عسلش فرو میبرد

 سالم بانو... خوبی عشقم؟ -

 تم و راه را برایش باز کردم. از وقتی محرم همکنار رف

 شده بودیم کشش خاصی نسبت به او در دلم ایجاد شده

 .بود

 .خوش اومدی عزیزم... بیا تو -
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 از همان جایی که ایستاده بود، به داخل سرک کشید و

 :گفت

 تنهایی؟ -

 ...اوهوم... داداشت قاپ دوستم رو بدجور دزدیده -
 رون از سوئیت در آورد و واردخندید و کفشهایش را بی

 :شد. در را بست و با نگاهی پرشیطنت گفت

 .مگه بده؟ داداشم به این خوبی و آقایی -

 کی گفته بده؟ -

 .طوری گفتی انگار کار خالفی ازش سرزده -

 :خندیدم و به سمت اجاق گاز رفتم و گفتم

 خالفی باالتر از این که با این سن و سال قاپ یه -

 اله رو دزدیده؟دختر بیست س

 زیر کتری را روشن کردم و تا به سمت عقب چرخیدم

 :گفت

 ناز کجا معلوم؟ شاید دوست تو قاپ داداش جنتلم-

 ...منو دزدیده باشه

 :و گفتمخندیدم 

 ی نطنزه؟ اوه اوه... داداشتون تحفه -

 چه جورم... ما خانوادتاً هواخواه زیاد داریم... یکیش -

 .االن داره با چشماش منو قورت میده

 :زمزمه کردماش خندهای کردم و  از پرروگی
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 جانان فکر کنم چشمات چپول شده و برعکس میبینی -

 ...من

حضورش واکنش مثبت نشان میداد.  ضمیر ناخوداگاهم به

دستان مردانه و حامی قرار نیست، آسیبی به  میدانستم این

 .روانم بزند روح و

 سرم را عقب بردم و نگاهم را به چشمانش قفل زدم و

 :موار گفت زمزمه

 میدونی چقدر عاشقتم؟ -

 :لبخندی زد و با بدجنسی ابرو باال داد و گفت

 .نه... مقدارش رو باید نشونم بدی -

خاطرات پاک  کاش میتونستم با هیپتونیزم اون لعنتی رو از -

 !کنم

میگرفت. با  هر وقت او را این گونه ناراحت میدیدم، بغضم

 :چانهای لرزان گفتم

 ...هام غیرارادایه پاک شده اما این انقباض ماهیچه -

 ...االن خیلی بهتر از دو ماه گذشته شدم

 :مهربانی گفتام گذاشت و با  دستش را روی چانه

وقتی  میدونم عشقم... اما دنیا روی سرم خراب میشه -

 .ناراحتیت رو میبینم
 :گفتم

 تا وقتی کسی مثل تو کنارمه ناراحت نیستم... از -
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 اینکه باعث ناراحتی تو میشم از دست خودم عصبی

 .میشم

 لی برام عزیزی... هیچ وقت نگران نباش... تا آخرخی -

 دنیا برات صبوری میکنم... انقدر مردونگی توی

 وجودم هست که افسار بزنم به احساسی که در حال

 طغیانه... با اینکه حضورت این طغیان رو بیشتر

 میکنه اما سالمتی و خواست قلبی تو به خواست خودم

 .ارجحه
شدم. حاضر بودم برای این همه مردانگی  به چشمانش خیره

 .را فدا کنم و عشق جانم

 ...باشم کاش لیاقت این همه عشق و احترامت رو داشته -

 م بذاری و بیشتر از اینا لیاقتته... بذار پا توی خونه -

 تاج سرم بشی... بهت نشون میدم کارن کیه و برای

 .عشقش چه جوری جون میده

 :لب زدم با بغضی عاشقانه

 من، جونت رو نمیخوام... فقط عشقت و حضورت -

 رو میخوام... قول بده هیچ وقت این حس خوب رو ازم

 ...نگیری

 :گفت

 ...تا آخر دنیا نوکرتم -

 مرا بهقش عشی چشمم سرازیر شد.  از گوشه اشک ذوق
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 ی طالیی عشق آسمان رساند و پروانه باالترین طبقه

 دور قلبم به چرخش درآمدند. دلم میخواست زمان و

 مکان از حرکت میایستاد و تا ابد این حس خوب پایدار

ی خود  محتاطانه و آرام پیش میرفت. مرا تشنه میماند. کارن

 و خود به اوج احساس میرسید...  میکرد

 .ش هر دوی ما را از جا پراند صدای زنگ گوشیا

از روی رضایت روی لبهایش نقش  به هم خیره شدیم. لبخندی

 :بست و گفت

 ی آب حیاتی؟ میدونستی چشمه -

کردم و  لبخندی زدم و پلک روی هم گذاشتم. پلکهایم را باز

 :لبهایم را به آرامی تکان دادم

 .تو خود آب حیاتی -

 صدای زنگ گوشی پارازیت میانداخت روی احساساتی

 ای به جیبش کردم و که به جوشش درآمده بود. اشاره

 :گفتم

 .جواب بده... شاید عمه باشه -

 با عجله دستش را درون جیب شلوار جینش فرو برد و

 ادرش نفسگوشیاش را بیرون کشید. با دیدن اسم م

 عمیقی کشید تا حال عادی پیدا کند. ابرویی باال داد و

 .تماس را برقرار کرد

 !سالم مامان... جانم -
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 :بعد از کمی گوش دادن رنگش پرید و گفت

 بابا کجاست؟ -

.....- 

 ...االن میام -

 با نگرانی و دستانی که به لرز افتاده بود، گوشی را

 :درون جیبش قرار داد و گفت

 .مامان بده... باید ببرمش بیمارستانحال  -

 دایی کجاست؟ -

 .رفته سر یه پروژه توی کردان... مامان تنهاست -

 :با نگرانی به سمت اتاق دویدم و گفتم

 .منم میام -

 

 - نمخواد تو...

 - زمه منم باشمچرا ال.

 ده دقیقه بیشتر طول نکشید که کنار آپارتمانشان توقف

 :هم کرد و گفتکردیم. کارن با نگرانی نگا

 ...تو همین جا باش االن میارمش -
 وقتی با ثریا برگشت با ترس به چهرهی رنگپریدهاش

 خیره شدم. هیچ رمقی برای جواب دادن احوالپرسیام

 اش تکیه نداشت. درد داشت و کارن او را روی شانه

 داده بود. وقتی سوار ماشین شدند، به سرعت به سمت
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 .بیمارستان حرکت کرد

 ن دکترز رسیدن به بیمارستان و پیج کردبعد ا

 متخصصش به سرعت آزمایش و سونوگرافی و

 رادیولوژی انجام شد. دکتر با تأسف سری تکان داد و

 :گفت

 متأسفانه دیگه دیالیز جواب نمیده و باید هر چه -

 .زودتر عمل پیوند انجام بشه

 :کارن با ناراحتی دستی روی صورتش کشید و گفت

 ناسب پیدا نکردیم. اون دونفری هم کههنوز مورد م -

 .پیدا شدن، تطابق نداشتند

 :من با نگرانی میان حرفشان پریدم و گفتم

 آقای دکتر من گروه خون او مثبت دارم... میشه ازم -

 آزمایش خون بگیرید... اگه تطابق داشت با کمال میل

 .آمادهی این پیوند هستم

 :کارن با ناراحتی گفت

 .رم تو این کارو انجام بدیمامان گفته نذا -

 :دکتر که نگاهش بین ما میچرخید، با ناراحتی گفت
 ...اگه این کار انجام نشه، مادرتون زیاد دووم نمیاره -

 .شاید این خانم بتونه کمکشون کنه

 :بدون توجه به کارن رو به دکتر گفتم

 .من آمادهی آزمایش هستم -
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 .کشید کارن با نگرانی و ناراحتی دستی روی صورتش

 :با صدایی خشدار و درمانده گفت

 نمیخوام به خاطر من دست به این کار بزنی و -

 !سالمتیت رو به خطر بندازی

 :با اخم نگاهش کردم و گفتم

 من یه انسانم کارن... عمه هر کاری کرده باشه -

 خودش میدونه و اعمالش... نمیتونم ساکت بشینم و

 ه غریبه هم بودمنتظر از بین رفتنش باشم. اون زن اگ

 براش اینکار رو میکردم... چه برسه به اینکه مادر

 توست و وجود تو رو به من هدیه داده... هرکاری

 ...برای سالمتیش میکنم

 دکتر به سرعت به پرستار کنار دستش چیزی گفت و

 مرا برای آزمایش به قسمت آزمایشگاه برد. نمونهی

 عمه دوبارهخون گرفته شد و در سالن انتظار نشستیم. 

 زیر دستگاه دیالیز بود و حال خرابی داشت. بیماری

 .دیابتش حالش را وخیمتر کرده بود
 چند ساعتی طول کشید تا جواب آزمایش آماده شد و

 چه دقایق پراسترسی را گذراندیم. با پیچیدن خبر

 پدربزرگ و کوروش و دایی کامران به بیمارستان

 بود و به اوآمدند. کوروش کنار برادرش ایستاده 

 دلداری میداد. دایی کامران و پدربزرگ صحبتهایی با
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 من کردند تا به اجبار تن به چنین کاری ندهم اما من

 مصمم ایستادم و آمادگیم را اعالم کردم. چون پدرم در

 دسترس نبود از پدربزرگ اجازهی عمل را گرفتند و

 بستری شدم. باید یک روز تحت نظر قرار میگرفتم تا

 .اتاق عمل آماده شومبرای 

 .کارن نگاهش قدرشناسانه روی صورتم میچرخید

 اتاق خصوصی گرفته بود تا به راحتی کنارم بماند. تا

 .زمان انجام عمل کارن دلهره و استرس شدیدی داشت

 به طوری که استرسش را به من هم منتقل کرد. وقتی

 نفسم تنگ شد، پرستار وارد اتاق شد و با خنده کارن

 :اتاق بیرون انداخت و گفترا از 

 ...مسبب تمام استرسش شمایی. بهتره تنها باشه -

 :کارن مظلومانه نگاهی به پرستار کرد و گفت

 مطمئناً اتفاق بدی برای خانومم رخ نمیده؟ -

 :پرستار لبخندی زد و گفت
 خیالتون راحت هیچ اتفاقی براشون نمیفته... خیلی از -

 شه و وضعیت بحرانیخانوادهها وقتی کلیه پیدا نمی

 میشه اعضاء خانواده داوطلب پیوند میشن و هیچ

 .اتفاقی هم براشون نمیفته

 با اصرار پرستار کارن از اتاق بیرون رفت. شب قبل از

 خواب دعا خواندم و از مادرم خواستم تا در این عمل
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 کمک کند. با آرامشی توصیف ناپذیر به خواب آرامی

 .فرو رفتم

 ر حال گل چیدن بودم که صدایی ازمیان دشت پرگلی د

 درون اسمم را صدا کرد. بی اراده سرم را رو به باال

 گرفتم و به اطراف نگاه کردم. دشت پرگل در نگاهم

 زیباییش دوچندان شد. زنی با لباس سرتاپا سفید با

 ی راست موهایی خرمایی که بافته شده بود و از شانه

 ای عجیب جاذبهرو به جلو آویزان بود، به سمتم آمد. 

 مرا به سمت آن زن میکشید. لبخند زن عمیق و

 عمیقتر میشد. رنگ نگاه آشنایش قلبم را لرزاند و

 تپش قلبم را باال برد. به سمتش دویدم و خودم را در

 آغوش گرم و نورانیش انداختم. دستان نرمش را روی

 موهایم کشید. حس سبکبالی بهم دست داد و خودم را

 :دم. با بغض اسمش را صدا زدمروی ابرها میدی

 مامان... باالخره اومدی سراغم؟ -
 لبخندی زد و دستانم را باال گرفت و بوسه زد بر

 پیشانیام... لبهایش تکان نمیخورد اما صدایش چون

 :آواز داوودی در گوشم پیچید

 .من همیشه کنارت بودم و هستم -

 .برام دعا کن مامان -

 تر کرده ها نورانی تهلبخند مهربانش او را چون فرش
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 :بود. دستش را روی موهایم کشید و گفت

 خدا مراقب دل مهربونته... بهترینها در انتظارته -

 .دخترم

 از عمه ناراحت نیستی؟ -

 از درون ترسی دلم را لرزاند. اینکه مادرم به این کار

 .راضی نباشد و برای همین به سراغم آمده

 

 . به من نداد رتاما چهرهی مهربانش مجال فکر بیش

 ناخوداگاهم پیچید و یری ضمصدایش در پس زمینه

 گفت:

 نیدر اینجا بغض و کینهای وجود نداره ...تا متو-

 کن نیبه دیگران مهربا.
 به یکباره نسیم خنکی وزید و چهرهی زیبایش کمرنگ

 شد. اسمش را باصدای بلند به زبان آوردم و دستم را

 باره از خواب پریدمبرای گرفتنش دراز کردم اما به یک

 .و خودم را روی تخت بیمارستان تنها دیدم

 خواب از سرم پرید و به دیوار روبرو خیره شدم. حس

 خوبی زیر پوستم جریان داشت. حس میکردم، حالم از

 ...همیشه بهتره

 نفس عمیقی کشیدم و از تخت پایین آمدم. پشت پنجره

 رویایستادم و به حیاط بیمارستان خیره شدم. کارن 
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 .یکی از نیمکتها نشسته بود. دایی کامران هم بود

 .با هم حرف میزدند و دستانشان گاهی تکان میخورد

 :به آسمان شب خیره شدم و زیر لب زمزمه کردم

 .مرسی مامان... خیلی دوستت دارم -

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

 .کامران و کارن با نگرانی کنار تخت ثریا ایستاده بودند

 اش هویدا بود. کارن ی رنگ پریده آثار درد در چهره

 :دست مادرش را در دست گرفت و گفت

 تحمل کن، به امید خدا فردا از این درد خالص -

 .میشی

 :چشمان ثریا پراشک شد و گفت
 نمیخوام با ناقص شدن خزان، حالم بهتر شه... دو -

 سه ماه پیش خودم بهش گفتم، راضی به این کارش

 .نیستم

 :ت دیگرش ایستاد و گفتکامران با نگرانی سم

 این چه حرفیه عزیزم... خزان با خواست خودش داره -

 این کارو میکنه. کارن خیلی باهاش حرف زد... اما

 !رهخودش به این عمل مص

 ی ثریا چکید و به آرامی زمزمه اشک داغی روی گونه

 :کرد

 تحمل این فداکاری رو از دختر کتایون ندارم... فکر -
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 ی که من با مادرش داشتم این کارونمیکردم با رفتار

 .انجام بده

 کامران با بغضی خفته که نفسش را بند آورده بود،

 :سری تکان داد و گفت

 یادت رفته، کتایون چقدر مهربون بود؟ خون کتایون -

 ...توی رگای خزانه

 دستی روی چشمان خیسش کشید و با بغض از اتاق

 :خارج شد. کارن نفس عمیقی کشید وگفت

 مان ناراحت نباش... این کار خزان پیوند خانوادگیما -

 ...رو عمیقتر میکنه و

 :ثریا سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت
 ...این فداکاری خنجری میشه توی قلب سیاهم -

 دستش را روی صورتش گذاشت و با غمی جانسوز

 :نالید

 کاش تا فردا زنده نباشم تا خزان منو شرمندهی -

 !خودش نکنه

 رن با ناراحتی خم شد و دستان مادرش را از رویکا

 صورتش کنار زد. با مهربانی بوسهای بر پیشانیاش

 :نشاند و گفت

 !این چه حرفیه مامان؟ داری ناراحتم میکنی -

 ثریا سکوت کرد و بغضش را قورت داد. قلبش تیر
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 میکشید. فکر اینکه دختر کتایون جانش را نجات دهد

 اند. از وقتی دلیل مرگاو را به مرز جنون میرس

 کتایون را فهمیده بود، کنج دلش غمی سنگین سایه

 افکنده بود. غمی که میدانست، منشأش چیست! او

 سفیر مرگ کتایون بود... با اینکه کامران و هومن خان

 او را بخشیده بودند، اما در این یک سالی که گذشت،

 .یک شب خواب راحت نداشت

 ب نده... خزان مثل دخترتمامان انقدر خودت رو عذا -

 میمونه... خیلی سعی کردم از این کار صرف نظر

 کنه... اما با تمام قلبش به این کار رضایت داره و

 .مشکلی پیش نمییاد
 :ثریا با صدایی که از درد و غم میلرزید، پاسخ داد

 ...همین کارش تیر توی قلبم میزنه -

 اریکارن لبخند کمرنگی روی لب نشاند و برای دلد

 :مادرش گفت

 یادتونه یه روز میگفتی، خزان نمیتونه دختری باشه -

 ...که

 تمومش کن... اون زمان برای انکار کارهای گذشته -

 ...داشتم دلیلی میوردم که خودمم میدونستم اشتباهه

 فقط میخواستم خزان بهم نزدیکتر نشه تا مثل امروز

 .ش نباشم شرمنده



 

 
1751 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 ها گذشته... شما هم هشرمنده نیستی مامان... گذشت -

 تاوان اشتباهت رو دادی و حاال روی خوش زندگی رو

 .داری میبینی... انقدر به خودت سخت نگیر

 اشک روی صورتش را خیس کرد و رویش را به سمت

 .پنجره برگرداند. هیچ کس از دلش خبر نداشت

 دردی که تمام وجودش را فرا گرفته بود، به اندازهی

 .میکرد، عذابآور نبود کاری که خزان در حقش

 حاضر بود بمیرد اما تکهای از وجود دختر کتایون را

 در بدنش نداشته باشد. با بغض دستش را تکان داد و

 :نالید
 تا فردا تنهام بذارید. میخوام با خدای خودم تنها -

 .باشم

 

 ی کنیمامان داری نگرانم م-

 ثریا دست کارن که روی دستش بود را باال برد و

 با عشق به صورت جذاب پسرش خیره شد و بوسید.

 :گفت

 ...خیلی دوستتون داشتم... اینو به کاوه هم بگو -

 :کارن با ترس میان حرفش پرید و گفت

 کاوه تونسته بلیط بگیره... پس فردا کنار تختت -

 ...ایستاده
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 بهش بگو همیشه برام عزیز بود... با اینکه ازم دور -

 ...بود به اندازه تو عزیز بود

 .خودش میدونه -

 نه... اون فکر میکنه تو عزیزدردونهی منی.... بهش -

 .هاش رو شبیه هم دوست داره بگو یه مادر همه بچه

 خودت بهش میگی... قرار نیست من پیغام رسون -

 .شما باشم
 چشمان ثریا پراشک شد و از کارن تقاضا کرد تا سرش

 رشی استخوانی پس را پایین ببرد. بوسهای روی گونه

 :زد و گفت

 .دعا کن به آرزوم برسم -

 :کارن با چشمان پراشک نگاهش کرد و گفت

 .آرزوت باید دیدن عروسی من باشه -

 .ثریا پلک روی هم فشرد و نفس عمیقی کشید

 :زمزمهوار گفت

 خیالم راحته خزان به خوبی میتونه، مراقب دلت -

 .باشه... درست مثل مادرش همه چیز تمومه

 ر حرف نزن، حالم بده... به خدا داریمامان اینطو -

 اعصابم رو خرد میکنی. شما باید برای فردا انرژی

 مثبت داشته باشی. امید به روزهای خوب... باید برای

 بچهی ما مادربزرگ مهربونی باشی... جای خالی عمه
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 .کتایون رو باید برای خزان پر کنی

 :ثریا لبخندی زد و گفت

 .نی میتونه باشهبچهی تو!... چه لذت شیری -

 :آهی کشید و پلک روی هم فشرد و زمزمه کرد

 تا فردا صبح تنهام بذارید... میخوام آرامش داشته -

 .باشم

 :کارن صورت مادرش را بوسید و گفت
 عاشقتم مامان... برای بودن در کنارم بجنگ... تو -

 ی آخر امید به میتونی... خدا خواست که در لحظه

 کر گذشته رو از سرت بیروندلمون برگرده... پس ف

 .کن و دل به مصلحت خدا بده

 ثریا عمیق نگاهش کرد و سر تکان داد. در سکوت با

 چشمان پراشکش پسرش را تا د ِم در بدرقه کرد. قربان

 ی قدوباالیش رفت. چقدر دلش برای کاوه تنگ صدقه

 شده بود. بعد از دقایقی که پرستار وارد اتاق شد تا

 چک کند، به گوشی کنار تخت اشارهعالئم حیاتیش را 

 :کرد و گفت

 .میشه گوشی رو به دستم بدید -

 .رمقش کشیده شده بود و توان تکان خوردن نداشت

 :پرستار با لبخند گوشی را به دستش داد و گفت

 انشاهلل فردا بعد از عمل از این همه درد و رنج راحت -
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 میشید. فقط باید امیدوار باشید و توکلتون به خدا

 .باشه

 سری به تأیید حرف پرستار تکان داد و گوشی را

 روشن کرد. شمارهی کاوه روی صفحه نمایشگر اشک

 اش چکاند. تماس را برقرار کرد و داغی روی گونه

 :صدای پسرش در گوشش طنین انداخت

 جانم مامان... خوبی عزیزم؟ -
 .ممنون... صدای تورو میشنوم بهترم -

 ... پس فردا صبح کنارتمعاشقتم مامان... انشاهلل -

 خیلی برات خوشحالم که از این درد راحت میشی

 .مامان

 میخواستم بدونی همیشه عاشقت بودم، پسرم... با -

 اینکه کامران رو به من ترجیح دادی اما همیشه مثل

 .کارن دوستت داشتم

 این چه حرفیه مامان... منم عاشقتم... صبر کن بیام -

 .دارم که بزنمایران... کلی حرف برات 

 کاوه شروع به حرف زدن کرد و با شوروشوقی که از

 .آمدنش داشت، سعی در خوشحال کردن مادرش داشت

 ...ثریا اشک میریخت و به صدای پسرش گوش میداد

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

 کارن صبح ساعت هفت به اتاقم آمد. چشمانم کاسهس
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 اش موج میزد. با بغض خون بود و نگرانی در چهره

 ام نشاند و حالم ی روی گونه ا ختم نشست و بوسهکنار ت

 را پرسید. علت حال بدش را جویا شدم. از حال بد

 :مادرش گفت. دلداریش دادم و گفتم

 ی نقاهت سرحال و قبراق خیالت راحت بعد از دوره -

 .میشه
 میترسم خزان... چشماش بیفروغ بود. ناامیدی تا -

 .ته قلبش نفوذ کرده

 ل از عمل باهاش حرف بزنم؟میخوای خودم قب -

 نه... خودم قبل از رفتن به اتاق عمل دوباره باهاش -

 حرف میزنم... تو باید آروم باشی... فقط دعا کن از

 این افکار منفی دست برداره و عمل موفقیت آمیز

 .باشه

 :دستش را گرفتم و با لبخندی گفتم

 ...خیالت راحت... دیشب مادرم رو به خواب دیدم -

 آروم و خوشحال بود. دلم روشنه... مادرتخیلی 

 احتماال استرس داره این طور رفتار میکنه. وقتی عمل

 .موفقیت آمیز باشه... حالش عوض میشه

 :بوسهای گرم روی پیشانیام نشاند و گفت

 ...با اینکه دلم نمیخواست اهدا کننده تو باشی اما -

 :با عشق نگاهش کردم و میان حرفش پریدم
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 تو، عمهی منه... از خون  ره عزیزم... ماداما ندار -

 خودمه... قول میدم از اتاق عمل بیرون بیاد و بهوش

 .بیاد همه حرفای دیشب فراموش میشه

 خدا کنه اینطور باشه... من که تا آخر عمر دربست -

 .نوکرتم

 .آقایی، عشقم -

 ای به در زد و به داخل اتاق سرک کشید و فاطمه تقه

 :گفت

 تم؟مزاحم نیس -

 :کارن خندید و از تخت فاصله گرفت و گفت

 نه بفرما... االنه که پرستارا من و بابا رو با جارو از -

 .بخش بیرون بندازن

 :فاطمه خندید و گفت

 .س حق دارن... اینجا بخش زنونه -

 

 بعد از کمی شوخی و خنده که مسببش فاطمه بود،

 کارن از اتاق بیرون رفت تا به مادرش سر بزند. با

 نگرانی کارن به من .حرفهای کارن دلم به شور افتاد

 هم سرایت کرد و تپش قلب گرفتم... ترس از اینکه ثریا

 ...عمل را نپذیرد، توی دلم ریشه کرد

 ی سختی را در اول راه دلم نمیخواست کارن ضربه
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 زندگیمان تجربه کند... افکار پریشانم فاطمه را نگران

 .کرده بود
 ...ت بده... نباید تپش قلبت باال برهخزان نگرانی برا -

 .حتما تا االن ثریا خانوم هم آروم شده

 فاطمه سعی در منحرف کرد ِن ذهنم داشت و با

 حرفهایی از کوروش و نیکا سرم را گرم کرد. اما وقتی

 بیحوصلگیم را دید، ساکت شد. دلهرهای غریب قلبم را

 یدهمیلرزاند و دلیلش را نمیدانستم. خواب خوبی که د

 بودم بهم امید داده بود اما حرفهای کارن حالم را منقلب

 ...کرد

 ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه پرستاری برای چک

 :کردن فشار خونم وارد اتاق شد. اخمی کرد و گفت

 چرا تپش قلبت باالست؟ -

 .چیزی نیست خوب میشم -

 استرس داری؟ -

 .نه -

 :فتنچی کرد و بستهای لباس روی تخت گذاشت و گ

 .ی دیگه اتاق عمل هستیم اینا رو بپوش تا ده دقیقه -

 سعی کن آروم باشی... همه مراقبتیم... هیچ اتفاق بدی

 .نمیفته

 از اتاق که خارج شد، با کمک فاطمه لباس سبز اتاق
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 عمل را پوشیدم. دستانم یخ کرده بود و حال تهوع

 الکرسی خواندم تا گرفتم. به خودم دلداری میدادم و آیه
 ضربان قلبم کاهش پیدا کند. وقتی روی تختی روان به

 سمت اتاق عمل میرفتم، منتظر کارن بودم. میخواستم

 دوباره صورت جذابش را ببینم و آرامش بگیرم. پشت

 ردر اتاق عمل ایستاده بود. با دیدن کارن که پشت د

 ی اتاق عمل ایستاده بود، لبخند روی لبم نشست. چهره

 .به آشوب کشیدنگران کارن دلم را 

 چی شده؟ -

 .مامان استرسش زیاد بود. میترسم دووم نیاره -

 :پرستاری که کنار تختم ایستاده بود، لبخندی زد و گفت

 !نگران نباشید، این استرس طبیعیه -

 ی تخت تکیه داد و روی صورتم خم دستانش را به لبه

 :ام نشاند و گفت ای روی پیشانی شد. بوسه

 لطفت رو فراموش نمیکنم... براتتا آخر عمر این  -

 .ی مهربون جبران میکنم، فرشته

 لبخندی زدم و در دو جام عسلیش غرق شد و

 :وار گفتم زمزمه

 ...عاشقتم کارن... همین که تو رو دارم برام کافیه -

 .ست لبخند و آرامشت برام بهترین هدیه

 عزیزمی پری دریایی خوشگلم... امیدوارم الیق این -
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 .و فداکاریت باشمهمه محبت 

 :پرستار خندهای کرد و گفت
 .این حرفاتون رو بذارید برای بعد... باید بریم -

 :کارن چشمکی زد و لب زد

 .عاشقتم -

 تخت به حرکت در آمد و از در ورودی اتاق عمل عبور

 کرد. بعد از وصل کردن سرمی به دستم و زدن آمپولی

 :بری کنارم ایستاد و گفت به دستم دکتر هوش

 .تا ده بشمار -

 ....یک دو سه چهار -

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

 کاوه رسیده بود و کارن با چشمان پرخون به استقبالش

 رفت. هر دو برادر در آغوش هم فرو رفتند و سر روی

 ی هم گذاشتند و مردانه گریستند. غم سنگینی شانه

 کمرشان را خم کرده بود. بعد از دقایقی کاوه سری

 :ا چشمانی پر اشک و لحنی پربغض گفتتکان داد و ب

 دارم میسوزم داداش... دیر رسیدم... نشد برای -

 .آخرین بار ببینمش

 :کارن با بغض سری تکان داد و گفت

 حالش خیلی بد بود، نمیشد عمل رو به تعویق -

 .بندازیم
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 :ی چمدان قفل کرد و گفت دستش را روی دسته

 .بریم که همه منتظرمونن -
 ی افتاده هر دو از فرودگاه خارج شدند. هرهای با شانه

 ی شلوغ پیش رویشان خیره شده دو در سکوت به جاده

 :هایش را پاک کرد و گفت بودند. کارن اشک

 ...از حرفهای قبل از عملش... دلم گواهی بد میداد -

 ...مامان رو تا به اون لحظه به اون حال ندیده بودم

 حال بابا چطوره؟ -

 عذاب وجدان داره که چرا زودتر خرابه... اونم -

 .کنارش نبوده... همه داغونیم

 ...خزان -

 اون بدتر از منه... از بس گریه کرده فشارش افت -

 ...کرد و بهش سرم زدن

 :کاوه آه سینه سوزی کشید و پرسید

 هنوز توی بیمارستانه؟ -

 .اوهوم... با شنیدن خبر اوضاع روحیش به هم خورد -

 ده بودن یا نه؟ش رو دراور کلیه -

 

 :کارن نچی کرد و با بغض گفت
 که مامان قلبش از کار افتاد، عمل رو متوقف همین -

 کرده بودن... وقتی احیای مامان جواب نداد، خزان رو
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 ...به ریکاوری بردن

 نفس عمیقی کشید و به جاده چشم دوخت. یاد نگاه پر

 اشک خزان و دردی که قلبش را میسوزاند، اشک را

 انش هدیه داد. بعد از یک ساعت به عمارتبه چشم

 .رسیدند

 بنر سیاهی باالی در عمارت زده شده بود. در باز بود

 و رفت و آمد دوست و آشنا را شاهد بودند. کل کوچه

 .را ماشینهای مدل باال اشغال کرده بود

 :کارن ماشین را گوشهای پارک کرد و گفت

 .تو برو توی عمارت.... من برم پیش خزان -

 کاوه با دیدن فرناز که کنار در ایستاده بود و با تلفن

 :حرف میزد، سری تکان داد و گفت

 این دختر برام آشنا نیست! میشناسیش؟ -

 :کارن با دقت به فرناز نگاهی کرد و گفت

 .خزانه... از شمال اومدهخواهر  -

 

 :کاوه ابرویی باال داد و گفت

 از خزان کوچیکتره؟ -

 :جکاوی کاوه را نداشت، گفتی کن کارن که حوصله

 .اوهوم -
 کاوه سری تکان داد و از ماشین پیاده شد. بعد از
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 برداشت ِن چمدانش از پشت ماشین به سمت عمارت

 .رفت

 کارن به سرعت دنده عقب گرفت و از کوچه بیرون

 رفت. نگران حال خزان بود. اگر کوروش درگیر

 .تکارهای مراسم نبود، محال بود تا فرودگاه میرف

 غمی سینه سوز قلبش را به درد آورده بود. اما دیدن

 د خزان تیری در قلبش نشانده بود. خزان مظهرحال بِ 

 عشق و محبت بود... دختری با دلی دریایی که در

 .اطرافش کم دیده بود و برایش کیمیا بود

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

 مراسم تدفین ثریا به بهترین شکل انجام شد. رفتنش تا

 اش شده بودم که او انم را سوزاند. تازه دلبستهعمق ج

 هم پرکشید و رفت. هنوز شوک شنیدن خبر مرگش از

 سرم نپریده... دلم تنگ چشمان خسته و پردردش

 شده... با شنیدن نوع پرکشیدنش قلبم مچاله شد. همین

 که دکتر هوشبری آمپول بیهوشی را برایش زده بود،

 ه تالش کرده بودند،قلبش از حرکت ایستاده بود. هر چ

 احیا نشد. انگار خیلی خسته بود که برای برگشت به
 زندگی نجنگید... حرفهایی که به کارن زده بود، جگرم

 ...را سوزاند

 ی من بود و تاب این محبت من را اینکه شرمنده



 

 
1763 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 نداشت، قلبم را مچاله کرد. من با تموم وجود دوستش

 انجام دهم. باداشتم و قرار بود با عشق این پیوند را 

 .رفتنش کل خانواده را بعد از سالها دورهم جمع کرد

 کارن حال خوبی نداشت. بعد از اینکه مرا از بیمارستان

 ای تنهایش نگذاشتم. مانند شمع به عمارت آورد، لحظه

 میسوخت و درخود فرو میریخت. سکوت تلخ و

 .چشمان پرخونش عمق درد و غمش را نشان میداد

 هایی نامرئی به قلب خودم وصل ا رشتهدرد و غمی که ب

 .میشد و حسش میکردم

 رفت و آمد زیادی در عمارت بود. تمام کسانی که

 ی ارباب را میشناختن از دور و نزدیک آمده خانواده

 بودند. مریم و بتول با دو خدمتکار جدید در حال

 پذیرایی از مهمانان بودند. فاطمه با دیدن اوضاع نیکا

 ده بود تا شاهد گریه و ماتم اهلرا به سوئیت بر

 .عمارت نباشد

 کوروش در پی کارها میدوید و گاهی کنار برادران

 عزادارش میایستاد و همدردیش را نشان میداد. فروغ
 هم آمده بود. گریه میکرد و از جمع دور بود. گندم

 .ی پرصدایی داشت مانند خودم بیقراری میکرد و گریه

 اهرش مرخصی گرفتهشاهرخ برای مراسم تدفین خو

 زهرا حضور داشت. غم و ندامت در بود و در بهشت
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 نگاهش موج میزد. نتوانستم مانند دیدار اول سرد

 برخورد کنم. مانند یک عضو خانواده کنارش ایستادم و

 بغلش کردم. با چشمان پراشک و صدایی که از بغض

 :میلرزید، گفتم

 .تسلیت میگم... غم بزرگیه -

 ه صورتم دوخت و صورتش را جلونگاه پرغمش را ب

 ای آورد. در آن بلوایی که در اطرافمان برپا بود، بوسه

 :ام نشاند و گفت روی پیشانی

 .ممنون دخترم -

 .خدا صبرتون بده -

 :اشک در چشمانش حلقه زد. آهی کشید و گفت

 خیلی به ثریا بد کردم... خواهر خوب و دلسوزی بود -

 ای اون زدم و ازشاما من اشتباهات خودم رو به پ

 ...دوری کردم.... دعا کن منو ببخشه

 :آهی کشید و سرش را پایین انداخت و گفت

 براش برادری نکردم... حسرت داشتن یه برادر خوب -

 رو همیشه توی چشماش میدیدم و فکر میکردم
 حقشه... گناه خودم رو به پای اون نوشتم و با این فکر

 ...اما حاالاز عذاب وجدان خودم کم کردم... 

 دستش را با صورتی خیس از اشک جلوی چشمانش

 :گرفت و گفت



 

 
1765 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 ست... فکرشو نمیکردم به دستام خالیتر از همیشه -

 ...این زودی از دست بدمش

 

 

 :سری به تأسف تکان دادم و گفتم

 ما آدما تا کسی رو داریم قدرش رو نمیدونیم... همین -

 ی رو ازکه از دستش دادیم، یادمون میفته چه گوهر

 .دست دادیم. این رسم روزگاره

 :سری تکان داد و با اندوه فراوان گفت

 همیشه این رو شنیدیم و هیچ وقت درس عبرت -

 نمیگیریم... داره قلبم از این درد میسوزه... چرا انقدر

 عذابش دادم... چرا به اشکاش توجه نکردم و فکر

 ...اکردم داره تاوان ظلم به کتایون رو پس میده... چر

 هایش لرزید و دستانش را روی صورتش گذاشت شانه

 اش و به گریه افتاد. هر چه کرد نتوانست، جلوی گریه
 را بگیرد... غم سنگینی همراه با عذاب وجدان روی

 .اش سنگینی میکرد. به زحمت نفس میکشید سینه

 دستم را روی دست سردش گذاشتم و به آرامی زمزمه

 :کردم

 .ن صبر بدهامیدوارم خدا بهتو -

 به کنار کارن برگشتم که بیقرار و بیتاب بر سرش
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 میکوبید و مادرش را صدا میزد. دستش را گرفتم تا

 به خودش آسیب نزند. کوروش هم با دیدن اوضاع به

 سمتمان آمد و دست دیگر کارن را در دست گرفت و

 :دلداریش داد

 شو داداش نوکرتم... میدونم درد بزرگیه... تجربه -

 ... اما با این کارا اون خدا بیامرز رو بیشتر عذابدارم

 ...میدی

 بعد از تمام جریانات پرغم مراسم تمام شد و همه

 راهی رستورانی که از قبل در نظر داشتند، شدند. بعد

 .از خاکسپاری شاهرخ به زندان برگشت

 بعمارت در سکوت سنگینی فرو رفته بود. حال خرا

 رگیر غمی بزرگ کردهکارن و کاوه کل خانواده را د

 بود. پدربزرگ با چشمانی نگران مدام کارن را زیر

 ی کارن به مادرش را نظر داشت. همه میزان عالقه

 ...میدانستند و بیشتر نگران او بودند تا کاوه
 گیر... دستم را کاوه کم حرف شده بود و کارن گوشه

 :روی دست سرد و لرزان کارن گذاشتم و گفتم

 .ا رفتن بیا بریم استراحت کنحاال که مهمون -

 با چشمان سرخش به صورتم نگاه کرد. قلبم ازهم

 پاشید وقتی آن حجم از غم را در نگاهش دیدم. با بغض

 :گفت
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 باید برگردم سرخاک... نمیخوام شب اول قبرش تنها -

 !ی کافی توی این دنیا تنهایی کشید باشه... به اندازه

 اهش کردم واش غلطید. با بغض نگ اشک روی گونه

 اش گذاشتم و با دستم را روی صورت گر گرفته

 :مهربانی گفتم

 .منم میام -

 نه... بمون و استراحت کن. نمیخوام اذیت شی... تو -

 .هم حالت خوب نیست

 :سری به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 .نمیتونم بی تو توی این عمارت بمونم -

 :به کاوه نگاهی کرد و گفت

 میای؟ -

 :ری تکان داد و گفتکاوه س

 .اوهوم -
 خورشید تازه غروب کرده بود. بعد از اینکه نماز

 وحشت شب اول قبر را با راهنمایی روحانیای که دایی

 کامران به عمارت دعوتش کرده بود، خواندیم. به

 .اطالع عمو رساندیم که قصد رفتن به سرخاک را داریم

 ا دربا اینکه راضی نبود من همراه پسرانش بروم ام

 .نهایت رضایت داد

 کاوه به اتاقش برگشت و زمانی که بیرون آمد در کمال
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 ...تعجب دیدم که کیف گیتارش را روی دوشش انداخته

 :با دیدن نگاه پر حیرتم با اندوه فراوان گفت

 عاشق گیتار زدنم بود... میخوام امشب تا جایی که -

 میتونم برای دلش بنوازم... شبی که توی بیمارستان

 ...بهم زنگ زد ازم خواست، براش یه قطعه بنوازم

 نواختم و لبخندش رو از پشت تلفن حس کردم. با

 آرامش بهم گفت؛ )با شنیدن این آهنگ به دلم آرامش

 ..(دادی... عاشق صدای گیتارتم

 :کارن اشکش را پاک کرد و گفت

 .بریم دیگه دیر شد -

 به سمت ماشین حرکت کردیم و سوار شدیم. کارن

 کش را پاک کرد و با سرعت از کوچه بیرون زد واش

 به سمت جنوب شهر حرکت کرد. در سکوت وهم انگیز

 شب باالی مزارش ایستادیم. با دیدن گلهای پرپرشده
 روی قبر اشکم سرازیر شد. کارن روی دو زانو نشست

 و فاتحهای خواند. من و کاوه هم دو طرفش نشستیم و

 .فاتحه خواندیم

 حصیری روی خاک انداخت و کارن زیراندازی

 :نشستیم. به گلها زل زده بود... زیر لب زمزمه کرد

 هات اومدن کنارت باشن... یادته مامان امشب بچه -

 میگفتی خزان جای دختر نداشتهت رو پر کرده؟
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 هایش لرزید و اشک را به چشمانم هدیه داد. بعد شانه

 از دقایقی کاوه گیتارش را در کیف مخصوصش بیرون

 .ید و شروع به نواختن کردکش

 با هر انگشتی که به تار گیتار میزد، خنج میکشید بر

 سکوت تلخ قبرستان و اشک روی صورتمان جاری

 .میشد. آهنگ مادر را با سوزی جگرسوز خواند

 ی هق تبدیل شد. یاد دو مادر از دست داده ام به هق گریه

 ...خودم افتادم و داغ دلم سه برابر شد

 ده خونه بازم سرده / قلبم کوه درد مادردل هواتو کر

 وقتی نیستی پیشم دل میگیره بونه / سرد و تاره

 خونه مادر مادر مادر

 قلب دنیا سنگ روز و شب دلتنگ / زندگیم بی رنگ

 مادر
 ای چراغ خونم باز برات میخونم / خسته و ویرونم

 مادر مادر مادر

 بیقرارم امشب گریه دارم امشب / آغوشت رو وا کن

 باز منو صدا کن

 (بگو جونم مهربونم بگو الالیی اشکام )گرشا رضایی

 

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

 مراسم چهلم ثریا تمام شد و هر کس به روال زندگی
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 خود برگشت. تنها کارن و دایی کامران بودند که غم

 یشان داشتند. کاوه دقیقا بعد از بزرگی را درون سینه

 مراسم چهلم نتوانستدوهفته از ایران رفت و برای 

 برگردد. روزها پشت هم میگذشت اما افسردگی کارن

 بیشتر میشد. نگران حالش بودم و نمیتوانستم زیاد به

 پروپایش بپیچم... سکوت تلخی بینمان حاکم بود. مانند

 یک روح میآمد و میرفت. انگار وظیفهاش را انجام

 میداد. هیچ ذوقی در چشمانش دیده نمیشد. پیلهای

 ش پیچیده بود که جرأت نزدیک شدن به او رادور

 .نداشتم
 چندباری سعی کردم او را به خلوت اتاقم بکشم تا با

 نازونوازش مرهمی روی دل بیقرارش باشم اما سخت

 و سرد شده بود. درست مانند روزهای اولی که او را

 مهری را تاب نداشت. وقتی دیده بودم. دلم این همه بی

 ی طول کشید، سعی کردم من هماین رفتارها چند ماه

 مانند او باشم. بیشتر شبیه دخترعمه، پسردایی بودیم

 ...تا نامزد

 خرداد ماه بود و ترم چهارم رو به پایان بود. جانان

 ی مشاوره برگشته بود. عصبی بود و تازه از جلسه

 مانند مرغ پرکنده با خودش حرف میزد. از وقتی

 و موضوع را پدرومادرش به ایران برگشته بودند
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 فهمیده بودند، با او برخورد تندی کردند. دایی کیوان

 حاضر به پذیرفتن چنین موضوعی نبود. جانان برای

 راحتی خودش عمارت ماند و همیشه با خودش و

 :پدرش درگیر بود. کنارش نشستم و با نگرانی پرسیدم

 چی شده جانان؟ چرا انقدر پریشونی؟ -

 :گفت با چشمان پراشک نگاهم کرد و

 دکترم بعد از یه سال و سه ماه مشاوره میگه، -

 .شرایط تغییر جنسیت رو ندارم

 .با تعجب نگاهش کردم

 چرا؟ مگه هورمن درمانی جواب داده؟ -
 با چشمان پراشک نگاهم کرد و سرش را رو به پایین

 :تکان داد و گفت

 ...آره... میگه همش مشکل هورمونی بوده -

 مان شدی و احتیاجی به اونخب این که خوبه... در -

 .همه عمل جراحی نداری

 اما من اینی که هستم رو دوست ندارم. دوست ندارم -

 .دختر باشم

 با حیرت نگاهش کردم. او که دختر آزادی بود چرا

 چنین حسی داشت؟

 تو که مثل دخترای دیگه توی محدودیت نیستی چرا -

 دوست نداری دختر باشی؟
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 ینکه کمی آرام گرفت، زمزمهبه گریه افتاد. بعد از ا

 :کرد

 دوست ندارم زور بشنوم... چرا ما دخترا باید حرف -

 مردها رو گوش بدیم... چرا قدرت بدنی مردها از ما

 بیشتره؟

 :لبخندی زدم و گفتم

 خب شرایط زیستی ایجاب میکنه تغییراتی در بدنمون -

 باشه. فکر اینو بکن یه دختر مثل مردا زمخت باشه و

 ای سخت بکنه... اونوقت چطور میتونه با مهربره کار

 و محبت و نوازش بیشتر با فرزندی که خدا بهش میده
 برخورد کنه... دوران شیردهی رو برای یه مرد با اون

 !خصوصیات اخالقی و اون دستای زمخت تصور کن

 ...ظرافت و مالطفت یه زن به خاطر شرایطیه که توشه

 ...سی برسیبه نظرم تو بهتره اول به خودشنا

 ...نمیخوام پسرا بهم زور بگن -

 دردی که توی صداش بود، قلبم را شکست. با ناراحتی

 :گفتم

 تو که جایی زندگی میکردی که مساوات برقرار -

 ...بود

 :با چشمان پراشک نگاهم کرد و گفت

 ی جای دنیا وجوده د بیمار و ذهنهای آلوده همافرا -
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 دگیم لذت ببرم وداره... من همیشه سعی کردم از زن

 نذارم کسی بهم آزار برسونه اما باز هم نتونستم اونی

 .باشم که دوست دارم

 تو به دنیات خیلی آرمانی نگاه میکنی... کمالگرایی -

 خیلی خوبه اما وقتی تالشت رو میکنی و به اون چه

 که میخوای نرسی بیشتر ضربه میخوری... بهتره

 هی همیشهزندگی رو از دید دیگری ببینی... گا

 جنگیدن، پیروزی به همراه نداره... جنگیدن زیاد گاهی

 ...فرسودگی و افسردگی به جا میذاره

 :آهی کشید و گفت
 دلم میخواست پسر بودم تا مثل اونا بدون بازخواست -

 .هر کاری دلم خواست بکنم

 مگه دایی کیوان بهت سخت گرفته؟ -

 .نه... اما اونجور که جاوید آزاده من نیستم -

 این حرف منطقی نیست عزیزم... خطراتی که در -

 کمینه یه دختره خیلی بیشتره تا برای پسر... هر چند

 پسرها هم درخطرن... دوستان ناباب و اعتیاد و

 ...سوءاستفادههای جنسی برای پسرها هم هست

 خانوادهای که هوشیار باشه برای پسر هم

 .ینهمحدودیتهایی رو اعمال میکنه تا بچهش آسیب نب

 :کمی فکر کرد و گفت
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 به نظرت چه کار کنم؟ من هنوز نمیخوام حرف -

 .دکترم رو قبول کنم

 :لبخندی زدم و گفتم

 یه بار گفتی یکی از مراحل قبل از عمل اینه که یه -

 مدت به شکل یه پسر توی جامعه بچرخی و زندگی

 ...کنی... از دکترت بخواه چنین اجازهای رو بهت بده

 .مورد پسر بودن عوض شه شاید نظرت در

 :سری به تأیید حرفم تکان داد و گفت

 .فکر خوبیه -
 با لبخند به هم نگاه کردیم و سرتکان دادیم. پدربزرگ

 از اتاقش بیرون آمد و اسمم را صدایم کرد. نگاهش

 :کردم... با چشمانی نگران به صورتم خیره شد و گفت

 .بیا کارت دارم -

 اتاقش رفتم. با دیدنم اشاره جانان را تنها گذاشتم و به

 ی کرد در را ببندم. بعد از بستن در کنارش روی کاناپه

 پایین تختش نشستم و پرسشی نگاهش کردم. دستم را

 :با دستان سرد و لرزانش گرفت و گفت

 هیچ متوجه حال کارن شدی؟ -

 

 آب دهانم را قورت دادم و موهایم را از روی صورتم

 .ه شدمکنار زدم و به چشمانش خیر
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 افسرده شده... میفهمم حالش خرابه اما خودش یه -

 .سد بتونی دور خودش کشیده و سکوت کرده

 :نچی کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

 این عادی نیست. شش ماه از رفتن ثریا گذشته... تو -

 باید کاری میکردی، کارن از این حال سوگواری خارج

 .بشه

 :و گفتمآهی از ته دل کشیدم 

 متأسفانه کارن عذاب وجدان داره. میگه در حق -

 .مادرش کوتاهی کرده... نمیذاره زیاد نزدیکش شم

 بغض راه نفسم را بست. کارن در پیامهایی که میدادیم

 بیشتر درددل میکرد تا اینکه بخواهد جویای احوالم

 .باشد

 به نظرم باید بیشتر کنارش باشی. قبول نمیکنه به -

 !د تا در جمع باشه... بهتره تو بری خونهشعمارت بیا

 وقتی در کنا ِر من هم آروم نمیشه، چطور خودم رو -

 بهش تحمیل کنم؟

 :دستی روی موهای تابدارم کشید و با مهربانی گفت

 پس یه جای کار میلنگه... اگه عشقی در بین باشه -

 باید در کنارت آروم باشه... خیلی رسمی و معمولی

 یکنی... فکر نمیکنی باید رویباهاش برخورد م

 رابطهتون کمی فکر کنی؟ اون محرمته اما تو مثل
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 !کوروش باهاش رفتار میکنی

 :نگاه دقیقش را به چشمانم دوخت و با نگرانی پرسید

 پیش مشاورت میری؟ -

 بله... میرم اما کارن دو سه ماهی میشه همراهی -

 نمیکنه! یه جورایی خودش را عقب کشیده... من
 ونم وقتی حاضر نیست در کنارم باشه چه رفتارینمید

 !داشته باشم... گیج شدم

 نگاهش را به پنجره دوخت و کمی فکر کرد. دستم را

 :کمی فشرد و گفت

 ی کارن نقل بهتره تا این شش ماه تموم شه به خونه -

 مکان کنی... اینجوری به هم نزدیکتر میشید. باید

 دوباره شور عشق رو توی دلش به جوشش

 .دربیاری... کارن داره خودش رو نابود میکنه

 .با ناراحتی سری تکان دادم

 اگه پسم بزنه چی؟ حتی حاضر نیست توی یه اتاق -

 تنها باشیم. همین که شام رو میخوره سریع به

 ش برمیگرده... حتی توی حیاط هم برای حرف خونه

 !زدن زیاد نمیمونه... گرما رو بهونه میکنه و میره

 :نگاهم کرد و گفت متفکرانه

 .این رفتارش بی دلیل نیست. باید دلیلش رو فهمید -

 .ام جاری شد بغضم ترکید و اشک روی گونه
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 نمیخواستم اعتراف کنم اما بهتر بود تا پدربزرگ

 ...بداند

 کارن، من و رابطهش با من رو دلیل بی توجهیش به -

 مادرش میدونه... میگه اگه به جای اینکه به فکر

 روسی و وسایل خونه... بیشتر دنبال کا ِر مادرمخرید ع
 بودم و برای کلیه پیگیری بیشتری میکردم، مادرم

 زنده بود. میگه مادرش به خاطر اینکه نتونسته لطف

 من رو تحمل کنه و عذاب وجدان داشته، قلبش از

 ...حرکت ایستاده

 :ابرو درهم کشید و گفت

 !این حرف خیلی مسخرهست -

 کان داد و اشکهایم با سرعتبا افسوس سری ت

 .بیشتری روی گونهام جاری شد

 ...ثریا قبل از مرگش به کارن گفته بود، مهربونی من -

 اونو دچار عذاب وجدان کرده... یه جورایی از اینکه در

 حق مادرم بدی کرده و من بهش لطف کردم، عذابش

 بیشتر شده بود... به کارن گفته، حاضرم بمیرم اما

 ...ر من فداکاری نکنهخزان به خاط

 .پدربزرگ سری تکان داد و سکوت بینمان حاکم شد

 :بعد از سه چهار دقیقه نفس عمیقی کشید و گفت

 بهترین راه برای برداشتن این فاصله همونه که -
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 گفتم... هر چه زودتر بری پیشش بهتره... نباید بذاریم

 توی تنهای خودش غرق شه... کارن به مادرش خیلی

 ود. حتی اون کینهای که از پدرش به دل داشتوابسته ب

 به خاطر مادرش بود... حاال باید کنارش باشی و جای

 خالی ثریا رو براش پر کنی... شاید توقع داشته در این
 مدت تو بیشتر از اینی که هستی، بهش توجه کنی... یه

 مرد بزرگترین تکیهگاه عاطفیش مادرشه... درست مثل

 گاهش گاهشونه... تکیه ن تکیهدخترا که پدر بزرگتری

 باش تا خودش رو پیدا کنه. کارن قوی و محکمه اما

 !باید خودش را جمع و جور کنه.... کمکش کن

 بعد از کمی حرف زدن از اتاق بیرون آمدم. باید بیشتر

 .فکر میکردم. رفتار کارن تا حدی دلم را لرزانده بود

 از کارن از خدا پنهان نبود، حتی از آینده میترسیدم و

 دلخور بودم. اینکه برای ذهنیت خودش مرا کنار

 .گذاشته بود، توی ذوقم خورده بود و حس بدی داشتم

 شاید یکی از دالیلی که رفتارم با او خیلی معمولی شده

 .بود، همین حس بد بود

 توقع داشتم بعد از دو سه ماه به خودش بیاید و وجودم

 .ی سیر میکردبرایش مهم شود. اما او در دنیای دیگر

 زهرا بود. گاهی خانوادگی به سرمزار هر هفته بهشت

 میرفتیم اما هیچ وقت به راحتی از قبر مادرش دل
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 نمیکند. چندباری دایی کامران به او پیشنهاد داد پیش

 کاوه برود و مدتی از ایران دور باشد اما کارن نه تنها

 قبول نکرد بلکه رفت و آمدش به عمارت را هم کم

 کرد. فقط شب به شب برای شام در جمع خانواده وکمتر

 .بود و خیلی زود میرفت
*********** 

 میز شام چیده شده بود و کارن متفکرانه به ظروف غذا

 چشم دوخته بود. دستم را روی دستش گذاشتم و به

 :آرامی گفتم

 برات چی بکشم؟ سوپ یا برنج؟ -

 :مانند کسی که از خواب بیدار شده باشد، پاسخ داد

 .خودم میکشم... تو غذاتو بخور -

 کمی سوپ توی بشقابش کشید و شروع به خوردن

 .کرد

 

 :دایی کامران با ناراحتی نگاهش کرد و گفت

 کارای شرکتت چطور پیش میره؟ -

 :کارن بدون نگاه کردن به پدرش به آرامی پاسخ داد

 .خوبه -

 :ای به بازویش زد و گفت جانان ضربه

 این چه وضعشه پسر؟ کمی خیلی یبوس شدیا... -
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 مردونه رفتار کن و به زندگی برگرد. بدم میاد انقدر

 .ذلیل شدی... فکر نمیکردم انقد بچه باشی
 اخمی نثار جانان کرد و بدون هیچ حرفی به خوردن

 ادامه داد. برایش کمی برنج و خورشت کشیدم و

 :بشقاب را زیر دستش ُسر دادم و گفتم

 .این بشقاب هم بخور سوپ سیرت نمیکنه... از -

 نگاهی به چشمانم کرد. غم درون جام عسلش موج

 تر بود. با صدایی که به میزد. از شبهای پیش ساکت

 :زحمت شنیده میشد، گفت

 .سیرم -

 ای قهوهای رنگ الغر شده بود. پای چشمانش هاله

 اراده باال آمد و بدون توجه به افتاده بود. دستم بی

 صورتش نشست. با بغضحضور اعضاء خانواده روی 

 :گفتم

 خیلی الغر شدی... این جوری از بین میری! چرا -

 انقدر خودت رو اذیت میکنی؟

 .من سالمم... جای نگرانی نیست -

 .اش شل شده بود های عضالنی و برجسته ماهیچه

 جانان کمی خم شد و به صورتم نگاه کرد. چشمکی به

 :من زد و با لحن شوخی گفت

 کل.. یه پسردایی خوش هیگول خوردی. خزان-
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 ...سیکس پک نشونت دادن و یه ریغو تحویلت دادن

 !خفه شو جانان حوصلهتو ندارما -
 با اخم از پشت میز بلند شد و دستی روی لباسش کشید

 :و صاف ایستاد. رو به پدربزرگ و پدرش کرد و گفت

 ...ممنون. من دیگه باید برم -

 :با تعجب به میان حرفش پریدم و گفتم

 .چرا انقدر زود؟ الاقل چای بعد از شام رو باش -

 :دستی تکان داد و گفت

 کلی کار سرم ریخته... امشب تا صبح باید روی -

 ...پروژهی جدیدم کار کنم

 :رو به پدرش کرد و ادامه داد

 .ممکنه چند روز نتونم بیام. خیلی سرم شلوغه -

 :دایی کامران با ناراحتی گفت

 نکن پسرم... داری از بیناین جور با خودت تا  -

 .میری... انقدر تنها نمون

 :پوزخندی زد و به زمین خیره شد و گفت

 بادمجون بم آفت نداره. پوستم کلفتتر از این -

 .حرفاست... تنهایی راحتترم

 لحن کالمش زهربه جانم میریخت. از پشت میز بلند

 :شدم و گفتم

 .کمی صبر کن االن میام -
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 پدربزرگ با صدایی لرزان وبا تعجب نگاهم کرد و 

 :نگران گفت
 پسرم حالت رو درک میکنیم اما درست نیست این -

 طور خودت رو نابود کنی... غم بیمادری سخته اما

 باید باهاش کنار بیایی... خزان هم درد بیمادری کشیده

 .اما خیلی خوب خودش رو با زندگی وفق داد

 .نیستن غم با غم فرق داره پدربزرگ... همه مثل هم -

 در حالی که حرفهای پدربزرگ و کارن را میشنیدم به

 .سرعت مانتو پوشیدم و ساکم را از کنار تخت برداشتم

 .باید میرفتم و کارن را به زندگی دلگرم میکردم

 دیگر طاقت نداشتم او را اینگونه ببینم. حق با

 .پدربزرگ بود. حال کارن روز به روز خرابتر میشد

 .زگی در رفتارش هویدا بودانگی ناامیدی و بی

 همین که سرد جواب میداد، نشان از بیحوصلگی

 شدیدش داشت. کیفم را روی دوش انداختم و از اتاق

 .بیرون آمدم

 وقتی با ساک روبرویش ایستادم، با تعجب ابرویی باال

 :داد و پرسید

 به سالمتی کجا؟ -

 لبخند مهربانی روی لب نشاندم و با نازی دخترانه

 :دمپاسخ دا
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 منو تا یه جایی میرسونی؟ -

 کجا؟ -
 .توی ماشین بهت میگم -

 فاطمه از پشت میز بلند شد و کنارم ایستاد. با نگرانی

 :پرسید

 برای آقامهدی اتفاقی افتاده؟ -

 لبخندی زدم و سرم را به چپ و راست تکان دادم و

 :گفتم

 .نه... خیالت راحت -

 :کارن سری تکان داد و گفت

 .مرموزشدی -

 دوست نداری مرموز؟ -

 پوزخندی زد و به زمین خیره شد. سوئیچش را دور

 .انگشت چرخاند و نفس عمیقی کشید

 سرش را باال آورد و از خانواده خداحافظی کرد و از

 .عمارت بیرون رفت

 همه با تعجب رفتنش را تماشا کردند. به غرورم

 ...برخورد. خیلی سرد برخورد کرد

 

 تی نگاه نگران پدربزرگ رابه روی خود نیاوردم. وق

 :دیدم، چشمکی به او زدم و زمزمه کردم
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 .مراقبشم. خیالتون راحت -

 بعد ازخداحافظی به سمت در ورودی رفتم. دایی

 کامران پشت سرم آمد و دم در اسمم را صدا زد. مکثی

 کردم و به صورت نگرانش خیره شدم. با چشمانی که

 :نگرانی در آن موج میزد، زمزمه کرد

 .از رفتارش دلخور نشو -

 .حالشو میفهمم -

 .مراقبش باش -

 :پلک روی هم فشردم و با لبخندی پاسخ دادم

 .نگران نباشید... از این حال و هوا  د ِرش میارم -

 ممنون که انقدر خوبی. هر کی جای تو بود خسته -

 .میشد

 .کارن ارزشش بیشتر از ایناست که زود خسته بشم -

 باشه. دوست نداشتم از خودش امیدوارم این طور -

 .انقدر ضعف نشون بده

 .نگران نباشید... درست میشه -

 خداحافظی کردم و از عمارت بیرون زدم. وقتی از در

 حیاط بیرون آمدم، کارن به ماشینش تکیه داده بود و
 سیگار میکشید. با دیدن سیگار الی انگشتان

 :کشیدهاش قلبم تیر کشید. روبرویش ایستادم و گفتم

 با نابودی خودت مادرت رو عذاب میدی... چرا این -
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 کارو میکنی؟

 .پوزخندی زد و دود سیگارش رو به بیرون فوت کرد

 سیگاری که به نیمه رسیده بود را به زیر پایش انداخت

 و با کف کفشش خاموشش کرد. با سر به ماشین اشاره

 :کرد و گفت

 .سوار شو -

 اما باز هم به سردی کالمش تا عمق جانم نفوذ کرد،

 روی خود نیاوردم. نفسم را پر حرص از سینه بیرون

 .دادم و سوار شدم. حتی ساک را از دستم نگرفت

 :ناراحتی را از دلم کنار زدم و با لبخندی گفتم

 ای داشتی که با وجو ِد من به هم خورد؟ برنامه -

 :با اخم نگاهم کرد و گفت

 ای؟ چه برنامه -

 :گفتم شانهای باال انداختم و

 نمیدونم... اما انگار از همراهی من خوشحال -

 !نیستی

 .تعجب کردم بیخبر راهی شدی -

 مگه میدونی کجا میرم؟ -
 !تو بگی، میفهمم -

 در سکوت به رانندگی ادامه داد. لحن سردش تمام

 حسهای خوب را از وجودم پر داد. وقتی خیابان اصلی



 

 
1786 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 :را طی کرد و به چهارراه رسید، پرسید

 جا میخواستی بری؟ برم ترمینال؟ک -

 باورم نمیشد انقدر بیخیال مرا تا ترمینال ببرد. پیش

 :خود چه فکر کرده بود؟ با دلخوری گفتم

 !ی تو... البته اگه مزاحم نباشم خونه -

 :شوکه نگاهم کرد. بعد از مکث کوتاهی گفت

 که چی بشه؟ -

 .که بیشتر پیش هم باشیم. دلم برات تنگ شده -

 .بیشتر ببینمت میخوام

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 چطور بعد از شیش ماه دلت برام تنگ شده؟ -

 اش با تعجب نگاهش کردم. انگار از اینکه به خانه

 بروم راضی نبود و زخ ِم زبان میزد. نگاهم به خیابانی

 افتاد که به سمت عمارت میرفت. از بردن من به

 صبوری اش طفره میرفت. دلم لرزید اما بازهم خانه

 .پیشه کردم
 فکر کردم خوشحال میشی... اما انگار چیزی هست -

 ت که من بیخبرم... نکنه دوست نداری سرزده به خونه

 بیام؟

 چیه بهم شک داری؟ -

 :با تعجب نگاهش کردم و غریدم
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 چی میگی برای خودت؟ برای چی باید شک کنم؟ -

 :نیشخندی زد و گفت

 .رسوند چه میدونم! حرفت چنین منظوری رو -

 :با دلخوری دستم را روی دستش گذاشتم و پرسیدم

 میشه انقدر تلخ نباشی؟ باورم نمیشه تو کارنی -

 باشی که سرشار از عشق بود و برای بودن با من

 !ای رو از دست نمیداد... داری نگرانم میکنم لحظه

 تلخ دوست نداری؟ -

 .ام نه... آتیش به قلبم میزنی... حس میکنم غریبه -

 وت کرد و به رانندگیش ادامه داد. با مشت رویسک

 های آرام میزد و سکوتش خنج به دلم دهانش ضربه

 میکشید. واقعا برایش غریبه شده بودم که راحت عذابم

 :میداد؟ بعد از چند دقیقه با کالفگی گفتم

 از من ناراحتی؟ -
 نچی کرد و به روبرو زل زد. میتوانستم از نیمرخش

 ی ببرم. صبر کردم تا ببینم باالخرهبه عمق ناراحتیش پ

 !مهر از لبانش برمیدارد یا نه

 بعد از چند دقیقه پشت در عمارت توقف کرد. نفس

 :عمیقی کشید و به سمتم چرخید و گفت

 برو خونه و راحت به درسات برس. من از پس خودم -

 .برمیام
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 :دلخور نگاهش کردم و گفتم

 ن همه دوریاما من میخوام کنارت باشم... از ای -

 .خسته شدم

 :پوزخندی زد و گفت

 ولی من عادت کردم و امشبم تا صبح باید روی یه -

 نقشه کار کنم... اگه به حرف پدرم و پدربزرگ

 میخوای عمل کنی... الزم نیست به خودت زحمت

 ...بدی

 :عمارت اشاره کرد و ادامه دادبا دست به در 

 

 

 .بهتره بری و نگرانم نباشی -
 نگ و بوی دلگیری و ناراحتی داشت. بهحرفهایش ر

 سمتش چرخیدم و بازویش را کشیدم. مجبور شد به

 :چشمانم نگاه کند. با ناراحتی گفتم

 منظورت چیه؟ چرا انقدر تلخ و گزنده حرف میزنی؟ -

 من همیشه میخواستم کنارت باشم اما تو بودی که

 کناره میگرفتی... از چی ناراحتی؟ بهتره باهم رک

 .یمحرف بزن

 :گوشهی لبش به سمت باال کج شد و با اخم گفت
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 کسی که بعد از شش ماه یاد تنهاییم بیفته بهتره که -

 اصال یادم نیفته... احتیاجی به فداکاری و پرستاری تو

 .ام ندارم. برو... خیلی خسته

 عمق دلخوریش را با همین دو سه جمله به جانم

 .ریخت

 وری را نفهمیدهاو دلخور بود و من هیچ وقت این دلخ

 .بودم. بغضم گرفت

 مر ِد من خیلی تنهایی کشیده بود و من با تلنگر

 پدربزرگ فهمیده بودم راه چاره چیست! او زرنگتر از

 آنی بود که نفهمد این همراه شدن از سمت پدربزرگ

 ...شکل گرفته

 :اش نشاندم و با مهربانی گفتم ای آرام روی گونه بوسه
 ...میخواستم مزاحمت نباشمبه جون خودت قسم...  -

 ی منو فکر میکردم به خاطر غمی که داری حوصله

 نداری... وقتی حرف نمیزدی و پیشم نمیموندی،

 ...تصور کردم وجودم باعث اذیتت میشه

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 تو عشقم بودی... باید میفهمیدی هیچ کس جز تو -

 درددل نمیتونه تنهایی منو پر کنه... توی پیامامم کلی

 ...کردم و تو فقط خوندی و گفتی؛ زمان حلش میکنه

 من همیشه توی اون خونه تنها بودم، اما این شیش ماه
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 برام عین یه زندون شده بود. زندونیای که باید عذاب

 وجدانش رو روی دوشش به هر سمتی میکشید و

 ساعتها به دیوار روبروش توی تاریک زل میزد و

 کرده بود رو به یاد هایی که در حق مادرش بدی

 میورد... اگه کنارم بودی چرا من ندیدمت؟ چرا حست

 نکردم؟ عشقم بودی یا نه؟

 حرفش برایم سنگین و پردرد بود. با بغض میان

 :حرفش پریدم

 عشقت بودم؟ یعنی حاال نیستم؟ -

 :در سکوت سرش را پایین انداخت و گفت

 شب خوبی رو برای بحث انتخاب نکردی... امروز -

 یقا اول تیر ماهه... امروز نبو ِد مادرم به شیش ماهدق
 ام... شیش ماه رسید... از سرمزار اومدم و خسته

 ...تنهایی و غم منو نکشت از این به بعد هم نمیکشه

 .برو و بذار به حال خودم باشم

 :با ناراحتی سری تکان دادم و گفتم

 رفتارت انقدر با من سرد بود که جرات نکردم زیاد -

 ...یکت بشم... اصال مگه نمیگی ایراد از من بودهنزد

 ...از امشب میخوام جبران کنم

 :دستم را روی بازویش گذاشتم و با دلخوری گفتم

 خیلیا مادرشون رو از دست میدن و تنهایی بار غم -
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 به دوش میکشن... فکرشم نمیکردم کناره گرفتنت

 باعث بشه از من طلبکار باشی. میخواستم بندی به

 و پات نباشم... هر وقت با من تنها میشدی در دست

 میرفتی... منم از دستت دلخورم... اما به خاطر

 ...شرایطت سکوت کردم و گذاشتم تا به خودت بیایی

 اما انگار سکوتم رو طور دیگهای برای خودت تفسیر

 .کردی

 به روبرو خیره شده بود و سکوت اختیار کرده بود. به

 :حکم گفتمصندلی تکیه دادم و با ت

 لطفا حرکت کن... تا صبح هم اینجا بمونی، پیاده -

 نمیشم... یا شاید دوست داری این وقت شب با تاکسی

 ت بیام؟ خونهتا 
 پوفی کشید و حرکت کرد. در تمام طول مسیر هر دو

 سکوت کرده بودیم. در افکارم دنبال دلیلی برای

را ازخر  دلخوریش میگشتم... باید این مر ِد طلبکا ِر مغرور

 .شیطان پیاده میکردم... دنیا برعکس شده بود

 محلیهایش جای اینکه بعد از شش ماه من طلبکار بی

 !باشم او طلبکار بود

 صبح با صدای آالرم گوشی از خواب پریدم. گردنم

 .خشک شده و تمام بدنم کوفت رفته بود

 آخ آخ کنان از روی کاناپه بلند شدم. به پتویی که رویم
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 ت خیره شدم. زمانی که از سکوت خانه خستهقرار داش

 .شدم روی کاناپه دراز کشیدم

 هایش بود و تمام وقت با دقت کارن سرش روی نقشه

 آن را بررسی میکرد. از همانجایی که دراز کشیده بودم

 .تمام حرکاتش را زیرنظر داشتم

 نفهمیدم چه موقع چشمانم گرم خواب شد و بیهوش

 !روی تنم کشیده بود شدم. حتما کارن بعدا پتو

 

 

 

 

 .دستانم را رو به باال کشیدم و به بدنم کشوقوسی دادم

 .باد کولر به صورتم میخورد

 .ام کشیدم. خبری از کارن نبود دستی به موهای آشفته

 .به آرامی سمت اتاقش رفتم

 از الی در اتاق به درون اتاق سرک کشیدم. دوش

 ی تنه و نیم گرفته بود و حولهای دور بدنش پیچیده بود

 فرمش های خوش پایینش را پوشانده بود. هنوز ماهیچه

 .دلبری میکرد

 در حال خشک کردن موهایش بود. قدم زنان روبروی
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 .آینه ایستاد

 :با صدایی آرام و مهربانتر از شب پیش گفت

 اگه صبحونه رو آماده کنی... خودم تا دانشگاه -

 .میرسونمت

 م. سالمی کردم ونفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شد

 :گفتم

 .نمیخوام مزاحمت باشم... خودم میتونم برم -

 ...ماشینت رو که نیوردی -

 سه ماهی میشد روی رانندگی تسلط خوبی پیدا کرده

 بودم و با ماشینی که پدربزرگ بهم هدیه داده بود،

 رفت و آمد میکردم. آب دهانم را قورت دادم و به

 :آرامی گفتم
 ...تاکسی هست -

 کر کردی نفهمیدم چرا بدون ماشین اومدی و اسمف -

 .تاکسی اوردی؟ خودم میرسونمت

 چشمانم گرد شد. لبخندی زد و به سمتم چرخید. درست

 .پشت سرش قرار داشتم

 ی هم ایستاده بودیم. بوی شامپو بدنش سینه به سینه

 .در مشامم پیچید و حال غریبی پیدا کردم

  کشیدم و بهی ستبرش باال نگاهم را از روی سینه

 :چشمانش چشم دوختم. با مهربانی گفتم
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 میخواستم به یاد دورانی که عاشقم بودی در کنارت -

 .بشینم و بعد از ماهها حضورت رو حس کنم

 :ای روی لب نشاند و با لحن شوخی گفت لبخند خبیثانه

 بعدش دیدی تیرت به سنگ خورده... درسته؟ -

 زنان و چشمک ام ضربهای زد با انگشت به نوک بینی

 :گفت

 .کاش خودت به یادم بودی! ارزشش بیشتر بود -

 ...اما کارن -

 ام نشاند. دستش را روی بینیاش بوسهای روی پیشانی

 :قرار داد و گفت
 هیس... االن وقت بحث کردن نیست... ظهر بعد از -

 آزمونت میام دنبالت... برای ناهار میریم یه جای دنج

 .و خوب تا باهم حرف بزنیم

 .از نرمشی که نشان میداد، لبخند روی لبم نقش بست

 .خوبراوکی... خوبه... ازت راضیم پس -

 

 :خندید و طرهای از موهایم را کشید و گفت

 .برو تا دیر نشده -

 سرم را پایین انداختم و به سمت سرویس بهداشتی

 رفتم. آبی به صورتم زدم و به اتاق کارن برگشتم. شب

 اتاق خودش گذاشته بود. حالپیش وسایلم را درون 



 

 
1795 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 کارن خیلی بهتر از شب پیش بود. همین برایم کافی

 بود. صدایش از اتاق کناری میآمد. در حال جمع کردن

 وسایل کارش بود. مانتو پوشیدم و آرایش مختصری

 .روی صورتم انجام دادم و به سمت آشپزخانه رفتم

 .چای ساز آب را جوش آورده بود. از ته دل شاد بودم

 .با رفتار دیشبم تصور این حال خوب را ازش نداشتم

 ای آماده کردم و وسایل صبحانه را روی میز نسکافه

 چیدم. در حینی که ظرف مربا را روی میز میگذاشتم،

 :کارن وارد آشپزخانه شد و با لبخندی گفت

 ...دار شدی چقدر شبیه خانومای خونه -

 .شدم ابرویی باال دادم و با دقت به صورتش خیره
 خونه دار دوست داری؟ -

 .لبخندی زد و سری تکان داد

 دار دوست دارم... گفتم شبیه خانومای نگفتم خونه -

 !خونه شدی که برای همسرش میز صبحونه میچینه

 ت تو اگه میخواستی، چند ماه پیش خانوم خونه -

 .بودم

 .م بشی میخوام با لباس عروسی وارد خونه -

 اومدم پیشت... اون زمان االن بدون لباس عروسی -

 ...هم میشد

 :با نگاهی عمیق به چشمانم زل زد و گفت
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 .فرق داره... االن مهمونی -

 آرامش در نگاهش موج میزد. لبخندی نثارم کرد و

 :سرش را پایین انداخت و به آرامی ادامه داد

 .بخور تا دیرت نشده -

 :با لبخندی موذیانه نگاهش کردم و گفتم

 زبونت باز شد. دیشب که داشتی منو ازخدا رو شکر  -

 .ماشینت پرت میکردی بیرون

 ای نسکافه نوشید خندید و روی صندلی نشست. جرعه

 :و گفت

 وقتی حواست پرته باید یه جوری سرجاش بیارم یا -

 نه؟
 دلم آرام گرفت. همینکه از خر شیطان پایین آمده بود،

 .کافی بود. صبحانه خوردیم و با هم بیرون رفتیم

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

 ای بود که تمام شب روی اصالحش نگاهش روی نقشه

 :کار کرده بود. رو به مهندس رضوانی کرد و گفت

 اینو ببر شهرداری... دیگه جای ایرادی براشون -

 .نمونده

 ی فردا برنده میشیم؟ به نظرتون توی مناقصه -

 ی ابرویش را خاراند و متفکرانه به صورت گوشه

 شد. سری رو به پایین تکان داد ومخاطبش خیره 
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 :گفت

 .ما تالشمون رو میکنیم... تا قسمتون چی باشه -

 اگه برنده شیم چه کسی رو برای نظارت به کیش -

 میفرستی؟

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 هنوز فکرش رو نکردم... بذار مناقصه رو برنده شیم -

 ...بعد یه فکری میکنیم... چندتا شرکت ق   در رقیبمونه

 ...احتمال برنده شدنمون سی درصده

 

 مخاطبش سری تکان داد و با نقشهای که به دستش

 در به یاد نداده بود، از اتاق بیرون رفت. با بسته شد

 .شب پیش افتاد

 اش دلش را آرام و قرار بخشیده حضور خزان در خانه

 بود. وقتی روی کاناپه خوابش برد و موهای خرماییش

 اراده کنار کاناپه زانو زد بی روی صورتش را پوشاند،

 .و به صورتش خیره شد

 .به آرامی موهایش را از روی صورتش کنار زده بود

 .بدون هیچ آرایشی پوست سفیدی میدرخشید

 .های صورتی رنگ پلکهایش دلبری میکرد مویرگ

 .مژههای قهوهایش بدون ریمل هم پرپشت و فردار بود

 عصبانی بود امااز اینکه دلش را شکانده بود، از خود 
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 ی هیچ کس روز بدی را پشت سرگذاشته بود و حوصله

 .را نداشت

 ماهها تنهایی او را به انزوا کشانده بود. توقعش از

 .خزان بیشتر بود

 زمانی که تازه چند روز از مرگ مادرش میگذشت،

 ی خزان گذاشته بود و در حالی که سرش را روی شانه
 های یچهاشک میریخت، متوجه منقبض شدن ماه

 .خزان شده بود

 با آن حال خراب سریع فاصله گرفت. در آن زمان

 بیشتر به همدلی و همراهیش نیاز داشت اما خزان

 .هنوز آمادگی نداشت

 خودش را کنار کشید و توقعاتش را دردلش سرکوب

 کرد. از این همه فاصله دلخور بود و حال خرابش دست

 .خودش نبود

 .ی چه با نگاه میفهمیدنگرانی پدربزرگش را چه کالم

 حدس میزد تغییر موضع ناگهانی خزان زیرسر

 پدربزرگش باشد و وقتی در حرفهایش به روی خزان

 .آورده بود، حدسش به یقین تبدیل شده بود

 صدای زنگ گوشی او را عالم خود بیرون کشید. با

 .دیدن اسم کوروش تماس را برقرار کرد

 سالم... چطوری؟ -



 

 
1799 

 

 @                                                                                                                                                             Romanbook_irنانجیب        

 تو خوبی؟سالم... ممنون  -

 شکر... چه خبرا؟ -

 سرت شلوغ نیست؟ -

 :دستی روی موهایش کشید و گفت

 نه... مشکلی پیش اومده؟ -

 :کنان پاسخ داد من کوروش مکث کوتاهی کرد و من
 نه... میخواستم ازت یه اجازهای بگیرم... فقط قول -

 .بده بدون رودربایستی جواب بده

 ا فاز تعجبشابرویی باال انداخت. نگران شده بود ام

 :بیشتر بود. با مالیمت تمام پرسید

 چیزی شده؟ -

 هایی راستش با بابا در مورد زندگیم یه صحبت -

 کردم... اگه تو اجازه بدی و ناراحت نشی... بعد از

 آموزن پایان ترم با فاطمه بریم شمال و از پدرش

 ...خواستگاریش کنم... راستش دیگه خسته شدم

 ...دگی خودممیخوام برگردم س ِر زن

 اش لبخندی روی لبش نقش بست. دستی روی چانه

 :کشید و گفت

 اینکه خیلی عالیه... من از خدامه تو و نیکا -

 سروسامون بگیرید... فقط از طرف لیلی برات مشکلی

 پیش نمیاد؟
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 :کوروش نفس عمیقش را پرصدا بیرون داد و گفت

 ی درمانش تموم شده... به احتمال زیاد شنیدم دوره -

 برای اینکه مزاحمتی ایجاد نکنه، کیش رو برای زندگی

 انتخاب کنیم. فاطمه هم راضیه... اگه بتونم کارای

 انتقال دانشگاهش رو به کیش انجام بدم، شهریور ماه

 .مراسم ازدواجمون رو برگذار میکنیم
 نفس راحتی کشید. همیشه نگران تنهایی کوروش و

 .نیکا بود

 از دستم بربیاد دریغخیلی عالیه... هر کاری  -

 ی خوبیه... همین که هم نیکا هم نمیکنم... فاطمه گزینه

 خودت دوستش دارین، پوئن مثبت به حساب میاد... اگه

 الزم باشه و دلت خواست... خودمم توی مراسم

 .خواستگاریت شرکت میکنم

 :کوروش با خوشحالی پاسخ داد

 نظر چی بهتر از این... ممنون میشم کنارم باشی. از -

 تو ایرادی نداره قبل از سالگرد مادرت این اتفاق بیفته؟

 :لبخند نیمه جانی روی لبش نقش بست و گفت

 ی ابداً... خیلی هم خوشحال میشم. این برای روحیه -

 .همهمون خوبه

 بعد از تعارفات معمول تماس را قطع کرد و به سمت

 پنجرهی اتاقش چرخید. نفس عمیقی کشید و از ته دل
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 برادرش آرزوی خوشبختی کرد. یک سال و نهبرای 

 ماه از اتفاقات بد زندگی کوروش گذشته بود. همین که

 او را آرام و خوشبخت ببیند، برایش کافی بود. از وقتی

 فاطمه به عمارت برگشته بود و با نیکا روابطش عمیق

 شده بود، نیکا آرامتر شده بود. برای خانوادهاش

 ترینها بود. اولین و مآرامش و رضایت نیکا جزء مه
 ی خانواده محتشم بود و در چشم همه عزیز تنها نوه

 .کاست های پدرش می بود. ازدواج کوروش از دغدغه

 پدری که پیر شدنش را در آن شش ماه به وضوح دیده

 .بود

 ای به در خورد و صدای منشی از پشت در شنیده تقه

 .شد

 .جناب محتشم اجازه هست -

 .بیا تو -

 :رد اتاق شد و گفتمنشی وا

 .یه خانوم جوان میخوان شما رو ببینن -

 خودش رو معرفی نکرد؟ -

 .نه -

 :روی صندلی نشست و گفت

 .بفرستش تو -

 تق کفش پاشنه بلند در گوشش پیچید. با اخم صدای تق
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 به در چشم دوخت. با دیدن قامت کشیده و چهرهی

 :پرآرایشش اخمی کرد و گفت

 را اومدی اینجا؟بعد از این همه وقت چ -

 

 مخاطبش لبخندی روی لب نشاند و به سمت میز گام

 :برداشت و گفت

 هنوز بعد از این همه مدت نتونستی منو ببخشی؟ -

 بخشش؟ که چی بشه؟ -

 :نازیال به مبل اشاره کرد و با لبخند گفت

 اجازه هست بشینم؟ -

 :نفس عمیقی کشید و با دست به مبل اشاره کرد و گفت

 .فقط زود حرفاتو بزن که خیلی کار دارمبشین...  -

 نمیخوام وقتت رو زیاد بگیرم... فقط بدون -

 .گیری به حرفام گوش کن جبهه

 فقط نگاهش کرد. برای مراسم مادرش نازیال به همراه

 جاوید آمده بود. انقدر سرد برخورد کرده بود که در

 .های دیگر شرکت نکردند مراسم

 حرفی هم مگه مونده؟ -

 :آب دهانش را قورت داد. با لحن آرامی گفت نازیال

 هر چی بین ما گذشته رو فراموش کن و با جاوید -

 .آشتی کن
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 :پوزخندی زد و گفت

 آشتی؟ واقعا اون مردک خبیث جای آشتی هم باقی -

 گذاشته؟
 بیشتر از یه سال از اون ماجرا گذشته... جاوید هم به -

 د و تمومخاطر احساسات زودگذرش یه کار اشتباهی کر

 .شد... االن به وجود تو بیشتر از همه وقت نیاز داره

 مگه اون به جز خودش به کس دیگهای هم فکر -

 میکنه، که آشتی کردن من باهاش مهم باشه؟ اگه

 .براش مهم بود، خودش پیش قدم میشد

 :نازیال آهی کشید و گفت

 داره از دست میره... اگه کنارش نباشی خودشو نابود -

 ش با پدرش هنوز درست نشده... پدرش رابطهمیکنه. 

 به خاطر اون ماجرا هنوز حاضر نیست، جاوید رو

 ببینه... جاوید خیلی تنها شده... داره خودشو نابود

 میکنه... دانشگاه بهش اخطار داده... ممکنه اخراجش

 خوابا پیداش کنن... این جور پیش بره باید بین کارتون

 .کنین

 از آن خشم و نفرت چیزی در کمی که فکر کرد، دیگر

 .دلش نمانده بود. حرفهای نازیال قلبش را لرزاند

 مگه چی کار کرده اخطار گرفته؟ -

 الخمر داغون رو باید از اگه دستش رو نگیری یه دائم -
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 ...ها جمع کنی توی کوچه

 پس تو چی کار میکردی کنارش که به این روز -

 افتاده؟
 الء خانوادهای کهمن به تنهایی نمیتونستم... خ -

 سالها در کنارش بودن رو پر کنم... داغونه... همیشه

 .از زمین و زمان طلبکاره و با خودش دعوا داره

 االن کجاست؟ -

 .دانشگاه -

 نفس عمیقی کشید و دستی به پیشانیش کشید. کمی

 :فکر کرد و گفت

 .یه فکری براش میکنم -

 :نازیال با خوشحالی لبخندی زد و گفت

 نستم قلب مهربونی داری... انشاهلل برایمیدو -

 .عروسیتون جبران کنم

 کارن نفس عمیقی کشید و سری تکان داد. نازیال از

 روی مبل برخاست و بند کیفش را روی دوشش مرتب

 :کرد و ادامه داد

 ممنون که قبول کردی... لطف کن زودتر بیا -

 سراغش... من دیگه مزاحمت نمیشم... میدونم به

 ...ن و گذشته، بودنم در اینجا برات بد میشهخاطر خزا

 :از پشت میز بلند شد و گفت
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 با جاوید خوشحالی؟ -

 :نازیال با شیطنت چشمکی زد و گفت

 .از تو بهتره -
 هر دو خندیدند و نازیال خداحافظی کرد و از اتاق

 بیرون رفت. در که بسته شد، نفس عمیقی کشید و زیر

 :لب غرید

 !ید... چه گندی زدی به خودتخدا لعنتت کنه جاو -

 دیگر از آن خشم و نفرت خبری در دلش نبود. نگران

 ی که سالهای زیادی برایش شده بود... نگران یار شفیق

 برادری کرده بود و به یکباره نارفیق شد... کالفه بود،

 دست و دلش به کار نمیرفت. کیفش را برداشت و از

 .شرکت بیرون زد

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

 و درب و داغان از کالس بیرون زدم. برخالفخسته 

 تصورم امتحان خیلی سخت بود و تمام ساعت را پای

 ی امتحان نشسته بودم. سردرد و گردن درد امانم برگه

 .را بریده بود

 نگاهی به ساعتم انداختم. قرار بود کارن دنبالم بیاید اما

 .خبری ازش نبود

 .ظهر بودبه ساعت نگاهی انداختم. نزدیک یک بعداز 

 ی کارن را گرفتم. به زنگ دوم نرسیده، گوشی شماره
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 :را پاسخ داد
 خوبی عزیزم؟ -

 

 :با خستگی نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 ممنون... تو چطوری؟ -

 خوبم... چه کار کردی با آزمون؟ -

 .خیلی سخت بود... خدا کنه نمره قبولی رو بیارم -

 ...منای تنبل... دیشب اگه به جای زل زدن به  -

رست رو میخوندی االن نمینالیدی  .د 

 مگه تو اعصاب برای آدم میذاری؟ -

 ی کارن در گوشم پیچید. انگار نه انگار دیشب دقم خنده

 .داده بود. حاال کیفور بود

 تقصیر خودت بود... این همه من اذیت شدم صدام در -

 .نیومد... برای یه شب چه کولی بازی درمیاری

 .بود و همین برایم کافی بود خندیدم... لحنش شاد

 .حاال کجایی... من االن از کالس بیرون اومدم -

 آخ آخ... شرمنده... جایی کار دارم... یه تاکسی -

 .دربست بگیر و برو خونه

 :ابروهایم درهم فرو رفت. با دلخوری گفتم
 به این زودی ازم خسته شدی؟ یعنی برگردم عمارت؟ -

 :لحن صدایش جدی شد و گفت
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 یوونه این چه حرفیه... اصال پشیمون شدم... االند -

 .میام سراغت کمی صبر کنی رسیدم

 با تعجب به صدای بوقی که در گوشم میپیچید گوش

 :دادم. نفسم را با حرص از سینه بیرون دادم و غریدم

 !دیوونه تویی که کارات معلومی نداره -

 از جلوی در دانشگاه کمی فاصله گرفتم و به دیوار

 دادم. سرم توی گوشی بود و منتظر کارن ایستاده تکیه

 ی نزدیک به گوشم بودم که صدای آشنایی از فاصله

 خورد. دانشجویی آویزان جاوید شده بود و اصرار

 میکرد، نمره کامل را بدهد. جاوید با نیشخندی به

 :صورت دخترک زل زده بود و گفت

 ...نمره که از روی هوا توی اون لیست قرار نمیگیره -

 ...خرج داره جانان

 :دخترک با گریه گفت

 خرجش چقدر میشه... اگه این واحد رو پاس نکنم، -

 ها میگن شما مهربونتر از مشروط میشم استاد! بچه

 !استادای دیگه هستین

 :جاوید خبیثانه خندید و گفت

 ...خرجش زیاد نیست -
 کمی به اطراف نگاه کرد و با دیدن من لبخندش

 :به دخترک گفتشیطانی شد و رو 
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 کافیه یه شب مهمون من باشی و مهربون... من آدمی -

 ...نیست کیسه دوخته باشم

 چشمانم از تعجب گرد شد. صورتش سرخ بود و انگار

 در حالش خوش نبود. دانشجوی بیچاره شوکه شده

 بود. لبهایش تکان خورد اما حرفی از دهانش خارج

 .سیده باشدنشد. باورم نمیشد، جاوید به چنین جایی ر

 او که با نازیال بود چرا باید این رفتار شنیع را از خود

 نشان میداد... گویا به عمد میخواست آبروی خاندان

 ...را به آب دهد

 .از کنار دخترک رد شد و نیم نگاهی به من انداخت

 :پوزخندی نثارم کرد و زمزمه کرد

 ...پری دریایی قالت گذاشته؟ ببین کجا سرش گرمه -

 هایی قاه خندید و به سمت ماشینش رفت. زمزمه قاه

 درموردش شنیده بودم اما باورم نمیشد به این روز

 افتاده باشد. نمره دادن به دانشجو به کنار... رفتار

 غیرعادیش نشان از خرابی اوضاع روحی و روانیش

 داشت... حس میکردم، پیشنهادی که به آن دختر داد

 ...تا نیت خاصیبیشتر برای تحقیر آن دختر بود 
 سوار ماشین شد و وارد سیل جمعیت خودروهای درون

 خیابان شد. هنوز نگاهم به مسیر رفتنش بود که صدای

 بوقی حواسم را به سمت مخالف جمع کرد. با دیدن
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 کارن با ذوق به سمتش پرواز کردم. با دیدن آن تیپ

 همیشه سیاه پوشش غم به دلم نشست. اما به

 ذاشتم و دخالتی نکردم. با خودشاش احترام گ خواسته

 عهد بسته تا سال مادرش این لباس را از تنش بیرون

 نیاورد. گویا میخواست جای تمام افراد خانواده

 مخصوصا برادرش کاوه که رفت و دیگر برنگشت،

 .عزای مادرش را نگه دارد

 سوار که شدم، نفسم را پرصدا از سینه بیرون دادم و

 :گفتم

 دس؟چطوری آقای مهن -

 :لبخند نیمه جانی زد و گفت

 آقای مهندس؟ -

 :لبخندی زدم و با کنایه گفتم

 .وقتی کارت مهمتره... بایدم اینجور صدات کنم -

 :لبخندی زد و گفت

 دیوونه... چطوری، خوبی؟ -

 اگه دنبالم نمیومدی خیلی بد بودم... اما االن... هی -

 !بدک نیستم
 :لبخندش عمیقتر شد و گفت

 کر تصمیمم عوض شد... وگرنه باید حال بدخدا رو ش -

 تو رو هم درمان میکردم... یکی کم بود اونوقت میشد
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 دوتا... خودمم که خرابتر از همه... چه شود این همه

 ...آدم با حال خراب کنار

 .ابرویی درهم کشیدم و حسادت در جانم رخنه کرد

 :حرفش معنای خاصی داشت. با حیرت پرسیدم

 ل خراب کی به غیر از من براتمن هم؟ مگه حا -

 مهمه؟

 نیم نگاهی به صورتم کرد و در حالی که به سمت چپ

 :میپیچید، گفت

 ...خبرای بدی درمورد جاوید به گوشم رسیده -

 ....میخواستم امروز برم دیدنش

 

 ها به صورتش زده هایم تکانی خورد و مانند جن شاخک

 نازیال بهخیره شدم. جاوید که دانشگاه بود... پس حتما 

 دیدنش رفته بود. تنم گر گرفت و دلم آشوب شد. با

 :صدای که از استرس به لرز افتاده بود، پرسیدم
 نازیال رو دیدی؟ -

 با ابرویی باال داده نگاهی به صورتم انداخت و پاسخ

 :داد

 بله... اومده بود شرکت... تعجب داره؟ -

 یبغضم گرفت. فکر گذشته در ذهنم جوالن داد. با حال

 که کارن داشت، میترسیدم، دوباره به سمتش کشیده
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 شود... مگر نه اینکه نازیال در دورانی که حالش بد

 !بود، همدمش بود

 نازیال چرا باید به دیدن تو بیاد؟ -

 :ابرو درهم کشید و گفت

 حال جاوید خرابه... جز من کسی با جاوید عیاق -

 هنبوده... بره به کی از حالش بگه؟ عمو کیوان ک

 طردش کرده و اسمش رو نمیاره یا جانان که درگیر

 ...کارای خودشه و از دنیا پرته

 ای که میگفت، عصبانیتش بیشتر میشد. با با هر جمله

 :چشمانی که بیاراده پراشک شده بود، به آرامی گفتم

 چرا فریاد میکشی... مگه چی گفتم اینجوری -

 عصبانی میشی؟

 .و نفس عمیقی کشیدبا ناراحتی به صورتم نگاه کرد 

 :اش کشید و به آرامی گفت دستی به چانه
 ...از اینکه بهم شک داری، اعصابم به هم میریزه -

 خوبه حالم رو میبینی و چرت و پرت میپرسی... من

 !به چه فکریم تو به چه فکری

 نمیخواستم ناراحتش کنم. نگرانی و خشم توأم باهم در

 یم کردم وچشمانش موج میزد. لحن صدایم را مال

 :گفتم

 ببخشید... نمیخواستم ناراحتت کنم. یه کم جا -
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 خوردم... بعد از اون ماجراهایی که اتفاق افتاد و رفتار

 سردت توی مراسم مادرت فکر نمیکردم، نازیال به

 ...دیدنت بیاد

 :دستی روی موهایش کشید و با کالفگی تمام گفت

 رو از نمیخواستم صدام باال بره شرمنده... کنترلم -

 دست دادم... نگران جاویدم میخواستم برم باهاش

 حرف بزنم... اما دیدم تو ناراحت شدی... گفتم اول بیام

 .پیش تو بعد برم به دیدن جاوید

 :شرمنده سرم را پایین انداختم و پاسخ دادم

 .ببخشید -

 نفس عمیقی کشید و بر اعصابش مسلط شد. لبخند نیمه

 :جانی زد و گفت

 م نیست... فقط کمی منطقی باش... آخهبخشش الز -

 ای که بینمونه روانی منی که دیوونهتم و از این فاصله
 شدم... لرزیدن دلت از چیه؟ داغونم خزان... با این حال

 خرابم جز خودت کسی نمیتونه منو آروم کنه... چرا

 فکر میکنی دیدن نازیال روی من اثر داره؟ اونم کسی

 ظر نداشتم... حاال که بای خودم بهش ن که توی خونه

 ...جاوید زندگی میکنه

 .نفسش را با حرص بیرون داد و سکوت کرد

 دلخوریش را درک میکرد اگه زمانی او هم به من شک
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 ...کند، همین حس یا شاید بدترش را خواهم داشت

 اشتباهم را پذیرفتم. دستم را روی دستش گذاشتم و

 :گفتم

 دوستت دارم گاهیقربونت بشم... شرمنده... از بس  -

 مغزم آچمز میشه... تو خودتو ناراحت نکن... برام بگو

 جاوید چی شده که انقدر بهم ریختی؟

 .برایم از حرفهای نازیال گفت و من هم نگران شدم

 آنچه که از جاوید دیده بودم را برایش گفتم. با نگرانی

 :اش کشید و گفت دستی روی چانه

 یشعور داره آبرویاین بشر دیوونه شده... احمق ب -

 خانواده رو میبره... اگه به خاطر شاهرخ نبود حتما

 عذرش رو میخواستن... باید یه کاری کنیم... نمیشه

 .به حال خودش رهاش کرد
 اگه ایراد نداره من کنارت باشم... همین االن برو -

 پیشش و به هوای اینکه با هم ناهار بخوریم، اول با هم

 ور بهش نزدیک شو و از اینآشتی کنین و بعدا به مر

 راهی که در پیش گرفته، ب  ِرش گردون... نمیشه یهو

 .بری سراغش بگی این کارو بکن این کارو نکن

 :کمی فکر کرد و گفت

 ...میترسم به تو حرفی بزنه، خونم به جوش بیاد -

 حق داشت. باحال خرابی که هردو داشتند باید محتاطانه
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 :گفتم رفتار میکردیم. لبخندی زدم و

 پس منو برسون خونه، خودت برو سراغ جاوید. از -

 !حرفهایی که من بهت زدم هیچی به روش نیار

 ناراحت نمیشی، روز اول تنهات بذارم؟ -

 :لبخندی زدم و با مهربانی گفتم

 ل مهربونت بشم... نه... خیالت راحت... بروقربون د -

 به کارت برس... فقط یادت باشه قراره برای آشتی

 ...ش قدم بشی... حرف دیگهای امروز ِب ِهش نزنپی

 سری تکان داد. جلوی رستورانی توقف کرد. با تعجب

 :نگاهش کردم و گفتم

 ...با جاوید غذا بخوری بهتره... من -

 :در ماشین را باز کرد و گفت
 یه غذا برات بگیرم... توی خونه چیز دندون گیری -

 .نداریم

 ران شد. بعد از دقایقیاز ماشین پیاده شد و وارد رستو

 .با ظرف یه بار مصرفی در دست سوار ماشین شد

 :ی ظرف را در آغوشم گذاشت و گفت کیسه

 .برای شام جبران میکنم -

 ی این با لبخند نگاهش کردم و از ته دل قربان صدقه

 رو ِی مهربانش رفتم. مرا دم در آپارتمان پیاده کرد و

 افظی کردم و وارداش را به دستم داد. خداح کلید خانه
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 ساختمان شدم. از ته دل دعا کردم این ماجرا ختم به

 .خیر شود

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

 

 :نگاهش روی صورت پرخوابم چرخید و گفت

 ...شرمنده دیر شد -

 .کش و قوسی به بدنم دادم و از روی کاناپه بلند شدم

 از بس به ساعت خیره شدم و انتظارش را کشیدم،
 مانم غرق خواب شد. دستی روینفهمیدم کی چش

 :موهای آشفتهام کشیدم و گفتم

 چه خبرا؟ کارت به کجا رسید؟ -

 در حینی که نگاهش به چشمانم خیره مانده بود،

 های پیراهنش را باز کرد و با صدایی که خستگی دکمه

 :در آن موج میزد، گفت

 .مناقصه رو بردیم... کار بزرگیه -

 بست. پیراهنش را از لبخندی از ته دل روی لبم نقش

 .دستش گرفتم و با عشق نگاهش کردم

 .بهت افتخار میکنم عزیزم... خیلی عالیه -

 ...میترسم نتونم از پس کار بربیام -

 یاری؟ شما تیم خوبی چرا جاوید رو توی گروهت نمی -

 !میشین
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 لبخند کم عمقی روی لبش نشست و سری تکان داد. به

 گشتنش، پیراهنشسمت سرویس بهداشتی رفت. تا بر

 را روی جالباسی گذاشتم و یک لیوان چای برایش

 ریختم. ماکارانیها را درون ظرف مخصوص

 مایکروویو ریختم و درونش گذاشتم تا گرم شود. 

میزدم...  امشب قبل از اومدن داشتم با اون احمق حرف -

هفته یه مهمونی  یخوام آخرهنوز با خودش کنار نیومده. م

یاغی رو با خانواده  ی توی عمارت برپا کنم و این پسره

  .آشتی بدم... شاید کمی نرم بشه

 :گفتم همان طور که به مایکروویو خیره شده بودم،

همین که  خودت میتونی کمکش کنی... مطمئنمعشقم فقط  -

سرسختی و لجاجت  توی جمع خانواده پذیرفته شه از این

 .دست برمیداره

 :گفتمی که از دستگاه بلند شد، با صدای دینگ

 .یه چایی بخور تا خستگیت دربره... شام گرم شد -

 :با حیرت به چشمانم خیره شد و گفت

 تو هنوز شام نخوردی؟ -

 .نچ... تنهایی که مزه نداره -

 :گفت
 .دیگه تا این وقت شب گشنه نمون... خانومی -
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 ن چایش را بهبا لبخندی روبرویش نشستم و خورد

 تماشا نشستم. وقتی ماکارانی را درون ظرف کشیدم با

 .ذوق نگاهی به رنگ و روی غذا کرد

 :چشمکی خبیثانه زد و با لحن شوخی گفت

خستگی با  ون بال خوب میدونی باید در این شرایطای شیط -

 ...چه غذایی بهم انرژی بدیا

 :خندیدم و گفتم

 پررو نشو... انرژیت رو جمع کن برای پروژهای که -

 گرفتی... راستی این پاساژ کجا قرار داره؟

ماکارانیها  بشقابش را جلو کشید و با لذت چنگال را درون

 :ثانیه گفت از چندچرخاند و درون دهانش برد. بعد 

 اوممم. خیلی خوشمزهست... از این هنرا هم داشتی و -

 رو نمیکردی؟

 :خندیدم و گفتم

 ...بریزه ی هنراش رو یه جا روی دایره زن که نباید همه -

چشمانش  لبخند پرشیطنتی روی لبش نقش بست و برقی در

 .جهید

 ت رو کی رونمایی میکنی؟ هنرای دیگه -
 .به وقتش -

 ن داد و با ولع شروع به خوردن کرد. من همسری تکا

 ی خوردن او اشتهایم باز شد و با لذت غذایم را از نحوه
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 .خوردم

 با اینکه غذای دونفره در رستوران زیاد خورده بودیم

 اما این غذا عجیب به تنم چسبید. یک حس خوب زیر

 پوستم جریان پیدا کرد. با هر بار نگاه کردن به صورت

 .قم به او بیشتر میشداش اشتیا خسته

 از دیروز که با جاوید حرف زده بود، کمی سرحال شده

 بود. انگار این قهر دو طرفه روی رفتار هردویشان اثر

 .منفی گذاشته بود

 جاوید روی خوشی نشان نداده بود اما رفتار بدی هم

 نداشت. کارن امیدوار بود با دو سه جلسه میتواند دل

 .ه بیاوردجاوید را نرم کند و به را

 بشقاب خالیش را به سمت وسط میز سر داد و نگاهی

 :به صورتم انداخت و گفت

 دسر چی داریم؟ -

 

 :ابروهایم باال پرید و با نگاهی به میز گفتم

 این همه غذا خوردی دنبال دسرشم هستی؟ -

 اش عمیقتر شد. در حینی که از پشت میز لبخند خبیثانه

 :بلند میشد، گفت

 .بگیرم، دسر رو آماده کن تا من یه دوش -

 هاج وواج نگاهش کردم. ساعت یازده شب چه دسری
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 درست میکردم؟ انگار زیادی جوگیر شده بود. صدای

 باز شدن دوش حمام که بلند شد. میز را جمع کردم و

 ظرفها را شستم. در یخچال را باز کردم و جز میوه

 چیزی ندیدم. مقداری گیالس و آلوزرد که دوست داشت

 ن پیشدستی چیدم و روی میز گذاشتم. ضبط رادرو

 ی زیبایی که خودم روشن کردم و آهنگ عاشقانه

 عاشقش بودم را پلی کردم. تازه روی مبل نشسته بودم

 که در حمام باز شد. ده دقیقه نشده بود که از حمام

 بیرون آمد. حولهای روی موهایش بود و در حال

 ب رفت وخشک کردن موهایش بود. به سمت اتاق خوا

 :گفت

 میتونی از کشوی دراور لباس برام در بیاری؟ -

 .حتما... االن میام -

 پشت سرش وارد اتاق خواب شدم و از درون کشو

 .لباسهایش را بیرون کشیدم و روی تخت گذاشتم
 همچنان سرگرم خشک کردن موهایش بود و حولهای

 هم دورش پیچیده بود. شرم مانع از ماندن درون اتاق

 می به سمت در برداشتم که بازویم اسیر دستانشد. قد

 گرمش شد. ضربان قلبم باال رفت. به چشمانم زل زد و

 :گفت

 پس دسر چی شد؟ -
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پیش پرکشیده بود و کارن پراحساس  کارن بداخالق چندروز

 بود. قلبم به تکاپو افتاد. گرمای زیادیبرگشته  و مهربانم

داشتم  زیرپوستم جریان داشت. این لحظات شیرین را دوست

برایم لذت  اش بودم این رفتار و بعد از سه روز که در خانه

 بخش بود. 

 :گفتبا صدایی خشدار 

 خیلی میخوامت خزان... دیگه خودداری کردن برام -

 سخت شده... چه کارت کنم که بندبند وجودم به وجودت

 بد گره خورده؟

 میترسید و این در نگاهش عیان بود. برای اینکه

 شروی را خودم بدهم دستم را روی صورتشمجوز پی

 گذاشتم و کمی جلو رفتم و زمزمهوار کنار گوشش لب

 :زدم

 .این خواستن دوطرفهس عشقم -

 برای اولین بار بعد از حدود یک سال محرم بودن، از

 ی خود فاصله گرفتم.  دنیای دخترانه

 تو بهترینی عشقم... چقدر خوبه که دارمت... چقدر -

 ...به سلول تنم اسمتو فریاد میزنه خوبه که سلول

 ...عاشقتم عزیزم

 هایی که هر لحظه ضربان قلبم را باالتر در میان زمزمه

 شدم. دنیایجدیدی میبرد، وارد دنیای 
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نگاهش شرارهی عشق میبارید.  که برایم شیرین بود. از

 نگاهش مست می

 عشق بود و این نگاه مشتاق مرا به اوج آسمانها برد

 به آرامش رساند. آرامشی که سالها ازو قلبم را 

 وجودم دور بود... کارن دوای دردم شده بود. هیچ

 !مشکلی با او نداشتم و این یعنی معجزهی عشق

  

 :ای روی موهایم نشاند و کنار گوشم زمزمه کرد بوسه
ممنون بانوی قلبم... سیراب و مست می عشقم... ممنون که  -

 .انقدر خوبی

 ردانهاش نشاندم و از اینمدستان بوسهای روی 

 قدردانیاش غرق غرور شدم. این مرد عشق را فقط در

 کلمات جاری نمیکرد. با توجه و محبت و قدردانی و

 .حمایتش عشقش را نثارم میکرد

. 

 تو بمونم... همه وجودم رو دلم نمیخواد یه لحظه بی -

 تسخیر کردی دختر... چه کردی بامن؟

 تنها بودی... حاال چی؟یه زمانی در کنارم بودی و  -

 :خندید و گفت

 ...به قول شاعر، مگه میشه باشی و تنها بمونم -
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 :پریدم و با عشق برایش خواندم میان حرفش

 محاله بذاری محاله بتونم -

 دلم دیگه دلتنگیاش بیشماره

 هنوزم به جز تو کسی رو نداره

 عوض میکنی زندگیمو

 تو یادم دادی عاشقیمو

 م کشیدمتو رو تا ته خاطرات
 .به زیبایی تو کسی رو ندیدم

 

 

 . کاش این شب تمومی نداشت. با صدایی

 :که خودم را برایش لوس کرده بودم زمزمه کردم

 از فردا حسابی سرت شلوغ میشه درسته؟ -

 :نفس عمیقی کشید و لب زد

 ...اوهوم -

 ی که بردی کجاست؟ ا نگفتی مناقصه -

 رکه بیشتیه پاساژ توی وسط شهره... یک منطقه -

 .ست... کار سختی داریم بافتش فرسوده

 کشیدم و با نازی موهایش دستی روی 

 :اراده توی صدایم پدیدار شده بود، گفتم که بی

 میشه منم کنارت باشم... دوست دارم شاهد باشم چه -
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 .ی بزرگ رو به ثمر میرسونی جوری یه پروژه
 ای روی موهایم زد و سرش را پایین آورد و بوسه

 :الی که موهایم را نوازش میکرد، گفتدرح

 عالیه... من که از خدامه... تابستون که راحت -

 میتونی کنارم باشی... زمان دانشگاه هم روزهایی که

 درس نداری، بیا... اینجوری تجربیات کاریت بیشتر

رست تموم شه برای خودت یه پا  میشه... همین که د 

 ...ای میشی مهندس حرفه

 :میان حرفش پریدم و گفتم به شوخی و مزاح

 !اونوقت باید با حقوق باال استخدامم کنی -

 :خندید و گفت

 تو بیا شرکت... کل زندگیم و شرکت توی دستای -

 خودت... اما فکر نکنم شاهرخ بذاره برای من کار

 ...کنی

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 چرا؟ -

 تموم فکرش اینه وقتی از زندون بیرون اومد، کل

 کت رو به تو بسپاره و خودش کنار بکشه. میخوادشر

 .پز دختر مهندسش رو به همه بده

 :ی آخر را با خنده گفت. من هم خندیدم و گفتم جمله

 ش مونده؟ راستی چند وق ِت دیگه از دوره -
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 تا چهارماه دیگه آزاد میشه... برای مراسم -

 !عروسیمون کنارته

 قلبم نشستهیه حس خاصی توی دلم پیچید. محبتش در 

 بود. مخصوصا از وقتی که هر ماه با گندم به دیدنش

 میرفتم و شوق و ذوقش را میدیدم، قلبم آرام گرفته

 بود. بخشیده بودمش و دعا میکردم، مادرم او را

 ببخشد تا از عذاب وجدان آسوده شود. در نگاهش

 همیشه خطی از ندامت و شرمندگی موج میزد. آخر

 من و گندم میخواست دعا کنیمی دیدارهایمان از  همه

 .تا کتایون او را ببخشد

 :دستی روی کمرم کشید و گفت

 بخشیدیش؟ میتونی به چشم پدر بهش نگاه کنی؟ -

 :سرم را تکانی دادم و گفتم

 اثر نبود. مخصوصا اوهوم... این دیدارهای ماهانه بی -

 که گندم و ذوق زدناش بیشتر خوشحالم میکنه. از

 د گفته... هرچند فروغ ازش دلخوبیای شاهرخ زیا

 خونی داره و چشم دیدنم رو نداره... ولی با ماجرا کنار

 ام این جوری اومدم... این قسمت من بوده که خانواده

 .باشن

 :با صدای آرامی زیر گوشم زمزمه کردم
 .ها رو برات میکنم خودم جبران تموم کم و کاستی -
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 .فقط تو خوشحال باش

 :و با نگاهی عاشقانه گفتمسرم را باال گرفتم و 

 .ممنون که هستی... تا تو رو دارم غمی ندارم -

 هردو سکوت کردیم و در افکار خود غرق شدیم. در

 حالی که چشمانم گرم خواب

 میشد به آیندهای فکر میکردم که میتوانست بر خالف

 گذشته زیبا و جذاب و عاشقانه باشد. شاید هم آن طور

 ولی میتوانستم از همین که من تصور میکردم نباشد

 ها تمام شدنی لحظه تمام تالشم را بکنم تا این خوبی

 ی دست نباشد... هر زندگی چه خوب چه بد ساخته

 ست... باید تمام تالشم را میکردم روزی برایا خودمان

 ...این لحظات افسوس نخورم

 .یاد جاوید افتادم و سکوت را شکستم

 همکاری کنه؟ممکنه جاوید هم توی پروژه جدید  -

 سعی میکنم راضیش کنم، همراهم باشه... دقت و -

 .مهارتش رو الزم دارم

 :مکثی کردم و با احتیاط پرسیدم

 ...اگه جاوید باشه ناراحت نمیشی من هم اونجا باشم -

 مشکلی با این مورد نداری؟
 :خندید و نوک بینیام را فشرد و گفت

 سنگانقدر متحجر نیستم دیگه... اونم سرش به  -
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 خورده اما زیادی بهش بها نده... ممکنه باز شیطنت

 کنه... جاوید پسر شیطونیه این افسردگی و داغون

 شدنش برای اینه که یهو تنها شد. دوباره به زندگی

 برگرده... همون آدم اول میشه... همونی که عین یه

 .برادر کنارم بود

 ...خوبه -

 .کردمت  بگیر بخواب عزیزم... امشب خیلی خسته -

شب بخیری نثار هم کردیم نفس گاهش کردم و با عشق ن

 عمیقی کشیدم و چشمانم را بستم. 

بعد از هم جدا باشیم و او به سرکارش برود  فکر اینکه روز

درسهایم بنشینم هم جالب نبود.  و من پای

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

 

 میکردم و قند به بوق بوق ماشینهای پشت سرم گوش

 ونیم از توی دلم آب میشد. بعد از گذشت یک سال

 زمان عقدمان باالخره لباس عروس پوشیدم و در کنار

 .داماد خوشتیپم بهترین شب زندگیمان شکل گرفت

 مراسمی که زیادی خاص بود... مراسمی که با چشمان

 پراشک دو پدر و لبخند سه خواهر تمام شد... مراسمی

 جای خالی دو مادر را حس میکردم واش  که هر لحظه

 ام را بغضم را قورت میدادم تا داماد عاشق پیشه
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 نگران نکنم... مراسمی که انتهایش اشک شوق و

 ...حسرت پدربزرگ و دایی کامران را به همراه داشت

 مراسمی که رنگ و بوی غریبش را در آخر مراسم

 بیشتر حس کردم... دو پدر به نوبت دست من و کارن

 در دست هم گذاشتند و دعای خیرشان را نثارم را

 کردند، در کنار پدرانم جای خالی مادرانم با چشمان

 های مادرانه خیلی خالی بود... حس پراشک و توصیه

 میکردم کارن هم جای خالی مادرش را به سختی تحمل

 ...کرد و به روی خود نیاورد

 :اش روی دستم نشست و گفت دست گرم و مردانه
 انقدر ساکتی و بغ کردی عشقم... چیزی کم وچرا  -

 کسر بود؟

 با نگاهش عاشقانه به صورتش چشم دوختم. این مرد

 نهایت آرزویم بود. این مرد چون کوه محکم کنارم بود

 و از بود ِن در کنارش نهایت لذت را میبردم. با صدایی

 :که از بغض میلرزید، زمزمه کردم

 .ن برای همه چیزهمه چی عالی بود عزیزم... ممنو -

 با نگرانی به صورتم نگاهی انداخت، دوباره نگاهش

 :سمت خیابان چرخید و گفت

 پس این بغض و اشکی که توی چشمات حلقه زده -

 چی میگه؟
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 ...جای خالی مادرامون خیلی حس میشد -

 ای پشت نفس عمیقی کشید و دستم را باال برد و بوسه

 :دستم زد و گفت

 ر دوشون میریم تا اونا همفردا صبح به دیدن ه -

 روحشون شاد شه... مطمئن هردوشون امشب درکنار

 ما بودن و برامون دعا کردن. اگه دعای مادرامون نبود

 .من و تو انقدر احساس خوشبختی نمیکردیم

 قبول داشتم. خوشبختی ما هرروز پررنگتر از روز قبل

 میشد. وابستگی و دلبستگی ما توامان بود. زوجی جدا
 ی بودیم و در محیط کار همه به این مورد واقفنشدن

 .بودند

 جاوید با ورودش به خانواده بعد از یک ماه کمکم

 همان جاوید خوشرو و خندان سابق شد. همان جاویدی

 که جمع خانواده را به وجد میآورد. خبر خوبی که

 امشب به گوشم رسید این بود که جاوید بعد از مراسم

 میکند و بعد از خریدهای ما نازیال را رسماً عقد

 .عروسی مراسمی در عمارت برپا میکند

 صدای بوق ماشینی کنار دستمان نگاهم را به سمت

 راست چرخاند. با دیدن جانان که خواهرانم را درون

 ماشینش جای داده بود، لبخندی زدم و دسته گلم را

 ی اش بود. گوشه برایش تکان دادم. شالش روی شانه
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 ن بیرون آورد و با حرکت مچ دستشالش را از ماشی

 آن را به رقص در آورد. شادیش از ته دل بود. دیگر

 آن دختر غمزده نبود. با مشاوره و هورمن درمانی و

 تجربیاتی که در این دو سال به دست آورد، به جنسیت

 خودش رضایت داد و سعی میکند یک دختر شاد باشد

 اندام اش با ظرافت تا یک پسری که توانایی پسرانه

 .اش زیر سؤال میرفت دخترانه

 ای برایم فرستاد و برایش دست تکان دادم و بوسه

 .سرعت ماشینش را بیشتر کرد و از ماشین ما جلو زد
 .کمی جلوتر روی ترمز زد و ماشین ما را متوقف کرد

 به آنی همه ترمز کردند و جوانها وسط خیابان به

 ت جذابرقص و پایکوبی مشغول شدند. نگاهم به صور

 :کارن بود. دستم را گرفت و گفت

 .بریم پایین -

 .بریم -

 از ماشین پیاده شد و در سمت شاگرد را باز کرد. کمکم

 .کرد تا با دامن پفی و بلند لباسم به راحتی پیاده شوم

 دخترها با دیدنمان جیغ بنفشی کشیدن و شور و

 ی غوغایی برپا شد. در میان آهنگ بسیار عاشقانه

 های طالیی عشق دور من و کارن ام( پروانهرضا بهر)

 به پرواز درآمد. نگاهم به سمت آسمان کشیده شد. برق
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 :ستارهای قلبم را پرنور کرد. زیر لب زمزمه کردم

 .مامان برام دعا کن -

 نسیم خنکی روی صورتم حس کردم. گویی نوازش

 ای بود که آرزویش را داشتم. چشم بستم و از مادرانه

 :را در کنارم حس کردم. توی دلم گفتمته دل وجودش 

 مامان جای تو هم خوشبخت میشم... دیدی شاهرخ -

 .چقدر گریه کرد. اونم جای خالی تو رو حس کرده بود

 ام را بوسید و صدایی درون قلبم حس کردم روی گونه

 :اکو شد
 با تو نفس میکشم زندگی رو ای هنر آفرینش ای راز -

 .نازم خلقت... تا ابد کنارتم دختر

 ی چشمم چکید. پلکهایم را باز کردم و اشک از گوشه

 محو تماشای هیاهوی جوانان فامیل شدم. گندم و فرناز

 ای آرام و قرار نداشتند. خواهرانه مجلس شادی لحظه

 را گرم کردند و از ته دل برای خوشبختی هر دو دعا

 :کردم. کاوه کنار کارن ایستاد و به آرامی گفت

 ت برو... پدربزرگ و سمت خونه کارن سوار شو -

 .بندون درست شده مردم نفرین میکنن میگه راه

 های که زده میشد کارن نگاهی به عقب انداخت. بوق

 هم از شادی مردم بود هم گاها اعتراضی... دستم را

 :گرفت و سوار ماشین شدیم. رو به بچه ها کرد و گفت
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 .ها سوار شید باید حرکت کنیم بچه -

 ورتی سرخ و چشمانی براق به سمت کارنجاوید با ص

 :خم شد و گفت

 .یه شبه انقدر شادیم نذار زود تموم شه -

 :کارن سری تکان داد و گفت

 .همه بریم عمارت تا صبح بزن و بکوب راه بندازین -

 .ها فریاد کشید جاوید هورایی بلند کشید و رو به بچه

 .همه به سوی عمارت... هوراااا -
 د روی لبم نقش بست. کارن رو به مناز شادی او لبخن

 :کرد و گفت

 به نظرت قالشون بذاریم بریم شمال یا بریم عمارت؟ -

 :لبخندی نثارش کردم و گفتم

 .عمارت. میخوام تا آخرش همپای بقیه شاد باشیم -

 :ابرویی باال داد و گفت

 یعنی در کنار من شاد نیستی؟ -

 .دمنوک بینیاش را چالندم و آخش را به هوا بر

 توی عمارت هم تو درکنارمی که شادم... میخوام بعد -

 از سالها غم و اندوه کل خانواده رو شاد ببینم. تو

 راضی نیستی؟

 :خندید و بوسهای روی دستم زد و گفت

 .من چاکرتم... هر جا تو شاد باشی منم شادم -
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 ماشین را روشن کرد و حرکت کردیم. ماشین کوروش

 از کرد و فاطمه و نیکا برایمانجلوتر راه را برای ما ب

 دست تکان دادند. زوج خوبی بودند و از ته دل

 .برایشان خوشحال بودم

 هایی که نوای شادی نورچراغ ماشینها به همراه بوق

 سرمیداد ما را تا عمارت همراهی کرد. عمارتی که

 های عشق در دلمان بود. عمارتی که شاهد اولین جرقه

 های ا به خود دیده بود. نوشتها و شادیهای زیادی ر غم
 برای کارن تایپ کردم و پیامک کردم. وقتی ماشین از

 حرکت ایستاد، گوشی را از روی داشبود برداشت و با

 ام را خواند. با نگاهی مشتاق به لبخندی عمیق نوشته

 :وار لب زد ام را زمزمه چشمان زل زد و نوشته

 ...دوستت دارم و دوستم داری... عاشقی و عاشقم)

 (ست این یک رمان بلند عاشقانه

 

 99/9/10پایان 
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