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 هر وقت که بودی

 همه چی قشنگ شد

 تو الحق که خوبی

 یک یک دو دو هشت

 قلبم یجوری

 میزنه واسه فقط تو

 که عمرا بدونی

 آها

 هر وقت که بودی

 همه چی قشنگ شد

 هر وقتم نبودی

 نبودی رو ولش کن

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

 تسبیح را توی سجاده می اندازد و الی سجاده را تا میکند. کنار

 قرآن کوچکش را از روی میز برمیدارد. در حالی کهمینشیند و 

الی قرآن را باز میکند نگاهی به سما که آرام خوابیده می اندازد. قرآن به 

 دست جلو میرود آرام صدایش میزند

 ...سما جان -

 سما تکان کوچکی میخورد اما خواب دم صبح زیادی شیرین

 است

 .خانم جانم -

 د تا چشم هایش را باز کندباید انگار ناز این فنچ را بکش
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 نمیخوای چشمای دلبرتو نشونم بدی؟ -

 سما غرغر میکند

 .ولکن جون حاجی بذار بخوابم -

 اکتای مردانه میخندد

 .نمازت قضا میشه دلبر -

 سما یک تای چشمش را باز میکند

  سر صبحی عاشقانه میگی که خامم کنی؟ -

 .نشدهپاشو عشق اکتای. پاشو نمازتو بخون تا دیر  -

 سما روی تخت نیم خیز میشود. اولین بار است که میخواهد نماز

 .بخواند

 .کاش شما نمیخوندی وایمیسادی باهم میخوندیم -

 .کردی یادت بدم من خوندم تا وقتی تو میخونی نگاهت کنم خطا -

 سما لبخندی میزند

 جشن تکلیف مدرسه رو اون زمان پیچوندم حاال اومدم افتادم -

 .یف حاج اکتایتو جشن تکل

 .اکتای به دیوار تکیه میزند

 

 .پاشو وضو بگیر بیا. دیگه کامل یادت دادم -

  سما پتو را کنار میزند و به سختی بلند میشود.

 سما وارد سرویس میشود و

 همانطور که یادش داده بود وضو میگیرد. اکتای نفس عمیقی

 میکشد. در سنی که دیگر داشت پیر میشد و حوصله و نای
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 داشت، این دخترک با این دلبری های بی ریایش، زندگی ران

 .برایش رنگین کرد و بو و عطری به زندگی اش بخشید

 درست است که عقایدشان با یکدیگر یکسان نیست، اما میتواند

 !کمی نیم من باشد و این زندگی را نگه دارد

 .سما وضو میگیرد و از سرویس بیرون می آید

 االن باید اذان بگم؟ -

 اکتای قران را میبندد و ان را روی میز میگذارد

 !بهش میگن اقامه هاذان نه، اقام -

 سما یک قدم به عقب میرود. پنجره را باز میکند و همین که

 می گوید:میخواهد دهان باز کند اکتای 

 چیکار میکنی؟ -

 سما پنجره را میبندد 

 !خب میخواستم اقامه بگم -

 اکتای نچی میکند

 .زی در نیار سمامسخره با -

 

 .عصبی نشو، بهت نمیاد اخم کنی -

 اکتای سرش را کمی کج میکند 

 .االن آفتاب در میاد -

میشود و از روی تخت، چادر سفید گل گلی  گیر داده و ولکنش نیست.. خم

خوبی از چادر به مشامش میرسد. چادر را به دماغش  را برمیدارد. بوی

 میچسباند
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 !چه بوی خوبی میده -

 .بوی مشکه. حاج خانم چادر نماز ها رو الی مشک نگه میداره -

 حاج خانم مادرش را میگفت. به سما هم وقتی بیرون بودند و

 مرد غریبه ی حضور داشت حاج بانو میگفت. اصطالح اکتای بود

 .و عاشق همین عاشقانه های من درآوردی اش بود

 اکتایز میکند و آن را روی سرش می اندازد. االی چادر را ب

  مقابلش می ایستد و کمکش میکند تا چادر را سر کند

 !قرص ماه شدی -

 .شروع کن سما

 اکتای عقب میرود و روی صندلی ماساژ مینشیند. خوب میداند

 !با دل این مرد چه کرد

 شروع میکند. همانطور که اکتای با مهربانی توضیح داده بود. او

 براش تعریف کرده عاشق این مرد بود. عاشق خدایی شده بود که

بود. زندگی اش را با این مرد دوست داشت. با وجود تمام سختگیری هایش، 

 .با تمام مردانگی هایی که تقدیمش کرده دوست دارد این مرد را

 .نمازش که تمام میشود، اکتای پیش می آید

 .قبول باشه -

 سما سر باال میبرد

 !تقبل اهلل -

 اکتای میخندد

 .دیدی چه چادر بهت می آد …سجاده رو جمع کن  -
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 .دست خودش نیست اما این حرفش اذیتش میکند

 .قبال در موردش حرف زدیم -

 اکتای سکوت میکند. 

********** 

 به میز کنسولی کنار دیوار تکیه داده و از پشت سر یه قد و قامت

 .بلندش که کت و شلوار خوش دوختی آن را پوشانده نگاه میکند

 سر آستینش هست و حواسش به سما سرگرم بستن دکمه های

 .نیست

 .امروز خونه ی حاج خانم روضه است. گفتم میان دنبالت -

 

 .عادت کرده بود این چند روز باقی مانده را فقط بخوابد

 باید برم؟ -

 سری پیش نبودی، همه دنبالت بودن. زشته عروس بزرگه -

 .نباشه

 از لفظ عروس بزرگه زیادی خوشش می اید که لبخندی لب

 .هایش را میپوشاند

 .یکم دیرتر میرم -

 .سری تکان میدهد. میداند که سما اهل اینجور جاها نیست

 اصراری ندارد که حتما حضور داشتهحوصله اش سر میرود و 

 باشد. اما دوست ندارد بهانه های مادرش را بشنود. همین االنشم

 بخاطر این ازدواج و اختالف سنیشان و اختالف عقیدتیشان کلی
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 بحث با او دارد، حوصله ی جنجال تازه ی ندارد. کیفش را

 برمیدارد و به سمت سما میرود

 کاری نداری؟ -

 .نه عشقم -

 .قربونت بشم من -

 .خدا نکنه -

 پیشانی اش را میبوسد و میرود. در خانه را که میبندد و حضورش

 از خانه حذف میشود، همه جا حوصله سر بر میشود. اذیت میشود

 و دوست ندارد در خانه باشد. اما از سوی دیگر اکتای دوست

 و خیابان باشد. اصوال هر جا میخواهد برودندارد خیلی در کوچه 

 برایش ماشین میفرستد و او به دنبالش می آید و هر جا کاری

 داشت با آن میرفت. خیلی هم نمیتوانست در جمع دوستانش

 .حضور داشته باشد، مگر اینکه دوستانش به خانه شان بیایند

 این مرد را دوست داشت با تمام اخالق هایش و تمام بدخلقی

 .ایشه

 کنار او احساس امنیت میکرد. احساس ارامش میکرد و دوست

 داشت همیشه کنارش باشد. از اول از مردهای پخته خوشش می

 آمد. خیلی اهل پسر های کم سن و سال نبود و اعتقاد داشت

 زندگی با آن ها مسخره است. وقتی با اکتای اشنا شد، خیلی

 ود. اکتای شریکخوشحال بود. مرد زندگی اش را پیدا کرده ب

 .پدرش در کارخانه بود
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 سالگی پیش15تازه از شیراز برگشته بود، بعد از فوت مادرش از 

 سال دیگر میخواست به5خاله اش به شیراز رفته بود و بعد از 

 تهران برگردد. اولین روزی بود که به کارخانه رفته بود. پدرش

 کارگران ودر جلسه بود و در اتاق مدیریت تنها نشسته بود. از 

 منشی به گوشش خورده بود که شریک جدید پدرش زیادی

 تصور یک مرد شکم گنده و وخشک و عبوس است. از ا

 بد اخالق را داشت، اما وقتی در اتاق ناگهانی باز شد و اکتای وارد

 اتاق شد، همان برخوردشان کافی بود تا احساس سرریز شدن

 روشن شدهدلش را به وضوح حس کند. عاشق آن چشم های 

 بود. چشم های روشنی که موهای جو گندمی آن را تکمیل کرده

 .بود. آن روز یک کت و شلوار سرمه ای پوشیده بود و اخم داشت

 .با دیدنش دستپاچه شده بود

 .عذر میخوام -

 به زور توانسته بود دست و پاهایش را جمع کند

 .خواهش میکنم. من دختر جناب اخوان هستم -

 شده بود تا اخم روی صورت اکتای جایش را این حرفش باعث

 به یک ژست جنتلمنانه بدهد

 خوشبختم از آشنایتون. پدرتون رفتن پایین برای بازدید از -

 یکی از دستگاه های تازه وارد شد. من اکتای ایرانی هستم شریک

 .جدید پدرتون

 .خیلی عالی -
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 از خاله اش شنیده بود مرد های سن باال و پخته 

 . اولین کاری که میکند بهخوب اندازدواج راحت و بدون دردسر برای یک

 !انگشتش نگاه میکند حلقه نداشت یعنی مجرد بود

 .با اجارتون -

 اکتای خواسته بود برود که سریع میگوید

 میتونین راهنمایی کنین برم پیش پدرم. کارخونه خیلی عوض -

 .شده توی این پنج سال

 این دختر پنج سال حضور اکتای اینجا متوجه شده بود که

 نداشت و برای همین در طول سه سال فعالیتش در کارخانه فقط

 .اسمی از این دختر شنیده بود

 .باشه. بفرمایین -

 اکتای کنار رفته بود و سما جلو رفته بود. با یک قدم فاصله از او

 راه میرفت و با قانون خانم ها مقدم اند شدید پاییند بود. از

 یت پایین می آیند و وارد ساختمان اصلی کارخانهساختمان مدیر

 .میشوند

 در طول این سال ها جناب اخوان دستگاه های زیادی وارد -

 .کرده اند که خط تولید کارخونه رو سریع تر کرده

 محکم صحبت میکرد و از آن دست مردانی نبود که مخاطبشان

 تو باشی و به دیوار چشم بدوزند

 یترین کارخونه های تولید کننده ی موادمیتونم بگم یکی از قو -

 .غذایی در ایران هستیم
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 سما سکوتش را میکشند

 .پدرم همیشه بهترین راه ها رو انتخاب میکنند -

 بله هوش ایشون در اقتصاد واقعا ستودنی هستش. به زیباترین -

 و ظریف ترین شکل ممکن کارهاشونو انجام میدن و دقت زیادی

 .رج میدندر تمام زمینه ها به خ

 با صدای زنگ تلفنش از فکر گذشته بیرون می اید. به اتاق

 !برمیگردد و گوشی اش را برمیدارد. شماره ی آشنایی میبیند

 خیلی آشنا! ریجکت میکند. حال جواب دادن ندارد. کلی کاره

 نکرده دارد. کلی طرح مانده که تمام نکرده و کلی سفارش که

 میرود. امروز که اکتای ناهار بههنوز شروع نکرده. به اتاق کارش 

 خانه نمی آید و شام را نیز خانه ی مادرش هستند، بهترین

 فرصت است. جعبه ی ماژیک هایش را برمیدارد و درش را باز

 میکند. رنگ های مورد نظرش را برمیدارد و خیلی ارام شروع

 میکند به رنگ زدنشان. ارام و با حوصله و با دقت! طرح هایی که

 را خوب تمیز میکند و بعد ازچند عکاسی حرفه ای داخلمیزند 

 پیجش آپلود میکند. پیجی که اکتای بارها تاکید کرده حق ندارد

 از خودش عکس بگذارد. چه با حجاب و چه بی حجاب. انقدر

 مشغول طرح زدن میشود که با حس گردن درد شدیدی سر باال

 درد کمرشمی اورد. ساعت از دوازده ظهر گذشته و دیرش شده! 

 هم کم کم تشدید یافته. بساطش را جمع میکند و به اشپزخانه

 .میرود. از الی دارو ها ژلوفن را بیرون میکشد و یکی میخورد
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 باقی بسته را با خودش میبرد تا اگر الزمش بود آنجا هم استفاده

 بکند. پیراهن حریر مشکی میبوشد با شلوار جین! آرایشش را

 که با اکتای گفته و ماشین را به دنبالش نگه میدارد برای زمانی

 فرستاده البته ارایش که نه، فقط کمی رنگ و رو دادن به

 صورتش! بیشتر از این شود حسابش با اکتای است! گوشی اش

 را برمیدارد. اصال هیچ حس و حالی به آنجا رفتن ندارد. دوست

 دوردارد در خانه بماند. چه معنی دارد چند زن به بهانه ی قران 

 هم جمع شوند و از هر کس و ناکسی حرف بزنند؟ از این ها هم

 که بگذرد ان خانه بدون اکتای را دوست ندارد. فرقی با جهنم

 !ندارد برایش اما باید تحمل کند، چاره ای ندارد

 ناچار با اکتای تماس میگیرد. خیلی طول نمیکشد که جوابش را

 میدهد

 جان دلم عشقم؟ -

 ؟حاجی خودم چطوره -

 اکتای به صندلی اش تکیه میزند. صدای این دختر را که میشنود

 .حالش خوب میشود

 خوبم جان دلم! تو چطوری؟ آماده شدی؟ -

 .آره -

 !باشه االن میگم بیان دنبالت -

 کمی مکث میکند

 ...فقط سما -
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 سما خودش میداند این مرد میخواهد چه بگوید

 !کمهنترس عشقم! هم لباسم پوشیدس هم آرایشم  -

 اکتای مردانه میخندد

 قربونت بشم من! درد داشتی میتونی زود برگردی خونه. میگم -

 .منتظرت بمونن. زیاد مهم نیست شب رو هم بمونیم

 چشم کشیده ی میگوید. گوشی را قطع میکند و ان را روی سینه

 !اش نگه میدارد. عاشق این مرد است! با تمام وجودش

 اینکه لباس هایش را میپوشد از ارایش مالیمی میکند و بعد از

 خانه بیرون میزند. ماشینی که اکتای برایش فرستاده دم در

 .منتظرش است، سوار میشود و استرس کل وجودش را پر میکند

 خیلی طول نمیکشد که ماشین مقابل عمارت ایرانی ها نگه

 میدارد! عمارت معروف و باشکوه شمال شهر! پیاده میشود وداخل

 ین عمارت همیشه باز است. اما تا دلت بخواهد درمیرود. در ا

 .گوشه به گوشه اش خدمه و نیروهای امنیتی دیده میشود

 تمام خدمه ها با دیدنش خم میشوند و سالم میدهند. با خوش

 رویی جوابشان را میدهد و داخل عمارت میرود. باز همه چیز

 تشریفاتی شده. مقابل هر سه صندلی یک میز گرد بزرگ قرار

 گرفته که روی میز گل آرایی شده و از انواع اقسام میوه ها رویش

 چیده شده. خرما! ان خرماهای بدبخت به هفت هشت شکل

 مختلف تزیین شده و خوب میداند که ناهار تشریفاتی تر از این

 حرف هاست. از گوشت شتر و بز گرفته تا انواع دلمه ها! عروسیش
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 اتی بود که تا مدتها عروسشانرا هنوز از یاد نبرده! انقدر تشریف

 .در فضای مجازی گفته میشد و اکتای به زور توانست جمع کند

 با راهنمایی یکی از خدمه ها به سالن طبقه ی باال میرود. همگی

 انجا جمع شده اند. همین که وارد میشود، جمعی که مشغول

 صحبت کردن بودند سکوت میکنند. سکوت سنگینی حاکم

 !نفس هایشان راهم بشماردمیشود و میتواند 

 اما باز او با خوش رویی برخورد میکند. نه که ازشان بترسد همه

 اش برای این است که اکتای احساس سرخوردگی نکند یا

 .شرمنده نشود. به حاج خانم که میرسد لبخند غلیظ تری میزند

 حاج خانم سر تا پا نگاهش میکند

 !چه عجب -

 دلش زیر و رو میشود

 خوبین؟ -

 حاج خانم جوابش را نمیدهد

 اکتای زورت کرد بیایی؟ -

 !نه. خودم اومدم -

 !امیدوارم بلد باشی دو سه خط بخونی و آبروی منو حفظ کنی -

 باز خردش کرده بود! باز اذیتش کرده بود! نفس در گلویش حبس

 میشود و میخواهد همینجا بمیرد! اما حیف! حیف که مادر اکتای

 تای میرود. لباس هایش را در نیاورده رویبود. سریع به اتاق اک

 تخت مینشیند. دلش درد میکند و حالت تهوع دارد از سوی
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 !دیگر، دلش شکست! احساس کرد اب جوش روی سرش ریختند

 او چه میکرد زمانی که اکتای هیچ تمایلی به ازدواج با دختر خاله

 اش نداشت. به او چه ربطی داشت! شال را از دور گردنش باز

 کند. چنگی به رو تختی میزند و گریه اش را هر طور شده نگهمی

 میدارد! توی همین حال و احوال گوشی اش داخل کیف زنگ

 !میخورد. خوب میداند که اکتای است

 .گوشی را برمیدارد خود خودش است

 !سالم -

 سالمش انقدر بی حال و لرزان است که اکتای بفهمد چه پیش

 آمده

 چیشده سما؟ -

 دهانش را قورت میدهد تا به واسطه ی آن بغضش را سما بزاق

 نیز عقب براند

 .هیچی -

 سما! من از صدات نفهمم چیشده باید جمع کنم برم. باز مامان -

 چیزی گفته؟

 .سکوت میکند و سکوتش تایید سوال اکتای میشود

 !راننده هنوز پشت دره، پاشو برو خونه منم تا یکساعت میام -

 !برگردمنه زشته االن  -

 اکتای لبخندی میزند. با وجود رفتارهای نادرست مادرش این

 دختر همچنان با احترام برخورد میکند
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 !من میگم عزیزدلم. پاشو همین االن -

 اکتای؟ -

 جانم؟ -

 !بیخیال تا اینجا اومدم یکی دو ساعت میمونم بعد برمیگردم -

 اکتای برای عوض کردن جو میگوید

 برات تنگ شده اصال همین االن دلم -

 سما میخندد

 برگردم؟ -

 !برگرد. شمعدونی ها دق نکنن -

 سما لبخندی میزند

 .عواقبش پای خودت -

 .حاج خانم حریف من نیست! پاشو زود برگرد -

 طبق گفته ی اکتای عمل میکند. باز هم همان سکوت و جو

 لعنتی حکم فرما میشود وزمانی که از خانه خارج میشود، انگار

 را از دور تنش باز کردند. سوار ماشین میشود و هر چه زنجیر ها

 .سریعتر به خانه باز میگردد

 اکتای که توی ماشینش نشسته بود با دیدن دور شدن سما، از

 ماشینش پیاده میشود. خوب میدانست که امروز به لطف وجود

 ال آی، حاج خانم رفتار خوبی با سما نخواهد داشت. وارد خانه

 ساعت بیشتر تا شروع مراسم نمانده و حضور اکتایمیشود. نیم 

 اینجا انقدر عجیب هست که کل خدمه ها کپ کرده اند. به سالن
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 باال که میرسد همه شان با تعجب نگاهش میکنند. حاج خانم اما

 خوب میداند چه گندی باال اورده

 خیر باشه اکتای؟ -

 .اکتای جلو میرود. ال ای دقیقا کنار حاج خانم نشسته

 !میخوام امروز یه چیز رو توی همین جمع تموم کنم -

 مکث میکند و ادامه میدهد

 

 احترام گذاشتن به سما احترام گذاشتن به منه. خرد کردن -

 !شخصیت سما خرد کردن شخصیت منه

 توی چشم های مادرش خیره میشود

 .دلیل ازدواج نکردن من با ال ای، سما نیست -

 اکنش نشان میدهدبه ال آی برمیخورد که سریع و

 اون ایکبیری نمیتونه از من سر تر باشه که حاال بیاد دلیل بهم -

 .خوردن ازدواجمون باشه

 اکتای پوزخندی میزند. رو به مادرش میگوید

 دیدی. فرق سما و ال آی توی همینه. سما تا حاال یه تو به ال-

 .آی نگفته! اما اینم از عزیزدردونت

 که اکتای با دست باال اوردن مانعشال آی میخواهد چیزی بگوید 

 میشود

 لطفا! از این به بعد، هر کس منو میخواد سما رو هم باید -

 دوستش داشته باشه و احترامش رو حفظ کنه. بار آخر میگم به

 همتون! سما هر چقدر سنش از من پایین تر هر چقدر اختالف
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 عقیدتیمون بیشتر، همیشه درکم کرده و سعی کرده پا به پای

 !من بیاد

 قدمی عقب میرود

 سما به جون من بسته است. کوچیکترین بی احترامی نسبت -

 !بهش ببینم خودم برخورد میکنم. شخصا

 .تعلل نمیکند و از خانه بیرون میزند. شورش را در آورده اند دیگر

 سر راهش دست گل بزرگی میخرد و انگشتری از کالکشن جدید

 برای این دختر دنیا را جواهرات دوست صمیمی اش برمیدارد.

 .هم بخرد باز کم کاری کرده

 پشت در خانه می ایستد. زنگ را میزند و طولی نمیکشد که سما

 در را برایش باز میکند. به خواست سما خدم و حشم برای خانه

 اش فراهم نکرد. تنها یک نفره که وظیفه ی نظافت خانه را به

 .عهده دارد و هر دو سه روز یکبار می آید

 وارد حیاط عمارت میشود. دسته گل را توی دستش جابجا میکند

 و وارد خانه میشود. سما به استقبالش نیامده! یعنی تا این حد از

 دستش ناراحت است؟

 سما؟ -

 .صدایش میزند اما جوابی نمیشنود

 سما؟ -

 .اینجام -

 .صدای سما را از توی اتاق خوابشان میشنود. به سمت اتاق میرود
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 خوبی؟ -

 ما را میبیند که پشت به در، در خودش مچاله شده. س

 گل و حلقه را روی میز میگذارد 

 حالت خوبه سما؟ -

 سما از خجالت بیشتر خودش را جمع میکند. 

 .نه -

 اکتای ارام میپرسد

 خب؟پاشو برو حموم  -

 پلک هایش را باز میکندسما به زور یکی از 

 !گند زدم به همه جا -

 اکتای نگاهی به روی تخت می اندازد. چیز دیگری به چشمش

 نمیخورد

 قرص خورده بودم یهو خوابم برد  -

 اکتای آرام میخندد

 .عیب نداره -

  بلند میشود.

 سریع رو تختی و کاور تشک را نیز در. برمیگردد. که به حمام میرودسما 

  میآورد و مچاله اش میکند.

 سما از خجالت انگشتش را به دندان میگیرد

 اکتای؟ -

 اکتای نگاهش میکند
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 .ببخشید -

 لبخندی میزند

 برو تووروجک.  -

 

 از خانه بیرون ز اتاق خارج میشود و برای خرید با خنده ا

 .میرود

 .سما زیر دوش آبگرم میرود

 آن روز بعد از اینکه پدرش را مالقات کرده بود به پیشنهاد پدرش

 برای شام بیرون رفته بودند. در طول شب بارها پدرش از اکتای

 ها و گفته بود و او هر بار بیشتر مطمئن شده بود که ان چشم

 .آن رفتار های مردانه و دلنشین دروغ و دغل نبوده اند

 دو سه روزی به کارخانه نرفته بود تا اینکه یک روز به پیشنهاد

 .پدرش راهی کارخانه شد

 .پدرش کار سبکی به او داده بود تا در خانه حوصله اش سر نرود

 .توی دفترش بیکار نشسته بود که در اتاق به صدا در می اید

 یید میگوید که بالفاصله در باز شده و قامت اکتای در چهاربفرما

 .چوب در دیده میوشد

 هل شده و سریع از روی صندلی بلند میشود

 .سالم -

 اکتای با خوش رویی جواب سالمش را میدهد

 تشریف نمیارین جلسه؟ -

 سما اخمی میکند
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 جلسه؟ -

 !بدم بله! جلسه.. گویا تلفن اتاقتون خرابه گفتم بیام اطالع -

 نگاهی به تلفن می اندازد. از صبح که اینجا بود حتی یکبار هم

 .صدایش را نشنیده بود

 .االن میام. جلسه برای چیه؟ پدر هیچی نگفته بهم -

 چیز خاصی نیست. یه جلسه ی معموله که برای بررسی روند -

 .کارخونه هر ماه برگزار میشه

 .االن میام -

 .اما نگاه او خیره به در مانده بود اکتای سر تکان داده و رفته بود

 صاحب نصف این کارخانه بود و خودش شخصا امده بود تا برای

 جلسه او را ببرد! عجیب است عجیب! دستی به سر و رویش

 .کشیده بود و در جلسه حضور یافته بود. اما هیچ نفهمیده بود

 

 چون در تمام طول این مدت حواسش پی اکتای بود که مدیریت

 !و کولش میریختاز سر 

 جلسه که تمام شده بود پدرش پیشنهاد یک شام سه نفره را داده

 .بود. یک شام سه نفره در رستوران معروف خودشان

 صدای زنگ تلفنش او را از فکر در می اورد. گوشی اش ان سوی

 ترجیح میدهد از حمام خارج نشود. بیخیال زنگ کهاتاق است 

 نش به آب گرم احتیاج دارد،گوشی میشود و زیر دوش میرود. بد

 اما مادربزرگش شدیدا توصیه کرده بود 

 خیلی با آب سر و کله نزند. اما، این موهای بلند و فر که خیس
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 خورده اند را تنها با یک آبکشی رها نمیکند. شامپو را برمیدارد و

 کل موهایش را کفی میکند. زیر دوش که میرود صدای اکتای به

 گوشش میرسد

 .اومدم -

 .میام الن میام -

میکند و به اشپزخانه میرود. تنهایی چندین  اکتای لباس هایش را عوض

بهش یاد داده بود تمام کارها را خودش انجام دهد! با  ساله ی که داشت

 اینکه وقت

 زیادی نداشت و همیشه یا در کارخانه بود یا در رستوران غذا

 هارا خوب یادگرفته بود و یکی از اینهامیخورد، اما یکسری غذا 

 کاچی بود! دست بکار میشود و سریع برای سما کاچی درست

 میکند. یک کاچی پدر و مادر دار! دستور پختش را کمی تغییر

 داده بود و خالل پسته نیز اضافه کرده بود. یک مشت خالل پسته

 قو یک مشت گردوی له شده نیز به مواد اضافه میکند و زیر اجا

را خاموش میکند. کاچی را داخل ظرف که میریزد، سما وارد اشپزخانه 

 میشود

 !باز چه بویی راه انداختی حاجی -

 اکتای کاسه را روی میزمیگذارد

 .بشین بخور. دردتو آروم میکنه -

 سما با دیدن ظرف کاچی و خوش رنگ ولعابی اش ابرو باال می

 اندازد
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 او! ایول بابا! بلدی از اینکارا؟ -

 اکتای دست سما را میگیرد و پشت میز مینشاندش

 ببینمبگیر بشین  -

 سما با خنده کاسه را مقابلش میکشد و قاشق را برمیدارد

 !چقدم که پسته ریختی توش -

 .اکتای کنارش مینشیند

 .ریختم بخوری اون شش متر زبونت بشه ده متر کم نیاری -

 سما چهره ی مفتخری میگیرد

 .نخورهبزن به تخته چشم  -

 !بادمجون بمه -

 سما نگاه باال می اورد

 !ببین مشتی! خودت داری شروع میکنی ها -

 اکتای به صندلی تکیه میزند

 دوست دارم غر بزنی. غر نمیزنی انگار یه چیزی تو این خونه -

 !کمه

 سما میخندد. همین را دوست داشت. همین مردی که موهایش

 اما! دلش جوان بود و هر روز سفیدتر میشد. سنش باال میرفت.

 عاشق! از ان دست مردانی بود که میشود حساب یک عمر زندگی

 را رویشان باز کرد و بعد سالها با خیال راحت زنانگی کرد. کم

 .بود از این مرد ها، میشود اسمش را گذاشت نایاب

 !عزیز دل منی تو -
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 سما از این ابراز عالقه ی یهویی مرد دلش قنچ میرود. لبش را به

 دندان میگیرد و با نوک قاشق کاچی را هم میزند تا سرد شود

 این جوری خوشگل حرف میزنی، نمیگی من ایست قلبی -

 میکنم؟

 اکتای اخم میکند

 !خدا نکنه عروسک -

 داری دلبری میکنی؟ -

 !به پای شما نمیرسم خانم -

 باز شدم سوم شخص؟ -

 اکتای نفس عمیقی میکشد

 !زندگیمیتو همیشه اول شخص  -

 کمی مکث میکند

 !نمیدونم این همه سال که نبودی، من چه جوری زندگی کردم -

 سما اینبار واقعا خجالت میکشد اما باز آن شش متر زبانش را

 غالف نمیکند

 !تباه کردی هیچی -

 اکتای با چشم اشاره ی به کاسه ی کاچی میزند

 .بخور سرد شد -

 ل دهانش میگذارد و قورتسما اولین قاشق را که برمیدارد و داخ

 میدهد تازه طعم گردو را حس میکند. گردو! نه! امکان ندارد! مگر

 !دانست اکتای نیم
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 چند ثانیه مات میماند. درست حس کرده بود گردو بود. نگاهش

 بین کاسه ی کاچی و چشم های اکتای دو دو میزند

 گردو داشت؟ -

 اکتای سر تکان میدهد

 !وای! وای! وای -

 شود و اکتای متعجب از این رفتار های سما نگاهش میکندبلند می

 چیشد؟ -

 !این رفتارها نمیتواند دوست نداشتن ساده باشد

 سما نگاهش به دست و پاهایش می اندازد. دستش را بلند میکند

 .و انگشت هایش را روی لب هایش میکشد

 !وای اکتای -

 ی اندازدشتابان از آشپزخانه خارج میشود و خود را به آیینه م

 .بدبخت شدم -

 اکتای به دنبالش میرود

 میگی چیشده یا نه سما؟ -

 سما عصبانی فریاد میکشد

 به گردو حساسیت دارم! میفهمی؟ واسه چی گردو ریختی؟ -

 میداند قرار است به چه وضعیت اسفناکی تبدیل شود و برای

 !همین عصبیست

 اکتای میان سالن ایستاده و سما همچنان عصبی است

 گند زدی! من فردا جلسه داشتم! قرار بود کارای آموزشگاهم -
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 تموم شه! با این سر ووضع چیکار کنم االن؟

 رسما گریه اش میگیرد

 خرابکار! بلد نیستی دست نزن! کی تو کاچی گردو ریخته که -

 تو میریزی؟

 اکتای کالفه شده. به فریاد کشیدن سما عادت ندارد و اکنون از

 عجب است. اما حاال باید این دختر را آراماین رفتارش شدید مت

 .کند

 جلو میرود

 .باشه سما! باشه. میریم دکتر درست میشه -

 اصال نمیدانست امکان دارد به گردو آلرژی داشته باشد. سما با

 گریه روی مبل مینشیند

 !خوب نمیشه لعنتی خوب نمیشه -

 سما عطسه میکند. اکتای مقابل پاهایش زانو میزند

 !نستم سما. بخدا نمیدونستم! ببخشیدنمیدو -

 سما اما عصبی است از قرار مهمی که داشت و حاال باید کنسلش

 بکند

 .عذر خواهی تو به هیچ درد من نمیخوره -

 با کف دستش شانه ی اکتای را هل میدهد. او را کنار میزند و

 .بلند میشود

 کوفتیگند زدی! با این سنت نمیدونی باید اول بپرسی بعد این  -

 رو بریزی تو غذا؟
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 بد گفت.... بد گفت... خیلی بد گفت! اکتای به این حرف حساس

 20رفته ای با یک دختر  "سنت"بود، بس که گفته بودن با این 

هزاران کوفت و مرض دیگر. انگار سن  "سنت"این  ساله ازدواج کردی.. با

 آدم ها اتیکت

 !مسخره است که به پیشانیشان چسبانده اند

 !هبس -

 فریادش انقدر بلند است که پاهای سما میخ زمین میشود

 

 با من ازدواج میکردی بهت نگفتم بیست سالمه، گفتم چهل -

 !سالمه و بیست سال ازت بزرگترم

 سما تازه متوجه گندی که زده میشود

 هر چی میشه میچسبونی به این سن من! که چی؟ بگی تو -

 جوونی و من داره تاریخ انقضام میگذره؟

 !منظوری نداشت دخترک! از دهانش پرید

 .هعی هیچی نمیگم -

 سما میچرخد ناباور به اکتایی که از عصبانیت نفس نفس میزند

 چشم میدوزد

 !من.. منظوری نداشتم -

 .اکتای دستی الی موهایش میکشد. کنترلش را از دست داد

 !بدش میامد از این کلمه! متنفر بود

 افتد، هری دلش می ریزدنگاهش که به صورت سما می 

 .صورتش قرمز شده بود و لب هایش کمی متورم شده بود
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 صدایش میزند و سما با نگاه مات مانده ی اکتای متوجه وخامت

 !اوضاع صورتش میشود

 لب هایش طوری باد کرده که حتی نمیتواند درست و حسابی

 حرف بزند. کل تنش قرمز شده و احساس نفس تنگی هم به همه

 !ا اضافه شدهای اینه

 اکتای در گوشه ی ترین مبل سالن نشسته. لعنتی کاش آن

 !کاچی را درست نمیکرد! کاش اصال گردو نمیزد. کاش میپرسید

 خودش را سرزنش میکند و به هیچ جایی نمیرسد. سما خسته و

 کوفته بلند میشود. عصبی است، اما منطقی که فکر میکند این

 بود که همان اول ازدواج مرد نمیدانست و شاید تقصیر خودش

 .نگفته بود که به این خوراکی حساسیت دارد

 به اتاق خواب میرود و ترجیح میدهد بخوابد تا این اوضاع را

 بیشتر تحمل نکند. همین که زیر پتو

 .میرود سر و کله ی اکتای پیدا میشود

 

 خانمم؟ -

 

 .سما جوابش را نمیدهد

 قهری باهام؟ -

 سما به زور لب میزند

 .حاجی پاشو برو میخوام بخوابم -

 اما اکتای دست بردار نیست، 



 

28 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 من که بدون شما نمیتونم  -

 سما میگوید

 .پیشتم که -

 !پیشمی اما رو گرفتی ازم! رو از من خسته دل نگیر سما جانم -

 !ببین به چه روزی انداختی منو -

 اکتای میگوید

 !نمیدونستم که فدات بشم! نمیدونستم! ببخشید -

 میخوای االن؟چی  -

 میخوام رخ ماهتو ببینمبرگرد سمت من!  -

 !دل سما برای این دلبری های حاجی میرود

 مشکل فقط رخ منه؟ -

 !هم مشکله! هم دوای درده -

-..... 

 !برگرد همه چیز من! برگرد جان دل اکتای -

-...... 

 میخوای منو بکشی نفسم؟ -

 سما ارام میگوید

 !خدا نکنه -

 !که تو داری روتو از من میگیریخدا بکنه وقتی -

 داشت دلبری میکرد کهزبان عاشقانه هایش گل کرده بود  باز

 .برای این عروس نازش که دل و ایمانش را برده بود
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 یه شرط دارم؟ -

 !جون بخواه -

 حاال وقتش هست، درست است از لحاظ روانشناسی کار درستی

 !نیست اما اکتای نقطه ضعف دستش داده

 !کارمو شروع کنمبذار من  -

 اکتای با شنیدن این حرف اخم میکند. این دختر چه میگوید

 چیزی کم و کسر داری؟ -

 !نه -

 پس کار برای چی؟ -

 .نمیشه که همیشه بمونم توی خونه و طرح برای خودم بزنم -

 !دوست دارم کارگاه بزنم، مزون بزنم، ایونت بزنم

 بلند میشود و روی تخت مینشیند

 استعداد تر از من االن دارن مزون میزنن تو الهیهحاجی بی  -

 بعد من نشستم توی خونه که چی؟

 !شما شوهرت هولدینگ داره -

 سما اخرین تالش هایش را میکند

 برای همین میگم! شوهرم هولدینگ داره منم میخوام زنش یه -

 طراح لباس معروف باشه، انوقت همه میگن فالنی زن حاج اکتای

 !ایرانیه

 !ن االنشم شما نابیهمی -

 در ناب بودن من شکی نیست! اما حاجی بیا و به من اعتماد -
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 کن! یه سال بهم فرصت بده اگه موفق نشدم میام میشینم توی

 خونه و بشور و بساب خوبه؟ نمیه

 اکتای نفس عمیقی میکشد. طرح های سما را دیده بود. حتی

 الشلباس عروسش را هم خودش طراحی کرده بود و همه دنب

 بودند! اما میترسید! از اینکه سما برود و آن بیرون هوایی شود

 میترسید! از سوی دیگر دوست داشت حمایتش کند بال و پرش

 !او را باال بکشد را بگیرد و

 چی میخوای وروجک؟ -

 سما خوشحال از اینکه توانسته این مرد را راضی کند سریع بلند

 .میشود

 !کارگاه بزنم و نیرو استخدام کنمیکم سرمایه! قد اینکه بتونم  -

 کارگاه رو میگم بچه ها برات ردیف کنن دیگه چی میخوای؟ -

 سما این حرفش را با هزار تردید به لب میاورد

 اجازه بده یکم بیشتر توی فضای مجازی دیده بشم! بخدا همین -

 !االنشم ملت خودشونو با همین فضا میکشن باال

 زی انگار که برق به او وصلاکتای با شنیدن نام فضای مجا

 میکنند

 !نه اصال امکان نداره! حتی یک درصد هم فکر نکن اجازه بدم -

 !با حجاب -

 اکتای اخم میکند

 !نه -
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 !با چادر -

 !نه -

 خواهش میکنم؟ -

 !سما -

 سما خودش را بیشتر لوس میکند

 عکسام رو با حجاب میگذاره، زیاد هم آرایش نمیکنم! خب؟ -

 و مطمئن باش من حتی اگه دیوید بکهام هم بیادببین اکتای ت

 !فالوم کنه، فقط تو عشقم

 اکتای نچی میکند، از دست این دختر نمیداند چه بکند. کمی

 غیرتش اذیتش میکند تا سما را در این مورد ازاد بگذارد اما عکس

 های باحجاب که نمیتواند ایرادی داشته باشد. اما! همه باید

 نیست و اکتای را دارد یعنی متاهل بودنشبدانند که سما تنها 

 !را باید اعالم کند

 !به یه شرط -

 سما با ذوق و خنده میگوید

 !هر چی تو بگی -

 !تو صفحه ات مینویسی که متاهلی -

 سما چند ثانیه به اکتای نگاه میکند سپس محکم میخندد 

 !یعنی عاشقتم اکتای! عاشقتم ها خفن طور -

 اکتای سری تکان میدهد

 جدی گفتم -
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 !عشقم من خیلی وقته اعالم کردم متاهلم -

 دست اکتای باال می اید و الی موهای سما فرو میرود

 !خیلی دوست دارم سما -

 دوستش داشت! خیلی زیاد هم دوستش داشت! اما این اختالف

 !سنی بینشان، این اختالف عقیدتی که داشتند که اذیتش میکرد

 قرار دهد و سما یاغی شود، میترسید زیادی سما را تحت فشار

 .چرخ باید بیاورد و باقالی بار بزند18تریلی  انوقت خر که هیچ

 پس سعی میکرد کوتاه بیاید. به سما اطمینان داشت! اطمینان

 !کامل و صدرصدی اما از آن شغال های بیرون میترسید!

 باال سر سما می ایستد و همزمان خیسی ساعد دست هایش را

 .میگیرد

 صورتش بهتر شده و دیگر مثل دیروز نیست. امروز او را برایورم 

 نماز بیدار نکرد و اجازه داد استراحت بکند. دستمال کاغذی را

 توی سطل کنار تخت می اندازد، همین که میخواهد کنار برود

 خشاب قرصی توی سطل توجهش را جلب میکند. تا کنون نشده

 زم ارایشی های تمامبود سراغ این سطل بیاید و اکثرا سما لوا

 شده اش را داخل این سطل می انداخت، خم میشود و خشاب را

 برمیدارد. اول تنش یخ میزند! خوب این خشاب را میشناسد. اما

 چرا تاکنون سما چیزی نگفته بود؟

 سعی میکرد خونسردی اش را حفظ کند و ساعت چهار و نیم

 صندلی میزصبح سما را از خواب بیدار کند. عقب میرود و روی 
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 .توالت مینشیند

 !چیزی نیست اکتای! یه قرص ساده است فقط -

 .زیر لب خودش را دلداری میدهد. خشاب را روی میز رها میکند

 .بهتر است بلند شود و نمازش را بخواند تا گذر زمان را حس نکند

 نمازش را طول میدهد، انقدر طول که صدای غرغر سما بلند

 میشود

 !چقدر طولش میدیبسه دیگه اکتای  -

 سما روی تخت نیم خیز شده. صداها ریز اکتای او را از خواب

 بیدار کرده است. اکتای نمازش را که تمام میکند با لبخند

 میگوید

 .نخواستم بیدارت کنم -

 سما کش و قوسی به بدنش میدهد

 .بدنم درد میکنه حال ندارم -

 اکتای سر تکان میدهد

 !عیب نداره -

 یگویدسما با تعجب م

 چه مهربون شدی! خبریه؟ -

 اکتای سجاده را کنار میگذارد و بلند میشود. خشاب قرص را از

 روی میز برمیدارد و ان را به سمت سما میگیرد

 .اینو توی سطل دیدم -

 سما با دیدن خشاب خالی قرص ان هم در دستان اکتای، استرس
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 !وجودش را پر میکند. برنامه اش این نبود

 !قبلش باید به من میگفتیفکر میکنم  -

 سما با من من میگوید

 ...میخواستم بگم ولی -

 ولی چی؟ ترسیدی بگم نه! به اجبار ازت بچه بخوام؟ -

 !نه... نه... من فقط نمیخواستم ناراحت شی -

 اکتای پلک هایش را روی هم فشار میدهد

 !اصال هم ناراحت نشدم -

 دسما با عجز صدایش میزند. اکتای ادامه میده

 سما در مورد من چی فکر کردی؟ فکر کردی منم از اون دست -

 آدم های زورگوام که فقط خودم مهمم، که میومدم میگفتم نه،

 وقتشه من بچه داشته باشم و مهم هم نیست برام که تو میخوای

 !یا نه

 سما سری تکان میدهد و تند میگوید

 !نه اصال! اکتای شرایط جور نیست برای بچه -

 لی تالش میکند که خونسرداکتای خی

 باشد و سر صبح دعوا راه نیندازد

 سما جانم! من آدم بی درک و فهم و شعوری نیستم! من خوب -

 میدونم بچه دار شدن توی سن تو و برای تو خیلی زوده! خوب

 میدونم هنوز خیلی آرزوها داری که بهش نرسیدی و بچه ممکنه

 م، من اگر هدفم ازمانعش باشه یا کارتو سخت تر کنه. جان دل
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 .ازدواج فقط بچه دار شدن بود خیلی سال پیش ازدواج میکردم

 هدف من از ازدواج بچه نبود و نیست، من دنبال آرامش و عشق

 

 بودم که هر دوی اینهارو هم از تو میگیرم! پس هیچوقت نمیذارم

 منبع ارامش و عشق زندگیم دچار اضطراب بشه. من اینجام تا تو

 .آرزوهات برسونم و یه زندگی عالی برات بسازمرو به تک تک 

 اکتای را خوب میشناخت! تا حاال هیچ کاری را به زور برایش

 نسخه نپیچیده بود. همیشه اجازه داده بود به میل خودش

 کارهایش را انجام دهد فقط گاها حساسیت هایی را نشان داده

 اینکه بود اما مجبورش نکرده بود. این قرص ها را هم صرفا برای

 .ناخواسته بچه دار نشوند میخورد

 سما جوابش را میدهد

 اکتای! من همه ی اینارو میدونم. اون قرص هارو میخوردم که -

 .فقط ناخواسته بچه دار نشیم همین. توی این شرایط نمیخوام

 اکتای اخم میکند. همیشه سعی کرده بود بهترین ها را برای سما

 !مناسب نبودن شرایط میگویداماده کند و حال این دخترک از 

 شرایط چشه مگه؟ -

 سما با تردید میگوید

 همین اختالف من با خانوادت. اکتای هنوز خانواده ی تو -

 نتونستن با من کنار بیان. نتونستن منو قبول کنن و من هنوز

 هم براشون غریبه ام. فکر کردی نمیدونم خود تو چقدر سر من

 با خانوادت دعوات میشه؟
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 دندان هایش را روی هم کلید میکنداکتای 

 !زندگی من ربطی به کسی نداره! مهم اینه من قبولت دارم -

 اکتای چه بخوایم و چه نخوایم خانواده توی زندگی هامون تاثیر -

 داره! فکر کن بچه دار شیم چی میشه؟ اون بچه از مادریه که

 دائم خانواده قبولش ندارند. میدونی چقدر روی بچه تاثیر میذاره!

 .توی تشویش و اضطراب این اختالف زندگی کنه

 اکتای خونسردیش را از دست میدهد

 االن منظورت چیه سما؟ -

 منظور خاصی ندارم. فقط تا زمانی که خانوادت نتونن منو به-

 عنوان عروسشون قبول کنن من و تو نمیتونیم شرایط عادی

 !داشته باشیم

 اکتای پوزخندی میزند

 حتما بعدش میری طالق میگیری آره؟  -

 اکتای رسما به سیم اخر زده بود و نمیدانست چه میگوید. سما

 دستپاچه میشود

 !منظور منو بد فهمیدی اکتای -

 اکتای بلند میشود. چرخی توی اتاق میزند. چند نفس عمیق

 .میکشد. هیچ برداشت دیگری از حرف سما نمیتواند بکند

 عادی نمیشه یعنی چی؟ من و تو چی بود منظورت؟ شرایط -

 .زن و شوهریم المصب! بعد میگی شرایطمون عادی نیست

 خانواده ام تورو نخوان، من که میخوامت این کافی
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 نیست؟

 سما که میبیند کار را زیادی خراب کرده سریع بلند میشود. یا

 این مرد تازگی ها زیادی حساس شده یا که سما نمیداند چه

 بگوید

 !متراکتای آرو -

 اکتای نفس عمیقی میکشد. زیاده روی کرده بود و این را نیز

 خودش میدانست. سریع به سمت کمد لباس هایش میرود و

 لباس هایش را میپوشد همزمان با اینکه کمربندش را میبندد

 میگوید

 .تو بخواب من یکم برم بیرون میام -

 سما خوب میدانست که اینطور موقع ها مرد میرود کمی قدم

 یزند و با خودش خلوت میکند و بعد به خانه می اید برای همینم

 .جلویش را نمیگیرد

 در عوض کنار میکشد تا کمی ارام شود. االن هر چه بگوید بدتر

 .میشود

 اکتای میرود و سکوت تلخ خانه تو دهنی میشود. دیگر حتی

 خوابش نمی اید. دست و صورتش را میشورد و روی تخت

 خوابیده و کمی فقط قرمزی مانده. باز مینشیند. ورم صورتش

 .هم با این وضع نمیتواند سر قرار کاریش برود

 گذشته از این ذهنش نیز مشغول است و هر طور شده باید اکتای

 را آرام کند. تازگی ها حساسیتش به اختالف سنی میانشان
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 زیادتر شده، انگار دائم میترسد تا از این موضوع کوچک و کم

 .وضوع بزرگ و خطرناک تبدیل شوداهمیت به یک م

 ساعت حاال از پنج صبح نیز گذشته بود. از اتاق بیرون میرود و

 سماور را روشن میکند. اکتای چایی توی چای ساز را دوست

 ندارد. کنار اجاق به کابینت تکیه میزند و کف پایش را آرام روی

 .زمین میکوبد. چیزی نمیگذرد که صدای در ویال بلند میشود

 یع از اشپزخانه بیرون میرود. در ورودی پنج پله از اشپزخانهسر

 .پایین تر بود

 اکتای در حالی که ظرف بزرگ در یک دستش و دو نان سنگک

 در دستش دیگرش بود وارد خانه میشود. به محض دیدن سما

 لبخندی میزند

 .بیا اینارو بگیر -

 میشهسما پایین میرود و سنگک ها را از دست اکتای میگیرد. ه

 همینطور بوده. بعد دعواهایشان طوری رفتار میکرد که انگار هیچ

 .اتفاقی نیفتاده

 نگاهی به ظرف می اندازد

 اینا چی ان؟ -

 !کله پاچه -

 سما زبانش را دور لبش میکشد

 اخجون از کجا فهمیدی هوس کردم؟-

 اکتای پله ها را باال میرود و سما نیز بدنبالش
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 .و هر روز هوس یه چیزی میکنی از اونجا که شما شکمویی -

 وارد اشپزخانه میشوند. سما سنگک ها را روی میز میگذارد و

 ظرف را از دست اکتای میگیرد

 .تا تو لباس هاتو عوض کنی منم اینارو آماده میکنم -

 .اکتای سر تکان میدهد و برای عوض کردن لباس هایش میرود

 .کامال آماده کردهچند لحظه بعد برمیگردد و سما حاال میز را 

 نصف مغز را همراه کمی بناگوش توی ظرف سما میگذارد و شروع

 به درست کردن تیلیت میکند

 .زبون هم بخور، واسه اون زبون نیم متریت خوبه -

 .همین زبون نیم متریم از پس تو برمیاد -

 اکتای میخندد و تیلیت را اماده میکند. سما موقعیت را خوب

 ح را از دل اکتای در بیاوردمیبیند تا جریان صب

 ...اکتای در مورد اون قرصه -

 اکتای اجازه نمیدهد که سما لب باز کند

 بیخیال! من اعصابم خرد بود برای همین! کار خوبی میکنی، -

 .فعال موقعیتش درست نیست

 
 

 سما دیگر ادامه نمیدهد. صبحانه را میخورند و همین که سما

 زند اکتای کنارش قرارمیخواهد دست به شستن ظرف ها ب

 میگیرد

 .بذار کمکت کنم -
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 سما با خنده شیر آب را باز میکند و همزمان میگوید

 .نه تو برو بشین چیزی نیست -

 اکتای اما اصرار میکند و اسکاچ را از توی ظرف برمیدارد

 .نه بذار کمکت کنم -

 .سما را به زور کنار میزند و خودش پشت سینک قرار میگیرد

 نگاه خیره اش را احساس میکند میپرسد اکتای که

 خیلی نگاه میکنی؟ -

 سما نفس عمیقی میکشد

 .به دلبری که جان فرسود دارم نگاه میکنم -

 اکتای دست هایش را زیر شیر آب میگیرد و سپس شیر را میبندد

 .خودت داری شروع میکنی ها -

 سما پلک هایش را با ناز میبندد

 م کار خوبم بودی؟دارم فکر میکنم، پاداش کدو -

 !انوقت منم باید بگم من نمرده اومدم وسط بهشت -

قنچ میرود برای این مرد و مردانگی های بی حد و  دلش هر روز و هر شب

 !حسابش

 مبـاد روزیِ چشم من ای چراغ امید-

 که خالی از تو ببینم شبی سرای تو را

 "هوشنگ ابتهاج  "

 وجب؟با دل و ایمونم داری بازی میکنی نیم  -

 مشکلی داری شما حاجی؟ -
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 ا دستسممیشود.  اتاقاکتای زیر لب پدر سوخته میگوید و وارد 

 دراز میکند و گوشی اش را از میز عسلی برمیدارد. از دیشب هیچ

 خبر ندارد. اینترنتش را که روشن میکند اول پیامی از اینستاگرام

 و برایش نشان داده میشود. یک نام اشنا. وارد صفحه میشود

 همین که نام فرد را کامل میخواند تنش یخ میزند. او از کجا

 !پیدایش شد

 "به به! خانم هنرمنددددد، ازدواج کردی نامرد؟ "

 گوشی از دستش سر میخورد و روی سینه اش می افتد. اکتای

 !بفهمد زنده اش نمیگذارد

 با استرس اکتای را راهی میکند. گوشی اش را برمیدارد و برای

 رم متن را میخواند. او دیگر از کجا پیدایش شد؟ مگر خارجبار هزا

 !از ایران نبود؟ پس

 

 لبش را به دندان میگیرد و پیام را حذف میکند. گوشی را روی

 میز رها میکند و خودش را با طراحی مشغول میکند. دقیقا

 نمیداند چه میکشد اما با تمام قدرت مداد را روی کاغذ فشار

 .دان حرفه ای روی کاغذ نقش میبنددمیدهد و خطوط نه چن

 کاغذ را مچاله میکند و آن را درون سطل می اندازد و صدمین

 برگ دیگر را برمیدارد. اما همین که میخواهد دوباره مداد را روی

 کاغذ قرار دهد، تلفنش زنگ میخورد. هین بلند میگوید. یک

 .چیزی از اعماق دلش هری پایین ریخت

 !میماند. تلفن را بردارد! اگر اکتای باشدچند ثانیه گیج و مات 
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 با پاهایی که جان ندارد به سمت گوشی میرود. میترسد! خیلی

 میترسد.نام اکتای را که میبیند استرسش بیشتر میشود، اگر این

 مرد آن موضوع را بفهمد چه؟ چه بالیی سرش می آید؟ تماس

 فاصلهقطع میشود و صفحه ی گوشی دوباره تاریک میشود. اما بال

 دوباره روشن میشود. خوب میداند تا زمانی که جواب ندهد اکتای

 .به تماس هایش ادامه خواهد داد. ناچار گوشی را برمیدارد

 جانم؟ -

 

 .اکتای امضا را پای کاغذ مینشاند

 کجا بودی جواب نمیدادی؟ -

 !داشتم نقاشی میکشیدم. دستم بند بود -

 ، خواستی بری خونه یخوبه! میگم امشب من شام نمیام خونه -

 .بابات برو

 سما روی صندلی اش مینشیند

 کجا میری؟ -

 یه جلسه ی کاری دارم. مهمون اومده از خارج، باید با اونا -

 .مالقات کنم

 اسم خارج را که میشنود تن و بدنش یخ میزند. احمقانه سوال

 میپرسد

 اسمش چیه؟ -

 اکتای متعجب میپرسد

 اسمش؟ میخوای چیکار؟ -
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 که میفهمد حسابی گند زده میگویدسما 

 
 

 .هیچی هیچی. همینجوری خواستم اسمشو بدونم فقط همین -

 غریبه نیستن، قبال ایران بودن یه مدتی باهاشون کار کردیم، -

 .االن دوباره میخوان همکاری کنیم باهمدیگه

 باشه باشه. برو، منم یکم کار دارم انجام بدم یا میرم خونه ی -

 .م خونه تینابابام، یا میر

 اکتای بلند میشود و کتش را از جا لباسی کنار میزش برمیدارد

 .اوکی. راننده جلو دره، هر جا خواستی بری با اون برو -

 تلفن را قطع میکند. خانه ی تینا االن بهترین جا برای پناه گرفتن

 است. اکنون و با این حالش شدیدا به یک نفر که آرامش کند و

 دارد. دور و برش را جمع جور میکند از شلوغیمشورت دهد نیاز 

 بدش می آید و به هیچ وجه دوست ندارد دور و اطرافش را هرج

 و مرج بگیرد. لباس میپوشد و از خانه بیرون میزند. همانطور که

 اکتای گفته بود راننده مقابل در منزلشان منتظرش بود. به محض

 با تشکری دیدن سما پیاده میشود و در را باز میکند سما

 مینشیند و کمی بعد ماشین به حرکت می افتد. آدرس خانه ی

 تینا را میدهد. تینا از جریان خبر داشت. برای بار چندم گوشی

 

 اش را چک میکند. میترسد از اینکه اینترنت گوشی اش را باز

 کند و پیامی از جانب او بدستش برسد. به خانه ی تینا که میرسد
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 میزند و همین که تینا در را برایش باز تا رسیدن به واحدش پر

 .میکند او را به آغوشش میکشد

 او این همه دلتنگم بودی این همه وقت کدوم گوری بودی؟ -

 سما به زور لبخندی میزند

 .دارم میمیرم تینا -

 تینا در را کامل باز میکند و کنارمیرود

 چرا چیشده؟ -

 خودش بود اما با اینوارد خانه ی نقلی تینا میشود. تینا همکار 

 تفاوت که طراح لباس چند شرکت بود و درآمد نسبت خوبی

ی جمع و جور  داشت. این خانه ی شصت متری را نیز قسطی خریده بود. خانه

 .اما باصفا

 سما دستی به صورتش میکشد. زشت است که در بدو ورودش

 .ندحرف از آن تناس لعنتی بزند، اما چاره ندارد، باید اینکار را بک

 !محسن پیام داده -

 .تینا نیز به اندازه ی سما خشکش میزند

 همون محسن؟ -

 سما سر تکان میدهد تینا ناباور میگوید

 مگه تو بهش پول ندادی؟ -

 چرا. صبح دیدم پیام داده. چند روز قبل هم یه شماره ناشناس -

 .بهم زنگ میزد فکر کنم خودش باشه

 نش میگذاردتینا وای میگوید و دستش را روی دها
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 !چرا برگشته -

 !ازدواجم رو فهمیده. از تو پیجم دیده و بهم پیام داده-

 تینا سریع میگوید

 !شاید باز پول میخواد -

 تینا شانه ی باال می اندازد

 نمیدونم. اومدم اینجا یه فکری بکنیم. اکتای بفهمه منو زنده -

 !نمیذاره

 !تینا سرش را پایین می اندازد. محسن لعنتی

 

 .تینا تمام تالشش را میکند که سما را آرام کند

 .بیا بشین سما یکم آروم باش -

 سما کالفه دور خودش چرخ میزند

 چه جوری آروم باشم تینا. من میدونم اون اومده زندگی منو -

 .نابود کنه

 .خب خیلی بیجا کرده اومده سما تو کم پولی بهش ندادی -

 ودی رو دادی به اون میفهمیپولی که از بابات بابت مزون گرفته ب

 .یعنی چقدر پول؟ خیلی بیجا میکنه بخواد اذیتت کنه سما

 !بیجا کنه، بیخود کنه میبینی که اومده -

 .سما روی مبل مینشیند و کالفه سرش را میان دستانش میگیرد

 باید برای این دوستش یک کاری بکند. نباید اجازه بدهد زندگی

 .اش نابود شود

 !ونیم یه کاری بکنیمخب سما، میت -
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 چیکار؟ -

 .ازش شکایت کنیم -

 سما پوزخندی میزند

 به چه جرمی؟ -

 مگه نمیگی بهت زنگ میزنه؟ خب میتونیم بگیم مزاحمه و -

 !شکایت کنیم

 سما توی چشم های تینا خیره میشود

 تو واقعا فکر کردی که من میرم ازش شکایت میکنم و اکتای -

 خبردار نمیشه؟

 !وکیل میگیریمخب بابا  -

 سما نچی میگوید و بلند میشود

 نه! یه راه داریم، اونم اینه که تو بهش زنگ بزنی ببینی چی -

 !میخواد

 تینا روی زمین ولو میشود

 زنگ که میزنم ولی اگه اینبار یه چیزی خواست که من و تو -

 نتونستیم انجامش بدیم چی؟

 

 .م بخوادهر جور شده انجامش میدم تینا. حتی اگه جونم -

 .حاضرم بمیرم اما حاضر نیستم اکتای حقیقتو بفهمه

 خانوادش برسهخانوادش به خونم تشنه ان، چه  همینجوریشم

 بچه نامشروع ام!بفهمن من 

 تینا عصبی میشود
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 صد بار بهت گفتم نزن این حرفو! یعنی چی؟ مگه -

 دست خودته؟ 

 اشک تا پشت چشم های سما باال می اید

نخوای حقیقت جامعه همینه که هست! اگه اکتای و خانوادش اینو بخوای یا  -

 .بفهمن من بیچاره میشم

 تینا که میبیند نمیتواند دختر را آرام کند، اخرین تالشش را

 میکند

 من بهت قول میدم تو اگه خودت با اکتای حرف بزنی شاید -

 !قبول کرد. تو تقصیری توی این ماجرا نداری که سما

 ا میشکند و اشک هایش گونه هایش را تر میکنداینبار بغض سم

 

 .نگاه میکنه دیگهچشم  یهنمیتونم تینا. قبول هم بکنه تا آخر عمرم به من  -

 اکتای همچین آدمی نیست. اگر بود نمی اومد دست بذاره روی -

 !دختری که از لحاظ عقیدتی زمین تا آسمون باهاش فرق داره

خوب و ی  نه من یه دخترم از یه خانوادهاین فرق داره تینا. اون فکر میک -

! این موضوع رو هیچکس هم جز خودش و اینجوریه، نه یه دختری که سرشناس

 !نمیدونه احمق اون محسن

 باشه. پس بذار با محسن حرف بزنم. حاال از کجا میدونی شماره -

 واسه محسنه؟

 سما سری تکان میدهد و گوشی اش را برمیدارد تا شماره را به

 تینا بگوید

 !نمیدونم حدس میزنم -
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 نفس عمیقی میکشد و شماره را برای تینا میخواند. تینا آیکون

 .سبز رنگ را فشار میدهد و منتظر وصل شدن تماس میماند

 خیلی طول نمیکشد که باز همان صدای پنج سال پیش را

 .میشنود. همان صدای لعنتی و خانمان سوز

 !به به تینا خانم -

 ه ی اورا از کجا میشناخت! همان سالها فهمید کهلعنتی! شمار

 محسن ادمی نیست که بتواند سرش کاله بگذارد. محسن زیادی

 .زرنگ است

 .سالم -

 .چرا با عصبانیت خانم -

 تینا حرصش میگیرد از وقاحت این پسرک

 چی میخوای از جونش؟ کم پول چاپیدی ازش؟ دوباره اومدی -

 چی؟ نکنه کفگیرت خورده ته دیگ؟

 سما نمیتواند جلوی کنجکاوی اش را بگیرد. جلو میرود و با اشاره

 به تینا میفهماند که تلفنش را روی حالت بلندگو قرار دهد. تینا

 سریع این کار را میکند و اینبار صدای محسن در خانه میپیچد

 

 آآ.. اگه صدامو میشنوه بگو همین االن دارم میرم جلسه با -

 که دوست نداره جلسه ی کاری تبدیل جناب اکتای ایرانی! اون

 !بشه به یه جلسه در مورد گذشته ها

 تن و جان سما یخ میزند. حس میکند هیچ جانی در بدنش نیست

 و همین االن اینجا جان میدهد و تمام! رمق ایستادن ندارد و سر
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 جایش روی زمین فرود می اید. استخوان لگنش درد میگیرد اما

 !تا کجا پیش رفته عوضیمگر مهم است! این 

 تینا سراسیمه کنارش مینشیند. محسن ادامه میدهد

 اینبار خیلی راحت از سری قبلی حل میشه و اصال احتیاجی -

 نیست که بخواد کل پس اندازشو بهم بده و بعالوه ی اون بخواد

 !از گاوصندوق باباش دزدی کنه

 !دهان سما خشک شده و زبانش به کامش چسبیده

 چی میخوای؟ -

 سما نگران به تینا نگاه میکند

 

 بعد اینکه جلسه ام تموم شد بهتون پیام میدم یه آدرس -

 میفرستم بگو بیاد اونجا! بدون اینکه شوهرش بفهمه میخواد کجا

 !بره

 تینا با حرص میگوید

 !بال بخوای سرش بیاری خودمو روزگارتو سیاه میکنم -

 محسن میخندد

 .خداحافظ -

 تمام. تینا گوشی را روی مبل پرت میکندتلفن را قطع میکند و 

 و کنار سما مینشیند

 خوبی تو؟ -

 خوب؟ باید خوب باشد! با حضور این مردک لجن در زندگی اش

 !مگر میشود خوب بود؟ مگر میشود



 

50 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 با حرص تمام چاقو را به جان گوجه فرو میبرد. انقدر گوجه را

 .نامرتب خرد میکند که صدای اعتراض پدرش بلند میشود

 !چخبرته دختر! زدی ترکید گوجه -

 با صدای اعتراضش دست نگه میدارد. ساعد دستش را روی

 پیشانی اش میکشد. کاش پدرش برود جایی بنشیند که او را

 که در فریبینبیند. عذاب میکشد وقتی میداند این مرد از 

 !حقش شده خبر ندارد

 اینا چه گوجه یی خریدی، خیلی شل و ولن! دست میزنی له -

 !میشن

 پدرش با خنده کنارش می ایستد

 بیا برو دختر! معلوم نیست دلت از کجا پره. سر این گوجه ی -

 .بدبخت خالی میکنی

 کنار میکشد و چاقو را روی تخته رها میکند. کاش اکتای

 پیشنهاد نمیداد که شام به خانه ی پدرش برود! اصال حال و

 !حوصله ی مهمانی ندارد

 !رهدلم از کل زندگی پ -

 .اتابک بلند میخندد

 اکتای چیکارت کرده؟ مداد رنگی هاتو شکونده؟ -

 با لبخند به سمت پدرش سر میچرخاند

 !نه، ماژیک هامو دزدیده -

 میگم آخه! اون بشر مگه بلده اذیتت کنه که حاال بخوای -
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 ناراحت هم بشی! چیشده؟

 نفس عمیقی میکشد. کاش میتوانست دهن باز کند و این درد

 ساله را عق بزند. کاش میتوانست همینجا هر چه هست وپنج 

 نیست بگوید و تمام کند. اما نه! این مرد مگر زنده میماند! بیست

 سال فرزندی را بزرگ کن که برای خودت نیست اما گمان میکنی

 که در فریبیاز جان و خون خودت بیرون آمده. بیست سال 

 ه میشود. این مردو زندگی کن... این مرد ل یحقت شده را ندان

 نابود میشود! پدرش بود! همخونش نبود! اما بیست سال از او

 عشق گرفته بود بال و پر گرفته بود زندگی کرده بود. به جانش

 !وصل بود این مرد خوش خنده

 !یکم دلم گرفته -

 اتابک گوجه های خرد شده را داخل کاسه میریزد و کار ساالد

 .تمام میشود

 باور کنم؟ -

 !باور نکن این دختر را! باور نکن این زندگی رانکن! 

 !چیزی میشد بهتون میگفتم! هیچ اتفاقی نیفتاده -

 اتابک به دخترش چشم میدوزد. آرایش غلیظی که کرده اجازه

 نمیدهد رنگ و روی صورتش را ببیند، اما میتواند غم توی چشم

 !های دختر را خوب ببیند

 ریزم؟میدونی که اخم کنی دنیارو بهم می -

 سما میخندد. جلو میرود و پدرش را به آغوشش میکشد
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 !کم دلبری کن اتابک خان -

 به محض تمام شدن حرفش صدای زنگ خانه در عمارت میپیچد

 و بعد آن صدای کفش های ملیحه خانم که برای باز کردن در

 .میرود

 نگاهی به ساعت توی آشپزخانه می اندازد. ساعت دقیقا هشت

 !آمده شب است و اکتای

 هر دو باهم از آشپزخانه خارج میشوند. صدای اکتای به گوشش

 میرسد که با ملیحه خانم مشغول صحبت کردن است. استرس

 .باز وجودش را پر میکند و یاد قرار فردا و محسن لعنتی می افتد

 اکتای باالخره باال می آید. اول با اتابک خوش و بش میکند و بعد

 را به آرایش غلیظ سما می اندازد! سراغ سما می آید. نگاهش 

 سما که از نگاه خیره ی اکتای حس

 میکند چه در سرش میگذرد آرام میگوید

 .اومدم خونه آرایش کردم -

 خیالش راحت میشود. لبخندی به رویش میزند و او نیز زمزمه

 میکند

 !فرشته ی خودمی -

 سما بغض میکند. بغضش انقدر زیاد است که کاسه ی چشم

 ر میشود. اکتای از این بغضش تعجب میکند اما پیشهایش پ

 اتابک چیزی نمی گوید. اتابک که حس میکند شاید سما و اکتای

 به کمی تنهایی نیاز دارند میگوید
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 .من برم باربیکیو رو آماده کنم -

در را میبندد و اتاق کناری میکشد.  میرود و اکتای بعد رفتنش سریع سما را به

 میشود رباسترس سما دو برا

 چیشده سما؟ -

 سما پشت پلک هایش را پاک میکند

 .هیچی -

 واسه هیچی بغض کردی؟ -

 .نه دلم گرفته -

 !نگفتم بغض نکن بغضت کمرمو میشکنه -

 سما لبخند بی جانی میزند

 !دلداری دادنتم زوریه -

 اکتای اخمی مصنوعی میکند

 همه چی زوریه حرفی باشه!  -

 ند. فکر سرد شدن و ترد شدن از جانب اینمرد دیوانه اش میک فکر نبودن

 مرد به جنون میکشدش. او قطعا تاب این روز ها را ندارد. نمیداند

 چه میشود که هق میزند و اشک هایش روان

 میشود. اکتای متعجب فاصله میگیرد. این حال دختر را درک

 نمیکند

 چیشده قربونت بشم؟ چیشده چشم و چراغ اکتای چیشده آخه -

 !یدونه امیکی 

 هیچکس حتی فکرش را هم نمیکرد که پشت این چهره ی جدی
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 .و پشت این مرد خشک و متعصب! مرد آرام و عاشقی خوابیده

 سما صورتش را با دست هایش میپوشاند

 .اکتای بریم خونه! لطفا -

 اکتای کالفه نگاهش میکند

 .باشه جانم باشه -

 . از این حالش نمیکندیمحض رسیدنشان به خانه اکتای رها به

 .سما هیچ خوشش نمی آید

 !بیا بگو ببینم چیشده -

 سما مانتویش را ازتنش در می آورد

 !نه اکتای االن نه -

 اکتای نچی میگوید. 

 نمیخوای حرف بزنی بگی چی اذیتت کرده؟ -

 بخواهد حرف بزند باید اندازه ی پنج سال حرف بزند. تا خود

 .صبح بگوید و اشک بریزد

 اکتای؟ -

 جان دلم؟ -

 میشه امشب فقط آرومم کنی؟ -

 .اکتای خیره به چشمان دختر باقی میماند

 من میمیرم نفهمم تو چته؟ -

 سما تلخ میخندد

 !خدا نکنه -
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 خیره به چهره ی مردانه ی اکتای میماند. اگر این مرد برود و او

 را تنهایش بگذارد، دیگر هیچ نایی برای زندگی کردن ندارد. این

 تمام وجودش و از عمق جانش می خواهد. وصل استمرد را با 

 .به نفس هایش و ضربان قلبش تنها برای او میزند

 .گاهی وقتا نمیشه حرف زد اکتای باور کن نمیشه -

 .باشه نگو -

 اکتای یادته وقتی باهم آشنا شدیم، چی گفتی بهم؟ -

 اکتای با یادآوری آن روز لبخندی روی لب هایش جا خوش

 میکند

 این دل، دل دل میزد یه دلی رو تو خودش داشته باشه، گفتم -

 !بیا و دلِ این دل باش

 .منم گفتم صاحب دلت میشم، اما تو صاحب کل من باش -

 من اذیتت کردم؟ -

 سما تند میگوید

 !نه اصال! گفتم که ایراد امشب از منه -

 ایراد از خود خودش بود. کاش پنج سال پیش زمانی که ماجرا را

 ه چیز را به پدرش میگفت حداقل االن کمی راحت ترفهمید هم

 و سبک تر بود. اما غم این دو مرد مقابلش کمرش را بیشتر خم

 .میکند

 پدرش که بدون شک نابود میشود و اکتای، وای از اکتای که اصال

 نمیتواند ری اکشنش را حدس بزند. اکتای که به همه چیز
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 ل و حرام و قضاحساس است، از محرم و نامحرم گرفته تا حال

 را نمیتواند توی مثل من یدن نمازش، بی شک یک فرزندنش

 .زندگی اش نگه دارد

 

******** 

 .ظهر گذشته12با استرس تمام مقابل آیینه می ایستد. ساعت از 

 خیالش راحت است که امروز اکتای به خانه نمی آید. رو به تینا

 میکند

 درصد احتمال بدیم کهببین تینا من میدونم نمیاد اما اگه یه  -

 بیاد میری زیر پتو و این نوار رو روشن میکنی. صدای خودمه

 ضبط کردم که میگم سرم درد میکنه. اکتای مواقعی که من سرم

 .درد میکنه زیاد سر به سرم نمیذاره و میره

 تینا میان بهت و استرس میخندد

 !دمت گرم. چه فکری کردی دختر -

 سما مانتویش را تن میزند

 آدم وقتی پا میذاره تو باتالق تا خرخره توش فرو میره و هر -

 روز کثیف تر میشه. این کارای مسخره اصال هیچ جایی برای

 .افتخار ندارن

 

 تینا سعی میکند دلداری اش بدهد

 !میدونم. ولی تو برای حفظ زندگیت داری تالش میکنی -

 !با دروغ -
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 !یگاهی آدم ها خودشون مجبورت میکنن دروغ بگ -

 سما شانه باال می اندازد

 دروغ تنها چیزیه که هر حالتش تنفر برانگیزه، چه اجباری باشه -

 !چه اختیاری

 !امیدوارم چیز سختی ازت نخواد -

 سما نفس میکشد. از در پشتی خانه بیرون میزند. این در زیاد

 کارایی نداشت و فقط زمانی که اکتای قصد استفاده از ماشین

 را داشت از این در استفاده میکرد. اسنپ های پشت پارکینگ

 گرفته و راننده ی پراید مقابل در منتظرش است. سریع سوار

 میشود و عینک آفتابی بزرگش را روی چشم هایش قرار میدهد

 .آقا سریع حرکت کنین لطفا -

 مرد پا روی پدال گاز فشار میدهد

 مقصد رو دقیق وارد کردین؟ -

 .پیاده شم نه حدودیه. بهم میگن کجا -

 .زیر لبش غرغر میکند و سما اصال حوصله ی این مرد را ندارد

 طول میکشد تا به مقصدشان که یک کافه رستوران در دربند

 است برسند. درست همان لحظه که میخواست بااو تماس بگیرد

 پیامی روی صفحه اش ظاهر میشود و نام کافه رستوران را

 که کرایه را پرداخت میکندمیخواند. پیاده میشود و بعد از این

 وارد رستوران میشود. استرسش دوبرابر میشود. مردک کودن چه

 !با خودش فکر کرده که در یک همچین جایی قرار گذاشته



 

58 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 وارد کافه که میشود. میتواند ببیندش. صورتش هیچ تغییری

 نکرده و تنها یک ته ریش اضافه شد. در انتهای رستوران نشسته

 .میدهد. نباید خودش را مغلوب نشان بدهد و برایش دست تکان

 .جلو میرود وسعی میکند قدم هایش را محکم تر بردارد

 !هلو مادام -

 چشم های خشمگین سما را شکار میکند. همانطور که نشسته

 به صندلی مقابلش اشاره میکند

 !بشین. خسته میشی -

 سما مینشیند

 .همین که تو رو میبینم خسته میشم -

 .میزند محسن لبخندی

 !خیلیا آرزشونه جای تو باشن -

 سما آن زبان تیز و بزش را بیرون میکشد

 !آره دوست دارن جای من باشن، اما نه در مقابل تو -

 محسن سر پایین می اندازد

 !نه! هنوز هم همونقدر چموشی -

 !حرفتو بزن -

 به شوهرت همه چیزرو گفتی؟ -

 !ارتباطی به کسی نداره -

ه براش مهم باشه هرچی باشه خب خیلی شنیدم که تو قید و اما قطعا میتون -

 !بند این مسائل هست
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 فک سما روی هم قفل میشود. به این حرف ها از جانب این مرد

 .عادت کرده

انتخابم اینجور بدنیا اومدن نبود! تویی که انتخاب کثیف بودن و رذل من  -

 .بودنه

 محسن عصبی میشود

 دت نرفته که من کی ام؟ توی دواو او! یواش دختر خانم! یا -

 ثانیه میتونم زندگیتو نابود کنم و توی دو ساعت شوهرت رو راهی

 .بهشت زهرا کنم

 چقدر میخوای؟ -

 محسن ساعددست هایش را روی میز میگذارد و تنش را جلو

 میکشد

 فکر کنم فهمیدی که دیروز به عنوان یکی از همکار های جدید -

 این یعنی من دیگه اون محسنشوهرت باهاش جلسه داشتم و 

 !آس و پاس نیستم

 

 با پول کدوم بدبختی خودتو کشیدی باال؟ -

 ربط داره بهت؟ -

 سما صورتش را نزدیک می اورد

 !زود حرفتو بگو تا همینجا باال نیاوردم -

 محسن کمی درنگ میکند

 !دو هفته ی دیگه یه مزایده ی خیلی بزرگ توی ترکیه به راهه -

 من داره؟چه ربطی به  -
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 محسن توی چشم های دختر خیره میشود

 !و طبق معمول شوهر شما این مزایده رو برای خودش میکنه -

 سما با رضایت میگوید

 !لیاقتشو داره -

 محسن لبخند زشتی میزند

 !و من میخوام دو هفته دیگه نداشته باشه -

 سما اخم میکند. این مرد از او چه میخواهد

ی اون  صندوق خونتون هست که برگه برندهیه سری مدارک توی گاو -

 !مزایدس و تو باید اون برگه ها رونابود کنی

 سما سری تکان میدهد

 !عمرا -

 محسن دست توی جیبش فرو میبرد. شیشه ی کوچک روی میز

 قرار میدهد

 پس خودتو با این زهر خالص کن، چون اکتای حقیقت رو -

 !بفهمه بهت رحم نمیکنه

 ی قهوه ای رنگ میماندنگاه سما روی شیشه 

 !ازت متنفرم -

 فردا شب شوهرت دیر میاد خونه و صبح یادش میره گاو -

 صندوق رو قفل کنه، بالفاصله بعد رفتن شوهرت میری اون برگه

 ها رو برمیداری و فیلم های دوربین اون اتاق رو هم حذف میکنی

 و نیم6عصر همینجا منتظرتم! وگرنه میتونی ساعت 6و ساعت 
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 خالص کنی از شرکتتون تا7خودتو تا ساعت  کهبخوری  اینو

 !عمارت ایرانی راهی نیست

 کثیف تر از این مرد اصال کسی در سراغش دارد؟

 انقدر گیج و منگ است که حتی خیس شدنش زیر این باران نیز

 برایش مهم نیست! گوشی اش برای بار هزارم توی کیفش میلرزد،

 چ چیز برایش مهم نیست. نهاما نایی برای حرف زدن ندارد. هی

 تینایی که حتما تا االن گیر اکتای افتاده و نه اکتایی که تا االن

 جان به لب شده. کنار خیابان که می ایستد اولین تاکسی جلوی

 .سوار میشود پایش ترمز میکند و او

 چقدر خسته است و حال ندارد. راننده ی تاکسی تنها مقصد را

 بعد از آن دوباره "نیاوران"میپرسد و سما بی جان لب میزند 

 سکوت و سکوت! چه کند؟ زندگی اش را نابود کند یا دزدی کند؟

 اکتای را قربانی کند یا خودش را؟ توان دوری از اکتای را دارد؟

 توان نابود شدنش را دارد؟ نه! نمیتواند حتی به یک لحظه بدون

 .اکتای بودن فکر کند

 ند حتی لحظه ی از مغزش بگذراند که این مرد برود و اونمیتوا

 !بماند و دنیایی تهی

 باز گوشی اش میلرزد. بی حال دست دراز میکند و گوشی اش را

 بیرون میکشد. شصت و هشت تماس بی پاسخ از جانب اکتای و

 چهل و چهار تماس از تینا و سی و هفت پیام از اکتای. صندوق

 . تک تک پیام ها را میخواند و بغضشپیام هایش را باز میکند



 

62 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 میشکند. پیام ها با جانم و عشقم شروع شده و آخرین پیام نهایت

 .عجز این مرد را نشان میدهد

 "جون به لب شدم سما "

 پیام تینا را باز میکند

 اکتای حالش خوب نیست توروخدا جواب بده، اون مردیکه "

 "!لن دیر میاییچیکار کرد باهات؟ نگفتم کجایی گفتم رفتی سا

 نفس عمیقی میکشد. اکتای حالش خوب نیست! آن مرد دلبر

 حالش خوب نیست! تصدق حال بدت برود این دل خراب! روی

 شماره ی اکتای را لمس میکند و به بوق دوم نرسیده اکتای

 جواب میدهد

 !سما -

 :بغض سما میشکند

 !اکتای -

 کجایی؟ -

 .زیادی عصبی استجوابش را با جانم نمیدهد و این یعنی 

 !دارم میام -

 دارم میام برای من نشد جواب! گفتم کجایی؟ -

 سما بزاق دهانش را قورت میدهد

 !تو تاکسی -

 !هر جا هستی وایسا بیام دنبالت -

 اکتای؟ -
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 صدای فریاد اکتای گوش هایش را اذیت میکند

 د المصب بهت گفتم هر جا هستی وایسا بیام! چرا جواب -

 ی؟ کدوم وری بودی؟ نمیدادی لعنت

 دلش میشکند اما حق دارد. بگذار بشکند. او نمیتواند از این مرد

 دست بکشد. نهایتش یک خسارت به اکتای میرسد. اما میتواند

 اکتای را داشته باشد مگر نه؟ میتواند هنوز این فریاد های از

 .سر دوست داشتنش را بشنود و لذت ببرد

 .ش منتظرتمکنار ایستگاه تاکسی های تجری -

 اکتای بی هیچ حرفی تلفن را قطع میکند و شتابان همراه تینا از

 عمارت خارج میشوند. همانطور که سوار ماشین میشوند اکتای

 میغرد

 دعا کن بالیی سرش نیومده باشه وگرنه حساب تو یکی که -

 اسمتو گذاشتی رفیق با کرام الکاتبینه! فکر کردی خرم که گفتی

 میرفت با راننده میرفت. کجا رفته که تو یکیرفته سالن! سالن 

 .و خودش ازم قایم میکنین

 

 طوری پایش را روی پدال گاز فشار میدهد و از عمارت خارج

 میشوند که صدای الستیک های ماشین توی سکوت کوچه

 .میپیچد

 از نیاوران تا تجریش طوری رانندگی میکند که تینا پلک هایش

 چیزی نبیند! از دور میبیندش کهرا روی هم فشار میدهد تا 

 روی جدول های کنار خیابان نشسته و سر و صورتش خیس
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 .خیس است! کمی آن ورتر ترمز میکند و پیاده میشود

 دو راننده تاکسی سد راهش میشود

 آزادی میری؟ آزادی برسونمت؟ -

 اه! آنها را کنار میزند و خودش را سما میرساند. حاال که او را

 .تر میشودمیبیند آرام 

 سما سر باال می آورد و با دیدن اکتای اشک از چشم هایش سر

 میخورد. قطره های باران با سرعت کمتری روی تن هایشان فرود

 می آید. اکتای مقابل سما زانو میزند. اصال برایش مهم نیست که

 .این شلوار گران قیمت گلی میشود و گند میخورد

 ین یعنی جای خوبیحال وروز سما چندان درست نیست و ا

 نبوده! پای چشم های کبودش را رد میکند. رد دیگری روی

 صورتش نیست اما مشخص است انقدر گریه کرده که پلک هایش

 پف کرده اند و چشم هایش نایی برای باز ماندن ندارند

 !پاشو -

 دوست ندارد اینجا و وسط خیابان رفتار دیگری بکند. به قدر

 کافی جلب توجه میکنند

 .پاشو سما -

 

 با دستورش سما بلند میشود. چه بگوید به این مرد؟ چه بگوید

 .که بد نشود.

 وقتی سوار ماشین میشود. احساس امنیت میکند اما دلشوره

 امانش نمیدهد. تینا آرام از صندلی عقب خم میشود و کنار
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 گوشش میگوید

 بمیری. کدوم گوری بودی؟ -

 اما حال جواب دادن به این دختر را ندارد. به سم توی کیفش

 به دنیای بعد از مرگ، دنیاییفکر میکند. یه مرگ فکر میکند. 

 که توی آن اکتای وجود ندارد. تهی از اکتای هست و همین

 .کافیست دیگر به دنیای مرگ فکرنکند

 اکتای نیز سوار میشود و راه برگشت را در پیش میگیرد. توی

 نزدیک ترین خیابان توقف میکند و تینا پیاده میشود. کلی سعی

 میکند تا خودش را کنترل کند

 زار بار بهت گفتم میری بیرون اون بی صاحاب مونده رو جوابه -

 !بده

 چند ثانیه مکث میکند ودوباره میگوید

 هزار بار گفتم نرو تو مخ من وقتی میدونی ازت خبر نداشته -

 .باشم جون به لب میشم

 لب هایش را به زور تکان میدهد

 !ببخشید -

 اکتای زیر چشمی نگاهش میکند

 عت چنده؟ ساعت نه شبه! میدونی یعنیببخشم! میدونی سا -

 میرم رهمه ساعت ازت خبر نداشتم. یه با چی این؟ میدونی؟ این

 خونه صدای ضبط شدتو باز میکنه، بعدش میاد میگه رفتی سالن،

 فکر کردی خرم سما؟ آره؟
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 !دور از جونت -

 اکتای نفس عمیقی میکشد و شیشه های ماشین را تا ته پایین

 .می آورد

 !سما! وایوای -

 !واسه زندگیمون بود. واسه خاطر تو بود -

 واسه خاطر من رفتی تا االن موندی تو کوچه یه خبرم ندادی؟ -

 !عادت کن! شاید یه روزیی بیاد که نباشم -

 اکتای میغرد

 مزخرف نگو! تو چته سما؟ چته لعنتی خب به من بگو! من مگه -

 !خهشوهرت نیستم، خب باید بدونم چته. چه مرگته آ

 !هیچیم نیست -

 خیسی شلوارش اذیتش میکند. خوب میداند همه جارا به گند

 کشیده

 .صندلی ماشینتو تمیز کن -

 اکتای متعجب نگاه میکند. سما میگوید

 شدم.  مریضحالم خوش نبود،  -

 اشکال نداره -

 . به عمارت که میرسند سما میخواهد

 به اتاق برود که اکتای سد راهش میشود

 بگو کجا بودی؟ -

 سما با عجز نگاهش میکند
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 .برم حموم بعد -

 !اصال فکرشم نکن! بگو کجا بودی بعد هر جا خواستی برو -

 .نمیتونم -

 اکتای اخم میکند. عصبی تر میشود

 .غلط میکنی -

 !زندگیمون بودگفتم واسه  -

 !این زندگی کوفتی منم هست و حق دارم بدونم -

 !حق نداری حاجی! حق نداری! ندون! همه چی رو نباید بدونی -

 رگه های سرخ توی چشم های مرد را میتواند ببیند. 

 !غیرتی میشم برام، میخوام بمیرم برات حاجی -

 !دارم میمیرم سما -

 نباشی، حق نداری هیس! تو حق نداری بمیری! حق نداری -

 !تنهام بذاری. از تو یدونه هست، منم همین یدونه رو میخوام

 .هر قیمتی شده به

 اکتای کمی آرام گرفته. اعتماد دارد به این دختر میداند خطا

 نمیکند

 سما! میدونی زندگیم دست توئه؟ میدونی شیشه ی عمر من -

 ...تویی؟ نزنی شیشه ی عمرمو بشکنی! نزنی نابود کنی

 .بایستد ای کاش زمان همین حاال

 درد داری؟ -

 !تو که پیشمی آرومم -



 

68 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 عین گربه ها که میزنن یه چی رو میشکنن مظلوم نگاه میکنن، -

 تو خطا میکنی زبون در میاری؟

 سما بی جان میخندد

 !به قول خودت -

 سر باال میبرد وتوی چشم هایش خیره میشود

 !مدال که نی کپیش به والی علی بد مدل میخوامت. از اون -

 اکتای میخندد

 !به قول یه بنده خدایی، تکی تو تکی تو نی کپیتو -

 او، هیپ هاپ گوش میدی حاجی؟ -

 در واقع مرده بودم جونم شدی -

 دوا و درمونم شدی

 گم و گور شده بودم

 اومدی فرمونم شدی

 راهو نشون دادی دوباره

 با مشکال بود هر طوری تو سر و سامونم شدی

 .اورش نمیشودسما ب

 اینارو کی یاد گرفتی؟ -

 !دیگه گفتم زن جوون گرفتم. آهنگ هامم جوون کنم -

 ا؟ -

 اکتای سری تکان میدهد

 آره جونم به قربونت! نمیخوای بری حموم؟ -
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 سما که پاک یادش رفته بود چه گندی به سر و رویش زده سریع

 از اکتای فاصله میگیرد

 !اوه اوه! اصال یادم نبود -

 .اکتای کنار میرود و سما دوان دوان خودش را به حمام میرساند

 اکتای نیز آرام آرام به سمت اتاق خوابشان میرود و هنوز هم

 برایش سوال بزرگی است که سما کجا بود و دقیقا چه چیزی را

 !از او مخفی میکند

کنار پنجره میرود. از اینجا درپشتی عمارت معلوم است. همیشه یک نشان 

 در گذاشته بود. ان ام سنگی بود که پشت در قرار میداد. اگر که برای این داشت

 .کسی از این در استفاده میکرد و سنگ کنار میرفت میفهمید

 ابدا به سما شک نداشت، فقط عادت کرده بود که مواظب آن در

 .پشتی و کم تردد باشد

 چرا برای رفتنش از در اصلی و راننده استفاده نکرده و از در

 پشتی رفته بود؟ چه کاری بود که به مصلحت زندگیشان بود اما

 .او نباید میفهمید! نفس عمیقی میکشد و به پنجره پشت میکند

 انقدر سوال توی ذهنش هست که اگر بخواهد برای همه ی آنها

 !جوابی پیدا کند تا سالها طول خواهد کشید

 تلباس هایش را عوض میکند. توی این حال و هوای سما دوس

 نداشت سوال پیچش کند و اذیتش کند! اصال دوست نداشت

 شبیه یک شوهر شکاک رفتار کند. اما نمیتوانست جلوی خودش

 را بگیرد. چایی دم میکند برای خودش و قهوه ی برای سما. سما
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 حوله را دور موهایش میپیچد و یک دست لباس راحتی میپوشد

 .و از حمام بیرون می آید

 عجیب است! ترس ندارد! اکتای تا این حداین آرامشش برایش 

 میتواند آرامش کند! این مرد شده آرام شب و روزش ودار و

 ندارش! نمیتواند حتی بدون او یک ثانیه دوام بیاورد! کرم مرطوب

 .کننده را برمیدارد و آرام آرام مشغول چرب کردن دستش میشود

 !نمیتواند یکبار ضرر کردن که نمیتواند صدمه ای به اکتای بزند!

 همه از ثروت خانواده ی حقی میگویند! یک مزایده ی ناچیز

 .نمیتواند این خانواده را از پا دربیاورد

****** 

 داخل خانه دوربین نیست و همین کارش را آسان میکند. تنها

 میماند قفل گاو صندوق که شاید همه ی اینها توسط محسن

ی مهمی  ای دوشنبه ها جلسهزمان بندی شده اند. فردا دوشنبه است و اکت

 دارد. همیشه قبل از کار به اتاق کارش میرود و هر

 آنچه که نیاز دارد را برمیدارد. نمیداند نقشه ی محسن چیست

 .که همه چیز را میخواهد اماده کند

 ان برگه های کوفتی را به او میدهد و برای همیشه از دستش

 !عوضی . مردکراحت میشود

 !سما -

 تای از اتاق بیرون میرودبا صدای اک

 .جان؟ اومدم -

 پله ها را پایین میرود. اکتای فنجان قهوه اش را روی میز میگذارد
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 !قهوه درست کردم برات -

 سما باز بغض میکند. هر غلطی که کند که صرفا برای از دست

 !ندادن این مرد است و بس

 .دستت درد نکنه -

 برمیدارد و اکتای مقابلشپشت میز مینشیند. سما فنجان قهوه را 

 .قرار میگیرد

 .فردا بعد از شرکت میام دنبالت بریم دکتر -

 دکتر چرا؟ -

 بری بد نیست دکتر  یه -

 !خیلی وقت این شکلیم -

 همون خیلی وقت پیش باید میرفتی. یه دکتر رفتن که چیزی -

 نیست. میترسی؟

 ان میدهدسما تند تند سر تک

 !نه بابا! چه ترسی -

 .خوب پس. گفتم برات وقت بگیرن. دکتر خوبیه -

 سما سر پایین می اندازد. چه خوب که این مرد حواسش به همه

 .چیز است

 اکتای چند ثانیه سکوت میکند اما نمیتواند این سکوت را خیلی

 ادامه دهد

 .میگم سما -

 سما نگاهش میکند



 

72 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 .دی. حتی یه اشاره ی کوچولواصال نمیخوای بگی کجا بو -

 .سما میدانست که این مرد به این سادگی ول کن نیست

 .گفتم که. به مصلحت زندگیمون بود -

 این مصلحت رو منم باید بدونم یا نه؟ -

 اکتای. جای بدی نبودم. کار بدی هم نکردم -

 من به تو اطمینان کامل دارم! و میدونم کار اشتباهی انجام -

 یخوام بدونم. ظاهر آرومم رو نبین، از تو دارم جوننمیدی! فقط م

 !میکنم

 

 اکتای قول میدم بهت خیلی زود همه چیز رو برات تعریف -

 میکنم باشه؟

 اکتای دیگر چیزی نمیگوید. انگار واقعا این دختر قصد دارد او را

 جان به لب کند! در سکوت چایی اش را میخورد و برای شام از

 میدهد. سما کمی از این در و آن در حرفبیرون غذا سفارش 

 .میزند. میخواهد ذهن اکتای را مشغول کند

 .اصال بیا خونه رو عوض کنیم -

 اکتای به صندلی تکیه میزند و دست چپش را روی تکیه گاه

 صندلی کنار دستش قرار میدهد

 یهو یاد خونه افتادی؟ خوبه که اینجا. تازه بچه دار هم بشیم -

 .رن یه سمتیهر کدومشون می

 سما دستش را زیر چانه اش قرار میدهد

 نه دیگه! خیلی قدیمیه. بریم پنت هاوس بخریم. اون روز یکی -
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 .بود تریبلکس... خیلی خوب بود

 جدا عمارت رو میخوای بدی بریم تو پنت هاوس؟ -

 اینجا خیلی بزرگه نمیتونم همیشه پیشت باشم. اما تو پنت -

 .هاوس میتونم

 !نباش هر وقت خواستی من نزدیکتم. مثل االن شما نگران -

 سما میخندد

 اینجا خونه ی خیلی خوشگلیه. اما اون پنت هاوس از اینجا -

 .خوشگلتر بود

 .حیفه اینجاست سما. کلی خاطره از اینجا دارم -

 سما اخم میکند

 تو که میگفتی مجردی تو این خونه میموندم. تنهایی با در و -

 دیوار خاطره داری؟

 اکتای خم میشود و ساعد دست هایش را روی میز قرار میدهد

 مثال شب اولی که اومدی اینجا! هنوز اون تاب مشکی که جا -

 گذاشتیش و هیچوقت یادت نبود رو نگه داشتم. یا همون لیوانی

که اولین بار توی دومین پله ی پذیرایی بهت آب دادم و نگه داشتم. یا همون 

موت گیر کرده رو. خیلی چیزای دیگه رم نگه سه تار  کش موت که دورش

 .داشتم

 اینا همشون برای من خاطره است. تک تک قدم هایی که تو این

 !خونه برداشتی و عطرت پیچیده و رفته تو آجر به آجر این خونه

 سما غرق ذوق میشود
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 خفه ات کنم؟دوس داردم  هم دوست دارم هم  -

 سفیدش و لبخندیاکتای مردانه میخندد و ردیف دندان های 

 که او را جذاب تر میکند دل و ایمان دختر را میبرد

 اکتای بلند میشود و فنجان های کثیف را داخل ماشین

 ظرفشویی میگذارد

 هر چی! بریم بخوابیم؟ -

 .تو برو بخواب. منم یکم بشینم میام -

 

 اکتای باال سرش می ایستد. 

 ، چقدر ناراحتدر جریانی که اگه چیزی اذیتت کنه و بهم نگی -

 میشم؟

 خم میشود و مقابل صورت سما، با عجز میگوید

 !عذاب آوره برای یه مرد که زنش اون رو محرم اسرارش ندونه -

 تو محرم اسرار من که نه، محرم تمام وجود منی، یکم با خودم -

 .خلوت کنم به تو هم میگم

 اکتای چیزی نمیگوید. به اتاق میرود و تا خود صبح پلک روی

 هم نمیگذارد. 

 نخوابیدی؟ -

 اکتای سر میچرخاند و نگاهش میکند

 !ببخشید. باعث شدم بیدار شی -

 .نه. منم خوابم نمیبرد -

 اکتای بلند میشود. شاید دو رکعت نماز بتواند آرامشش را
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 .برگرداند

 .یه دو رکعت نماز بخونم میام -

 تمامسما میخندد و ته دلش غنچ میرود برای این مرد! این مرد 

 عیار! مگر میشد انقدر خوبی و انسانیت در یک نفر جا شود. اکتای

 !جواب کدامین کار خوبش بود

 با سر و صورت خیس که بیرون می آید. سما پتو را دور خودش

 میپیچد

 .میگم حاجی، بلند بخون منم بشنوم -

 اکتای پیراهن سفیدش را تن میزند. عادتش بود! همیشه خودش

 .بعد نماز میخواندرا مرتب میکرد و 

 .اال بذکر اهلل تطمئن القلوب. شما اینو زیر لب بخون -

 سما سرش را به تاج تخت تکیه میزند و اکتای نمازش را شروع

 میکند. درمانده بود و ذهنش به هیچ چیز قد نمیداد. تنها این

 نماز خواندن میتوانست ارامش کند. پلک هایش را میبندد و ارام

 .ندو با حوصله میخوا

 

دلش ان نماز های دو نفره شان راخواست. اما این عادت همه چیز را گند زده. 

 قنوت اکتای زیادی

 .طول میکشد

 داری قرآن ختم میکنی؟ -

 .اکتای به رکوع میرود و سر تکان میدهد. نمازش که تمام میشود

 سر به سمتش میچرخاند
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 .زبون نریز وسط نماز خنده ام میگیره -

 !خب بخند -

 .خوشم نمیاد -

 سما میخواهد دهان باز کند و چیزی بگوید که صدای زنگ آیفون

 توی گوشش میپیچد... چیزی در اعماق دل سما فرو

 میریزد.اکتای سریع جا نمازش را جمع میکند

 کیه این وقت شب؟ -

 سما مبخواهد خودش برود و در را باز کند که اکتای میگوید

 باز کنی؟نمیخواد. این وقت شب تو بری در  -

 خودش جلوتر میرود. با دیدن قدو قامت آران پشت در لبخند

 .روی لب هایش شکل میگیرد. برادر عزیز تر از جانش

 !سما آرانه -

 سما که با استرس باالی پله ها ایستاده بود با شنیدن نام

 برادرشوهرش نفس اسوده ی میکشد

 جدی؟ -

 یکند. اکتایسریع برمیگردد و از اتاق شالی برمیدارد و سر م

 شدیدا روی این مسائل حساس است. مانتوی ساده ودم دستی

 .اش را نیز تن میکند و پایین میرود

 اکتای در عمارت را باز میکند و باالی پله های منتهی به حیاط

 می ایستد. آران با چمدان هایش واردحیاط میشودو همانجا

 میگوید
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 .او. میس و من جذاب! کفترهای عاشق -

 .همین بود. کل دنیا از نظر او شوخی بود و خندههمیشه 

 .بیا تو نصف شب وسط حیاط داد نزن -

 آران در را میبندد

 یه دوتا خدم و حشم بگیر، نترس صفرهای حساب بانکیت کم -

 نمیشه. خب این همه رو من چه جوری بیارم؟

 .پله ها را پایین میرود

 یکی یکی. این همه چمدون برای چی آوردی؟ -

 .ای همه ی فامیل سوغاتی آوردم بجز داداش بزرگهبر -

 دست هایش را باز میکند و اکتای را به آغوشش میکشد. دلش

 برای این بردارش تنگ شده بود. آران شش سالی میشد که به

 خارج از ایران رفته بود در میالن زندگی میکرد. کارش طراحی

 ش بهلباس مردانه بود. بعد از شش سال هوس برگشتن به کشور

 سرش زده بود. اکتای که سیر بغلش میکند از آغوشش فاصله

 .میگیرد

 چرا نگفتی بیاییم دنبالت؟ مامان میدونه؟ -

 .نه به کسی نگفتم. خواستم سوپرایز کنم -

 .بیا تو داداش بیا -

 سما همچنان باالی پله ها ایستاده بود. با دیدن نزدیک شدن

 رود. آران با دیدنش میگویداکتای و آران آرام پله ها را پایین می

 

 .به به زن داداش -
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 سما میخندد

 .خیلی خوش اومدی -

 !فدای شما زن داداش -

 .بیایین باال. خسته این االن -

 کمکش میکنند و چمدان هایش را باال مییرند. سما به اشپزخانه

 .میرود تا چایی دم کند. اکتای و آران هم توی سالن مینشیندد

 .آورد و روی مبل میگذارد آران کتش را در می

 !انقد خسته ام که حد نداره -

 

 .کاش میگفتی بهمون. حداقل یه کاری میکردیم -

 چیکار مثال؟ مامان حتما میخواست باز سفارش بده توی-

 .روستاشون گاو بکشن؟ ول کن بابا اکتای

 .اینجوری بده. االن مامان بفهمه ناراحت میشه -

 .فعال یه مدت نمیخوام بفهمه -

 .اکتای چشم ریز میکند

 چرا؟ چیزی شده؟ -

 نه. میدونی که. االن مامان بفهمه باز شروع میکنه بذار تا ایرانی -

 .برات زن بگیرم. بذار تا ایرانی دختر خانم فالنی رو ببرم ببینی

 اکتای بلند میخندد

 تو دو سه روز میخوای چیکار کنی؟ -

 .آران نگاهی به اطرافش می اندازد

 !دو سه ماهی هست عمو شدی راستش. -
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 .اکتای اول باورش نمی شود

 چی میگی آران؟ -

 دو سالی هست با نغمه در ارتباطم. یکسال هم هست ازدواج -

 .کردیم

 نغمه؟ -

 .آره. یکی از کارکنان کارگاه م بود تو میالن. دختر خوبیه -

 خانواده ی نغمه چون همشون توی میالنن کامال از این موضوع

 .خبر دارند

 .اکتای هنوز گیج است

 !باورم نمیشه آران! چطوری اخه! انقدر زود -

 آران میخندد

 تب عشق حاجی. همه مثل خودت نیستن که یه عمر به -

 خودشون تکون ندن! بسه دیگه منم عمو کن برم پی کار و

 .زندگیم

 دلقک بازی در نیار آران. االن همین دختره که میگی کجاست؟-

 فردا میاد. فقط لطفا رفتار بدی باهاشیکم کار داشت. پس  -

 .نداشته باش. اون رسما و شرعا زنمه اکتای

 زنمه زنمه نکن هعی! یه الف بچه رفتی خودسر زن گرفتی منو -

 .چیت حساب کردی؟ حداقل میگفتی به من

 به جان تو میخواستم بگم اما گفتم یهو نه میاری. یا باز بحث -

 ه اینا مثل ما نیستن اما برایتحقیق و فالن رو میکشی وسط. نغم
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 من مهم نیست. خودت میدونی که مامان جز مالک های مهمشه

 .طرف هم پولدار باشه هم خوش چهره باشه هم خانواده دار باشه

 برای من که مهم نیست. حاال خودت کامل در موردش تحقیق -

 کردی؟

 اونجاآره. باباش یه رستوران کوچیک داره تو میالن. خیلی ساله  -

 هستند. حتی نغمه خودش اونجا به دنیا اومده. مامانشم جز خیاط

 های کارگاهم بود. خودشم دانشجوی طراحیه و اومده بود پیشم

 .یه دوره ی کوچیک بگذرونه

 .همان لحظه سما با سینی چایی و شکالت وارد پذیرایی میشود

 چی هی زیر گوش هم پچ پچ میکنید؟ -

 ر میدهد و یکی از فنجان ها را مقابلسینی چایی را روی میز قرا

 اکتای و فنجان دیگر را مقابل آران قرار میدهد. آران با خنده

 میگوید

 دهای دیگه ات اضافه ش یه نسبت به نسبت شدی زن عمو سما جان -

 سما بلند میخندد اما چند ثانیه بعد خنده اش قطع میشود. زن

 اه متعجبش کهعمو؟ زن؟ بچه؟ آران که ازدواج نکرده بود. نگ

 روی اکتای مینشیند. اکتای سری تکان میدهد

 !قرار بود همکارش باشه هم یهو شده مامان بچه اش -

 آران میگوید

 زن داداش ویندوزت قفل کرد نه؟  -

 اکتای نفس عمیقی میکشد
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 .حاج خانم بفهمه آتیشت میزنه آران -

 آران خم میشود و فنجان چایی را برمیدارد

 .شکل دیگه بفهمهخب قراره یه  -

 سما روی مبل کنار دست اکتای مینشیند و میپرسد

 چند ماهشه؟ -

 !دو ماه -

 سما لبخندی میزند

 آخی. دختره یا پسر؟ خوشگله نه؟ -

 آران بادی به غبغبش می اندازد

 !یه پسر کاکل زری. کشیده به باباش -

 .ببره نه خب. تا وقتی اکتای هست بیکار نیست از شما ژن به ارث -

 ن نبایدته دل اکتای غنچ میرود برای آن پسرک دو ماهه. اما اال

 طوری رفتار کند که نشان دهد از کار آران چمدان هم ناراضی

 ت باید طوری نشان دهد که چندان هم تمایلی به خوشحالسنی

 شدن از این اتفاق ندارد. اکتای لبخندی میزند

 .زنده امون نمیذارهکلکل هاتونو نگه دارین واسه بعد. حاج خانم  _

 

 خب یه راه خیلی ساده داریم. اونم اینکه میگیم تو از اول همه -

 .چی رو میدونستی

 .اکتای اخم میکند

 شریکت بشم یعنی؟ -

 .نه. فقط به مامان بگو خبر داشتی -
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 سما در حمایت از آران میگوید

 .اری کردک آره راست میگه. منم موافقم. باالخره االن آران بچه داره نمیشه -

 اکتای به سما نگاه میکند

 من نمیگم کار خاصی بکنیم. فقط میگم یه فکر اساسی باید -

 .بکنیم

 اکتای پوفی میکشد و کف دست هایش را روی زانو هایش

 میکشد

 .نمیدونم چی بگم -

 

 ببین انقدر مخالفی یعنی که حتی نمیخوای برادر زاده ات رو -

 ببینی

 ارش برمیدارد. بلند میشود وآران گوشی اش را از جیب شلو

 مستقیم می آید و کنار اکتای روی دسته ی مبل مینشیند. وارد

 گالری اش میشود و یکی از عکس های تیهو را باز میکند

 .نیگا عموجان! دوست ندارم اعتراف کنم اما شبیه توئه -

 سما باذوق بلند میشود وروی صفحه ی گوشی خم میشود. شدیدا

 اکتای است. اکتای گوشی را میگیرد و با لذت بهاین بچه شبیه 

 عکس نگاه میکند. این کوچولوی زیبا نیامده شر بپا کرده. خیلی

 شبیه خودش است. از رنگ چشم هایش گرفته تافرم لب و

 .دماغش

 دوست داشتم دماغش به مامانش بکشه و فندقی بکشه اما -

 .متاسفانه به عموش کشید و رخ عقاب روانتخاب کرد
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 ا تای ابرویش را باال میاندازدسم

 .رخ عقاب رو برو جلوی آیینه -

 آران میخندد

 روز عروسیت اصال زبون نداشتی. به اکتای گفتم باید بری -

 صحبت کردن های ناشنوا هارو یاد بگیری یا تمرین کنی باگل

 اما باید االن بگم یکی ازاون قیچی باغبونی ها های باغچه حرف بزنی

 .ن ده متری روببرهبخره و این زبو

 دست آران میدهد اکتای گوشی را به

 .برو بخواب. فردا صبح درموردش حرف میزنیم -

 بعد از اینکه چایی هایشان را میخورند هر کدام به اتاق خواب

 هایشان میروند و میخوابند. هر چنداکتای تا صبح پلک روی هم

 ز اولنمیگذارد. این پسرک دیوانه اخر سر کار خودش را کرد. ا

 یاغی بود ودوست نداشت با قوانین خانه پیش برود. همیشه

 سرکشی میکرد. انگار قانون برایش تعریف نشده. اکنون هم با

 اینکارش غوغا بپا کرده و خوب میداند حاج خانم یک جنجال

 .اساسی بپا میکند

 صبح سما زودتر بیدار میشود. هر چند درست و حسابی نخوابیده

 بود. میز صبحانه را آماده میکند و به سراغ بود اما همین کافی

 اکتای میرود. همین که از در آشپزخانه بیرون میرود. در عمارت

 باز میشود و آران با لبخند عمیقی وارد میشود

 .سالممم -
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 سما با تعجب میگوید

 .صبح بخیر. چه زود بیدار شدی -

 .تو طول پرواز خواب بودم. خوابم نبرد -

 قت صبح؟کجا بودی این و -

 .موتورم کشیدم رفتم یه دستی به سرو گوش -

 سما سر تکان میدهد

 .باشه. صبحونه آماده است. برم اکتای رو بیدار کنم -

 آران چیزی نمیگوید و به اتاقش میرود تا لباس هایش را با یک

 دست لباس شیک و مرتب عوض کند. سما اکتای را بیدار میکند

 .ه اتاق کارش برودو لحظه شماری میکند تا اکتای ب

 .اکتای زود بیدار میشود و بعد از یک دوش سر میز حاضر میشود

 رو به آران میگوید

 با من میایی؟ -

 .نه باید برم خونه بخرم، شایدم اجاره کنم -

 اکتای سر تکان میدهد

 من یه خونه دارم. میخوای برو اونجا. فقط یکم باید به سر و -

 اساسی میخواد. قبال دست خیریهروش دست بکشی. یه دیزاین 

 .بود و بچه ها توش اسکان داشتند. االن رفتن جای دیگه

 .آران دلگرم میشود از حمایت های این برادر زیادی مهربانش

 .باشه داداش جون. ممنونم -

 اکتای دست دراز میکند و چند ضربه ی آرام به شانه ی آران
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 شودمیزند. کمی از چایی اش را میخورد و بلند می

 .من برم اتاق کارم -

 همین یک جمله کافیست تا دل سما زیر و رو شود. نان تستی

 که برداشته بود را توی بشقابش میگذارد. اکتای بلند میشود و

 تشکر میکند. از اشپزخانه خارج میشود و نگاه مضطرب سما

 دنبالش روانه میشود. نه به دیشبی که استرس نداشت و نه به

 .ق دهانش خشک شدهاالن که حتی بزا

 آران آخرین تکه ی نانش را نیز قورت میدهد. نگاهش را به

 .صورت سما میدوزد که هیچ مثل چند دقیقه پیش آرام نیست

 .سما -

 سما اما توی دنیای خودش سیر میکند. به آن گاو صندوق و

 مدارک داخلش فکر میکند. به اینکه چطور ان مدارک را بردارد

 ساند. همه ی اینها توی مغزش رژهو به دست آن محسن بر

 میرود و ذهنش رادرگیر میکند. آران برای بار چندم صدایش

 ی میگوید. آران با خنده و شوخی "هان"میزند و سما بی حواس 

 جوابش را میدهد

 !مثل که داداشم زیادی هوش و حواستو برده ها -

 .سما سعی میکند خونسردی اش را حفظ کند و عادی باشد

 .داداش شما عقل برام نذاشته کامال درستهاینکه  -

 .آران سر تکان میدهد و چیزی نمیگوید

 سکوت تا زمانی حکم فرما میشود که اکتای با لباس رسمی اش
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 توی چهار چوب در می ایستد

 .من میرم. عصر سعی میکنم زودتر بیام -

 چیزی در اعماق دل سما فرو میریزد. اگر زود بیاید واو نتواند

 به دست محسن برساند چه! آران از پشت میز بلند مدارک را

 .میشود

 اگر بخاطر منه، عجله نکن کارهاتو انجام بده. من خودم میرم -

 .یه سری به دوست هام بزنم شاید تا شب نیام

 آران ناخواسته به دادش رسید. باید ممنون این پسر باشد. اکتای

 ه سماموبایلش را توی جیب کتش قرار میدهد و نگاهش را ب

 میدوزد

 تلفنم زنگ خورد یادم رفت در گاو صندوق رو ببندم. رفتی باال -

 .قفلش کن

 .سما لبخند بی جانی میزند. همه چیز حساب شده پیش میرود

 تکه های پازل آنچنان مرتب کنار هم چیده میشوند که انگار

 محسن کارگردان یک فیلم مهیج است و او و اکتای نقش اصلی

 .ا میکننداین فیلم را ایف

 .باشه عزیزم خیالت راحت -

 .از او خداحافظی میکند

 شاید اگر عاقالنه فکر کند این کاری که میخواهد انجام دهد

 حساب میشود. خنجر میزند به کمر این مرد و شاید نامردی

 عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. اما اکنون احساساتش انقدر
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 او نمی اندیشد. فقط چشم و گوش او را بسته که جز به داشتن

 .میخواهد اکتای را داشته باشد. شده با زور، ولی او را داشته باشد

 اکتای میرود و آران نیز به دنبالش راهی میشود. موتور سنگین و

 لوکسش را گوشه ی حیاط پارک کرده بود. اکتای نگاهی به موتور

 می اندازد و نگاهی به لباس نامناسب آران. معترض میگوید

 .حداقل یه کاله کاسکت سرت کن -

 .آران به سمت موتورش میرود

 .میخوام دلبری کنم -

 اکتای سری تکان میدهد و متاسف میگوید

 .از اون زنت خجالت بکش -

 آران با لودگی دست توی جیبش میکند

 .کاغذ و قلم همراهم نیست وگرنه خجالت میکشیدم -

 مت در میرود واکتای که میبیند از پس آران بر نمی آید. به س

 توی همان حال میگوید

 .یکبار توی عمرت جدی باش بدت نمیاد -

 آران از پشت سر به اکتای نگاه میکند و تا زمانی که اکتای از در

 بیرون برود نگاهش را برنمیدارد. موتور را به حرکت درمی آورد

 و ابتدا چرخی توی حیاط می اندازد. اما همین که میخواهد از

 بزند، یادش می افتد که موبایلش را توی آشپزخانه عمارت بیرون

 جا گذاشته. نچ میگوید و موتور را همانجا نگه میدارد. به عمارت

 برمیگردد و گوشی اش را برمیدارد که همان لحظه صدای افتادن
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 چیزی از باال به گوش هایش میرسد. گوشی را توی جیب

 .شلوارش سر میدهد

 زن داداش؟ -

 پاچه شده بود و پایش به گوشه ی فرش اتاقسما که هول و دست

 گیر کرده وزمین خورده بود با شنیدن صدای آران اشکش در می

 آید. نگاه به کاغذ های پخش و پال شده می اندازد. قطعا آران

 اینها را ببیند شک میکند. دست دراز میکند تا کاغذ ها را جمع

 .بود کند اما دیگر دیر شده بود وآران باال سرش ایستاده

 چیشدی زن داداش؟ خوبی؟ -

 .آران کنارش چهارزانو مینشیند

 کمکت کنم؟ -

 سما کف دست هایش را روی زمین میگذارد و تنش را باال

 .میکشد. درد را میتواند توی زانویش حس کند

 .نه. پام گیر کرد به فرش -

 امیدوار است پسر در مورد اینکه اینجا چه میکند و این کاغذها

 چیزی هستند که اینطور هر گوشه ی اتاق پخش شدهدقیقا چه 

 .اند چیزی نپرسد

 رنگ و روت هم سفید شده. ترسیدی؟ برات آب قند بیارم؟ -

 سما دستی به صورتش میکشد. لعنتی خودش همه چیز را لو

 .ندهد خوب است

 نه نه. فقط یهو پام گیر کرد برای همین. دیرت میشه پاشو برو -
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 .سراغ کارهات

 .بی زبانی عذرش را خواسته بود. آران ابرو باال می اندازدبا زبان 

 باز اگه درد داشتی بهم زنگ بزن بیام بریم دکتر. جای دوری -

 .نیستم

 سما سر تکان میدهد و در دلش خدا خدا میکند این پسرک هر

 .چه زودتر برود وراحتش بگذارد. آران با شک وتردید بیرون میرود

 ار اکتای چه میکرد! تا جایی که یادشسما با آن وضع توی اتاق ک

 هست اکتای هر انچه که مربوط به کارش بود را به دست کسی

ی پیش ا نمی سپرد. نه که اعتماد نداشته باشد. فقط دوست نداشت مسئله

 !بیاید. آن کاغذ های پخش و پال شده چه بودند

 ذهنش درگیر است! شاید هم زیادی حساس شده بود. از بچگی

 شکاک و بی اعتماد! به هر کسی اعتماد نمیکرد و دم همین بود،

 به تله نمیداد. حاال وضعیت سما او را به شک انداخته. سما با آن

 وضعیت توی اتاق کار اکتای، دقیقا جایی که محرمانه ترین

 !پرونده ها و مدارک. را نگه میداشت. با آن کاغذهای پخش شده

 حیر به حرکت می افتدشک برانگیز است. با دنیایی از سوال و ت

 و به سمت رستوران دوستش توی دربند میرود

 سما کاغذها را توی کیفش میچپاند. نمیتواند تا ساعت شش صبر

 .کند. دوست دارد هر چه زودتر این بازی مسخره تمام بشود

 گوشی اش را برمیدارد و شماره ی محسن را میگیرد. طولی

 نمیکشد که صوای نحس او توی گوشش میپیچد
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 !به به سالم خانم دزد -

 دندان روی هم میساید

 !درست حرف بزن. بگو کدوم گوری برات بیارم کاغذهارو -

 !پس تونستی برشون داری -

 !آدرس -

 .چقدر عصبی. یکم خونسردیتو حفظ کن. نفس عمیق بکش -

 .آب یخ بخور. کار سختی انجام دادی

 گوشتسما نفسش را با حرص فوت میکند. این پسر قصد دارد 

 دادن این تنش را آب کند. محسن با تفریح میخندد و از حرص

 .دختر لذت میبرد

 !خب. بیا همون ادرس قبلی. تنها -

 گوشی را قطع میکند. هر چه زودتراز شر این مردک راحت شود

 همانقدر برایش بهتر است. گوشی اش روی تخت می انذازد و با

 به ست بودن لباسو هول وعجله لباس هایش را میپوشد. توجهی 

 .هایش نمیکند و همانطور بی قاعده و قانون میپوشد

 .باز راننده پشت در اصلی منتظرش ایستاده. باید ازدر پشت برود

 دوباره همان راه را طی میکند. وقتی به در میرسد. یک دستش

 .را به در آهنی تکیه میزند و سرش را به سمت عمارت میچرخاند

 .ببخشمنو ببخش اکتای. منو  -

 اشک تا پشت پلک هایش باال می اید. چهره ی اکتای پشت چشم

 هایش جان میگیرد. ان صورت مردانه اش، ان لبخند شیرین و
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 جان فرسایش. ان صدایش گوش هایش را پرمیکند 

 در را باز میکند و ذره ای تعلل به خرج نمیدهد. خیلی نمانده که

 کند. از عمارت پشیمان شود و برگردد و به نوشیدن آن سم فکر

 وار ماشین میشود و دوباره به همان آدرس کذاییسبیرون میزند و

 میرود. همان رستورانی که بی شک تا انتهای عمرش از انجا متنفر

 .خواهد بود

 حالت تهوع دارد و حس میکند همین االن هر چه که هست

 ونیست را باال خواهد آورد. استرس شدیدی دارد طوری که کف

 رق کرده. بارها با گوشه ی مانتویش عرق لباسشدست هایش ع

 را میگیرد اما باز همان آش و همان کاسه. مضطرب نگاهی به

 اطرافش می اندازد. خیلی رستوران دنجی نیست. دورتا دورش

 اجازه میدهد رهگذاران داخل رستوران را ببینند. یعنی شانس

 اینجاآورده که اکتای اهل کافه و ستوران نیست. اگر گذرش به 

 .می افتاد و او را میدید دیگر حسابش با کرام الکاتبین بود

 .با دیدن ریخت نحسش از دور حالت تهوع اش تشدید میابد

 دستش روی میز چنگ میشود وای کاش از رسوایی نمیترسید و

 همین االن همین میز را روی آن سرش خرد میکرد و موهای

 خونسرد باشد. محسنتافت زده اش را خراب میکرد. اما نه. باید 

 نزدیک میشود وباز همان لبخندش را میزند. اور رابطه اش با او

 خوب بود آدرس دکتر دندان پزشکش را میگرفت، لمینت دندان

 .هایش را خوب انجام داده بود
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 محسن صندلی مقابلش را عقب میکشد و همزمان میگوید

 !سالم خانم دزده -

 ت هایش را خرد کند هرسما دندان روی هم میساید و اگر لمین

 واحد لمینت چند؟

 دست توی کیفش میکند و مدارک را روی میز قرار میدهد

 .اینارو بگیر و فقط گمشو -

 محسن با سرانگشتانش مدارک را به سمت خودش میکشد

 زحمت کشیدی واقعا! نصف کاراتو که من کردم. میدونی چقد -

 شمارو بپام؟ سخت بود یه هلی شات بیارم پشت پنجرتون و آقا و

 هلی شات؟ او هلی شات اورده بود؟

 به چه حقی این جرعتو به خودت دادی؟ -

 اگه اینکارو نمیکردم خودت عرضشو نداشتی که. همون اخر -

 !کار هم با مخ خوردی زمین و کم مونده بود همه چی رو لو بدی

 .سما ناباور نگاه میکند. این مرد تا کجا رفته بود. تعلل نمیکند

 .شده و کیفش را چنگ میزندبلند 

 دیگه هیچوقت نمیخوام ببینمت. هیچوقت. گورتو گم کن و -

 .برو

 محسن با تفریح و لذت نگاهش میکنم. سما قدم تند میکند و

 سریع از آن رستوران نکبت بار بیرون می آید. تا همین چند روز

 پیش دربند را دوست داشت اما حاال از وجب به وجب اینجا بدش

 می آید
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 سوار اولین تاکسی میشود. تمام شد. شر این مرد سیاه و بد دل

 کرد، باز دروغ گفت نامردیرا از زندگی اش کوتاه کرد. به اکتای 

 و پنهان کاری کرد، اما برای حفظ زندگی اش بود. یک مزایده ی

 ناچیز نمیتواند اکتای را از پا در بیاورد اما حذف شدن اکتای از

 ا از پا در بیاورد. خیس عرق شده و لباسزندگی اش میتواند او ر

 هایش به تنش میچسبد. حتی حس میکند خط مانتو در زیر

 بغلش نیز میسوزد. باید حمام کند. غذای خوب بپزد، جشن

 .کوچکی برای خودش بگیرد

 سرش را به شیشه ی تاکسی تکیه میدهد و تا رسیدن به عمارت

 .پلک باز نمیکند

 ی اینجا آن هم تنهایی به دنبالشآران متعجب از دیدن سما تو

 راه می افتد. لیوان کاغذی حاوی چای را روی سکو قرار میدهد

 و کاله کاسکتش را روی میز قرار میدهد. توی همان حال که

 نگاهش به سماست تا او را گم نکند رو به مجید میگوید

 .مجید مواظب موتور باش االن میام -

 ار میگذارد و بشقابمجید ماهی تابه ی حاوی املت را کن

 خیارشور را توی سینی قرا میدهد

 .باشه برو داداش -

 آران پا تند میکند. سما وارد یک رستوران شده و پشت میز در

 گوشه ی ترین نقطه ی رستوران نشسته. سما چیزی از آمدنش

 به اینجا نگفت. شاید دیشب قبل از اینکه او به خانه ی آنها برسد
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 . پس درست نیست که اینجا بایستد. سمابا اکتای هماهنگ کرده

 ببیند قطعا ناراحت میشود. دو قدم از رستوران دور میشود که

 چیزی از درون مانعش میشود. اکتای هیچوقت این اجازه را به

 سما نداده که تنهایی جایی برود! همیشه یا خودش بوده یا یکی

 !از محافظ هایش را میفرستد . اما االن تنهاست! عجیب است

 نمیتواند دور شود و برود. گوشه ی که سما به او دید ندارد می

 .ایستد

 از حرکات دختر و نگاه هایش به اطرافش میتواند حس کند که

 چقدر مضطرب است و پریشان. کمی که میگذرد، مردی کت

 شلوار پوش و شیک وارد رستوران میشود. اخم میکند. سما با

 وب میتواند ببیند. زیباستیک مرد قرار گذاشته. صورت مرد را خ

 !و جذابیتش نفس گیر

 مرد با دیدن سما لبخند بزرگی میزند. نکند...؟ سما اما عصبی

 است چیزی میگویند و سپس سما تعداد زیادی کاغذ را روی میز

 قرار میدهد. به همین چند ساعت پیش برمیگردد. زمانی که سما

 زمین پخشتوی اتاق زمین خورده بود و کاغذ ها زیادی روی 

 .شده بودند

 سما بلند میشود و سریع از رستوران خارج میشود. مرد همچنان

 پشت میز نشسته و با همان لبخندش کاغذ ها را نگاه میکند. دو

 قدم پیش میرود. باید بفهمد این مرد کیست. اما دست نگه

 .میدارد. با روش های دیگری نیز میتواند بفهمد
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 یکند. لباس هایش را از تنشبه عمارت که میرسد سرش درد م

 میکند و توی سطل اشغال می اندازد. حتی دوست ندارد این

 بار دیگر ببیند. به حمام میرود لباس ها را 

 عذاب وجدان دارد. اگر شکست توی ان مزایده به ضرر اکتای

 !تمام شود چه! اگر باعث شود تالش های اکتای نابود شود چه

 طوردیگری عمل میکرد. اصالنمیتواند خودش را ببخشد. کاش 

 .کاش آن زهر را میخورد

 .جبران میکند. تک تک لحظات اکتای را پر از عشق میکند

 حمام بیرون میآید. جبران میکند. نمیگذارد همینطور بماند. از

 آران مهمان آنهاست. نمیتواند خیلی لباس 

 های باز بپوشد. حساسیت اکتای این اجازه را نمیدهد. شلوار لی

 .مشکی اش را میپوشد و یک شومیز بلند لیمویی تیز تن میزند

 .توربانش را هم سر میکند و آرایش مالیمی انجام میدهد

 به اشپزخانه میرود. غذا چه بگذارد. دست به کار میشود. پیش

 بندش را میپوشد و شروع میکند. فسنجان میگذارد وترشی اش

 د. سوپ میگذارد،را بیشتر میکند، همانطور که اکتای دوست دار

 چند نوع دسر درست میکند و کارش هفت بعد از ظهرتمام

 .میشود. یک شام کامال مفصل. یک ساعت به آمدن اکتای مانده

 آشپزخانه را جمع و جور میکند و اینبار میز شام را روی همان

 ناهار خوری گران قیمتش میچیند. آن بشقاب های عتیقه ی

 .رد و توی آنها غذا را سرو میکندمادربزرگش را نیز بیرون می آو
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 زنگ در که به صدا در می اید. آرام هینی میکشد. رو در رو شدن

 با اکتای سختش است اما باید بتواند. در را باز میکند ودستی به

 .لباس هایش میکشد. صدای آران را نیز میتواند بشنود

 در را که باز میکند واکتای او را توی لباس های مجلسی اش

 .یند ابرو باال می اندازد. اما آران تیز و با شک نگاهش میکندمیب

 !این دختر چه کرده

 .چخبره سما خانم -

 سما لبخندی میزند

 .خوش اومدی -

 اکتای داخل میشود و پشت سرش آران وارد میشود. از نگاه آران

 .حس خوبی نمیگیرد

 .شام آماده است -

 مشامش میکشد اکتای نفس عمیقی میکشد و بوی فسنجان را به

 .چه خبره واقعا -

 آران ضربه ی آرام به کمر اکتای میزند

 .چخبره امروز کال -

 .سپس نگاهی به سما می اندازد. سما دست و پایش را گم میکند

 آران منظورش به چیست؟ نکند آن زمین خوردن صبحش

 .رامیگوید. ولی زمین خوردن که چیزی نیست

 .اکتای به سمت اتاق میرود

 .رم لباس هامو عوض کنم میاممن ب -
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 آران این پا و آن پامیکند. امشب میتواند شب خوبی برای برادرش باشد و اگر او

 اینجا بماند بی شک این شب خوب را خراب خواهد کرد. نمیتواند

 سما را ببیند وخوددار باشد. بی انکه به سما نگاه کند به سمت

 در عقب گرد میکند و میگوید

 .رار داردمن با دوستم ق -

 سما میگوید

 !شام گذاشتم -

 !نمیخورم -

 میرود و تمام. آران را چه شده. این رفتار ها! شانه ی باال می

 اندازد. چند لحظه ی بعد اکتای در حالی که لباس های راحتی

 .اش را پوشیده وارد سالن میشود

 آران کجاست؟ -

 .رفت. گفت میره پیش دوستش -

  اکتای سر تکان میدهد.

 اکتای؟ -

 جان اکتای؟ -

 

 .خیلی دوست دارم -

 میدونی این جوری دلبری کردن هات عواقب بدی بده؟ -

 .سما سر باال می آورد

 .عواقبش اگر شمایی بذار داشته باشه -

 اکتای توی چشم های دختر خیره میشود
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 .زلزله ی زلزله -

 !میدونی حاجی -

 کمی مکث میکند و ادامه میدهد

 !سرد شدبریم شام بخوریم  -

 اکتای میخندد. باز هم سما امروز بیخبر

 بیرون رفته بود. این را از تکان خوردن همان سنگ کنار در

 

 فهمیده است. باز هم چیزی نمیگوید و این سکوتش و این

 تدارکات امشب او را کامال به شک انداخته است. سما برایش غذا

 باید میکشد، مثل همیشه عالی شده و همه چیز همانی هست که

 باشد. اما نمیتواند جلو دار خودش باشد

 کجا رفته بودی امروز؟ -

 .تکه ای از ساالد به گلوی سما میپرد و چندین بار سرفه میکند

 اکتای سریع خم شده و لیوان را از آب پر میکند و آن را به دست

 سما میدهد

 .بخور اینو -

 نفسش کهسما لیوان را از دست دایان میگیرد و کمی مینوشد. 

 جا می اید سراسیمه به اکتای چشم میدوزد. یعنی... نکند فهمیده

 .باشد؟ نکند برای او بپا گذاشته باشد

 سما بهتری؟ -

 .با صدای اکتای بدنش کوتاه میلرزد

 !خو... خوبم -
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 دیگر شک اکتای به یقین تبدیل میشود. سعی میکند خونسرد

 .باشد. دستش روی زانویش مشت میشود

 بپرسم سوالم رو؟ دوباره -

 سما کامال دست و پایش را گم کرده و نمیداند چه بگوید. کاش

 االن اتفاقی بی افتد و او را از این مخمصه رها کند. اما هیچ اتفاقی

 .نمی افتد و اکتای همچنان توی چشم هایش خیره شده

 !کار داشتم -

 اکتای لب هایش را با زبانش تر میکند و همچنان تالش میکند

 .خونسرد به نظر بیایدتا 

 کار داشتی! من یه راننده ی اختصاصی برای تو گذاشتم تا هر -

 کجا کار داشتی تو رو ببره و بیاره و تو چرا در پشتی رو انتخاب

 !کردی؟ بدون راننده

 ...اکتای! میشه بعدا -

 اکتای نمیتواند خوددار باشد و مانع از فریاد بلندش باشد

 

 با خودم کلنجار رفتم که ازت نپرسمنه! دفعه ی پیش خیلی  -

 کجا میری و چیکار میکنی. اما میدونی االن نمیتونم! نمیتونم بی

 !توجه باشم به رفت وآمد های یواشکی زنم

 سما گرمش شده. احساس خفگی میکند. حش میکند همین

 .االن کل در ودیوارهای خانه میخواهند روی سرش فرو بریزند

 است همینجا جان بدهد و ای کاشحس میکند هر لحظه ممکن 

 این اتفاق بیفتد اما این مرد مواخذه اش نکند! چون نمیداند در
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 .جوابش چه بگوید

 اکتای همچنان خیره نگاهش میکند و سکوت سنگین عمارت،

 جو حاکم را سنگین تر کرده! سما دقیقا توی حالتی است که

 هم زبانشدقیق نمیداند چه بگوید! گنگ و گیج است و انگار یکی 

 را قفل زده هم مغزش را. نمیداند این حرف از کجای مغزش

 بیرون می اید و زبانش با قدرت تمام کلمات را ادا میکند

 بیرون!رفته بودیم  از دوستش جدا شده.حالش خوب نبودتینا  -

  اخم های اکتای درهم میرود. تینا!

 تینا؟ -

 سما تند تند سر تکان میدهد

 . نخواستم بهت بگم.. یعنی خودشیرونبآره! رفته بودیم  -

 گفت بهت نگم. گفت نمیخواد دیگه به چشم دیگه ای بهش نگاه

 .کنی! واسه همین

 .اکتای کمی آرام میگیرد. اما حاال برای تینا عصبی است

 این دختره مغز توی مخش هست؟ -

 بدبخت تینا! بیچاره دخترک که حاال مقابل تلویزیون لم داده و

 کاسه ی بزرگ پاپ کورن را توی بغلش تاب میدهد. 

 .پسره رو دوستش داشت -

  میشه مگه؟آدم عاشق هر کی  -

 .اسکله دیگه -

 .اکتای ابرو باال می اندازد
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 صد بار بهت گفتم در شان یه خانم متشخص نیست از این -

 .الفاظ استفاده کنه

 د وکاش تمام کند. کاش بتواند همین االن به سمت حیاط بدو

 .هر چه اکسیژن در دم دستش هست به ریه هایش بکشد

 !سما -

 .باز دلش میلرزد

 آخرین بارت باشه چیزی رو از من مخفی میکنی! فهمیدی -

 سما؟

 .وقتی اکتای با این لحن صحبت میکند یعنی زیادی جدی است

 از آن دست جدی بودن هایی که یه خشم نیز پشتش نهفته

 که میدهم و اگر بار دیگر است. یعنی آخرین تذکری است

 !اشتباهت را تکرار کنی، بخششی در کار نیست

 .چشم-

 اکتای سری تکان میدهد. بشقابش را جلو میکشد و باقی مانده

 ی غذایش را میخورد. اما هنوز یک چیز توی ذهنش درست

 فریب خوردهنیست. تینا آن شب که اینجا بود، هیچ نشانی از یک زن 

 امروز به دنبال تینا رفته بود، پس آن روز کجانداشت! اگر سما 

 .بود؟ یک جای کار میلنگد. اساسی هم میلنگد

 باید خودش ته توی این ماجرا را در بیاورد. اما سما! انگار یکی

 دست انداخته توی گلویش و با تمام وجود اندامش را فشار

 میدهد. از ان نای بدبخت گرفته تا معده اش! هر چه که خورده
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 میخواهد باال بیاورد. عرق کرده و لباس هایش به تنشرا 

 چسبیده. دست دراز میکند تا توربانش را از سرش در بیاورد که

 .اکتای متوجه حال خرابش میشود

 خوبی سما؟ -

 خوب؟ افتصاح است! حاضر است بمیرد اما توسط این مرد و آن

 !چشم هایش مواخذه نشود

 !یکمم گرم شده -

 است. کل گردنت بیرونه. درست و حسابیاین حجاب مسخره  -

 .شال سرت کن خانومم

 االن وقت این حرف ها نیست. سما طاقت نمی آورد و بلند

 .میشود

 .میرم لباس هامو عوض کنم -

 .برو منم میز رو جمع میکنم میام -

 .نه نگه دار خودم میام -

 اکتای بشقابش را کنار میکشد و بلند میشود تا میز را جمع کند

 .فتم برو عزیزم. لباستو عوض کن یه چیز راحت بپوشگ -

 سما دیگر اصرار نمیکند. خودش را به اتاق می اندازد و یک دست

 از ان لباس های راحتی اش را بیرون میکشد. کولر را نیز روشن

 .میکند و درجه اش را زیاد میکند

 انگشت هایش را دور گلویش میگذارد و نزدیک بود لو برود! باید

 اولین فرصت تینا را از این خبر مطلع سازد. طفلک! رویتوی 
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 تخت مینشیند. نگاهش به سجاده می افتد. بهتر است از روش

 !اکتای استفاده کند. دو رکعت نماز بخواند و طلب کمک کند

 تازگی ها حتی نماز هایش را هم نمیخواند و اکتای از این موضوع

 .ورزیدمطلع بود اما اصراری در انجام دادنش نمی 

 برنامه اش از دراز کشیدن روی این تخت گرم و راحت تغییر

 میکند. به سرویس میرود و وضو میگیرد. جا نماز اکتای را انتخاب

 میکند. به نظرش همیشه از این جانماز بوی خوشی می آید. چادر

 سفید و گلدارش را که اکتای برایش خریده بود را از توی کمد

 ه اش را سر میکند و سپس چادر رابیرون می آورد. اول مقنع

 .روی سرش می اندازد. سجاده را پهن میکند و به نماز می ایستد

 .حمد را که میخواند اکتای وارد اتاق میشود

 از دیدن سما توی آن حالت و با آن چادر، ناخواسته لبخندی

 .روی لب هایش طرح میزند

 !فرشته ی من -

 ه میرود و اکتایسما خودش را به زور کنترل میکند. سجد

 .کنارش روی تخت مینشیند

 بدم روی چادرت دوتا بال فرشته نصب کنن، دیگه با ملک های -

 !عرش خدا تفاوتی نداری

سما بلند میشود و به رکعت دومش میرود. اکتای عقب میرود سما که نمازش را 

 .آن میزند تمام میکند. گوشه ی چادر را میگیرد و بوسه ی روی

 اش کدوم کار خوبمی، اما پاداش هر چی هست بدنمیدونم پاد -
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 !میخوامت

 .سما میخندد

 .میدونستم یه نماز انقد شادت میکنه، زودتر میخوندم -

 بخاطر نماز نیست. نماز خوندن یا نخوندت به خدای خودت -

 .ربط داره، من بنده چیکارم. این چادر خیلی بهت میاد

 خانه اش کند. مطمئن بود خواسته بود ارامش را دوباره مهمان از خدا

 خدا قبول میکند و دوباره این خانه میشود مأمن گاهش و این

 .مرد تکیه گاه همیشگی اش باقی خواهد ماند

 .این دختر،شروع تمام زندگی او بود. تا قبل او هر چه بود نامش زندگی نبود

 اما از آن روزی که عاشق او شد، از آن روزی که دل به سادگی

 .های این دختر بست، از ان روز زندگی شروع شدهها و لبخند 

 بخاطر شکرانه وجودش، چندین باز زیر لب

 خدارا شکر میکند و بلند میگوید

 ٌ .الْحَمْدُ هللِ عَلَى کُلّ نِعْمَة کَانَتْ أَوْ هِیَ کَائِنَة -

 

**** 

 صبح زودتر از سما بیدار میشود. ساعت از نه صبح گذشته و امروز

 میکند. نیم خیز که میشود توی پاهایش احساسرا در خانه سر 

 ضعف میکند. بنا را میگذارد به دیشب و گرسنه بودنش. بلند

 میشود. چند قدم که میرود، پاهایش بهتر میشود. از اتاق خارج

 میشود و نگاهی به در اتاقی که برای آران است می اندازد. اصال

 به خانه آمده؟دیشب متوجه نشد که چه زمانی آران آمد! اصال او 
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 .پشت در اتاقش می ایستد. هیچ صدایی به گوشش نمیرسد

 دستش که روی دستگیره ی در مینشیند، در اصلی عمارت باز

 میشود و آران با دستانی پر وارد خانه میشود. یک دستش

 کاسهذی بزرگ حلیم را حمل میکند و دست دیگرش چند نان

 .سنگک. با دیدن اکتای لبخندی میزند

 .به حاج داداش خودم سالم -

 :اکتای نگاهش را به آران میدوزد

 !سالم داداشی خودم. اینوقت صبح چه عجب -

 آران با نوک یک پایش در را میبندد و غرغر زنان به سمت

 آشپزخانه میرود

 دلیل اینکه یه دو نفر ادم برا اینجا نمیگیری رو خیلی دوست -

 ب بخوری ده نفردارم بدونم. واال خونه ی مامان میخوای یه آ

 .هستن آب بیارن برات. اینجا هیچی به هیچی

 اکتای شش پله ی منتهی به سالن ورودی را پایین می آید، دست

 توی جیب شلوارش میکند و پشت سر آران وارد آشپزخانه

 :میشود

 .میخوام یه تکونی به خودت بدی -

 آران وسایل توی دستش را روی میز غذاخوری میگذارد. لبخند

 :ت آمیزی میزندشیطن

من سال به سال پام به عمارت تو راحت باشی وگرنه نه حاجی. خواستی  -

 .میرسه
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 :اکتای میخندد

 حرف نزن تو. نغمه امروز میاد؟ -

 :آران ابرو باال می اندازد

 خوشم میاد زود با این مسئله کنار اومدی. نه کار داشت -

 .پروازش موند هفته ی دیگه

 آشنایی با خانواده ی همسر؟چه کاری مهم تر از  -

 .باباش یکم مریضه. بخاطر اونه -

 اکتای سری تکان میدهد. آران برای تعویض لباس هایش به

 اتاقش میرود و اکتای دست به کار میشود. میز صبحانه را میچیند

 و همه را چیز را مرتب و منظم میکند. روی شلوغ بودن حساس

 باشد. به نظرش است و دوست دارد همه چیز سر جای خودش

 زیادی عجیب است که نغمه اولین دیدار با خانواده ی همسرش

 را به تاخیر انداخته! آن هم یک هفته! گذشته از اینها از ایتالیا

 میخواهد به ایران بیاید. تاخیر انداختن این سفر دور ودراز کار

 .آسانی نیست و زمان بر است

 ارد از همین اول شکاینهارا هیچوقت به آران نمیگوید. دوست ند

 و تردید را وارد زندگی آران بکند. از سوی دیگر دلش پر پر میزند

 که آن بردار زاده اش را ببیند، عمو شده! جان دلش آن سوی

 دنیاست... اما نمیخواهد فعال دست و دلش را مقابل این موضوع

 از دست بدهد. حس میکند با اینکار قبح کار آران در مقابلش

 .دریخته میشو
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 سنگک ترد را توی زمیز و سر جایش مینشیند. تکه ی ا پشت

 دهانش قرار میدهد و منتظر آمدن آران میماند. گمان نکند سما

 به این زودی ها دل از خواب بکند. دوست دارد کمی سما را از

 این محیط دور کند. ویالیش در شمال برای اینکار بهترین گزینه

 .سکوت و دور از شهر باشنداست. میتوانند کمی انجا توی 

 ویالیش را خودش ساخته بود. نزدیک دریا و تا چشم کار میکرد

 دور تا دور ویال هیچ چیزی به چشمش نمیخورد. جز درختان و

 !چمن هایی که خودش کاشت. یک جای دنج بدون هیچ مزاحمی

 آران لباس هایش را عوض میکند و به آشپزخانه می آید. با دیدن

 و آماده سوتی میکشد میز چیده شده

 !ایول بابا. خونه دار هم شدیا -

 اکتای دست هایش را روی میز درهم قفل میکند و وزن بدنش

 را روی دست هایش می اندازد و بی توجه به حرف آران میگوید

 میخوایم یه چند روزی بریم ویالی شمال، میایی؟ -

 .ندآران کنار اکتای مینشیند و کاسه ی مقابلش را جابجا میک

 .دوست ندارم مزاحم سفرتون بشم -

 اکتای اخمی میکند

 .چرت نگو دیگه -

 .آران اما کامال جدی حرفش را تکرار میکند

 نه واقعا جدی میگم. نتونستین ماه عسل هم برین، یه سفر -

 .درست و حسابی هم نرفتین توی این یه سال. االن خودتون برین
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 .منم میرم پیش یکی از دوستام

 نمیخوای به مامان بگی اومدی؟هنوز  -

 .نغمه بیاد بعد -

 حواست از نعمه جمع دیگه؟ -

 آران با این حرف اکتای یاد دیروزمی افتد. سما وآن مرد. آن کاغذ

 ...ها

 .آره -

 حرفش را با این یک کلمه تمام میکند. اما دوست داشت ادامه

 بدهد. ادامه بدهد و بگوید تو هم حواست جمع باشد. اما حرف

 ایش را همانجا توی دلش دفن میکند. این برادرش را خوبه

 .میشناسد. اگر بویی ببرد، یا خودش را میکشد یا خونی بپا میکند

 .باید خودش تا آخر اینجا برود و سر از کار آن دختر در بیاورد

 .اکتای که کاسه ی مقابلش را پر میکند نگاهش را باال می آورد

 مقداری حلیم نیز برای خودشبا لبخندی تشکر میکند. اکتای 

 میریزد و قاشقی توی دهانش میگذارد. توی همان حال که لقمه

 را قورت میدهد دست جلوی دهانش میگذارد و رو به آران

 میگوید

 میخوام عمارت رو بفروشم. نظرت چیه؟ -

 .آران حلیمش را هم میزند و مقداری شکر داخلش میریزد

 !چرا؟ عمارت به این خوبی -

 ولی سما خسته شده. حق هم داره. تواین عمارت به این آره. -
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 بزرگی تک وتنها سخته. منم که صبح میرم شب میام. چقدر

 .بشینه طراحی کنه

 آران شانه باال می اندازد

 هر جور صالح میدونی، میخوای بری برج نشین شی؟ -

 معتمدی رو یادت میاد؟ -

 .آران سری به نشانه ی تاکید تکان میدهد

 الهیه داره یه برج میسازه. یه شریک فیفتی فیفتیتوی  -

 میخواد. البته پروژه اش رو به اتمامه و فقط تزیینات داخلیش

 مونده، گویا کمی کسری بودجه آورده واسه همین میشه راحت

 با پول اینجا و یکم سرمایه دیگه خرید. حساب کردم تو هر متر

 .کلی سوده

 آران ابرو باال می اندازد

 .ان آوردم هیچوقت نباید به مخ اقتصادی تو شک کردمن ایم -

 .به نظرت اگه پر سوده سرمایه گذاری کن

 سما توی چهار چوب قرار میگیرد و غر میزند

 ...سر صبحی باز شروع کردید؟ سود و کسر و سهام و فالن -

 .خدایی بذارید من برم بعد

 قابلشآران سر میچرخاند. باز سما را میبیند باز تصاویر دیروز م

 .صف میکشند. اکتای لبخندی میزند

 .بیا بشین صبحونتو بخور غر نزن -

  سما خندان به سمتش می آید.



 

110 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 .فعال دلم واسه شما تنگ شده -

 یه مرد زخمی که پرواز زنش به تاخیر خورده نشسته بغل -

 .گوشمون رعایت کن

 سما کنار میرود

 جدی؟ چرا؟ -

 آران شانه باال می اندازد

 .داشت. موند هفته ی دیگهیکم کار  -

 سما به اکتای نگاه میکند

 ؟کاری نکنمیعنی من تا هفته ی دیگه  -

 اکتای توبیخ گرانه نگاهش میکند. سما سر تکان میدهد و نگاهش

 .را معطوف میز صبحانه میکند

 !شوهر نیست که. گوهره گوهر -

 اکتای بلند میشود تا برای سما چایی بریزد

 .سر به سرش نذار سما -

 .سما همچنان مصر است تا کفر آران را در بیاورد

 .خب راست میگم. یاد بگیره. تازه اکتای یه جارویی میکشه -

 فرش را بلند میکنه زیرشو جارو میزنه، مبل هارو میکشه اینور

 .اونور... تازه... شب هام یه فصل کتکش میزنم میگیره میخوابه

 ز پشت سر سمااکتای ماگ سما را پر میکند و برمیگردد. ا

 گوشش را میگیرد و خیلی آرام فشار میدهد

 .بشین صبحونتو بخور نیم وجب -
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 .سما ابرو باال می اندازد

 .باشه -

 آران دقیق تر به سما چشم میدوزد. از این دختر برنمی آید که

 کند یا پشت پا بزند به این عشق و زندگی نامردیدر حق اکتای 

 دارد، یک چیزی که سما آن را ازاش... یک ماجرای دیگر وجود 

 همه پنهان میکند. صبحانه شان را میخورند. اکتای پیشنهاد سفر

 چند روزه شان را میدهد و سما قبول میکند. چند روزی دور

 شدن از این استرس برای هر دویشان خوب است. سما میز

 .صبحانه را جمع میکند و اکتای چمدان هایشان را جمع میکند

 ار های اکتای برای آمدنش به شمال جواب رد میدهدآران به اصر

 .و ترجیح میدهد همینجا بماند و سر از کار دختر در بیاورد

 سما وارد اتاق میشود تا لباس هایش را بپوشد. اول یک دست

 لباس راحتی نازک میپوشد. شلوار گشادی تن میکند که مناسب

 ز تن میکندهوای این فصل از شمال است. مانتوی جلو بازش را نی

 و موهایش را سفت و محکم میبندد و شالش را سر میکند. آرایش

 نمیکند، فقط رژ لبی میزند تا صورتش کمی جاندار باشد. کشوی

 میز توالت را باز میکند تا مایحتاج آرایشی این جند روزش را

 بردارد. همینطور که کشو را زیر و رو میکند، نگاهش به گیره ی

 افتد. با لبخند گیره را برمیدارد. یاد آنشکسته ی ته کشو می 

 .روز می افتد. روزی که قرار بود با اکتای عقد کند

 شدید استرس داشت و دست و پاهایش یخ زده بود. از شدت
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 اضطراب پوست لب هایش را کنده بود و پشت در حیاط منتظر

 بود تا اکتای به دنبالش بیاید. گوشی اش را با دو دست سفت

 .و منتظر تماس اکتای بودچسبیده بود 

 کف پایش را آرام روی زمین میکوبید و صفحه ی سیاه گوشی

 بهش دهن کجی میکرد. زیر لب چندین بار زمزمه میکند

 .زنگ بزن زنگ بزن -

 .با شنیدن صدای توقف اتومبیلی پشت در گوش تیز میکند

 میتواند اکتای باشد؟ توی همین فکر بود که گوشی اش زنگ

 ش را که روی گوشی میبیند هینی میکشد. تپشمیخورد. نام

 .قلب میگیرد و کامال دست و پایش را گم کرده

 بدون آنکه به تماسش جواب بدهد، طی یک حرکت کامال بی

 فکر در حیاط را باز میکند و وسط پیاده رو میپرد. اکتای که

 شاهد این صحنه بود، آرام میخندد و سر پایین می اندازد. سما

 میشود چه کرده. غرمیزند توی ذهنش که االن فکرتازه متوجه 

 .میکند تشنه ی این مرد هستی

 البته بیخود و بی جهت هم فکر نمیکند! 

 اکتای در ماشین را باز میکند و پیاده میشود. دکمه ی وسط

 کتش را میبندد و جلو میرود. لبخند متینی روی لب دارد که

 .جذابیتش را دو چندان میکند

 .نمسالم سما خا -

 اولین بار بود که سما صدایش میزند. قبال خانم اخوان بود. اما
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 !االن سما خانم

 ...س.. س.. سالم -

 !انگار به حرف سین عالقه داشت

 رسما خودش را گم کرده. اکتای در ماشین را باز میکند و رو به

 سما میگوید

 .بفرمایید -

 و متانت معذب بود. از این همه احترام و توجه. از این همه حیا

 مرد. گستاخ نبود. خود بین نبود. یک جور شخصیت کاریزماتیک

 داشت. سما به سختی سوار میشود. همین لندکروز مشکی کیت

 شده، به همین مرد می آید. اکتای در را میبندد و چند ثانیه بعد

 سوار ماشین میشود. ماشین را به حرکت در می آورد وتوی همان

 حال میگوید

 خوبی؟ -

 .ه سمتش سر میچرخاندسما ب

 آره... چیز یعنی خوبم. شما خوبین؟ -

 اکتای همانطور که نگاهش به مقابلش هست میگوید

 .شما و خوبین، نه! تو خوبی بگی بهتره -

 .سما دست هایش را درهم قفل میکند

 .چشم -

 اکتای کامل به صندلی اش تکیه میزند

 .بی بال -
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 خودش آمده و ازخیلی برایش عجیب است که اکتای امروز 

 راننده اش خبری نیست. همیشه او را با آن بنز عجیب مشکی

 که بیشتر شبیه ون بود دیده بود و راننده ی که همیشه دنبالش

 .بود

 چیزی نمیخوای بگی؟ -

 سما بی حواس میگوید

 با من بودین؟ -

 .اکتای نگاهش میکند

 جز من و تو مگه کس دیگه ای هم هست دختر؟ -

 ای که چقدراین مرد خوب حرف میزند. اصال انگاردلش میرود. و

 توی حرف هایش کلی قند و شکر قایم کرده بود که این چنین

 با هر کلمه اش غرق دریایی از شیرینی میشود. سما سعی میکند

 تا رک باشد

 .فکر نمیکردم همچین شخصیتی داشته باشید -

 اکتای لبخندی میزند

 فکر میکردی چطوری باشم؟ -

 .ریز میکندسما چشم 

 .یه مرد خشک و جدی. از این مرد هایی که اصال حرف نمیزنن -

 .نمیخندن. عصبی اند

 اکتای سری تکان میدهد

 !درست فکر کردی -
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 !سما به وضوح جا میخورد. این مرد چه میگوید

 اکتای که صورت میخ شده ی سما را میبیند،دلش به رحم می

 آید. میگوید

 !برای همه بجز تو، همینم -

 تمام! سما روی صندلی وا میرود و یک مرد چقدر میتواند خوب

 و بلد باشد! قبال شنیده بود که هر چه سن یک مرد باال میرود،

 .عاشقانه هایش زیادتر میشود و شدت دوست داشتنش بیشتر

 چون هم اینکه دیرتر صاحب معشوق میشوند و قدرش را میدانند

 و با یک مرد با کوهیهم اینکه تجربه هایشان بیشتر میشود و ت

 از تجربه رو به رو هستی... اکتای که سکوت سما را میبیند آرام

 .لبخندی میزند. تا مقصد جز سکوت چیزی بینشان نیست

 یک آزمایشگاه خصوصی و خلوت. پرسنل همه شان تا کمر مقابل

 اکتای خم شده و احترام میگذارند. کمی که میگذرد متوجه

 سال پیش در شرف ورشکستگی بود میشود این آزمایشگاه چند

 که اکتای به آنها کمک کرده و االن درصد زیادی از این ازمایشگاه

 سهم اوست. با کلی اکراه و چندش ظرف از نمونه ی ادرار پر

 میکند و غرغرزنان از سرویس بیرون می آید. اکتای در حالی که

 تای آستین پیراهنش را باز میکند رو به سما میگوید

 خوبی؟ -

 .سما صورتش را درهم جمع میکند

 چرا از من خون نگرفتن؟ -
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 اکتای پیراهنش را مرتب میکند. میخندد و از مرد ابدارچی کتش

 .را تحویل میگیرد

 .غر نزن انقدر. االن میریم یه جای خوب حالت بهتر میشه -

 خداحافظی میکنند و از آزمایشگاه بیرون می آیند. دوباره سوار

 تای خم شده و از داشبورد ماشین شیشه یماشین میشوند. اک

 نوتال را بیرون میکشد. ایده ی شیشه ی نوتال برای خودش نباشد

 و آران به او یاد داده بود. سما با دیدن ظرف نوتال، دلش ضعف

 میرود. صبحانه نخورده بود و حاال با دیدن این نوتالی زیادی

 یشه را بهخوشمزه، آب از لب و لوچه اش آویزان بود. اکتای ش

 ..سمتش میگیرد و کمر راست میکند

 دوست داری؟ -

 دوست داشت؟ عاشقش بود. پایه ثابت یخچال خانه شان. سما با

 .ذوق شیشه را میگیرد

 .خیلی -

 اکتای دیگر چیزی نمیگوید. حرکت نمیکند. میخواهد وقتی سما

 سوپرایزش را میبیند، چهره اش را خوب ببیند. سما در شیشه را

 میکند و همین که پوشش کاغذی را کنار میزند، چشمش بهباز 

 انگشتر میان شیشه می افتد. انگشتری که الی شکالت ها فرو

 .رفته بود

 انگشتری با طرح بی نهایت و برلیان های ریزی که رویش شکل

 گرفته بودند. باورش نمیشود. همین دیشب و توی جلسه ی
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  این انگشتر دومینخواستگاری انگشتری به او داده بود و حاال

 انگشترش بود. سما نگاه باال می اورد و با چهره ی خندان اکتای

 رو به رو میشود. اکتای میگوید

 .امیدوارم دوسش داشته باشی -

 سما با ذوق و شوق میگوید

 ...این عالیه! خیلی قشنگه -

 ماشین را به راه می اندازد  اکتای بی هیچ حرفی

 سما نمیخوای بیایی؟ -

 دای اکتای از خاطرات نه چندان دور بیرون می اید. گیره رابا ص

 توی جیب مانتویش می اندازد. آن یک ماهی که با اکتای نامزد

 .بودند جز بهترین روزهای زندگی اش بود

 .اومدم -

 کشو را میبندد و از اتاق بیرون می آید. پله ها را که پایین می

 میکند. شاکی میگوید آورد اکتای با دیدن شال کنار رفته اش اخم

 با این وضع میخوای بیایی؟ -

 سما توی پاگرد توقف میکند. لباس هایش را که براساس معیار

 های اکتای پوشیده بود! متعجب میپرسد

 کجاش بده؟ -

 اکتای جلو می آید شال را مرتب میکند و با لبخند میگوید

 .اینجاش -

 پوشیدنش هیچاز تذکر های اکتای درباره ی نحوه ی لباس 
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 خوشش نمی آید، اما به رویش نمی آورد. اکتای که نگاه خیره

 ی سما و سکوتش را میبیند متوجه میشود که از کارش ناراحت

 شده، اما چاره ی ندارد، نمیتواند تحمل کند که کس دیگری بجز

 .خودش به این دختره خیره بشود

 رهدوست ندارم کسی جز من نگاهت کنه. حس میکنم یکی دا -

 .خفه ام میکنه اون لحظه

 سما آرام جوابش را میدهد

 .من که چیزی نگفتم -

 !این چشمات وقتی این شکلی میشن، از صدتا فحش بدترن -

 سما میخندد و نگاه میگیرد

 چشمام رو نمیدونم چه شکلی میشن اما، هر چی شما بگین -

 آقامون. خوبه؟

 .دختر میرود اکتای روزی هزار بار دلش برای این

 .قربون شما بشم من -

 .خدا نکنه -

 

 از آران خداحافظی میکنند و بعد از اینکه چمدان هایشان را

 مرتب میکنند به حرکت می افتند. سما آهنگ مورد عالقه اش

 را پلی میکند و اکتای برای بار هزارم به این فکر میکند که چطور

 ممکن است صدای شجریان و ناظری را کنار بگذارد و به این

 آواهای نامفهوم مارکتینگی گوش دهد! ایرپاد های نازنیش که

 توی شرکت جا گذاشت به درد االن میخورد و چاره ای ندارد جز
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 اینکه به همین نوا ها گوش دهد و تا خود شمال رحمت بر صنعت

 .موسیقی بر باد رفته بفرستد

 سما زیر لب آهنگ را میخواند و وقتی به قسمت های پر شور و

 .هنگ میرسد، دست دراز میکند و صدا را بیشتر میکندهیجان آ

 .گوشی اش را باال می آورد و میخواهد یک دابسمش اعال بسازد

 اکتای که فکر سما را میخواند متعجب میگوید

 !به فکرت نیاد که دابسمش بسازیم -

 سما دمغ برمیگردد و نگاهش میکند

 چرا انوقت؟ یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه؟ -

 ه کجای من چهل ساله میاد دابسمش بزنم؟ ملت بهسما ب -

 !ریشم میخندن

 سما چشم ریز میکند

 .ملت غلط میکنن. من دلم میخواد با عشقم دابسمش بزنم -

 سپس بی مقدمه شروع به ضبط ویدیو میکند. همزمان با اهنگ

 میخواند و توی قسمت های عاشقانه ی اهنگ اشاره ی به اکتای

 لبخند ملیح نمیکند. اما در انتهای ویدیومیکند. اکتای کاری جز 

 .به ترافیک میخورند، سما ویدیو را قطع میکند

 

 اکتای نگاه سر تا پایی به سما می اندازد

 تو دماغتو بگیرم جونت در میاد! کجا چاقی تو؟ -

 سما لب هایش را روی هم فشار میدهد و حاال اکتای ازش تعریف

 کرد یا تخریب؟
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 تعریف بود این؟ -

 اکتای لبخندی میزند

 .منظورم این بود که چاق نیستی -

 سما شانه باال می اندازد. کارد و چنگال را از کنار بشقابش

 برمیدارد و تکه ی کوچک برش میزند. اکتای لیوانش را از دوغ

 پر میکند و میگوید

 .هفته ی دیگه یکشنبه، میرم ترکیه. برای یه هفته نیستم -

 ند. سفر کاری ترکیه! پس روز آنلقمه توی گلوی سما میما

 مزایده ی لعنتی فرا رسیده است! از سوی دیگر فکر اینکه یک

 .هفته از این مرد دور بماند دیوانه اش میکند

 !نه اکتای -

 .اکتای لبخند آرامش بخشی میزند

 قربونت شم من. سفر کاریه. سعی میکنم زودتر بیام. یه مزایده -

 خودمون بکنیم. میرم ترتیببود که اونو موفق شدیم برای 

 .کارهای اونو بدم

 ابروهای سما ناخودآگاه باال میپرند. مزایده را برده بود؟ یعنی

 محسن نتوانسته بود با آن کاغذ پاره ها کاری بکند؟ از شادی

 .لبخندی روی لب هایش شکل میگیرد

 جدی؟ -

 

 .اکتای سر تکان میدهد

 برگردم سوپرایز آره عشقم. سود خوبی گیرمون اومده. برم -
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 .خوبی برات دارم

 سما کارد و چنگال را کنار میگذارد. قیافه اش را مظلوم میکند

 !خب! بذار منم بیام -

 .اکتای چشم ریز میکند

 من با چند تا از مدیر های شرکت میرم. تو رو کجا ببرم ؟ -

 مگه با هواپیمای تو نمیرین؟ خب منم بیام دیگه. حوصلمم سر -

 .رفته

 اما به اصرار های سما توجهی نمیکند. امکان ندارد سما رااکتای 

 !میان دوست و رفیق هایش ببرد

 .درصدی احتمال نده که این اتفاق بی افته سما -

 سما دمغ میشود. بشقاب را کنار میزند که اکتای تشر میزند

 از این اداها خوشم نمیادها سما! بعدا باهم میریم. همین سه -

 .یماه پیش ترکیه بود

 .بودم که بودم. همه اش زور میگی -

 اکتای نچی میکند. کالفه دستی روی صورتش میکشد و سعی

 .میکند خونسرد باشد

 مسافرتمون رو خراب نکن خب. سفر من کاریه صبح میرم شب -

 .میام! پس من نمیتونم تو رو با خودم ببرم و بگردونم

 .سما سر پایین می اندازد

 کنم تونیستی؟ من یه هفته اینجا چیکار -

 از اینکه یک هفته این مرد را نبیند دیوانه شده بود. سرش را که
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 باال می آورد و اکتای چشم های خیسش را میبیند، تازه متوجه

 .درد این دختر میشود. ناباور نامش را زمزمه میکند

 سما بغضش میشکند

 .من یه هفته بدون تو نمیتونم -

 نبود و االن سختش بود اینتا حاال حتی یک روز هم از او جدا 

 .دوری را تحمل کند

 ...عشقم -

 .توی چشم هایش خیره میشود

 .قربونت بشم من آخه! اونجا ببرمت که حوصله ات سر میره -

 قول میدم زودتر کارامو تموم کنم برگردم خب؟ گریه نکن جون

 !دلم با هر قطره اشکت دنیای من خراب میشه

 .نمیتونم. دوریت سخته -

 آران میگم این مدت هواتو داشته باشه. اصال به تینا بگو بیادبه  -

 !خونه ی ما باهم بمونین. میتونی بری پیش بابات

 باز با شنیدن کلمه ی بابا قلبش فشرده میشود. چقدر به این مرد

 .بدهکار است. حتی روی دیدنش را هم ندارد

 هر روز بهم زنگ بزن ها -

 اکتای با خنده باشه ی میگوید. 

 بخواهد صادق باشد برای خودش هم سخت است که از این و

 موجود کوچک و شیرین دل بکند. حتی برای چند روز. تصور

 اینکه سما نباشد دیوانه اش میکند. 
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 .ناهارشان که تمام میشود. بساط چاییشان را کنار دریا میبرند

 صندلی های ساحلی که چیده شده اجازه میدهد راحت بنشینی

 روی شن ها قرار دهی و با برخورد هر ازگاهی موجو پاهایت را 

 .های دریا به پاهایت غرق شادی و آرامش شوی

 اکتای اما چندان اعتقادی به آرامش موج ندارد و بیشتر برایش

 شوخی مسخره ای است. حالش از آن لحظه ها که میخواهد شن

 .ها را از پاهایش جدا کند بهم میخورد

 ...شم، بریم پنت هاووسبرم بیام، عمارت رو بفرو -

 سما با ذوق چشم هایش را براق میکند

 نه! باور کنم؟ -

 دستش اکتای سر تکان میدهد. سما میخواهد دهن باز کند که

 .را به نشانه ی سکوت باال می آورد

 !نپرس کجا و کدوم برج که نمیگم -

 با ذوق دست هایش را بهم میکوبد

 میخوام کل خونه رو اونباورم نمیشه! برم دنبال آرشیتکت،  -

 !طرح بزنه

 .برو بگو یه طرحی بزن به ملکه ی این خونه بیاد -

 سما ابرو باال می اندازد

 !میگم یه طرحی بزنه به امپراطوری جفتمونم بیاد -

 کمی حرف میزنن. در آخر که حرف هایشان تمام میشود سما

 تصمیم میگیرد کمی از این دریا عکاسی کند. گوشی اش را
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 دارد و به سراغ دوربین میرود. اکتای به دقت مشغول خواندنبرمی

 یک سری مطالب در مورد سفر کاری اخیرش هست. حتی توی

 مسافرت هم دست از کار نمیکشد. دستش را مشت کرده و زیر

 چانه اش قرار داده. چشم هایش را ریز کرده و از پشت قاب

 عقبعینک، به صفحه ی لب تاپ خیره است. کمی دوربین را 

 میبرد. دریایی که پس زمینه ی عکس است و فنجان پر از چایی

 

 روی میز، عکسش را کامل میکند. سریع عکس را ثبت میکند و

 .تازه نگاه اکتای باال می آید

 داری عکس میگیری؟ -

 سما لبخندی میزند. عکس خیلی خوب شده! از آن دست عکس

 .ذاریهایی شده که ساعتها برای تک تک جزئیاتش وقت میگ

 !آره. خیلی خوب شد -

 .گوشی را میچرخاند و عکس را به اکتای نشان میدهد

 .نگاه کن. انگار واقعا ژست گرفتی که عکس بگیری -

 اکتای به عکس نگاه میکند. همانطور که مشغول دیدن عکس

 .است، نوتیفیکیشن پیام باالی صفحه ی گوشی ظاهر میشود

 کی "شماره توی گوشی ثبت نشده. به سراغ پیام میرود 

 "پیشته؟

 اخم میکند. همین اخم کافیست تا سما گوشی را به سمت

 .خودش بچرخاند. با دیدن پیام و شماره رنگ از رخش میپرد

 کیه؟ -
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 ...باز سوال میپرسد و باز هیچ جوابی ندارد. به سختی میگوید

 ...یکی از دوستامه -

 کدوم؟ -

 قلبش به حدی زیاد شده که حس میکند همین االن ضربان

 قلبش میان دستانش می افتد. پروژه اش شکست خورده و حاال

 !باز یاد او افتاده

 .نمیشناسیش. یکی از دوستای دبیرستانمه. تو شیراز -

 .اکتای سر تکان میدهد

 چرا سراغ منو میگیره؟ -

 !نمیدونم -

 .با چشم اشاره ای به گوشی اش میکند

 !زنگ بزن. شاید کارت داره -

 سما میخواهد بلند شود و برود کمی آن ورتر حساب این مردک

 .را کف دستش بگذارد که اکتای اجازه نمیدهد

 .همینجا زنگ بزن، من و تو که چیز مخفی نداریم-

 جمله اش را یک طورهایی با شک و تردید میگوید، انگار که

 هست و خبری ازمطمئن نیست واقعا همه چیز بینشان آشکار 

 پنهان کاری نیست. سما روی

 نیست ازکاری که ئناش مینشیند. مطم یصندل

 اش را میان دستانش میخواهد انجام دهد. گوشی

 خراب یشاالن این گو نفشار میدهد وکاش همی
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 ارزد یاش م نیرر چند میلیوضشود. به  .

 اکتای همچنان منتظر نگاهش میکند و لعنت به تو

 کیوکاش یکرده رتوی بد مخمصه ی گی !محسن

 هایش داغ نجاتش بدهد. دستانش خیس از عرق است وگوش

 - سما

 نخواهد تا اعماق همه هعیندهد... کاش  رکاش گی

 اش را روشن میکند و یشی گو برود. صفحه یزچ

 که میخواهد روی شماره ی محسن انگشتش مینه

 را بلغزاند، اکتای میگوید

 - نمیخواد

 یزینه حبس شده و چشم هایش روی منفس توی س

 ه مانده. اکتای آرام زمزمه میکندرخی.

 - که بخوای که بهم تیخودت منو انقد الیق ندونس

 گیب...

 بلند میشود. لب تاپش را خاموش میکند و قدم

 ایستد.  یسما برمیدارد. کنارش م یهایش را به سمت صندل

 نکن.  مخفییو ازم زیه چک بهت بگمهزارم  دلم میخواد همینجا برای بار -

 

 سما را از الی انگشتانش یشست دراز میکند وگود

 ون میکشد.  مقابل چشمانربی

 را یشا تا آنجاکه دستش قدرت دارد گوسم رمتحی

 توی آب پرت میکند. سما میماند و چشمان بهت
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 یک درصد از عصبانیتش هم تیزده اش و اکتای که ح

 کم نشده بود.

 - اچیزی رباعث میشه یه س وقتیبدرد نمیخوره 

 بخوره بهم.

 بدون آنکه نگاهش کند. چند قدم به عقب برمیدارد

 ودرو سپس قدم راست میکند و به سمت ویال می.

 سما هنوز مات حرکت اکتای مانده. باورش نمیشود.

 لعنت به تو محسن مردک سمج !نازنینش یشگو

 هیچ غلط نتوانسته بکند و حاال تاوانش را او و

 نازنینش دادند شیگو

 اکتای وارد ویال میشود. مشت هایش توان این را

 دارند که این هرم خوشگل را نابود کنند، اما نه این

 هست که از یزیزیادی مرموز رفتار میکند. چ تردخ

 او پنهان میکند. روی مبل مینشیند و از دور به سما

 نگاه میکند.

 اکتای، یشال گواین پا و آن پا میکند. بیخی یکم سما

 برایش مهم تر است. بلند میشود و به سمت ویال راه

 افتد. متواند اکتای را ببیند که روی مبل نشسته یم

 ندزیوست. وارد ویال که میشود صدایش مه به ارو خی

 - اکتای

 اکتای تنها سکوت تحویلش میدهد و نگاه که تا
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 عمق جانش نفوذ میکند.

 - اکتای باورکن

 ندداکتای پلک هایش را میب.

 - رو باورکنم؟ یچ

 فکر زمزمه میکند هسما ب.

 - نمیکنم نامردی 

 با این حرف سما، اکتای چشم هایش را تا ته باز

 تیبا خودش چه فکرکرده؟ ح ترمیکند. این دخ

 نرفته بود این چیزادرصدی هم فکرش به سمت 

 در میان باشد و سما از او عیفقط مترسید موضو

 شود سما متوجهیم پنهان کند. اخم هایش که درهم

 میشود زیادی تند رفته. دست خودش نیست.

 دوست ندارد اکتای ذره ای به او شک کند.

 - اک...

 اجازه نمیدهد حرفش را ادامه دهد تیاکتای ح

 - فکرکردی با خودت؟ یچ

 بلند میشود و به سمت سما قدم برمیدارد. سما

 ترسیده خودش را به در میچسباند.

 - هم نکردمبهش فکر تی ح نامردی!

 - درافته همینقدر خونس یفکرکردی اگه این اتفاق ب

 رفتار میکنم؟
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 که جوابش را نمیدهد.  سما

 - نشنیدم

 - باشه؟

 - ؟نیهم

 سما بزاق دهانش را قورت میدهد. اکتای که این

 میشود زیادی ترسناک است یشکل.

 - چشم

 تکان میدهد.  ریاکتای س

 - بیا باال. از االنم باال نماز بخونم، بعد نمازم رمی

 نیحواسمو پرت میک ییبیا.

 وارد اتاق که میشود اکتای نمازش را تمام کرده و روی

 تخت نشسته. با باز شدن در نگاهش به آن سمت

 اعصابش را از دست داده بود و ترلکن .میود و با سما روبه رو میشود

 را اذیت کرده بود، اما دست خودش ترقطعا این دخ

 نمیتواند تصور تیدوستش دارد که حنیست. انقدر 

 کند که سما انقدری به او اعتماد نداشته باشد که

 مشکالتش را راحت با او در میان بگذارد.

 

 - با توأم سما

 با صدای اکتای، شانه هایش تکان ریزی میخورد.

 - ؟ییکجا
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 لبخندی میگوید با سما 

 - داشتم به روز عروسیمون فکر میکردم.

 ندزیماکتای لبخندی .

 - چیشد که ازم خواستگاری کردی؟

 د. یزناکتای لبخندی م

 - باز همون سوال رو پرسیدی که

 تراندازد و با لحن مظلوم بیش یسما شانه باال م

 اصرار میکند تا به جواب سوالش برسد.

 - خب دوست دارم بدونم

 - بکنم ترافیمیخوام یه اع

 کندیم یزسماگوش هایش را ت.

 - راستشو بگمخر مغزموگازگرفت .

 سما با شنیدن جواب اکتای اول چند ثانیه مکث

 میکند و بعد حرصی میگوید

 - خیل بدی

 - کردم ولم کن خیبابا شو

 سما با عصبانیت بلند میشود.

 - حتما داداش همون خره هم مغز منوگازگرفت که

 مثل تو شدم سیاحسا یزن آدم ب

 اکتای میخندد

 - بیوجحرص نخور نیم 
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 از اتاق بیون برود که اکتای میگویدخواهد یسما م

 - که اومدم خواستگاریت قرار بیدو روز بعد اون ش

 بازی غیمن یا یخالم ول تربود برم خواستگاری دخ

 ه ی در خشک میشود. پسردست سما روی دستگی

 است ینفتارهای بد خانواده ی اکتای همعلت ر.

 - مامانت دوستم نداره ینبرای هم

 میشودع بلند ریاکتاس س.

 - اینو نگفتم که برگردیم به همون حرف های

 قبلیمون. اینوگفتم تا سوال که چندین بار ازم

 توجه به حرف اکتای میگوید یسما اما ب.

 - خونه خراب کنه هستم؟ تراالن من همون دخ

 ی به نشان تایید تکان میدهد و چشم هایراکتای س

 سماگرد میشود.

 - با اون ترمنو تو خراب کردی دخ یآره. خونه و زندگ

 چشم های لعنتیت

 همیشه بلد است چطور بحث را جمع و جورکند.

 نداشت یاما سوال های سما تمام.

 - چیشد من شدم انتخابت؟

 کندیم عیاکتای اخم مصنو.

 - بیست سوالیه؟

 ند. اکتای ناچار میشود تازیسما نامش را صدا م
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 جوابش را بدهد.

 - جلوی روی  تیدی که میتونسریی بوتخب. تنها دخ

 من پررو بازی دراری و تازه اشکال کار منم در بیاری

 و آوردی و تیاون روزی که پرونده ی اجناس صادرا

 یزیا از اکتای گرفته بود اما یک چر رینیشی ترافاع

 میکند حواسش را پرت کند یاذیتش میکرد. سما سع.

 های دیگر فکرکند و ذهنش گریزی به آن یزبه چ

 حرف اکتای نزند. به او ربط نداشت که اکتای به

 خواستگاری او نرفته بود، اما جوری عذاب وجدان

 داشت

 شودیم زیبا صدای اکتای گوش هایش ت.

 - ؟نیاالن حالش چطوره؟ فشارشوگرفت

 یآید. رفته بود تاکم یم نیصدایش از طبقه ی پای

 تعجب میکند. بلند راز س یتنقالت بیاورد. اخم

 ودرون میراز اتاق بی میشود و.

 - میکنم خودمو برسونم یبرین بیمارستان منم سع.

 بیام د باشه تا منربه ترالن هم بگو جای گریه یکم خونس

 ش بود پس برای مادرشانترترالن نام خواهر بزر گ

 افتاده بود قدم هایش را تندتر میکند.درست قیاتفا

 از مادرش ندارد اما به هر حال یشواست که دل خ

 سدرکه به آسانسور می نیادر اکتای است. همم.
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 آید. رو به سما یون مردرش باز میشود و اکتای بی

 منده است بعد ازشرشدید   ترمیکند. از این دخ

 مدتها یک سفر یک دو روزه آمده بودند که آن هم

 را توی چشم تیو ناراح شرمندگیبهم خورد. سما 

 زودتر از اکتای میگوید ینهایش میخواند برای هم

 - حال مامانت بد شده؟ ایرادی نداره االن جمع

 میکنم بریم.

 ند. به این اداهای مادرشیزجان لبخندی م یاکتای ب

 به گوشش سیعادت کرده بود. خدا میداند چه ک

 این برنامه ینبود که امده اند ویال برای همرسانده 

 د کهرا ریخته تا سفرشان را بهم بزند. خوب میدان

 مادرش نرود، یک دعوا و اعصاب خردی سراغاگر به 

 بزرگ منتظرش است اما او حال و حوصله اش را

 ندارد.

 - سما شرمندم

 سما اخم میکند

 - نگو این حرف رو مادرته خب باید بری نمیشه که

 د. خوب است که سما از لحاظ درک ویزنلبخندی م

 هایش نیست و درکش شعور همانند همسن و سال

 میکند. با عجله وسایل هایشان را جمع میکنند و

 تهران میشوند. سفری که نیمه تمام ماند اما ان یراه
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 ینرکه گرفته بود خاطره ی شی کیهول هول ترافاع

 این سفرکوتاهشان بود.

 و به دیوارکنار پنجره تکیه یزندال ای پوزخندی م

 ند. فکرکرده بودند اجازه میدهد زیادی بهشانیزم

 را خودش از ییرد طراح ان ویالی کذاخوش بگذ

 .برود انجادیگر  یآلمان نیاورده بود که حاال اقا با یک

 "سیکارت، مربود یعال "ش میفرستد بربه مخ یپیام 

 سند اکتای دوست ندارد سما را باربه تهران که می

 اذیت کردن نیآن خانه یعد. بردن سما به برخودش ب

 میکند سما با تعجباو. به سمت عمارت که راه کج 

 میگوید

 - خونه؟ بریمنو می

 - بزنم بیام ریم یه سرتو برو. من می.

 - نه منم میخوام بیام. ترالن تنهاست االن.

 خوب میداند که اصرار سما بخاطر چیست. ال آی

 انجا ییتش اجازه نمیدهد اکتای تنهارآنجاست و غی

 زیر و رو میشود تردخ یرتبرود. دلش از این غ.

 - خب؟ رزدن، نشنیده بگی فیحراگه 

 - م که حرفشون برام مهم باشهربخاطر اونا نمی.

 م و فقط حرف تو برام مهمهربخاطر تو می

 د. با تردید سما را همراه خودیزاکتای لبخندی م
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 د. نیم ساعت پیش ترالن زنگ زده وگفته بودبرمی

 که اورژانس آمد وگفت نیازی به بیمارستان نیست

 ه عمارت پدرشبو فقط یک افت فشار عادیست. 

 پدرش فوت کرده بود این عمارت تیود. از وقرمی

 داشت نیق نبود. جو سنگیبدیگر آن عمارت سا.

 از درختان عمارت هم خشک شده بودند ینیم تیح.

 با اینکه اکتای تیعجین دارد. ح ترسته دل سما اس

 هزارم. لباس هایش را برای بار هم پیش اوست

 نیخاندان ایرا ینچیز مطابق قوانچک میکند. همه 

 ایط دیگری اشناشرواده در است. قطعا اگر با این خان

 به اکتای نداشت بدجور قیمیشد و هیچ گونه عش

 حالشان را میگرفت. اما حاال آنها خانواده ی اکتای

 اید و هیچ یهستند و تنها بخاطر اوست که کوتاه م

 ارت که میشوندد. وارد حیاط عمیزننم حرفی.

آید که اکتای به این  یآیند. کم پیش م یپیشخدمت ها به استقبالشان م

شکسته میشود. دیگر  ینمیگذارد ان جو سنگ عمارت بیاید. پا توی اینجاکه

 سخت مادر فوالد زره اش نیست و قوانیناز ان  بریخ

 عادی و راحت است چیزهمه .

 راش را از س کیی ال ساند. گریهرترالن با هول وال خودش را به بالکن می

 د و پیاز داغ زیاد میکندرمیگی

 - داداش بیاکه مامان از مرگ برگشته.
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 اکتای جلو میود و خواهرش را به آغوشش میکشد.

 - ی نیست کهچیزآروم باش. .

 ترالن دماغش را باال میکشد. مادرش بارها تذکر داده

 کهکه حق ندارد با سما حرف بزند. اما خوب میداند 

 اکتای به تهدید هایش عمل میکند و بار اخر تهدید

 سما را داشته باشندترام کرده بود که همه باید اح

 میشود که نباید نیوگرنه هما.

 بغل میکند و سما توی شوک چند ثانیه ای یزسما را ن

 فرود میود.

 - سما مامانم داشت میمرد.

 ریعانقدر ساده و دل پاک است که س تراما این دخ

 ترالن را بغل میکند. ترالن چشم هایش را توی حدقه

 میچرخاند. مجبور است تا اخر شب طوری فیلم

 ی باشد هم مادرشضبازی کند که هم اکتای را .

 - زود خوب میشه ی نیست عزیزم. ایشااهللچیز.

 این دل دختراکتای با محبت نگاهش میکند. این 

 رتاش را ازکجا آورده نمیداند. وارد عما ییدریا

 ربانضوند.  رمیشوند. به سمت اتاق حاج خانوم می

 ود وکف دست هایش عرقرقلب سما باالتر می

 میکنند. اکتای که در را باز میکند و چشم هایش به

 ی در اعماق دلش فروچیزافتد  یچشم های ال آی م
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 یزدرمی.

 اکتای کنار میود و اول سما وارد اتاق میشود.

 - سالم حاج خانوم.

 اما اخم هایش توی هم است. سالمش راحاج خانوم 

 نه چندان محکم جواب میدهد.

 - ؟ خدا بد ندهینخوب هست.

 دهد. اکتای را بهانه میکندیجواب این سؤالش را نم

 نیمنو ببی ییمادر من باید دم مرگ باشم که بیا.

 ندیزال آی پوزخندی م.

 - حتما براش مهم تر از مادرش وجود داره.

 ند. اکتای نگاهز یا چنگ مسماگوشه ی مانتویش ر

 ی به سمتش پرت میکند. کنار تختاو برنده  زیت

 آورد و یمادرش مینشیند. دست مادرش را باال م

 میبوسد.

 - سایتون صد سال باال این حرف رو. ایشااهلل یننگ

 مون باشهرس.

 - ها اجازه بده و دقش نده یضبع ینسایه ی سنگ

 ایشاهلل.

 میکند. مراعات حال مادرش را میکند اما چیاکتای ن

 ی نگویدچیزنمیتواند .

 - به سما ترامیاح یب ترینگفتم تو این خونه کوچک
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 بشه چیکار میکنم. گفتم

 

 سماگوشه ی شالش را میان انگشتانش مچاله

 شیطان دخترمیکند. کاش نیامده بود. حاال این 

 صفت تا دعوا راه نیاندازد مگر ول میکند..

 - ازش خوشش سیک  نیخودته با اینکه میدو رتقصی

 نمیاد باز میاریش اینجا

 میکند. مراعات حال حاج خانم را میکند چیاکتای ن

 اما از سوی دیگر دوست ندارد سما اذیت شود.

 - . قول نمیدم تا اخریننیحرف نز تریال آی به

 ی بهت نگمچیزلحظه بخاطر حاج خانم .

 و نگاهش را از پنجره به حیاط میزندال آی پوزخندی 

 که به سما قیمیدوزد. کاش درصدی از عشعمارت 

 با او صحبت میکرد هترب یداشت را به او داشت. کم.

 با دلش راه میامد. ان موقع مگر غم دیگری یکم

 داشت. بخداکه نداشت...

 میکند. نمیداند ترلسما بغض کرده اما خودش راکن

 یناین چن تیه. نفردر حق این خانواده کرد چه بدی

 گیمیگنجد. حاج خانم با حال بد ساختدر ذهنش ن

 میگوید

 - دعوا نکنید باهم.

 اندازد یاکتای نگاهش را روی مادرش م.
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 - یمربعدش می ینیم پایرکن. ما یکم می تراحتشما اس

 خونه.

 میزندبه مچ دست اکتای  گیحاج خانم چن.

 - م. بذار این لحظه های دم مرگ پیشمرنرو پس

 ترسم می یی. من تنهایشبا.

 اکتای پلک روی هم میفشارد.

 ترماین چه حرفیه حاج خانم. حالتون خوبه به -

 میشه.

  م. تو رو به روح آقاترنه. من میدونم امشب میمی-

 وقته یه مرد یامشب رو اینجا باش. این عمارت خیل

 به خودش ندیده.

 اکتای لب روی هم میفشارد. ماندنش توی این

 اذیت شدن سما. تنها هم نمیتواند او را نیعمارت یع

 به عمارت خودشان بفرستد. با اینکه آران توی

 عمارت است اما بدجوری به او عادت کرده. بدون او

 آید یخواب به چشم هایش نم.

 دبراش می یرگمردبه س پیسماکه از سکوت اکتای 

 آرام میگوید.

 ونیمبم اه اکتای. اگه بخوای میتونیم اینجایرادی ندار

 حواله اش میکند آی نگاه پر حرص و عصبانی ال .

 میلرزد و آتش دخترن این بند بند وجودش با دید
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 درمیگی.

 اکتای آرام زمزمه میکند.

 - باشه میمونیم.

 میکشد. اکتای بلند میشود تا تیحاج خانم نفس راح

 کند تراحتآنجا اس ید وکمبرسما را به اتاق خودش ب

 آیند و اکتای او را یون مربی اتاقو با او حرف بزند. از 

 د.بربه طبقه ی سوم می به سمت پله های منتهی 

 توی همان حال هم میگوید 

  و ییون نیاراز اتاق بی نیمیتو تیاگه زیاد راحت نیس-

 نیهمونجا بمو.

 پله میگذارد نیسما پا روی اول.

 - نه. اونجا موندنم زیاد درست نیست.

 میگوید یقعش اکتای با لحن ارام و پر از.

 - . قول میدمنی. مراعاتم را میکیممنونم که به فکرم

 این وضع درست شه. مامانم زود کوتاه میاد.

 - اکتای ییمهم فقط تو

 -ه هستیک سیمر یول ینمیدونم پاداش کدوم کار خوبم

 سما میخندد. 

 - ی پا بذارهدخترهیچوقت فکر نمیکردم تو این اتاق 

 برهکه دل و ایمونم روکال ب.

 و روزم ی که دو تا چشمای لعنتیش بشن الماس شبدختر
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 تکان میدهد ریسما س.

 - سم؟پریه سوال ب

 - سپرب.

 سما سخت زمزمه میکند.

 - دیگه ای پاشو توی اتاقت دخترواقعا بجز من هیچ 

 نذاشته؟

 اکتای استپ میکند. انتظار هر سوال را داشت جز

 سوال نیهم

 - سما؟ یپرسیم یحواست هست چ

 سدترسما با دیدن اخم هایش می 

 افتد یو به من من م.

 - فقط یه لحظه اومد تو ذهنم.

 میگوید نیور خشمگاکتای همانط

 - مزخرفات ذهنت رو نگه دار توی همون ذهنت.

 ونرنیازی نیست حتما بریزی بی.

 اکتای-

 دارد. اوضاع خراب سمایمینالد و اکتای دست نگه م

 راکه میبیند با تهدید میگوید.

 بودناحدی  یچقبل از تو هو اخرین بار بهت میگم  ینبرای اول

 

 عاشقانه هایش را هم دوست داشت. با زور و اجبار
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 و تهدید میگفت که دوستش دارد. با همان لحن

 خشمگینش.

 

 ی که پشت در اتاق ایستاده ودخترمیخندد غافل از  سما مستانه

  نابودی بیشترای است برای انتقام سخت تر و یزههر خنده اش انگ

  

 

 یزدر اتاق و دعوت شدنشان به س مباکوبیده شدن 

 سما چشم هایش را با پشت  شام

 دستش میمالد

 - من شام نمیخورم خوابم میاد.

 - الزم نکرده. باید بخوری.

 میگوید تراضسما با اع

 خوابم میادبابا 

 ود و یک دسترلباس هایش می مت کمدمیشود. س اکتای بلند 

 ون میکشدربی تیلباس راح.

 شام  رپاشو سما. بریم س-.

 سما ادای گریه کردن در میاورد تا شاید بتواند اکتای

 ی کندضرا را.

 - شکنجه ام نکن اکتای.

  خوب. دختربدو 

 میشود یزسما اخم میکند و نیم خ.
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 - ندارم که. یادم رفت بیارم. موند توخوب نمیخوام. لباس 

 شینما.

 - میم برات میارم.

 - هامو بیار یلباس زرشکاون .

 اکتای با یادآوری لباس زرشک های سما اخم میکند

 - زیادی بازه. اینجا پره از خدمه ی مرد

 - میخوام چشم ال آی رو درارم.

 ه ی در است بهرهمانطورکه دستش روی دستگی

 چرخدیم دخترسمت 

 - شما همون چشم منو درار.

 ون میگذارد که سما میگویدرپا از اتاق بی

 - نری برام مانتو شلوار بیاری.

 میخندد و جوابش را میدهد

 - م برات چادرگل گلیه رو بیارمرمی.

 ود همه را بجز مادرشرمی نیاکتای پله ها راکه پای

 شام میبیند. ال آی نگاهش میکند. ر میزس

 سدپراکتای رو به ترالن می 

 - حاج خانم نیومد؟؟

 - شام رس ییغذاشو بردن توی اتاقش. شما نمیا نه..

 ی تکان میدهدراکتای س

 - چرا. سما لباس الزم داره برم بیارم براش.
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 کندیم.اکتای غرغر تناندازد. بعد از رف یترالن ابرو باال م

 - ردارهبخودش خم نمیشد  ینافتاد زم یخودکارش م

 د. االن این همه میکوبه بره برا خانمیزرو صدا م ییک

 لباس بیاره. خوبه واال

 کند می ترترالن را بیشال آی آتش .

 - از خودشه. باید مثل تردیگه بیست سال کوچی

 مامان باباها رفتارکنه.

 - سهپرمیسنشون رو  کیشدیم سوژه ی خنده هر

 بگیم. واال داداش من عاقل و بالغ بود ینمیدونیم چ

 کند نگاهش می یزترالن ت.

 - هدختری کرده چیزشاید جادو جنبل .

 کند ترالن چند ثانیه مکث می.

 - راست میگیا. شاید واقعا. آشنا داری تو اینکارا

 ی هست باطلش کنمچیزباشه؟ برم ببینم طلسم 

 داداش بدبختم گناه داره.

 - میدم برم بهت خراتفاقا چرا. ازش وقت میگی.

 - عزیزم سیمر.

 و توی ذهنش به میزندال ای به صندل اش تکیه 

 هنوز انقدر شرکند. این ب که پخته فکر می شیآ

 کوچک مغز است که هنوز به اینجور موارد اعتقاد

 که اکتای نیوزخندش روی لبش میماند تا زمادارد پ



 

145 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 با عجله و توی دستش چند دست لباس وارد شده و

 ودربه سمت اتاقش می.

 ایند. اکتای مثل همیشه یم ینبعد همراه سما پای یکم

 که از نتخاب میکند. اما ال ای و ترالرا ان یزراس م

 قبل به این موضوع واقف بودند زودتر از سما دو

 انتخاب کرده  تنصندل کنار اکتای را برای نشس

 اندازد. مثال خواسته یبهشان م یبودند. اکتای نگاه

 او و سما فاصله بیاندازند یناند ب.

 خودش را یصندل یتکان میدهد. کم ریکوتاه س

 یصندل ها راکنار یجابجا میکند و یک دیگر از صندل

 خودش قرار میدهد.

 - همونجا میشستم اکتای.

 میکند عیاکتای اما اخم مصنو.

 - جای شما پیش منه.

 کنار دستش میکند. کنار یسپس اشاره ی به صندل

 اکتای مینشیند و سع میکند نگاهش به ترالن و اآلی نیفتد.

 اکتای اول برای سما غذا میکشد اما 

 غذا بکشد ترالن نیزکه میخواهد برای ترالن  همین

 میگوید.

 - داداش جونم خودم میکشم. شما برا ال آی بکش.

 . صاف مینشیند و روبهمیزنداکتای تنها لبخندی 
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 ایستاده میگوید یزخدمه ای که کنار م

 - برای خانم غذا بکشید لطفا.

 روشن دختربا این حرفش انگار اتش در وجود 

 میکشد و نگاه پر نفرتش برای یقیمیکنند. نفس عم

 ینی که همدخترمینشیند.  دختربار هزارم روی این 

 مستش را شنیده بود.رچند ساعت پیش صدای خنده ی س

 میگوید ترضمیشود معبشقابش که از غذا پر 

 - کوری تو؟ من این همه غذا میخورم؟ شما منو با

 ربقیه اشتباه نگی.

 

 سماظور دار میگوید. قاشق توی دست بقیه را من

 اندازد یخشک مشود و اول نگاه به شکمش م.

 تند ییهاچاق بود؟ ال آی بلند میشود و باگام  نییع

 درود اما اکتای همچنان خونسربه اتاقش می بیو عص

 است.

 دارم سراغ شک خوبپزاین همیشه همینقدر عصبیه؟ روان 

 کور شدهترالن هیچ نمیگوید. اشتهای سماکامال .

 روی تیکنار میگذارد و عقب میکشد. دسقاشق را

 موهایش میکشد. خدمه های مرد به داخل عمارت

 ند و از این جهت خیالش راحت استنتردد نمیک.

 آرام کنارگوش اکتای زمزمه میکند.
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 - م یکم توی حیاطرمن می.

 - امشب تنم االن میام. خدمه روگفتم رفبرو من.

 راحت باشی نیمیتو.

 دهد که بدون حجاب به حیاطیمجوز م نییعاین 

 نیاز دارد. انقدر زیاد سیژنبرود. به حجم زیادی اک

 کند. کاش اینجا نمیماند کنترل که بتواند گریه اش را

 فت. اشتباه محض بودرو می.

 یقیون میگذارد، نفس عمرکه از در بی پا

 میکشد.دست روی شکمش میکشد، او شکم

 اش را همیشه رعایت میکرد. هر یینداشت. رژیم غذا

 مخصوص تردک تیهفته خودش را وزن میکرد و ح

 رژیمش را داشت.

 ی توی بالکن مینشیند. آرنجرروی صندل های حصی

 دست هایش را روی زانوهایش میگذارد و دست

 ش میکندسر هایش را تکیه گاه.

 است هترد. اصال بربگی ترفردا باید وقت دک

 هر چه هست و نیست شرلیپوماتیک کند و از 

 اید و یطول نمیکشد که اکتای م یراحت شود. خیل

 تنهایش نمیگذارد. کنارش مینشیند

 - خوب؟

 تکان میدهد رسما تنها س.
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 - نداره نی. سالمت عقالرجدیش نگی.

 سما نگاهش میکند

 - من چاقم؟

 میگوید خیاکتای به شو

 -من گوشت دوست دارم.

 دمغ گوشه ی راسما اما اصال حال و حوصله ندارد. 

 نگاه میکند. نمیداند برای درست شدن این وضعیت

 چه باید بکند. اکتای از او درمانده تر است. اختالف

 و خانواده اش را نمیداند چه بکند. سما رهمس ینب

 رفتارهایش را ثرکرد. اکرتغیی یبعد ازدواج با او خیل

 داد. اما باز هم رمطابق با میل خانواده اش تغیی

 ی ایجاد نشدهرتوی نظر مادرش تغییدرصدی .

 - سما جانم.

 سما نگاهش نمیکند اماگوش هایش منتظر ادامه ی

 حرف اوست.

 است پر عقده شرکه گفتم بهش توجه نکن. اون ب من

 سما میگوید

 - پیدا زنیعقده نیست. منم جای اون بودم و یه 

 بهم یزدرو م یمیشد و توی شب خواستگاریم همه چ

 آتیش. کاش همون موقع بهممیشدم یه گوله 

 . حداقلتیمیگف...
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 میشود بیاکتای عص.

 - ؟تییاد گرف گی؟ از خودگذشتنه تی؟ میگفیحداقل چ

 هیچ عالقه نداشت از این قبیل حرف ها از جانب

 ش را از دستکنترلمیشد و بیسما بشنود. عص

 د جوابش را میدهدرمیداد. سما همانقدر خونس

 - از این وضعیت بود تربه.

 آورد یاکتای طاقت نم.

 . انگشتمیزندبلند میشود و مقابل پاهای سما زانو 

 سبابه اش را تهدید وار توی هوا تکان میدهد.

 - سما... برای بار اول و اخر میگم. من از اولش ینبب

 ی نبود و اگه داشتم میفتم جلو بخاطرآال   دلم با

 

 سما ناباور نگاه میکند. از یک حرف ساده این مرد تا

 کجاها رفته و چه قصه هاکه بافته.

 - منظوری نداشتم. من نچیاکتای. من هم گیمی یچ

 فقط گفتم... گفتم این وضعیت باعث عذاب و

 

 - منم قبال جوابتو دادم که هیچکدومشون برام مهم

 . جز حاج خانم که اونم خودم حلش میکنمتننیس.

 شیالزم نیست اینجوری دمغ با.

 اش مینشیند. با بصندل کنار میکشد و دوباره روی
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 تردید میگوید

 - شاید اگه یه بچه بیاد، حاج خانم کوتاه بیاد.

 تیمادر شود؟ ح نینگاهش میکند. بچه یع یزسما ت

 درمیگی ترسز فکرکردن به این مسئله هم اسا.

 - اکتای... من آماده نیستم یول.

 اکتای با ارامش میگوید

 - گفتم بچه بیاد. زمان بهت !االن یننگفتم هم

 نگفتم.

 - مادر شدن سخته

  یشیتو مادر خوب م-

 یشیتو هم پدر فوق العاده ی م-.

 اندازد یاکتای ابرو باال م.

  

 - بچه خوبه ول فکر به اینکه تو همه ی فکر و

 م عذابمرتمرکزت رو میذاری روی بچه و من یادت می

 سما ابروهایش را درهم میکند

 - ؟نیمیک خییا شو گیجدی می

برای یک  تی. حنیای فکرک کامال جدی ام. دوست ندارم بجز من به کس دیگه

 لحظه

 - ییدو تا یبه زندگ ینجون بابا پس با این حال هم

 عادت کنیم.

 اکتای میخندد 
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 تریازده شب است و مادرش یحتمل نخوابیده به

 است برود و با او صحبت کند.

 اید. ال آی را میبیند که از اتاق یون مراز اتاق که بی

 اید. با دیدن اکتای چشم هایش را یون مرمادرش بی

 ریز میکند و میخواهد ازکنارش رد شود که اکتای

 نگاهش نمیکند ایستد امای. ممیزندصدایش .

 - ی توی بهم خوردن ازدواج من وتورسما هیچ تقصی

 نداشت. من خودم شخصا نمیخواستم باهات

 ا قرار خواستگاری هم اگه اومدم بخاطرازدواج کنم. ت

 حاج خانم بود.

 ال ای زمزمه میکند.

 - مهم نیست. نیازی نیست نخواستنت رو صد بار

 نیبهم یادآوری ک.

 اکتای جوابش را میدهد

 - یادآوری نمیکنم. بهت میگم تا دشمنیت با سما رو

  طرفی بذاری کنار. هرکاری بر علیه اون انجام بدی با من

 و راهش را به سمت اتاق میزندال آی تنها پوزخندی 

 خودش کج میکند. مرد زیادی عاشق سوپر من شده

 است.

 در اتاقش تیود و وقراکتای با نگاهش دنبالش می

 بسته میشود او هم وارد اتاق مادرش میشود. مادرش
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 هرروی تخت نشسته و چشم هایش به گوشه ی خی

 میزنداست. با دیدن اکتای لبخندی .

 - مادر؟ تیراح

 تکان میدهد. کنار مادرش مینشیند ریاکتای تنها س.

 - حاج خانم مشکل شما با سما چیه؟

 - مشکل ندارم.

 - ؟ اینارو بذارم به حسابیهپس این رفتارهاتون چ

 ؟یچ

 حاج خانم میگوید

 - مو بهم زدرپس سیکه عرو سیحق دارم از دست ک

 ناراحت باشم. حق ندارم؟

 -ع رو توضیح دادمصد بار این موضو.

 - من هم صد بارگفتم باور نمیکنم. عاشقش نبودی

 کم داره یباهاش ازدواج میکردی عاشق میشدی. چ

 تیت به دلم گذاشراز اون زنت مثال؟ اکتای حس.

 - ام بذارین؟ترنمیخواین به انتخاب های من اح

   تنگذاش ترام ررت باشه قابل احضانتخاب که به 

 نیست.

 میشوداکتای بلند .

 - مشکل شما چیه؟ آقاجون شمارو بد نیمیدون

 آقاجون نیگفت یعادت کرد. از همون اولش هر چ
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 گفت باشه و تمام. االن که حرف حرف شما نیست

 تون از غرورتون بگذرین باشهرنمیخواین بخاطر پس

 

 میزندمیخواهد برود که حاج خانم زهر اخرش را .

 - یشکل ه که ایندخترخوب جادو جنبلت کرده اون 

 . خوب آتیشیت کرده ویستیجلو روی مادرت وایم

 فرستاده وسط این خونه.

 ی از تاسف تکان میدهدراکتای س.

 - حاج خانم بخدا مسلمون بودن به نماز و قرآن و

 روضه نیست. بس کن.

 ماند. تحمل ندارد این حرف های ناحق را دیگر نمی

 ود و سما راردر مورد سما بشنود به اتاقش می

 ماندن در اینجا جایز نیست تر. بیشمیزندایش صد.

 سما با هول بلند میشود. انقدر غرق خواب

 بود که هنوزگیج است.

 - چیشده اکتای؟

 

 - بریم پاشو .

 سماکامال ترسیده.

 - ی شده؟چیز

 . خب پاشو دیگهنیسما میشه انقدر سوال پیچ نک

 کامال عصبیست و هیچ حال نیاین حالت اکتای یع
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 داستان دیگری را نداردتوضیح و .

 بلند میشود و سریع لباس هایش را میپوشد. چون

 یکهویی بلند شده سرش گیج میرود. اول اکتای بیرون

 دنبالش روانه میشود. همین که ازه میزند و سپس سما ب

 .پله ها پایین میروند سر و کله ی ترالن پیدا میشود

 .داداش به دل نگیر -

 در اصلی عمارت را بازاکتای اما بی توجه به او 

 میکند. کنار میرود و رو به سما اشاره میکند تا اول او

 بیرون برود. سما که از کنارش رد میشود رو به ترالن

 میگوید

 بسه دیگه ترالن! هر وقت مشکلی که خودش داره -

 .رو خودش حل کرد، خبرم کنه بیام

 .ترالن نچی میکند

 .مامان حالش خوب نیست -

 .هبهتر از من -

 از عمارت بیرون میرود و پله ها

 سریع پایین میرود را 

 یواش اکتای  -

 .اکتای سرعتش را کمتر میکند

 .ببخشید که مجبورت کردم شب اینجا بمونیم -

 .سما به این رفتارها عادت کرده بود
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 .خودتو اذیت نکن -

 سوار ماشین که میشوند با بوق اکتای یکی از خدمه

 .میرساند تا در را باز کندها سریع خودش را 

 !این خراب شده از وقتی آقاجون رفت شد جهنم -

 اولین بارش بود که این عمارت را خراب شده خطاب

 .میکرد. سما سکوت میکند و چیزی نمیگوید

 مسیرشان منتهی به خانه شان نیست. مسیر غریبی

 است که تاکنون نرفته اند. مقابل یک مغازه ی کوچک

 نگاهش را به تابلوی قدیمی باالی مغازهکه نگه میدارد 

 .می اندازد

 

 یک بستنی فروشی کوچک و جمع و جور. اکتای

 نگاهی به مغازه می اندازد و لبخندی روی لب هایش

 .شکل میگیرد

 نوجون که بودم از مدرسه می اومدم بیرون اول می -

 اومدم اینجا. زمستون و بهار هم نداشت. واسه همین

 .ون سرما میخوردماکثر روزهای زمست

 .به کرکره ی بسته اش نگاه میکند

 این مغازه هم خونشه هم دخلشه. سر جمع بیست -

 مترم نمیشه. ولی ارامشی که توی زندگیش داره، تو

 .عمارت نیاوران که هیچ. تو کل ایران نیست

 سما میپرسد
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 باهاش صمیمی؟ -

 اسمش عمو خلیله. هفتاد سالش میشه. اولین بار اون -

 .یاد داد کی عاشق بشمبهم 

 سما لبخندی میزند و با شیطنت میگوید

 ا؟ عمو خلیل منو از کجا میشناخت که به تو گفته؟ -

 .اکتای میخندد

 خوشم میاد بچه پررویی دیگه. نه جدی بهم گفت -

 وقتی عاشق شو که که طرفتو دیدی دلت نلرزه و حالت

 خراب نشه، به جاش حالت خوب شه و دلت محکم تر

 بخواد که بزنه، معشوق واسه خوب شدنه حاله نه

 عشق نیستخراب شدن، اونی که خراب میکنه اسمش 

 االن عمو خلیل اینجاست؟ -

 .آره. جای دیگه ای نداره -

 پیاده میشود و به سمت مغازه میرود. یک زنگ کوچک

 گوشه ی دیوار تعبیه شده است. زنگ را به آرامی

 موخلیل باالی چهارمیفشارد. خوب میداند که االن ع

 پایه اش رفته و نگاهش را از سوراخ باالی کرکره به

 .بیرون دوخته

 همانطور هم بود. عمو خلیل با دیدن ماشین آشنای

 اکتای لبخندی میزند. پایین می اید و کرکره تا نیمه باال

 .میدهد. نیم دیگرش را اکتای باال میکشد
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 .سالم عمو خلیل -

 سفید الی موهایش دیده بزرگتر شده. چند تار موی

 میشود. پخته تر شده. اخرین بار دو سال پیش دیده

 .بودش

 .چطوری پسر -

 اکتای بغلش میکند. سفت و محکم. طوری که دلتنگی

 .های این دو سال را بتواند حل کند

 .دلم برات تنگ شده بود -

 عمو خلیل جوابش را میدهد

 منم گل پسر! کجا بودی این همه وقت؟ -

 جدا میشود. لبخند میزنداکتای 

 !به قول خودتون، مشغول نور چشمیم بودم -

 نگاه عمو خلیل به سمت ماشین میرود و دختر کم سن

 و سالی را میبیند. سما وقتی متوجه نگاهش میشود

 پیاده میشود تا سالم دهد و عمو خلیل بیشتر متوجه

 .سن و سال کمش میشود

 دلت آروم گرفت دیدیش؟ -

 .کل زندگیم آروم شد دیدمشدلم که نه!  -

 عمو خلیل میخندد و سما جلو می اید. آرام سالم میدهد

 .و همان لبخند همیشگی اش را چاشنی سالمش میکند

 .سالم دخترم -
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 کنار میرود و هردویشان را به داخل مغازه اش دعوت

 میکند. برایشان دو صندلی چوبی میگذارد و سما به

 زه ی جمع و جوردقت به اطرافش نگاه میکند. مغا

 تمیزی بود. عمو خلیل به سمت یخچالش میرود و دو

 لیوان هویج بستنی درست میکند. از آن میکس هاس

 معروفش. لیوان ها را که به دستشان میدهد میگوید

 نمیپرسم چرا عروسیتون دعوت نشدم. ولی میپرسم -

 که چیشد که دل این پسر سرسخت مارو بردی؟

 سما با متانت میگوید

 .واال، ایشون اول دلبری کردند -

 .اکتای ریز میخندد و عمو خلیل میگوید

 این پسر کال دلبره! ببین تو چیکار کردی که دلبری -

 .های خودشو ندید گرفته

 سما ارام بستنی را هم میزند

 ..مرد زندگیه عمو خلیل -

 .عمو خلیل سری تکان میدهد

 !چه عجب. این وقت شب از اینورا -

 .ی زمین میکند آب هویج را میخورد و نگاهش را خیره اکتای کمی از

 .بزنم داشتیم از اینجا رد میشدیم. گفتم بهتون یه سری -

 عمو خلیل با لحن مشکوکی میگوید

 .این حال و هوای تو برای یه سر زدن معمولی نیست -
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 بگو چیشده؟

 .اکتای نگاهی به سما میکند

 باشی؟سما میشه یه چند لحظه تو ماشین منتظرم  -

 سما از اینکه اکتای او را محرم حرف هایش ندانسته

 بود ناراحت میشود اما این ناراحت بودنش را چندان به

 رویش نمی آورد. بلند میشود و با خداحافظی از عمو

 خلیل ریموت ماشین را میگیرد و سوار ماشین میشود،

 دیگر حتی میلی به خوردن باقی این آب هویج خوشمزه

 ش را به شیشه ی ماشین تکیه میزند ورا ندارد. سر

 نگاهش را معطوف اکتای میکند. اکتای لیوان را کنار

 .میگذارد

 روزی که داشتم با سما ازدواج میکردم متوجه تمام -

 اختالف های بین سما و خانوادم بودم. خانواده ی منو

 که میدونین. مذهبی اند و به حجاب زیاد معتقدن. سما

 د بود. توی پوشش چندان وسواسییه دختر بی قید و بن

 به خرج نمیداد که پوشیده باشه. اینارو باهاش در

 میون گذاشتم و سما مشکلی نداشت که کمی تغییر توی

 ...پوشش ایجاد کنه. بعد به خانوادم معرفیش کردم

 درست همون شبی که قرار بود به خواستگاری دختر

 .بود برمخالم که مامانم از بچگی اونو برام نشون کرده 

 دلم باهاش نبود و از سر ناچاری بود و دیگه واقعا
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 باور کرده بودم چهل سالگی سن عشق و عاشقی نیست

 و باید به یکی عادت کنی. اما نشد عمو خلیل. سما همه

 ی معادالتم رو بهم زد. از همون روز کل خانوادم

 باهاش دشمنن. نمیدونم چیکار کنم این نفرت رو که

 .ه قد میکشه و بزرگ میشهروز به روز دار

 عمو خلیل تنها سری تکان میدهد. نفش عمیقی میکشد

 .و دستش را روی زانوی اکتای میگذارد

 قبول داری که دل شکستی؟ -

 اکتای تایید میکند و میگوید

 .ولی چند روز بعد ازدواج من و سما رفتم پیشش -

 گفتم هر کاری بخواد میکنم. آرزو داشت یه گالری

 ته باشه گفتم کمکش میکنم اون گالریشجواهر داش

 .روافتتاح کنه و خودم پشتشم. اما قبول نکرد

 عالقه ی یه زن رو میخواستی با پول جبران کنی؟ -

 کار دیگه ای نمیتونستم بکنم. واقعا هیچ عالقه ی -

 .بهش نداشتم

 چرا همون اول بهش نگفتی؟ چرا گذاشتی توی توهم -

 توی خیاالتش یه این که دوسش داری بزرگ بشه و

 قصر با تو بسازه؟

 حاج خانم نمیذاشت. می گفت عیبه روی یه دختر -

 نشون بذاری و بعدش ولش کنی. خودشم واسه شان و
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 .منزلت خانواده ی ما

 ایراد ما آدم ها همینه. فکر میکنیم با نگفتن و سر -

 پوش گذاشتن، میتونیم مشکالت رو حل کنیم. اما هر

 ادامه دار میشه همون قدر بیشترچقدر این سرپوش 

 حرف های درونمون بوی تعفن میگیره و یه روز

 زندگی خودمون و همه رو به گند میکشه. گفتنی هارو

 ....باید بگی. همون لحظه

 اکتای با درد میپرسد

 چیکار کنم عمو خلیل؟ حالم داره بهم میخوره از این -

 که ییبوی گند تعفن و لجنی که داره اذیتم میکنه. سما

 هر روز و شب دلش یه جوری میشکنه و دختری که

 .خودم شکوندمش و اذیتم میکنه

 .عمو خلیل پلک روی هم فشار میدهد

 اولین باریه که مغزم به یه راه درست و درمون -

 .نمیره

 راه غلط چیه؟ -

 عمو خلیل تنها نگاهش میکند. اکتای منظور نگاهش را

 خوب میگیرد. با حیرت میگوید

 .شدنی نیستنه!  -

 سرش را تند تند تکان میدهد

 .امکان نداره عمو. سما نابود میشه -
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 !قرار نیست سما بفهمه -

 خودم که میفهمم! خودم که میدونم.. اون تا تهش میره. تا -

 .تهش عمو خلیل

 .تب عشق اون تنده. توی یکی دو ماه نابود میشه -

 باید تا اخراز کجا میدونین تنده؟ اومدیم و نابود نشد!  -

 کنم؟ نامردیعمرم به سما 

 ؟نامردیهکجای این   -

 .اکتای بلند میشود. مقابل پاهای عمو خلیل زانو میزند

 ؟نامردیهما خودتون گفتین دروغ خودش شما. ش -

 فقط بودن با نامحرم نیست. دروغ که میگی نامردی

 !نامردمیشی 

 میتونی آرامش رو به زندگیش برگردونی. همون -

 که آرامش رو از مادرت و زندگیت گرفته همون دختری

 .دختر هم بر میگردونه

 نگاه اکتای باال می اید. میرود و روی صورت سما که

 از پشت شیشه های دودی ماشینش چندان مشخص

 .نیست میشیند

 .کنم نامردیبه این دختر من نمیتونم  -

 .عمو خلیل میگوید

 !چاره ی دیگه ای به ذهنت میرسه بسم اهلل -

 اکتای بلند میشود و از مغازه بیرون میزند. گیج و منگ
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 است. سوار ماشین که میشود که سما خوابش برده. به

 نیم رخ مظلومش نگاه میکند. لبخند تلخی میزند و

 ماشین را به حرکت در می آورد. بیچاره ترین آدم

 .دنیاست اکنون

 .نمیداند چه کند. شاید آران بتواند راهنمایی اش کند

 . عمارت.ید فکر بهتری داشته باشدشا

 غرق در تاریکی است و فقط چراغ اتاق آران روشن

 است. آران که از پشت پنجره متوجه آمدن اکتای شده

 بود از اتاقش بیرون می آید. اکتای سالمی میدهد 

 آران همانطور دست به جیب

 .میان چهارجوب در ایستاده

 چیزی شده؟ -

 رد و او را به داخلاکتای دست روی بازویش میگذا

 اتاق هل میدهد

 .برو تو تا بگم -

 آران وارد اتاق میشود و اکتای به دنبالش. در را

 میبندد. از صفر تا صد تعریف میکند. حرف های عمو

 .خلیل را هم میگوید

 آران میگوید

 تو که ال آی رو میشناسی. توی سکوت باهات زندگی -

 .نمیکنه
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 میخوام اینکاروچه سکوت باشه چه نباشه من ن -

 .بکنم

 .آران روی تختش مینشیند

 داشت که بد اونو یال ای قدیما یه دوست -

 .میخواست. میتونی اونو برش گردونی

 چیشد تهش؟ -

 نمیدونم دقیق. مثل اینکه خانواده ی پسره از ال ای -

 بودن. با ماها روشن فکرششون نیومده. خانوادشون خو

 پسره. اسمش محسنجور در نمی اومدن. رفت خارج 

 .بود فکر کنم

 اون برگرده یعنی ال آی میره سمتش؟ -

 .احتمالش زیاده -

 اکتای پوزخندی میزند

 عاشق کسی بود؟ینی خورده ی من بود چطور اون شیر -

 آران اخم میکند

 .داشت بچه پررو ر زن گرفتی.اونم همونطور دوستتو چطو -

 .من فرق دارم. اون ادعا میکرد دوستم داره -

 محسن شانه باال می اندازد

 از غم درد تو رفت سمت محسن. خواست فراموشت -

 .کنه اما نشد

 .اکتای نفس عمیقی میکشد
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 برگردوندن یه پسر ازخارج وراضی کردن خانوادش -

 ازدواج باهاشه قطعا راحت تر از

 آران با نیش باز میگوید

 نه دیگه اینکار ماه ها زمان میبره.  -

 رود. ارام گوشش را میاناکتای به سمتش می

 .انگشتانش میفشارد

 .یکم کمتر حرف بزن -

 .دروغ که نمیگم حاجی -

 اکتای قدمی عقب میرود

 برام پیدا کن کدوم کشور رفته و االن کجاست. با -

 .شماره تلفن و آیدی و هر اه ارتباطی

 اکتای به سمت در که میرود آران میگوید

 .به سما حسودیم میشه -

 سرش را به سمت آران میچرخانداکتای تنها 

 چرا؟ -

 .انقد دوسش داری -

 یه گوشی جدید هم واسه سما بخر. ترجیحا با گل و -

 .خرس وشکالت تزیین کن

 چشمکی میزند و جمله اش را ادامه میدهد

 .بیشتر حسودیت شه -

 .آران روی تخت دراز میکشد
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 میتونم جای حسودی کردن یه گوشی هم به حساب تو -

 خودم بخرم. باالخره عقده های منم یکی بایدبرای 

 .خالی کنه دیگه

 اکتای میخندد و از اتاق بیرون می آید. به اتاق

  خودشان میرود.

 .نیمه های شب با ناله های ریز سما چشم باز میکند

 سما را میبیند که دست روی

 شکمش گذاشته. اکتای نیم خیز میشود

 چیشده سما؟ -

 سما آخی میگوید

 .تهوع دارمحالت  -

 اکتای نچی میکند 

 !میخوای بریم دکتر؟ چیزی هم نخوردی که -

 .نمیدونم. یهویی شد -

 .بزار برم برات نبات داغ بیاریم. سردی کردی شاید -

 .نمیشهپاشو بریم دکتر. اینجوری  -

 نمیخواد خوب میشه االن -

 .قبل اینم حالت تهوع داشتی -

 .سما شانه باال می اندازد. دست روی شکمش میگذارد

 فکری به ذهن اکتای خطور میکند که حتی از تصورش

 .هم غرق لذت میشود
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 بیبی چک رفتی؟ -

 .سما سر بلند میکند فکر اینجا را اصال نکرده بود

 !نه -

 داریم تو خونه؟ -

 .سترس وجود سما را پر میکندا

 فکر نکنم اکتای.  -

 داریم یا برم بخرم؟ -

 .از این همه عجله ی اکتای به خنده می افتد

 ...حاال چه کاریه فردا صبح -

 اکتای میان حرفش میپرد. 

 .نه اصال. میرم االن میخرم -

 کامال دستپاچه است. سما بلند میخندد بعد رفتنش، زیر دل

 سما خالی میشود. اگر واقعا حامله باشد چه! میتواند

 !مادر خوبی باشد؟ مادر شدن آسان نیست

 تنهایی میتواند از پسش بربیاید. واقعا هیچ جوابی

 برای سوال هایش ندارد. ناخن هایش را به دندان

 و تمیزش را در می میگیرد و پدر ناخن های یکدست

 .اورد. طولی نمیکشد که اکتای با عجله وارد میشود

 .بسته ی بیبی چک را روی تخت می گذارد

 .پاشو -

 سما بسته را برمیدارد. از روی تخت پایین می آید. به
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 سرویس میرود. ضربان قلبش طوری تند میزند که

 حس میکند قلبش به سمت گوش هایش امده. کارش را

 . چشم هایش را میبندد. با استرس بزاقانجام میدهد

 دهانش را قورت میدهد و با دیدن دو خط رنگی روی

 !بیبی چک مات میماند

 نمیداند شاد باشد یا ناراحت! تنهایی از پسش برمی

 .آید. مسولیت سنگینی روی دوش هایش قرار گرفته

 اکتای تقه ای به در سرویس میزند انقدر عجله دارد که

 .ک ثانیه بیشتر تحمل کندحتی نمیتواند ی

 سما چیشد؟ -

 .سما لبش را گاز میگیرد

 .االن میام -

 .دست هایش را میشورد. از سرویس بیرون می اید

 چشم های اکتای ستاره باران شده. لبش را گاز

 .میگیرد

 .بابا شدن خیلی بهت میاد -

 اکتای چند ثانیه توی شوک فرو میرود. اما خیلی زود

 .میکند خودش را جمع و جور

 واقعا؟ -

 میخندد توی دلش غوغا

 اختیار اشک میریزد. سما  بپا شده. بی
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 اکتای میگویدبه 

 .باشی بیشتر از من دوسش داشته نبینم -

 .حتی خودمم از تو بیشتر دوست ندارم -

 حس خوب تمام

 وجودش را پر کرده. حس اینکه پدر میشود و موجودی

 انکوچک از وجود خودش وسما پا توی زندگیش

 .گذاشته

 فردا میریم دکتر دیگه. یکی رم استخدام میکنم واسه -

 کارهای خونه الزم نیست دیگه از این به بعد خودت کار

 .کنی

 .سما خنده اش میگیرد

 ...اکتای هنوز چیز خاصی نشده. میتونم -

 .اکتای میان حرفش میپرد

 نه. میخوام جفتتون توی آرامش باشین. میدونی من -

 .ندارم اذیت بشیاصال دوست 

 سما لبخندی میزند. اکتای به قدر کافی حساس بود حاال

 با وجود بچه حساس تر میشود. دست روی شکمش

 میگذارد. حس مادر شدن خیلی عجیب است. آمیزه ای

 از حس ترس و حس شیرین کودکی که قرار است قد

 .بکشد، حرف بزند، بخندد و زندگی کند

 سما میپرسد 
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 ویی اومدیم؟ انقدر خوابم می اومدراستی. چیشد یه -

 .یادم رفت بپرسم

 .اکتای اخم میکند

 .دیگه نمیتونستم توهین هارو تحمل کنم -

 .ولی -

 اکتای اجازه نمیدهد. 

 ازاین به بعد فقط به خودت و بچه فکر کن. هیچ -

 .چیزدیگه ای مهم نیست

 صدای اذان صبح

 که به گوش هایشان میرسد 

 د. حمام میکند. وضو میگیرداکتای وارد سرویس میشو

 .و بیرون می آید. اول دو رکعت نماز شکر میخواند

 شکرانه ی نعمتی که قرار است پا توی زندگیشان

 بگذارد. سما چشم هایش را میبندد و به نجواهای آرام

 اکتای گوش میدهد. نجواهایی که به شنیدنشان عادت

 کرده بود. طبق معمول همیشه بعد از نماز قرآنش را

 باز میکند و شروع میکند. سما انقدر نگاهش میکند تا

 .باالخره خوابش میبرد

 اکتای جانمازش را جمع میکند و بلند میشود. خوابش

 نمی آید. از اتاق بیرون میرود. از الی در نیمه باز اتاق

 اران متوجه میشود که خوابیده. بی سر و صدا به
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 میدهد واشپزخانه میرود. کتری را روی گاز قرار 

 زیرش را روشن میکند. هوس یک لیوان چایی داغ

 کرده. قوری را از کابینت در می اورد

 .چایی و کمی گل سرخ تویش میریزد و منتظر میماند

 صندلی میز غذاخوری را عقب میکشد و کنار کابینت

 قرار میدهد. پرده ی پنجره را کنار میکشد و نگاهش را

 ت همان لحظه یبه آسمان نیمه روشن میدوزد. درس

 گرگ و میش است که همه میگویند. حرف های عمو

 خلیل توی گوشش میپیچد. اجازه نمیدهد این اتفاق بی

 نمیکند، حتی اگر بشود  نامردیافتد. به سما 

 .مسئله را شرعی کرد

 نگاه معصوم سما پشت پلک هایش جان میگیرد. این

 دختر را خیلی دوست دارد. انقدر که حس میکند سلول

 به سلول تنش را با وجود او پر کرده اند. در هر تپش

 سما شده کل زندگی اش قلبش سما را یاد میکند و

 ان دخترک ساده وسر به زیر. دخترکی که لبخندش  

 هک کرده.  را همیشه توی ذهنش

 .لرزید را به خاطر می اورداو دلش برای  اولین باری که

 نداشت ویک جلسه ی مهم کاری بود. پدرش حضور 

 او مجبور بود تنهایی توی این جلسه شرکت کند. به

 شدت مشغول مطالعه ی یکی از پرونده ها بود که در
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 ناگهانی باز میشود و صدای غرغر سما به گوش

 .هایش میرسد

 از صبح یه کارخونه میدونن من تو استرسم چهار -

 .ساعت نطق میکنه باید بهشون اطالع بدم

 اما لب هایش را روی هماکتای خنده اش میگیرد 

 .میفشارد

 مشکلی پیش اومده؟ -

 منشی اش میخواهد چیزی بگوید که با اشاره ی دست

 اجازه نمیدهد. از پشت میز بلند میشود و جلو میرود

 .منشی میرود و او آرام در را میبندد

 چیزی شده؟ -

 سما با من من میگوید

 .آقای ایرانی -

 بود برای اینهمینجا. درست همینجا دلش لرزیده 

 دختر! درست توی همین نقطه. تا حاال هیچکسی انقدر

 زیبا صدایش نزده بود. سما با همان ناز و متانت ادامه

 میدهد

 من بدون بابا چه جوری تو این جلسه شرکت کنیم؟ -

 !من نمیتونم

 اکتای لبخندی میزند و به زور دست و پایش را جمع

 .میکند. سرش داغ کرده و کلمات را گم
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 ...بف... بفرمایید -

 به صندلی های وسط اتاق اشاره میکند و خودش

 .دلی ها سقوط میکندنزودتر از سما روی یکی از ص

 سما اما حواسش نیست 

 من تا حاال تجربه نداشتم. نمیدونم چی بگم؟ میشه من -

 حرف نزنم؟ فقط شما حرف بزنین؟

 اکتای اینجا دوست داشت بگوید که اصال کل دنیا

 نند و فقط تو حرف بزن، اما این جمله اش راسکوت ک

 قورت میدهد و به جای آن تنها میگوید

 مشکلی نیست. اما در حد یه جایگزین برای سهام دار -

 .اصلی شرکت حرف بزنین. یه تجربه ی کاریه خوبه

 چی بگم؟ -

 اکتای نیم خیز میشود. پرونده ی مربوط به امروز را از

 سر جایش مینشیند و برگروی میز برمیدارد. دوباره 

 اول پرونده برا برمیدارد و آن را به سمت سما میگیرد

 این برگ برای شما کافیه. مشکلی هم نیست که در -

 طول حرف زدنتون نگاهی به کاغذ هم بندازین. بیشتر

 پرستیژتون رو باال میبره و نشون میده که چقدر به

 حرف هایی که میزنین توجه دارین و دوست ندارین

 .یک کلمه پس و پیش بیان کنین

 !یعنی میتونم -
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 .همه از یه جایی باید شروع کنن. چرا نتونین -

 سما با تردید برگه را میگیرد. خیلی سخت نیست. در

 مورد تمام ورودی ها و خروجی های کارخانه در یک

 سال اخیر است. بازدهی کارخانه و میزان رضایت

 ن چشممشتری از محصوالت تولید شده و همچنی

 .اندازی کوتاه از پروژه های در حال تکمیل

 سما نیمی از برگه را که میخواند میپرسد

 چند نفریم؟ -

 .دوازده نفر -

 سما معترض میگوید

 ...زیاده که! ای بابا -

 سر پایین می اندازد و ناخودآگاه لبخندی روی لب های

 .اکتای طرح میزند

 لسه دعوتکمی که میگذرد منشی اکتای آنها را برای ج

 میکند. سما با استرس تمام بلند میشود و کنار اکتای

 .قدم برمیدارد. بودن کنار این مرد کمی آرامش کرده

 کنار هم در راس میز مینشینند. روی صندلی هایشان

 .که قرار میگیرند. اکتای نیم نگاهی سمتش می اندازد

 .استرس از تمام حرکاتش پیداست

 آرام میگوید

 .چیزی نیستآروم باش.  -
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 سما نفس عمیقی میکشد. برگه را روی میز مرتب

 .میکند. اکتای که نگاهش میکند یعنی باید شروع کند

 سرفه ی کوتاهی میکند. دکمه ی روشن شدن میکروفن

 را فشار میدهد و شروع میکند. برخالف استرسش همه

 رود. تمام حواس اکتای بهچیز خوب پیش می

 ی گوش هایشاین دختر است. صدایی که تو 

 .پیچ میخورد و چیزی در اعماق دلش تکان میخورد

 .تکان هایی که تاکنون تجربه نکرده بود

 بی تپق و کم و کاستی تمام خطوط روی برگه را

 میخواند. برگه که تمام میشود سکوت میکند و اکتای

 بالفاصله شروع میکند. ارام نفس عمیقی میکشد و

 سکوت میکند و خداراشکر که تمام شد. در کل جلسه

 اکتای به جای او جواب میدهد. یک طوری کل بار این

 جلسه روی دوش اکتای بود و این مرد چه خوب از

 .پس اینکار برمی آمد

 طوری حرف میزد انگار مطمئن است تمام سهامداران

 این شرکت نه نمیگویند و پروژه هایش را قبول

 .میکنند. سخت دفاع میکرد و در آخر همین هم شد

 .یچکس نه نگفت و جلسه با موفقیت تمام شده

 بلند میشود اکتای 

 .فضای شاعرانه ای. فقط یدونه شمع و گل کم داره -
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 با صدای آران شانه هایش کوتاه میپرد و از مرور

 .خاطرات دست میکشد

 سر صبح خبریه؟ -

 حاال آسمان روشن شده بود و آن آبی تیره جایش را به

 .خوشرنگ داده بود یک آبی روشن همراه با زرد

 .خوابم نمی اومد -

 آب کتری به جوش امده. بلند میشود و اب را توی

 دم امدن چایی میماند. اران رقوری میریزد و متتظ

 صندلی را مقابل صندلی اکتای قرارمیدهد و همانطور

 که میخواهد بنشیند میپرسد

 خوبی؟ -

 .سعی میکنم -

 .برات جور میکنم همه چی رو. غصه نخور -

 به این فکر میکنم که اخرین راهم همون راهیه که -

 .عمو خلیل گفت دیوونه میشم

 .نیست. درستش میکنم -

 .اکتای نفس عمیقی میکشد

 .نمیدونم چرا یهو همه چی انقدر قاطی شد -

 .چون هیچوقت خودتو واس عشق اماده نکرده بودی -

 ادامه میدهد اراناکتای متعجب نگاهش میکند که 

 کر میکردی عشق توی یک روز و ساعتهمیشه ف -
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 پیشبینی شده سراغت میاد و تو میتونی کل زندگیت رو

 مرتب و منظم بچینی. هیچوقت فکر نکرده بودی که

 عشق توی یه روزپیش بینی نشده میاد سراغت واون

 .روز هیچ کاری ازت برنمیاد

 .حاال که غافلگیر شدی توی کارت موندی -

 کالفه دستش را الیاکتای نفس عمیقی میکشد. 

 موهایش فرو میبرد

 .ال آی نبود همه چی خوب بود. چیشد یهو برگشت -

 ال ای دل از ترکیه نمیکند. تا بچه بود خودشو به هر

 .دری زد که با مالک ها و اصول خانواده بزرگ نشه

 ...وقتی هم رفت و راحت شد دوباره برگشت. چرا آخه

 ی مامان گفتتو هیچوقت امیدشو قطع نکردی. هر چ -

 لبخند زدی و اون همیشه فکر کرد تو بهش تمایل داری

 .و غرور و متانتت اجازه نمیده به روت بیاری

 چرا همه چی می افته تقصیر من؟ -

 .چون هست -

 اکتای دو فنجان چایی میریزد و یکی از فنجان ها را

 قرار میدهد و فنجان دیگر را میان دستانش ارانمقابل 

 .قرار میدهد

 .میخوام یه چیزی بهت بگم تلخی اینارو بشوره ببره -

 .البته هنوز قطعی نیست
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 نوید سری تکان میدهد و منتظر چشم میدوزد. اکتای با

 ذوق و شوق میگوید

 .انگاری سما بارداره -

 چشم های آران گرد میشود

 واقعا؟ -

 اکتای سکوت میکند. آران هنوز باورش نشده. لبخندی

 .لذت بخشیستمیزند. عمو شدن حس 

 .بهت میاد بابا بشی ها. از این باباهای قلدر -

 ..اکتای به صندلی تکیه میزند

 انقدر دوست دارم زود بغلش کنم. هیچوقت فکر -

 نمیکردم سما روزی راضی بشه باردار بشه. یعنی به

 .این زودی ها فکر نمیکردم

 .چرا نخواد؟ تو که همه چی براش فراهم کردی -

 الش. باالخره سنش کمه برای بچهبخاطر سن و س -

 دار شدن. وقتی هم فهمید حامله است یکم شوکه شده

 .بود. حس کردم که استرس حامله شدن رو داره

 آران نفس عمیقی میکشد

 سما وقتی باهات ازدواج کرد به همه ی این مسائل -

 .فکر کرده. زن جون دردسر داره دیگه

 اکتای با دلخوری میگوید

  یزنی انگار شصت سالمه.یه جور حرف م -
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 آران ابرو باال می اندازد

 بله دیگه. حاجی خودمی. کارات بی حساب کتاب -

 .نیست

 اکتای با غرور نگاهش میکند. میخواهد کمی از چایی

 را بنوشد که با شنیدن صدای بدی فنجان از دست

 هایش می افتد. صدا از طبقه ی باال بود. با هول و

 سمت پله ها میدود. آرانترس بلند میشود و به 

 .مضطرب تر از او پشت سرش راه می افتد

 پله ها را که باال میرود با سنگ بزرگی درست وسط

 خانه مواجه میشود. سما که با ترس و لرز از خواب

 توی چهارچوب دربیدار شده 

 قرار گرفته.. اکتای که نگاهش

 .میکند با یاداوری حضور آران بیخیال آن سنگ میشود

 .وی خرده شیشه ها میگذارد که آخش در می آیدپا ر

 آران اما طوری سرش را پایین انداخته که حتی جلو

 پایش را هم به زور میبیند. سما با درک موقعیت هینی

 .میکشد و سریع وارد اتاق میشود و در را بهم میکوبد

 اکتای در حالی که خم شده و پایش را گرفته زیر لب

 میغرد

 .دختره ی بی فکر -

 آران زیر بازویش را میگیرد و میگوید
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 چیزیت که نشد. خوبی؟ -

 اکتای کنار میرود. نگاهی به کف پایش می اندازد که

 رد کمرنگی از خون رویش دیده میشود خوشبختانه

 خیلی شیشه توی پایش فرو نرفته و تنها خراش

 کوچکی ایجاد کرده

 این کار شرفیسراغ دوربین ها تو. کدوم بی  نه. برو -

 .رو کرده

 .آران سری تکان میدهد و به سراغ دوربین ها میرود

 اکتای سریع به سمت اتاق خوابشان میرود. داخل که

 میشود عصبی

 .میگوید

 تو فهم نداری اون شکلی میایی بیرون؟ -

 سما مینالد

 .خب. چیکار کنم. هول شدم -

 هول شدی؟ حواست هست؟ -

 ...خب اکتای -

 اکتای عصبی تر داد میزند

 اکتای و مرض. کی میخوای اینارو یاد بگیری؟ -

 .خسته ام کردی دیگه

 سما دلخور و مظلوم نگاهش میکند

 .خب ببخشید -
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 .میدانست مقصر است و برای همین چیزی نمیگفت

 اکتای اما خیال تمام کردن ندارد

 بار آخرت باشه. هزار بار بهت گفتم  -

 .سما داری دیوونه ام میکنی

 مظلوم میکند و با لحن کودکانه ایسما قیافه اش را 

 میگوید

 با زن حامله اینجوری حرف نزن دیگه. بچه امون -

 .همون دم اولی داد و فریاد باباشو شنید

 .اکتای از حرکاتش خنده اش میگیرد

 ...بیشرف. بلدی چیکار کنی -

 سما لبخندی میزند

 .یه حاجی که بیشتر ندارم -

 .قربونت بشم من

 اکتای میگوید

 .ا نکنهخد -

 صدای چی بود؟ -

 اکتای برای اینکه او را از تنش و استرس دور کند

 میگوید

 غلط اضافه کرده. شما به فکر بیشعورهیچی. یه  -

 خوابش که میبرد ازسما که . .خودت و وروجکمون باش

 اتاق بیرون می آید. اران هنوز توی اتاق کنترل دوربین
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 جایی که هاست و بیرون نیامده. به سمت زیرزمین و

 مانیتور های کنترل است میرود. باید پیدا کند کسی را

 که جرعت کرده و این چنین کاری را انجام داده. پا

 توی اتاق که میگذارد اران بالفاصله میگوید

 .بیا اکتای -

 همزمان با حرفش فیلم را نگه میدارد. به مرد سیاه

 پوش توی تصویر اشاره میکند. صورتش را نپوشانده

 .کامال مشخص است که او کیستو 

 شناختیش؟ -

 اکتای چشم ریز میکند. هر چه تالش میکند نمیتواند

 .مرد را بشناسد

 .یکی دو بار بیشتر ندیدیش. فکر نکنم یادت بیاد -

 کیه؟ -

 اران نفس عمیقی میکشد

 محسن. همونی که دنبالش بودی. با پاهای خودش -

 .اومده

 باید سنگ به آناکتای اخم میکند. محسن؟ او چرا 

 بزرگی را توی خانه اش پرت کند؟

 اون چرا باید همچین کاری بکنه؟ دشمنی داره؟ من -

 !که اصال اونو نمیشناسم

 اران شانه باال می اندازد
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 .نمیدونم. ولی این محسن مطمئنم -

 فیلم را پلی میکند و میگوید

 حتی قبل از اینکه اون سنگ رو پرت کنه. یه نگاه به -

 میندازه، یه چند تا تماس میگیره و انگار بیدوربین 

 پاسخ بودن همون تماس ها عصبیش میکنه. چون هیچ

 .برنامه ریزی نداشت و سنگ رو از همونجا برمیداره

 اکتای چند ثانیه مکث میکند. محسن چرا باید همچین

 .کاری بکند. بیشتر که فکر میکند او را به یاد می اورد

 دیده بود. از طرز بیان وچند باری او را توی شرکت 

 رفتار هایش به هوش زیادش میشد پی برد، توی

 مالقات هایشان حرف خاصی رد و بدل نشده بود که

 !منجر به دشمنی شود. پس چرا

 اطالعاتش االن توی شرکت هست پس. همین امروز -

 .باید برم سراغش

 من سوالم اینه که با کی تماس گرفته و جوابی -

 حد عصبی شده؟ نگرفته که تا این

 اکتای فقط لب کج میکند

 .نمیدونم. گیج شده ام اصال -

 کسی به تو زنگ نزده؟ -

 .نه -

 اران به سما شک میکند. اما همین شکش را توی دلش
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 نگه میدارد

 بگو بچه ها برن سراغش. تو نرو. بری حس میکنه -

 .خیلی ترسیدی

 ثلفقط میخوام بدونم چرا. اگه دشمنی داره بیاد جلو م -

 ادم دشمنیش رو بکنه. سنگ و شیشه و ترسوندن مال

 .قدیماست

 اران گوشی اش را برمیدارد

 .االن میگم بچه ها برن سراغش تو نگران نباش -

 اکتای به صندلی تکیه میزند و پلک هایش را روی هم

 میفشارد. سرش تا حد مرگ درد میکند و حمام اول

 دش راصبحی هم که رفته مزید بر علت شده و سر در

 بدتر کرده. اران با چند نفر از بچه های شرکت حرف

 .میزند و از آن ها میخواهد به سراغ محسن بروند

 یعنی سما آتویی پیش محسن دارد که محسن جرعت به

 خرج میدهد و همچین کاری میکند. اکتای طاقت نمی

 اورد

 من باید خودم برم اینجوری -

 .نمیشه

 حواست هست تو کیتو بری سراغ اون؟ اکتای  -

 هستی و اون کی هستش همینم مونده فردا بیان بزنن

 تو سر در روزنامه ها و سایت ها که تاجر بزرگ رفته



 

185 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 سراغ یه پادوی خرده ریز برای دعوا. میدونی خیلی ها

 منتظرن یه همچین حرف مسخره ی راه بیفته؟

 اکتای نچی میکند. این طرف و ان طرف اتاق میرود که

 تش طاق میشود و مشتی محکم به دیواردر اخر طاق

 میکوبد. طوری که استخوان های بیرون زده ی

 .انگشتانش به درد می آیند

 اروم باش داداشم. خودم درستش میکنم. باشه؟ تو -

 .فقط اروم باش

 از اتاق بیرون میزند. شیرینی بچه دار شدنش را خراب

 کرده بودند. به عمارت برمیگردد و سریع به اتاق

 .ش میرود. هشتاد درصد این اتاق فقط دکور بودکار

 مسائل اصلی جای دیگری بود. در را قفل میکند و

 همانجا کنار در روی زانو هایش مینشیند. دومین کاشی

 لق را بلند میکند و دکمه ی قرمز رنگ را میفشارد. با

 فشرده شدن دکمه کمد کنار اتاق جلو می اید و گاو

 بلند میشود و رمز گاو صندوق اصلی بیرون می اید.

 صندوق را که اثر انگشت هایش بود وارد میکند. تمام

 اسناد مهم و اشیا قیمتی را توی کیفش خالی میکند و

 .کیف را سر جای خودش که زیر میز بود قرار میدهد

 همه چیز را سر جایش برمیگرداند. از اتاق بیرون می

 گویداید. اران در حال باال امدن از پله هاست که می
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 .پیدا کردن آدرسشو. خیلی دور نیست. رفتن سراغش -

 اکتای با زبان لب هایش را جمع میکند

 .برم خرده شیشه هارو جمع کنم. میره تو پا -

 .خطرناکه

 .ما که ادم نیستیم -

 اکتای بی حوصله میگوید

 اصال حوصله ندارن اران. تا این ماجرا حل نشه اصال -

 .شوخی نکن با من

 اتاق مخصوص وسایل نظافت میرود. تی وبه طرف 

 جارو را برمیدارد و اران کمکش میکند

 گفتم که حلش میکنم. چرا انقدر زود داغ کردی. مگه -

 بار اولته؟ یادت نیست؟ حتی ماشینتم آتیش زدن. یه بار

 .منو دزدیدن

 اکتای کمر راست میکند و تی را میان دستانش جابجا

 میکند

 شمنمه به این دلیل. االن ولیانموقع میگفتم یارو د-

 یارو رو کال سر و تهش دوبار دیدم و هر بار هیچ

 .مشکلی باهم نداشتیم

 اران چند ثانیه مکث میکند

 میتونه مشکلش ال ای باشه. عشق ال آی به تو -

 اکتای اخم میکند
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 این وسط به من چه؟ -

 .رقیب عشقیشی. از شمر بدتری براش -

 ید بدم؟ بعدشم خانواده خودتاوان یکی دیگه رو من با -

 .پسره گفتن نه. به من چه

 .ارام شروع به تمیز کردن زمین میکند

 .گفتم شاید -

 باهم زمین را تمیز میکنند و خرده شیشه هارا توی

 .سطل میریزند. اکتای سنگ را میان مشتش میگیرد

 این سنگ رو یه جوری خراب کنم تو سرش. تا -

 .غلط اضافی نکنهبفهمه تو حریم خانواده ی من 

 اران تنها نگاهش میکند. دلیل دیگری هم بود، فقط

 .نمیدانست

 سما کش و قوسی به بدنش میدهد. از سر گرسنگی

 بیدار شده بود. دیروز شام چندانی نخورده بود و حاال

 حسابی گرسنه اش بود. دوش میگیرد و لباس هایش

 را با ست اسپورتش عوض میکند و کاله هودی اش را

 .میکشد. حال شال و روسری نداردسرش 

 از اتاق بیرون می اید. هیچ اثری از خرده شیشه ها

 نیست و هنوز هم برایش سوال است که صبح اینجا چه

 خبری بوده است. در اتاق را که میخواهد ببندد یاد

 محسن می افتد. با بهم خوردن نقشه اش منتظر حرکتی
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 تاقاز جانب محسن بود و حاال... سراسیمه به ا

 برمیگردد و گوشی اش را برمیدارد. هشت تماس بی

 پاسخ از جانب محسن داشت و بعد از آن تنها یک پیام

 جوری رو سرت اوار بشم که یاد بگیری واسه من "

 "زرنگ بازی در نیاری

 دست و پاهایش یخ میزند. روی صندلی میز توالت

 فرود می اید. گوشی میان دستانش میلرزد و پیام را

 میخواند. زنگ بزند یا نه؟ بی توجه باشد بهتربارها 

 .است؟ در حال حاضر مغزش هیچ جوابی نمیدهد

 اکتای جلو میرود 

 سما از توی آینه اکتای را میبیند. اکتای جوابش را

 میدهد

 .باید مواظبتون باشم دیگه. اینجوری خیالم راحت تره -

 سما تنها به لبخندی کوتاه اکتفا میکند. کاش اکتای

 د و کمی او را راحت بگذارد. استرس وجودش رابرو

 گرفته و اگر اکتای فقط چند ثانیه دیگر اینجا بماند، همه

 چیز را لو میدهد

 .من میرم اتاق طراحیم -

 .اکتای با تعجب نگاهش میکند

 داری فرار میکنی ازم؟ -

 نه. فقط میخوام یکم طراحی بکشم. یه چندتا ایده تو -
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 .ذهنمه

 تکان میدهد. سما از اتاق بیرون میزنداکتای تنها سر 

 .و نفس عمیقی میکشد. داشت میمرد توی آن اتاق

 وارد اتاق طراحی اش که میشود، در اتاق را قفل میکند

 و پشت میزش مینشیند. گوشی اش را توی دستش

 !میگیرد و دوباره آن پیام را باز میکند. لعنتی

 دستش روی شماره اش میلغزد و چیزی نمیگذرد که

 صفحه از صندوق پیام هایش به صفحه ی تماس تغییر

 میابد. بوق میخورد اما جوابی نمیگیرد. نچی میکند و

 تلفن را روی میز پرت میکند. لعنت به تو محسن! لعنت

 !به تو

 آران سریع لباس هایش را میپوشد و بدون انکه به

 اکتای خبر دهد از خانه بیرون میزند. حاال یادش امده

 مان پسری بود که سما را با او تویبود محسن ه

 رستوران دیده بود. پشت موتورش مینشیند و از

 عمارت بیرون میزند. شماره ی رضا را میگیرد و

 گوشی را توی جیبش قرار میدهد و برای صحبت کردن

 از ایرپادش استفاده میکند

 چیشد رضا؟ -

 .ما پیششیم االن آقا. چیزی نمیگه. میگه من نبودم -

 .دارین خودم االن میامنگهش  -
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 .چشم آقا-

 تماس را قطع میکند. سرعتش را بیشتر میکند و خیلی

 زود خودش را به خانه ی محسن میرساند. یک واحد

 شیک و تمیز در یکی از برج های معروف شهر. با

 تماس خود محسن میتواند از البی رد شود و این یعنی

 .محسن چندان نسبت به این مالقات بی میل نیست

 به واحدش که میرسد، در نیمه باز است و میتواند

 رضا و چند نفر دیگر را ببیند که باال سر محسن

 ایستاده اند. داخل میشود و محسن با تمسخر نگاهش

 میکند. چه بهتر! کارش آسان میشود و همین امروز

 .همه چیز را لو میدهد و تمام

 ورضا جلو می اید و اران از آنها میخواهد که بروند 

 .کمی اینجا را خلوت کنند. خیلی زود خانه خالی میشود

 اران یکی از صندلی های میز غذاخوری را برمیدارد و

 مقابل محسن قرار میدهد. روی صندلی مینشیند و

 خودش بحث را شروع میکند

 اولین بار با زن داداشم توی رستوران دیدمت. چند -

 وانباری هم قبال دیده بودمت، سالهای دور، به عن

 دختر خالم. امروزم اینجوری. خودت بگو دوست 

 چی تو زندگی ما دیدی که برات انقدر جالبه؟

 محسن به مبل تکیه میزند
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 نمیترسی از اینکه حقیقت رو بدونی؟ -

 .دروغی وجود نداره که از حقیقت بترسم -

 محسن ابرو باال می اندازد

 قتااوم. خوبه که به زندگیت اعتماد داری. اما گاهی و -

 خونه تکونی الزمه. یهو دیدی یه سری چیز ها سر

 .جاش نیست

 خیلی خونسردم که با ادمی که به خودش جرعت داده -

 .آرامش داداش منو بزنه بهم این شکلی صحبت میکنم

 کاری کنند خیلی آدم خوبیم که نگفتم همینجا 

 که تا آخر عمرت یادت نره. پس بهتره

 .مثل آدم حرف بزنی

 من نیستم. اصال  بالیی سرش بیاریاونی که  -

 میدونی بذار از اول بهت بگم. هشت سالم بود ننه بابام

 ازم طالق گرفتن.. بابام شب ها دیر می اومد خونه. یه

 میفرستاد خونه ی این و اون سری روزام منو 

 داره پدر میشهگذشت وگذشت تا یه روز فهمیدم ای دل غافل! بابام 

 دوستش داشت میگفت  ه. اینو از حرف هاش که ب

 فهمیدم. اون زمان بازم نفهمیدم

 جریان چیه. بزرگ که شدم فهمیدم 

 میگن چی انموقع تازه فهمیدم به بچه ی اونجوری 

 بابام تازه مرده بود و توی بی پولی غرق بودم. رفتم -
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 سراغ دختره. دختر هیچی نمیدونست و وقتی بهش

 گوشه یگفتم جریان چیه، یه چند روز افتاد 

 بیمارستان، با دوستش یه پولی جور کردن دادن بهم که

 من چیزی به باباش نگم و من با اون پول رفتم خارج،

 !خودشم گذاشت رفت شیراز. عذاب وجدان داشت

 آران با اخم نگاهش میکند و کاش زودتر تمام کند این

 .داستان مسخره را

 زندگیوقتی از خارج برگشتم اووو... دیدم خانم چه  -

 !برا خودش بهم زده

 دست آران به نشانه ی سکوت باال می اید و میگوید

 حرف هات به آل ای رو باور کنم یا اینایی که میگی -

 رو؟

 محسن پوزخند غلیظی میزند

 .گفتم که. بی پول بودم. ال ای رو تو کافه دیده بودم -

 شنیدم پولداره گفتم حداقل میتونه خرجمو بده. یه

 .الکچری ساختن که سخت نیستزندگی الکی 

 آران نفس عمیقی میکشد. با بد موجود کثیفی روبه

 .روست

 دوست داری اون دختره بدونی کیه؟ -

 .آران تنها سکوت میکند

 همون دختری که تو رستوران با من دیدی. داشت بهم-
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 ...مدارک یه مزایده ی مهم رو میداد. البته تقلبی بود

 ...میکردم اخراجم کرد باختم... اونی که باهاش کار

 االنم صاحبخونه گفته بریزم بیرون تا خودش منو

 .نریخته بیرون

 تن آران یخ میزند و دیگر هیچ نمیشنود. باورش

 نمیشود. یعنی... اکتای از این ماجرا خبر دارد؟ محسن

 با نامردی تشر میزند

 نهداداشت تو کار زرنگه، ولی تو زن گرفتن  -

 خاندان ایرانی دستفکر نکنم بدونه. 

 !همچین دخترینمیذاره روی یه 

 نفس آران باال نمی آید با خشم بلند میشود و فریاد

 میزند

 من میدونم و تویه درصد اگه زر مفت زده باشی  -

 محسن میخندد

 دروغ نی. تلفنم رو نگاه کن. همین پیش پای تو انقدر -

 .زنگ زد که تلفنم داشت سوراخ میشد

 وی میز است اشاره میکند. خمبه گوشی اش که ر

 میشود و رمز گوشی را میزند و سپس لیست تماس

 هایش را به آران نشان میدهد

 ...نگاه کن. تازه پیامکم داده -

 .پیام را باز میکند و رسما آران سقوط میکند
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 چی میخوای از جونم؟ من نمیدونستم اون مدارک "

 "اصلی نیست. چی میخوای دیگه؟

 تانش میفشارد. خشم کل وجودش راگوشی را میان دس

 پر کرده. چطور توانسته! اگر اکتای بنابر احتیاط

 همیشگی اش عمل نمیکرد و مدارک اصلی را توی

 همان گاو صندوق نمایشی قرار میداد چه اتفاقی می

 !افتاد

 گوشی را با ضرب روی میز رها میکند. محسن دست

 دیوانهبردار نیست و همچنان اصرار دارد این پسر را 

 .تر بکند

 اعتمادی نیست. االن نشد بعدا یه همچین کساییبه  -

 میکنه. انوقت تو میمونی نامردیجوری میاد به داداشت 

 و یه داداش افسرده. هر چند شنیدم خیلی غیرتیه، شاید

 .هم یه داداش قاتل

 آران به سمتش حمله ور میشود و انگشت هایش را

 دور گلوی محسن قفل میکند

 از زندگیشون میکشی بیرون. سایه ات رو همپاتو  -

 اون دور و برا نمیبینم. وگرنه یه کاری میکنم واسه یه

 .ساعت راحت التماس زمین و زمان رو بکنی

 دست محسن باال می آید و با ضرب انگشتان آران را از

 دور گلویش آزاد میکند
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 جای این قمپوز در کردن ها بهتره بری مواظب اون -

 .نکنه فریب کاریاشی بار دوم زن داداشت ب

 بیشرف اونم تو مجبور کردی؟ -

 .محسن بلند میخندد

 داری خودتو گول میزنی؟ هر خری اومد به آدم گفت -

 .برو خودتو بنداز فالن چاه باید بره بندازه؟ نه داداش

 سعی کن هیچوقت خودتو با این حرف ها و خیاالت گول

 اداشت بگهنزنی. اون میتونست بیاد حقیقت رو به د

 ولی نگفت. زندگی که با دروغ شروع شده باشه یه

 .روز همون دروغ هم نابودش میکنه

 آران با نوک پایش ضربه ای محکم به مبل میزند

 .دهنتوببند در  -

 دیگر نمی ایستد. از خانه بیرون میزند و همان لحظه

 ایستد یرضا جلوی پاهایش م

 چیکار کنیم آقا؟ -

 .جا رفت. بیست و چهار ساعتهدنبالش باشین. هر  -

 .هر کاری کرد بهم خبر میدین. گزارش روزانه کامل

 رضا سر خم میکند

 .رو چشم آقا -

 آران دوباره سوار موتورش میشود. دستی به

 صورتش میکشد. هنوز باورش نمیشود. سما چطور
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 توانسته چنین مسئله ی بزرگی را از اکتای و پدرش

 ا زیادی توی دروغمخفی نگه دارد. مگر میشود! ی

 گفتن خبره است یا اینکه زیادی شانس دارد که تمام

 .کائنات با مهره ی او چرخ خورده اند

 کالهش را روی سرش قرار میدهد و گازی به

 موتورش میدهد. به عمارت نمیرود. االن اگر اکتای را

 ببیند طاقت نمی اورد و حساب نشده عمل میکند. به

 کمی فکر کند و تمام جوانبیک جای دنج نیاز دارد تا 

 کارهایش را بسنجد. اگر بگوید چه میشود و اگر

 .نگوید چه اتفاقی می افتد

 ن خیابان های شهر راوجایی پیدا نمیکند. همانطور داغ

 باال و پایین میکند. بی هدف کنار اتوبان نگه میدارد و

 .پیاده میشود. به گاردیل های کنار اتوبان تکیه میزند

 مرگ درد میکند. کاش میتوانست دادسرش در حد 

 .بزند. اما هیچ کاری نمیتواند بکند

 حاال که سما حامله است، واقعا دست و پایش بسته

 است. آوازه ی عشق برادرش را به آن دختر همه

 .شنیده اند. عشق بی پایان و بی حد و حساب

 دوست ندارد زندگی برادرش را خراب کند اما این

 !دروغ! نه

 محسن دروغ میگوید. شاید همه ی اینها اصال شاید
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 ساخته ی تخیالتش باشد. شاید هدف محسن این باشد

 که فقط و فقط آرامش این خانواده را بهم بریزد. مگر

 .میشود چنین مسئله ی سالها مخفی بماند

 چشم هایش با انگشت هایش میمالد. 

 دوباره روی رکاب ماشینش مینشیند و به

 صی ندارد تنها زمانی چشم بازراه می افتد. مقصد مشخ

 .میکند که مقابل عمارت ایستاده است

 موتورش را گوشه ی حیاط پارک میکند. فعال هیچ

 تصمیمی ندارد. شاید اول با خود سما حرف بزند. از

 پله ها باال میرود و میتواند صدای داد و فریاد اکتای را

 بشنود

 این مردیکه غلط میکنه به تو زنگ میزنه.  -

 .و آبادشو میارم جلو چشمشجد 

 سریع در را باز میکند. باز مخاطبش سماست. سمایی

 که ترسیده ایستاده و تنها نگاهش میکند

 ...اکتای اون خارج زندگی میکنه واسه هم -

 اکتای اما امان نمیدهد

 خارج زندگی میکنه شعورش اومده پایین؟ غلط -

 میکنه به یه زن متاهل اصال زنگ میزنه. اون چه

 !نسبتی با تو داره؟ جز اینکه دوست بابات بود

 آران جلو میرود
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 چیشده؟ -

 اکتای با شنیدن صدای برادرش عقب میکشد. سینه

 اش از شدت نفس های عمیقش تند تند باال پایین

 .میشود

 .سکته میکنی داداش من -

 .سکته کنم بهتر از این نکبت که من دارم -

 .ی نیستسما بغض میکند. امروز اصال روز خوب

 ...خانم رفته نشسته یه جوری -

 سما طاقت نمی آورد

 رفتم نشستم چی؟. بابا یارو شصت -

 سالشه.نصف عمرشو اونور بوده. قطعا رفتارهاش با

 تو فرق داره. اکتای خسته ام کردی. اون از دیروز که

 زدی گوشیمی انداختی تو آب. گفتم بدرک. اومدم گوشی

 چی نگفتم. بسه دیگهقدیمم رو برداشتم یه کلمه هی

 اعتمادی اکتای. تموم کن! خسته شدم دیگه از این بی

 هات! اطمینان نداری بهم طالق بده برو. برو و مجبور

 .نباش این نکبت رو تحمل کنی

 بغضش به گریه تبدیل میشود. انجا نمی ایستد و خودش

 را دوان دوان به اتاق میرساند. اکتای نفس عمیقی

 اشاره اش را روی گیج گاهشمیکشد و دو انگشت 

 میگذارد
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 .نمیدونم دیگه چیکار کنم -

 آران نمیخواهد دخالت کند اما به نظرش گاهی اوقات

 اکتای زیاده روی میکند

 یکم خونسرد باش داداش من. خودتو اذیت میکنی -

 .فقط

 .اکتای عقب میرود و روی مبل میشیند

 نمیتونم ببینم یه خر دیگه ی باهاش صمیمی حرف -

 میزنه. دست خودم نیست. ولی خوشم نمیاد جز خودم با

 .دیگه ی گرم بگیره سک

 اران کنارش مینشیند

 این مالکیت طلبیت ممکنه اذیتش کنه. اینجور ادم ها -

 .یهو یاغی میشن. انوقت کل دردسرش فقط واسه توئه

 اکتای چیزی نمیگوید. خودش هم بهتر میداند که گاهی

 .اما... دست خودش نیستوقت ها زیاده روی میکند. 

 دلش میلرزد وقتی لبخند و نگاه سما را روی فرد

 .دیگری میبیند. آن فرد هیچ تفاوتی برایش ندارد

 االن باید برم نازکشی؟ -

 آران با خنده شانه باال می اندازد. اکتای نچی میکند و

 بلند میشود. به سمت اتاقشان گام برمیدارد و اران به

 میماند. باید ته توی همه چیز را درراه رفته اش خیره 

 .بیاورد



 

200 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 تقه ای به در اتاق میزند و در را باز میکند. سما پشت

 و رو روی تخت خوابیده و سرش را توی بالشت فرو

 .برده

 

 !خانمی -

 سما غری میزند 

 !هیچی نگو -

 چرا؟ نمیگی من بی تو نمیتونم سر کنم؟ نگاهتو ازم -

 میگیری؟

 میدهد سما پلک روی هم فشار

 ا االن که حاملهصاز رفتارهات کامال مشخصه. خصو -

 .ام. جای اینکه نازمو بکشی، داد میکشی

 

 !سما -

 سما نگاهش میکند. 

 ! اینجور موقعمال منی! نگاهت! صدات! خنده هات تو فقط -

 .ها نمیتونم مالیم رفتار کنم. سعی کن درکم کنی

 سما سکوت میکند. اکتای دستی ال به

 .موهایش میکشدالی 

 نمیخوام اذیت شی. دوست ندارم دلت بشکنه. خوشم -

 ...نمیاد ناراحت باشی. اما

 برمیگردد و محکم میگوید
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 .من عاشقتم! هوم؟ عاشقتم -

 پروانه ها دور قلب سما چرخ میخورند و طوری ذوق

 .میکند که کاسه ی چشمانش از اشک پر میشوند

 نیم خیز میشود 

 !باز ب زبونمردک جذا -

 اکتای میخندد و شانه باال می اندازد

 گفتم یه سری حقایق رو یادآوری کنم. حاالم پاشو -

 .دست و صورتتو بشور. میخوایم بریم بیرون

 به سمت در میرود که سما صدایش میکند. می ایستد و

 نگاهش میکند. سما با عشق میگوید

 !هیچوقت به دوست داشتن من شک نکن. هیچوقت -

 

 میزند و از اتاق بیرون می اید. به سمتاکتای چشمکی 

 اتاق لباس هایشان میرود و لباس تن میزند. سما هم

 سریع اماده میشود. اکتای که پله ها را پایین میرود

 رو به آران میگوید

 پاشو -

 آران سر از گوشی باال می اورد

 .شما برید. من با بچه ها قرار دارم -

 تنهایی نیاز دروغ میگفت. قرار نداشت. فقط به یک

 .داشت تا اساسی فکر کند

 باشه. میریم فشم همون جای همیشگی. احیانا -
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 .تونستی بیا

 آران تنها سری تکان میدهد. اکتای اول بیرون میرود و

 به دنبالش سما از عمارت خارج میشود. اکتای که پشت

 .فرمان مینشیند سما روی صندلی شاگرد جاگیر میشود

 میکند. لباس پوشیدنشاکتای زیر چشمی نگاهش 

 مطابق خواسته اش نیست اما سعی میکند کمی کوتاه

 .بیاید

 قد نود گفتی گفتم ایراد نداره ولی این به زور هشتاد -

 .میشه

 سما نگاهی به شلوارش می اندازد. راست میگوید این

 شلوار زیادی کوتاه است اما به تیپ مام استایلش

 .زیادی می آید

 عوض کنم؟ -

 ین را به حرکت در می اورد و با نگاهی بهاکتای ماش

 سما از حیاط خارج میشوند. سما خوشحال از اینکه

 مجبور نشده لباس هایش را عوض کند

 .لبخندی میزند و به صندلی تکیه میزند

 .حداقل یکم شالتو بکش جلو -

 سما با خنده کمی شالش را جابجا میکند

 ایراد نگیری ول کن نیستی نه؟ -

 تصنعی میکنداکتای اخمی 
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 نیم وجبی همین جوریشم فکر میکنن دخترمی. این -

 .شکلی لباس میپوشی هم که دیگه بدتر

 سما بلند میخندد

 بذار هرچی فکر میکنند بکنند. مهم اینه من عاشقتم -

 !و تو بیشتر

 اکتای لبخندی میزند

 مطمئنی من بیشتر؟ -

 سما سری تکان میدهد. اکتای نگاهش را معطوف

 کندخیابان می

 .بچه پررویی دیگه -

 !دست پرورده ایم سلطان -

 اکتای تنها میخندد. این دختر کل دنیا و دین و ایمانش

 !بود. شیرینک عسل

 فردا میریم دکتر. آزمایش و این داستان ها. میگم -

 .بیان خونه ازت آزمایش بگیرن

 .خودم میرم. سخت نیست که -

 من با اینبذار اول دکتر معاینت کنه بعد. به نظر  -

 .جسه ی ضعیفت یه استراحت مطلق میخوره به پات

 ...بابا شدن زیادی به این مرد می آید

 !کاش دختر باشه -

 بشه گوله ی آتیش مثل تو. دوتایی باهم کال منو -
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 .خاکستر کنین

 یا پسر باشه، بشه مثل تو، دو تایی باهم دلبری کنین -

 .برام

 اکتای لب هایش را با زبانش تر میکند

 کم زبون بریز -

 

*** 

 با دیدن دسته گل بزرگ و جعبه ی بزرگ قلبی شکل از

 ذوق جیغ خفه ای میکشد. دسته گل بزرگ رز های

 قرمز که به ردیف باال رفته اند و پایین آنها جعبه ی که

 یه سمتش را شکالت های رنگارنگ و سمت دیگرش

 گوشی سه دوربینه ی معروف با ان رنگ گلد جذابش

 .تهقرار گرف

 ناباور به اکتای نگاه میکند

 !وای اکتای این خیلی خوبه -

 اکتای تنها با لبخند و لذت نگاهش میکند. چند دقیقه

 قبل از رسیدنشان به اینجا اران پیام داده و گفته بود که

 .سوپرایز درخواستی اش را آماده کرده و فرستاده

 سما گوشی را برمیدارد

 خوشت اومد؟ -

 !نیاد. عالیه اکتایمگه میشه خوشم  -

 !خوشحالم که دوست داشتی -
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 سما رو به روی اکتای مینشیند. این قسمت از

 .رستوران اکتای، مخصوص به خودشان چیده شده

 خصوصی ترین قسمت رستوران که دید کاملی به

 .طبیعت فشم دارد

 سما جعبه ی گوشی را کنار میگذارد. دو دستش را

  روی میز قرار میدهد

 دوست دارم اکتای! نه بخاطر این هدیه! بخاطرخیلی  -

 تمام لحظاتی که پشتم بودی. تنهام نذاشتی. باهام همراه

 بودی. بخاطر تمام این لحظات ازت ممنونم اکتای. تو

 اومدی بهم ثابت کردی که فرشته ها لزوما موی بلند

 خوشگل ودو تا بال ندارن. فرشته های میتونن موهای

 جذاب داشته باشنجو گندمی و یه لبخند 

 .زبون نریز وروجک -

  سما میخندد. گارسون داخل می آید 

 . سینی مخصوص همیشگی شان را می اورد و

 بعد از اینکه کل میز را با مخالفات و کباب های مختلف

 پر میکند میرود. اکتای چنگال را برمیدارد و تکه ای

 کباب دنده را برمیدارد آن را به سمت سما میگیرد

 .ی بخور زود سیر نشیخال -

 سما چنگال را از دست اکتای میگیرد

 !تا صبح بخورمم تموم نمیشن اینا -
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 .دو نفری االن! قد دو نفر بخور -

 سما انگشتش را باال می اورد با ناخن انگشت شستش

 نوک انگشتش را نشان میدهد

 !نفر دوم االن انقده -

 اکتای کره ی آب شده را روی کباب ها میریزد

 ین انقده قرار بیاد آتیش به جون من بندازه؟هم -

 چرا؟ -

 کباب را داخل دهانش میگذارد و منتظر جواب اکتای

 .میماند

 .چون قراره نه ماه دیگه. گریه کنه بهونه بیاره، کال تو رو ازم بگیره -

 خودت چی؟ از االن میدونم اگه دختر باشه قرار -

 براش بال بال بزنی؟

 ببندی. پیرهن قرمز تنش کنی،موهاشو خرگوشی  -

 ...الی گل های عمارت بدوئه. بیاد بغلم

 سما از زیر میز ارام با نوک کفشش ضربه ی به پاهای

 اکتای میزند

 .بفرما! نیومده نیگا. داری واسش ذوق میکنی -

 د اخه  -

 اکتای کمی خم میشود

 کل شهر میدونن شاه نشین قلبم تویی. چند بار بگمت-

 تا بفهمی؟
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 با لب هایش را روی هم فشار میدهد سما

 !روزی یه بار بگی بسه -

 اکتای به صندلی اش تکیه میزند. اشاره ی به غذاها

 میکند و میگوید

 .بخور -

 خودش بلند میشود و کنار در می ایستد. جعبه ی

 سیگارش را از توی جیبش بیرون میکشد 

 . سیگار را روشن میکند و گوشه ی لبش قرار

 وزی می افتد که میخواست با سما ازدواجمیدهد. یاد ر

 کند. تحقیق کوچکی انجام داده و بزرگترین و مخفی

 ترین راز زندگی اش را فهمیده بود و حاال از آن روز و

 ساعت منتظر بود تا سما خودش بیاید و راز زندگی اش

 .را بگوید

 ...اگر مردش بود

 ...اگر تکیه گاهش بود

 ...اگر پشتیبانش بود

 ...دوستش داشتاگر 

 .باید اعتماد میکرد و حرف میزد

 این راز سر به مهر شده ای را که سما نقشی در آن

 !نداشت را باید میگفت و تمام میکرد

 سیگارش را تا انتها میکشد و فیتله اش را توی سطل
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 کوچک کنار در می اندازد. کتش را مرتب میکند و حاال

 ی میز خوردهسما تا انجا که میتوانست از غذاهای رو

 .بود

 بریم دور بزنیم یا میشینی؟ -

 دوست نداشت خیلی اینجا بماند. کمی حس خفگی

 داشت. حسی که با استرس پیام محسن ترکیب شده بود

 و حس میکرد چیزی در اعماق وجودش میجوشد و او

 .را به نابودی میکشاند

 .بریم دور بزنیم. حوصله ام سر میره یه جا باشم -

 میگوید. سما کیفش را روی دوششاکتای چیزی ن

 تنظیم میکند و بلند میشود. چند قدم که جلو میروند، ال

 آی مقابلشان قد علم میکند. اکتای به وضوح جا

 سقوط را تجربه میکند، سمیخورد و سما یک لحظه ح

 اگر یک روزی ماجرا لو برود و اکتای او را رها کند

 قطعا ان روزطاقت دیدن این زن را کنار مردش دارد؟ 

 !روز پایان اوست

 سالم -

 ال ای است که سالم میدهد. اکتای زودتر از او جوابش

 !را میدهد و سما با کمی تاخیر

 حوصله ام سر رفته بود. گفتم بیام رستوران تو. فکر -

 !نمیکردم اینجا باشی
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 اکتای لبه ی کتش را ارام کنار میزند و دستش را توی

 جیب شلوارش سر میدهد

 .لی وقت بود نیومده بودم. گفتم ببینم در چه حالهخی -

 ال ای نیشخندی میزند

 .کاش قد رستوران بودم -

 بالفاصله سرش را به سمت سما میچرخاند

 شما خوبی؟ -

 .سما به زور خودش را حفظ کرده است

 .ممنونم -

 ال ای سری تکان میدهد و رو به اکتای میگوید

 وی راه. اومدنراستش اکتای من ماشینم خراب شد ت -

 بردنش کلینیک من االن ماشین ندارم. منو تا یه

 مسیری میرسونی؟

 اکتای ناچار میشود. خوشش نمی اید یک زن را اینجا

 .تنها رها کند

 .چرا که نه -

 .ال ای خوشحال از بهم زدن دو نفریشان کنار میکشد

 اکتای جلوتر حرکت میکند و سما کمی عقب تر از او و

 .قدم عقب تر از آن هاال ای چندین 

 به اخرین پله که میرسند. خودش را عمدا روی زمین

 میکوبد و جیغ بلند میکشد. اکتای با فکر اینکه نکند
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 سما باشد هول شده و روی پاشنه به عقب میچرخد که

 با دیدن ال ای نفسش را با حرص بیرون میدهد. ال ای

 طوری سر و صدا میکند که کل ادم های اطراف

 شان میکنند و همین مسئله کمی اکتای را معذبتماشای

 میکند. اکتای جلو میرود و کنار ال ای روی قرار

 میگیرد

 چیزی شده؟ -

 ال ای صورتش را جمع میکند

 .فکر کنم پام دررفت -

 میتونی راه بری؟ -

 .نمیدونم -

 

 زنگ میزنم یکی از دوستام بیاد باهم بریم -

 .بیمارستان

 کنداکتای ماشین را روشن می

 .نمیخواد حاال. باهم میریم -

 .اکتای نمیچرخد تا لبخند شرور روی لب هایش را ببیند

 .به در تکیه میزند و همچنان به نقشش ادامه میدهد

 سما پوفی میکشد و سرش را به پشتی صندلی تکیه

 .میزند

 منو برسون خونه اکتای. سرم درد میکنه؟ -

 اکتای زیر چشمی نگاهش میکند
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 تو؟ چرا؟ خوبی -

 اره خوبم. فکر کنم هوای اونجا نساخت بهم. منو -

 .برسون خونه. خودتون برین

 برایش سخت بود اما حداقل جلوی چشم هایش نمیدید

 .باشه -

 .چیزی نمیگوید و ماشین در سکوت سختی فرو میرود

 سما را به عمارت میرساند. کمی که از محله شان دور

 نگه میدارد که ال میشوند، اکتای ماشین را کنار خیابان

 ای میگوید

 رسیدیم؟ -

 اکتای روی صندلی به سمتش میچرخد

 .قدیمی ال آی. خیلی قدیمی. برو پایین -

 ال ای ناباور نگاهش میکند

 من دارم از پا درد میمیرم. تو چی میگی اکتای؟ منو -

 .برسون بیمارستان

 تو پات درد میکنه؟ کولی بازی های تو رو همه -

 اگه پا توی در رفته بود صدات تا اون سرمیدونن. االن 

 تهرون رفته بود. ال آی من چهل سالمه. بچه نیستم که

 با این ادا ها بخوای منو بترسونی یا هر مسئله ی دیگه

 .ای.. برو پایین ال ای

 ال ای که نقشه اش را تمام شده میبیند صاف مینشیند
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 میشنوم تونمخنده هادیدی.طاقت نیاورد ببینه. آنوقت من، صدای  -

 پسر خاله. من از فوالدم؟

 .سرش را جلو میبرد

 !چی نداشتم اکتای؟ چی نداشتم که اون بچه داره -

 دوست داشتم اکتای! عاشقت بودم! کم بود

 !برات؟میگفتی دوزشو میبردم باال

 اکتای پلک روی هم فشار میدهد

 .بیخیال شو ال ای -

 تبدیل بهال ای بغض میکند اما سعی میکند این بغض 

 .اشک نشود

 .نمیذارم. نمیذارم همینقدر راحت زندگی کنی -

 با حرص پیاده میشود و اکتای تا گم شدنش میان مردم

 و ماشین ها با نگاه دنبالش میکند. مشتی به فرمان

 میکوبد و نفسش را رها میکند. این دختر دیوانه اش

 .میکند

 اماشین را به حرکت در می اورد و خیلی زود خودش ر

 به عمارت میرساند. خوب میداند که سما اکنون چه

 حال مزخرفی دارد و دوست ندارد به این حال مزخرفش

 دامن بزند. وارد عمارت که میشود سما روی کاناپه

 نشسته و مشغول دیدن تلویزیون است. با صدای در

 عمارت و با فکر اینکه آران است بدون انکه سر
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 بچرخاند میگوید

 چایی رو هم تازه دم کردم. بریز بیاراکتای نیست.  -

 .بخوریم من حال ندارم

 اکتای لبخندی میزند و میگوید

 خود اکتای باشه چی؟ -

 سما با شنیدن صدای اکتای متعجب سر میچرخاند و با

 دیدنش چشم هایش گرد میشود. او االن باید در

 .بیمارستان میبود

 نرفتی؟ -

 را روی مبلاکتای کتش را از تنش در می اورد و ان 

 پرت میکند

 .تو واسم مهم تر بودی -

 سما میخندد و میپرسد

 حالش خوب بود؟ -

 اکتای جلو میرود. مقابل سمایی که روی مبل باال امده

 می ایستد. 

 !تو به فکر خودت باش! اون همیشه حالش خوبه -

 !من به قربونت جذاب من -

 .خدا نکنه -

 دردسر هایاکتای دوست ندارم بخاطر من توی  -

 مامانت بی افتی. خوب میدونم چقدر روی مامانت
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 .حساسی و این دعوا ها چقدر روی روحیت اثر میذاره

 

 الکی بود. خودشو زمین زده بود خلوت من و تو رو -

 .خراب کنه

 سما سکوت میکند. اکتای مبل را دور میزند و کنار

 سما مینشیند. 

 یری پیشپس فردا میرم ترکیه. میمونی خونه یا م -

 بابات؟

 سما شانه باال می اندازد

 آران اینجاست باهاش میمونم دیگه. شاید بگم تینا -

 .بیاد. نغمه هم فکر کنم امروز فردا بیاد

 اکتای خم میشود واز توی ظرف میوه ی روی میز

 سیبی برمیدارد

 انقدر ذهنم مشغول بود که اصال حواسم از آران و -

 !نغمه پرت بود

 برادر زادتو که نمیخوای فراموش کنی؟و مارکوس!  -

 بگم حس خوبی ندارم باور میکنی؟ -

 چرا؟ -

 چطوری میشه اینا این همه مدت حتی یکبار هم باهم -

 تلفنی حرف نزدن. مگه میشه آدم این همه مدت از

 خانوادش دور باشه و دل خانواده و بچشو نخواد؟ از

 .هر طرف نگاه میکنم مشکوکه
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 اندازدسما ابرو باال می 

 منم خیلی دقت کردم. اما خب. شرایط زندگی اونا فرق -

 داره. هرچی باشه جفتشون خارج زندگی میکنن و به

 شرایط زندگی توی اونجا عادت کردن و خودشونو با

 محیط و اعتقادات اونجا وفق دادند. میدونی که زیاد

 !پابند این مسائل نیستند مثل ما

 زنگ میزد. زنگ روآران اونجا بود هر روز به من  -

 نمیتونست پیام میداد. اون ادمی نیست که بخواد توی

 .بیخبری سر کنه

 تا نغمه نیاد هیچی نمیتونیم بگیم. شاید تو زیاد بدبینی -

 .و گیر میدی

 باز گفتی؟ -

 سما با خنده میگوید

 خب راست میگم. تو همون اولش از من خوشت نمی -

 .دیاومد. چپ راست تو شرکت بهم گیر میدا

 

 پدر سوخته از همون اولش دوست داشتم. تو شرکت -

 رعایت یک سری مسائل رو نمیکردی اعصابمو

 میریختی بهم. نسبتی هم نداشتیم که. خودمو با گیر دادن بهت راحت

 .میکردم

 .چی مثال؟ اهان یادم اومد. اون کت کرمی رو میگی -

 چقدر اون روز هعی به کارمندا گیر دادی لباس مناسب
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 بپوشین. 

 

 منم میخواستم خفه ات کنم. اونو با چه فکری پوشیده -

 بودی؟

 .خوشگل بود که -

 اکتای چپ نگاهش میکند و گازی به سیب میزند. سما

 و دوست دارد میخندد

 برای این مرد ومردانگی هایش بمیرد. دنیا یک همچین

 مردی برایش کم گذاشته بود که حاال دارد. با وجود

 همه چیز کامل است اکتای حس میکند

 اصال هر زنی باید همچین مردی داشته باشد. مردی که

 دنیا را برایش چون عسل شیرین بکند. دنیا بدون مرد

 که معنا ندارد. یکی باید باشد که بدانی تکیه گاهت

 هست. پناه روز های غم بارت هست. یکی که واژه به

 واژه برایت کتاب عشق را معنا کند. پادشاه باشد وتو

 .راحت توی قلمروش قدم بزنی

 .در عمارت باز میشود و آران وارد میشود

 .سالم بر کبوتران عاشق -

 سما  جواب سالمش را میدهد. اکتای

 توی همان حالت نشسته اش میپرسد

 کجا بودی شما؟ -

 آران نزدیک می آید
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 ول تو کوچه خیابون.  -

 

 

 ودتمام تالشش را میکند تا مشکوک رفتار نکند. باید ز

 .زمینه ی تنها شدنش با سما را فراهم کند

 

 چمدانش را که میبندد غم کل وجود سما را میگیرد. به

 میز توالت تکیه میزند و اکتای چمدانش را کنار دیوار

 میگذارد

 .بهت زنگ میزنم. فردا هم میان دنبالت تا برین دکتر -

 آران هم باهات میاد. تا شما برگردین خدمه میان. توی

 فقط خانم استخدام کردم که راحت باشی. واسهخونه 

 خرید و امورات بیرون فقط یه نفر آقاست که اونم توی

 .خونه باغ ته عمارت میمونه

 سما بی توجه به توضیحات اکتای تنها میگوید

 من االن دقیقا به فکر اون یه هفته و دلتنگی -

 .مزخرفشم

 اکتای لبخندی میزند

 .یامبرمیگردم عشقم. نمیرم که ن -

 چیکار کنم این یه هفته رو بدون تو! کی غر بزنه؟ -

 کی بگه مانتوم کوتاهه؟ کی بگه اون ابریشم هارو بکن

 تو شالت. ها؟ کی بگه اینارو دقیقا؟
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 اکتای اخمی مصنوعی میکند

 خودمو اماده کرده بودم یه اساسی قربون صدقه ام -

 .بری بچه

 سما میخندد و با دلبری میگوید

 

 واسه بودنم بایدی. هوایی واسه نفس تو. آبی! -

 کشیدنمی. خاکی، واسه زندگی کردنمی. آتیشی واسه

 .دلگرم شدنمی. تو کل هست و نیست این دنیایی من

 میدونی قبل تو! درد داشتم درمون نداشتم. خونه -

 .داشتم آرامش نداشتم. زندگی داشتم اما مرده بود

 دیاومدی. شدی درمون. شدی ارامش. شدی حیات. ش

 نفس شدی بند بند وجودم. شدی تمام

 زندگی. چه جوری ستایشت کنم که الیقت باشه؟

 .تو باش. همیشه باش -

 بهم اعتماد داشته باش سما! از من، از این دل، -

 .مطمئن باش

 !هستم -

 

 

 .خیلی خوابم میاد -

 .بخواب. من برم پیش آران بیام -

 از اتاق بیرون می اید. آران توی بالکن
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 و با لبتاپ ش مشغول است. با باز شدن در نشسته

 عمارت سریع لبتاپ ش را میبندد و به اکتای نگاه

 میکند

 مزاحمت شدم؟ -

 .نه بابا. بیا بشین -

 اکتای کنار آران مینشیند

 نغمه نیومد؟ -

 .چرا. دوشنبه اینجاست -

 اوکی. فردا میتونی با سما بری دکتر؟ -

 اره حتما. تو کی میری؟ -

 .صبح فردا شش -

 با هواپیمای خودت میری؟ -

 آره بابا. حوصله ی تاخیر و هزارتا داستان این یکی -

 .هارو ندارم

 .اوکی. حواسم هست -

 .فردا خدمه میاد. اونارم اوکی کن -

 .چه عجب. یه دو نفر اوردی اینجا -

 .دیگه سما استراحت کنه. شرایطش حساسه دیگه -

 .کاش منم حامله میشدم-

 میز ضربه ی به پای آران میزند اکتای از زیر

 .احمق-
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 .راست میگم خب. سال تا سال یکی نازمو نمیکشه -

 .یدونه حامله میشن. کل کائنات میشن ناز کش

 تو دلت واسه برادرزاده ات نمیسوزه؟ -

 قربونش بشم. من مثل تو بیاحساس نیستم که -

 .سراغی ازش نگیرم

 شدی؟ برام آران توی کی ازدواج کردی. کی بچه دار -

 توضیح بده

 آران چند ثانیه مکث میکند

 ..چی رو؟ گفتم که قبال من و نغمه -

 اکتای کمی به سمتش خم میشود

 تو رو من بزرگت کردم بچه. فرق راست و دروغ -

 حرف هاتو میخوای ندونم؟ میخوای باور کنم اون بچه

 ی توئه؟ درسته یکم خودسر و بچه پررویی. ولی نه تا

 .ن عمو شم و تو بابا و بهم خبر ندیاون حد که م

 .آران لبش را گاز میگیرد

 واقعیت رو بدونی فرقی توی رفتار و واکنش هات -

 داره؟ مثال فکر کنیم اون بچه ی خونی من نیست، ولی

 من دوست دارم اونو بچه ی خودم معرفی کنم و نگهش

 دارم. چه فرقی داره؟

 فرق نداره. دروغ و راستش فرق داره -

 ه. اون بچه ی نغمه است. منم قبولش کردم. چونآر -
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 .دوستش دارم

 اکتای دستی به صورتش میکشد. هر لحظه بدتر

 .میشود. حاج خانم بداند که دیگر نمیشود کاری کرد

 !میشود صحرای محشر

 حاج خانم میخوای چیکار کنی؟ -

 آران با خنده میگوید

 تو چیکار کردی؟ مهم اینه من دوستش دارم. ایرانم -

 که نیستیم. تو همین بغل گوش مامان با عشقت داری

 .زندگی میکنی. من اون سر دنیا چرا نتونم

 اکتای تنها سر تکان میدهد. دوست ندارد بیشتر از این

 پیش برود. راست میگوید. همین که او دوستش دارد

 .کافیست. مهم نیست کس دیگری خوشش بیاید

 .من میرم بخوابم. شب بخیر -

 .بخیر برو! شبت -

  لبخندی کوتاه میزند و به اتاق خوابش برمیگردد.

 

 آران اما خوابش نمیگیرد. دائم تصویر محسن و صدای

 مسخره اش توی گوشش میپیچد و همه اش عین خوره

 .جانش را میخورد

 چرا فردا نمیرسد که او با سما تنها بماند! واقعا دوست

 زدارد بداند چطور سما توانسته چنین موضوعی را ا

 اکتای مخفی کند. اکتای که برای یک منشی ساده
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 شرکت هزاران تحقیق و مشورت انجام میدهد را

 چطور توانسته سرگرم کند و این موضوع را مخفی

 .نگه دارد

 دوباره سراغ لب تاپ ش میرود. باید کمی خودش را

 مشغول کند. انقدر فیلم میبیند که دیگر هوا روشن

 میتواند بشنود. کم کم دیگرمیشود و صدای اذان را 

 سر و کله ی اکتای پیدا میشود. سریع بلند میشود و به

 اتاق خوابش میرود. او اگر متوجه شود تا االن بیدار

 بوده قطعا دست از سرش برنخواهد داشت. حساسیت

 .های اکتای را خوب میداند

 .روی تختش دراز میکشد و نمیداند کی خوابش میبرد

 باز میکند که سما توی زمانی چشم هایش را

 چهارچوب در ایستاده و صدایش میزند

 آران! پاشو دیگه. اکتایم رفت خواب موندی. دکتر دیر -

 .نشه

 آران چشم هایش را میمالد

 ساعت چنده؟ -

 هشت و نیم. اون دوتا خدمه هم اومدن. من تا جایی -

 که بلد بودم گفتم چیکار کنن باقیش رو اکتای گفت به

 .تو گفته

 .آره آره. برو میام االن -
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 سما میرود و در را میبندد. بلند میشود، آبی به دست و

 صورتش میزند و لباس هایش را عوض میکند. از اتاق

 بیرون میآید و تک تک کارهایی که اکتای گفته بود

 انجام میدهد. صبحانه میخورند و برای رفتن به دکتر

 .اماده میشوند

 .، میخوام بهت حرف بزنمسما بعد دکتر بریم یه جایی -

 سما متعجب میپرسد

 چیزی شده؟-

 .نه! فقط میخوام حرف بزنم باهات -

 .باشه -

 ذهنش به شدت مشغول میشود اما اصال به روی

 خودش نمی آورد. ته دلش یه چیزی میجوشد و تا

 گلویش باال می اید. نکند از ماجرای محسن خبر دار

 ..شده؟ به اکتای بگوید

 بریم؟ -

 

 صدای آران از فکر بیرون می آید. تند تند سر تکانبا 

 میدهد و برای لباس پوشیدن به اتاق میرود. خیلی

 سریع حاضر میشود و توی پذیرایی منتظر آران

 میماند. گوشی جدیدش را میان دستانش میفشارد. باید

 با یک بهانه ی سیم کارتش را عوض کند. پافشاری کند

 دهند.محسن لعنتی اجازه و حتی این خانه را نیز تغییر
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 .نمیدهد او در آرامش زندگی کند

 آران که کنارش حضور میابد، باهم از عمارت بیرون

 می ایند. با پا گذاشتنش به مطب دکتر همه چیز یادش

 میرود. با دیدین زن های حامله ی شکم گنده. لبخندی

 روی لب هایش طرح میگیرد. روی صندلی های خالی

 آران میگوید بهمینشیند و آرام 

 یعنی منم مثل اینا چاق و چله میشم؟ -

 آران جوابش را همانطور آرام میدهد

 

 .کال چهار پنج تا استخونی با یه روکش نازک. قطعاچاق و چله نمیشی تا این حد -

 نغمه ی خودت صد کیلوئه؟ -

 آران به خنده می افتد

 نه. ولی مثل تو هم نیست.  -

 با تهدید میگوید

 نکن که جاری بازی درارم ها! سواریه کاری  -

 هواپیما میشه چند کیلواضافه بار میدی؟

 آران سر پایین می اندازد و آرام میخندد. اکتای حق

 دارد عاشق این دختر زبان دراز باشد. با مخاطب قرار

 داده شدنشان از سمت منشی هر دویشان بلند میشوند

 .و وارد مطب دکتر میشوند

 

 ستان صمیمی و قدیمی اکتایر یکی از دودکتر همس
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 است. زنی تقریبا چهل پنجاه ساله با لبخندی زیبا از پشت میزش

 .بلند شده و منتظرشان است

 .اول سما مقابل دیدگانش ظاهر میشود و سپس آران

 کمی جا میخورد و انتظار داشت اکتای را ببیند. با سما

 خوش و بش میکند. برخورد اولشان است و تعارفات

 مرسوم را انجام میدهند. سپس رو به آراناولیه و 

 میکند و میپرسد

 جناب ایرانی خودشون نیومدن چرا؟ -

 آران لبخند متینی میزند

 .کار شدیدا واجب و از قبل هماهنگ شده ای داشتند -

 .نمیدونستیم قراره تا این حد سوپرایز شیم

 سما از خجالت سر پایین می اندازد و گوشه ی کیفش

 اتش فشار میدهد. دکتر که ابتهی نامرا میان انگشت

 داشت، میگوید

 خوبه. هر از گاهی ادم باید سوپرایز شه. خصوصا -

 .سوپرایز های این شکلی

 بلند میشود و سما را به پشت پارتیشن راهنمایی

 میکند. کمکش میکند و او را روی تخت دراز کش

 میکند. تک تک معاینه ها را با دقت و صبر انجام

 وقتی کارش تمام میشود میگویدمیدهد و 

 خداروشکر وضعیت بدنت خوبه. برات چندتا ازمایش -
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 .مینویسم. اونارو انجام بده

 بچه چطور خانم دکتر؟ -

 االن که نمیشه در مورد وضعیت بچه نظر داد. صرفا -

 فقط یه بیبی چک که مثبت شده، ناامیدت نمیکنم اما

 من بعیدامکانش هست که آزمایشت منفی باشه که خب 

 .میدونم

 منفی باشه چی؟ -

 زن لبخندی میزند

 .خواست خدا. سنی نداره هنوز که وقت زیاده برات -

 بخاطر اکتای عجله دارم -

 زن دست روی دست سما میگذارد

 .میدونم چی میگی و درکت میکنم اماتو به فکر خودت باش -

 سما تنها لبخندی میزند. بلند میشوند و سر جاهای

 .یگردندقبلیشان برم

  

 دکتر مشغول نوشتن ازمایش های الزم میشود و سپس

 هر دویشان را راهی میکند. توی ماشین که مینشینند

 آران میگوید

 تو اتاق معاینه بودی اکتای پیام داد. گفت بگمت -

 .باهاش تماس بگیری و حتما ایرپادت تو گوشت باشه

 .مثل که حرف خصوصی داره باهات

 سما میخندد
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 مینو گفت؟دقیقا ه -

 به جان خودم گفت! از داداش غیرتی من فکر کردی -

 !بعیده این چیزا؟ اصال

 گوشی اش را برمیدارد و ایرپادش را توی گوشش

 قرار میدهد. به سراغ واتس آپش میرود و روی اکانت

 .اکتای میرود. آنالین است و انگار منتظر تماس اوست

 برقرارآیکون تماس تصویری را لمس میکند و منتظر 

 شدن تماسشان میماند. خیلی طول نمیکشد که اکتای

 .جواب میدهد

 

 .سالم عشقم -

 این را اکتای میگوید. اکتایی که هنوز بیست و چهار

 .ساعت نشده دلش برای سما لک زده

 سالم جذاب من! رسیدی؟ -

 آره یه نیم ساعتی هست رسیدم هتل. اومدنی تو راه -

 و مالید به لباسم وپله های هتل یه بچه بستنیشو ر

 کثیف شد. منم کال رفتم حموم. رفتین دکتر؟

 .آره. همین االن اومدیم بیرون. چندتا ازمایش نوشت -

 چیز خاصی گفت؟ -

 نه گفت تا جواب آزمایش ها نرسه دستش اصال -

 نمیتونه نظر قطعی بده. ولی گفت وضعیت بدنم عادیه و

 مشکل خاصی وجود نداره
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 دم این شاله که خیلی بهت میادخداروشکر. باز نبو -

 رو سر کردی؟ نگفتم با این بیرون نرو؟

 .سما میخندد و انگشت سبابه اش را به دندان میکشد

 میگم هر ماه یکی دو ماه برو اونور انگار اب و -

 !هواش بهت میسازه عاشقانه هات گل میکنه

 .اجحاف میکنی در حقم. بهت عاشقانه نمیگم -

 را بدهد که زنگ در واحد اکتایسما میخواهد جوابش 

 به صدا در می اید. اکتای میگوید

 قهوه سفارش داده بودم فکر کنم اونو آوردن! وایسا -

 .االن میام

 گوشی را به گلدان کوچک شیشه ای روی میز تکیه

 میزند و بلند میشود. زاویه ی گوشی به حالتی است که

 .سما میتواند کامال راهرو و در اتاق را ببیند

 اکتای در را باز میکند اما جلو نمیرود و از همان الی

 در سفارشش را تحویل میگیرد. سما میتواند صدای زن

 جوان رسپشن هتل را بشنود. اکتای که دوباره پشت

 گوشی قرار میگیرد سما معترض میگوید

 اخرین بارت باشه که این شکلی میری جلوی اون -

 !چشم سفید ها

 !کارکن هتله سما -

 چی. هر -
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 آران بلند میخندد و سما میگوید

 اکتای برسم خونه زنگ میزنم. االن تو خیابونیم -

 .اوضاع اینترنت خوب نیست

 باشه برو. منم یه سر برم شرکت ببینم چه خبر. خودم -

 .بهت شب زنگ میزنم

 خداحافظی میکنند و گوشی را قطع میکند. همین که

 آران بهگوشی اش را توی کیفش قرار میدهد. گوشی 

 صدا در می اید. از توی جیب کتش برمیدارد و با دیدن

 شماره ی نغمه زیر لب میگوید

 !نغمه است -

 سما ابرو باال می اندازد

 چه عجب! دیگه میخواستم برم فال بگیرم ببینم کی -

 !ستاره اش می افته روی آسمون ما

 !جاری بازی در نیار -

 از صحبتتماس را وصل میکند و سما آرام میخندد. 

 هایشان پی میبرد که نغمه راهی فرودگاه هست و به

 سمت ایران می اید. آران که گوشی را قطع میکند بی

 مقدمه میگوید

 .چشمت روشن -

 !مرسی -

 !حالت چرا گرفته شد؟ زنت داره میاد مثال -

- 
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 !داره میاد! اما با عموش -

 خب چه بهتر! خانوادگی میان دیگه بیشتر آشنا -

 !میشیم

 

 نه! اینجوری که تو فکر میکنی نیستن. یعنی عموش -

 آدم درست و حسابی نیست. 

 !اوه اوه! اکتای بفهمه چی میشه -

 آره. مجبورم موقتا یه اتاق اجاره کنم تو هتل. تا -

 .زمانی که عموش اینجاست. بیارم عمارت اذیت میشین

 .فکر نکنم اکتای چیزی بگه. با مهمون کاری نداره -

 به فکر توام! توی این وضعیتت باید اره. من -

 استراحت کنی. 

 خب پس نیارش اکتای نمیتونه با این آدم کاری -

 .نداشته باشه

 

 آران سر تکان میدهد

 خودمم نمیتونم با این بشر یه جا بشینم و نزنم دک و -

 !دهنشو صاف کنم. چندش

 خانوادشون خیلی باهاتون فرق دارن؟ -

 میگه از اولش فهمیدم نغمه خودش نه. چون خودش -

 اون سبک زندگی و اون فرهنگ به درد آینده ام

 نمیخوره. اما خانوادش چرا! اصال نمیخورن. نه که
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 بگم من ازشون بیشترم، نه اصال! اما خب، از لحاظ

 .فرهنگی اختالفمون زیاده

 همین که با نغمه جوری اوکیه. چیکار داریم -

 .خانوادش کیه و چیه

 .تو فکر میکرد کاش مامانم مثل -

 سما نفس عمیقی میکشد

 از حرفم ناراحت نشو، اما همین که تو دوستش داری -

 کافیه به نظر من حتی به مامانتم مربوط نیست که نغمه

 چه جور آدمیه. من و اکتای هم میخواستیم ازدواج

 کنیم، مامانت شدیدا مخالف بود. اما خب من و اکتای

 ود تمام اختالف سلیقهباهم ازدواج کردیم و االن با وج

 و نظرها خوشبختیم. میدونی به نظر من خیلی چرته که

 بگم دو طرف باید از همه لحاظ باهم تفاهم داشته

 باشند. من بیشتر فکر میکنم که دو طرف باید به این

 قدرت درک رسیده باشند که با تفاوت هاشون کنار بیان

 مهو خوشبخت بشن. آدم ها تکه های پازل نیستند که ه

 .جور باهمدیگه جور باشند

 آران نیم نگاهی سمتش می اندازد

 میدونی وقتی اکتای اومد سراغت گفتم بیست سال -

 ازت کوچیکتره و ممکن اذیت شی. گفت شاید اون

 بیست سالش باشه، اما بیشتر از سنش میفهمه! االن
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 .میبینم راست میگه

 .شما دو تا لطف دارین -

 لوس نشو. چیزی میخوری؟ -

 نه. دلم هیچی نمیخواد. میخوام فقط برم خونه تا -

 .خدمه ها گند نزدن تو خونه

 آران سر باال می اندازد

 نه بابا. اونا خیلی ساله با اکتای کار میکنن اما تو -

 .شرکتش، به حساسیت هاش واردن

 میخوای واسه نغمه یه جشن کوچولو بگیریم؟ -

 بدون اکتای میتونی؟ -

 ای؟ ساعتشو طوری تنظیم میکنیمکی گفته بدون اکت -

 .که اکتای کاری نداشته باشه و اسکایپ میکنیم

 .خوبه! موافقم -

 

 باشه پس. برو سمت الهیه اونجا همه ی کارهامون -

 .رو به دوستم بگم انجام بده

 .آران چیزی نمیگوید و به سمت الهیه راهی میشوند

 ترتیب جشن کوچک ده بیست نفره ای را میدهند و

 .ن نزدیکشان را دعوت میکننددوستا

 کارهایشان که تمام میشوند وقت ناهار رسیده. ناهار را

 .توی یک رستوران میخورند و سپس به خانه میروند

 همانطور که آران گفته بود خدمه به کارهایشان وارد
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 بودند. نام یکی از خدمه ها که قرار بود کارهای سما را

 .انجام دهد، کبری بود

 یانسال و خوش بر و رو. وقتی سما لباسزنی تقریبا م

 هایش را عوض میکند با دمنوشی در دستش وارد اتاق

 میشود. سما لبخندی به رویش میزند

 .داشتم می اومدم پایین -

 .عیب نداره خانم. شما استراحت کنید. خودم میام -

 ماگ دمنوش را روی میز عسلی قرار میدهد و میگوید

 .هم توش ریختم واسه آرامشتون خوبه. عسل -

 .دستتون درد نکنه -

 کبری خانم میخواست برود که سما صدایش میزند

 میشه بشینین چند لحظه؟ -

 کبری خانم برمیگردد و روی صندلی کنار تخت مینشیند

 جانم خانم؟ -

 چند ساله با اکتای کار میکنید؟ -

 .جونم براتون بگه حدودا بیست سالی هست -

 شرکتش کار میکنید؟بیست سال؟ چه زیاد! تو  -

 خدمات شرکتشون بله دست منه که خب فعال به یکی -

 .دیگه سپردن

 !پس بهتون خیلی اعتماد داره -

 ...اقا به من لطف دارند. راستش همسر قبلی اقا هم -
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 به اینجای حرفش که میرسد استاپ میکند. خراب کرده

 بود بد خراب کرده بود. این را روی زرد دخترک تایید

 .میکرد

 کبری خانم برای اینکه گندی که زده را جمع کند با من

 من میگوید

 راستش من! منظوری نداشتم! فقط!.... خانم -

 سما به زور لب میزند

 شو... شوخی بود دیگه؟ -

 خانم فقط نشون ساده بودن! اونم هیچکس در جریان -

 !نبود! فقط من میدونستم و خود اقا و اون خانم

 میکند. چنگی به رو تختیافت فشارش را خوب حس 

 میزند

 چرا؟ چند سال پیش؟ -

 !خیلی زیاد! آقا بیست و پنج سال بیشتر نداشتند -

 سما بزاق دهانش را قورت میدهد

 میشه... تلفن منو بدی؟ -

 خانم واقعا بهم نریزین. کال ایشون و اون خانم دو ماه -

 هم دیگه نبودن. نمیدونم چی بودنامزدبیشتر 

 .یه مدت بعدش خودکشی کرد و مرد بینشون. خانمه

 .خودتونو ناراحت نکنین

 !لطفا گوشیمو از روی میز بدین -
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 صدای بلندش و تحکم کالمش او را مجبور میکند تا بی

 .چون و چرا گوشی را بدهد و از اتاق بیرون بزند

 نیامده گند زده بود. با اینکه اکتای به او گوشزد کرده

 اما بازهم زبانش بود که هیچ نگوید و سکوت کند

 .زیادی چرخیده بود و همه چیز را خراب کرده بود

 دست های سما طوری میلرزد که نمیتواند حتی گوشی

 را نگه دارد. چندین بار گوشی از دستش رها میشود و

 روی تشک می افتد. باز گوشی را برمیدارد و باز همان

 .حال و روزش تکرار میشود

 .ش بهم خوردهدهانش خشک شده و کل حال و روز

 .احساس تهوع دارد و میخواهد همینجا عق بزند

 باالخره گوشی را میان دستانش نگه میدارد و شماره

 ی اکتای را میگیرد. خیلی طول نمیکشد که اکتای

 جوابش را میدهد

 ...جانم؟ سما زنگ -

 سما نمیگذارد ادامه دهد

 .باید باهات حرف بزنم -

 اکتای نگران میشود

 چیزی شده؟ -

 میتونی حرف بزنی؟ -

 .آره یه لحظه -
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 اکتای گوشی را پایین می اندازد و از جمع اجازه

 .میگیرد و به بالکن ساختمان میرود

 .جانم بگو! نگرانم کردی سما -

 !اکتای -

 اکتای مینالد

 جون به لبم کردی! چیشده؟ -

 منو دوستم داری؟ -

 اکتای نفسش را رها میکند

 !وای سما! وای -

 و بده! دوستم داری؟جواب من -

 نظر خودت چیه؟ -

 !نداری -

 اکتای جا میخورد

 خل شدی؟ یا هورمون هات باال پایین شده؟ -

 سما بغض میکند

 ..اکتای! من -

 میخواهد بگوید من از اینکه قبل من تو را کس دیگری

 دوست داشت و حتی به عنوان همسرت بود متنفرم اما

 زندگی اش راقورت داد! خودش بزرگترین حقیقت 

 مخفی کرده بود چه انتظاری از این مرد چهل ساله

 داشت؟ که در طول کل چهل سال عمرش حتی سمت



 

237 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 زنی نرفته باشد؟ مگر امکان دارد؟

 اکتای سریع میگوید

 سما! برو استراحت کن. منم زود برمیگردم ایران -

 باشه؟

 میشه گوشی رو قطع نکنی بری جلسه حرف بزنی -

 .صداتو بشنوم

 تای به خنده می افتداک

 !بخدا دیوونه ای -

 سما اصرار میکند

 !جون من -

 اکتای ناچار میگوید

 !باشه! باشه -

 گوشی را توی جیب کتش قرار میدهد و سر جلسه

 .برمیگردد

 .دراز میکشد ا روی بلندگو میگذارد سما تماس ر

 این مرد را دوست داشت. خیلی زیاد هم دوست داشت

 .دن هایشبا تمام بد و خوب بو

 

 دوست داشتن او شبیه خوردن یخمک های قرمز و

 نارنجی رنگ توی یک ظهر داغ تابستانی بود، زمانی

 که توپت را توی حیاط همسایه انداخته بودی و ناچار و

 درمانده مانده بودی. یخمک ها میشدن امید و راه
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 نجاتت! طوری مشغول میشدی که از یاد میبردی توپ

 توسط چاقوی بی رحم همسایهنازنین سبز و سفیدت 

 تکه پاره شده 

 طاق باز دراز میکشد. اکتای گاهی به ترکی چیز هایی

 میگوید و گاهی سکوت میکند. اشک از گوشه ی

 .چشمش روان میشود و توی موهایش ناپدید میشود

 .طول میکشد تا جلسه ی اکتای تمام میشود

 دیوونه خانم هنوز اونجایی؟ -

 خطاب کرده او را از عالم خودشصدای اکتای که او را 

 بیرون میکشد. دستی به گونه های خیسش میکشد

 !اره اینجام -

 قربونت بشم من چته؟ -

 !دلم تو رو میخواد -

 !زود میام -

 

 .میدونی اکتای! یهو دلم برات لرزید همین -

 قربون اون دلت! به فکر جیب منم باش که قراره پول -

 اخت کنم هوم؟تلفنتو با این همه رومینگ پرد

 !بی ذوق! پاشو برو واسه بچه ات سیسمونی بخر -

 دخترونه بخرم یا پسرونه؟ -

 !دخترونه بخر. حسم میگه دختره! میکشه به خودم -

 توی یه نفر کم دمار از روزگارم در میاری یه نسخه -
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 ی دیگه هم میخوای اضافه کنی؟

 س از کاسه! حیف اون مشکی هامراقب باشآره حاجی جونم! چشماتو  -

 .درشون بیارم

 اکتای لبخندی میزند

 تهدیدم میکنی؟ -

 !هشدار بگو -

 !چشمای من که هر جارو نگاه میکنن تو رو میبینن -

 شما این زبونو نداشتی چیکار میکردی؟ -

 .یه نیم متر از زبون تو رو برمیداشتم-

 سما میخندد

 !برو استراحت کن دیگه! منم برم حموم -

 نرو به کبری خانم بگو بیاد توی اتاقباشه. تنهایی  -

 ...بعدش برو حموم. در حمومم کامل نبند. بعد حمومم

 از این همه حساسیت های اکتای خنده اش میگیرد

 اکتای! بچه ام مگه؟ -

 .یکی یدونه تو رو دارم! بده میخوام مراقبت باشم -

 برو دیگه. یکم دیگه باهات حرف بزنم مجبورم پاشم -

 .بیام استانبول

 .باشه. تنها نری ها! مواظب باش -

 .باشه عزیزم -

 خداحافظی میکنند و سما تلفن را قطع میکند. یعنی با
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 آن زن هم همین شکلی رفتار میکرد؟ برایش عزیزم و

 قربانت شوم میگفت؟

 روی تخت نیم خیز میشود. باید خودش را جمع و جور

 کند. هر چه بود برای گذشته ی اکتای بود. مهم االن

 اوست و کنار هم هستند. نمیتواند گالیه لست که ماا

 کند که چرا همان اول ها نگفته و از او پنهان کرده

 بود. چون خودش رازی دو چندان بزرگتر را پنهان

 .کرده است

 .بلند میشود. باید خودش را برای امدن نغمه آماده کند

 از اتاق بیرون می آید. به شدت گرسنه اش هست و

 میرود پا توی آشپزخانه که میگذارد کبریدلش ضعف 

 ا هیچ بهمدیدنش کم مانده که آب شود. اما سخانم با 

 .رویش نمی اورد. انگار نه انگار اتفاقی افتاده است

 کبری خانم یه چیزی میدین من بخورم؟ -

 کبری خانم از رفتار سما جا میخورد. انتظار داشت جار

 و جنجال به پا کند

 .چشم خانم -

 .برایش غذایی آماده میکند و میز را میچیند سریع

 همین که میخواهد از آشپزخانه بیرون برود سما

 میگوید

 .بمونید. یکم حرف بزنیم -



 

241 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 کبری خانم یا ترس و اضطراب روی صندلی مقابل سما

 مینشیند. سما تکه ای از فیله ی سوخاری شده را برش

 میزند و تو همان حال میپرسد

 یست با اکتای اشنا شدم و ازدواجمن یکسال بیشتر ن -

 کردیم. هنوز با خیلی از عادت ها و خصوصیات اخالقی

 اکتای اشنا نیستم. ازتون میخوام کمکم کنید. شما

 سالهای زیادی باهاش کار کنید و قطعا ببشتر از

 .هرکس دیگه ای اکتای رو میشناسید

 کبری خانم که خیالش از موضوع صحبتشان راحت

 عمیقی میکشد و میگویدمیشود. نفس 

 واال اخالق های خاص زیاد دارند. مثال اصال -

 خوششون نمی آد یکی از کارکنانش مشکلی داشته

 باشه و به ایشون نگه! کال از پنهان کاری خوششون

 نمی آد. از این که یکی باهاشون مشورت نکرده یه

 کاری رو انجام بده هم چندان استقبال نمیکنند. کال آقا

 ده گرفته شدن خوششون نمی آد. فکر کنم ایناز نادی

 موضوع توی زندگی شخصیشون حساسیت بیشتری

 داشته باشه؟

 پنهان کاری! مشورت نکردن! نادیده گرفتن! تک تک

 اینکار هارا انجام داده بود و واکنش اکتای را

 .نمیدانست
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 توی شرکت تا حاال عصبی شدن؟ -

 هی به درکبری خانم لبش را به دندان میگیرد و نگا

 می اندازد تا مطمئن شود کسی آنجا نیست. سپس

 میگوید

 آخ آخ خانم! فکر کنم آقا تا حاال بد باهاتون برخورد -

 نکردن! کال خانم اگر میخواین زندگیتون همیشه

 اینطوری آروم بمونه، از اعتمادشون سو استفاده

 نکنین. نه که جسارت کنم خدمتتون ها نه من غلط

 اعتماد آقا رو داشته باشین. مطمئن بکنم. اما همیشه

 .باشین مثل پروانه دورتون میگردن

 دست و پای سما یخ میزند و تکه ی مرغی که قورت

 .داده بود توی معده اش شروع به جوشیدن میکند

 چرا! اتفاقی افتاده بود؟ -

 واال آقا قبال یه حسابداری داشتند که گویا بهشون -

 ه آقا سرشون گرم شدهخیلی اعتماد داشتند. یه مدت ک

 بود ایشون از نبود آقا و اعتمادشون سو استفاده کردند

 و یکسری اطالعات شرکت رو داده بودند به شرکت

 های رقیب. آقا دشمن زیاد دارند! خیلی زیاد. بعد اینکه

 !این موضوع رو فهمید. بلوایی شد که چشتون نبینه

 !در حدی که اون حسابدار کال از ایران رفت

 ابرو باال می اندازدسما 
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 تا این حد؟ -

 بله. آقا همونطور که مهربونن بشدت هم عصبی -

 میشن و غیر قابل کنترل. اینارو گفتم چون به نظرم اینا

 مهم تر از بقیه ی مسائل بودن. عاشق خوب آدمی

 شدین خانم. یه تکیه گاه همیشگی و یاورتون. کل دنیا

 شه پیشتونهم تنهاتون بذارن مطمئن باشین اقا همی

 .میمونن

 سما به زور لبخندی میزند. بشقاب را کنار میکشد و

 میگوید

 .ممنونم ازتون. من میرم یکم توی حیاط بشینم -

 بلند میشود و اول گوشی اش را برمیدارد و سپس به

 .حیاط میرود. اول به سراغ صندوق پیام هایش میرود

 شماره ی محسن نحس را لمس میکند و برایش

 تو نیمتونی با اکتای در بیفتی. دست از سر "مینویسد 

 من و زندگیمم بردارد. لطفا! زنگ نزن پیام نده،

 "!سراغی از من نگیر

 پیام را میفرستد و سپس کل پیام هایش با او را پاک

 .میکند. نفس عمیقی میکشد و روی صندلی مینشیند

 گوشی اش دوباره میلرزد و ته دلش چیزی سقوط

 .میکند

 که یراحتی! اون چهار تا کاغذ نا! به همی "
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 دادی دستم میدونی با زندگیم چیکار کرد؟ هوم؟ فکر

 "!کردی راحت میذارم گند بزنی به زندگیم

 با وجود ترسی که داشت مینویسد

 به من ربطی نداره. وقتی میخواستی با اکتای در "

 بیفتی باید توی ذهنت اینو نگه میداشتی که اکتای به

 ".اطالعات نمیده دست کسیهمین آسونی ها 

 "ی نداره، کار تو سخت تر میشه به من ربط "

 پیام را که میفرستد گوشی اش را خاموش میکند. به

 صندلی اش تکیه میزند و نگاهش را به پدرش که با

 .پوزخندی نگاهش میکند میدوزد

 !ثمره ی عشقتون ها! داره جز میزنه واسه شوهرش. وفاداری بلده -

 یخندد و یقه ی پیراهنش را صاف میکندسیامک بلند م

 .مامانش هم وفادار بود! من گولش زدم -

 محسن اخم در هم میکشد

 تکراری که نیمخوای عمل کنی؟ -

 سیامک نچی میگوید

 نه! عادت ندارم به کارای تکراری. هیجان دوست -

 دارم. خصوصا اگر اون هیجان از این نوع باشه! گفتی

 ارده؟کل دارایی اکتای چند میلی

 محسن با همان پوزخندش میگوید

 .میلیارد؟ رقمی نیست براش! برو باالتر -
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 سیامک ابرو باال می اندازد

 ی خودمی! میدونی کجا بخوابی که زیرت آببچه  -

 !نره

 .دست پرورده ایم سلطان -

 هر دویشان سکوت میکنند و سیامک توی ذهنش به

 !رقم ثروت اکتای فکر میکند

** 

 میکشد و گوشی اش را روی میز رهاسما پوفی 

 میکند. کاش خودش را جمع و جور کند و کارهای فردا

 .را انجام دهد

 فردا نغمه میرسد و شک ندارد وقت برای سر خاراندن

 نخواهد داشت. بیخیال آن مردک مزخرف میشود و بلند

 میشود. به عمارت برمیگردد و لباس میپوشد. به سالن

 ن جایی که همیشه تمامیآرایشی اش میرود و از آ

 خدماتش را بصورت خصوصی انجام میدهد، نیازی به

 نوبت ندارد. مقابل آیینه می ایستد و دست داخل موهای

 مشکی اش میکشد. الناز با لبخندی پشت سرش قرار

 میگیرد و میگوید

 نظرت با یه رنگ توپ چیه؟ -

 !نمیدونم نظر اکتای چی میتونه باشه -

 یه الیت کاراملی برات در میارمخب سوپرایزش کن!  -

 هوم؟
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 !یران نیست اخهکتای اا -

 الناز دست هایش را روی شانه ی سما قرار میدهد و

 کمی او را میفشارد

 چقدر ازش میترسی دختر جون! نترس اتفاقی نمی -

 افته! فوقش خوشش نمیاد و میایی یه رنگ پر کالغی

 !راحتمیزنیم روی موهات و تمام! همینقدر آسون و 

 سما با تردید شانه باال می اندازد

 !باشه -

 الناز چشمکی میزند و او را به سمت قسمت رنگ و

 الیت میبرد. خودش کارهایش را شروع میکند و با

 ظرافت و تمیزی تمام انجام میدهد. نتیجه ی کارش

 انقدر خوب است که تمام افراد توی سالن میخ موهای

 .بلند و رنگ شده ی او میشود

 الی موهایش رنگ مشکی اش را حفظ کرده و هربا

 .ازگاهی خطوط نازک کاراملی رنگ به چشم میخورد

 اما انتهای موهایش کامال کاراملی است. با ذوق دستی

 .به موهایش میکشد

 !خیلی خوب شد -

 الناز دست به سینه میشود

 شبیه فرشته ها شدی! بیا برات لیفت ابرو و مژه هم -

 !خیلی بی نظیر میشیانجام بدم! شک نکن 
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 سما تند تند سر تکان میدهد. بد نیست که تغییری به

 چهره اش بدهد. نوک انگشت را روی استخوان فکش

 .به حرکت در می اورد

 فعال میخوام صورتمو از گردی بودن در بیارم و یکم -

 .زاویه بدم بهش. به نظرم خیلی خوب میشه

 !اجازه بگیریآره. البته یادت نره از شوهرت حتما  -

 با تمام شدن حرفش بلند میخندد. سما اخم میکند و به

 سمتش برمیگردد

 داری مسخرم میکنی؟ -

 نشانه ی تسلیم دست باال می اورد هالناز ب

 !نه! جاست یه شوخی بود -

 !صدرصد باهاش مشورت میکنم -

 .الناز ابرو باال می اندازد و سپس از اتاق بیرون میرود

 ل نمیکند و خیلی زود به خانهسما نیز خیلی معط

 برمیگردد. شیرینی هایی که سفارش داده بودند رسیده

 .بود و مانده بود تزئیناتی ریز که خودش انجام میداد

 آران با دیدنش که داشت پله ها را باال می امد میگوید

 کجا یهو رفتی؟ -

 سما لبخند پهنی میزند

 !مبرسرفتم یکم به خودم  -

 گفت مشکلی برای طرف قراردادش شوهرت پیام داد! -
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 !پیش اومده و فعال جلسه ها و کاراشون کنسل شده

 !شب برمیگرده

 سما چشم هایش را گرد میکند

 جان من؟ -

 .باور کن! به تو هم زنگ زده مثل که جواب ندادی -

 هینی میکشد و سریع گوشی اش را از کیفش بیرون

 برایشمیکشد. ده میس کال و چند پیام از طرف اکتای 

 آمده! لعنت به تو محسن! بخاطر آن مردک گوشی اش

 را سایلنت کرده بود و حاال این گند را باال اورده. خوب

 میدانست که اکتای به جواب ندادن پیام و زنگ زیادی

 حساس است. شماره ی اکتای را میگیرد و گوشی را

 .به گوشش میچسباند و به سمت اتاقش میرود

 وی گوشش میپیچدبالفاصله صدای اکتای ت

 چرا جواب نمیدی؟ نگفتم منو بی خبر نذا از خودت؟ -

 اونم توی این شرایطت؟

 سما وارد اتاق میشود و دررا میبندد

 !ببخشید. رفته بودم سالن! نشنیدم -

 سالن؟ برای چی؟ -

 !میایی میبینی! سوپرایزه -

 اکتای همانطور جدی میگوید

 میدی. خوشماوم! اخرین بارت باشه که جواب منو ن -
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 نمیاد از اینکار. اوکی؟

 سما بغ کرده جوابش را میدهد

 !باشه -

 اکتای تماس را قطع میکند اما ته دلش شور عجیب

 دیدن سما و سوپرایزش میچرخد! لعنتی انقدر وابسته

 اش شده که حتی نمیتواند بیست و چهار ساعت بدون

 !او سر کند

 ستدل توی دلش نیست! طوری وابسته ی این مرد ا

 که دوست دارد هر لحظه و هر ساعت مقابل چشمانش

 .باشد

 نگاهش را به ساعت می اندازد. چهل دقیقه ی پیش

 زنگ زده و خبر داده بود که پروازش فرود آمده و

 توی راه هست. آران هم به بهانه ی کارهای آمدن نغمه

 هم بیرون رفته بود و بیشتر هدفش تنها گذاشتن این دو

 .بود

 

 شدن در های اصلی عمارت که به گوششصدای باز 

 میرسد دوان دوان به سمت پنجره ی بزرگ و سر تا

 سری میرود. ماشین اکتای را میتواند بییند که وسط

 عمارت متوقف میشود و اول راننده اکتای و سپس خود

 .اکتای پیاده میشوند

گر به خیلی دوست دارد بدود و وسط حیاط ، اما خوب میداند که با این وضعیت ا
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 حیاط

 سرش می یاکتای بالیبرود، قطعا 

 اورد. از پله ها پایین میرود و به محض باز شدن در

 جیغ میشد 

 میگویداکتای با خنده 

 !وروجک من -

 

 .عشق دلم! دلم برات یه ذره شده بود -

 .اکتای تازه متوجه تغییرات سما میشود

 اخم میکند و میپرسد

 موهاتو رنگ کردی؟ -

 ت داخل موهایش میکشدسما با ذوق دس

 !نگاه کن چقدر خوشگله و بهم میاد -

 اکتای با حفظ اخمش قدمی جلو میرود

 نگفتم بدون اجازه من حق نداری دست به موهات-

 بزنی؟

 سما جا میخورد

 !کوتاه نکردم که فقط رنگشون کردم -

 هرچی. مشکی موهات چشون بود مگه رفتی قهوه -

 .ای مالیدی روشون

 را میدهددلخور جوابش 

 !قهوه ای نیست کاراملیه -
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 .هر چی! میری میگی پاک کنه -

 مگه میشه؟ -

 !یه مشکی میزنه روش -

 قدم برمیدارد و از کنار سما رد میشود و غر میزند

 بزنی تو اعصاب من؟ ندسوپرایزت این بود؟ نیومده گ -

 کبری خانم سالم کوتاهی میدهد و وقتی اوضاع را نه

 .دوباره به آشپزخانه برمیگرددچندان خوب میبیند، 

 سما که حسابی از دست او کالفه شده بود، بی توجه به

 حساسیت اکتای به حیاط عمارت میرود و روی صندلی

 مینشیند. به درک او خوشش نمی اید با این سر ووضع

 توی حیاط باشد، مگر همه چیز را باید او دوست داشته

 باشد

 بیاید و سعی کند اکتای که منتظر بود سما پشت سر او

 که راضیش کند، با حس نبودن شما شوک میشود. کمی

 .صبر میکند و راه آمده اش را برمیگردد

 از توی پنجره که سما را میبیند، حس میکند سرعت

 گردش خون در بدنش دو برابر میشود. قدم هایش را

 تندتر برمیدارد و وارد حیاط میشود. سما زیر چشمی

 حضورش را میداند، اما به نگاهش میکند وخوب علت

 .روی خودش نمی اورد

 اکتای در را میبندد و سما وسط اتاق به سمتش
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 برمیگردد

 !برو بیرون -

 نمیرم. غلطی که کردی رو یه بار دیگه تکرار کن تا -

 !حالیت کنم سما

 سما با حرص سمتش میرود دست درار میکند و در را

 .رون بیاندازدباز میکند و میخواهد اکتای را از اتاق بی

 اما زورش به این مرد نمیرسد و اکتای حتی نیم سانت

 .سر جایش جابجا نمیشود

 ..برو بیرون. نمیخوام ببینمت -

 اکتای دیگر تسلطش را بر اعصابش از دست میدهد. در

 را محکم میبندد و قفل میکند. سما از ترس قدمی عقب

 ندمیرود اما اکتای جبران میکند و مقابلش قد علم میک

 !رو اعصابمی سما -

 بغض سما به گریه تبدیل میشود

 ...متنفرم از -

  اکتای اجازه نمیدهد حرفش تمام شود،

 ...همینجوریشم خوشگلی -

 .همینطوریشم انقدر جذابی که نفسمو میگیری -

 سما توی چشم های مرد براق میشود. اکتای ادامه

 میدهد

 همینجوریشم میترسم از اون بیرون  -
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 خودت که میرسی خوشگل تر میشی. به خودت کهبه  -

 میرسی جذاب تر میشی و ترس من دو برابر میشه و

 .اعصابم بهم میریزه

 سما مظلوم میگوید

 .ولی داری اذیتم میکنی -

 .دست خودم نیست! دلبری های تو زیاده! خیلی زیاده -

 

 

 

 

 

 .امروز تو شرکت کار زیاد دارم، دیر میام خونه -

 یادش افتاده بود نغمه امروز به ایران میسما که تازه 

 آید سریع میگوید

 .نه نه. امروز نغمه میادش. یه جشن کوچیک گرفتیم -

 اکتای اخمی از تعجب میکند

 !جدی؟ چه عجب -

 اهوم. بعد اینکه با تو حرف زدیم زنگ زد گفت -

 !میادش. با عموش

 خدا خدا میکند که ای کاش عمویش نیاید یا اگر می آید،

 .کار اضافه ی نکند
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 .باشه. سعی میکنم زود بیام. استراحت کن تو -

 بلند میشود و به سمت حمام میرود. به ورودی

 سرویس که میرسد می ایستد و دستش را به

 اسمچوب تکیه میزند. سرش را به سمت چهار

 میچرخاند

 بدون من جشن گرفته بودی؟ -

 سما میگوید

 .قرار بود باهات ویدیو کال بگیریم -

 تو هر جای این دنیا دوست داری خوش باش، چه با -

 .من چه بی من! انگاری من خوب و خوشم

 سما سر باال می اندازد

 !نچ! بدون شما خوش نمیگذره -

 اکتای میخندد

 بگیر بخواب  -

 وارد سرویس میشود. سما چشم میبندد و سعی میکند

 به حرف های کبری خانم فکر نکند. گذشته هر چه بود

 گذشته و تمام شده. شخم زدن آن هیچ چیزی را تغییر

 نمیدهد. حمام میکند و از سرویس بیرون می اید. سما

 به خواب فرو رفته و خستگی از صورتش مشخص

 است. قضای نمازش را میخواند و از اتاق بیرون می

 .اید و به سمت اتاق لباس هایش میرود
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 تلباس میپوشد و صبحانه میخورد. ساعت هنوز هف

 نشده و کل عمارت بجز کبری خانم خوابیده اند. کبری

 فنجان چایی را مقابل اکتای میگذارد و کمی این و پا و

 آن پا میکند. میخواهد خودش به گندی که زده اعتراف

 کند تا دیر نشده. اکتای که تعللش را میبیند میپرسد

 چیزی شده؟ -

 کبری لب هایش را تر میکند

 .م آقا روم سیاههراستش... یه گندی زد -

 چیشده؟ -

 .گفته بودین اون ماجرای چندین سال قبل رو نگم -

 .زبونم الل شه آقا یهو از دهنم پرید

 ...لقمه توی گلوی اکتای خشک میزند. یعنی

 چی گفتین؟ -

 کبری خانم میگوید

 فقط گفتم یه کسی بوده و رفته و همین. خانم -

 .تنخودشون خیلی دنباله ی این ماجرا رو نگرف

 با حرص پلک میبندد و میگوید

 چقدر گفتم حواستون جمع باشه. نمیخوام متوجه این -

 .ماجرا بشن. حواستون رو چرا جمع نمیکنین

 کبری خانم گوشه ی روسری اش را به انگشت میگیرد

 اقا بخدا نمیخواستیم اینکارو بکنیم، نمیدونم چیشد -
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 ...همچین غلطی کردم... شرمندم بخدا... آقا

 تای اجازه نمیدهد بیشتر از این ادامه بدهد. دستش رااک

 به نشانه ی سکوت باال می اورد و میگوید

 .بسه. برین سر کارتون فقط -

 کبری خانم با شرمندگی میرود. دو دکمه ی باالی

 پیراهنش را باز میکند و نگاهش را معطوف گوشه ی

 سالن میکند. دخترک چه کشیده وقتی فهمیده اویی

 دقیقا حال و هوای همانی را تجربه کرده کهبوده... 

 اکتای هر روز تحمل میکند؟ اطمینان نکردن و پنهان

 .کاری

 نچی میگوید و بلند میشود. به سمت اتاق خوابشان

 میرود. در را باز میکند و با دیدن سمای غرق در

 خواب، ناخواسته کاسه ی چشم هایش پر میشود. مثال

 ین دختر در آرامش زندگیکبری خانم را آورده بود تا ا

 کند. خودش با دست های خودش آرامش را از او

 .گرفته بود

  

 باال سرش میرود آرام زمزمه

 میکند

 .ببخش ماه قشنگم. اذیتت کردم -

 از اتاق بیرون میرود. باید هر چه زودتر آن

 مسئله را برایش بازگو کند و او را توهم هایی که شکی
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 .در آنها ندارد، دور کند

 خواهد از عمارت بیرون برود که آران صدایش میزندمی

 مارو ندیده کجا؟ -

 برمیگردد و توی همان که یقه ی کتش را درست میکند

 میگوید

 .به به! جناب! چشمت روشن -

 آران با خنده جلو می آید

 .شب دیر نکنی -

 !سما گفت بهم. اوکیه میام -

 گفت با عموش میاد؟ -

 آره خب بیاد. ایرادش چیه؟ -

 آران کمی مکث میکند

 .ایراد که نداره. از عموش فکر نکنم خوشت بیاد -

 چرا؟ -

 نگاه تیز اکتای او را به خنده می اندازد

 راستش، یکم زیادی اروپایی.  -

 یعنی اگر احیانا اومد اینجا و خواست با سما دست بده

 .عصبی نشو

 اکتای اخم میکند

 ش بگوانتظار نداری که براش کف بزنم؟ آران به -

 !پای پیاده برگرده ایتالیابایدتوی این خونه پا رو خط قرمز های من بذاره 
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 آران دست هایش را به نشانه ی تسلیم باال می آورد

 او داداشم چشم. چرا عصبی میشی؟ بهش میگم فقط -

 .خواستم در جریان باشی که اون کال رفتارش همینه

 .صرفا بخاطر دیدن یه شخص خاص نیست

 خاص که منظورته، کل دنیا و دارایی منه اون شخص -

 و احد الناسی چه با منظور و چی بی منظور سه ثانیه

 !بیشتر نگاهش کنه با من طرفه

 بی هیچ حرف خاصی بیرون میزند. آران رسما خنده

 .اش گرفته. سری تکان میدهد و به اتاقش برمیگردد

 هیچوقت تصورش را نمیکرد که روزی برسد که اکتای

 .حد عاشق یک نفر باشدتا این 

 اکتای از عمارت بیرون می آید و سوار ماشینش

 میشود. راننده بالفاصله شروع به حرکت میکند. با پا

 گذاشتن آن مرد به خانه اش رسما کارش در آمد. در

 اوج شلوغی شرکت باید چند روزی تعطیل کند و در

 ، نیامده مشغولیت ذهنش شدهخانه بماند. مردک 

 !است

 .یدن گوشی اش نگاهش به سمتش میرودبا لرز

 همیشه عادت داشت گوشی اش را روی کیفش روی

 پاهایش قرار میداد. با دیدن نام ال آی روی آن نفس

 .عمیقی میکشد. روز قشنگش واقعا تکمیل شد



 

259 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 آیکون سبز رنگ را لمس میکند و جواب میدهد

 بگو؟ -

 کجایی اکتای؟ -

 دصدای نگران دختر، ته دلش را میلرزان

 چطور؟ -

 .سریع بیا اینجا. مامانت حالش خوب نیست -

 چیشده؟ -

 نمیدونم. تو خونه تنهام نمیدونم چیکار کنم. زود بیا -

 .لطفا

 اکتای سریع میگوید

 .باشه باشه. زنگ بزن اورژانس اومدم -

 تلفن را قطع میکند و به راننده میگوید به خانه ی

 ت یا اینکهمادرش برود. یا واقعا حال مادرش خراب اس

 .دوز و کلک های اوست

 خیلی زود به خانه ی مادرش میرسد. به راننده میگوید

 همانجا پشت در منتظرش باشد. جلو میرود و در نیمه

 باز عمارت توجهش را جلب میکند. با خیال حضور

 ...اورژانس در را باز میکند و وارد عمارت میشود

 درسکوت سنگین عمارت ترسی ته دلش می اندازد. 

 عمارت را باز میکند و وقتی میبیند خبری از خدمه ها

 نیست متعجب صدایشان میزند
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 مامان؟ -

 تو میرود و وسط سالن می ایستد. کسی نمی آید و

 تعجبش بیشتر میشود. صدای کفش های پاشنه بلندی

 را که میشنود متعجب سر میچرخاند با دیدن ال ای

 بدنش یخ میزند. 

 .خوش اومدی عشقم -

 میکند اخم

 مسخره بازیا چیه راه انداختی؟ -

 اکتای به سمت در میرود که ال آی با ریموت توی

 دستش در را قفل میکند

 .نه عشقم. هوس فرار به سرت نزنه -

 اکتای با حرص میگوید

 .نباید به حرف توی شیطان اعتماد میکردم -

  ال آی میخندد و حاال مقابل اوست.

 ؟بریمیخوای  -

 صورتش میکشد اکتای دستی به

 ال آی ازم نخواه یه کاری بکنم که جفتمون بعدا -

 .پشیمون بشیم

 ال ای ابرو باال می اندازد

 میخوای پشیمونم بکنی؟ -

 اکتای نچی میگوید
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 .باز کن این در رو -

 !یه بار -

 !باز کن -

 ...نیم ساعت فقط -

  کنترل اعصابش دیگر دست خودش نیست.

 دختر پوزخندی میزند

 در حدته اره؟ خترهداون  -

 .حرف دهنتو بفهم -

 ال ای عصبی جیغ میکشد

 !غیرتی نشو جلوی منواسه اون  -

 اکتای انگشت اشاره اش را باال می اورد و تهدید وار

 میگوید

 یکبار، فقط یکبار دیگه دور و بر من پیدات شه ببین -

 چیکارت میکنم. آنچنان بالیی سرت میارم که مرغ های

 آسمون به حالت گریه کنن. تا فردا عصرم جلو و

 پالستو جمع میکنی میفرستمت همون جهنم دره ای که

 !بودی

 نمیرم.  -

 اکتای پلک روی هم فشار میدهد، این دختر پاک دیوانه

 شده

 .به خودت بیا -
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 !تو دیوانه ای -

 دختر با درد میخندد

 مسببش تویی. میتونی بفهمی؟ -

 

 یکشداکتای دستی به کتش م

 دیگه هیچوقت نبینمت. برو پی زندگیت. از من واست -

 .هیچی در نمیاد

 میگوید و به سمت در میرود، در را باز میکند و بیرون

 توی دلش نامردید. نفس عمیقی میکشد. حس گند میزن

 پیچیده. بعید میداند که ال ای 

 راضی بشود و برود، اما امید کوچکی داشت که

 .ش را از زندگی اش بکندامیدوار بود برود و شر

 توی ماشین که مینشیند از راننده میخواهد به سمت

 شرکت برود. گوشی اش را از جیبش بیرون میکشد و

 .شماره ی سما را میگیرد

 جانم؟ -

 سما در حالی که برس را به موهایش میکشد تلفن را

 روی میز آرایش میگذارد و صدایش را روی بلندگو

 میزندمیگذارد. اکتای لبخندی 

 خوبی؟ -

 .آره عشقم -

 کجایی؟ -
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 !تو راه شرکت -

 چقدر دیر! خیلی وقته رفتی که؟ -

 اکتای چند ثانیه مکث میکند

 .اومدم به مامان سر بزنم -

 حالش خوبه؟ -

 اره. سما؟ -

 سما برس را روی میز قرار میدهد و ماسک مویش را

 برمیدارد

 جان؟ -

 سما؟ -

 جون دلم؟ -

 سما؟ -

 میگیردسما خنده اش 

 چت شده اکتای؟ -

 اکتای میخندد

 !امشب میدونی که چطور لباس بپوشی -

 سما نگاهی توی آینه به خودش می اندازد

 .گونی با مقداری پارچه رو موهام -

 اکتای اخم میکند

 .باز شروع نکن -

 سما با خنده جوابش را میدهد
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 .حواسم هست. پوشیده و اکتای پسند -

 ...بیاداین یارو که میخواد  -

 سما که خوب میداند اکتای نگران چیست زودتر

 جوابش را میدهد

 حواسم هست.! خب؟ -

 !خیلی دوست دارم -

 !ما بیشتر آقا -

 !جان دلمی شما -

 وارد پارکینگ شرکت که میشوند اکتای میگوید

 .من رسیدم. شب میام -

 خداحافظی میکنند و تلفن را قطع میکند و راهی شرکت

 حد فاجعه درد میکند و نمیداند چطورمیشود. سرش در 

 .قرار است امروز کار کند

*** 

 چطور ممکنه همچین اتفاقی بی افته؟-

 عصبی دستی الی موهایش میکشد. چرخی به دور

 ل اکتای میگویدودش میزند و میگوید. هاشمی وکیخ

 نمیدونیم. تنها خبری که به دستمون رسیده آقای -

 .کشته شدنآلکان دیشب توی خونه ی خودشون 

 کشته شدن اون مرد یعنی اخطاری برای من و -

 !گروهم

 کشتن ایشون کار آسونی نبود! کسی که اینکار رو -
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 .انجام داده یه هدف خیلی بزرگی داشته

 !همه میدونن نبود آلکان فقط به ضرر من تموم میشه -

 هدفشون جز من کی میتونه باشه؟

 یج شدههاشمی نفس عمیقی میکشد. خودش هم کامال گ

 اما به عنوان وکیل این مرد مجبور است خودش را

 خونسرد نشان دهد تا آرامش را نیز به این مرد انتقال

 .دهد

 هنوز چیزی مشخص نیست آقای ایرانی. بهتر -

 خودتون رو نگران نکنید و ذهنتون رو برای مزایده

 ...های بعدی آماده کنین. هولدینگ پاشا

 دهد اکتای نمیگذارد حرف را ادامه

 نمیتونم خودمو بزنم به بیخیالی!بالیی که سر آلکان -

 ...اومده سر من بیاد

 حتی تصور تنها ماندن سما و کودک متولد نشده اش

 آزارش میدهد

 .نه هاشمی! باید یه کاری کرد! امنیت رو ببرین باال -

 .شرکت خونه، تا میتونین تعداد محافظ هارو زیاد کنین

 نجام میشه اما یادتون باشه،کاری که دستور میدین ا -

 امنیت سیستم های حفاظتی شرکت و منزل آلکان جز

 !قوی ترین سیستم ها بودن

 میگی چیکار کنم؟ -
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 امنیت رو باال ببریم در عین اینکه نشون بدیم همه -

 !چیز مثل سابق هستش و هیچی تغییر نکرده

 چطوری؟ -

 هاشمی مشغول توضیح دادن میشود و اکتای مو به مو

 به تمام حرف هایش گوش میدهد و در ذهنش به

 خودش یادآوری میکند که تمام این روش های حفاظتی

 را دو برابر بیشتر روی خانه اش اجرا کند. آلکان

 مجرد بود و کسی را نداشت برای همین تنها هدفشان

 خودش بود. اما جریان االن متفاوت است. میتوانند از

 .استفاده کنند سما و آران به عنوان نقطه ضعفش

 توضیحات هاشمی که تمام میشود اکتای میگوید

 باشه من مشکلی ندارم. فقط هر چه زودتر اینکار رو -

 .انجام بده

 هاشمی بلند میشود تا بیرون برود که آخرین سوال را

 میپرسد

 این اواخر در اطراف محل زندگیتون مورد مشکوکی -

 ندید؟

 آن پاره سنگ و اکتای چشم هایش را ریز میکند و یاد

 محسن می افتد. یعنی محسن میتواند نقشی در این

 ماجرا داشته باشد؟ امکان ندارد. محسن صرفا یک پا

 دوی ساده بود و با شرکتی که محسن با آنها کار
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 .میکرد، هیچ مشکلی نداشت

 .نه مورد خاصی نبود -

 هاشمی سر تکان میدهد و اجازه میگیرد و بیرون

 هاشمی نگاهش را معطوف آسمان میرود. بعد از رفتن

 میکند. یعنی چه کسی تا این حد با او دشمنی داشت که

 !کار به یک قتل رسیده

 هیچ جوابی ندارد. نگاهی به ساعتش می اندازد که

 ساعت از شش عصر گذشته است. کار زیاد دارد اما

 دوست ندارد سما را توی خانه تنها بگذارد. بلند میشود

 امروز نفس هایش سخت و و کتش را تن میزند.

 سنگین از سینه اش بیرون می آید. بنا را میگذارد به

 اینکه هوا زیادی آلوده است. اما یک دکتر و چکاپ

 .کامل را باید حتما برود

 از شرکت که بیرون می آید. خودش شخصا مشغول

 رانندگی میشود. زندگی روتین و پادشاه مآبانه را

 تجربه میکند. دستهدوست ندارد جوری حس پوچی را 

 گل بزرگی میخرد و در کنار آن جعبه گلی دیگر برای

 سما. عروسک نوازدی را هم میخرد و توی جعبه گل

 قرار میدهد. عروسکی که با فشار دادن دست تپلش

"I Love you mom " ارام میگفت 

 به سمت عمارت میرود و وقتی میرسد که آران رفته



 

268 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 دگاه بیاورد. دسته گلبود تا نغمه و عمویش را از فرو

 را کنار در ورودی میگذارد و خودش به سمت اتاق

 .خوابشان میرود

 با دیدن جعبه گل توی دست اکتای چشم هایش گرد

 میشود

 ...وای اکتای -

 با دیدن عروسک توی جعبه ته دلش ذوق میکند

 ..آی من قربونت بشم -

 جلو میرود تا جعبه را بگیرد که اکتای جعبه را عقب

 شدمیک

 .تشکر کن ازم بعد -

 سما میخندد 

 .مرسی عشقم -

 .خواهش میکنم عشقم -

 جعبه را به دست سما میدهد و نگاه سر تا پایی می

 اندازد

 .چه خوشگل شدی شما -

 همه چیز همانی بود که اکتای میخواست

 خودت راحتی توی این لباس ها؟ -

 ود اینکه میدانستجسوال را میپرسید با وهمیشه این 

 سبکی که سما دوست دارد مطابق سبک او نیست، اما
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 .دوست نداشت به او حس پوچ بودن را القا کند

 میخواست به او بفهماند که خودش و نظراتش برایش

 .مهم است

 سما جعبه را روی میز قرار میدهد

 آره. این سرهمی رو واسه تولد دوستم گفته بودم -

 !بدوزن که هیچوقت نرفتم

 اکتای میپرسد

 .چرا؟ من خبر ندارم کدوم تولد رو میگی -

 هنوز با تو آشنا نشده بودم. یعنی آشنا شده بودم، اما -

 .همسرم نبودی

 اکتای لبخندی میزند

 پس چی بودم؟ -

 سما با خنده میگوید

 .یه رئیس بد اخالق که بهم مرخصی نداد -

 اکتای کمی فکر میکند و با یادآوری آن روز سریع

 میگوید

 روز رو میگی. به شدت حرصم داده بودیآره! اون  -

 .و خیلی کار خوبی کردم که مرخصی ندادم

 .سما اخم میکند

 اون روز کلی فحشت دادم. حتی گفتم ازت متنفرم و -

 یه روز اون کت های قشنگ و اتو کشیدت رو قیچی
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 .میکنم

 من این زبون شما رو قیچی کنم چی؟ -

 

 سما میخندد. 

 

 سما قدمی عقب میرود

 نمیخوای آماده شی؟ تو -

 اکتای سری تکان میدهد

 چرا! اول باید یه دوش بگیرم بعدش. خیلی طول -

 .نمیکشه

 سما توربان همرنگ لباسش را برمیدارد و درحالی که

 آن را روی موهایش قرار میدهد، میگوید

 باشه. من میرم پایین یه نگاهی به اوضاع بندازم. تو -

 .که دیگه برسن هم خیلی طولش نده. همین االناست

 سما بیرون میرود و اکتای وارد حمام میشود. جشن

 کوچکشان کم کم به راه میشود همه چیز آماده است و

 مطابق برنامه. فقط مانده که آران برسد. تلفنش را

 .برمیدارد و تماسی با آران میگیرد

 جونم؟ -

 سما دانه ی انگور برمیدارد

 کجایی آران؟ -

 نشسته، تا بیاییم برسیم طولپروازشون تازه االن  -
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 میکشه. اکتای اومده؟

 .آره رفت حموم -

 باشه پس. نزدیک های خونه بهت زنگ میزنم باشه؟ -

 سما باشه ی میگوید و تماس را قطع میکند. روی مبل

 مینشیند و مشغول اکانت اینستاگرامش میشود. اکانتی

 که مدتهاست کم فعالیت شده. عکسی از سالن خانه

 میگیرد و استوری میکند زیرش هم کوتاهشان 

 استوری را ارسال میکند "مهمانی دو دلدار"مینویسد 

 .و گوشی را روی میز قرار میدهد

 

 

 انقدر زیر دوش میماند که صدای معترض سما را

 .میشنود

 میخوای کال نیایی بیرون؟ بمونی همونجا؟ نظرت -

 چیه؟

 میخندد

 .نه اومدم -

 شیر آب را و بیرون

 .ودمیر

 رسیدن؟ -

 االن آران زنگ زد، یه ربع دیگه میرسن. لباس هاتو -

 اماده کن. کت شلوار سرمه ایتو بپوش با اون پیراهن
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 !سفیده و لطفا کراواتشم بزن

 اکتای نچی میکند

 .بابا یه مهمونی خانوادگیه -

 هر چی اصال بگو دو نفر. بار اول میخوان ببیننت، -

 .بذار دیسیپلین باشی

 ری تکان میدهد و نگاه سر تا پایی به سما میاکتای س

 اندازد

 .امشب خون راه نندازم خوبه -

 سما لبخندی میزند

 بخاطر داداشت بیخیال باش خب؟ اون مرد سالها توی -

 .اروپا زندگی کرده و االن با فرهنگ اونجا اخت گرفته

 هیچ باور ندارم که تو یه جای خاص زندگی کردن -

 بذاره! یعنی چی مثال! یه سری توی اخالق آدم تاثیر

 .چیزا توی خونه آدمه. مثل غیرت و شرف

 الهی من قربونت شم. تو به خودت نگاه نکن که یه -

 جنتلمنی، خیلیا اینجوری نیستن و به یه تق بندن تا

 .اصالت و بود و نبودشون یادشون بره

 اکتای با آرامش میگوید

 !بلدی چطوری جمعم کنی ها -

 می اندازدسما شانه باال 

 خب. باالخره یکی باید باشه که طوری آدم رو بلد -
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 !باشه که بدون اینکه چیزی بهش بگه آرومش کنه

 اکتای چند ثانیه مکث میکند

 .نمیدونم اگه نبودی من االن تو چه وضعی بودم -

 سما چهره ی خود شیفته ی میگیرد

 !تو همون وضع داغون قبل از منت -

 اکتای میخندد 

 

 لبخند شیطنت آمیزش بیرون میرود. اکتایبا همان 

 لباس میپوشد و آماده میشود. آخر یک روز از دست

 این دختر دیوانه میشود. از اتاق بیرون می اید و یک

 راست سراغ سما میرود که کنار پنجره ی سالن

 .ایستاده و نگاهش را به حیاط دوخته

 !جاری انقدر مشتاق ندیده بودم -

 ش به حیاط است جوابش راسما همانطور که نگاه

 میدهد

 .دارم به حس شیرینی که االن دارند فکر میکنم -

 چه حسی؟ -

 بعد از مدتها میخوان همدیگر رو ببینن. وای نمیدونی -

 .چقدر خوب و دوست داشتنیه

 اکتای میگوید

 اتفاقا میدونم. من این حس رو هر روز موقع برگشتن -

 .از سر کار تجربه میکنم
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 گاز میگیردسما لبش را 

 جدی جدی میگی؟ -

 جدی جدی میگم! تو نمیدونی من چقدر دوست دارم و -

 .چقدر زود به زود دلتنگت میشم

 سما که ته دلش قنچ رفته، با ذوق کف دو دستش را

 بهم میمالد

 !نمیخوام جوابتو بدم! دوست دارم تنهایی کیف کنم -

 . همان لحظه در حیاط بازاکتای لبخندی میزند

 ماشین آران وارد حیاط میشود.  میشود و

 .وای اومدن -

 اکتای با خونسردی جوابش را میدهد

 !باشه. دیگه چرا استرس داری -

 استرس داشت! استرس همان مردی را داشت که آران

 گفته بود. میترسید اکتای نتواند

 !خودش را کنترل کند و همه چیز خراب شود

 ود و سپسباهم به حیاط میروند. اول آران پیاده میش

 مردی مسن اما شیک پوش از نظر سما و جلف و

 سخیف از نظر اکتای پیاده میشود و در اخر، دختری

 .ریز نقش با یک کودک در بغلش

 پله ها را که باال می آیند، نگاه اکتای تنها روی کودکی

 نشسته که توی بغل نغمه است و سخت مشغول خوردن
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 خونشانگشت شستش است. خوب میداند که او هم 

 نیست، اما هر چه باشد آران او را قبول کرده و یعنی

 .آن کودک جزئی از خاندان ایرانی است و برایش عزیز

 لب هایش به لبخندی کش می اید. نگاهش را صدای

 عموی نغمه از روی کودک میکند و به سمت خودش

 معطوف میکند

 !خان بزرگ عمارت! خیلی خوشبختم -

 دست خودش نیست که نگاهش که روی مرد مینشیند.

 لبخندش محو میشود و چشم هایش، چشم هایش تهدی

 آمیز روی مرد مینشیند به زور جواب میدهد

 لطف دارین ولی خانی در کار نیست. خیلی خوش -

 .آمدید

 

 آران خیلی زیاد ازتون تعریف کرده. حاال که از -

 نزدیک میبینمتون، واقعا همون جنتلمنی هستید که

 .آران میگفت

  تای تنها به زور لبخندی میزند.اک

 و شما باید سما باشید.  -

 سما سریع دست به کار میشود و رو به نغمه میگوید

 نغمه جان مشتاق دیدار بودم عزیزم، خیلی قبل تر از -

 .اینا منتظرت بودیم. خوش اومدی
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 نغمه کودک را توی آغوشش جابجا میکند و میگوید

 ازتون تعریف کرده بود خیلی ممنونم. آران خیلی زیاد -

 و حاال که باهاتون رو در رو شدم، میبینم که حق

 .داشت

 اکتای از سکوت جمع استفاده میکند

 .کم لطفی برادر من بود که آشنایمون به تاخیر افتاد -

 آران آرام میخندد و نغمه نگاهی با شرم و خجالت به

 اکتای می اندازد. فکر نمیکرد که این مردی که آران

 میگفت بزرگ خاندان است و هیچ کاری بدون نظارت

 او نمیشود انجام داد، انقدر راحت او را به عنوان یکی

 از اعضای خانواده اش قبول کند. از آران خواسته بود

 در یک فرصت مناسب موضوع بچه را به برادرش

 بگوید و همه چیز را آماده کند. آران هم همین کار را

 .ز در آرامش بودکرده بود و حاال همه چی

 با تعارف سما داخل میشوند و لحظه ی که همه رفته

 ...بودند و تنها او و اکتای مانده بودند،

 سما آرام میگوید

 .اکتای! حساس نشو روش  -

 .ایشااهلل -

 با لبخندی داخل میشود و سما سری تکان میدهد به

 حساسیت های مرد نسبت به او
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 مش روبته هست،کودک را که حاال فهمیده بودند نا

 توی یکی از اتاق ها میخوابانند و سما و نغمه به سالن

 برمیگردند. آران و اکتای مشغول حرف زدند هستند و

 .بهرام تنها گوش میدهد

 روی مبل های سمت دیگر سالن مینشینند و پیشخدمت

 .برایشان شربت می اورد

 .آران حق داره عاشقت باشه -

 نغمه خجول لبخندی میزند

 !دارین لطف -

 از بچگی ایتالیابودی؟ -

 .اره. تقریبا از دو سه سالگی -

 چه خوب! پدر مادرت رو چرا نیاوردی با خودت؟ -

 .یکم بابام مریضه. مامانمم موند پیشش -

 سما سری تکان میدهد. کلی سوال دارد که میخواهد

 بپرسد اما توی این لحظات اولیه بیشتر حس یک بازجو

 .را میگیرد

 کمی گپ، نوبت به شام میرسد. میز شام مفصلیبعد از 

 تدارک دیده بود و همه چیز آماده بود. نغمه با وجود

 اینکه توی ایتالیا بزرگ شده بود، اما جز قشر مرفحی

 که خودشان را به رم میرسانند نبود. آن زمان همراه

 خانواده اش برای کار کردن در یکی از کارخانه های
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 انشان به ایتالیا رفته بودند وتولید لباس یکی از دوست

 حتی توی خود ایتالیا هم، لوکس بودن این خانه را

 .ندیده بود

 احترام و شخصیتی که اهالی این خانه داشتند، برایش

 زیادی جالب بود. فقط میترسید از بهرامی که میدانست

 .نمیتواند خیلی متشخص رفتار کند

 هاواسط شام، مقداری از سس روی لباس سما ریخت

 میشود و سما برای عوض کردن پیراهنش به اتاق

 میرود. یکی دیگر از لباس هایش را میپوشد و همین

 که میخواهد به سالن برگردد، بهرام را میبیند که از پله

 ها داشت باال می آمد، بهرام به محض دیدن سما

 میپرسد

 عذر میخوام اما، سرویس رو میشه نشونم بدین؟ -

 به ته سالن میکندسما با دست اشاره ی 

 .همونجاست -

 استرس عجیبی گرفته و دوست دارد هر چه سریعتر

 پایین برود. اما بهرام ول کنش نیست

 همسرتون خیلی مسن تر از شما هستن و خشک و با -

 ...تعصب های بیخود واقعا

 سما عصبی میشود و یکهو میگوید

 چون عموی نغمه هستید تنها احترامتون رو نگه -
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 .حد وحدود خودتون رو بدونینمیدارم! 

 بهرام جوابش را میدهد

 این یه عشق احمقانه است به آدمی که فقط محدودت -

 .میکنه

 احمق تویی که با چند سال اونور زندگی کردن غیرت -

 .کال یادت رفته

 میخواهد سریعتر پایین برود که پایش به پله ها گیر

 کهمیکند و کل پله ها را غلت میخورد. جیغ بلندی 

 میکشد که اکتای و آران خودشان را سراسیمه به او

 میرسانند. درد مزخرفی که توی پاهایش احساس میکند

 انقدر زیاد است که با گریه و ناله اکتای را صدا میزند

 و نگاه خشمگین اکتای و نگاه مات نغمه روی مردی

 مینشیند که باالی پله ها ایستاده و ناباور به زن، نقش

 !ین نگاه میکندبسته روی زم

 مامورین اورژانس سما را سوار کرده اند و اکتای

 برای برداشتن کیف پولش به عمارت برگشته. صدای

 داد نغمه را میتواند بشنود که بهرام را مخاطب قرار

 داده. پایش که به سالن طبقه باال میرسد، بهرام از

 ترس قدمی عقب میرود. اکتای به سمتش میرود و با

 خشم میغرد

 حساب تو یکی بمونه وقتی برگشتم. دعا کن یه مو از -
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 سرش کم نشده باشه وگرنه چنان بالیی سرت میارم که

 .مرگ آرزوت باشه

 نغمه با شرمندگی میگوید

 بخدا آقا اکتای اصال نمیدونم چرا اینطوری شد، من -

 .شرمندم

 اکتای بدون اینکه جوابش را بدهد میگوید

 .دم ها تو نیستیبودن یه سری آ عوضیمقصر  -

 سریع وارد اتاق میشود و کیف پولش را برمیدارد و

 میرود. سما بی تابی میکند و به محض دیدنش بغضش

 میترکد

 .اکتای -

 اکتای کنارش روی صندلی مینشیند و آمبوالنس حرکت

 میکند

 .قربونت بشم. االن میریم بیمارستان -

 !آخ اکتای پام-

 کادر آمبوالنس مسکنی به سما تزریق میکند

 .و کمی دردش آرام میگیرد

 به بیمارستان که میرسند. با احتمال حامله بودنش اول

 .او را به سونوگرافی میبرند

 س نگاهش را با مانیتور کوچک دستگاهسما با استر

 میدوزد و دکتر پشت میز قرار میگیرد. دقیق معاینه
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 اش میکند. اکتای بیشتر از سما مضطرب است اما

 .چیزی به روی خودش نمی آورد

 بعد از چند دقیقه دکتر با ناامیدی میگوید

 .متاسفانه سقط شده -

 چیزی ته دل اکتای فرو میریزد و غم توی دلش خانه

 میکند. سما گریه اش تشدید میابد. 

 .ایرادی نداره عشقم. خواست خداست -

 سما دست روی چشم هایش میگذارد

 !نیومده رفت -

 .آروم عزیز دلم. آروم قربونت بشم. حکمتی داشت -

 سما اما ناآرام است. هنوز دلبسته اش نشده بود اما

 اینکه باید به این راحتی دست بشورد از کودکی که

 .داشت تشکیل میشد برایش سخت بودتازه 

 اکتای نفس عمیقی میکشد. 

 بالفاصله از سونوگرافی او را به اتاق دیگری میبرند تا

 پای دردناکش را معاینه کنند. دودکمه ی باال ی

 پیراهنش را باز میکند و از اتاق بیرون می رود. آران

 بالفاصله با دیدنش جلو میرود. شرمنده است و

 .غمگین

 اکتای؟ چیشد -

 اکتای آرام و با غم میگوید
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 .سقط شده بچه -

 آران کف دستش را روی پیشانی اش میکوبد

 ...وای. وای -

 اکتای بی هیچ حرفی روی صندلی مینشیند و نگاه

 غمگینش را معطوف گوشه ی سالن میکند. مشتش را

 .میان دستش میگیرد و وای اگر بهرام االن اینجا بود

 لگد هایش له میکرد که خالی انقدر او را زیر مشت و

 شود از حرص. قطره اشک سمجی گوشه ی چشمش را

 خیس میکند و با نگرانی نگاهش را به در اتاقی می

 دوزد که جان و دلش آنجا داشت درد میکشید. فدای

 یک تار مویش که کودکش رفت، او که هست... دار و

 ..ندارش که هست

 .می اید در اتاق که باز میشود، دکتر سریع بیرون

 اکتای به سمتش پاتند میکند و آران نیز پشت سرش

 چیشد آقای دکتر؟ -

 دکتر سریع میگوید

 متاسفانه پاشون شکسته. باید هر چه سریعتر عمل -

 .کنیم

 .ایشون یه سقط هم دارن -

 دکتر سری تکان میدهد

 میدونم. مشکلی نیست بدون عمل هم اون مشکل حل -
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 اتاق عمل میرن. فقط میشه. ایشون االن مستقیم به

 .لطفا زودتر فرم های پذیرش رو تکمیل کنید

 میگوید و بی هیچ حرفی میرود. اکتای سریع به سمت

 .پذیرش میرود. تلفن آران زنگ میخورد. نغمه است

 سخت پشیمان از آوردن عمویش و غمگین از بی

 آبرویی و دردسر بزرگی که همان بدو ورودشان اتفاق

 .افتاده بود

 !جانم -

 نغمه نفسی میکشد

 چیشد آران؟ -

 فاجعه شد نغمه. سما حدودا یه سه چهار هفته ای -

 باردار بود، سقط شده. پاشم شکسته دارن آماده اش

 .میکنن برای عمل

 نغمه بی تاب بلند میشود

 .وای آران وای. بذار بیام اونجا یا اصال بذار برگردم -

 ...وای خدا

 تو داره؟ اون بهرام عزیز دلم کجا بری؟ چه ربطی به -

 کجاست؟ عوضی

 رو گفتم بهش احمقگورشو نمیدونم کجا گم کرده.  -

 .یه مدت مثل آدم رفتار کن

 تو آروم باش. منم برم پیش اکتای. واسه خالص شدن -
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 از دست اکتای باید کال کره ی زمین رو ترک کنه. کاری

 نداری؟

 .نغمه آرام نه ایی میگوید و روی مبل فرود می آید

 کبری خانم قرآن کوچکش را در دست میگیرد و ارام

 .شروع به خواندن دعا میکند

 انقدر پشت در اتاق میرود و می آید، انقدر دعا میکند و

 نذر میکند تا باالخره بعد از سه ساعت دکتر بیرون می

 آید. با خوش رویی جواب میدهد

 خوشبختانه ترمیم پالتین رو انجام دادیم و عمل خیلی -

 .پیش رفت. بعد ریکاوری میتونین ببینینشون خوب

 .اکتای لبخندی میزند و آران نفس آسوده ی میکشد

 وای اگر اتفاقی می افتاد. اکتای همراه دکتر میرود تا

 مراقبت هاس الزم را بپرسد. دکتر میگوید چون

 .ترمیمش پالتین بوده، استراحت چندانی نمیخواهد

 .تنها یک هفته استراحت کافیست

 ای همانجا پیامی به منشی اش میفرستد و شرکت رااکت

 یک هفته تعطیل میکند. خیلی کار دارد. هم سما هم آن

 .مردک بیشرف

 از دکتر اجازه میگیرد و بیرون میرود. سما را از اتاق

 عمل خارج کرده اند. رنگ و رویش زرد شده و با

 بیحالی نگاه میکند. اکتای به محض ان که میبیندش
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 جلو میرود 

 خوبی قریونت بشم؟ -

 سما سری تنها میدهد

 .خوابم می آد اکتای -

 .االن میبرنت اتاق. یکم استراحت کنی خوب میشی -

 ...پام درد میکنه -

 دکترت گفت یکم طبیعیه. تا چند روز دیگه خوب -

 .میشه

 پرسنل انتقال بیمار که می آیند اکتای کنار میکشد. سما

 .بیمارستان میبرندرا به یکی از اتاق های خصوصی 

 یک دست لباس تمیز هم تنش میکنند و اکتای با

 .دستمال مرطوب صورتش را تمیز میکند

 گفتم برات شیشلیک بیارن، چیز دیگه ای نمیخوای؟ -

 سما خودش را لوس میکند

 .نمیخوام اکتای. میل ندارم -

 اکتای اخم مصنوعی میکند

 .مگه دست خودته؟ تا تهش میخوری -

 ش را جمع میکندسما لب های

 اکتای؟ -

 جونم؟ -

 .قول بده با بهرام کاری نداشته باشی -
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 اکتای اخم میکند

 فکر اونی؟ -

 منظورم رو بد نگیر. االن تو به اون سخت بگیری -

 .نغمه بیشتر اذیت میشه

 .کاری به نغمه ندارم -

 ...باالخره عموی اونه... هر چی بگی -

 اکتای با تحکم میگوید

 تموم میکنی این بحث رو سما. میدونی که ازهمینجا  -

 اینجور آدم ها به همین راحتی نمیگذرم. نمیخوام چیزی

 .بشنوم

 سما دیگر سکوت میکند اما خوب میداند تا این مرد

 خشمش را خالی نکند آرام نمیگیرد. در ظاهر آرام و

 خندان است، در واقع چون طوفانی است که آمده تا

 .نابود کند

 کیسه ی پر حاوی انواع آبمیوه و کمپوت و آران با یک

 آجیل وارد اتاق میشود

 لیلی و مجنون وقت دارید؟ -

 سما میخندد و اکتای کنار تخت روی صندلی مینشیند

 .بیا خودتو لوس نکن -

 آران کیسه را روی میز غذاخوری وسط اتاق میگذارد

 حالت خوبه؟ -
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 .دسما سری تکان میدهد. بسته ی آبمیوه بیرون میکش

 از روی کمد کنار اتاق یک لیوان برمیدارد و مقداری از

 آبمیوه را داخلش میریزد و به سمت سما میرود

 روز به روز که میگذره تازه متوجه میشم این بشر -

 .چقدر دوست داره

 سما با عشق نگاهی به اکتای می اندازد

 !جونم این بشر -

 .اووو... چه رمانتیک -

 یرد و کمی پشتی تخت رالیوان را به دست سما میگ

 بلند میکند. 

 اکتای سکوت میکند و چیزی نمیگوید. آران کمی بگو

 و بخند میکند تا زمانی که سما خوابش می آید. همراه

 اکتای به کافی شاپ بیمارستان میروند. روی یکی از

 .صندلی های انتهای سالن مینشینند

 !بهرام رفته -

 .اونور دنیام بره پیداش میکنم -

 آران کوتاه سری تکان میدهد

 درکت میکنم اما، بهت گفته بودم که اون همچین -

 .آدمیه. نه تنها با سما که با همه

 اکتای ساعد دستش را روی میز میگذارد و کمی رو به

 .جلو خم میشود
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 میگی چیکار کنم؟ اومد زنم رو به این روز انداخت و -

 سته چنداز یه طرف دیگه هم بچه ام رو نابود کرد. در

 روزه بود، اما بچم بود میفهمی؟

 ...درکت میکنم -

 !درک میکردی این حرف رو نمیزدی -

 !من فقط نگران نغمه ام -

 اکتای اخم میکند

 با خودت چی فکر کردی؟ انقدر گاوم که تاوان اون -

 رو از نغمه بگیرم؟ چرا همچین فکری با خودت احمق

 میکنی؟

 !است برهنغمه نگرانه. تا حدی که میخو -

 اکتای به صندلی اش تکیه میزند. جعبه سیگارش را

 بیرون میکشد. گوشی اش را روی میز به سمت اران

 هول میدهد

 .شمارش رو برام سیو کن -

 شماره ی قدیمی خودمه. سیم کارت ایران رو براش -

 .نخریدم هنوز

 باهاش حرف میزنم. خودتم بهش بگو مشکلی با اون -

 بعدا. مگه اینکه بخواد طرف ندارم. نه االن و نه

 .عموش رو بگیره که خب، جریانش متفاوته

 آران نفش راحتی میکشد
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 اون از اون مردیکه اصال خوشش نمی اد. اگه هم با -

 خودش آورده صرفا بخاطر این بود که نشون بده بی

 .کس و کار نیست

 اکتای نخی سیگار آتش میزند

 یم که اونبهشم بگو ما از اون خانواده هاش نیست -

 .فکر میکنه

 آران لبخندی میزند

 .خودش میدونه چه برادر شوهری گیرش اومده -

 گوشه ی لب اکتای باال میرود. دو فنجان قهوه سفارش

 میدهند. ساعت از شش صبح گذشته و هوا کم کم

 .روشن میشود

 

 تو نمیایی؟ میخوای بگم از بچه ها بیاد پیشش -

 بمونه؟

 م یه هفته. کارخونه رو همنه. شرکت رو تعطیل کرد -

 .از اینجا میتونم حل و فصلش کنم

 آران سری تکان میدهد و چیزی نمیگوید. خوب میداند

 که این مرد به این راحتی ها دل از اینجا نمی کند. اما

 دکترش گفته بود فردا مرخص میشود. خوب بود که

 .حداقل توی خانه بود و میتوانست پیش اکتای باشد

 ه میخورد، از اکتای خداحافظی میکند وقهوه اش را ک
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 راه می افتد. به سمت پارکینگ میرود و همین که توی

 ماشینش مینشیند، از اینه ی جلوی ماشین، بهرام را

 میبیند. سریع پیاده میشود و با خشم به سمتش میرود

 بهت گفته بودم اینجا ایتالیا نیست عوضیمردیکه ی  -

 .که زر مفت بزنی و ولت کنن

 بهرام دو دستش را باال می اورد

 ببخشید. ببخشید. واقعا دست خودمون نبود. قبل -

 ...پرواز ایران تو فرودگاه استانبول یکم زیاده روی

 آران طاقت نمی اورد. جلو میرود و یقه ی کت مضحک

 مرد را میگیرد

 عذر میخوای؟ د اخه اشغال یه بار تو ایتالیا یه کاری -

 خودکشی کرد. االنم زدی پاشوکردی یه زنی از دستت 

 شکستی، یه کاری کردی بچه اش سقط بشه. میگی

 عذر میخوام؟

 تعجب کردم چه جوری داداشت با اون دختر ازدواج -

 !کرده

 به تو چه!  -

 صدای مردی از پشت سرش، آران را سر جایش میخ

 میکند

 دختر خودمه! به خودم مربوطه! به چه حقی یقه ی -

 برادر منو گرفتی؟
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 دستش روی یقه ی بهرام خشک میشود. ناباور سر

 میچرخاند. قطعا شوخی کثیفی است که این مرد بی سر

 و پا رقم زده. سیامک بیرحمانه ادامه میدهد

 کجاست دخترم؟ چیکارش کردین؟ -

 بهرام یقه ی کتش را درست میکند و کنار سیامک می

 ایستد. آران هنوز نمیتواند باور کند و کامال گیج است

 میگین؟ چی  -

 سیامک زشت میخندد و به راه می افتد. یک لحظه از

 فکر اینکه این مرد برود و همه چیز را کف دست اکتای

 بگذارد، انگار برق سه فاز به او وصل میکنند. سریع

 پشت سر مرد میرود و سد راهش میشود

 !برگرد از همین راهی که اومدی برو -

 نمیتونی تعیین باباشم! توی یه الف بچه واسه من -

 .تکلیف کنی

 آران پوزخندی میزند

 بابا؟ از بابا بودن فقط اسمشو یدک کشیدنشو بلدی؟ -

 کی واسش بابا بودی؟ کی واسش تکیه گاه بودی؟ کی

 سایه ات باال سرش بود؟ هوم؟ نکنه فکر کردین بابا

 بودن یعنی یه اسم بذاری روشو تمام! که بگی باباتم و

 .ما الل شو چون من همیشه باباتمزندگیتو تباه میکنم ا

 بابا بودن به مگه خون توی رگه! اون پسر اشغالت
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 نمیگفت مردی! برو همون به مرگ نمایشیت ادامه بده

 یا اومدی اخاذی؟

 سیامک ریشخندی میزند

 !وقتمو نگیر. برو بگو بزرگترت بیاد -

 میخواهد رد شود که آران عصبی مچ دستش را میگیرد

 .گورتو گم کن -

 دستش را بیرون میکشد

 .بکش کنار بچه -

 با قدم های تند داخل بیمارستان میرود. آران دستی الی

 .موهایش میکشد و آشفته به سمت کافی شاپ میرود

 از چند قدمی اکتای را میبیند که دست به جیب و با قدم

 هایی آهسته به سمت بخش بیمارستان میرود

 خودش از یکقدم هایش را تند تر میکند تا به خیال 

 .فاجعه جلوگیری کند

 .اکتای -

 اکتای می ایستد و نگاه متعجبش را به ارانی که از

 مقابلش می آید میدوزد

 نرفتی هنوز؟ -

 .میگم تو هم بیا بریم. نغمه میخواد بیاد شب بمونه -

 .گفتم که نمیخواد. خودم میمونم -

 ...اخه. خسته میشی -
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 اینجا تعجباز هول و شتاب آران برای رفتنش از 

 میکند. چشم ریز میکند

 چیزی شده آران؟ -

 اکتای فقط هیچوقت یه طرفه قضاوت نکن باشه؟ -

 ....چیشده میگم؟ نگرانم نکن -

 آران میخواهد دهن باز کند که با دیدن سیامک درست

 در چند قدمی اکتای، حرف در دهانش میماسد. نگاهش

 ی پا انقدر روی سیامک میماند که اکتای روی پاشنه

 .میچرخد. گوشه ی لب سیامک باال میرود

 اکتای ایرانی معروف اوست؟ با این حساب ال آی حق

 !دارد برایش جان بدهد

 .سالم -

 آران سریع جلو میرود. اکتای جوابش را میدهد و

 سیامک میپرسد

 نمیخواین بدونین من کیم؟ -

 اکتای چشم ریز میکند

 مهمه؟ -

 نداشت بیام جلو و سالماگر نمیشناختمتون، لزومی  -

 .بدم

 !میشنوم -

 سیامک کوتاه سرفه میکند
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 !من، سیامک شکور! پدر سما همسرتون هستم -

 .اکتای حس میکند یک لحظه زیر پایش خالی میشود

 با اینکه خبر داشت اما تا جایی که تحقیق کرده بود این

 مرد مرده بود و هیچکس نمیدانست حتی کجا دفن

 .شده

 ه؟ احتمال میدادم که سما بهتون گفتهشوکه شدین ن -

 !باشه. اخه شنیدم خیلی عاشق و معشوق هستین

 اکتای چند قدم عقب میرود و حس میکند زمین گرد

 !سرش میچرخد و بیمارستان روی سرش آوار میشود

 

 هینی میکشد و از خواب بیدار میشود. خیس بودن کل

 تنش را احساس میکند. کف سرش سوزن سوزن

 ضربان قلبش دیوانه وار باال رفته. نگاهی بهمیشود و 

 اتاق می اندازد. اتاق نیمه روشن است و خبری از

 اکتای نیست. گوشی اش هم کنارش نیست که با او

 تماس بگیرد. ناچار دستش را روی دکمه ی اضطرار

 .میگذارد و پرستار را خبر میکند

 خیلی طول نمیکشد که پرستار سر میرسد. دختر خوش

 ه به محض وارد شدنش به اتاق میگویدرویی ک

 اتفاقا همسرتون گفتن بیاییم پیشتون. رفتن نماز -

 .بخونن
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 .دهانش خشک شده و شدیدا نیاز به یک لیوان آب دارد

 میشه بهم یکم آب بدین؟ -

 پرستار جلو می آید و از توی آب سرد کن گوشه ی

 اتاق یک لیوان آب پر میکند. لیوان را به دست سما

 میدهد

 خوبی؟ -

 سما نصف لیوان را یکجا سر میکشد

 .آره -

 !خیلی عرق کردی، چیزی شده؟ صورتتم سرخ شده -

 !حالت بد نشده که

 عرق کرده؟ صورتش سرخ شده؟ با آن خوابی که دیده

 بود این ری اکشن ها اصال بعید نیست که هیچ کمتر هم

 .هست انتظار یک ایست قلبی را داشت

 ؟میشه بگین همسرم بیاد -

 پرستار لبخندی میزند

 

 خیلی وقت بود این بیمارستان دو تا زوج مثل شما -

 .دوتا به خودش ندیده بود. االن صداشون میکنم

 از اتاق بیرون میرود. سما دستی روی پیشانی اش

 میکشد. قطره های عرق را پاک میکند و با دستش

 .کمی خودش را باد میزند

 دستی به موهایشچند دقیقه بعد اکتای در حالی که 
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 میکشد وارد اتاق میشود. چشمان سرخش خبر از یک

 .خستگی و بی خوابی بزرگ میدهند

 با دیدن حال و روز سما نگران میشود

 چیشده سما؟ حالت بد شده؟ -

 سما تند تند سر تکان میدهد

 .نه نه خوبم. خواب دیدم فقط -

 اکتای در را میبندد و جلو می آید

 خواب چی؟ -

 .ود! یادم نیست دقیقآشفته ب -

 دروغ گفته بود. مو به مو یادش بود. آن خواب

 مزخرف که مشخص نیست از کجای ذهنش عبور کرده

 بود و پشت پلک هایش ظاهر شده بود. حتی تصور

 .چنان موقعیت مزخرفی هم، مو را به تنش سیخ میکند

 .تاثیر داروهاست -

 لیوان را از دستش میگیرد و روی میز کنار تخت

 گذارد. سما پتو را کنار میزند و از اکتای میخواهدمی

 پنجره را باز کند. هوای خنک اوایل پاییز را شدیدا

 احتیاج دارد. اکتای پنجره را باز میکند. 

 پتو را کنار میزند و با دیدن پیراهن بلند صورتی

 یگیرد. اکتای کهرنگش که سرخ شده لبش را گاز م

 حالت هایش را میبیند جلو می آید و با دیدن پتو و
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 .شلوار سرخ شده، ته دلش بهم میریزد

 دکتر گفته بود که جنین چندان بزرگ نیست و خودش

 دفع میشود. اشک گونه ی سما را خیس میکند

 !بچم -

 .فدا سرت عشقم. مصلحت خداست -

 حموم اکتای.  یخوام برمم -

 و میخواهد هر چه زودتر این خون هایبیتابی میکند 

 کثیف و مزخرف را از روی تنش بشورد. اکتای پتو را

 .کنار میزند و آن را داخل سبد توی سرویس می اندازد

 آستین های پیراهنش را تا میزند سما سریع میگوید

 بگو پرستار بیاد.  -

 اکتای چیزی نمیگوید، به سمت در میرود که هق هق

 سر جای خودش میخکوب میکند. دستیبلند سما او را 

 .به صورتش میکشد. وای اگر دستش به بهرام برسد

 .وای اگر آن مرد را ببیند

******** 

 

 خم میشود و بوسه ی روی موهای سما میزند

 بگیر بخواب.  -

 یک چیزی کم است و سما هعی این دست و آن دست

 میکند تا بگوید. آخر سر خود اکتای میپرسد
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 چیزی شده؟ -

 !خیلی دوست دارم اکتای -

 اکتای دستش را میگیرد

 منم دوست دارم یکی یدونه ی من! بیشتر از اون -

 !چیزی که فکرشو بکنی

 .واب عمیقی فرو میرودباالخره دختر به خ

 گوشه ی اتاق میرود و زنگی به آران میزند و ازش

 .میخواهد برایش لباس بیاورد

 خودش هم روی کاناپه دراز میکشد و آنقدر خسته

 .است که سریع به خواب فرو میرود

 

 با صدای در از خواب بیدار میشود. گیج خواب است و

 یزهنوز درکی از محیط ندارد. روی کاناپه نیم خ

 میشود. نور خورشید کامال تا وسط اتاق آمده. گردنش

 خشک شده و احساس ناراحتی میکند. دستش را پشت

 گردنش میگذارد که دوباره در کوبیده میشود و

 همزمان با آن صدای ویبره ی گوشی اش را که روی

 .میز گذاشته میشنود

 آخ! به آران گفته بود برایش لباس بیاورد. پاک یادش

 و در را هم قفل کرده بود. سریع بلند میشود رفته بود

 و در را باز میکند. آران با حفظ همان اخم هایش

 میگوید
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 حاال باز میکردی؟ کجایی نیم ساعته؟ -

 اکتای دستی به چشم هایش میکشد

 .خوابم برد. ببخشید -

 

 در را کامل باز میکند و اجازه ی ورود را به آران

 ر لباس های اکتای رامیدهد. آران داخل میشود و کاو

 به سمتش میگیرد

 .بفرما. اینم لباست -

 اکتای تشکر میکند. سریع باید لباس هایش را عوض

 کند. توی رختکن میرود تا لباس هایش را بپوشد. آران

 آرام باالی سر سما میرود. آرام خوابیده و رنگ و

 !رویش زرد است. لعنت به تو بهرام! لعنت به تو

 یش را میپوشد بیرون می آید واکتای که لباس ها

 میگوید

 میتونی بمونی اینجا تا سما مرخص شه و ببریش -

 خونه؟

 کجا میخوای بری؟ -

 .یه کار مهم دارم -

 

 آران منظور اکتای را کامال درک میکند. وگرنه در این

 حال و روز سما هیچ چیزی مهم تر از حال و روز این

 دخترک نیست
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 ی خودم اکتای اونو بذار به عهده -

 اگه فکر کردی  ولش -

 میکنم بره توی این شهر واس خودش بچرخه کامال

 اشتباه میکنی. من دیدم این دختر دو سه ساعت پیش

 وقتی نطفه اش رو داشت از دست میداد چی کشید! من

 دیدم چه اشک هایی ریخت و چه زجه هایی زد، پس

 .فکر نکن که از اون اشک ها و زجه ها میگذرم

 .پیش سما بمون. زود میامباشه؟ 

 .آران نچی میگوید

 داداش من االن سما به آرامش تو نیاز داره. مگه -

 نمیگی بچشو از دست داده. خب چه موقعیتی از این

 حساس تر! اون االن تو رو میخواد، نه منو! تو بیا برو

 .من میرم سراغش

 اکتای دهان باز میکند چیزی بگوید که در اتاق باز

 مه مردد داخل میشود. نگاه کوتاهی بهمیشود و نغ

 اکتای می اندازد. رویش را ندارد که به این مرد نگاه

 کند. حس میکند قاتل کودک او، خودش بوده! هزاران

 بار خودش را لعن و نفرین کرده بود که آن مردک را

 .همراه خودش آورد

 ...س... سالم -

 هاکتای نگاهش میکند. این دخترک هیچ گناهی ندارد ک
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 .عمویش یک آدم بد ذات و پلید است

 سالم... خوبی؟ -

 نغمه از برخورد اکتای جا میخورد. آران میگوید

 چه جوری اومدی؟ -

 نغمه با همان من من جواب میدهد

 .نتونستم بمونم خونه. اومدم بیرون تاکسی گرفتم -

 گفتم بیمارستان های این اطراف رو برگردیم، تا

 .رسیدیم اینجا

 دی میزنداکتای لبخن

 .اتفاقا خوب موقعی اومدی. بیا تو -

 نغمه نگاهی به آران می اندازد، آران پلکی از سر

 اطمینان روی هم فشار میدهد. به اخالق برادرش واقف

 بود. آدمی نبود که بخاطر گناه یک نفر، فرد دیگر را

 .سرزنش کند

 سما با سر و صدای آنها چشم باز میکند. میتواند آران

 و بعد اکتای را، اما نمیتواند نغمه را ببیند ورا ببیند 

 تنها صدایش را میشنود

 اکتای؟ -

 اکتای با صدای سما سریع پشت پارتیشن میرود و به

 دنبالش نغمه نیز روانی میشود. با دیدن دخترک با آن

 رنو و روی زرد دوست دارد زمین دهان باز کند و او
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 را ببلعد و این لحظه اینجا نباشد

 خوبی؟ -

 سما لبخندی میزند

 .چه خوب که اومدی -

 آران برای اینکه بتواند اکتای را پا بند بیمارستان کند

 و تنهایی به سراغ بهرام نرود، از موقعیت استفاده

 میکند و سریع میگوید

 .خب، منم برم یه جایی کار دارم! تا شب میام ولی -

 اکتای توبیخگرانه نگاهش میکند و سما دلخور لب

 میزند

 با این حال من میخوای تا شب کجا بری؟ -

 آران دست به جیب میشود

 او او! خانم چه لوس شدن!  -

 .سما میخندد

 به سمت در میرود و توی همان حالت میگوید آران

 .خوش بگذره بهتون -

 از در اتاق بیرون میزند و قدم هایش را تند و سریع

 ...برمیدارد. این ماجرا را خودش باید حل کند

 رضا تماس میگیرد. رضا تنها فرد معتمد و کار بلدیبا 

 است که میشناسد. پیدا کردن آدم ها برایش سخت

 نیست. زیر سنگ هم شده میرود میگردد و کت بسته
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 تحویل می اورد. موتور نازنینش را هم برمیدارد و به

 محل قرار همیشگی شان با رضا میرود. به موتورش

 از دور رضا را میبیندتکیه میزند و منتظر می ایستد. 

 که به سمتش می اید. نزدیکش که میشود بلند میگوید

 !سالم داداش -

 .آران جلو میرود و دست توی دست رضا میفشارد

 !باز دردسر دارم برات رضا -

 رضا اخم میکند

 !این چه حرفیه! بگو ببینم چی شده -

 روی نیمکت کنار موتور مینشینند و آران مو به موی

 عریف میکند. ماجرا را ت

 حاال نیست! میخوام برام پیداش کنی. اکتای اگه -

 زودتر از من پیداش کنه قول نمیدم زنده بمونه. دوست

 ندارم داداشم را بخاطر کشتن اون عوضی پشت میله

 .های زندان ببینم

 رضا سر تکان میدهد

 یارو چند سال اینجا نبود. قطعا نمیتونه جاهای سخت -

 . همینجاها زیر یکی از بوته هاخودشو گم و گور کنه

 قایم شده به خیال خودش. نگران نباش. تا دو دو تا کنه

 .میارم جلو پات زانو بزنه

 زانو زدنشو نمیخوام. فقط میخوام یه کاری کنم -
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 !گورشو گم کنه بره! برگرده همونجایی که بود

 نگران نباش. اکتای هم زنگ میزنه به مرتضی، اونم -

 .دیگه! نمیذارم زودتر از تو پیداش کنهداداش خودمه 

 .حیفه اون مرده با این لجن ها دهن به دهن شه

 رضا تعلل نمیکند و سریع خودش را جمع و جور

 میکند. سخت نیست پیدا کردن آن مردک. آران هم از

 اینستاگرام بهرام یک عکس برمیدارد و برای رضا

 میفرستد. 

 .مضطرب استآران به خانه برمیگردد. نغمه همچنان 

 با آنکه با اکتاب مواجه شده بود و هیچ رفتار بدی از

 او ندیده بود و آران بارها گفته بود که اکتای فردی

 نیست که تو را محکوم کند اما همچنان اضطراب

 .داشت

 اولین دیدارشان به این بامبول تبدیل شده بود و

 ناراحت بود. همه چیز اماده بود و کبری خانم با ظرف

 د کنار در ایستاده بود و صدای چیلیک چیلیکاسفن

 زغال های توی ظرف به گوشش میرسد. محمد آقا هم

 .با یک گوسفند مقابل در منتظرشان بود

 ماشین اکتای را که از دور میبینند، کبری خانم یک

 مشت اسفند دیگر داخل ظرف میریزد و میگوید

 !اومدن -
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 را بیخ محمد آقا گوسفند را کنار در میبرد و چاقو

 گلویش میبرد. سریع نگاه میگیرد و تن و جانش به

 لرز می افتد. ماشین متوقف میشود و زودتر از خود

 سما صدایش به گوششان میرسد

 !نکشش محمد آقا -

 محمد آقا دست نگه میدارد. اول اکتای پیاده میشود و

 کمک میکند تا سما هم پیاده شود

 .اون بدبخت رو چرا دارین میکشین -

 تای رو به محمد آقا میگویداک

 !ببرش روستا! نمیخواد -

 محمد اقا سری تکان میدهد

 .چشم خوردین خانم. خونشو میریختیم بهتر بود -

 سما معترض میگوید

 من چشم خوردم اون بدبخت چرا باید بمیره! اونم جلو -

 !چشم من! نمیخواد

 اکتای میخندد و رو به سما میگوید

 !بیا بریم، بسه -

 خانم دود اسفند را باال سر سما میچرخاند و زیرکبری 

 لبش صلوات میفرستد. نغمه جلو میرود و زیر یک

 .دست سما را میگیرد

 به اتاقش میروند و سما اول طلب یک حمام
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 نغمه به دادش میرسد و اکتایاساسی را میکند. 

 خودش هم سراغ سرویس دیگر میرود. دوش میگیرد

 میبیند که تازه رسیده و ازو بیرون می آید که آران را 

 .کبری خانم یک فنجان قهوه میخواهد

 پله ها را که پایین میرود، آران سر بلند میکند و

 نگاهش میکند

 .سالم -

 اکتای جوابش را میدهد. به کبری خانم میگوید دو

 فنجان قهوه آماده کند. دست آران را میگیرد و او را به

 یپرسدسمت مبل های سالن میبرد و همزمان م

 خب! چیشد؟ -

 گفتم پیداش کنن. نمیتونه جاهای دور و سختی رفته -

 !باشه

 .ته دریا هم رفته باشه پیداش میکنم -

 !خودم پیداش میکنم ردش کنم بره -

 اکتای عصبی میشود

 ببین هنوز نمیدونم چی زیر گوش سما گفته که اونو -

 به این روز انداخته. اما شک نکن همین امروز فردا

 پرسم و انموقع واقعا دیگه آران حال تورمیمازش 

 !میگیرم بفهمم بدون اطالع من کاری کردی

 کنی؟ چیکارمن! پیداش کنی میخوای عزیز  -
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 با یه لجن میخوای دست به یقه شی که چی؟ شر درست

 کنه برات؟

 اون احمق کی باشه واسه من شر درست کنه؟ -

 واون احمق کسی نیست ولی خب، تو کسی هستی! ت -

 اکتای ایرانی هستی که خیلیا منتظرن تا یه سوتی بدی

 آوار شن سرت.میدونی که تو این موقعیتت حاشیه

 چقدر میتونه به ضررت تموم شه؟ پس صبر کن تا

 خودم حلش کنم. سما ناموس منم هست. انقدر غیرت

 دارم که اگه پیداش کردم یه کاری کنم که مرغ که هیچ

 !ه کننکل کائنات به حال و روزش گری

 اکتای سکوت میکند. جعبه ی سیگار ش را در می

 آورد و یک نخ برمیدارد. آران گوشزد میکند

 باز داری میکشی؟ -

 !قاطیم -

 به فکر ریه هات نیستی شما؟ -

 !ریه هام خوبن! سوسول بازی در نیار -

 یادت رفت دکترت گفت این سری دیگه پیوند الزم -

 میشی؟

 پرت میکنداکتای سیگار را روی میز 

 بیا بابا نکشیدم. سراغ بهرام نرو سیگار نکش چه -

 غلطی کنم پس من؟
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 .آران میخندد و کبری خانم برایشان قهوه می اورد

 قهوه هایشان را که میخورند کار نغمه و سما هم تمام

 میشود. سما را روی تخت مینشاند و دستی به موهایش

 انند اومیکشد. برخالف سما توی خانه راحت بود و هم

 خبری از شال و پوشش نبود. شلوار و بلوز پوشیده

 بود و موهایش را هم باال سرش بسته بود. برایش

 عجیب بود که آران و اکتای در عین برادر بودنشان

 .انقدر از لحاظ فکری با هم تفاوت دارند

 !برم بگم اکتای بیاد -

 راحت بود و راحت بودنش باعث میشد با او حس

 .باشدصمیمت داشته 

 !بگو کبری خانمم یه چیزی بیاره بخورم. گشنمه -

 نغمه باشه ای میگوید و بیرون میرود. اول اکتای را

 خبر میکند و سپس به آشپزخانه میرود تا برای سما

 غذایی آماده کند. به سرش میزند از آن پاستاهای

 .معروف سبزیجاتش آماده کند

  اکتای وارد اتاق میشود

 و میپرسد

 نداری؟ درد که -

 !نه خوبم -

 دکتر گفت یک هفته استراحت کنی کافیه. میتونی به -
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 .روال عادیت برگردی

 سما مظلوم صدایش میزند

 !اکتای-

 اکتای نگاهی به چشم های ریز شده اش می اندازد

 این چشمات که این شکلی میشن یعنی قراره یه چیزی-

 !بخوای که ممکنه سخت راضی شم

 دهدسما با لبخند ادامه می

 ...لطفا نرو سراغ بهر-

 

 !هیس! هیچی نگو -

 سما سکوت میکند. 

 میدونم! از صبح همه این حرفارو کردن سرمشق -

 رو نمیخوام از لب های تو احمقبرام اما! اسم اون 

 !بشنوم! نمیخوام

 سما سریع میگوید

 !باشه عشقم. باشه -

 

 سما نگاهش میکند. به این مردی که پر است از حس

 .شادی! پر است از احساس امنیت و راحتی آرامش و

 .از آن حس هایی که میگوید تو خیالت راحت من هستم

 تو برو من هستم! تو کوه ها را بشکاف من هستم! تا

 ثریا برو من هستم! از آن هستم های محکم و پر از
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 قدرت! یک هست برای همیشه و یک بود برای تا ابد و

 !یک عشق برای یک دنیا

**** 

 ش را که میخورد همراه اکتای از اتاق بیرونناهار

 .میرود تا کمی حال و هوایش عوض شود

 نغمه کجاست؟ -

 بیرونرفتن با آران  -

 سما ابرو باال می اندازد

 !اها -

 اکتای تشر میزند

 !فضول نباش -

 فضول نیستم. مامانت یادته چقدر دوران نامزدی -

 مانتاذیتمون کرد. نگاه داداشت چه راحته. حتی ما

 .خبرم نداره

 اکتای پوفی میگوید

 فهمیدن این موضوع خودش یه داستانه. واقعا -

 .نمیخوام بهش فکر کنم

 سما سری تکان میدهد و به کمک اکتای روی مبل

 مینشیند

 داستان دومم اینه که تو بهشون پناه دادی و طی این -

 مدت هیچی نگفتی در نتیجه هر دوتون آق والدین
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 !کیش و ماتمیشین و تمام. 

 اکتای کنارش مینشیند

 !پررو نشو قشنگ -

 سما میخندد

 دارم حقیقت هارو بهت یادآوری میکنم. مگه غیره -

 اینه واقعا؟

 اکتای سکوت میکند حقیقت را میگفت. مادرش عمرا با

 .این موضوع کنار می آمد. یعنی درصدی امکان نداشت

 بشقاب را پر از آجیل میکند و روی پاهای سما

 ذارد. تلویزیون را روشن میکند و به خواست سمامیگ

 شروع به دیدن یکی از فیلم های ترکی دوبله شده

 میکنند. هیچ حواسش به فیلم نیست و باید هر چه

 سریعتر موضوع آران را به مادرش بگوید

 آران تا االن هم مخفی نگه داشتیم خیلی زیاده. درسته -

 زه اما حقشهمامان قراره کلی داد و بیداد راه بندا

 .بدونه

 اگه برگرده به نغمه حرفی بزنه چی؟ نغمه به قدر -

 کافی سر جریان سما اذیت شده و هنوزم که هنوز

 .میشه

 مگه کم تو روی سما حرف گفته؟ نغمه خودش باید -

 این وضعیت رو درک کنه. برای یکی دو ساعت یه
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 سری اخالق ها و حرف های گند و مزخرف رو تحمل

 .ون تموم میشه میرهکنه و بعد ا

 االن تو این همه وقت تحمل کردی تموم شده رفته؟ ال -

 آی راحتت گذاشته؟ کم سما رو اذیت کرده؟ اکتای این

 وضعیت هیچوقت عادی نمیشه خودمونو میزنیم به

 نفهمی فقط. االن فکر کردی توهین های مامان و اون

 مثال خواهر، برای سما عادی شده؟ یا ال آی

 دلم. توهین و متلک و له شدن. نه عزیز 

 شخصیت هیچوقت عادی نمیشه. فقط آدم خودشو میزنه

 .به نفهمی

 د گاهی الزمه نفهم باشی تا اذیت نشی. فهم شعور -

 .زیادیش هم باعث میشه فقط پیر شی. نفهمی الزمه

 .عین یه سری باکتری ها که بودنشون توی بدن خوبه

 و وجودت باشهنفهمی هم همینه. یه دوز کم ازش باید ت

 تا خیلی چیزا رو نفهمی و رد شی. اون اوایل حتی تا

 مرز طالق دادن سما تو فکرمم رفتم. میدیدم داره اذیت

 میشه و بخاطر من و زندگیمون غرورش رو زیر پاش

 میذاره. اما بعدا گفتم ول کن. نفهمی واسه اینجوری

 !موقع هاست. میخوای با فهم و شعور باشی که چی

 الی موهایش میکشد آران دستی

 مگه نمیگی مامان مریضه. تو این حالش میخوای چه -
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 جوری بهش بگی؟

 مریضی های مامان مقطعیه. تا منو بکشه اون خونه -

 .و دو سه تا تیر بندازه طرف سما

 چرا میذاری؟ -

 اکتای پوزخندی میزند

 یه سمت نگاه میکنم مادرمه. یه سمت رو نگاه میکنم -

 !زنمه

 تر نیست؟ عشقت مهم -

 اون آدمی که از مادرش میگذره، هیچوقت نمیتونه -

 آدم درستی باشه. مادر هر چقدر تلخ و سیاه و بد،

 چیزی نیست که بشه راحت ولش کرد! اصال نمیشه

 ولش کرد. من اگه مادرم رو ول میکردم فردا هم یه

 .ایراد مزخرف در می اوردم و سما رو ول میکردم

 .باشمکاش میتونستم مثل تو  -

 .پیرهن هایی که من پاره کردم رو پاره کنی میتونی-

 اران میپرسد

 نگفتی میخوای چیکار کنی؟ -

 به یه شکل دیگه خبرش میدم. یه مدلی که تا حاال -

 .نشده

 چطور؟ -

 .میام میگم بهت. درستش میکنم -
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 آران با مهربانی نگاهش میکند

 .قطعا راحت راضی نمیشه -

 سه قدرت انتخاب آدم هاروباید به این باور بر -

 نمیتونه بگیره. باالخره آدم یه جایی طغیان میکنه و

 !میشه سیل، میشه این وضع

 آران سری تکان میدهد و اکتای بلند میشود و به سمت

 همان عمارتی میرود که این روز ها عجیب غریب

 .برایش سنگین شده

 !مادر من یه دقیقه به حرفام گوش کن -

 ههی نمیکند. دو دستش را محکم روبحاج خانم اما توج

 ران پاهایش میکوبد

 خدا این دوتا چرا این شکلی شدن! چیکار کرده بودم -

 به درگاهت که منو داری با اینا تنبیه میکنی. چیکار

 کرده بودم در حقت که داری با اینا آتیشم میزنی. دلم

 خوش بود حداقل پسر کوچیکم سرشو انداخته پایین

 .میکنه. نکنه آتیش اصلی اونهداره زندگیشو 

 اکتای نچی میکند

 !چیشده مگه؟ خالف شرع که نکرده! زنشه-

 خوب اون دختره ی چشم سفید مغزت رو شسته. تو -

 !همونی نبودی که میگفتی اینکارا قباحت داره زشته

 !حاال واسه من فاز روشن فکری برداشتی
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 وای وای! خدا منو بکش! من دیگه نمیخوام این -

 !رهارو تحمل کنمتحفی

 ترالن زیر بازوی حاج خانم را میگیرد و میگوید

 پاشو مامان جان پاشو! پاشو بریم اتاقتون این همه-

 .فشار برات خوب نیست

 حاج خانم با حرص میگوید

 به جهنم که خوب نیست. صاف صاف تو چشم زل زده -

 میگه آران ازدواج کرده. صاف صاف نگاهم میکنه

 نوه هم آورده. چه جوری برممیگه بچه ات برات 

 استراحت کنم. چه جوری؟

 .اکتای بلند میشود و کتش را از تنش در می اورد

 فشارش باال رفته و احساس خفگی میکند

 ...حاج خانم -

 حاج خانم فرصت نمیدهد

 منو صدا نکن! برو بیرون! بهت میگم برو بیرون! تو-

 بهدیگه نه مادری به نام من داری، نه من بچه هایی 

 اسم شماها. این از تو که رفتی یه خیر سر چشم سفید

 برام آوردی که تورو شیرت کرده فرستاده سراغ من،

 خارجکی واسم آورد. هعی زناینم از اون که رفت یه 

 به حاجی گفتم اسم اینارو از اسم های ائمه بذاریم، اینا

 بزرگ شن با این اسم های اجق وجقشون میشن آتیش
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 گفت نه. دسته گل های من از این خبطجیگرمون. هعی 

 .ها نمیکنن. کجایی حاجی که این دسته گل هاتو ببینی

 .بیا ببین چه غلط هایی کردن و تو خبر نداری

 اکتای مات و مبهوت وسط سالن می ایستد و ناباور

 زمزمه میکند

 حاج خانم حرف اول و آخرت؟ -

 !حرف اول و اخرمه. برو بیرون بهت گفتم. برو -

 ن نگاهش بین برادر و مادرش جابجا میشود وترال

 نمیداند چه بگوید. اگر دهن باز کند و طرف برادرش

 را بگیرد، او را هم از خانه بیرون می اندازد و انوقت

 که اصال شهایش کجا برود؟ با آن شوهربا بچه 

 نمیداند کجاست! اکتای در مانده نگاه میکند و پوزخند

 سینه اش چنگ شده و تلخی میزند. حس میکند قفسه

 .هر آن امکان دارد خفه شود

 کتش را برمیدارد و قدم هایش را تندتر به سمت در

 خروجی عمارت برمیدارد. ترالن نچی میکند. توی این

 .شرایط نمیتواند از برادرش بگذرد

 !داداش -

 صدایش میزند و به دنبالش میرود. میانه ی حیاط

 انگار که اکتای می ایستد و نفس عمیقی میکشد.

 میخواهد کل اکسیژن اطرافش را حریصانه ببلعد
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 !اکتای وایسا -

 پشت سرش می ایستد

 !به دل نگیر -

 اکتای سری تکان میدهد و روی پاشنه به سمت ترالن

 میچرخد

 تا کی؟-

 مامان عصبی میشه یه چیزی میگه. باور کن یک -

 !ساعت دیگه پشیمون میشه

 د میگه و هیچوقتمامان یه عمره هر چی دلش میخوا -

 .پشیمون نمیشه

 !میدونی دوریتو طاقت نمیاره -

 دوری الزمه! مادرمه رو تخم چشام جا داره اون منم -

 از خودش برونه من حواسم بهش هست. اما باید یه

 .وقتایی نبود، تا بودنت ارزش پیدا کنه

 همه اش تقصیره ال آی! اون هر وقت ازت ناامید -

 .کنهمیشه میاد مامانو پر می

 .ره سرروز نحس توی همین عمارت! دختر خیال آی و آن 

 کجاست؟ -

 دو سه روزی هست فقط زنگ میزنه. میگه خونه ی -

 یکی از دوستاشه و دو سه روزه برمیگرده و همه چیز

 رو درست میکنه. داداش میترسم. نیاد زندگیتو نابود
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 .کنه. بالیی سر سما نیاره

 پیداش شه. تهش اون کی باشه که دور زندگی من -

 .بتونه دو تا زنگ و پیام بزنه

 .مواظب باش. از اون دیوونه همه چی برمیاد -

 .برو تو. مامان بیشتر تنها نمونه -

 ترالن این پا و آن پا میکند و آخر سر طاقت نمی آورد

 حاال خوشگله؟ -

 کی؟ -

 !نغمه -

 اکتای با لبخند میگوید

 ا بریم نشونتبرو یکی رو بذار پیش مامان بپوش بی -

 !بدم

 .ترالن با ذوق لبخندی میزند و وارد عمارت میشود

 حاج خانم را توی اتاقش میبرد و قرص هایش را میدهد

 تا کمی استراحت کند. یکی از خدمه ها را هم توی

 اتاقش میفرستد تا تنها نباشد. چیزی بهش نمیگوید. به

 اتاقش میرود و یکی از بهترین لباس هایش را

 بعد از مدتها میخواهد به خانه ی برادرشمیپوشد. 

 برود. وقتی به حیاط میرسد که اکتای توی ماشینش

 .نشسته و سرش را به فرمان تکیه داده

 .سوار ماشین میشود و اکتای بلند میکند
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 بریم؟ -

 !بریم -

 اکتای چیزی نمیگوید و ماشین را به حرکت در می

 هاآورد. کمی که میروند مقابل یکی از گلفروشی 

 متوقف میشود. ترالن با تعجب میگوید

 چیشد؟ -

 .دست خالی که نمیخوای بری -

 ترالن پلک روی هم فشار میدهد. پاک یادش رفته بود

 ...چرا چرا -

 .میخواهد پیاده شود که اکتای مانع میشود

 .تو بشین خودم میرم میخرم-

 کمی بعد با دو دسته گل بزرگ می اید و انهارا روی

 شین میگذارد. خودش هم سوار میشودصندلی عقب ما

 !سما یکم ناخوشه -

 ترالن با نگرانی میپرسد

 چرا چیشده؟ -

 حامله بود از پله ها افتاد پایین. یکم پاش آسیب دیده -

 .و بچه سقط شد

 ترالن کف دو دستش را روی صورتش میکشد

 خدا مرگم بده! کی حامله بود اصال؟ وای خدا؟ -

 اکتای با خونسردی میگوید



 

320 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 .یکم یواش عزیزم. یه ماهه بود حدودا -

 وای مثل کبک سرمو کردم تو برف! نگو خونه ی -

 !داداشم بلواست! خوب شد اومدم

 گفتم یعنی یکم مهربون تر باهاش برخورد کنی. به -

 .قدر کافی االن داغون هستش

 داداش! من کی سما رو اذیت کردم؟ اگه بی توجهی -

 که باید بگم واقعا هام توی عمارت مامان رو میگی

 مجبورم. مامانو که میشناسی. تو خودت خونه داری

 بیرونت کنه واست مهم نیست. من بخت برگشته رو

 بیرون کنه کجا برم؟ مجبورم داداشم. مجبورم! بخاطر

 !مامان و ال آی

 ال آی هم مگه اذیتت میکنه؟ -

 سوگولی مامان دیگه. خودت بهتر میدونی. تو اون -

 !ال آی، نه من نه مامان خونه حرف حرف

 اکتای سکوت میکند و ترالن با بغض ادامه میدهد

 اصال از وقتی که آقاجون و بعدش تو از اون عمارت-

 رفتین. اونجا دیگه واسه من شد خانه ی اموات! گرده

 مرده پاشیدن انگار تو خونه. دلمونم خوشه تو عمارت

 وشنیاوران زندگی میکنیم. آلونک ته شهر باشی اما خ

 .باشی

 درست میشه. از تو چخبر؟ با حامد چیکار کردی؟ -
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 حامد همسرش بود. نه مطیع زندگی میشد و نه طالقش

 میداد. شده بود آواره. نمیدانست دل به دریا بزند با به

 !صحرا

 هیچی. همون اوضاع همیشگی. یه پاش دبیه و هعی -

 میگه معامله میکنم. نمیدونم از اون همه معامله آقا

 پولی نمیمونه که من بتونم باهاش یه خونه هی چرا

 بگیرم و آواره نباشم. برگشتنی هم چهار تا تیکه طال

 .جواهر میخره دهن منو ببنده

 گفتم بهت طالقتو بگیر از این آدم واست شوهر و یار -

 در نمیاد! چی گفتی؟ یادته؟

 ترالن سری تکان میدهد

 کم سنخبط کردم داداش. چیکار کنم. دختر بودم  -

 بودم. تو اون خونه هم نه بابا قربون صدقه ام میرفت

 نه مامان. دل منم نازکش میخواست. این هر چی هم

 باشه زبون داره. با زبونش مار افعی رو هم رام

 .میکنه. من که دیگه چیزی نیستم

 .اکتای سکوت میکند. هر چه بگوید کارساز نیست

 .دوستش دارد و حاال عشق را بهتر درک میکند

 نمیشود ایراد هایش را قبول کرد. هر طور شده فقط

 دوست داری که توجیح کنی که خبری نیست و همه

 .چیز بر وفق مراد است
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 به عمارت که میرسند. یکی از تاج گل ها را به دست

 ترالن میدهد و دیگری را خودش برمیدارد. وارد

 عمارت میشوند که اول نغمه و بعد آران به سراغشان

 آران با دیدن ترالن شوک زده سر جایش می می آیند.

 ایستد. انتظار نداشت ترالن را اینجا ببیند. نغمه هم

 ترالن را فقط از روی عکس هایش میشناخت و دیگر

 .هیچ شناختی به او نداشت

 ترالن جلو میرود. برادرش خیلی تغییر کرده بود. چهره

 اش مردانه تر شده بود و دیگر از ان آران به قول

 ای جلف خبری نبود. ترالن نگاهش را معطوف نغمهاکت

 میکند. معصومیت چهره اش جذبش میکند که اکتای با

 صدایش شوک جمع را میکشند

 .نغمه ایشون خواهرمون ترالن هستن -

 نغمه لبخندی میزند

 .مشتاق دیدارتون بودم -

 ترالن او را به اغوشش میکشد

 !عزیز دلم. شما چه نازی اخه -

 دست گل را به دستش میدهد جدا میشود و

 آران حق داشت سوپرایزمون کنه. دلبری کردی -

 .حسابی براش

 نغمه لبخند خجولی میزند و خودش را عقب میکشد. از
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 نغمه که جدا میشود سراغ آران میرود. مشتی به

 .بازویش میکند با گله بی معرفتی حواله اش میکند

 .دلم برات تنگ شده بود -

 آغوشش میکشد آران خواهرش را به

 .اومدم از دلتنگی درت بیارم -

 !هنوزم بچه پررویی ها -

 

 ترالن با خنده عقب میکشد و ارام با سر انگشت هایش

 اشک گوشه ی چشمش را میگیرد

 عیب نداره. بذار برم سما رو ببینم. میام حال تو یکی -

 .رو میگیرم

 اران بلند میخندد. با راهنمایی اکتای به اتاق سما

 .. تقه ای به در میزند و گل را از اکتای میزندمیرود

 اکتای ترجیح میدهد تنهایشان بگذارد. وارد اتاق که

 میشود سما با شوک نگاهش میکند. گوشی اش را

 روی تخت رها میکند و میگوید

 ...سالم -

 ترالن جلو میرود. با دیدن رنگ و روی زرد سما

 بغضش میشکند

 ماشین گفت چه اتفاقی عزیز دلم. اکتای همین االن تو -

 .برات افتاده

 گل را روی میز عسلی میگذارد. سما همچنان توی
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 شوک آمدن ترالن است. سابقه نداشت ترالن بی خبر و

 یک هویی به اینجا بیاید. آن هم با این همه صمیمت. به

 زور خودش را جمع و جور میکند

 .خوش اومدین -

 ترالن کنارش روی تخت مینشیند

 بشم عزیزم. حالت خوبه؟قربونت  -

 .آره بهترم -

 غصه نخوری ها. حکمتی توش بوده ایشااهلل یه دو -

 .قلو سهمت باشه عزیزم

 ایشااهلل. اکتای خونه است؟ -

 ترالن میخندد

 حسابی شوهر ذلیلی ها، اره اون بیرونه. خواست -

 .مارو تنها بذاره

 سما تنها نگاهش میکند که ترالن ادامه میدهد

 ل کن سما. باهات بد کردم. رفتارهایی کهمنو حال -

 میکردم از قصد نیست. خدا هیچ بنده ای رو سر زور و

 .اجبار نذاره

 سما با مهربانی میگوید

 مشکلی نیست عزیزم. من هیچوقت از دست -

 هیچکدومتون ناراحت نبودم. شاید منم توی اون

 موقعیت بودم اون رفتارهارو میکردم. نمیشه قضاوت
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 .کرد

 ن دل مهربونت داداشمو اسیر کرده. چی دوستهمی -

 داری برات بپزم؟ اش کشک های منو فکر نکرده باشم

 خورده باشی. واس ناهار که قد نمیده. واس عصرونت

 .درست میکنم

 .زحمت نکشین. کبری خانم هست -

 زحمت نیست. االنم بیا کمکت کنم بریم حال اون بچه -

  پررو بگیریم. زن و بچه سوغاتی آورده

 .سما میخندد و ترالن کمکش میکند تا بلند شود

 .کاسه ی آش را مقابل سما قرار میدهد

 !بیا بخور عزیزم. نوش جونت -

 سما تشکر میکند و قاشق را برمیدارد. ترالن روی

 .صندلی مقابل سما مینشیند

 .میدونی روز اول که دیدمت ازت خیلی خوشم اومد -

 منو برده! حقمگفتم این همون دخترس که دل داداش 

 .داره داداشم

 چند ثانیه مکث میکند

 نمیدونی اون روزی که اکتای اومد گفت چه اوضاعی -

 شد! روزی بود که قرار بود بریم خواستگاری ال آی و

 همه چی تموم شه. از صبح میدیدم اکتای حالش خوب

 نیست و هر بار که در مورد مراسم حرف میزدم میگفت
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 اقا فکرش درگیره! شب که حاال خدا چی بخواد! نگو

 گفت بلوا شد. ولی خب وایساد وسط خونه بلند گفت

 دوستش دارم. حتی اگه کل دنیام نخوان من دوستش"

 ."دارم

 سما لبخندی میزند و قاشقی از اش را داخل دهانش

 میگذارد و مزه ی خوش کشک توی دهانش را با تمام

 .وجودش لمس میکند. واقعا خوشمزه بود

 لی وقت پیش انموقع من دبیرستان بودم. یهاکتای خی -

 نشون داشت. اونم زورکی بود توسط مامان! به

 اختالف خوردن عقد نکرده جدا شدن. اکتای آدمی نبود

 که به این راحتی ها دل ببازه. خالصه که. داداش مارو

 .خوب اسیر کردی

 سما قاشقی دیگر داخل دهانش میگذارد و قورت میدهد

 .میکرد. به من میرسید گیر میدادما عاشقی شپیش  -

 ترالن با کنجکاوی نگاهش میکند و سما ادامه میدهد

 یه روز توی کارخونه. بابا دو سه هفته ی رفته بود -

 دبی. من تنها بودم و هیچی بلد نبودم رسما. انقدر ازش

 سوال پرسیده بودم که دیگه خجالت میکشیدم. قرار بود

 کنم. سرخود نشستم پلن های جلسه ی فرداش رو آماده

 .پشت کامپیوتر و با همون نیمچه اطالعاتم پلن زدم

 نگو کال اشتباهه. فرداش سر جلسه فهمیدیم چه گندی



 

327 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 زدم. تا اخر جلسه اصال نگاهم نکرد هیچ به من

 .میرسید با یه لحنی حرف میزد دوست داشتم فرار کنم

 به زور جلسه رو جمع کرد. بعد جلسه که همه رفتن

 اتاقش. میدونستم چی میخواد بگه ولی نه بهگفت برم 

 اون شدت. همین که رفتم تو اتاق پلن رو محکم کوبید

 بار اول و اخرتون باشه "رو میز و با حرص گفت 

 همچین گندی باال میارین دوما، این لباس 

 "!! استغفرهلل..واسه جلسه مناسب نیست که

 ترالن با خنده میگوید

 ن بود. غیرت خرجتاون لحظه اکتای عاشق تری -

 .میکرد دیوونه

 اون لحظه دوست داشتم بگیرم خفه اش کنم. واس -

 بودم. بعد سه میلیون پول داده اون مانتو

 عقدمون برداشت انداخت سطل اشغالی. گفت خیلی بهت

 ..میاد من خوشم نمیاد

 .خیلی حساسه. میدونم چی میگی -

 دیدندر همین حین اکتای وارد آشپزخانه میشود و با 

 ترالن و سما که سخت مشغول حرف زدن هستند

 میپرسد

 چخبره؟ دارید توطئه میکنید علیه عروس کوچیکه؟ -

 سما آش را هم میزند
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 بیا ببین خواهرت چه کرده. تو هم بشین برام کاچی -

 ....بپز لبامو بکن اندازه چی اخه

 اکتای با خنده جلو میرود و روی صندلی کنار دست

 سما مینشیند

 .لتم بخواد باباد -

 سما قاشقی از آش را میخورد. ترالن کاسه ای هم

 برای اکتای می اورد

 .داداش عصر وقت داشتی بریم بیرون یکم -

 اکتای شانه ی باال می اندازد

 .من مسئله ی ندارم. اگر سما اذیت نشه -

 سما تند تند سر تکان میدهد

 نمنه شما برین. من از طراحی هام خیلی مونده. میشی -

 .اونارو کار میکنم

 ترالن با لبخند میگوید

 منظورم اون بیرون نبود خان داداش. یه جایی کار -

 .دارم گفتم باهم بریم

 اکتای ابرو باال می اندازد

 آهان. کجا؟ من میشناسم؟ -

 .آره -

 !باشه -

 ترالن دیگر چیزی نمیگوید و سما نگاه کنجکاوش را
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 اصال خوشش نمی بین ترالن و اکتای رد و بدل میکند.

 .آید که بپرسد جریان چیست و میخواهند کجا بروند

 باالخره ترالن خواهرش بوده و اکتای نمیتواند او را

 .دور بیاندازد یا از سرش باز کند

 ش بلنددد از اینکه آشش را تمام میکند خوسما بع

 میشود. اکتای میخواهد کمکش کند که اجازه نمیدهد

 .نه. بهتره خودم برم -

 کتای با نگرانی میگویدا

 !باشه ولی مواظب باش -

 سما چیزی نمیگوید و با قدم هایی آهسته و ارام از

 اشپزخانه بیرون میرود. کمی درد توی پایش حس

 میکند اما طوری نیست که نتواند تحمل کند. به سمت

 اتاق طراحی هایش میرود. باید کمی خودش را مشغول

 به پیشنهاد اکتای کند. خصوصا االن که نغمه و آران

 بیرون رفته اند و تنهای تنهاست. دست روی شکمش

 میگذارد. دلش برای کودک نیمچه رشد کرده اش خیلی

 !تنگ شده بود. خیلی زیاد

 اکتای که غذایش را میخورد به اتاقش میرود. لباس

 میپوشد و گوشی اش را که برمیدارد متوجه پیام

 واتس اپش جدیدی میشود. پیام را باز میکند. توی

 برایش یک فیلم فرستاده اند و زیرش نوشته اند
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 "حقیقت و هر چه که باید بدونی "

 با کنجکاوی انگشت را روی آیکون وسط فیلم میزند و

 ...منتظر لود شدنش میماند

 گوشی اش را برمیدارد و نگاهی به نوتیف هایش می

 .اندازد. یک پیام برایش از واتس آپ ارسال شده است

 باز میکند. باز محسن است با یک شماره ی پیام را

 دیگر. اسکرین از پیامی را فرستاده که برای اکتای

 فرستاده و دو تیک آبی یعنی اکتای دیده است. فیلمی را

 " .هم که برای اکتای فرستاده را نیز برایش فرستاده

 هنوز کامل بهش نگفتم. اما اگه بخوای همین االن

 "براش میفرستم

 م میساید. دستش را روی آیکون تماسدندان روی ه

 میگذارد و به او زنگ میزند. خیلی طول نمیکشد که

 محسن شاد و شنگول جوابش را میدهد

 جونم؟ -

 با حرص میگوید

 چی میخوای از جونم؟ -

 !دو تا کار ساده -

 خیلی احمقی اگه هنوز فکر میکنی که من باز برات -

 ی دلتاز اکتای سند و مدرک میارم. برو هر غلط

 !میخواد بکن
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 محسن بلند میخندد

 .نه اینکاری که میخوام به نفع تو هم هست -

 سما کنجکاو شنیدن میشود

 .بیا کوچه پشتی، اونجا میبینمت بهت میگم6ساعت  -

 !اکتای حاال حاال ها نمیاد

 سما نگران زمزمه میکند

 !با اون کاری نداشته باش-

 .همه چی شرط داره خانم کوچولو -

 قطع میشود و سما وارد دنیایی از اضطراب وتماس 

 .غرق فکر و خیال است6استرس میشود. تا ساعت 

 عمارت به طرز عجیبی خالی شده. ترالن و اکتای برای

 کاری رفته اند و همین یکساعت پیش اکتای زنگ زد و

 گفت کارشان طول میکشد و تا شب نمی آیند از سوی

 او تنهاست ودیگر اران و نغمه بیرون رفته اند و 

 .چیزی ندارد که سرش را گرم کند

 ساعت درست پنج و چهل دقیقه بود که توی کوچه

 ایستاده بود. بزاق دهانش را قورت میدهد و نگاهش را

 معطوف انتهای کوچه میکند. درست راس ساعت شش

 ماشین مشکی داخل کوچه میپیچد. حدس اینکه او

 .محسن است سخت نیست

 قف میشود و او میتواند حاالماشین مقابل پایش متو
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 صورت محسن را دقیق ببیند. محسن شیشه ماشین را

 پایین میدهد

 !بیا باال -

 .سما ارام ارام جلو میرود و سوار ماشین میشود

 .اوم، به موقع اومدی -

 بدون اینکه نگاهش کند میگوید

 !کارتو بگو -

 محسن لب کج میکند

 .چه بد اخالق -

 روی شاسی برمیدارد وهمزمان گوشی اش را از 

 تماس تصویری برقرار میکند. گوشی را سمت سما

 میگیرد

 .خوب نگاه کن -

 تماس برقرار میشود. میتواند اکتای را ببیند که مشغول

 .جابجایی خرید هایی است که همراه ترالن انجام داده

 میبینی؟ االن کشته شدن همین عشقت توی دست های -

 !بفرستم برا طرفم و تماممن به یه تیک ساده بنده که 

 سما سریع سر بلند میکند

 اما... قبلش دوست دارم ببینم عقلت تا چه میزان کار -

 !میکنه

 سما با حرص گوشی را به سمتش پرت میکند
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 . توا اکتای کاری نداشته باش خیلی کثافتی. ب -

 !مشکلت با منه. با خانوادم چیکار داری

 مت چی گیر منبا تو حل کنم! خب اصال بزنم بکش -

 !میاد

 زجرم بدی چی گیرت میاد؟ -

 .خیلی چیزا -

 سما بغض میکند

 چی میخوای؟ -

 !طالق -

  دتنش یخ میزن

 چی؟ -

 !از اکتای طالق بگیر -

 ناباور میگوید

 !چرت نگو -

 محسن میخندد

 نه عشقم چرت نیست. طالق میگیری. عین یه دختر -

 کاریخوب برمیگردی خونه اتابک و دیگه من باهات 

 .ندارم. حتی سایه امم نمیبینی

 فکر کردی طالقم میده؟ -

 .مشکل خودته. خودت حلش کن -

 اشک گوشه ی چشمش را خیس میکند. بیشتر از این



 

334 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 اجازه نمیدهد که مقابل این مرد اشک بریزد

 .خیلی کثافتی -

 محسن با لذت میخندد

 زیادتر از اونچه فکر کنی. بهتره بیشتر از این وقت -

 گیری بیبی. برو پایین و دنبال یه ایده باش تامنو ن

 !طالقت بده

 حتی با فکر به طالق هم تن و جانش یخ میزند

 !تاوان اینکاراتو پس میدی -

 خنده ی بلند محسن توی هوا پرت میشود و او آرام

 پیاده میشود و به عمارت برمیگردد. حس میکند توی

 چهمحیط اطرافش ذره ای اکسیژن ومود ندارد و هر 

 .هست اکسیژن نیست

 نفس هایش تنگ شده و حتی دید خوبی ندارد. به زور

 .خودش را به اتاقش میرساند

 روی تخت مینشیند و گریه اش بلند میشود. بدون اکتای

 نمیتواند. سخت است. نفس گیر است. آدم کش است. او

 جانی ندارد که به بدون اکتای بودن ادامه دهد. اصال

 کند. نه... انوقت شاید محسن خودش را بکشد و راحت

 .به اکتای آسیب برساند

 گریه میکند و فکر میکند. هیچ راه حلی بجزطالق به

 ذهنش نمیرسد. باید تا به اکتای اسیبی نرسیده وارد
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 .عمل شود

 !...اکتای و ترالن امده اند

 !...آران و نغمه هم

 آران و نغمه خانه ایی پیدا کرده اند و قرار است هفته

 .ر اسباب کشی داشته باشندی دیگ

 ترالن هم سراغ یک وکیل رفته و دادخواست طالقش را

 !داده، گویا مالقات با برادرش یک دلگرمی شده

 از غروب هم تمام اهل خانه را به بهانه ی استراحت رد

 کرده حاال چیزی به دوازده شب نمانده. شام را سر

 .جایش و با اصرار اکتای یکی دو قاشق خورده بود

 ...حوصله نداشت

 ...بغض داشت

 ...دوست داشت داد بزند

 .جدایی از اکتای برایش سخت. است

 .به وهلل که مرگ آسان تر است

 حداقل سرت را میگذاری زمین و میمیری و تمام

 .میشود

 !اما! جدایی

 ...با چشم های خودت، چشم از نگاه کردنش میکشی

 تنهابا پاهای خودت، پاهایش را توی یک عصر پاییزی 

 ....میگذاری
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 ...جدایی سخت است

 !آن هم جدایی که به اجبار تحمیل شود

 نفس سختی میکشد. باید این مرد را اول از خودش و

 این زندگی سرد کند. خوب میداند که اکتای این

 موضوع را به راحتی قبول نمیکند. خوب میداند دل از

 .و او این زندگی نمیکند. باید خودش دست به کار شود

 یر پتو میخزد که همان لحظه در اتاق باز میشود وز

 اکتای داخل می اید

 بیداری هنوز؟ -

 جوابش را نمیدهد. لبش را گاز میگیرد و پتو را روی

 سرش میکشد. 

 نغمه و ترالن فردا میرن خونه ی آران و نغمه، تو هم -

 میری؟

 سما تنها میگوید

 !نه -

 چرا؟ چیزی شده؟ -

 !خوابم می آد -

 لبخندی میزند اکتای 

 !بد اخالق شدی -

 سما بی حوصله میگوید

 .میخوام بخوابم -
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 ...ته دلش دارد زار میزند

 ...ته دلش اشوب است

 ...اعماق دلش مثل بم بعد از زلزله است

 !اعماق دلش زیادی بهم ریخته

  

 سما دوباره سر زیر پتو فرو میبرد و اکتای خیال میکند

 افسردگی آن کودکی که بوداین بد اخالقی ها بخاطر 

 رفت و استرس و فشار کاری شو رومی که در پیش

 .دارد

 چشم میبندد و نمیداند این کلبه ی عاشقانه است بزودی

 میشود جهنم 

 !میشود برایش عذاب

 نمیداند دخترک زیر پتو تا صبح اشک

 میریزد و خودش را نفرین میکند. خودش و دل بی

 هد... چرا اعترافجرعتش! چرا شهامت به خرج نمید

 نمیکند... اما... نه... از پس زده شدن توسط اکتای

 میترسد! دوست ندارد روزی برسد که اکتای او را پس

 .بزند

 صبح با سردرد شدیدش بلند میشود. کنار پنجره میرود

 و از این زاویه به اکتایی که سخت غرق خواب است

 چشم میدوزد. یکی دو ماه دیگر دیدن این تصویر

 !زویش میشودآر
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 باز بغض میکند و چشم هایش تر میشود. 

 

 یاد یکی از روز هایشان توی شرکت می افتد. توی

 اتاقش بود. بیکار بود و هیچ کاری نداشت. توی گوشی

 اش یکی از آهنگ های مورد عالقه اش را پخش کرده

 بود. اسپری بدنش را هم از کیفش برداشته بود و

 بود و پاهایش را رویهمانطور که سر جایش نشسته 

 .میز گذاشته بود، کنسرت جهانی اجرا میکرد

 کامال توی حس بود که حضور یک نفر را توی اتاقش

 حس میکند. اول حس میکند توهم زده است و اوج

 اهنگ را از دست نمیدهد و با تمام قدرت و حسش اجرا

 میکند. اهنگ که تمام میشود. چشم باز میکند و با

 اتاقش آن هم در حالی که جفتدیدن اکتای وسط 

 ابروهایش باال پریده بود هینی میکشد و سریع خودش

 .را جمع و جور میکند

 کنسرتتون تموم شد؟ -

 با من من جوابش را میدهد

 ...راستش من! من یعنی! من

 اکتای میخندد

 شما هر چی! پرونده هایی که دیروز تکمیل کردین رو -

 !ببرمتحویل ندادین بهم. اومدم اونارو 

 سریع بلند میشود و از روی میز پرونده هایی که گرفته
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 بود را برمیدارد

 .آره اره... همه کارشو انجام دادم -

 اکتای پرونده ها را میگیرد

 .ممنونم. ایرادی داشته باشن براتون میفرستم -

 چیزی نمیگوید اکتای عقب گرد میکند برود که لحظه

 آخر میگوید

 رو کامل ببندین و قفل کنین. در دفعه دیگه در اتاقتون -

 .نیمه باز اجازه ورود میده

 

 .پاک یادش رفته بود در اتاق را ببندد

 اکتای در را میبندد و میرود و سما دوباره روی صندلی

  اش فرود می اید. آبرویش رفته بود!

 نمیداند کی خوابش میبرد. اما وقتی چشم باز میکند که

 و نغمه و ترالن هم اکتای سر کار رفته بود و اران

 .برای خانه ی جدیدشان رفته بودند خرید

 دستی الی موهایش میکشد و پتو را کنار میزند. پایش

 قز قز میکند اما دردی ندارد. ارام کف پاهایش را روی

 زمین قرار میدهد و نگاهش را به ناخن های پاهایش

 میدوزد. چقدر وقت داشت؟

 رد. ارام قدمآرام بلند میشود. عصایش را برنمیدا

 برمیدارد. از کمد کنار تخت شروع میکند و دیوارها

 کنسول مقابل پنجره پرده، اینه و میز ارایشش همه جا
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 را لمس میکند. خیلی مهلت ندارد باید خوب جز به جز

 این خانه را حفظ کند که بعدا بتواند توی دلتنگی هایش

 به این خانه پر بزند. 

 سر میخورد و قطره ای اشک از گوشه ی چشمش

 روی صورتش قل میخورد. از اتاق بیرون میرود. وارد اتاق لباس

 های اکتای میشود و تک تک کت ها و شلوار و کفش

 هایش را لمس میکند. دلش برای این مرد زیادی تنگ

 .میشود

 از اتاق بیرون می اید. شقیقه هایش درد میکند. با

 کبری همان حال و روز نا میزان به اشپزخانه میرود.

 خانم بالفاصله بعد از دیدنش کم مانده که شاخ در

 بیاورد

 خانوم سالم-

 سما بی حوصله جوابش را میدهد. کبری خانم برایش

 چایی میریزد

 حالتون خوبه؟ -

 !نه -

 به آقا خبر بدم؟ -

 !نه -

 صبحونه چی میخورین؟ -

 !هیچی -
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 .کبری خانم دیگر چیزی نمیگوید و عقب میرود

 چایی توی فنجانش را میخورد و بلندسما کمی از 

 میشود

 !من توی اتاقم استراحت میکنم. هیچکس مزاحم نشه -

 .میگوید و میرود. به اتاق که میرسد در را قفل میکند

 روی تخت مینشیند و گوشی اش را برمیدارد. صفحه

 " اش را روشن میکند که پیامی از جانب اکتای میبیند

 کاش میشد! اما "لبرشب که میام اخم نداشته باش د

 لت را بزند. باید این زن اخموی مجبور است. باید د

 !بد ریخت را نخواهد، باید از این زن زده شوی

 باید! برای اینکه توی این دنیا باشی و نفس بکشی،

 ....باید

 حالم خوبه، کمی استراحت "برایش مینویسد 

 "میخوام

 طول میکشد تا جواب به دستش برسد

 "دلبرکم؟چیشده  "

 "خسته ام"

 ...دروغ مینویسد

 "بریم سفر؟ "

 میداند اکتای روی این جمله حساس است آن هم به

 شدت اما باز مینویسد
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 "میخوام یه مدت تنها باشم "

 دیگر جوابی به دستش نمیرسد. خوب میداند االن به

 .شدت بهم ریخته است

 گوشی را روی تخت رها میکند. دراز میکشد و نگاهش

 ف میماند. پلکی میزند و پرده اشکی مقابلروی سق

 چشمش را میگیرد. پلک دیگری میزند و قطره اشک

 سمج از چشمش پایین می افتد. پلک دیگری میزند اما

 باز نمیکند

 

 پشت پلک هایش تک تک روز هایشان را مرور

 میکند. چیزی نمیگذرد که گوشی اش روی تخت

 ش رامیلغزد. به خیال اینکه اکتای است گوشی ا

 برمیدارد اما خبری از اکتای نیست. محسن برایش

 نوشته است

 "!یه راهی هم هست که از اکتای طالق نگیری "

 .عین برق گرفته ها روی تخت مینشیند

 "چی؟"

 یه راه ساده است. هم از اکتای طالق نمیگیری هم از "

 "دست من راحت میشی

 "چیکار؟"

 

 جعبهپاشو برو حیاط پشتی، در رو باز کن یه "
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 "کوچیکه اونو برش دار بخونش

 .سریع گوشی را روی تخت پرت میکند و بلند میشود

 خودش را به حیاط میرساند. در را باز میکند و جعبه

 ی مقوایی کوچک را برمیدارد و دوباره به اتاقش

 .برمیگردد. در را قفل میکند و روی تخت مینشیند

 خواندگوشی اش را برمیدارد و پیام دیگر محسن را می

 .حاال جعبه رو باز کن و با دقت کاغذ توش رو بخون -

 جعبه را باز میکند. یک شیشه ی کوچک مشکی رنگ

 بود با یک کاغذ. کاغذ را برمیدارد و الی آن را باز

 .میکند

 توی این شیشه یه مایع است. کشنده نیست و فقط یه "

 مدت کوتاه مسموم میکنه. من ازت میخوام این مایع رو

 گازی حاج خانوم یا همون مادر شوهر نازنینتداخل 

 بریزی و یه مدت کوتاه سر شوهرتو گرم مادرش کنی

 تا مزایده رد بشه، خیلی راحت تر از طالق گرفتن از

 "!اکتای

 سریع کاغذ را تا میزند آن را داخل جعبه می اندازد و

 جعبه را زیر تخت قرار میدهد. کامال شوک زده است و

 !نمیداند چه بکند

 !حاج خانم را مسموم کند

 .اکتای اگر بفهمد بیچاره اش میکند
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 .گوشی اش را برمیدارد و به محسن زنگ میزند

 محسن بالفاصله جوابش را میدهد

 حال میکنی چطوری نجاتت دادم؟ -

 مسخره اس! ازم میخوای آدم مسموم کنم. اونم مادر -

 اکتای؟

 داشتهحتما سخت تر از طالق گرفتن از اکتایه؟ عقل  -

 .باش دختر! دارم عشق زندگیتو حفظ میکنم

 دست از سرم بردار خب! این مزایده های کوفتی رو -

 !تموم کن

 شوهر توباید تموم کنه نه من! برو! راستی فقط تا -

 !رصت داره؟ امروزم که یکشنبه استفپنجشنبه شب 

 !لعنت بهت -

 محسن با خنده تلفن را قطع میکند. گوشی را با حرص

 خت می اندازد. همان لحظه دستگیره ی در اتاقروی ت

 تکان میخورد و صدای اکتای به گوشش میرسد

 سما.... بیداری؟ -

 سما هول و دستپاچه سریع در را باز میکند

 !سالم -

 اکتای متعجب میپرسد

 در رو چرا قفل کردی؟ -

 سما با من من میگوید
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 .هیچی میخواستم بخوابم واس همین -

 اکتای وارد اتاق میشودکنار میرود و 

 حالت خوبه؟ -

 سما تند تند سر تکان میدهد

 !آره -

 مطمئن؟ -

 !آره عشقم -

 اکتای متعجب ابرو باال میدهد

 تو که گفتی نمیخوای منو ببینی! االن شدم عشق؟ -

 سما میپرسد

 من کی گفتم؟ -

 خودت نوشتی میخوای تنها باشی. تنهایی منظورت -

 !نبودن منه دیگه

 ن فقط میخواستم بگم که یعنی... یکم توی خودمنه. م -

 !باشم همین

 چرا؟ چیشده؟ -

 سما شانه باال می اندازد

 هیچی هیچی. همه ی اتفاق ها یهو افتادن. مغزم یکم-

 .استراحت میخواست

  

 اکتای در را میبندد 
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 با من حرف بزن سما. بگو! هر چی که اذیتت میکنه -

 !رو بگو

 خیره میشود. کاشسما توی چشم های مرد 

 .میتوانست

 .چیزی نیست -

 اکتای با درد پلک میزند. چرا این دختر او را محرم

 اسرارش نمیداند... عذابش میدهد

 سما! به من اعتماد کن! اول و آخر هر جایی من -

 .باهاتم

 اکتای واقعا هیچی نیست. استراحت نیاز دارم فقط -

 .همین

 ناقض دارند کهرفتارهای دیروزت امروزت! انقدر ت -

 !نتونم باور کنم

 سما نفس عمیقی میکشد

 بعد از اون سقط طبیعیه این رفتارها نه؟ -

 اکتای شانه باال می اندازد. چیزی نمیگوید. واقعا هم

 چیزی به عقلش نمیرسد. سما برای اینکه بیشتر از این

 میگویداکتای را اذیت نکند و او را به شک نیاندازد 

 .تنگ شده بودحقیقتا دلم برات  -

 

 لوس بازی که در میاری خیلی چندش میشی، بهت -

 !میخوره همون قلدر همیشگی باشی
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 سما میخندد

 نامرد من چندشم؟ -

 !لوس میشی خیلی -

 سما یک تای ابرویش را باال می اندازد

 اره، یادم نرفته بود! قبال هم اشاره کرده بودید که از -

 دختر بچه هان ودختر های لوس خوشتون نمیاد! شبیه 

 !هیچ به دلت نمیشینن

 با یادآوری ان روز اکتای لبخندی میزند

 مو به مو یادته؟ -

 میشه یادم بره؟ روز اولی صاف زدی تو ذوقم! حاال -

 میخوای یادم بره؟ نخیرم. اونو یه خاطره ماندگار کردم

 !تو ذهنم جناب

 خوبه! امیدوارم اونایی که به ضررت هستند رو هم -

 .ت مونده باشهبه یاد

 

 خوشحال است که زندگی اش تمام نشده. اما فکرش

 شدید درگیر ان شیشه ی زیر تخت است. شیشه ی بی

 نام و نشانی که نمیداند محتوای درون ان چیست. حتی

 .فرصت نکرد تا شیشه را باز کند

 نمیداند کاری که محسن از او خواسته است تا چه حد

 کن است زندگی اشدرست است. نمیداند تا چه حد مم

 را التیام بخشد یا شاید حتی نابود کند. نمیداند. کاش
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 میتوانست دهان باز کند و این موضوع گره خورده ی

 ...توی گلویش را فریاد میزد. اما شدنی نیست. نمیشود

 اگر این مرد با این حجم از غیرت و شهرت بین مردم

 ندگیاین موضوع را بفهمد، قطعا تعلل نمیکند. به این ز

 .پایان میدهد و انوقت به اتابک چه بگوید

 بگوید چرا طالق گرفته. مجبور است راست ماجرا را

 بگوید انوقت اتابک را هم از دست میدهد و او میماند و

 !دنیایی از تنهایی

 

 و برم حموم امروز روز سختی بود .برم لباس هامو عوض کنم -

 سما نگران میشود

 چرا؟ چیشده مگه؟ -

 کار تو شرکت زیاد بود. برق یکی از انباری هامحجم  -

 اتصالی کرده بود و داشت آتیش میگرفت. شانس

 آوردیم یه رهگذری از اونجا داشت رد میشد متوجه

 شده به آتش نشانی زنگ زده. رفته بودم اونجا! این

 وسط آران هم هعی زنگ میزد و میرفت سراغ دوست

 وستاشن بعدو رفیق های من. ادعا داره نصف تهران د

 .خر رفیق های منو میگیره

 سما سعی میکند نگرانی اش را پشت خنده اش پنهان

 کند

 .داداشی مثل تو داره. میخواد پز تو به همه بده -
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 اکتای هیچ نمیگوید به سمت حمام میرود و وقتی در

 حمام را میبندد سما نفس عمیقی میکشد. سریع خم میشود و از زیر

 .و دوان دوان بیرون میرود تخت جعبه را برمیدارد

 وارد اتاق طراحی اش میشود. در یکی از کمد ها را باز

 .میکند و جعبه را آنجا قرار میدهد

 لحظه اخر کنجکاوی امانش را میبرد. در شیشه را باز

 میکند و بو میکشد. هیچ بویی با مشامش نمیرسد

 حتی رنگش هم بی رنگ است و شبیه آب! شاید واقعا

 .سن میخواهد اذیتش کندآب است و مح

 در کمد را قفل میکند و بیرون میرود. گوشی اش را از

 توی جیب شلوارش بیرون میکشد. باز پیامی از جانب

 "پنجشنبه شب منتظرم لیدی "محسن دارد 

 با حرص کف پایش را روی زمین میکوبد. کاش

 میتوانست فک این مرد را پایین بیاورد. گوشی را

 .برمیگرداند. پاهایش به درد آمده انددوباره سر جایش 

 به سمت مبل های سالن باالیی میرود و روی مبل کنار

 پنجره مینشیند. از این زاویه میتواند حیاط را بهتر

 .ببیند

 .کاش این خانه را عوض کنند

 .این خانه کم کم دارد برایش نحس میشود

 .آران مشتش را روی میز میکوبد
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 افشین هینی میکشد

 !داداش یواشیواش  -

 آران با همان عصبانیت میگوید

 .اکتای این همه با این بچه خوبه یمن نمیدونم وقت -

 این همه نازشو میکشه. کل دنیا رو جمع میکنه تا به

 وفق مراد این خانم باشند. دلیلش چیه که سما این همه

 داره پنهون کاری میکنه. در حدی که مامان رو مسموم

 .کنه

 ی داره. اصال تو که میدونی. چرا بهشاید اونم دلیل -

 .روش نمیاری. چرا باهاش حرف نمیزنی

 برم بگم چی. بگم چرا به روی -

 .داداشم نمیاری

 افشین کف دستش را باال می اورد

 نه دیگه داداش نشد. اگه من قبول کردم زن داداشتو -

 زیر نظر بگیرم صرفا برای این بود که بتونم کمکت کنم

 بفهمه سرمو میبره. بعدشم، اون دختر اونم االن اکتای

 مگه تقصیری توی این ماجرا داره؟

 آران نچی میکند

 نه تقصیری نداره. اما عمدا داره مخفی میکنه. پنهان -

 کاری میکنه. پنهان کاری خودش یه جور دروغه و

 .اکتای از دروغ متنفره
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 افشین شانه باال می اندازد

 سه. که هرشاید از همین ری اکشن هاتون میتر -

 .کدومتون یه چیزی بگین و تردش کنین

 اران چند ثانیه سکوت میکند

 میگی چیکار کنم؟ برم به داداشم بگم خودش حلش -

 کنه؟

 افشین میگوید

 نه. به خودش بگی بهتره. حداقل میتونه بهتر این -

 .مسئله رو سامان دهی کنه

 آران نفس عمیقی میکشد و موبایلش را از روی میز

 دبرمیدار

 !برم تا گند نزده -

 افشین سری تکان میدهد

 برو ولی تو هم گند نزن. اون دختر به قدر کافی االن -

 توی فشار و استرس هستش. بیشتر از این اذیتش

 .نکن

 .آران چیزی نمیگوید و دفتر افشین را ترک میکند

 توی راه همه اش به سما فکر میکند و خیر سر بازی

 .هایش

 را درک نمیکند وقتی که اکتای این ترس او از اکتای

 تمام تالشش را کرده بود تا سما هیچ ترس و کمبودی
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 احساس نکند. تا حس نکند که اختالف سنی بینشان

 مانعی است بر صمیمیتشان. کلی تالش کرده بود و حاال

 این دختر تالش میکرد بزرگترین راز زندگی اش را از

 !همین مرد پنهان کند

 نغمه با ذوق از خانه اش میگوید وبه خانه که میرسد، 

 ترالن مشغول پوست کندن میوه است. اکتای هم بچه را

 بغل کرده و سخت مشغول اوست. لبخندی میزند. بابا

 .بودن زیادی بهش می آید

 سالم که میدهد همه متوجه حضورش میشوند. بعد از

 احوالپرسی سراغ سما را میگیرد و اکتای میگوید که

 شسته است. باال میرود. سما سرش راتوی سالن باال ن

 .به مبل تکیه زده و پلک بسته. جلو میرود

 سما؟ -

 سما الی پلک هایش را باز میکند

 !بیدارم -

 آران جلو میرود. رو به روی سما روی پاف مینشیند

 میتونیم حرف بزنیم؟ -

 سما صاف و صوف مینشیند

 آره. چیشده؟ -

 ش را از کجاآران نفس عمیقی میکشد. نمیداند کالم

 .شروع کند
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 لطفا، با من راحت باش. من فقط میخوام کمکت کنم -

 .همین

 ترس و استرس وجود سما را پر میکند. کمی به جلو

 خیز برمیدارد

 چیشده؟ -

 آران کوتاه میگوید

 من میدونم سما. من راز بزرگ زندگیتو میدونم و فقط -

 ...میخوام کمکت کنم خودت

 جلو میکشد و بی توجه به سما هینی میکشد خودش را

 درد پایش 

 ...هیس... هیس -

 جوری چشم هایش را وق زده کرده که همین لحظه

 ممکن است چشم هایش بیرون بزند

 .نگو اکتای میشنوه -

 آران دست هایش را به نشان تسلیم باال می اورد. آران لب میزند

 ...باشه باشه. آروم باش -

 تد. با هماناشک از چشم سما روی گونه اش میغل

 ترس و وحشتش میگوید

 ولم میکنه خب! هیچی نگو! هیچی... ولم میکنه -

 !میره

 .باشه سما. آروم باش -
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 . در را میبندد. بسته ی مداد.او را به اتاق طراحی اش میبرد

 رنگی های سما را توی دستش میگیرد تا اگر کسی آمد

 .بهانه ای داشته باشد

 .میخوام کمکت کنم سما قرار نیست وحشت کنی. من -

 .میخوام شر محسن رو از سرت وا کنم

 سما چشم هایش تا اخرین حد باز میشود. بغضش را به

 .زور کنترل کرده است

 ...به تو هم گفته بیشرف اره! وای -

 انقدر سر یس سما! من خودم فهمیدم. اون ه -

 اکتای رو گرم کرده اون بیرون که وقتی واسه اینکارا

 ...یادش رفته بود. سما ببین نداره. اما منو

 سما لبش را گاز میگیرد و آران ادامه میدهد

 .هیچ اتفاق خاصی نمی افته خب -

 میخوای چیکار کنی. من مجبورم... مجبورم اون هر -

 !چی میگه عمل کنم

 آران نچی میکند

 فکر کردی مثال اون دارو رو به خرد مامان من بدی -

 .ی رو نابود کنهتموم میشه؟ اون عوضی اومده اکتا

 دردش یکی دو تا مزایده نیست. اصال اکتای دیگه

 بود که سر تو بهونهمزایده نرفته. اینا همه اش یه  سراغ

 .رو شیره بماله
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 سما ناباور نگاهش میکند

 سما فقط یه سوال میپرسم ازت، تا کجا میخواستی -

 ادامه بدی؟

 !تا جایی که بره گم شه -

 بودی توئه! اون نه ثروتهدف اون مرگ اکتای و نا -

 اکتای رو میخواد نه مقامش رو. فقط و فقط جونشو

 میخواد. نفر دیگه ی که باید چیزخورش میکردی اکتای

 بود، میتونستی این کار رو بکنی؟

 سما مات و مبهوت نگاهش میکند.... جان اکتای؟ تن و

 بدنش یخ میزند و سرش یک لحظه گیج میرود. آران

 ادامه میدهد

 حاالم خودتو جمع و جور کن من حلش میکنم. خطتو -

 عوض میکنیم. واسه یه مدت کوتاهم از اینجا میری یه

 جا دیگه. من همه ی اینارو حلش میکنم. تا شر اون

 .کنده شه و بعد برگردی

 سما ملتمس میگوید

 نمیخوام... نمیخوام اکتای بفهمه! بفهمه میره! بایدم -

 !بدم واسه اسم و رسم اون برم. من 

 !چیه سما؟ اکتای واقعا همچین آدمی نیست این حرفا -

 شوهرتو اینجوری شناختی؟

 

 سما لبش را محکم گاز میگیرد. طوری که زخم شدن
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 .لب هایش را به وضوح حس میکند. بغضش میشکند

 آران جعبه مداد رنگی را روی میز میگذارد و سعی

 .میکند سما را آرام کند

 میشود. دوست نداشت دست اکتای کنار بدنش مشت

 پشت در گوش بایستد. آمده بود تا آنها را به خوردن

 چای دعوت کند. سر و صدایشان را از توی اتاق شنیده

 .بود و حاال ناخواسته اینجا بود

 سما به او اعتماد نداشت! کامال واضح بود. اخمی که

 بین ابروهایش نشسته از عدم اعتماد سما نیست. برای

 برای اینکه بفهمد چرا و چه کاری خودش اخم کرده.

 .انجام داده است که سما تا این حد از او میترسد

 سریع عقب میرود و خودش را به اتاق خوابشان

 .میرساند. در را میبندد و پنجره را بالفاصله باز میکند

 به اکسیژن نیاز دارد. دست هایش لبه ی پنجره را

 .ودچنگ میزند و سر انگشتانش رو به سفیدی میر

 نفس هایش سنگین است و پر از خشم. خشم از

 .خودش

 .تا جایی که در توانش بود، با این دختر کنار آماده بود

 مراعاتش را کرده بود. با او مثل یک رفیق رفتار کرده

 بود نه مثل یک غریبه و ناآشنا، اما حاال! تمام تالش

 .هایش بیخود بوده
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 را بازکمی عقب میرود. کشوی کنسول کنار پنجره 

 میکند و پاکت سیگارش را برمیدارد. نخی بیرون

 میکشد. به درک که ریه هایش اگر دوباره به درد آیند

 .باید پیوند بزند

 سما که آرام میشود. به توصیه ی آران پایین میرود تا

 کمی از این حال و هوای مزخرف دور شود. آران

 دستی با صورتش میکشد. کنار پنجره میرود. باید

 را سر و سامان بدهد. باید سریعتر فکری بکند ذهنش

 .و این مسئله را حل کند

 سر که میچرخاند از رد دود سیگار های توی هوا

 میفهمد اکتای همین حوالیست. از اتاق بیرون میزند

 توی سالن که نیست تنها جایی که میماند اتاقشان

 .است

 .جلو میرود و با تقه ای به در، در اتاق را باز میکند

 .درست حدس زده بود. اکتای کنار پنجره ایستاده بود

 یک نخ کشیده بود و فیتیله اش را کنار پنجره رها کرده

 .بود و حاال نخ دوم میان انگشتانش بود

 !اکتای بسه -

 اکتای دستش را به نشانه ی سکوت باال می اورد

 !هیس! حوصله ندارم -

 حرفیهیس! همان خفه شو! تا حاال از اکتای همچین 
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 .نشنیده بود. پس االن یعنی اوضاع زیادی وخیم است

 چیشده؟ -

 اکتای دندان روی هم میساید

 دارم به این فکر میکنم که چیشده که زنم به برادر -

 !شوهرش بیشتر اطمینان داره تا شوهرش

 آران خشکش میزند. پس شنیده بود. آنچه که نباید را

 .شنیده بود

 ...اکتای -

 می اورد. اکتای دست باال 

 چیکار کردم مگه! کل این یکسال رو سگ دو زدم تا -

 بفهمم دقیقا این دختر از زندگیش چی میخواد. کلی

 تالش کردم تا بفهمم دقیقا چی تو مخشه. کلی تالش

 کردم تا این اختالف سن کوفتی باعث نشه اون سر کوه

م سگ دوی ی تالشا باشه و من ته دره! تالش کردم اما االن میبنیم نه، همه

 !بیخود بود

 آران به زور خودش را جمع و جور میکند

 !اکتای واقعا اینی نیست که فکرشو میکنی -

 اکتای داد میکشد

 پس چیه؟ هان؟ چیه که زنم خفه خون میگیره تا یه -

 ...چیزیو بهم بگه! این چیه

 قفسه ی سینه اش به درد می اید. نفس هایش یکی در
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 ...میکند قلبش دیگر نمیتپدمیان خارج میشود و حس 

 فریادش انقدر بلند بود که ترالن و نغمه را به سالن باال

 .بکشاند و سما همانجا نشسته روی مبل خشکش بزند

 نگاهش روی فنجان نیمه خورده ی اکتای میماند و

 ...زجه ی پر از درد آران، بند دلش را پاره میکند

 ی سالن تا نمیداند پاهایش از کجا جان میگیرنده فاصله

 اتاق را در چند ثانیه طی میکند. وقتی وارد اتاق میشود

 که اکتای روی زمین افتاده و به زور باال تنه اش را با

 .دست هایش نگاه داشته تا کامال نقش بر زمین نشود

 نگاه اکتای با درد روی سما مینشیند. سما مات و

 مبهوت خیره به او میماند. نمیتواند درست نفس بکشد

 .حس میکند سینه اش ماالمال از درد پر شده است و

 جلو میرود و کنار تنش زانو میزند

 ...اکتای -

 .اکتای چندین بار پشت سر هم سرفه میکند

 ...سم -

 حتی نمیتواند درست و حسابی حرف بزند. 

 اشک های سما روی صورتش میچکد. 

 صورتش کبود شده است و ترالن با استرس پشت تلفن

 ورژانس حرف میزند. اکتای به سختیبا پرسنل ا

 حرفش را ادامه میدهد
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 تمام.... تمام این مدت.... میدونستم.....میدونستم و به -

 روت نیاورم... نیاوردم که خودت بگی... بگی و راحت

 شی... ولی نشد... اعتماد نکردی به من... به من و این

 .....زندگی... به من

 !ک زدن سمااز حال رفتنش مصادف میشود با خش

 میدانست! او میدانست... او میدانست... او تمام

 !اینهارا میدانست... میدانست و به رویش نمی آورد

 او چه کرده بود... حال خراب اکتای... ترالن تلفن را

 قطع میکند و با زجه باال سر اکتای مینشیند. آران با

 فریاد نامش را صدا میزند و جیغ نوزاد خفته در اتاق

 ..مغزش را تمام میکندکار 

 چشم هایش جز حلقه های درشت سیاه و گوش هایش

 !جز جیغ و فریاد چیزی نمیشنود

 چشم که باز میکند. طعم گس دهانش اخم هایش را

 درهم میکند. پلک هایش هیچ تمایلی به باز شدن

 ندارند. انگار خواب اور هایی که به او تزریق کرده اند

 رش را که تکان میدهد،زیادی به بدنش ساخته است. س

 .تازه متوجه درد توی سرش میشود

 اخ ریزی میگوید که نغمه را متوجه بیدارشدنش

 میکند. نغمه از روی صندلی بلند میشود

 جانم سما! بیدار شدی؟ -
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 سما به زور الی پلک هایش را باز میکند. صدای نغمه

 است و هیچ تشویشی در آن دیده نمیشود

 درد داری!؟ چیشده دورت بگردم... -

 نگاه اکتای پشت پلک هایش جان میگیرد

 ...اکتای -

 !خوبه حالش. توی اون یکی اتاق خوابیده -

 ...میخوام... ببینمش -

 .نغمه چند ثانیه سکوت میکند. باید آران را خبر کند

 عقب میرود و قدم هایش را به سمت در برمیدارد. آران

 و سما پشت اتاق روی صندلی ها نشسته. اتاق اکتای

 دقیقا مقابل هم هست. در را باز میکند و به محض باز

 شدن در، آران سر باال میگیرد

 بیدار شد؟ -

 نغمه تنها سری تکان میدهد. آران با درد پلک روی هم

 میگذارد. دو ساعت بود که میخواست توی ذهنش یک

 مقدمه چینی بکند اما هیچ چیزی به مغزش نرسیده

 ای ندارد! خودش از مدتها قبلبود. بلند میشود. چاره 

 میدانست و اخطار دکتر را بارها به او یادآوری کرده

 بود. حاال گوش نداده و حال و اوضاعشان این شده

 .بود

 وارد اتاق میشود و از نغمه میخواهد پشت اتاق
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 منتظرشان بماند. جلو میرود و بعد از رد کردن

 .پارتیشن چوبی، میتواند سما را ببیند

 خوبی؟ -

 سما که سرش را به سمت پنجره چرخانده بود، به

 سمت آران میچرخاند. رد اشک های زیر چشمش خبر

 .از گریه ی همین چند لحظه پیشش را میدهد

 گریه میکنی؟ -

 آران نزدیک تر میرود. مقابلش می ایستد و جلوی نور

 های خورشید را میگیرد. هوا کی روشن شده بود؟

 !!اکتای کو -

 !استراحت کنه بهتر میشهخوبه. یکم  -

 اکتای اگه خوب بود االن پیش من بود. باهام قهره -

 آره؟

 آران سرش را تکان میدهد

 نه عزیزم. فقط خوابه همین. یکم درد داشت ریه -

 .هاش

 کی گفته بهش آران؟ تو گفتی؟ -

 بغض میکند. آران میگوید

 .نه. من خودمم نمیدونم -

 ...چرا هیچی بهم نمیگفت. چرا -

 منتظر بود خودت بگی. میخواست ببینه بهش اعتماد -
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 !داری یا نه

 ...بخدا بحث اعتماد نیست -

 .آران نمیگذارد حرفش را ادامه دهد

 ! استراحت کن! بعدا با خودش حرفهیش  -

 !میزنی

 .منو ببر پیشش. من حالم خوبه -

 بلند میشود و نیم خیز میشود. آران آخرین تالشش را

 میکند

 !بخواب. یکم دیگه میگم اکتای بیاد پیشتسما! تو  -

 اکتای چشه؟ واسه چی بیهوش شد؟ ریه ها چیشده؟ -

 .آران تورو خدا دارم خفه میشم

 سریع از تخت پایین می اد. سرم توی دستش کشیده

 میشود و آخش را در می آورد

 !سما -

 آران معترض صدایش میزند. سما با درد و اکراه

 و بی تاب میگویدسوزن سرم را بیرون میکشد 

 من میخوام اکتای رو ببینم. اکتای امکان نداشت االن -

 .تنهام بذاره

 چند ثانیه مکث میکند و بعد با وحشت میگوید

 ولم کرد اره؟ -

 آران عصبی میشود
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 چرا تئوری ول شدن توسط اونو داری؟ اون بدبخت -

 رو اونجوری شناختی؟ شب و روز سگ دو زد که

 صیبش شه؟ نه عزیزم ولتتهش بی اعتمادی تو ن

 !نکرده، حالش خرابه

 عصبی شده بود و هر چه که نباید میگفت را به بدترین

 شکل ممکن گفته بود. از سر و صدای آران نغمه داخل

 میشود. سما وسط اتاق خشکش زده و انگار حرف

 هایی که شنیده را باور ندارد. حال اکتای خراب بود؟

 اورد. حال اکتای خراباخرین ثانیه ها را بخاطر می 

 شده بود و روی زمین نقش بسته بود. صدای جیغ و

 زجه های آران و ترالن توی گوشش میپیچد و بعد آن

 .خودش هم بیهوش شده بود

 .آران نچی میکند و دستش را الی موهایش فرو میبرد

 نغمه در را میبندد و با شتاب خودش را به سما

 میرساند

 .ی؟ دراز بکش قشنگمسما عزیزم، چرا بلند شد -

 سما مینالد

 اکتای کجاست؟ -

 نغمه نیم نگاهی به آران می اندازد

 .تو اون یکی اتاق خوابیده -

 ...میخوام ببینمش. توروخدا -
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 آران بی حرف ویلچر کنار اتاق را برمیدارد و آن را به

 سمت سما هل میدهد

 .بشین رو این بریم. دکتر گفته فشار نیاری به خودت -

 به کمک نغمه تن کم جانش را روی صندلی میسما، 

 اندازد. آران ویلچر را به حرکت در می آورد. اتاق

 اکتای دقیقا رو به روی اتاق سما بود. وارد اتاق که

 میشوند، با دیدن اکتایی که روی تخت دراز کشیده و

 لوله ی تنفسی توی گلویش قرار دارد، انگار دنیا روی

 ند و اشک چونسرش آوار میشود. بغضش میشک

 سیلی گونه هایش را تر میکند

 !اکتای -

 آران ویلچر را کنار تخت نگه میدارد. سما چنگی به

 .تشک تخت میزند و خودش را باال میکشد

 چیشدی؟ -

 آران جوابش را میدهد

 اکتای سال ها بود مشکل ریه داشت. این اواخر یکم -

 بدتر شده بود اما از تو پنهون میکرد. ریه ی سمت

 .چپش باید پیوند بخوره

 .سما میشنود، اما چیزی از درون میخواهد انکار کند

 اکتای او خیلی قوی بود. بیدی نبود که به این آسانی

  روی این تخت افتاده باشد.
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 من باعثش شدم اره؟ -

 نه! توی خونه فشارش افت کرده بود بیهوش شده -

 بود. تا برسه بیمارستان چون مشکل تنفسی داشت،

 یاریش افت کرده بود اما االن خوبه. بیهوشه چونهوش

 .اگه بیدار شه لوله تنفسی رو پس میزنه

 سما گریه اش را بلند سر میدهد. نغمه ایی که تمام طول

 این مدت با چشم هایی خیس، توی چهارچوب در

 ایستاده بود و تماشا میکرد. خودش را به سما میرساند

 .تنگ شده بود و سعی میکند آرامش کند. اما... دلش

 روی این، کاش االن بیدار بود

 .تخت نبود. بیهوش نبود. پیوند نمی خواست

 کی... کی عمل میشه؟ -

 هر وقت یه ریه مناسبش پیدا شه. به بچه ها خبر -

 .دادیم. همه دارن تالششونو میکنن

 سما بی فکر زمزمه میکند

 !من ریه امو میدم -

 آران نیشخندی میزند

 سر پا داری بیهوش میشی. نیاوردمتبچه تو خودت  -

 .خل شی ی که اکتای رو ببین

 سما بی تاب میگوید

 من میخوام بدم ریه مو. فقط اکتای تو این وضع -
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 .نباشه

 نغمه هم اینبار دخالت میکند

 عزیز من. دکتر گفت کلی آزمایش نیازه همینجوری -

 .که نمیشه

 سما دست های نغمه را پس میزند

 یدم. فقط اکتای زود بیدار شه. منباشه آزمایشم م -

 .راست راست بچرخم بعد عشقم روی این تخت باشه

 من نمیتونم اینجوری بمونم. یا بگین منم بیهوش کنن

 ...تا وقتی که اکتای بیدار شه. یا هم

 حرفش را قطع میکند و عصبی میگوید

 .اصال من چرا با شماها سر و کله میزنم، کو دکترش -

 ...کجاست

 کم جانش را به سمت در برمیدارد که آران قدم های

 مانعش میشود

 .به خودت فشار نیار سما. بشین رو ویلچر بریم -

 بدرک که فشار میاد. کاش فلج میشدم ولی اکتای به -

 .این روز نمی افتد

 گریه ی بند آمده اش را از سر میگیرد. روی ویلچر

 دکترمینشیند و آران او را به اتاق دکتر میبرد تا شاید 

 او را آرام کند. به اتاق دکتر که میرسند، مرد با دیدن

 حال و روز سما، پی به اوضاع وخیم دختر میبرد. از
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 آران میخواهد که تنهایشان بگذارد. سما گریه اش را

 قورت میدهد و آن را توی گلویش خفه میکند. دکتر

 مقابل سما یکی از صندلی های اتاق را قرار میدهد و

 .درویش مینشین

 دکتر شاید همسن و سال اتابک بود، اتابکی که بشدت

 .کمبودش را احساس میکرد

 دخترم همسن توئه! دقیقا یکسال از مرگ مادرش -

 میگذره! وقتی بهش گفتن که مادرش مبتال به سرطانه

 باور نکرد. جیغ کشید گریه کرد فحش داد، فقط

 میخواست انکار کنه. دست خود ماها نیست، همه ی ما

 ها دوست نداریم اتفاق هایی رو که باب میل ما آدم

 .نیست رو باور کنیم

 کمی مکث میکند

 اوضاع اکتای خیلی وقت پیش خراب بود! خیلی وقت -

 پیش بهش گفتم باید عمل شی، به فکر باش و خودتو

 !جز لیست نوبت پیوند قرار بده، اما گوش نکرد

 جاهمیشه میگفت سما داغون میشه اگه بیاد و منو این

 ببینه. میگفت روحیش حساسه! اگه قرار باشه یه

 روزی هم عمل کنم، اول باید سما رو یه مدت طوالنی

 .بفرستم یه جایی بعد بیام عمل کنم

 .سما دوباره بغض میکند و چانه اش به لرز در می آید
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 دکتر ادامه میدهد

 اما شرایط طوری شد که تو االن اینجایی و اکتای -

 ساخته نیست که حضورت رو از اینجاکاری از دستش 

 .حذف کنه! ولی مطمئن باش االن میدونه اینجایی

 .بیتابی هاتو شاهده، کار رو براش سخت تر نکن

 !چیکار کنم؟ دوست ندارم تو این وضع ببینمش -

 !صبر! صبر داشته باش دختر -

 صبر کلمه ی مزخرفیه وقتی تموم جون و عمر و -

 بخاطر یه وجب عضو زندگیت روی اون تخت مسخره

 !داره جون میده

 دکتر سکوت میکند و سما میپرسد

 چقدر؟ چقدر طول میکشه تا ریه پیدا شه؟ -

 مشخص نیست. پیدا شدن عضو پیوندی شرایط -

 .زیادی داره

 من میتونم ریه امو بدم؟ -

 دکتر لبخندی میزند

 راحت نیست دختر جون! هم شرایطش سخته، هم -

 !برای تو سخته

 سخت واسه من این حال اکتایه. نه نداشتن سخت؟ -

 !یدونه ریه

 فکر کردی زندگی کردن با یه ریه راحته؟ میدونی -
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 چقدر میتونه توی زندگیت اختالل ایجاد کنه؟

 .مهم نیست -

 !اکتای اگه اینجا بود راضی نمیشد -

 اونم مهم نیست. حتی اگه بهوش بیاد و بخاطر -

 نیست. نفس های اکتایاینکارم، منو نبخشه بازم مهم 

 !باید برگرده. باید

 به اجازه ی اون نیاز داری! نمیتونیم بدون اذن اکتای -

 !برات کاری بکنیم

 .میتونین دکتر! اگر بخواین میتونین. بگو شروع کنن -

 آزمایش هر چی هر کاری، بگو شروع کنن. شما

 .خودتون هم خوب میدونین که پیدا شدن ریه سخته

 میدونین که ممکنه سالها روی اونشما خودتون هم 

 تخت باشه و ریه پیدا نشه براش. بگو شروع کنن

 !دکتر. بگو

 دکتذ چند ثانیه نگاهش میکند. عشق را حاال میتواند

 .توی چشم های این دختر به وضوح ببیند

 علی رغم شک و تردیدی که توی دلش داشت، دستور

 شروع آزمایش ها را صادر میکند

 اس آران سریع خودش را بهاتابک بعد از تم

 بیمارستان رسانده بود. وقتی سما را دیده بود که با چه

 عجله ای تمام کارها را انجام میدهد، اشک چشم هایش
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 را تر کرده بود. روزی که فهمید این دخترک، دختر

 خودش نیست آتش گرفته بود. اما خیلی دیر فهمیده

 د وبود، زمانی که همسر قدر نشناسش فوت کرده بو

 رفته بود. به بهانه ی او را نزد خواهرش در شیراز

 فرستاده بود. اما این دختر واقعا فرق داشت، کسانی که

 از این موضوع خبر داشتند در گوشش خوانده بودند که

 او رگ و ریشه ی مشخصی ندارد، پیر

 شده بود، له شده بود وقتی این حرف ها را شنیده بود

 ده بود و حاال داشت بهاما، صبر کرده بود. صبر کر

 همگان نشان میداد که با گناه دو نفر از خدا بیخبر،

 نمیشود فردی را که هیچ دخالتی در آن امور نداشت را

 !شست و رفت

 حاال این دختر ثابت کرده بود که به رگ و ریشه ی

 خاندانی ربط ندارد، به تربیت ربط دارد

 ربطیثابت کرده بود به خون فالن خاندان داشتن 

 .ندارد، به انسان بودن ربط دارد

 ثابت کرده بود به پدر و مادر داشتن نیست، به مرام و

 .معرفت داشتن است

 آران کنارش قرار میگیرد و متعجب از سکوت چند

 ساله ی اتابک میگوید

 چطوری تونستین؟ -
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 چیکار میکردم. باید انتقام از این دختر میگرفتم؟ -

 !نه ولی خب این همه سکوت -

 من به سما ایمان داشتم. به خوب بودنش. به انسان -

 بودنش. من به سمای خودم اطمینان داشتم. مهم نبود

 که خونش از خون من نبود. مهم این بود که اون با من

 بزرگ شده بود، مادرش هیچ نقشی توی تربیت این

 دختر نداشت، چون یا همیشه مهمونی بود یا توی اون

 بغل خودم قد کشیده دختر نش گز میکرد، این سال

 .بود

 آران نفس عمیقی میکشد

 به اکتای هم شما گفته بودین؟ -

 سری تکان میدهد

 زندگی که با دروغ و پنهون کاری شروع میشد -

 !زندگی نمیشد. من گفتم! چون میدونستم اکتای هم مرد

 ی نبنده، رگمرد دل به هر مبه دخترم یاد داده بود

 !به اون رگِ ببنده مردونگیشو پیدا کنه و دل

 .با باز شدن در و ورود سما حرفشان را قطع میکنند

 !درست شد -

 اتابک نگاهش میکند

 چی بابا جان؟ -

 سما ویلچر را جلو میکشد
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 !آزمایش هام اوکیه، میتونم ریه امو بدم اکتای -

 طوری میگفت ریه ام را به او بدهم که انگاری یکی از

 کودک سمج مهمان اشیا توی اتاقش را میخواهد به

 ببخشد، انگار نه انگار که در مورد یکی از اعضای

 مهم بدنش صحبت میکند. با همان ذوق و چشمان

 ستاره باران شده اش ادامه میدهد

 احتمال زیاد فردا تایم عملم باشه، وای باور نمیکنم -

 !پس فردا اکتای دوباره چشماشو باز میکنه

 دی؟قربونت بشم بابا! خوب فکراتو کر -

 سما لب هایش را روی هم فشار میدهد

 آره باباجان! از وقتی اومدی اینو گذاشتی روی -

 ریپیت، عشق جان من اونجا واسه یدونه از این ریه ها

 داره بال بال میزنه، انوقت من دو تا دوتا بذارم این تو

 بمونه که چی بشه؟ دکتر گفت ریه هام سالمه سالمه،

 اصال مشکلی برام پیش نمیاد

 رو به آران میکند

 وای آران فکرشو بکن. اکتای بیدار شه بفهمه، میاد -

 وایمسه جلوم، چشماشو ریز میکنه، انگشتشم میگیره

 ...باال

 در حالی که ژست توصیفی اکتای را گرفته ادامه میدهد

 میگه، بدون اینکه به من اطالع بدی چه کردی شما؟ -
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 آران میخندد

 !در نیار خوبه حاال! ادا داداش منو -

 سما میخندد. نغمه در حالی که طرف سوپ را به بغل

 گرفته وارد اتاق میشود

 واسه سما فقط سوپ دادن، چون گفتن واسه فردا باید -

 !سبک باشه. کسی اگه غذا میخواد برم بیارم

 ظرف سوپ را روی میز میگذارد. بشقابی از توی کمد

 میز برمیدارد و آن را پر میکند. ویلچر سما را پشت

 میکشد و بشقاب را مقابلش قرار میدهد

 !بخور عزیزم -

 سما نگاهی به سوپ اسفناج می اندازد و میگوید

 !اکتای خیلی دوست داره! کاش میتونست غذا بخوره -

 سکوت بدی در اتاق حکم فرما میشود. جای خالی

 اکتای را زیادی حس میکند خیلی زیاد. حتی یک ثانیه

 اکتای پیوند را پس بزند هم به موضوع اینکه نکند

 فکر میکند، دنیایش نیست و نابود میشود. ناخواسته

 قطره اشکی میریزد که اتابک میگوید

 عیب نداره بابا جان. ایشااهلل بعد عمل میگم یه دیگ -

 !براش سوپ اسفناج بذارن

 سما به خنده می افتد

 غذا زیاد میذاشتم دعوام میکرد. میگفت نعمت خدا -
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 .حیف میکنی! قد دوتامون غذا بذاررو واسه چی 

 نفس عمیقی میکشد

 به فکر هر چی موش و سوسک و مورچه هم بود، -

 !بود، به فکر خودش نبود

 آران بلند میشود و به سمتش می آید

 .ایرادی نداره! بذار بیاد، گوششو میپیچونیم -

 آران انقدر سر به سرش میگذارد که تا سوپش را تا ته

 دراز میکشد. اما در تمام طولمیخورد و روی تخت 

 !این مدت تنها به یک چیز فکر میکند

 اکتای زیادی خوب است، آنقدر خوب که یک روز "

 "نبودنش همه را داغا میکند

 نگاهش را به ارانی می اندازد که به روی خودش نمی

 .آورد اما زیر چشم هایش کبود شده

 ه کهشد زنیامده اکتای تا آنجا برایش عزی نغمه ایی که

 کنار پنجره بغ کرده است و اتابکی که تکیه به مبل

 سرش را باال گرفته و خوب میداند که ذکر همیشگی

 .اش را زمزمه میکند

 !خودش هم نگوید

 !از دل طوفان زده اش

 !از غم بزرگی که روی سینه اش هست

 .نگوید از گوش هایش که له له صدای اکتای را میزند
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 و در به در به دنبال اکتای نگوید از دلی که آتش گرفته

 !میگردد

 نگوید از زخم جانش. پلک میبندد و نمیداند کی به

 .خواب عمیقی فرو میرود

 

 لبخندی که ته دل سما را میلرزاند و ناخواسته هینی

 ..میگوید و بلند میشود

 

 آران سراسیمه نزدیکش میشود

 چیشدی؟ -

 سما نگاهش را به دقت به اطرافش می اندازد. همه

 چیز عادیست حاال توی بیمارستان است و خبری از آن

 .خواب های مسخره نیست

 ...اکتای... برو پیشش.. ببین چطوره حالش -

 .اتابک خان پیششه. نگران نباش همه چی عادیه -

 خواب دیدی؟

 سما سری تکان میدهد. آران لیوانی آب برایش پر

 .میکند

 ننغمه رفت یه سری بزنه خونه. جای نغمه ترال -

 ...میاد

 ترالن! آخرین بار صدای جیغش را شنیده بود. قطعا اگر

 .بیاید او را مسئول این حال اکتای خواهد دانست
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 !کاش نمیرفت -

 چرا؟ -

 ترالن بیاد االن فکر میکنه من باعث شدم. بخدا من -

 نمیدونستم اکتای اون موضوع رو بفهمه چه واکنشی

 که آدم بدی نشون میده! فکر نمیکردم سکوت کنه! نه

 باشه، بخاطر موقعیت اجتماعی که داره، فکر نمیکردم

 .راضی شه، منم نمیخواستم ازش دستش بدم آران

 آران سری تکان میدهد

 ، اکتاییح بدی نیازی نیست بهم توض -

 خودش بیدار شد باهاش تک تک این مسائل رو حل

 میکنی. ترالن هم همچین کاری نمیکنه، خودم بهشون

 ام بدن االن با من طرفن،جرفتار اضافه ای انگفتم اگر 

 !دو روز دیگه با اکتای، حتی مامان

 چشمان سما گرد میشود. ترس کل وجودش را پر

 میکند

 حاج خانم؟ حاج خانمم میدونه؟ -

 آره. وضعیت اکتای چیزی نیست که بشه پنهونش -

 .کرد

 سما چنگی به میله های حفاظ دو طرف تخت میزند و

 میکشد خودش را باال

 وای وای! روزگارمو سیاه میکنه! داره میاد اینجا؟ -
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 نه، وضعیتش طوری نیست که بتونه بیاد گذشته از -

 این، مامان در ظاهر عاشق بچه هاشه، در واقع هیچی

 !بجز روضه هاش و رفیق هاش واسش اهمیت نداره

 .خودت فهمیدی اینارو

 .اهمیت نداشتین ولی پدر منو درآورده -

 خنده می افتد. میخواهد چیزی بگوید که اتابکآران به 

 وارد اتاق میشود. سما به محض دیدنش جویای حال

 اکتای میشود

 خوبه بابا جان! همون روال سابقشه. داشتم با -

 دکترتون حرف میزدم. بعد از عمل شما دو هفته و

 اکتای یک ماه اینجا بستری میمونه، یک سری رژیم

 تعیین میشه که بایدغذایی خاص هم واسه جفتتون 

 رعایت کنین. به نظرم بیایین خونه ی من، اونجا راحت

 .تر میتونم باال سرتون باشم

 سما لبخندی میزند

 عادت اکتای رو میدونین که بابا جان، جز خونه ی -

 خودمون هیچ جای دیگه ی شب نمیمونه، مهمونی هم

 .به زور میره. شما بیا خونه ی ما

 اتابک لبخندی میزند

 .عزیز دلم! افتحار میکنم دختری مثل تو تربیت کردم -

 !تاج سر و افتخار منی بابا جان
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 .سما لبخند از ته دلی میزند. شرمنده ی این مرد است

 زیادی شرمنده. باید در اولین فرصت از آران کمک

 بخواهد و موضوع را با اتابک در میان بگذارد. عذاب

 .یتش میکندوجدان او را از پای درآورده و بشدت اذ

 استرس دارد، اما به روی خودش نمی آورد. واکنش

 اکتای را نمیداند، برایش هم مهم نیست. مهم سالم

 ماندن اکتای است و بس. با دلخوری به آران نگاه

 میکند

 !خیلی نامردین -

 آران لبخندی میزند. اتابک و آران بدون اینکه به کسی

 زم را انجامبگویند، رفته بودند و تمام آزمایش های ال

 داده بودند تا اگر شد، به جای سما خودشان اینکار را

 بکنند، اما اتابک بخاطر سن زیادش و آران بخاطر

 .مصرف سیگار، نتوانسته بودند و رد شده بودند

 من هنوز نگران وقتیم که اکتای بیدار شه و بفهمه، -

 .شک نکن قراره یه داستانی داشته باشیم

 که نباید دلخواه اون باشه. خودممهم نیست! همه چی  -

 .خراب کردم. خودمم درستش میکنم

 اکتای ریه هاش خیلی وقت بود ادا بازی در می -

 آوردن سما، قبال هم بهت گفتم. این همه خودتو مقصر

 .ندون
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 اگه بخاطر من تا اون اندازه عصبی و ناراحت نمیشد، -

 مدقطعا االن اینجا نبود. شاید تو شرایط بهتری می او

 .عمل میکرد

 بهتری وجود نداشت. شرایط اون خیلی وقت بود بهتر -

 !رو رد کرده بود. همین بود تهش

 سما دیگر چیزی نمیگوید. پرستار می آید، کمی شرایط

 را چک میکند و سپس رو به سما میکند و میگوید که

 زمان عمل فرا رسیده است. استرسش دو چندان میشود

 ند. سری تکان میدهد و بااما باید خودش را کنترل ک

 .پاهای خودش وارد اتاق عمل میشود

 روی تخت دراز میکشد و نگاهش روی چراغ بزرگ

 باال سرش میماند. دو دستش را دو سمت تخت میبندد و

 پرستار داروی بیهوشی را تزریق میکند. کم کم حس

 سنگینی پلک هایش بیشتر میشود و بعد آن فقط

 .تاریکی است و سیاهی

 ، آران، ترالن و نغمه، پشت در اتاق عمل نشستهاتابک

 اند. ترالن قرآن کوچکش را با خودش آورده و مشغول

 خواندن دعا است و اتابک سرش را به دیوار پشتی

 اش تکیه زده و از خدا میخواهد هر دویشان سالم

 بیرون بیایند. نغمه هم لب هایش را به دندان گرفته، با

 را کنده، حس سوزش رااینکه از بس پوست لب هایش 
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 به خوبی احساس میکند، اما با از فرط اضطراب اینکار

 .را تکرار میکند

 آران با نفس های عمیق سعی میکند خودش را آرام

 کند. دکتر گفته بود ده ساعتی طول میکشد و حاال تنها

 !دو ساعت رد شده بود. دو ساعت سخت و مشقت بار

 بردند. چهره ی اکتای را دیرتر از سما به اتاق عمل

 .برادرش رنگ پریده بود

 بلند میشد، تا انتهای راهرو میرفت و دوباره

 برمیگشت. انقدر این کار را تکرار کرده بود که تعداد

 دقیق سرامیک های کف سالن را حفظ بود. نگاهش را

 به نوشته ی اتاق عمل میدوزد و دعا میکند تا زودتر

 .اشدتمام شود و حال هر دویشان خوب خوب ب

 ساعت نه و نیم شب بود. هر چهارتایشان خسته بودند

 و درمانده. هیچ خبری از اتاق عمل نداشتند. پرستاری

 که چند ساعت پیش بیرون آمده بود، تنها گفته بود که

 روند انتقال عضو شروع شده است و تمام. هیچ

 .اطالعات دیگری نداده بود

 پرستاریآران بی تاب بلند میشود و به سمت ایستگاه 

 .میرود. اما پرستار باز هم میگوید که هیچ خبری ندارد

 پوف کالفه ای میکشد و همین که برمیگردد، دکتر از

 .توی اتاق عمل بیرون می آید
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 اتابک زودتر خودش را به دکتر میرساند. آران تقریبا

 به سمت دکتر میدود. دکتر با دیدنشان لبخندی میزند

 ال هر دوشون خوبوضعیت بسیار عالی هستش. ح -

 هستش. اما فعال باید توی مراقبت های ویژه باشند و

 نمیتونید ببینیدشون. تا بیست و چهار ساعت آینده هم

 بیهوش خواهند بود تا وضعیت پیوند و وضعیت بیمار

 انتقال دهنده کامال بررسی شه. در صورت اینکه

 وضعیتشون خوب باشه، هر دوشون رو میتونین بعد از

 .بینیندو روز ب

 اتابک از شوق اشکی میریزد. دکتر بااجازه ی میگوید

 و میرود. آران دستی الی موهایش میکشد و شکر

 .میکند که هر دویشان سالم اند

 را بابت این روزهایش به خاک سیاه عوضیآن محسن 

 .مینشاند

** 

 دو هفته بعد

 !داداش من استراحت کن شما فعال -

 .دهانش برمیدارداکتای ماسک اکسیژن را از روی 

 کالمت را به سختی و با نفس کم ادا میکند

 !اون فسقله بچه چیه که بیاد ریه بده من -

 .هنوز هم باورش نشده

 همون فسقله بچه بیمارستان رو گذاشته بود رو -
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 سرش. شک ندارم دکتر میگفت نه، خودش می اومد

 عمل میکرد.

 !ادآران مسخره بازی در نیار. سما کجاست؟ بگو بی -

 اون زودتر از تو مرخص شده. با نغمه رفت. بچه اومد نزنی -

 !تو ذوقش

 کاری که سما کرده بود غیر قابل تصورش بود. یعنی

 حاال یک عضو سما در وجودش زنده است؟

 سما خوشد چی؟ حاال از این به بعد اونم میشه مثل -

 من! چه فرقی کرد وضعیت؟

 آران نچی میکند

 .حالش خوبه، خیالت تختنه داداش من! سما  -

 جفتتونم یه سری رژیم غذایی خاص رو باید رعایت

 !کنید. مشکلی پیش نمیاد

 اکتای سرش را روی بالشت قرار میدهد و ماسک

 اکسیژن را به دهانش میزند. نگاهش را معطوف سقف

 !....میکند. دخترک رسما دیوانه بود

 اکتای! قهری باهام؟ -

 ه بودند تا بتوانند حرفآران و بقیه تنهایشان گذاشت

 بزنند. اکتای نگاهش میکند. مگر میتوانست از این

 دختر ناراحت باشد! خصوصا با اینکاری که کرده رسما

 ...تیر اخر را زده بود به تمام دلخوری ها
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 انتظارشو نداشتم سما! من همیشه تالش کرده بودم -

 !برات مثل یه رفیق باشم نه صرفا همسر

 جا شروع کنم اکتای! من حتی هنوزنمیدونستم از ک -

 خودمم نتونستم هضمش کنم! چطور تونسته اینکارو با

 بابا اتابک هم انجام بده! من هنوز به این مرد میگم بابا

 .خجالت میکشم

 تو تقصیری نداشتی. واسه چی باید معذب میشدی؟ -

 میدونی از وقتی چشم باز کردم، به بچه هایی مثل من -

 ن میگفتچه چیزهایی 

 بخاطر دو تا آدم احمق، گناه ماها چیه که این همه

 مارک باید بخوره رومون؟

 .اکتای کمی نفس میگیرد

 این آدما به تنها آدمی که مارک نزدن خدای -

 باالسرشونه! تو منو داری، من واسم مهم نیست رگ و

 ریشه چیه، مهم واسه من خودتی. چه دختر اتابک خان

 شناس باشه یا نه، منباشی چه نه، چه بابات سر 

 عاشق خودت شدم اگه قرار بود عاشق بابات یا

 !خانوادت بشم خب می اومدم باباتو میگرفتم

 سما به خنده می افتد و اکتای میخندد. قفسه ی سینه ی

 سما کمی درد میگیرد و برای همین دستش را روی

 دنده هایش میگذارد. اکتای نگران میپرسد
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 چیشدی سما؟ خوبی تو؟ -

 ا تند تند سری تکان میدهدسم

 .خوبم خوبم. دکتر گفته تا یکماه طبیعیه -

 جلو میرود و باال سر اکتای می ایستد. 

 تو خوبی عشقم؟ -

 

 ...ممنونم ازت. جب -

 نمیگذارد ادامه بدهد. 

 !نگو! عشق رو جبران نمیکنن. ادامه میدن -

 از کجا فهمیدی؟ چطور تونستی به روی خودت -

 نیاری؟

 .میخواست بگوید از کجا فهمیده استاکتای ن

 .نمیخواست سما را بیشتر از این سرخورده کند

 !چیزی نیست که از دید من مخفی بمونه! قشنگ من -

 .سما لبخندی میزند

 رفتی ته توی منو درآوردی؟ -

 اکتای اخمی میکند

 نه! آدمی نیستم که با گذشته سر و کله بزنم. من -

 !اومدم آیندتو بسازم

 سما نمیتواند خودش را کنترل کند. 

 !وااای! میرم اون یکی ریه امم میدم بهت ها -

 اکتای به خنده می افتد و همزمان ماسک اکسیژنش را
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 باال میدهد. همان لحظه در باز میشود و آران داخل

 .میشود

 !بسه کفتر ها! ملت اومدن مالقات -

 اکتای گالیه میکند و از پشت ماسک صدایش بم پخش

 یشودم

 چرا گفتی؟ -

 حاجی دو سه هفته است غیبت زده اصال مشخص -

 نیست چی به چیه. بعدشم من و این زنتو راه دادن

 بیاییم اینور وگرنه بقیه همون پشت شیشه منتظرن این

 .صورت عنق تو رو ببینن

 سما اشاره ی به گان توی تنش میکند

 با این گان های گشادشون! حداقل کاش در بیارم جلو -

 .چهارتا آدم خوب دیده شم

 آران با خنده به سمت پنجره ی اتاق میرود تا پرده را

 .کنار بکشد و سالن مالقات دیده شود

 فرقی نداره! زشت، زشته! با گان یا با اون مانتوهات  -

 سما با حرص جوابش را میدهد

 ...خیلی بدی -

 اکتای به خنده می افتد. آران پرده را کنار میکشد. نغمه

 و ترالن و حاج خانم! با دیدن حاج خانم سر تا بود

 .پایش یخ میزند و نگاهش را با نگرانی به سما میدوزد
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 .سمایی که مشغول کلکل با آران بود

 لبخندی میزند و برایشان دست تکان میدهد. شاسی

 کنار دستش را فشار میدهد و حاال میتواند صدایشان را

 دکتر گفته بودبشنود. حرف میزند. کوتاه و مختصر. 

 خیلی به خودش فشار وارد نکند. اما بعد از دو هفته

 بیهوشی و استراحت مداوم، بیشتر تمایل داشت حرف

 .بزند و تنهایی اش را تمام کند

 .دستش را از روی شاسی برمیدارد

 آران کی به مامان گفته؟ -

 !ترالن! نگران نباش با سما کاری نداشت -

 سما پشت بندش میگوید

 !اصال هیچی نگفت اره -

 سکوت میکند. وقت مالقات خیلی زود تمام میشود و

 .سما ناچار است دل بکند

 !بذار من بمونم خب -

 االن میان غذامو میدن دوباره میگیرم میخوابم من تا -

 صبح. تا فردا صبح اینجا تنهایی حوصله ات سر میره،

 !گذشته این این بخش پر مرده، نمیخواد برو تو

 ...اق خصوصیه، اکتایبابا ات -

 اکتای سری تکان میدهد

 !نه سما برو بذار راحت باشم. فکرم میمونه پیش تو -
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 رو عشقم. برو فردا صبح بیا. استراحت کن. خود توب

 .هم عمل کردی. خودشم دو تا عمل پشت سر هم

 !من حالم خوبه. دلم تنگه -

 آران دست هایش را باال میبرد

 !من بیرون منتظرتونم -

 اکتای لبخندی میزند

 !وایسا مسخره. سما رم ببر -

 سما کف پایش را آرام روی زمین میکوبد

 .بیا بریم-

 .عال رغم میل باطنی اش از بیمارستان خارج میشود

 برمیگردد و دوباره نگاهی به ساختمان بزرگ و لوکس

 بیمارستان می اندازد

 کاش پیشش میموندم! مگه نمیگن بیمارستان -

 !چرا نباید من بمونم اونجاخصوصی، خب 

 ربطی به بیمارستان نداره. شوهر شما نمیخواد اونجا -

 باشی. اون االن میگیره میخوابه تا فردا صبح، تو

 میخوای بموین اونجا چیکار ؟

 سما انگشت هایش را در هم قفل میکند

 نمیدونم. حس میکنم از دستم ناراحته. اما بخاطر این -

 !عمل هیچی نمیگه

 ست به جیب میشود. سر باال می اورد و نگاهشآران د
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 را به آسمان صاف باال سرشان میدوزد

 اکتای آدمی نیست که کوتاه بیاد. اگه االن چیزی -

 .نگفته، قطعا هیچوقت دیگه هم هیچی نمیگه

 یعنی بخشید منو؟ -

 !االن که داری از پیشش برمیگردی یعنی آره -

 نغمه با ریموت ماشینش را از جیبش در می آورد.

 دیدنشان از روی نیمکت بلند میشود و به سمتشان می

 .آید

 حالش خوبه؟ کی مرخص میشن؟ -

 .اره خوبه. هنوز مونده. یکی دو هفته اینجا کار داره -

 پیوند اوکی، دکتر گفت اگر قرار به پس زدن بود تا االن

 میزد. از این به بعدش صرفا برای کنترل همین. وگرنه

 .خطر رد شده

 می اندازدسما  دمغ نغمه نگاهی به صورت

 !این همه بی تابی میکردی، بفرما! دیدی حالش خوبه -

 .بیا بریم خودتم استراحت کن عزیزم

 نذاشت بمونم پیشش!  -

 نغمه میخندد و آران به راه می افتد تا ماشین را از

 توی پارکینگ در بیاورد. بیمارستان تمام خصوصی و

 نبود در عوض انقدر آرام بود کهبا امکاناتی بود شلوغ 

 نمیشد اسم بیمارستان را روی آن گذاشت. بیشتر شبیه



 

390 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 .یک هتل لوکس بود

 !برای همین یاکتای خان نمیخواد اذیت ش -

 سما نگاهی به اطرافش می اندازد. خبری از ترالن و

 .حاج خانم نیست

 پس کجا رفتن؟ -

 نغمه نفسی میکشد

 ولی خودمونیم. خیلیحاج خانم خواست برن خونه.  -

 مغروره. من زبونم الل بیام بچه امو این شکلی رو

 .تخت با همه دم و دستگاه ببینم، تا دو روز غش میکنم

 اومدم دستشو گذاشت روی عصاش صاف صاف نگاه

 .کرد فقط

 سما لبخندی میزند

 تو رو دید چی؟ چیکار کرد؟ -

 سرتا پا نگاهم کرد. حس کردم دارم ذوب میشم. ولی -

 هیچی نگفت. آران هم زیاد تحویل نگرفت. کال خیلی

 .مغروره

 

 آره خیلی زیاد. خیلی فشار به اکتای آورد بعد -

 .ازدواجمون

 !مهم نیست. مهم االنتونه که باهمین -

 آران کمی آن طرف تر نگه میدارد. اول سما متوجه

 آمدنش میشود. از روی نیمکت بلند میشود و همراه
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 وند. صندلی عقب را انتخابنغمه سوار ماشین میش

 میکند. آران که به حرکت می افتد نغمه میگوید

 !ترالن گفت بریم عمارت مامانت -

 آران پوزخندی میزند

 !نه! میریم خونه ی اکتای -

 !مامانته آران. دلشو نشکن. گناه داره -

 چون مامانمه گناه داره! من گناه ندارم؟ بعد اون همه -

 !چی بود؟ نگام کرد و رد شدسال منو دید ته واکنشش 

 غریبه تو کوچه میبینه نیم ساعت بغل میکنه و از

 دلتنگی میگه. من از اون آدماش نیستم سما که بگم

 چون مامانمه کوتاه میام. همونطور که اونا حق دارند،

 !منم حق دارم

 .قبول دارم حرفاتو اما شاید پشیمون شده از رفتاراش -

 و روز عقب میشینهنترس همچین خبری نیست. د -

 !روز سوم باز همون خبراس

 نغمه دیگر سکوت میکند. شاید بشود در خانه راحت تر

 و بهتر با او صحبت کند. سما در ذهنش رفتارهای

 اکتای را مجسم میکند. حاج خانم هر چقدر بد میکرد،

 هر چقدر تلخی میکرد، هر چقدر نیش میزد، اکتای

 بود. تا کسی زنگهیچوقت او را از خودش دور نکرده 

 زده بود و خبر از حال بد حاج خانم داده بود، هر چقدر
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 .دلشکسته که هم بود سراغش رفته بود

 برای همین روز اولی که به اتابک گفت، عاشق اکتای

 شده است، در جواب سوال اتابک که پرسیده بود برای

 چه، گفته بود چون با همه تفاوت دارد. جنس مردانگی

 .داشتهایش کال فرق 

 خیلی زود به خانه میرسند. دنده هایش کمی درد

 میکرد. نفس هایش هم کمی سنگین شده بود. دکتر

 .گفته بود طبیعی است و جای نگرانی ندارد

 توی اتاقش میرود و لباس هایش را عوض میکند. به

 یک خواب اساسی نیاز دارد. زیر پتو میخزد 

 بهچشم هایش را میبندد و خیلی طول نمیکشد که 

 .خواب فرو میرود

* 

 .آران نفسش را به شدت رها میکند

 !نغمه بس کن لطفا -

 دادی که میکشد نغمه را وادار به سکوت میکند. دلخور

 و ناراحت از اتاق بیرون میرود. آران عصبی گوشی

 اش را برمیدارد، شماره ی رضا را میگیرد و به محض

 اینکه جواب میدهد میپرسد

 رضا؟ احمقچیشد این  -

 رضاسریع میگوید

 ردشو توی شمال زدن حاجی. عصری راه میرفتم -
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 !برم. کت بسته میارم سراغت

 .دست بجنبونین -

 حله داداش. فقط انقدرام که فکر میکنین، ناآشنا -

 .نیستا. قشنگ بلده بپیچونه

 چطور؟ -

 تا همین دو سه روز پیش تهران بود، اون یارو بود -

 ی بود. پیش اون بودشخفتش کردیم، محسن بود چ

 .ردشو از اونجا زدن بچه ها

 ناباور میپرسد

 مطمئنی رضا؟ همون محسنی که رفتیم خونه اش؟ -

 آره داداش. همون محسن. نمیدونم چه نسبتی با هم -

 دارند، ولی پیدا میکنم. امر نداری داداش؟

 !ای میگوید و تماس را قطع میکند "نه"آران آرام 

 ها به یکدیگر چه ارتباطی داشتند؟محسن... بهرام... این

 خیره به ساختمان با نمای تراورتن مانده است. نمیداند

 !برود زنگ را بزند. یا بماند و از پشت حمله کند و له کند

 بهرام... ربط او به محسن چیست؟

 مشتش را روی موتورش فرود می اورد. کالهش را

 روی سرش قرار میدهد. باید تا زمانی که رضا آن

 .را گیر می اندازد، صبر کند بهرام 

 با سرعت خودش را به خانه میرساند. شب شده است و
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 قطعا تا حاال سما بیدار شده است. اکتای از او خواسته

 بود به هیچ عنوان سما را تنها نگذارد و مراقبش

 باشد. حتی توی آن اوضاعش هم این دخترک را

 .فراموش نمیکرد

 .صدای سما را میشنودوارد عمارت که میشود سر و 

 با قدم هایی تند خودش را به اتاق میرساند. سما وسط

 اتاق ایستاده و کاسه ی سوپ هم روی زمین به چند

 تکه تقسیم شده و محتویایش به هر طرف پخش شده

 اند. 

 اه! هعی بهتون میگم نمیخورم! کوفت بخورم من ولم -

 .کنین

 نغمه نگاهی درمانده به آران می اندازد

 باشه قربونت بشم. برو حموم من االن لباس هاتو -

 .میارم

 سما با بداخالقی و تندی میگوید

 نمیخواد. همه یه طرف واسه من شدن دلسوز! خودم -

 !بلدم کارامو انجام بدم

 این همه تغییر رفتار یهویی سما را درک نمیکند. سما

 .عصبی وارد سرویس میشود و در را بهم میکوبد

 یایی از غم، جارو را می اورد وکبری خانم با دن

 .مشغول جمع کردن تکه های ظرف میشود
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 چخبره نغمه؟ -

 نغمه نفس عمیقی میکشد

 !هیچی گند زدم رفت -

 چرا؟ -

 بابا خودش پرسید که جریان اون مامان و باباشو -

 دیگه کی میدونه، منم گفتم عزیزم همه میدونن نیازی

 همونجانیست خجالت بکشی خودتو سرزنش کنی، از 

 پاشد زمین و زمان رو دوخت بهم! هر چی هم میگفتم

 آروم باش عزیزم، منظوری نداشتم، هعی میگفت به

 !ترحمتون نیازی ندارم من

 .آران نچی میکند

 .اوکی. شما برین. خودم باهاش حرف میزنم -

 من منظوری نداشتم. فقط میخواستم بگم با ارانبخدا  -

 ازات نمیکنه. سما کالگناه یک نفره دیگه کسی اینو مج

 حالش خوب نیست. کاش اکتای خان رو راضی کنی

 ...بمونه پیشش

 دایان سری تکان میدهد

 اینی که میگی شدنی نیست! اما خب... تالشمو میکنم -

 .حالش بهتر شه. بیا بریم حاال

 از اتاق بیرون میروند. نغمه سراغ کودکش میرود و

 پایین میرود وآران با همان ذهن مشغولش، از پله ها 
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 خودش را به سالن طبقه پایین میرساند. روی مبل

 مینشیند و نگاهش را بی هدف به گوشه ی سالن می

 .دوزد

 یعنس احتمال دارد نغمه از وجود محسن خبر داشته

 باشد؟ یعنی بهرام با نقشه وارد شده است؟ یا حتی شاید

 ...خود نغمه

 دهد تافکرش را ادامه نمیدهد. تند تند سر تکان می

 افکار منفی را از ذهنش پاک کند، نغمه همچین آدمی

 .نیست! حتی درصدی هم احتمال نمیدهد

 .نچی میکند و دستی به صورتش میکشد

 گیج است و نمیداند چه کند. گوشی اش توی جیبش

 میلرزد. گوشی را بیرون میکشد. پیامی از طرف رضا

 .برایش ارسال شده است

 صبح بیا این ادرسی6داداش پیداش کردم، ساعت  "

 ".که برات میفرستم

 چندین بار پیام را میخواند. آدرس را مرور میکند و

 سخت منتظر ساعت شش صبح میماند. کمی که

 میگذرد، سما با اخم هایی درهم 

 بیرون می آید. با همان لب و لوچه ی اویزان وارد 

 آشپزخانه میشود. با لبخندی بلند میشود و به دنبالش

 میرود
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 !سالم سر کار خانم -

 سما در یخچال را باز میکند

 !سالم -

 ..چیه؟ با یه کیلو عسلم حتی نمیشه نگاهت کرد -

 بی حوصله بطری شیر کاکائو را برمیدارد و کمی از آن

 .را توی لیوان میریزد

 !حوصله ندارم آران -

 !خب چرا؟ چی ناراحتت کرده -

 سما با حرص و بغض میگوید

 کسی بخاطر اون موضوع به منمن دوست ندارم  -

 ترحم کنه! دوست ندارم همه بگن طفلکی عیب نداره،

 خودتو سرزنش نکن و هزار تا کوفت دیگه. واسه

 یزا نمیخواستم کسی بفهمه. همین چ

 آران ناباور میگوید

 کی این حرفارو زده؟ کسی به خودش جرعت نمیده -

 !حتی همچین فکری کنه سما

 سما پوزخندی میزند

 یتو بردار برو یه سر اینستا، میفهمی چی روگوش -

 میگم. اکتای بدونه... خدا میدونه به چه روزی می

 .افته

 میگوید و با همان بغضش از کنارش رد میشود. آران
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 گوشی اش را برمیدارد و وارد اکسپلور میشود. همان

 اوایل صفحه، تیتر بزرگ یکی از خبرگزاری ها

 توجهش را جلب میکند

 بی ریشگی؟ کدام انتخاب مرد ثروتمند اصالت یا "

 "شماره یک ایران خواهد بود؟

 دست و پایش یخ میزند و نگاهش روی صفحه ی

 گوشی خشک میشود. این خبر از کجا به بیرون درز

 پیدا کرده است؟

 برای آرام کردن سما میگوید

 .جمع میکنم. نمیذارم این خبر دست به دست شه -

 !پایه و اساسهمیگیم اصال شایعه است. بی 

 .سما پوزخندی میزند

 آره! میگیم شایعه است همه هم باور میکنن! االن -

 این خبر صد جای دیگه پخشه! تا بیایی همشو جمع

 !کنی میره تیتر تلویزیون های اونور میشه

 آران نچی میکند. کاش میتوانست این لعنتی را که این

 خبر را نوشته است پیدا کند. آخر زندگی خصوصی

 !ردم به شما چهم

 بی ریشگی؟ منی که باال سرم اتابک بود چرا باید بی -

 ریشگی رو تحمل کنم؟ خود من بعد پونزده سال فهمیدم

 اون مامانم چیکار کرده، حاال بیام بی ریشگی رو تحمل
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 کنم؟ االن گفتن بی ریشه، فردا صد تا چیز دیگه

 .مینویسن

 .میرود لیوان را روی میز میکوبد و بی حوصله بیرون

 روی پله ها مینشیند

 !اکتای نباید اینارو ببینه. واسش خوب نیست -

 آران گوشی را توی جیبش قرار میدهد

 . قرار هم نیست که بفهمه! خودممیدونم  -

 جورش میکنم! باشه؟ حرص نخور تو! خود تو نباید

 االن توی این وضع باشی. پاشو برو اتاقت استراحت

 .کن

 میرم پیش اکتای! مخالف باشهمیرم! من صبح زود  -

 !هم مهم نیست، یکم اخم و تخم میکنه درست میشه

 آران با لبخندی کنارش مینشیند

 .باشه برو. من یه کاری دارم اونو انجام میدم و میام -

 خیلی طول نمیکشه. برگردم با خبر های خوبی

 .برمیگردم

 سما با کنجکاوی میپرسد

 چه خبری؟ کجا میری؟ -

 این مدت که شما دو تا رو اذیت کردن من سوپرایزه! -

 بیکار نبودم. یه سری کارا کردم که حاال فردا میام

 .میگم
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 سما درمانده میگوید

 !کاش گند نزنی! چون واقعا حوصلشو ندارم -

 آران اخمی میکند

 بیا برو بچه! من کی گند زدم؟ برو استراحتتو بکن -

 کنی اکتای شما! البته اول غذاتو بخور بعد. یه کیلو کم

 .منو میکشه

 سما به خنده می افتد. کمی قفسه ی سینه اش تیر

 میکشد. کف دستش را روی سینه اش میگذارد و سعی

 میکند به درد نه چندان زیادش توجه نکند. به اتاقش

 میرود و کبری خانم کمی بعد با سینی حاوی غذا وارد

 .میشود

 یفعال غذاهای سنگین برایش ممنوع بود و توی سین

 جز سوپ و ساالد چیز دیگری به چشم نمیخورد. آن هم

 بدون نمک و ادویه! غذاهایی که میخورد، چیزهمه 

 !مزه ی آب میداد تا غذا

 کمی از سوپ و ساالد را میخورد و بعد کبری خانم

 سینی را میبرد. دراز میکشد و سعی میکند به تیتر

 !های ریز و درشت خبرگذاری ها توجه نکند

** 

 راه می افتد. سوال های نغمه را بی جوابزودتر 

 را عوضیخانه بیرون میزند. فعال آن میگذارد و از 

 .له کردن برایش مهم تر است
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 مقابل خانه ی که رضا آدرسش6درست راس ساعت ،

 را فرستاده بود می ایستد. خانه ی مخروبه در چند

 .کیلومتری یکی از روستاهای اطراف تهران

 اندازد. هیچ ردی از ماشین و نگاهی به اطرافش می

 موتور رضا نیست. نفس عمیقی میکشد. جلو میرود و

 در نیمه باز خانه را هل میدهد. لوال های در با صدای

 مزخرفی روی هم میچرخند. پای تو حیاط میگذارد و

 .کاشی لق زیر پایش صدا میدهد

 ضار -

 .جوابی نمیشنود. داخل میشود و در را میبندد

 طبقه یی که تقریبا اکثر جاهایش تخریبساختمان دو 

 شده اند. از روی آجر ها و شکسته های دیوار روی

 .کف حیاط رد میشود و خودش را به خانه میرساند

 بوی بدی زیر دماغش پیچ میخورد و چهره درهم

 میکند

 رضا کجایی؟ -

 پا توی اتاق میگذارد. رد خونی توجهش را جلب

 . همانجا قدم نگهمیکند. اخم میکند و دلش میلرزد

 میدارد

 !رضا -

 بازهم جوابی نمیشنود. عقلش دستور میدهد که سریع
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 عقب گرد کند و برگردد. اما کنجکاوی اش اجازه

 نمیدهد. آن پیام و آدرس این خانه، این رد خون و این

 بوی مزخرف اجازه نمیدهد که بیرون برود

 گوشی اش را برمیدارد تا با رضا تماس بگیرد. همین

 .سر پایین می اندازد صدای قدم هایی را میشنود که

 آرام نگاهش را باال می آورد. ال آی را میبیند که با

 لبخند مضحکی به تماشایش ایستاده است. ناباور

 نامش را صدا میزند

 اینجا چیکار میکنی؟ -

 .ال آی نزدیکش میشود

 چخبر؟ خوبه حالش؟ تونساز عرو -

 آران اخمی میکند

 !ت حرف بزندرس -

 !اوم! همتونم که از دم طرافدارش! خوشبحالش -

 خب... اومدی دنبال بهرام؟

 آران کامال کیش و مات میشود. تنها نگاهش میکند که

 همان لحظه بهرام از اتاق انتهای راهرو بیرون می آید

 !سالم داماد -

 .نفس آران توی سینه اش حبس میشود

 ال آی آخرین تیر را میزند

 !نامزد من بهرام، -
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 ناباور نگاه میکند! این چه بازی بود که این دخترک به

 راه انداخته بود؟ بازی مسخره ی بی سر و ته! خودش

 .را جمع و جور میکند

 شو آف رو واسه چی راه انداختی؟ -

 شو؟ نه عزیزم. امروز اینجا قرار خیلی اتفاق ها -

 عروستونو ببینی؟ بیفته! مثال میخوای بابای 

 م؟هو

 !خیلی مهم برات انگار -

 برام جای تعجب داره اکتایی که منو بخاطر چهار تا -

 اینجوریحرف مردم ول کرده، حاال اومده یه دختر 

 !رو رو تو خونه زندگیش راه داده

 آران پوزخندی میزند

 نیست، تویی بد سما   -

 !امروز هر چقدر دوست داری بلبل زبونی کن! آزادی -

 دبا خشم میپرس

 رضا کو؟ -

 !جاش خوبه اون! نگران خودت باش -

 پوزخندی میزند

 !آدمش نیستی که اینجا نگران خودم باشم -

 مطمئنی؟ -

 جوابش را نمیدهد. بهرام جلو می آید و درست از همان
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 اتاق مردی مسن بیرون می آید. از شباهت چشم هایش

 .به چشم های سما جانش یخ میزند

 !شکور! عروس محترمهسیامک شکور، بابای سما  -

 آران چشم هایش را ریز میکند. بدنش از شدت داغی

 .سوزن سوزن میشود. کاش میشد همین االن برگردد

 برای هضم کردن این سه نفر و به زمان زیادی احتیاج

 !دارد

 سیامک با آن لبخند زشت و نفرت انگیزش جلو می

 .آید. دیدن حال و روز این پسر جانش را تازه میکند

 .اش جای تو داداشت بود! کیفش بیشتر بودک -

 دست آران کنار بدنش مشت میشود

 !خفه -

 فریادش باعث نمیشود مرد سکوت کند و گستاخی اش

 .را ادامه ندهد

 اگه اون داداشت بود االن اینجا داشت جون میداد، اخ -

 .چه لذتی داشتش انموقع! ولی خب، تو هم بد نیستی

 !شت استفاده کردمیشه ازت واسه شکنجه ی دادا

 !تا این حد بزرگ نشدی -

 .صدای خنده ی بلند سیامک توی هوا شلیک میشود

 دست یافتن به تو که شد آرزوی داداشت، انوقت -

 !نشونت میدم بزرگ شدم یا نه
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 ترس سر تا پای جان آران را پرمیکند. اما به روی

 خوش نمی آورد. قدمی عقب میرود که ال آی میگوید

 !فرار نیست! داداش کوچیکهراهی برای  -

 !مفته حرفاست میگفت دوست داشتنت فقط اکتای ر -

 حاال که توی این چهار دیواری با این دیوانه ها در

 افتاده بود، چرا نباید با روح و روانشان بازی نمیکرد؟

 ال ای نچی میگوید

 مفت؟ مفت رو هم توی فرهنگ لغت خانوادگیتون حرف -

 ست این ماجرا خوب تموم بشه،تغییر میدم! اکتای نخوا

 خودش خواست این داستان را یه شکل دیگه ی تموم

 !کنم

 ناخواسته چهره ی نغمه و آن صورت پر از ترس و

 نگرانی اش پشت پلک هایش مجسم میشود. اگر اتفاقی

 برایش بی افتد آن زن و آن کودک چه میشود! خدا

 ...هست.. اکتای هم هست... اما

 !ه نتونستی دلشو به دست بیاریانقد ضعیف بودی ک -

 !اون اشغال پسند بود -

 آران میخندد

 .اگر اشغال پسند بود تو االن پیشش بودی -

 ال ای دیگر نمیتواند خوددار باشد

 ...ببند دهنتو! فرزاد -
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 نام کسی را فریاد میکشد. بالفاصله در ورودی پشت

 سر آران باز میشود و مردی قوی هیکل وارد میشود و

 .دم دست های اران را از پشت به هم قفل میکندهمان 

 .نمیکنی ولشغلط کردم ، تا نگه  -

 مرد رو چشمی میگوید. مقاومت های آران و دست و پا

 !زدن هایش نمیتواند کاری پیش ببرد

 مرد او را به اتاق دیگر این خرابه میبرد. اتاقی که

 انگار از قبل برنامه ریزی شده بود. در و دیوارش

 ر بود. مرد آران را به شدت هل میدهد و او راسالم ت

 .پخش زمین میکند

 همین که آران میخواهد بلند شود، لگد محکمی به

 .کمرش وارد میکند و دوباره او را پخش زمین میکند

 .. کمی بعد سیامک هم وارد اتاق میشود

 دقیقا همانطور که خواسته بود. آران خونین و مالین

 و نفس نفس میزد. فرزاد عقب گوشه ی اتاق افتاده بود

 .میکشد. سیامک باال سرش میرود

 دیدی چقدر بزرگ شدم؟ -

 آران با تمام دردی که توی جانش پیچیده بود،

 پوزخندی میزند. آب دهانش را جمع میکند و با همان

 توان کم، بزاق دهانش را که با خون قاطی شده روی

 .صورت سیامک که به سمتش خم شده بود پرت میکند
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 سیامک از حرص پلک روی هم فشار میدهد. کمر

 راست میکند و با آستین پیراهنش کثیفی صورتش را

 پاک میکند. سر تا پا آران را نگاه میکند تا نقشه ی

 توی ذهنش را به خوبی عملی کند. زخم روی سینه ی

 .آران، توجهش را جلب میکند

 پایش را باال می اورد و پاشنه ی پایش را روی زخمش

 گذارد. صورت آران از درد توی هم جمع میشود ومی

 همین که سیامک فشار پایش را بیشتر میکند فریادش

 به هوا بلند می شد

 ...! آشغالعوضی -

 را. سیامک میدهد این مرد سرتاسر کثافت فحش 

 .دیوانه دار میخندد

 کو... کو اون داداش اشغالت که گردن صاف کنه و -

 کوووو اون داداش سوپر بیاد نجاتت بده کووووو...

 رو راه داد تو خونش! کوووو بیاد تو منت! دختر 

 !رو نجاتت بده

 !این مرد حتی به دختر خودش هم رحم نمیکند

 روزی که آن زن، بین او و اتابک، اتابک را انتخاب

 کرد. روزی که محسن را اهرم فشار کرد و گفت اگر

 نرود و دست از سر زندگی اش برندارد، ماجرای

 محسن را لو میدهد، او شایعه ی مرگش را پخش کرد
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 و رفت که رفت! حاال آمده بود، با دنیایی حرص و

 !عقده

 ...مونده تا نفس شماها رو ببرم! موندههههههه -

 بهرام داخل میشود. به زور سیامک را عقب میکشد

 !برناممونو بهم نریز سیا. بیا اینور -

 .سیامک با حرص عقب میرود

 !به زندگیم. چه جوری فقط نگاهش کنم آتیش زدن -

 این بی تقصیره! هدف ما اتابک و اون شوهر -

 دخترت! نه این که هیچکارس! فقط یه طعمه اس برای

 !اینکه اونارو بکشیم بیاریم اینجا

 آران سرفه ای میکند. حس میکند هر لحظه درد بدنش

 ...بیشتر میشود. خصوصا درد پاهایش و کمرش

 !رین از این دنیاآرزو به دل می -

 سیامک با فریاد میخواهد دوباره حمله ور شود که

 ..بهرام و فرزاد جلویش را میگیرند

 !تو رو با دستای خودم میکشمت. میکشمت -

 اران به زور میخندد و این مرد را دیوانه میکند با

 !کارهایش

 یه چیز بگو بهت بخوره! تهش اینه چهار نفری یه -

 نیستین که دیگه! رو در رونفر و خفت کنین. بلد 

 !جنگیدنتونم با نامردیه
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 بهرام سیامک را بیرون از اتاق میبرد تا بتواند آرامش

 کند. آران کف دستش را به زمین تکیه میزند و به زور

 خودش را باال میکشد. سرفه ای میکند و لخته ی خون

 از دهانش بیرون میزند. باید کاری بکند و خودش را از

 .بیرون بکشداین اتاقک 

 رضا کجاست که خبری از او نیست! نگاهش را از

 پنجره بیرون می اندازد اما با دیدن آن غول بی شاخ دم

 ناامید نگاه از پنجره میگیرد. صدای نغمه توی گوشش

 تورو خدا آران داری منو "پیچ میخورد که میگوید 

 نگران میکنی، نمیگی پا میشی میری، من نگرانتم

 "آران

 کرده بود بیرون زده بود و حاال سخت پشیمانتوجهی ن

 بود. کاش برمیگشت میگفت نگرانش نباشد، غم

 نخورد. کاش اصال به کسی میگفت کجا میرود و چه

 ...میکند

 .همان لحظه در باز میشود و ال ای داخل میشود

 چخبر؟ -

 مسخره ترین سوالی که میشد را پرسیده بود. چه

 !خبری میتوانست باشد

 شکسته! میخواستیم با شماره ی خودتگوشیت  -

 زنگ بزنیم به همسرت از حال و روزت بهش خبر
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 !برسونیم. ولی خب نشد! مجبوریم بریم سراغ پلن دوم

 گوشی موبایلی از جیب پالتویش بیرون میکشد. آران با

 خشم میغرد

 !روانی با اون چیکار داری مریض -

 که قراربا همتون کار دارم، با تک تکتون! تنها کسی  -

 باهاش کاری نداشته باشم اکتای! اونم قرار با خودم

 بردارم ببرمش یه جای خوب و دوتایی باهمدیگه

 .زندگی کنیم! شک ندارم اون روز قدر منو میدونه

 آران میخندد

 !تو واقعا روانی -

 ال آی که سر پایین می اندازد. میخواهد از فرصت

 شد. امااستفاده کند و گوشی را از دستش بیرون بک

 درد استخوان هایش چندان اجازه نمیدهند که بتواند

 سریع عمل کند. همین که دست دراز میکند، ال ای

 سریع عقب میکشد

 !او او! یواش -

 بلند می شد. فرزاد را صدا میزند و خیلی طول نمیکشد

 .که فرزاد وارد اتاق میشود

 نیاز نیست که توضیح بدم!  -

 فرزاد میخندد 

 تون جمع!اره! خیال -
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 همین که فرزاد نزدیکش

 میشود، کل جانش را در پاهایش جمع میکند و لگدی

 محکم به زانوی پایش وارد میکند. فرزاد اخی میگوید

 .و عقب میکشد

 ال آی میرود تا هم دوربین توی اتاق را به راه بی

 سیامک و بهرام، تن نیمه جان رضا را  اندازد. به کمک

 .پرت میکندرا می اورد و وسط اتاق 

 آران ناباور به تن رضا چشم میدوزد. با دیدن 

 وضعیتی که داشت خشم جانش را پر میکند. انگار 

 همین خشم کافی بود تا دست و پاهایش جان بگیرد. به

 .زور بلند میشود. فرزاد به سمتش حمله ور میشود

 بهرام به کمکش می آید و حاال دو نفری دست و

 . فریاد میکشد و فریادشپاهایش را اسیر کرده اند

 !انقدر دردناک هست که جان هر شنونده ی را آب کند

 اما نه این هایی که االن توی این اتاق ایستاده اند و

 .نگاهش میکنند

 دست و پا میزند و سعی میکند این غول را 

 .کنار بزند. اما فایده ندارد

 دستش را که تکان میدهد. شئ را توی جیبش لمس

 !آن را برمیدارد. چاقو بودمیکند. سریع 

 کمی خودش را شل میکند تا فضاس دورش خلوت تر
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 شود. اول کمی بهرام عقب میکشد

 .ما رفتیم پسر. باقیش با خودت -

 فرزاد چیزی نمیگوید. بهرام تکیه به دیوار میزند. آران

 چاقوی ریز و کوچک را میان مشتش قایم میکند. قطعا

 ات پیدا کند. تنها یکنمیتواند از دست این سه نفر نج

 .راه برایش مانده است

 ...نغمه را تصور میکند

 ....برادر عزیز تر از جانش را

 ...سما را

 ...آن کودک نگون بخت را

 ...در اخر خودش و جان شیرینش را

 ..چه کند

 ....نمیتواند

 . چاقو را باال می اورد و تا آنها به خودشانمیرودهمین که فرزاد عقب 

 را توی قفسه ی سینه اش فرود می بجنبد. چاقو

 ...آورد

 "سه هفته بعد "

 اکتای عشقم، توروخدا خودتو خالی کن! کسی نیست، -

 !فقط من و توییم

 اکتای نگاهش را از پنجره بیرون می اندازد. حال و

 هوای آسمان هم مثل دل او خوش نیست و ابرهای تیره
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 . نگاهتا توانسته اند، زیبایی هوا را از او گرفته اند

 .میکند و صدای مرد توی گوشش پیچ میخورد

 وقتی ما اونجا رسیدیم، ایشون هیچ عالئم حیاتی "

 نداشتند. طبق گفته ی پزشک قانونی هم، چاقو مستقیم

 وارد قلب شده و مرگ درجا بوده. اینکار توسط

 خودشون انجام شده و خودکشی قطعیه! اما از اوضاع

 .صدشون چیهیص داد که قارشون بود. میشه تشخشخصی که کن

 برای همین ایشون اقدام به خودکشی کردند. عامالن

 حادثه هنوز پیدا نشده. اون ساعات کسی اون اطراف

 نبود. جز چوپان روستا که ایشون هم از فاصله ی

 بسیار دور فقط تونستند سه نفر رو تشخیص بدند که از

 خونه خارج شدند. طبق گفته هاتونم ایشون تازه ایران

 آمده بودند و هیچ دشمنی نداشتند. اما تحقیقات همچنان

 " !ادامه داره اقای ایرانی

 !برادرش خودکشی کرده بود

 !یکی یک دانه اش

 آخی میگوید و سما نگران کنارش، روی زمین

 .مینشیند

 !اکتای -

 صدایش میزند. اکتای نگاهش را حواله اش میکند. یک

 برادرش گذشتههفته و چهار روز بود که از خاکسپاری 
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 .بود. با رضایت خودش از بیمارستان بیرون زده بود

 برادرش را کشته بودند. مگر میتوانست آنجا آرام

 ...بگیرد. مگر میتوانست بخوابد

 !کاش نمیرفت -

 سخت زمزمه میکند. سما آرام جوابش را میدهد

 عشقم، خواست خدا همین بود! خودت همیشه میگی -

 ی بیفته می افته. سخته، درکتخدا اگه بخواد یه اتفاق

 میکنم. ولی آران هم عمرش تا اونجا بود! اونجا هم

 !نمیرفت، یه جای دیگه یه اتفاق دیگه می افتاد

 !بغض میکند. بغضی به سنگینی یک دنیا

 میخواستن  -

 .نمیتواند ادامه دهد

 خودشو کشت! نتونست تحمل کنه! نتونست صبر -

 !کنه! نتونست

 میتونست زندگی کنه؟اگه میموند  -

 اکتای نگاهش میکند

 میفرستادمش میرفت! پاره ی تنم بود. خودمم باهاش -

 !میرفتم. میرفتیم یه جای دور که هیشکی نشناسه

 هیشکی ندونه ایرانی ها کین! آب خوردنمون تیتر

 روزنامه ها نشه! زنمو یه طرف داداشمو یه طرف

 !دیگه قضاوت نکنن
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 داشتند میگفتند زنش یکاز دو جا خورده بود! هم 

 است و هم داشتند برادرش را قضاوت بی اصالت

 درگیر حاشیه های تلخ! مگر.میکردند

 خانواده ی معروف حق نداشتند زندگی کنند، مگر در

 زندگی دیگران این مشکالت وجود نداشت! زنش چه

 گناهی داشت که باید عالم و آدم لقب های نفرت انگیز

 کودک از دنیا بی خبری بود به او نسبت دهند. او یک

 که تنها بخاطر رذالت دو نفر دیگر،

 !ناخواسته به این دنیا پا گذاشته بود و تمام

 خودش نخواسته بود، انتخاب خودش نبود! 

 .لعنتی میفرستد به خودش و این زندگی که ساخته بود

 .دردناک زمزمه میکند

 کاش میمیردم. کاش زیر همون عمل جون میدادم -

 جون میدادم و نمیدیدم زنم و داداشم شدن نقلسما. 

 ....دهن مردم! اخ سما اخ

 

 اکتای. به خودت بیا. االن وقتش نیست کم بیاری. باید -

 پاشیم. باید پاشیم و جمع کنیم این نقل هایی که ریختن

 !کف دست مردم

 من پاشم آتیش میکشم اون آدمی رو که دست بلند -

 گل میگیرم اون دهنی کرد روی داداش من. من بلند شم

 !مفت زده نسبت به تو حرفرو که 
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 پاشو! پاشو آتیش بزن. گل بگیر. داد بزن. ولی اینجا -

 ...نشین. اینجا نشستنت آتیشم میزنه. آتیشش میزنه

 خوب میفهمد منظورش چیست. نغمه ی داغانی را که

 توی اتاقش با کودکش خلوت کرده بود. سر خود بلیط

 .کرده بودگرفته و عزم برگشت 

 !نمیره! نمیذارم بره -

 !خانوادش اونجان. نمیشه -

 میارمشون. تو همون خونه که با آران گرفته بودند -

 ی داداش منه.  زندگی میکنند. میارمشون و زندگی میکنند. اون خاطره

 .تا وقتی بخواد، رو تخم چشام میذارمش

 .سما لبخندی میزند

 !همینه. همون اکتای قلدر -

 !نبودی از پس این روزا برنمی اومدمتو  -

 !برمی آیم! دو تایی باهم -

 نغمه با غم نگاهش را به تاج گل گوشه ی حیاط

 میدوزد و نام آران ایرانی هک شده روی کاغذ وسط گل

 .ها، خنجری میشود و توی قلبش فرو میرود

 خون با فشار زیاد از میان زخم بیرون میزند. پلک

 خرین بار پشت پلک هایشمیبندد و چهره ی آران آ

 مجسم میشود. ابراز نگرانی کرده بود و جوابی نگرفته

 بود. ته دلش شور میزد. کل وجودش را استرس گرفته
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 بود. انگار کسی گفته بود که این آخرین بار دیدار با

 اوست. زیادی نگاهش کرده بود. تا وقتی که درهای

 .حیاط بسته شوند نگاهش کرده بود

 ودکش را به آغوشش میکشد. انگارآهی میکشد و ک

 خوشبختی را هیچ کجای زندگی اش تعریف نکرده

 بودند. توی افکار خودش غرق بود که در باز میشود

 و اکتای داخل میشود. کپسول کوچک اکسیژنش را هم

 توی آغوشش گرفته بود. دکتر گفته بود که چون زود

 مرخص شده است باید یکی دو هفته ای با این مهمانش

 .ر کندس

 میخواهد بلند شود که اکتای با تکان دادن دست

 .میخواهد که بنشیند

 .بشین بشین -

 .نغمه توی خودش جمع میشود و روی تختش مینشیند

 اکتای جلو می آید. تکیه به لبه ی پنجره میدهد

 خوبی؟ -

 نغمه بی جان جواب میدهد

 نمیشه گفت خوب چون نیستش، نمیشه گفت بد چون -

 !هستش

 به کودک آرمیده در آغوشش نگاه میکند. اکتایسپس 

 .لبخندی محو میزند
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 یاد نیست رو نگه دار. به اون بودی که هستش فکر -

 !کن

 نغمه نفس عمیقی میکشد

 برمیگردیم ایتالیا. اینجا موندن فقط دردمو بیشتر -

 !میکنه

 شمادوتا عزیزای داداش منین! هستین و خواهید -

 بیارن ایران. میرین باهم تو بود! میگم مامان و باباتو

 ...اون خونه یی که با آران گرفته بودین زندگی میکنین

 نفس عمیقی میکشد. سخت است برایش نام برادرش را

 .بیاورد و جوابی نشنود

 خودم تا آخر عمرم هستم. بعد منم فکری به حال تو و -

 اون بچه کردم. زندگی کن. اونجام برین حواسم بهتون

 !جا دم دستم باشین راحت ترمهست! ولی این

 نغمه قدردان نگاهش میکند

 !ممنونم. نمیخوام سر بارتون بشم. یه کاری میکنم -

 نشنوم دیگه این حرف رو! تو ناموس منی! ناموس -

 من بودنتم به بود و نبود آران ربطی نداره! رو جفت

 !چشام جا دارین

 !نمیدونم چی بگم -

 شماره ی خانوادتوچیزی نیاز نیست بگی. آدرس و  -

 بده، بدم به بچه های اونجا، خودشون اوکی میکنن
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 خانوادتو میارن اینجا. یه دو سه سال بمون بچه ات که

 یکم بزرگتر شد برات کار ردیف میکنم که حوصله ات

 .سر نره. حواسم بهتون هست

 نغمه بغض میکند! تک تک این برنامه ها را قرار بود

 ال... اشکی از گوشه ی چشممبا آران اجرا کنند! اما حا

 پایین می آید و گونه اش را خیس میکند. اکتای نفس

 عمیقی میکشد و سعی میکند اکسیژن را به واسطه ی

 .شیلنگ وصل شده به دماغش به ریه هایش برساند

 !تا جایی که بتونم کم نمیذارم براتون. خیالتون راحت -

 نا کرد کهخدا آران را گرفت، اما او را با خانواده ی آش

 !خوبی هایشان بی حد و اندازه بود

 !چشم -

 اکتای تکیه اش را لبه ی پنجره برمیدارد و به سمت در

 میرود. از اتاق بیرون میرود. انگار باری از شانه

 هایش برداشته اند. دلش راه نمی آمد که این دختر را

 ول کند و به زندگی اش ادامه دهد. او با هزار امید و

 !بود که حاال راحت برود آرزو نیامده

 به سالن طبقه پایین میرود. هر چه سریعتر این خانه را

 باید بفروشد و بروند. از تک تک گوشه های این خانه

 .خاطرات او و آران فریاد میکشد

 روی مبل که مینشیند سما با هول و وال و صدایش
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 زنان به سمتش می آید

 !بیا، از آگاهی زنگ زدند -

 میگیرد و تماس را جواب میدهد. از اوسریع گوشی را 

 میخواهند به اداره برود و از نزدیک صحبت کند. اما

 حال نه چندان خوبش را تعریف میکند. سروان ایرادی

 نداردی میگوید و ادامه میدهد

 توی تحقیقات اولیه که انجام دادیم، پیامی از جانب -

 شخصی به نام رضا برای برادرتون ارسال شده. پیامی

 ه آدرس همون جایی هست که ایشون خودکشیک

 کردند. تحقیقات رو ادامه دادیم. ایشون مدتی پیش توی

 شمال بودند و دنبال فردی به اسم بهرام میگشتن، شما

 فردی به این نام میشناسین؟ گویا این مسئله رو هم

 !برادرتون ازشون خواسته بودن

 گوش های اکتای کیپ میشود و اخم هایش در هم

 ! به سختی خودش راد! بهرام! آن لعنتی میشو

 جمع جور میکند

 !بله میشناسم -

 چه نسبتی باهاتون دارند؟ -

 !ر برادرم هستندعموی همس -

 مشکلی بینتون وجود داشت؟ -

 !مشکل! آن مردک سرتا پا مشکل بود
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 حاال همه چیز بهم گره خورده است! بهرام چه ارتباطی

 توی این مدت نغمه میتواند با مرگ آران داشته باشد!

 خیلی تالش کرده بود بهرام را پیدا کند اما ناامید شده

 بود. خبری از بهرام نبود! همین نبودن کار را تمام

 .میکند

 اکتای تردید نمیکند و هر چه هست و نیست را به مرد

 پشت خط میگوید

 ممنون! هر وقت تونستین تشریف بیارید آگاهی. از -

 !باشیم بهترهنزدیک مالقات داشته 

 خداحافظی میکند. اما ذهنش کامال درگیر است! گوشی

 اش را روی میز رها میکند. به اکسیژن زیادی احتیاج

 .دارد. به سمت پنجره میرود و پنجره را باز میکند

 هوای سرد اوایل پاییز روی تنش مینشیند. نفس عمیقی

 .میکشد. قفسه ی سینه اش کمی تیر میکشد

 چیشده اکتای؟ -

 ما نگران به سمتش می آید. کپسول کوچک اکسیژنس

 را از میان دستان اکتای بیرون میکشد

 اکتای... بگو عشقم... چیشده باز؟ -

 اکتای نگاهش را معطوف حیاط عمارت میکند و موتور

 آران که گوشه ی حیاط مانده و گرد و غبار رویش را

 .پر کرده است
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 دنبالاز آگاهی زنگ زدن! گفتن رضا توی شمال  -

 ...بهرام بوده! آران به من گفته بود پیداش میکنه

 .کمی سکوت میکند و ادامه میدهد

 .ممکنه به مرگ آران ربط داشته باشه -

 سما ناباور نگاهی به اکتای می اندازد و سپس همان

 نگاهش را به پشت سرش و جایی که به پله های

 متصل به طبقه ی باال میرسید، میدوزد

 ...یعنی -

 مه میدونه عموش کجاست؟نغ -

 .دیدی که دنبالش گشت. ولی پیداش نکرد -

 .اکتای پلک روی هم میفشارد. مغزش قفل کرده است

 !بهرام چرا باید بخواهد آران را بکشد

 ...یه چیزی این وسط سر جاش نیست. نیست -

 ...نیست

 عصبی دست بلند میکند و شیلنگ تنفس را از دماغش

 میکند مانعش شود، امابیرون میکشد. سما تالش 

 نمیشود.. اکتای با

 عجله به سمت پله ها میرود

 بدم میاد از چیزی که باعث شد نتونم از خونوادم -

 ...محافظت کنم

 مشتش را محکم وسط سینه اش میکوبد و درد بدی
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 توی بند بند وجودش پیج میخورد

 !بدم میاد از این لعنتی که دادشمو گرفت -

 به اکتای میرساندسما با گریه خودش را 

 .اکتای جون من بیا اکسیژنتو بذار عزیزم -

 اکتای اما انقدر عصبی است که آن اکسیژن مسخره،

 آخرین گزینه اش توی مغزش هست. نغمه با سر و

 صدای زیاد اکتای، از اتاق بیرون می آید و ناباور به

 اکتای پریشانی چشم میدوزد که امکان نداشت او را

 ....ا حاال دیده است. خراب و زاراینطور ببیند! ام

 چیشده؟ -

 اکتای سر باال میگیرد. اکتای تنها

 نگاهش میکند

 .هیچی -

 و خودش را به اتاق لباس

 هایش میرساند. سما پشت سرش پا تند میکند

 !منم میام اکتای. هر جا بری میام -

 نمیخواد. بمون خونه پیش نغمه. خودم درستش -

 .میکنم

 !وضعت تنهایی بری. نمیذارمنمیذارم با این  -

 اکتای عصبی میشود

 کجا ببرمت وقتی حتی خودمم نیمدونم کدوم جهنمی -
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 برم دنبال قاتل داداشم؟

 !هر جهنمی بری میام -

 اکتای میخواهد دهان باز کند که صدای پر از غم نغمه،

 .جفتش را توی سکوت فرو میبرد

 روزی که آران رفت و دیگه برنگشت هم همین وضع -

 بود! من اصرار کردم و اون گفت نه! یکی رفت، شما

 !دیگه دومیش نباش

 .نگاه اکتای سما را رد میکند و روی نغمه مینشیند

 اشک گونه هایش را تر کرده. تداعی گر خاطرات آن

 روز شوم شده بود. نغمه عقب میرود و هق هق سما

 بلند میشود. اکتای چند ثانیه مکث میکند

 ....قربونت بشم ببخشیدببخشید... ببخشید  -

 سما میان گریه اش میگوید

 ...اتف... اتفاقی برات بی افته اکتای من نغمه نیستم -

 ...من قوی نیستم.. من جون میدم... میمیرم

 ...عصبی شدم عشقم. ببخشید... هیچی نیست جان دلم -

 دست میبرد و شیلنگ تنفسش را دوباره سر جایش

 برمیگرداند... 

 ...یی تنها بری... حق نداری اکتایحق نداری جا -

 .اولین تهدیدی بود که بهم جسبید -

 سما لبخندی بی جان میزند
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 چند ثانیه سکوت میکند و میگوید

 اکتای! منو بخشیدی؟ -

 بابت چی؟ -

 !پنهون کاری که کردم -

 اکتای نفس عمیقی میکشد

 من هیچوقت از دست تو ناراحت نبودم. هیچوقت. من -

 گله داشتم که چرا طوری برخورد کردماز دست خودم 

 !که تو نتونستی بهم اعتماد کنی

 سما میخواهد اعتراض کند که اکتای میگوید

 تعارف رو بذاریم کنار سما. این من بودم که باید با -

 رفتار هام نشون بدم که من فقط تو رو، بحاطر خودت

 میخوام. نه مامان و بابات. این من بودم که باید نشون

 دم که عشقم با یه اتفاق و حرف نابود نمیشه و تامیدا

 تهش باهات هستم. من بودم که باید این اطمینان رو

 بهت میدادم که میتونی روی تک تک مشکالتت روی

 من حساب باز کنی! ولی نتونستم! یعنی نشد! از این

 ....نشدن ناراحت و عصبیم! نه از دست تو

 سما چیزی نمیگوید. 

 

 

 ندین روز،اکتای بعد از چ

 آرام و راحت پلک روی هم فشار میدهد. اما جایی توی
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 مغزش، گوشه ی در پشت پلک هایش، آران را به یاد

 ...می آورد. از خون برادرش نمیگذرد! امکان ندارد

 صبح زودتر از سما بلند میشود. 

 برای نماز بیدار میشود. سما اگر

 مابیدار میشد و میدید داد و هوار راه می انداخت ا

 چاره ای نداشت. به قدر کافی نماز هایش در طی این

 .مدت قضا شده بودند و کوتاهی کرده بود

 .سما همچنان غرق خواب است

 باال سرش میرود و میخواهد بیدارش کند که پشیمان

 میشود. عقب می آید. دوست ندارد کسی را مجبور به

 اگر دلش بخواهد خودش بیدار میشود. واجب که نیست

 ا هم همراه خودش به بهشت ببرد. سجاده اش رابقیه ر

 برمیدارد و پهن میکند. مشک الی سجاده را برمیدارد

 .و نفس میکشد. پلک میبندد و چشم هایش تر میشود

 در دل با خدا حرف میزند تا کمکش کند. کمکش کند و

 اجازه ندهد خون برادرش پایمال شود. آن سه نفر را

 میکند و اخ از آنهر طور که شده است پیدایشان 

 .برسد احمقروزی که دستش به آن سه 

 پلک باز میکند و مشک را سر جایش قرار میدهد و

 نمازش را میخواند. نمازش که تمام میشود بوسه ی

 روی مهر مینشاند و کمر راست میکند. سجاده اش را
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 جمع میکند و روی عسلی قرار میدهد. سما چشم باز

 میکند. با دیدن نیمه

 هوا با تعجب میگوید روشنی

 !صبح شده -

 !خیلی وقته -

 .چیزی نشده بگیر بخواب

 خوبه گیر نمیدی نماز بخونم؟ -

 اکتای نگاهش میکند

 زورکی دوست داری؟ -

 سما لبخندی میزند

 زورکی نیست عشقم. هم خدا دوست داره هم عشقم، -

 چرا نباید نخونم؟

 اکتای چیزی نمیگوید. سما بلند میشود 

 و کلپچ بگیر مرد. البته تنها نری ها. یکی ازپاشو بر -

 اون قلدرهاتو با خودت ببر. 

 

 نفرتش را نمیتواند کنترل کند. مشتش را روی ران

 پایش به زور افسار بسته است. محسن جرعت خرج

 کرده است که تنهایی پا گذاشته توی خانه ی این مرد

 !پر از خشم و نفرت و صحبت از برادر و زنش میکند

 فشارش شدیدا افت کرده است و سعی کرده باسما 
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 چنگ زدن به دسته ی مبل، کمی خودش را تخلیه کند و

 همینجا باال نیاورد. محسن نفس عمیقی میکشد

 فکر نمیکردم تهش بشه این! من هر چی باشم آدم -

 کش نیستم! کل هدف من این بود بتونم یه پول گنده

 قاطی نقشه بابامازتون بگیرم و دوباره از ایران برم! 

 شدم بخاطر پول، نمیدونستم تهش میاد میشه مردن

 یکی. روزی که بهم گفت چیکار کنم و چیکار نکنم،

 فقط گفت میریم یکم میشی موی دماغ، یکمی پول

 .دوباره از دختره میگیری میاری تموم میشه

 ...نمیدونستم بحث یه چیز دیگه است. نمیدونستم

 د. با همین کپسول اکسیژنکاش االن میتوانست بلند شو

 انقدر روی سر این پسرک ضربه بزند که مغزش

 متالشی شود. اما نه! این پسر را فعال الزم دارد. تک

 !تک آن سه نفر را با همین پسر پیدا خواهد کرد

 به سختی میپرسد

 اون سه تا اشغال دیگه کجان؟ -

 محسن با تعجب میگوید

 !فرزادسه؟ بهرام بود و ال آی و سیامک و  -

 چهار نفر؟ -

 اره! سیامک و بهرام هیچوقت جرعت نمیکنن تنهایی -

 !کاری بکنن! همیشه فرزاد کاراشونو ردیف میکنه
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 چرا کسی ندیدتش؟ -

 محسن شانه باال می اندازد و میگوید

 نمیدونم. ولی مطمئنم اون روز فرزاد هم اونجا بود -

 !امکان نداشت نباشه

 لش سما هم بلند میشوداکتای بلند میشود و به دنبا

 پاشو جمع کن بریم اگاهی. پاشو اینجا بمونی کار -

 !دستت میدم

 محسن تلخ میخندد

 !پامو که گذاشتم اینجا زنگ زدم گفتم کیم و کجا میرم -

 !االن میرسن! خیالت تخت

 سر باال می آورد و اول نگاهی به سما می اندازد که

 رارنگ و رویش چون میت میماند. همان نگاهش 

 جابجا میکند و معطوف اکتایی میکند که از خشم رو به

 .قرمزی میزند

 ....نمیخواستم اینجوری شه! نمیخواستم -

 .همان لحظه صدای زنگ آیفون به صدا در میآید

 کبری خانم دوان دوان خودش را به آیفون میرساند

 !آقا ماموره -

 !باز کن بیان -

 .محسن بلند میشود

 یادم بیفته که بتونه کمکی بازم اگه چیز جدیدی -
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 !بهتون بکنه، میگم

 خودش به سمت در میرود و به استقبال ماموران

 میرود. صدای بسته شدن دستبند دور دستان محسن

 توی گوش سما میپیچد و سما پلک میبندد. خودش را

 مسبب مرگ آران میداند. خودش را مسبب بدبختی این

 ...ندمرد، آن مادر، آن همسر و آن دختر میدا

 وقتی ماموران میروند. بدون فوت وقت، به سمت

 اتاقشان میرود. در را محکم میبندد و قفل میکند. اگر

 سر و کله اش توی زندگی این مرد پیدا نمیشد، یا حتی

 .اگر از همان اول راست ماجرا را برایش بازگو میکرد

 حاال این اتفاق ها نیفتاده بود و همه چیز سر جای

 سمت کمد لباس هایش میرود. چمدانخودش بود. به 

 .را زیر تخت بیرون میکشد

 لباس هایش را تند تند توی چمدانش می اندازد و لباس

 هایش را عوض میکند و عزم رفتن میکند. از زندگی

 این مرد میرود و کمی آرامش به زندگی او تزریق

 .میکند. به سمت در میخواهد برود که قدم نگه میدارد

 .حتما اکتای خواهد دید و مانعش میشوداگر االن برود 

 چمدان ها را سریع زیر تخت میگذارد و از اتاق بیرون

 .میرود

 اکتای حاضر و آماده از اتاق لباس هایش بیرون می
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 آید. روی آن را ندارد که به این مرد نگاه کند. اما

 اکتای آن قدر بزرگ است و مهربان، که خوب میداند

 .تقصیر این دخترک نیست هیچکدام از این ماجرا ها

 خوب درک کرده است که سرنوشت و عمر آران از قبل

 نوشته شده بود و این دخترک تنها بازیگر دیگری بود

 !روی این کره ی خاکی

 !میرم زود میام -

 سما تنها سری تکان میدهد. بیشتر از این، این مرد را

 آزار نمیدهد. وقتی اکتای میرود. حتی بیخیال چمدان

 میشود و تنها شناسنامه و سند ازدواجشان راهایش 

 برمیدارد و به بهانه ی بیرون رفتن از خانه بیرون

 .میزند

 اسنپ میگیرد و مستقیم به خانه ی اتابک میرود! مرد

 دومی که شدید شرمنده اش هست! اتابک مهربانی که

 برایش کم نگذاشته بود. اتابک که اشک حلقه زده توی

 .ند. پی به اصل ماجرا میبردچشم های دختر را میبی

 آغوشش را برای دختر باز میکند و او را میان حلقه ی

 دستانش مخفی میکند و هق هق هایش را به جان

 !میخرد

 بابا خودت قانعش کن! بودن اون مرد و من از اولش -

 !اشتباه بود



 

432 
 

 Romanbook_ir@ اکتای

 سر به زانویش تکیه میزند. اتابک سر انگشتانش را

 آرام روی موهای دخترک میکشد

 از تو هم خجالت میکشم. از اینکه بهت میگم بابا -

 خجالت میکشم. از اینکه هنوز پسم نمیزنی خجالت

 میکشم. از این همه خوب بودن تو و اکتای خجالت

 !میکشم

 بغض میکند و اتابک در جوابش میگوید

 آروم باش سما! تو دخترمی! بودی و هستی و -

 !یشهها و رگ و رDNAخواهی بود! فارغ از تمام 

 دخترمی چون فرشته ای! چون دلت پاکه. سیاه نشدی

 توی این دنیای گل گرفته! اما در مورد اکتای... اون

 !مرد... حقش این نیست که تهش بشه طالق

 .بلند میشود و روی میز مقابل اتابک مینشیند

 حقش چیه بابا؟ حقش اینه با من بمونه و همه بگن -

 است؟ بی ریشهزنت یه 

 اکتای باشه! این مردم واسه خدا هم حرفمهم برات  -

 !در میارن

 عصبی میشود. بلند میشود. هیستریک دور خودش

 چرخ میزند و با عجز میگوید

 اون خداست! اونه که میشنوه و نشنیده میگیره، -

 میببنه و میگه ندیدم. من سمام! من نمیتونم شکستن
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 هاونو ببینم و تماشا کنم! وقتی با من ازدواج کرد دو س

 دهشتا بیشتر موی سفید نداشت. االن کل شقیقه اش 

 موی سفید! اینارو من کردم. من پیرش کردم. من یه

 کاری کردم از اکتای ایرانی معروف قلدر، یه مرد

 .ساکت بمونه که در مقابل همه چیز سکوت میکنه

 چون نمیخواد آرامش مسخره ی من بهم بخوره! من

 اون مرد نیست که نابوداونو نابودش کردم بابا. لیاقت 

 !شه

 اون عاشق! بخوای نخوای این رفتار ها از اون سر -

 میزنه! ربطی به تو نداره. وجودش و عشقی که ریشه

 .زده تو قلبش باعث میشه اینجوری باشه

 جلو میرود. مقابل اتابک زانو میزند. اشک مثل سیلی

 .از چشم هایش جاری است

 زندگیش بیرون! بذار بابا پشتم وایسا! بذار بیام از -

 آروم شه. من نباشم زندگی اون آرومه! چهل سال آروم

 بود. یکمیشو من خراب کردم باقیشو بذار بازم آروم

 !باشه

 اتابک تنها نگاه میکند. نمیداند چه بگوید. حق دارد

 این دخترک کالفه شود اما اکتای... همان لحظه صدای

 ان به سمتزنگ در به صدا در می آید و نگاه هر دویش

 تصویر آیفون میرود که از اینجا هم میشود اکتای را
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 توی آن تصویر دید. سما با نگرانی میپرسد

 تو گفتی من اینجام؟ -

 !نه -

 اتابک بلند میشود به سمت آیفون میرود که سما

 میگوید

 .بگو من نیستم بابا. بگو نیستم -

 اتابک جواب میدهد

 میاد باال مگه تو نمیگی میخوای طالق بگیری؟ -

 !خودت بهش میگی

 سما شوک زده گامی عقب میرود. حاضر بود بمیرد اما

 این مسئله را شخصا با اکتای مطرح نکند. دوان دوان

 به سمت اتاقش میرود. اتاقی که دیگر آن یونیکورن

 گوشه ی اتاق یا آن تابلوی شام آخر که خودش کشیده

 ابیتیبود یا آن تابلوی مریم با عیسی مسیح، هیچ جذ

 !برایش نداشتند

 .صدای اکتای را میشنود ضربان قلبش تندتر میشود

 .دست روی سینه اش میگذارد. سخت نفس میکشد

 دستگیره ی در تکان میخورد و در باز میشود و اکتای

 !با آن نگاه پر از سوالش توی چهارچوب در می ایستد

 نمیتواند دوری از این مرد را تحمل کند اما، بخاطر

 رد هم که شده سنگ میشود و دوام می اوردهمین م
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 .اکتای وارد اتاق میشود

 !فکر نمیکردم بیایی اینجا -

 سما بزاق دهانش را قورت میدهد و سعی میکند آرام

 .باشد

 از کجا فهمیدی اینجام؟ -

 رفتم خونه! گفتن زدی بیرون. جز اینجا و خونه ی -

 تینا جای دیگه ای هم مگه هست؟

 هدف به گوشه ی اتاق میدوزدسما نگاهش را بی 

 .باید باهم حرف بزنیم -

 اکتای قدمی عقب میرود

 ...بریم خونه باشه. بیا بر -

 نمیگذارد اکتای حرفش را تمام کند

 !من نمیام -

 اکتای چند ثانیه سکوت میکند. انگار توی ذهنش

 معانی من نمیایم دختر را بررسی میکند. اخمی میکند

 چرا؟ -

 روی تختش مینشیند و رو تختیسما عقب میرود. 

 .صورتی رنگ را چنگ میزند

 !ما باید جدا شیم اکتای! باید تموم کنیم این زندگی رو -

 خجالت میکشد از این مرد و از آن اسپری که داخل

 دهانش میزند. دست اکتای روی دستگیره ی در شل
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 میشود. باور نمیکند آن چه را که شنیده. در را بهم

 با صدای بلند این در از خواب بیدارمیکوبد تا شاید 

 !شود اما نه! این ماجرا واقعا جدیست! زیادی جدی

 .میذارم به پای بهم ریختگیت برای اوضاع اخیر -

 .پاشو بریم

 .باز هم این مرد خوب بود چشم پوشی میکرد

 سما بغضش را قورت میدهد

 من جدی ام اکتای! با من بودن فقط داره آبروتو-

 !میبره

 .جلو می آیداکتای 

 .سما داری عصبیم میکنی -

 سما بلند میشود. 

 !می ارزه عصبی شدنت به برگشت آرامشت -

 انقدر خری که توی این اوضاع مسخره من داری این -

 بازی رو سر من در میاری؟ انقدر نفهمی اره؟

 بغض سما به اشک تبدیل میشود

 ...اکتای بخدا دوست دارم. خیلی دوست دارم. اما -

 ..... پیر شدی لعنتی به خاطر من... از پا افتادیبسه.

 زندگیت رفت... داداشت رفت... دیگه چی میخوای که

 به نابودی ایمان بیاری؟

 اکتای پوزخندی میزند
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 منو مرگ داداشم نابود نکرد! اون حرفای مردم نابود -

 نکرد! ولی تو چرا... همین لحظه و همین ثانیه با تمام

 !قدرتت نابودم کردی

 سما را رها میکند. عقب عقب میرود

 !این بازی رو تو شروع کردی! منم ادامه اش میدم -

 سما جا میخورد! اکتای ادامه میدهد

 !بد نابودم کردی سما! بد شکستی اینجا رو -

 سپس با مشتش چندین بار روی قفسه ی سینه اش

 میکوبد و توجهی به آن درد مزاحم نمیکند

 زند. گذشتن از این دختر کاربه تندی از اتاق بیرون می

 او نیست! حاال که کل دنیا بر علیه او شده است. حاال

 که زمین و زمان با او سرجنگ دارد. این دخترک را

 .برای خودش نگه میدارد

 عقب گرد میکند و وارد اتاق میشود. سما همچنان مات

 و مبهوت وسط اتاق ایستاده است. اشک گونه هایش

 شم هایش از زور گریه رو بهرا خیس خیس کرده و چ

 .بسته شدن میروند

 !تو کل دنیا، االن یدونه تو موندی برام -

 سما هقی میزند و فین فین کنان دست روی صورتش

 میگذارد. اکتای جلو میرود

 .تو یکی رو ولی نمیذارم... نمیذارم از دستم بری -
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 سما ناباور دست از روی صورتش برمیدارد و نگاه

 کتای مینشیند. اکتای ادامه میدهدناباورش روی ا

 اوکی؟ حاال جمع کن بریم حوصله ندارم! پایین -

 .منتظرم

 دستش را باال می اورد و عدد پنج را با انگشت هایش

 نشان میدهد

 فقط پنج دقیقه فرصت داری! اوکی؟ -

 سما همانطور خشکش میزند و اکتای از اتاق بیرون

 روی مبلمیرود و توی سالن پایین کنار اتابک 

 .مینشیند

 اتابک دست روی شانه اش میگذارد و میگوید

 خیلی تحت فشارین! به سما هم گفتم سخت نگیره و -

 !بذاره زمان این روز ها رو حل کنه و با خودش ببره

 ...به تو هم میگم. سما روز های خوبی سر نمیکنه

 آدمی نبود که تحت فشار زندگی کرده باشه. االن با این

 !این رفتار ها بعید نیست ازش همه اتفاق،

 اکتای سری تکان میدهد

 درد من این رفتار هاش نیست. درد من اینه هنوز بهم -

 !اعتماد نداره

 جامعه ی ما نسبت به این موضوعی که برای سما -

 پیش اومده، رفتار خوبی نشون نمیده! حرف های
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 خوبی نمیزنن! یه آدم بیگناه از همه جا بیخبر رو به

 نفر آدم دیگه میشورن! هر اسم و تهمتی بهش گناه دو

 !میزنن، قطعا تحمل کردن این شرایط براش سخته

 اکتای سری تکان میدهد و چیزی نمیگوید. خیلی طول

 نمیکشد که سما حاضر و آماده می آید

 .من حاضرم -

 .اتابک و اکتای بلند میشوند و با لبخند نگاهش میکنند

 جلو میرود سما سر پایین می اندازد. اکتای

 .تا من برم پیش ماشین، تو خداحافظی کن بیا -

 سما سر تکان میدهد و اکتای بعد از خداحافظی با

 اتابک بیرون میرود. سما شرمنده جلو میرود و این

 مرد را به اغوشش میکشد

 .ببخشید بابا! ببخشید! خیلی اذیتتون میکنم -

 اتابک روی موهای دخترک را میبوسد و میگوید

 فدای سرت دختر! تو هر ساعتم منو اذیت کنی کالمی -

 !حرف نمیزنم! برو بابا جان. برو که اکتای منتظرته

 .سما گونه ی پدرش را میبوسد و سریع بیرون میزند

 اکتای توی اتومبیلش منتظر او نشسته است. پیش

 .میرود و توی ماشین مینشیند

 بریم خونه؟ -

 بریم یه جای خلوت!  -
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 کوت میکند و ماشین را به سمت خانه یاکتای تنها س

 جدیدی که خریده بود به حرکت می اندازد. پنت هاوسی

 شیک و لوکس در نزدیکی شرکتش. جز معدود پنت

 هاوس هایی بود که تا آن حد شیک و تمیز کار شده

 بود. وقتی به خانه ی جدیدشان میرسند. انگار نه انگار

 ه بود وکه تا همین چند ساعت پیش، حرف طالق زد

 جدایی. سر از پا نمیشناخت

 وای! وای! اکتای خونه ی جدیدمونه؟ -

 اکتای دست به جیب میشود

 اگر طالق نگیری آره! طالق بگیری خونه ی من و -

 !زن جدیدمه

 سما دمغ میشود. اخم میکند و انگشت هایش را مشت

 میکند. به سمت پنجره میرود

 !خوشبخت شین -

 نزن نفله! آجر به آجر اینجا رو گفتم به یاد تو حرفانقد  -

 .ساختن

 .او را وسط سالن نگه میدارد

 اشاره ی به نقاشی کار شده روی سقف میکند و

 میگوید

 نیگا. حتی اینم گفتم شبیه تو کشیدن -

 !راست میگفت. نقاشی شباهت زیادی به او داشت
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 انقدر شبیه که یک لحظه حس کرد خودش را توی

 .استسقف دیده 

 اینم نمیکشیدن خودم میدونم هیچ موجودی با عقل -

 !سالم و روان خوب، نمیاد زن تو بشه

 اکتای میخندد

 یعنی تو االن یه موجود ناسالمی؟ -

 آره! از وقتی عاشقت شدم عقلمو از دست دادم و از -

 وقتی هم باهات اومدم تو یه خونه، روح وروانمو بهم

 .ریختی

 میشود  صدای خنده ی اکتای بلند

 همان لحظه گوشی توی جیبش میلرزد. عقب میکشد و

 موبایل را از جیب کتش برمیدارد. شماره ی آگاهی

 است. سریع جواب میدهد و با خبری که میشنود، تنها

 !نفس راحتی میکشد

 سریع سما را به عمارت میرساند و خودش به سمت

 !آگاهی پر میکشد

 "یکسال بعد"

 ج میشود. شکم سنگین شدهسما به آرامی از اتاق خار

 اش انقدر آزارش داده است که حتی نتوانسته است

 !راحت بخوابد

 هفت ماهگی است همین وضع تکرار میشود و هر شب
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 یک چیزی مانع از خوابیدنش است. یکبار حالت تهوع،

 یکبار درد بدنش، یکبار ضعف شدیدی که به سراغش

 می آید، یکبار ویار کردن هایش. ساعت شش صبح

 است و اکتای برای نماز بیدار شده و نخوابیده. کنار

 شومینه روی مبل نشسته و قرآن به دست مشغول

 .است

 با قدم هایی آرام به سمتش میرود. دو سه قدم مانده به

 او، اکتای سر باال میگیرد

 باز نتونستی بخوابی؟ -

 سما به زور روی مبل مینشیند و دستی روی شکمش

 ه توی وجودش داشتند رشدمیکشد. دو قلو هایی ک

 .میکردند حسابی او را آزار میدادند

 .نه. شکمم درد میکنه. حس میکنم داره فشرده میشه -

 اکتای قرآن را میبوسد و آن را کنار میگذارد. جلو

 میرود 

 بریم دکتر؟ -

 دیروز باهاش حرف زدم. گفت عادیه. نباید زیاد راه -

 .برم فقط

 جا مینشیند. سما چنداکتای سر تکان میدهد و همان

 ثانیه روی صورت او مکث میکند و بعد میگوید

 واقعا خیلی دوست دارم جای تو بودم! یا بتونم مثل -
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 !تو باشم

 اکتای لبخندی میزند و میپرسد

 .چرا؟ شما خودت که فرشته ای -

 میکشد سما نفس عمیقی

 میدونی تو خیلی خوبی. گذشتن از آدم هایی که خون -

 ریختن آسون نیست. ولی تو گذشتی و گفتیبرادرتو 

 بهترین کار رو خدا خودش انجام میده. در مقابل تمام

 حرف هایی که به من نسبت میدادن وایسادی و گفتی

 من هیچ انتخابی نداشتم و خودمم ناخواسته وارد این

 میدون شدم، گناه دو نفر دیگه رو سر من خراب

 همم چرا تونکردی. تو خیلی خوبی اکتای! االن میف

 .همه ی درد ها و غم هات، خدا زود به دادت میرسه

 .چون دلت خیلی بزرگه

 اکتای لبخندی میزند. اشاره ی به دست هایش میکند و

 میگوید

 بیا حاال این هندونه هایی که دادی دستمو بردار، -

 !سنگینی میکنن

  

 دیوونه! با نغمه حرف زدی دیشب؟ -

 غول اونه. گفت میادآره! دانشگاهش شروع شده. مش -

 !میبینتت. حاال نمیدونم کی

 .بذار بیاد. تو سالگرد آران خیلی ساکت و مظلوم بود -
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 .هنوزم بهش فکر میکنه

 اکتای نفسش را اه مانند خارج میکند

 عشقشون واقعا ناکام موند! هیچ کاری نکرده تموم -

 شد! بهرام و اون سیامک هم سالها بازیش دادند. نه

 واقعیش بود و نه حرف هایی که گفته بودبهرام عموی 

 درست بود. سالها توی دروغ و بیخبری زندگی کرده

 بود. هم پدر و مادرش بخاطر چندغاز پولی که از بهرام

 میگرفتن رضایت داده بودند تا بهرام رو با هویت

 ساختگی کنار خودشون نگه دارند تا گیر پلیس ها

 داداش هم دیگهنیفته. کی فکر میکرد سیامک و بهرام 

 باشند؟

 به نظر من تموم نشده. تو این دنیا که یک روز -

 نباشی سریع جایگزین میارن برات، نغمه یکساله حتی

 جیکم نزده! عشق اونا تموم نشده اکتای. در مورد اون

 دو تا هم واقعا نمیدونم چی بگم. بهرام یه خالفکار

 سابقه دار بود. کل نقششون انگار هدفمند بود. فقط

 .اونجاش اتفاقی بود که آران و نغمه باهم اشنا شدند

 .اره. این آشنایی کارشون رو راحت تر کرده -

 اکتای نفس عمیقی میکشد و دیگر هیچ نمیگوید. بلند

 میشود و صبحانه را آماده میکند. جمعه بود و کار را

 تعطیل کرده بود و به مستخدم ها تعطیلی داده بود تا
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 .دخودش کنار همسرش باش

 صبحانه را که میخورند سما به اتاق کارش میرود تا

 نقاشی بکشد. بیرون که نمیتواند برود، حداقل توی

 .خانه خودش را باید سرگرم کند

 

 اکتای تنهایش نمیگذارد کنارش مینشیند و به نقاشی

 کودکی که میکشد نگاه میکند. 

 باز آی دلبـــرا! که دلم بی قـرار توست -

 مده در انتظار توستوین جان بر لب آ

 در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست

 جز باده ای که در قدح غمگسار توست

 ت میپرستساقی به دست باش که این مس

 چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست

 سیـری مبـــــاد سوخته ی تشنه کام را

 توست گوار شیرینتا جرعه نوش چشمه 

 دادبی چاره دل که غارت عشقش به باد 

 ای سایه صبر کن که برآید به کام دل

 ... آن آرزو که در دل امیدوار توست

 ابتهاج_هوشنگ#

 !ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست

 ❤پایان
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 سپاس و درود به شما عزیزان!

 سرچ با گوگل در خارجی و ایرانی رمان های بهترین برای دانلود

 :کردن

 دانلود رمان

 یا

 دانلود رمان جدید

 واردhttps://romanbook.ir/) وبا کلیک روی آدرس رمان

 سایت شوید
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