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هر  قیکه ال یشروع شد. بعد از رفتن محمد، من موندم و مادر ،یبرادرم به سرباز یعنی م،یبا رفتن تنها پناه زندگ یچ: همهخالصه

اتفاق افتاده بود، خبر  میان دور زندگچندکه تو گذشته نه یپنهان یهاقتیاز حق نکهیبود، اال مادر. تنها بودم و تنهاتر شدم. بدون ا یاسم

 .مداشته باش

 زیچهمه رانگر،یو یمانند طوفان بارهکی و به شهیم میناشناس وارد زندگ یکه فرد یتا روز دادم،یسختم ادامه م یبه زندگ یخبریب تو

 ...که کنهیرو مبهرو یقتی. و من رو با حقزهیریرو به هم م

.... 

تر از قبل بـ*ـغلش کردم. دستام رو محکم بارنیدوباره و ا طاقت،یکه نگاهم به صورتش افتاد، ب نیاما هم ؛آغـ*ـوشش جدا شدم از

گم  هامهیگر یصدا نیآروم محمد ب یهاهیگر یقدر بلند که صدااون ه؛یگر ریبلند زدم ز یدورش حـ*ـلقه کردم. از ته دل با صدا

 .شده بود

 :لب، آروم دم گوشم زمزمه کرد ریو الغرم رو محکم به خودش فشرد و ز فینحرو دورم حـ*ـلقه کرد و جسم  دستاش

 !نکن قربونت برم هیگر -

 زم؟یاشک نر شدیساکت بشم؟ مگه م شدی. مگه مگرفتیشدت م مهیگر زد،یتا حرف م اما

 !دمیرو از دست م گاهمهیدارم تنها تک دم؟یکه بدونه دارم تنها پناهم رو از دست م هیک آخه

 زم؟یاشک نر شم،یم اورییو ب پناهیبه بعد ب نیخودم که از ا یبرا زم؟یرفتن تنها برادرم اشک نر یبرا شدیم گهم

 یو اشک رو دیم کشگونه یهاش رو قاب صورتم کرد. انگشت شستش رو روبه زور من رو از خودش جدا کرد. دوتا دست محمد

 .به محمد زل زده بودم شد،یم یاز اشک پر و خال وقفهیشدن نداشت و بد آرومکه انگار قص ییهام رو پاک کرد و من با چشمگونه

 .رو دوباره به عقب بندازه یاجبار یمسافرت دوساله نیالتماسش کنم که نره و ا خواستیدلم م چقدر

داشت، مشخص  یو دودل دیگ تردکه رن گاهشیو ب گاه یهاشده بود. از نگاه ریرفتن د یبرا یتا االن به اندازه کاف شد؟یمگه م اما

 .رفتنش سسته یبود که خودش هم پا

 :دیچیبا بغضش تو گوشم پ ختهیمهربون و آم یصدا

 !نازیآ یکنیاز قبل سست م شتریرفتنم رو ب یکه پا یجورنینکن! ا هیبشم. جون محمد گر تیعسل یهانکن قربون اون چشم هیگر -

 .دادم یکیم زد. دستش رو تو دستم گرفتم و فشار کوچبه گونه ینرم یرو خم کرد و بـ*ـوسه سرش

خودش رو گرفته بود و  یکه حال من رو بدتر نکنه، جلو نیا یو برا شدیهاش که دائم پر از اشک مانداختم تا چشم نییرو پا سرم

 .نمینب داد،یهاش رو نماشک زشیر یاجازه
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 :گفتم یلرزون یصدا با

 .یایباشه؛ خوب غذا بخور و خوب استراحت کن که از پا در نحواست به خودت  ،یاونجا که رفت -

 :خنده گفت با

 !یدار زددوباره که حرف خنده نازیآ -

 :دمیپرس جیرو باال آوردم گ سرم

 چرا؟ -

 :آلود گفتهمون لحن خنده با

 .که خوب غذا بخورم و خوب استراحت کنم ستیخودمون ن یخونه -

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 !ش کارش کار! همههمه ؛یکردیکارها رو خوب م نیکه تو خونه ا حاال نه -

 :بود، انداخت و گفت دهیکه باالخره رس یبه اتوبوس یهاش تو هم رفت. نگاه کوتاهاسم کار اومد، اخم تا

دست  ،یه اخراج شداگ یکار. حت یبرا یرینم گهید یجاچیکردم، ه دایکه خودم برات پ یجز همون کار گم؛یبار آخر م یبرا نازیآ -

 .کنمیبرات جور م گهیکار د هیخودم  ،یهر وقت اومدم مرخص یدارینگه م

که قرار بود  یشده بود، به اتوبوس یکه دوباره ابر ییهاو تنها با چشم دمیکه گفت رو نشن یااز جمله کلمههی یکه حت خورمیم قسم

 .کردمیها از من دور کنه نگاه ممحمد رو فرسنگ

 :ه متوجه نگاه من به اتوبوس شد، با غم رد نگاهم رو گرفت و عاجزانه گفتک محمد

 !تو رو خدا نازیآ -

 .دیم از بغض لرز. چونهدیم چکگونه یرو طاقتیهام بمهربون و پر از عجزش اشک یصدا دنیبا شن دوباره

 :زدم لب

 !به خدا شهیدلم برات تنگ م -

 :و آروم گفت دیوسسرم رو بـ*ـ ی. رودیرو تو آغـ*ـوش کش من

 .و بهت سر بزنم امیزود به زود ب دمیقول م یول طور؛نیمنم هم -

 :فاصله دادم و با خنده گفتم شنهی. سرم رو از سـ*ـدمیخند هیگر ونِیم
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 .یریبگ یمرخص یکه ه ذارنینم ؟یایمگه خونه خودمونه که زود به زود ب -

 :. من رو از خودش جدا کرد و گفتدیخند محمد

 .یکردیرو خراب نم دادنمیوگرنه دلدار گه؛ید یفهمینم -

 :بزنم، راننده اتوبوس داد زد یخواستم حرف تا

 .کنهیحرکت م گهید نیم10همه سوار بشن؛ تا  -

 .. خم شد و ساکش رو برداشتدیکش رونیدستش رو آروم از تو دستم ب محمد

هام رو و چشم زمیاشک بر خواستمینم گهیخت و تلخ بود که دس قدرنیلحظه سخت بود؛ ا نی. برام حس اختیعالم تو دلم ر غم

 .آخر تار کنم یهامحمد تو لحظه دنید یبرا

محمد  یبرا دونستمیشدم. م رهیمحمد که تمام عضالت صورتش از بغض به لرزه در اومده بودن و سرخ شده بود، خ یبه چهره تنها

نبود، تا  یاجبار یسرباز نی. خودش بارها گفته بود که اگه اذارهیبا مامان تنها مبه زور داره من رو  دونستمیسخته. م یلیهم رفتن خ

 .ذاشتمیو تو رو با مامان تنها نم رفتمیآخر عمر نم

 :دیم کشگونه یگونه روپر از بغضِ محمد به خودم اومدم. دستش رو جلو آورد و نـ*ـوازش یصدا با

 !مواظب خودت باش یلیخ -

زدن رو ازم گرفته بود و تنها که تو گلوم نشسته بود، توان حرف ینیش سر خورد. بغض سنگگونه یهاش روه اشکجمل نیبا گفتن ا و

 .کردمیآلود شده بود، نگاهش ممن اشک اریکه بدون اخت یبا نگاه

 .دیش کشدستش رو دورم حـ*ـلقه کرد و من رو به آغـ*ـو هیدستش ساکش رو گرفته بود، جلو اومد.  هیکه با  یحال در

. محکم بـ*ـغلش کردم و صورتش رو غرق هیگر ریبلند زدم ز یشد و با صدا طاقتیطاقتم ب م،ینیعطر و تن محمد تو ب یبو دنیچیپ با

 .زمان رو از دست ندم یاواسه لحظه یتا حت دمشی*ـوسبـیفقط م زدم؛یبـ*ـوسه کردم. حرف نم

 :لب زد یمحمد به سخت .میاخطار دوباره راننده، با مکث از هم جدا شد با

 !خداحافظ. مواظب خودت باش -

قدم عقب رفت. به سرعت برگشت و به سمت  هیرو هم ازم گرفت. « خداحافظ»بود که اجازه گفتن  ادیقدر زهام اوناشک شدت

 .دیاتوبوس دو

هام رو به سرعت چشم نمش،یببدوباره  یک ستیمشخص ن نکهیرو با عجز بستم تا شاهد دورشدن محمد نباشم؛ اما با فکر ا هامچشم

 .باز کردم
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 .کردیسرخ از اشک نگاهم م یبود. دستش رو به درگاه در گرفته و با نگاه ستادهیپله اتوبوس ا نیاول یرو

 .باال آوردم« خداحافظ» یزدم و متقابالً دستم رو به معن یباال آورد. لبخند تلخ« خداحافظ» یلرزونش رو به معن دست

لحظه به نگاه محمد که  نیبه سمتِ اتوبوس برداشتم که اتوبوس حرکت کرد و نگاه من تا آخر یجونیتوبوس، قدم بشدن در ابسته با

 .قفل موند کرد،ینگاهم م شهیاز پشت ش

 :لب زمزمه کردم ریدادم. ز رونیب یهام رو بستم و نفسم رو به سختدورشدن اتوبوس، چشم با

 !خدا پشت و پناهت محمد -

*** 

هام رو پاک کردم. از جام بلند شدم. و اشک دمیام کشبه گونه یاز زنان به سمتِ در به خودم اومدم. دست یواحد و هجوم جمعتوقف  با

 .اومدم رونیکه شده ب یایبشن، به هر سخت ادهیپ ترعیتا سر دادنیرو هُل م گهیاون همه زن که همد ونیم

تنگ واحد، اون  یتو فضا دهیچیعرق پ ینگه داشته بودم تا از بو شدنادهیقبل از پگذاشتم، نفسم رو که تا  رونیرو از واحد که ب پام

 .بد گرفته بودن خفه نشم، آزاد کردم یبو دیشد یگرما نیکه هرکدوم تو ا ییهاهم وسط زن

 :که راننده داد زد ارمیرو در ب بمیخالص بشم و پول تو ج یرفتم تا بتونم از شلوغ دوقدم

 آخه نامروت پونصدتومن هم خوردن داره؟ ؟یرو حساب نکرد هیاخانوم کجا؟ کر یه -

ام رو به سمتِ خودم گرفتم و انگشت اشاره دم،یرو که د شرهیسرم رو باال آوردم. نگاه خ جیگ نیهم یبا من باشه؛ برا کردمینم فکر

 :گفتم

 د؟یبا من بود -

 :گفت ظیغ با

 !بودم امرزمینه بابا؛ با عمه خداب -

 :فتگ تیعصبان با

 .نمیبب ادیرو رد کن ب هیکرا -

 :گفتم تیهام رو تو هم بردم. جلو رفتم و با عصبان. اخمومدیلحن تندش اصالً خوشم ن از

 پونصدتومن هستم؟ یمثل خودت گشنه یفکر کرد ه؟یچ ؟یرو سرت؟ مگه سر آورد یخبرته صدات رو انداخت! چهیه -

 :آورد و به سمتش گرفتم بمیرو از تو ج پول

 .یرینم هوی ریبگ ایب -
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 :قدم جلو اومد هیکه قصد جنگ داره، خم کرد و  یخروس نیبرگشت و سرش رو ع ظیغ با

 !! درست صحبت کنایدخترک مردن یه -

 .به حالت خودش جلو رفتم هیبا حالت شب متقابالً

 ...چه یخوایدرست صحبت نکنم، م -

 .گرفتم شیراه خونه رو در پ زد،یبه راننده که هنوز داشت غُر م توجهیو ب گفتم. برگشتم« استعفراهلل» هیحرفم رو ادامه ندادم و  و

 ؟«دهن به دهن نشو یبا کس وجهچیبه ه»من فراموش کردم که محمد گفت  چرا

 تو کوچه و با دمیچیچون پ اورد؛یدووم ن ادیحالم ز نیمحمد، دوباره غم عالم تو دلم نشست و بغض گلوم رو گرفت. اما ا یادآوری با

 .محله، نفرت تو دلم نشست نیو ا نیموجود کل زم نیو منفورتر نیتراز چندش یکی ل،یاسماع دنید

 :زد و گفت یشخندیبهش رفتم که ن یاغره. چشمستادمیروش ابهکه انگار لـ*ـخت رو کردینگاه م یجور هی زشیاون نگاه هـ*ـ با

 .خاطر محمد بودنکردم، به ینگاهاتم. اگه تا االنم کار نیا فتهیکه ش یندویها رو برام نرو؛ مغرهچشم نیا گهی( دنازی)آ ینیآ-

 :قدم جلو اومد و گفت هیگذاشت و  نیزم یزده بود رو رو هیتک واریرو لبش نشست و پاش رو که به حالت خم به د یطانیش لبخند

 ...و ستیمحمد ن گهیکه د ینیبیم -

 یمحکم یلیکه س زدیزرزدن انتخاب کرد. داشت حرف م یموقع رو برا نین هم بدترکود نیرفتن و نبودن محمد ناراحت بودم و ا از

 :که زدم به سمتِ چپ کج شده بود، زل زدم و گفتم یایلیخاطر ستو صورتش زدم. با حرص به صورتش که به

 !یبخور یتونینم یگـ*ـه چیو تو باز هم ه ستشیمحمد ن -

رو  مونیکه حکم در خونه فکستن یازهواردررفته یبه در آهن یاسمتِ خونه رفتم. ضربه بزنه، راهم رو گرفتم و به یبرگشت حرف تا

 .بار تکون خوردده ستاد،یدر همون حال که ا قیداشت، زدم که به سرعت باز شد و به طور دق

در اتاق بود، افتاد.  یکه جلو یازدم و داخل رفتم. در رو بستم و تا خواستم مامان رو صدا بزنم، نگاهم به چهار کفش مردونه یپوزخند

بار هزارم، از نبودن محمد دلم گرفت؛ کاش االن  یتو هم رفت. برا مافهیهست، ق یاالن تو اون اتاق چه وضع اَسفناک کهنیاز فکر ا

 !ارهیکارهاش رو داخل خونه ب نیا کردیجرئت نم وقتچیبود، مامان ه نجایاگه ا دونستمیم ببود! خو نجایا

 !اِال مادر خورد،یم یزیآدم به هر چ نین! اما واقعاً مادر بود؟ اماما گفتم

اومد، حتماً  شیوضع پ نیمحمد گفته بود اگه ا کهنیکه از تو اتاق اومد، خشم تمام وجودم رو گرفت. با ا یهیکر یخنده یصدا با

باز هـ*ـوس یواه ناخواه، مادرم هست و اون مردهاکه خ یزن نیا یبرم؛ اما طاقت نداشتم برم و خونه رو برا رونیاز خونه ب سروصدایب

 .تنها بذارم فیکـث
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 یبزرگ بود و اگر روز شد،یمتر م40که برخالف خونه که به زور  یاطیکنم و بردارم. ح دایپ یزیچ هیچرخوندم تا  اطیح نیرو ب نگاهم

 .شدیجا م نیسر هم سه تا ماش دیبود، شا رونیش ماشحداقل دروازه ای د،یدیبه خودش م نیرنگ ماش اطیح نیا

عقل، تو سرش پاره آجر بود! باالخره نگاهم به چوب بزرگ  یخونه بود که جا نیخاطرِ عقل ناقص معمار اشاهکار هم به اطیح نیا و

 ستادمیآروم به سمتِ در رفتم. چندلحظه پشت در ا یهاافتاده بود. با قدم اطیخشک وسط ح شهیهم یافتاد که کنار حوضچه یمیو ضخ

 .اوردمیطاقت ن خورد،یچندجمله که با همون چند جمله حالم داشت به هم م دنیشن بااما  گن؛یم یتا بفهمم چ

 نجایدر آوردم. حتماً ا امدهیپرو رنگ اهیس فیبره به من داد، از تو ک خواستیمحمد بود و چون م یرو که برا یاساده اینوک یگوش

 .آزاد کردم ی. نفسم رو به سختتر دور چوب حلقه کردمدستم رو محکم یهاازش استفاده کنم. پنجه تونستمیم

هام رو قدم عقب رفتم. چشم هیزده روم، وحشتبهرو یصحنه دنیباز شد. با د یبد یحرکت محکم با پا به در زدم که در با صدا هی با

 .نمیوار مامان رو نببه سرعت بستم تا اوضاع لجن

 :گفت یادهیآروم و خمـار و کش ی رفت. مامان با صداترس ضربان قلبم باال از

 ؟ی! باالخره اومدنازیبه آ -

 :بود، داد زدم نیکه نگاهم به زم ینفر افتاد، به سرعت برگشتم. در حالبرگشتم؛ اما باز تا نگاهم به وضع اَسفناک اون پنج یعصب

 !رونیمثل آشغال پرتتون کنه ب ادیکه ب ۱۱۰ زنمی قسم، زنگ م. وگرنه، به واهللدیکه کرد دیگورتون رو گم کرد شمارم؛یم ۳تا  -

 :و بلندتر داد زدم دمیکوب نیببرن، پام رو محکم به زم یکالمم پ تیبه جد نکهیا یبرا و

 !االی -

 :که کنارِ مامان نشسته بود، گفت یمرد

 .به تو هم خوش بگذره دمیقول م ایب ا؛ی. بگهیبابا! خوشگل خانوم شر نشو د یا -

 :هم با خنده گفت مامان

 .ستین گهی! محمد هم که دنازیآ ایب گه؛یراست م -

 :گفتم یتحمل نکردم و به سمتشون برگشتم. نگاهم رو به صورت سرخ مامان انداختم و با لحن پر از نفرت گهید

 !بوگندو یهاسگ نیبا تو و ا دونمیمن م ایگورشون رو گم کنن،  یگیاالن م نیهم ای -

 !هاسال حموم نرفته بودن. لجنانگار صد شدم؛یگندشون خفه م یتم از بوداش واقعاً

 یبلند شد و در حال ظیبا غ کنه،یم یکارشناختمش، داره دور از چشم زنِ بدبختش کـ*ـثافت یو از وقت شناسمشیم یکه عمر آصف،

 :گفت دیکشیم یکه به لباسش دست



 

 
8 

 !زدنت باشهبه حرف. حواست ایپررو شد یلی! خطهیسـل یدختره یه -

 :رو باال آوردم دمیدوقدم عقب رفتم. چوب رو جلو گرفتم و انگشت تهد عیسمتم اومد که سر به

 .رو سرتون زنیتا عالم و آدم بر زنمیم غیج قدرنیا ،یایجلو ب گهیقدم د هی -

 ییعقب رفتم که باز جلو اومد. با صداقدم آروم  هی. دادیکم جرئتم داشت جاش رو به وحشت و ترس مزد و جلو اومد، کم یپوزخند

 :گرسنه نده، گفتم یهاگرگ نیتا نلرزه و ترسم رو نشونِ ا کندمیکه جون م

 !ایگفتم جلو ن -

 :لبِ آصف نشست و با تمسخر گفت یرو یهیکر لبخند

 !ایجلو ن گهیگفت؟ م یچ یدیرضا شن -

 :زد و گفت یشخندیرو نگاه کرد. ن کلمیوم هتم زشیو با نگاه هـ*ـ ستادیبود، کنار در ا یکه پسر جوون رضا

 .کنهیعروسک هم داره ناز م نیانجام بده. ا خواد،یدلتون م یآقا شما هرکار -

چوب از دستم افتاد؛ که  یرارادیاومدن. غ رونیهم ب گهیزمان اون دو نفر دقدم عقب رفتم، که هم هینفرت نگاهم رو ازش گرفتم و  با

 هیکر قدرنیا دنشونیخنده. خند رِ ینفر زدن ززدم که آصف و اون سه یغیو ج دمیزده تو جام پروحشت ،نیبرخوردش به زم یبا صدا

 .حالت تهوع گرفتم هزن بود کهمبهو حال

خودم رو نگه دارم  هیداشتم روح ی. اما سعشتریو من وحشتم ب شدیم ترکیشده بود. آصف هم هرلحظه نزد جونیلرزون و ب هامقدم

 .دمیکه ترس تا نفهمن

 !شکار کنم تونمینم ییرو تنها یوحش یآهو نی. من اایرضا ب -

 :لرزون لب زدم یام رو باال گرفتم و با صدااشاره انگشت

 !ایجلو ن -

ارتا چه نیا نیو من رو از ب ایکمکم محمد! ب ای! بایتو رو خدا ب ؟یداداش ییمحمد افتادم. محمد کجا ادیبه  یالحظه کرد؟یمگه توجه م اما

 .نجات بده فیخوک کث

چون  ،سپارمیبه مامان م گمی! نمنازیآ سپارمیتو رو اول به خدا، بعدش به خودت م یول رم؛یمن م»: دیچیمحمد تو گوشم پ یصدا

چون بچه  ،یمواظب خودت باش. من تا االن نرفتم سرباز ناز،یداشتن خودش رو نداره، چه برسه به تو! پس آاون عرضه نگه دونمیم

 هی. پس از خودت در مقابل مامان و تمام بالهاش حفظ کن. جون محمد نذار یبزرگ شد ناز؛یآ یستیبچه ن گهیاالن، االن د یول ؛یبود

 «!نازیمنه. مواظب خودت باش آ یتو خط و مرز مرگ و زندگ یمو هیمو از سرت کم بشه؛ چون 
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از دستشون  تونستمینم گهید خورد،یاگه دستشون بهم م ن،یقیتم به بشن. ح کیبذارم نزد دیچندقدم مونده که بهم برسن. من نبا فقط

 .خالص بشم

زن متنفرم و عارم  نیکه من به چه اندازه از ا دونستیبود، انداختم. فقط خودِ خدا م ستادهیبه مامان که پشت سرشون کنار در ا نگاهم

 .اش نگاه کنمبه چهره شهیم

 ؟یساکت شد ه؟یچ -

 :ده گفتبا خن شونگهید یکی

 !بابا کردیفقط داشت ناز م نیا -

 .کنن یفکر نیساکت موندم و با سکوتم اجازه دادم همچن قدرنیخودم حرصم گرفت که ا از

 .زدن یشخندیبودن، ن ستادهیکه کنار مامان ا یبعد یو دوتا ستادنیعقب نرفتم. آصف و رضا هم ا گهید

 .ستادیخودش وا -

 :رو به مامان گفت و

 .کردیهم مثلِ خودته ها؛ فقط چون داداش اُملش بود، رو نم دخترت نیا -

 ارزه؟یتکشون متک یبه سرتاپا دشیگند یتار مو هیکه  یمحمد گفت اُمل؟ به محمد به

 :داد زدم ظیو با غ اوردمین طاقت

چه  دیت شدم فکر کردساک قهیو مادر و خواهرت! دودق یآبادت! خودتو هفت جدو ینـ*ـجس آشغال! اُمل خودت کهیخفه شو مرت -

 ...تا رونیب دیخبره؟ ها؟ گم ش

 :کامل نشده بود، که آصف داد زد حرفم

 ؟یدم درآورد ام،یدارم باهات راه م یدی! دییهـ*ـرجـا یخفه شو دختره -

 یهاغیو ج دمیبهم برسه، به سرعت به سمتِ در دو نکهیکه خودم از صداش کر شدم. قبل از ا دمیکش یبلند غیسمتم هجوم آورد. ج به

 .دمیکش یپدریپ

و در رو باز کردم و رفتم تو کوچه  دمیاما من که فرزتر بودم، زودتر به در رس اد؛یهاش مشخص بود که داره پشت سرم مقدم یصدا از

 :و داد زدم

 !کمک! کمک -
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رو به سمتش  دمیو انگشت تهدثابت سر جاش موند. برگشتم سمتش  شد،یقطع نم لحظههی غمیج یمن که صدا دنیو با د رونیب دیپر

 :گفتم ظیگرفتم و با غ

 هیو با  رونیب زنیمن، هزار نفر بر غیج هیکه با  شهیم دایقدر عالف پکوچه اون نی. خداروشکر تو ازنمیم غیجلو، باز ج یایقدم ب هی -

 .کنن پارهکهیرو ت تیعوض یمن، خودت و اون دوستا یاشاره

 :زد ادیبه من انداخت. به پهلو خم شد داخل خونه و فر یانشستهخونو به نیمگنگاه خش د،یکه اون وضع رو د آصف

 .میبر دیجمع کن -

 :رو رو به من گرفته بود، گفت دشیکه انگشت تهد یحال در

 !غونهیدارم برات ر -

 یچه شوهر خوب کنهیبرسرت که فکر ماون زن خاک یچطور آبروت رو جلو نیدست به من بزن بب ،یمادرته! تو جرئت دار غونهیر -

 .برمیداره، م

 :زد و گفت یپوزخند

 !رونیب دیایب االیآبرو ببر. دِ  ،یکرد دایاگه زن پ -

 :جمع شده گفت تیرو به جعم و

 !رد کارتون دیبر ااهللیتموم شد؛  یینمایس لمیف -

 :گفتم عیسر

 .رنیهم م نایشو برو، ا تو گم ؟یدار کارشونیبه تو چه؟ چ -

 :گفت زیآملحن تمسخر با

 رم؟یکه دارم م دمیترس نایاز ا یفکر کرد -

 .زدم یشخندین

 .کم نه -

ان. با نفرت نگاهم رو ازشون گرفتم. که انگار به خونم تشنه کردنینگام م یاومدن و هرسه، جور رونیزمان اون سه نفر هم بهم و

 :لب با حرص گفتم ریز

 !فیکـث یهاخوک -

 :تم که آصف گرفتش و گفتبه سم ارهیهجوم ب خواستیم رضا
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 !شواسه میولش کن رضا؛ بعداً دار -

 .زل زدم تشیقرمز از عصبان یبه چهره یپوزخند

 .در خدمتم ایو اون خونه رو ازت نگرفت، ب نیداره و اون ماش یفیبود که چه شوهر کـث دهیاگه تا اون موقع اشرف خانوم نفهم -

 نیدوتا بچه هم داره؛ اما با ا یزن داره و حت دونمیفکر کرده من نم ،یمفنگ کهیتکردم. مر شدهیپرصورت رنگ یحواله یچشمک و

 !هیکارحال، باز هم دنبال کـثافت

 :با ترس گفت ختهیلحن متعجب و آم با

 ...تو...تو -

 :تو حرفش دمیپر

 !دیگم ش اهللینحست رو بشنوم؛  یصدا خوامینم -

 :گفتم وارانهدیرو باال آوردم و تاک دمیدادم و انگشت تهدابروم رو باال  یبزنه که تا یخواست حرف باز

 !اشرف خانوم -

 .نگاهش کردم یشدم و عاد نهیرو باال گرفت دست به سـ*ـ دشیرو با حرص بست. انگشت تهد هاشچشم

نثارم کرد  «لعنت»لب  ریانداخت. ز نییهاش رو با حرص به هم چسبوند و دستش رو مشت کرد و پاگفتن حرفش منصرف شد. لب از

 .بلند، دور شد و اون سه تا هم پشت سرش رفتن یهاو با قدم

 یینمایس لمیداشتن ف یجد یکه انگار جد یتیبه جمع توجهینفرت به رفتنشون چشم دوختم و آب دهنم رو پشت سرشون انداختم. ب با

 .داخل رفتم کردن،ینگاه م

 :زدمدر رو ببندم، داد  نکهیرو به در گرفتم و بدون ا دستم

 نه؟ ،یکارهات رو تموم کن نیا یخواینم -

 :برگشت و گفت ظیبود، با غ یرو پرونده بودم شاک هاشیکه مشتر نیکه انگار از ا مامان

 .کنمیکارا رو م نینداره! تا هروقت بخوام ا یبه تو ربط -

 :رو تو هم کردم و با خشم گفتم هاماخم

 نم؟یوضع اسفناک رو نب نیاقل من اتا حد یریها؟ نم ؟یرینم نجایپس چرا از ا -

 :گفت ظیبا غ مامان
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 !تو گم شو برو اد؛یوضع خوشت نم نیبرم. تو از ا ییجا خوامیخونه خودمه. نم نجایا -

 :زدم و گفتم یشخندین

 !خونه بشه نیمرد هم وارد ا هی دمیاجازه نم نجام،یو تا هروقت که من ا رمینم ییمن جا -

 .م اومدو حرص به سمت ظیبا غ مامان

 !یکنیتو غلط م -

 :باال انداختم و گفتم یاشونه

 !یبر یتونیم ،یناراحت -

رو باال  دشیبهم رفت و انگشت تهد یاغره. در رو باز کردم که چشمذارمیسرش مبود که فکر نکنه دارم سربه یلحنم جد انقدر

 .بهم زد، رد شد یکممح که تنه یشد. از کنارم در حال مونیبزنه که پش یگرفت و خواست حرف

قدم عقب  هیشدم که برگشت و آب دهنش رو به سمتم پرتاب کرد.  ابونیو پشت سرش وارد خ دمیپا سمتش چرخ یپاشنه یرو

 .افتاد نیزم یرفتم که آب دهنش رو

 :گفت یلحن پرنفرت با

 انـترخانوم؟ یدرآورد! داداش آشغالت رفته، دُم رونیب یندازیم متف به روحت کـ*ـثافت که من رو از خونه -

خودم رو  یش دارم رو نگه دارم؛ اما باز هم جلوکه تا االن واسه یاحترام کمهی نینتونم هم گهیبودم که د یاز دستش عصب قدرنیا

 :شده تو صورتش زل زدمکنترل یگرفتم و با خشم

که فرار رو بر قرار  یگرفت میو تصم یاریرو ب نفر کی یحق ندار ،یینجایا یمن فقط گوشزد کردم که تا وقت رون؟یمن انداختمت ب -

 .یبد حیترج

 :رو به سرتاپاش انداختم نگاهم

 ها؟ ؟یادامه بد یخوایم یتا ک ؟یدیت، دهات، چهرههات، نگاهکارهات، حرف ؟یدیاصالً تو خودت رو د -

 .دیکش رونیدستش رو از دستم ب عیهام زل زد و سرتو چشم یعصب

 .از تو و اون برادر اُملتمباشم، بهتر  یمن هرچ -

 :به بحث خاتمه بدم، گفتم نکهیا یبرا

 !من و محمد بد، تو خوب ؛یگیآره راست م -

 .نشونش دادم« برو برو» یزدم و دستم رو به معن شنهیبه سـ*ـ آروم
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 .یزنیدل مش دلکه واسه یتو فقط برو به راه -

 یدادم. دستم رو تو موها رونیو با صدا ب یهام رو بستم. نفسم رو به سختپرنفرتش رو ازم گرفت. رو برگردوند و رفت. چشم نگاه

 .و داخل فرستادم دمیزده بود، کش رونیچروکم ب اهیکه از شال س مختهیرهمبه

 :برن. داد زدم خواستنیرو حس کردم؛ برگشتم. نه! انگار نم تیجمع هینگاه  ینیکه داخل برم؛ اما سنگ برگشتم

 .تموم شد لمیف -

 :و گفتم دمیهام رو از چپ و راست به حالت کج، چندبار به هم کوبدست و

 .هاتونخونه دی! بری! هراالیبه واهلل قسم تموم شد.  -

 :و داد زدم دمیکوب نیقدم جلو رفتم و پام رو محکم به زم هیبودن که با حرص  ستادهیا هنوز

 !گهید دیدِ بر -

و برگشتم رفتم تو خونه و در رو محکم بستم؛ با  دمیکش یطرف رفت. پوف هی و هرکس به پخش شد هیدر عرض چندثان تیجمع

 .هیگر ریپله نشستم و زدم ز یجا روجون تو پاهام نموند و همون گهیشدن در، دبسته

گ که بزر اطینره. به ح رونیب مهیگر یدهنم گذاشتم تا صدا یو بدون محمد! دستم رو رو ییسر کنم؟ تنها نجایا یجور! من چهخدا

 .ختمیاشک ر محابایخودم ب ییتنها یشدم و برا رهیاز خاک بود، خ دهیکَفِش پوش

*** 

شدم تا کم  رهیبه سقف خ حرکتیب هیثانهام رو باز کردم. واسه چندزده چشمداشت، وحشت یزیت یکه صدا یآالرم گوش یصدا با

 .نبودن محمد، رفتن مامان ،ییرو به خاطر آوردم؛ تنها تیکم موقع

رفتن به  یوقت داشتم که برا ساعتمیفقط ن. ۶:۳۰ساعت نم؛یبالشت به سمت چپ برگردوندم تا بتونم ساعت رو بب یرو از رو رمس

 .سر کار آماده بشم. پتو رو کنار زدم و از جام بلند شدم

مد بود، هر وقت حوصله ! تا محیگوش چارهیانداختمش. ب نیزم یقطع کردم و دوباره رو زد،یرو که دوباره داشت آالرم م یگوش

 !حاال هم من کرد؛یم یخودش رو خال تیعصبان یکردن گوشبود، با پرت یعصب اینداشت 

بود تا االن هزار  دهایجد یگوش نیبود؛ وگرنه اگه ا هایمیمدل قد نیساده از ا اینوک یبود که گوش نیهم که آورده بود، ا یشانس تنها

 .ودشخ یهابار رفته بود تُر به تُر مُرده

 .به جونم افتاد یترس اومد،ینظر متر بههوا خوفناک بودنکیخاطر تارکه به یبزرگ اطیح دنیاومدم. دوباره با د رونیاتاق ب از

 .افتاد سوخته ادمیبردم که  شیکردن المپ پروشن یرفتم. دستم رو برا ییدوون سمت دستشوپام کردم و دوون ییدمپا
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در گذاشتم و آروم در رو هُل  یکار من نبود. کف دستم رو رو شدنالیخیداشتم و ب ییدجور دستشونرم! اما ب ییدستشو شدیم کاش

اومد و از وسط  رونیبه سرعت ب ییدر دستشو یاز ال ام،یبلند شد و تا به خودم ب یاگربه غیج یدادم؛ در کامل باز نشده بود که صدا

 .شتپاهام به سرعت باد گذ

و لرزون  زدهخیهام نشست. دست میشونیرو پ یچسبوندم. از ترس نفسم بند اومد. عرق سرد واریو به دو خودم ر دمیکش یبلند غیج

 .نشستم ییجا کنار در دستشوشد و همون جونیکنارم افتاده بود. پاهام ب

 شاءاهلل؟ان یمُرد -

حالت نشسته، به سمت مامان برگشتم که با  و در همون دمیدوم رو بلندتر کش غیلحظه نداشتم، ج نیمامان رو تو ا یانتظار صدا چون

 :حرص گفت

 .رونیب ندازهیمن رو م یول ترسه؛یدختر. چه مرگته؟ اه! مثل سگ م یت! گوشم رو کر کرداون حنجره رهیبگ درمونیدرد ب -

موجوده؛  نیترو خطرناک نیترشک نداشتم که خودش ترسناک نیکمتر شده بود؛ اما به ا کمهیبود، ترسم  نجایا نکهیچرا؟ از ا دروغ

 !من یحداقل برا

 :گفتم یجام بلند شدم و شاک از

 !یم رو ترکوندوقت شب زَهره نیا ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 :زد و گفت یپوزخند

 !یلرزیبه خودت م یبرم؟ تو که مثل سگ دار یخوایم ه؟یچ -

 :گفتم بلند

 .! ولم کنگهیاه! بسه د -

 .نشونم داد« برو بابا» یرو به معن دستش

 !مبرو حوصله ندارم؛ خسته -

 :زدم و گفتم یمعنادار پوزخند

 ...از ؟یاز چ -

 :بود سمتم پرت کرد و گفت یچ دونمیدستش رو که نم یتو کیکامل نشده بود که پالست حرفم

 !خفه شو کثافت -

 .افتاد ییتو سنگ دستشو کیبرخورد کرد. در باز شد و پالست ییبه در دستشو کیدادم که پالست یسرعت جا خال به



 

 
15 

مثلِ برق  یمثل نمک توش بود، شدم. فکر دیسف زیچ هیکه  کیپالست یمتوجه یکیتار ی. تودیمامان بلند شد و سمتش دو غیج یصدا

 .تو ذهنم جرقه زد

 :لب زدم ناباورانه

 !مواد؟ -

اال  کردیم یمامان هرکار دونم،یکه من م ییاتا ج کرد؟یم کاریبود. اما دستِ مامان چ شتریب لویک ۱از  دیهم چقدر! شا اون

 !احمق ناز؛یآ یبه افکار احمقانه خودم زدم. احمق ی. پوزخنددنیموادکش

رو که  یاگهید کیرو از تو سنگ توالت برداشت و پالست یمشک کیمعتاد نباشه؟ مامان پالست یخوایم گرده،یبا اون همه آدم م یوقت

آروم من رو به رگبار فحش گرفته بود. از کنارم بود، سمت اتاق رفت و آروم نییکه سرش پا یحالمواد توش بود داخلش گذاشت. در 

 :بلند گفت یکه برگشت و با صدا دمی. بازوش رو گرفتم و کشتمرد شد که به سرعت برگش

 .ی! دستم رو کندابوی یه -

 :بهش انداختم و گفتم یزیآمهیگال نگاه

 ؟یاضافه کرد فتیکـث یهاهات و کارمواد رو هم به خالف -

 :و گفت دیکش رونیبازوش رو از دستم ب ظیغ با

 !اه ولم کن! به تو چه اصالً -

 :داد زدم یو عصب طاقتیب

. از ی. حالم رو به هم زدیشورش رو در آورد گهید گه؟ید یبگ یچ ،یرو نگ نی. اصالً ایحرف رو بزن نیهم ا دیبه من چه؟ آره؟ با -

حس کنم مادر دارم. اون از بابا  یروز نذاشت هی. یسوژه برامون درست کرد هیباز کردم، هر روزش تو  ایدن نیکه چشم به ا یالحظه

بره خدمت  یسالگ 25خاطر تو مجبور شد تو کشتتش؟ اون هم از محمد، که به یکس ایاز دست تو خودش رو کشته  ستیکه معلوم ن

 ...که هر روز ییش هم به خاطر توئه؟ تودوسال؟ چندسال؟ همه ل؟ساهیاضافه بخوره.  دیاالن چقدر با دونهیو خدا م

 :گفتم یمرتعش و لرزون یدادم و حرفم رو ادامه ندادم، با صدا رونیخشم نفسم رو ب با

 !بسه ؟یفهمی! مگهیبسه د -

 :سرتاپاش اشاره کردم و ادامه دادم به

قدر ! اون؟یشنویم ؟یشنویمن رو م یبا خودت؟ اصالً حرفا یکرد کاریچ یدید ؟یشد یچ یدید ؟ینگاه کرد نهیبه خودت تو آ -

با اون  یلـ*ـذت آن هیآخه چرا  ؟یمتیمامان؟ هان؟ به چه ق متی! اما به چه قیبگم تو مادرم رهیگیکه عارم م یتو کـثافت غرق شد

 ارزه؟یم ،یافه کردبه خالفت اض یکه به تازگ یزهرمار نیا ایهات؟ به بچه یح دادیباز رو ترجهـ*ـوس یمردها
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 :زدم غیته دل ج از

 ...ارزهیم ارزه؟یم -

کج شد بود، به سمت چپ در همون حالت نگه داشتم.  یلی. صورتم رو که بر اثر سدیکه تو صورتم زد، حرف تو دهنم ماس یایلیس با

 .سرکوب کنم گرفتیذره مرو که داشت تمام وجودم رو ذره یتیکردم عصبان یسع

نبود.  یعصب ه،یمامان االن عصب کردمیا حرص بستم. سرم رو به سمت مامان برگردونم؛ برخالف تصورم که فکر مرو ب هامچشم

 .روش نداشته یریتاث چیهام ههام ناراحت نشده و حرفاز حرف گفتیکه م ینگاه کرد؛ینگاهم م زیتمسخرآم یبرعکس با نگاه

 :زدم و گفتم شنهیسـ*ـ یستم رو چند بار روقدم جلو رفتم، خم شدم سرم رو دم گوشش بردم. د هی

 .روم به روت باز بشه نیاز ا شتریبرو و نذار ب کنمی. خواهش میباش نجایا خوامیاز سر کار برگشتم، نم -

 :گفتم دیبا تاک و

 !نذار -

*** 

 خانوم؟ -

 بله؟ -

 مانتو چنده؟ نیا متیق -

 :گرفتم و گفتم یمانتو رو سمت مشتر یحاو کیپالست

 !بارک باشهم -

 .رفت رونیاز مغازه ب« ممنون»زد و با گفتن  یلبخند

 :دمیو پرس یسمت مشتر برگشتم

 د؟یگفت ی! چدیببخش -

 :مدنظرش گذاشت و گفت یمانتو یرو رو دستش

 چنده؟ متشیق -

 .تومن ۲۳۰قابل شما رو نداره؛  -

 :آروم دم گوش دخترش گفت دمیشن و
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 خوبه، بخرمش؟ متشیق -

 تومن براش مناسب بود؟ ۲۳۰رو لبم نشست. چقدر پول داشت که  یتلخ لبخند یرارادیغ

شنوه، رنگ  یرو که م متیق ادیم یکی ی. گاهدیکشیرو به رخم نم یطبقات یفاصله قدرنیکه ا کردیم دایبرام کار پ ییمحمد جا کاش

زرد  یوروخوب متوجه منظور اون رنگ یلیه من خاون لحظ ره؛یم رونیپر از خجالت از مغازه ب «دیببخش» هیو تنها با  پرهیاز رخش م

خانوم که  نیمثل امثال ا یکیرو داره و  اردیلیم هیتومن براشون حکم  ۲۸۰مثل من و امثال من که  یکی. فهممیرو م دیچهره و ببخش

 .تومن براش حکم هزار تومن رو داره ۲۸۰

ناشکر نباش. و جا داشت بپرسم  قدرنی! انازیخجالت بکش آ یزدم. ه به خودم تشر ؟ینیبیرو نم یعدالتیهمه ب نیکه ا ییکجا ایخدا

 .گفتم یخداروشکر شهیلب مثل هم ریرو کنم؟ اما سکوت کردم و ز یخب شکر چ

 .به پستم خورد کرد،یم شتریکه تنها داغ دلم رو ب یپولدار یمشتر نیهمچ گهیتموم بشه، ده هزار بار د یکار میتا یتا وقت و

*** 

 .از دستم افتاد فیخوردم و ک یخونه گشتم که محکم به شخص دیرو باز کردم و داخلش دنبال کل فمیشدم. در ک کوچه وارد

 کرد،یرو جمع م نیرو زم یختهیر لیکه تندتند وسا ینشست و در حال عیبزنم، سر یحرف هیسرم رو بلند کردم تا خواستم  ظیغ با

 :گفت

 . حواسم نبود! اصالًخوامیخانوم! معذرت م دیببخش یوا -

 :. متعجب نگاهش کردم که سرش رو باال گرفت و دوباره گفتدیرو کش فمیکه ک رمیرو ازش بگ فیشدم تا ک خم

 !خانوم خوامیمعذرت م -

و با  دمیرو از دستش کش فی. ککنمیخواهش م یخبرت منتظره بگ ناز،ی! خب آکنهیم یگرفت ازش؛ چقدر معذرت خواه حرصم

 :حرص تو صدام گفتم

 !خواهش -

. اما ستین نجایا یمشخص بود که برا یدوخت مشک. با اون کت شلوار خوشکیکامالً ش پیشدم؛ ت پشیت یکه شدم، تازه متوجه بلند

 :به خودم اومدم د،یکه پرس یبا سوال کرد؟یم کاریچ نجایا

 ست؟کدوم خونه دیدونی. شما مگردمیدنبال خونه بهداد م -

 :دمیشک پرس با

 ؟بهداد -

 :گفت کرد،یاطراف نگاه م یهاکه به خونه یدرحال



 

 
18 

 ...آره شما -

 :دوست محمده، با ذوق گفتم دیفکر که شا نیرو کامل نزده بود که با ا حرفش

 ؟یازش خبر آورد ؟ینکنه دوست محمد -

 داره؟ نکنه باز دوست مامانه؟ کاریبا ما چ نیخب ا یاشتباه کردم. ول دمینگاهم کرد. از حالتش فهم جیابروش رو باال داد و گ یتا

 .بلند پر کردم یهارو با قدم نمونیب یقدم فاصلهکم کنم. چند تمیرو چنگ زدم تا از عصبان فمیهام تو هم رفت. ککم اخم کم

 :گفتم ینسبتاً بلند یو متعجبش زل زدم و با صدا جیگ یهاچشم تو

 نجاهایهم ا گهی. پس راهت رو بکش و برو. دکنهینم یزندگ نجایا گهیکه اون د بگم دیبا ،ی! اگه دنبال تارا )مامان( اومدکهیمرت نیبب -

 .نشه داتیپ

 :تعجب گفت با

 !ه؟یمحمد ک ه؟یتارا ک د؟یگیم دیدار یخانوم شما چ -

 :دمیپرس یارفتهلیتحل یرفته عقب رفتم. با صدا وا

 ؟یگردیم یپس شما دنبال ک -

 .بهداد -

 .کدومشون گهیبهداد؛ نم گهیط منگاهش کردم. انتر فق چپچپ

 ه؟یخب کدوم؟ اسمش چ -

 :کرد و گفت یمکث

 .دیوح -

 :دمیشک پرس با

 ؟یک -

 د؟یشناسیبهداد! م دیوح -

 :به سرتاپاش انداختم و گفتم یتعجب نگاه با

 !آقا؟ دیدار کاریشما با پدر من چ -

 :به من اشاره کرد و لب زد دیبا شک نگاهش کردم. با ترد و
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 ...تو -

 :کتش درآورد و جواب داد بیرو از تو ج شیگوش عیحرفش قطع شد. سر شیگوش یصدا با

 .بله آقا؟... چشم! اومدم آقا...چشم! ... اومدم آقا اومدم -

 :گفت عیقطع کرد و رو به من سر و

 !مزاحم شدم دیببخش -

 .به سمتش برداشتم عیقدم سر هیبره که  برگشت

 !یه -

 :بگم که خودش جواب داد خوامیم یچ دیسمتم. انگار فهم برگشت

 .ستیبمونم و با شما حساب کنم؛ چون صددرصد االن اون نامرد خونه ن د،یخوایطلبکارم خانوم! اگه م -

کنم، ممکنه لج کنه و بگه:  یینه! طلبکاره؛ اگه پررو یمردم فحش نده؛ ول یبه بابا گهیبارش کنم تا د چاریچندتا ل هی خواستیم دلم

 .«خوامیطلبم رو م»

 :نشونش دادم و گفتم« برو» یرو به معن دستم

 .ستیبرو؛ پدرم خونه ن -

 .آدم مرده بگرده هی. پس بذار دنبال دهیم ریبه من گ ادیم نیقیست؛ چون اگه بفهمه مرده، حتم به مرده نگفتم

 .و رفت. من هم برگشتم و به سمت خونه رفتم برگشت

*** 

 اوشیس

 .بودم دیشده بودم و منتظر اومدن سع رهیکوچه خ چیدرهم به پ یهادادم. با اخم هیتک نیماش زبامهین یشهیرو به ش آرنجم

کردم و تا تو  شیکردم و سر جام درست نشستم. با نگاهم همراه یشد. پوف انیکوچه نما چیو درشتش از پ دهیورز کلیه باالخره

 :نشست، گفت نیماش

 .که پدرش مرده ومدیمُقر ن یخودشه آقا. ول -

 .رو دوختمگرفتم و روبه دیرو از سع میرو لبم نشست. نگاه جد یشخندین

 !حرکت کن -
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 کجا برم آقا؟ -

 .خونه -

 .رو به حرکت درآورد نینزد و ماش یحرف گهید

*** 

 یانانداختم؛ ساعت دو بود؛ درست زم ینگاه میزد. به ساعت مچ یدرپیپ یهادر عمارت نگه داشت و بوق یرورو روبه نیماش دیسع

راننده زدم  یبدجور رو اعصابم رفت. محکم به پشت صندل زد،یم دیکه سع ییهابوق ی. صداشدیبلند م شیکه رهام از خواب پادشاه

 :و داد زدم

 !شنوهیمش رحمان مرده که نم دیشا نیبوق نزن. برو بب قدرنیدِ ا -

 :خورد و برگشت سمتم و گفت یجاش تکون یتو

 !چشم! چشم آقا -

که  دمیاومد. صداش رو شن رونیکه رنگ به رو نداشت، ب یرفت و محکم به در زد. چندلحظه بعد مش رحمان در حال رونیب سرعت به

 :دیپرس دیزده رو به سعوحشت

 آقا هم هست؟ -

 :و با خشم رو به مش رحمان گفتم دمیرو محکم به هم کوب نیشدم. در ماش ادهیجواب بده و پ دیندادم سع اجازه

 .دیکمک کن یتو خونه و به زر دیبر ستی! هزار دفعه گفتم شما الزم نمیساعت عالف شد کی ؟یمگه کَر مش رحمان -

 :که از ترس گرفته بود، گفت یرحمان با لکنت مش

 !آقا دیبب...ببخش -

 :بازش کرد و گفت عیبهش انداختم و به در اشاره کردم که سر یو عصب یجد نگاه

 .آقا دییبفرما -

 :بلند گفتم رفتم،یکه سمت در سالن م یبرگردم، در حال دیسع سمت کهنیا بدون

 .باشه نازیبه افشار بسپار بره مواظب آ -

 .چشم آقا -

 .ستادهیدر ا یبه من نگاه کرد؛ اما حواسش نبود جلو یزن مش رحمان، با نگران ،یسالن که باال رفتم، در باز شد. زر یروبهرو یهاپله از
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م رو هاش زل زدم تا منظورم رو بفهمه و بره کنار که متوجه نشد. انگشت اشارهو سرد به چشم یجد یگاه. ال نستادمیا روشروبه

 :گفتم یآلود و جدحرص یو با صدا دمیلبم کش نییپا

 .رد بشم خوامی. میبرو کنار زر -

 :ش زد و گفتبا دست به گونه محکم

 .آقا دی! خاک عالم! ببخشیوا یا-

 ستادهیا یاگوشه شهیافتاد که مثل هم نیشدم و وارد سالن شدم. نگاهم به سارا و سحر، دوتا از مستخدم رفت. از کنارش رد عقب

 .. سارا تا نگاهش به من افتاد، به سحر زد که هر دو به سرعت سمت آشپزخونه رفتنکردنیپچ مبودن و آروم پچ

 :برگشتم و داد زدم تیبود که با عصبان دهیپنجم به ششم نرس قدم

 !دیسیوا -

 یمیبراشون نسوخت و تصم یااما دلم ذره !دنی. از برنگشتنشون مشخص بود به حد مرگ ترسستادنیکه زدم، سر جاشون ا یداد با

 .اومدن نداشتمکوتاه یبرا

 .ستادمیروشون ابهبلند به سمتشون رفتم و رو یهاقدم با

 :گفتم تیجد با

 د؟یپچ کنو پچ دینستیچندبار گفتم وا -

 :گفت یو ملتمس دهیسرش رو باال آورد و با لحن ترس عیرس سحر

 ..آق دیببخش -

 :هام گرفتم و با حرص گفتمپنجه ونیرو کامل نزده بود که فکش رو م حرفش

 کن! گفتم چندبار گوشزد کردم؟ ینگفتم معذرت خواه -

 .کم باال رفتکم صدام

 نگفتم؟ ایگفتم  د؟یبکن دیواخیدلتون م یکه هر کار ستین صاحابیب نجایچندبار گفتم ا -

 :گفت کرد،یهق مکه هق یدر حال هیبا گر سحر

 !دیآقا... ببخش یلی... خیلیخ -

 یاز سحر نداشت، نگاه یش رو به من دوخت. به سارا که دست کمزدهقدم عقب رفت. نگاه وحشت هی عیرو ول کردم که سر فکش

 :گفتم ذاشت،ینم یتکرار چیه یکه جا یهردو گرفتم و با لحن محکم یجلو رو روادیم رو تهدو خشم انداختم. انگشت اشاره تیبا جد
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 !کنمیاخراجتون م برگشتبرویب د،یکنیپچ مکارکردن پچ یبه جا دیکه دار نمتونیبب گهیبار د کی گه،یبار د کیفقط  -

 :زدم داد

 د؟یدیفهم -

 :ها اومدپله یباال رهام از یزمان صدامثبت تکون دادن. هم یبه نشونه یدو سر هر

 ؟یچرا دوباره دادوهوار راه انداخت اوشیس -

 :اومد و با حرص گفت نییپله پا نی. رهام از آخردنیبرن و به سرعت سمت آشپزخونه دو توننیسر به اون دو اشاره کردم که م با

 .یکرد دارمیچته تو؟ خواب بودم، ب -

 :گفتم و حرص ظیبا غ ختهیآم ینگاهش کردم و با لحن چپچپ

 .یتا آخر عمر بخواب گهیکه د یشاءاهلل خواب به خواب برشب ان هیشما  -

 :مبل نشست و آروم گفت یرو

 .از دستت راحت بشن ایدن هیکه  یتو خواب به خواب بر -

 :رو باز کرد و گفت ششین د،یرو د میآلود و جدسرش رو باال آورد و نگاه اخم یاما وقت دم؛یکرد نشن فکر

 گه؟ید یم؛ متوجه شدکرد یشوخ -

 .پا انداختم یآخر سالن نشستم و پا رو رنگیاقهوه یسلطنت یصندل یرو ندادم و رو جوابش

 .رهام میشروع کن دیبا -

 :دیپرس ره،یسرش رو باال بگ نکهیبدون ا رفت،یکلنجار م راهنشیپ یرو یبود و داشت با لکه نییکه سرش پا رهام

 رو؟ یچ -

 :زخونه گرفتم و بلند گفتمرو به سمت آشپ رخممین

 ؟یزر -

 :که گفتم دیدویاومد. داشت سمتم م رونیبه سرعت از آشپزخونه ب یکه زر دینکش قهیدق هی به

 .قهوه -

 .گرد کرد و دوباره به آشپرخونه رفتگفت و عقب یراه توقف کرد. چشم نیب

 :گفتم ارم،یتا کتم رو درب شدمیکه بلند م یحال در
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 !نازیآ سروقت میبر دیبا -

 :گفت زدهرتیضرب سرش رو باال گرفت و ح به

 !؟یک ؟یچ -

به رهام که داد زده بود، نگاه کردم که  یو شاک یعصب یبودم، برگشتم و با نگاه دهیکش رونیکه کتم رو تا نصف از دستم ب یحال در

 :تر گفتآروم

 .یگفت هویخب -

 .مبل پرت کردم یدسته یرو درآوردم و رو کتم

 .نازیسراغ آ میبر دیبا -

 :دیبا تعجب پرس رهام

 .! اون که هست؟یپس محمد چ -

 یحرف چیه یب د،یرو که د می. نگاه جددیرو جلوم کش ینی. سمیو باعث شد هردو سکوت کن دیفنجون قهوه رس یحاو ینیبا س سارا

 .گذاشت و رفت زیم یرو رو ینیس

 :شدم فنجون رو برداشتم و گفتم خم

 .یباالخره رفت سرباز -

 

 .شده بود و انگار تو فکر رفته بود، نگاه کردم رهیخ نیجرعه از قهوه خوردم و به رهام که به زم هی

 :دیکه گذشت، آروم پرس چندلحظه

 کنم؟ کاریچ دیبا -

 :هام رو بستم و گفتمرو بهم انتقال داد. چشم یحس خوب شیهام فاصله دادم. دستم رو کف فنجون گذاشتم که داغرو از لب فنجون

 .سراغش یبر دیبا -

 کنم؟ کاریخب چ -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .گمیاونم بهت م -
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 برم؟ دیبا یک -

 !هرچه زودتر، بهتر -

 ؟یکن کاریچ یخوایم -

 :گذاشتم و گفتم ینیهام رو باز کردم و فنجون رو تو سرهام، چشم یپدریپ یهااز سوال کالفه

 !یکرد مخسته ؟یسوال نپرس قدرنیا شهیرهام م -

 .ستادمیمبل بلند شدم و چندقدم رفتم که با حرف رهام ا یرو از

 ؟یریبگ نازیانتقامت رو از آ یخوایم -

منتظر  یهاتو چشم یکامالً جد یمبل زدم و سمت رهام خم شدم. با نگاه یرو لبم نشست. برگشتم و دستم رو به دسته یپوزخند

 :و مصمم گفتم یجد یرهام زل زدم و با لحن

 .رمیانتقام بگ خوامینم کسچی. از هرمیگیانتقام نم نازین از آم -

 :ابروش رو باال داد و گفت یتا رهام

 عمارت؟ نیا یتو شیاریب یخوایم یرخواهیعشق و خ یو از رو ینازینکنه عاشق آ ؟یپس چ -

 :جواب دادم رفتم،یها مکه سمت پله یشد. برگشتم و در حال صاف

 !داره به خودم ربط گهید نیا -

 ش؟بره سمت خانواده یهمه سال نذاشت نیچرا تو ا -

 :ها رفتم که داد زدندادم و سمت پله یجواب نیهم یبرا گه؛یرو م یک دونستمیو م دمیرو فهم منظورش

 .یکن کاریبدونم قراره چ خوامیمن هم م ؟یدی! چرا جواب من رو نماوشیس -

 :زدمها زدم و داد محافظ پله یو محکم رو برگشتم

 .ستیداد نزن رهام! گفتم به تو مربوط ن -

 :داد زد متقابالً

 ه؟یپس چ ست،ین نازی. اگه قصدت انتقام از آیکن کاریچ یخوایبدونم م خوامی. مزنمیخوب هم م زنم؛یچرا داد نزنم؟ م -

 :کردم با حرص گفتم کیبه خودم نزدرو چنگ زدم و  راهنشیپ یقهی. ستادمیروش اکردم و روبه یرو بلند ط نمونیفاصله ب چندقدم

 ...یهم کمک کن یخوای! اگه نمستیاگه هم مربوط باشه، فعالً وقت گفتن ن ای ستیگفتم به تو مربوط ن -
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 :رو مبل پرتش کردم و داد زدم محکم

 !سر من منت نذار یدرک! فقط هخب نکن؛ به -

از  ادمونیفردادو یکه از صدا نیمستخدم دنیاختم و برگشتم. با داند رونیرهام به پشت سرم ثابث موند. نفسم رو با حرص ب نگاه

 :قدم جلو رفتم و داد زدم هیاومده بودن، با خشم  رونیآشپزخونه ب

 .نمیسرکارتون بب دیها؟ بر د؟یکنینگاه م یبه چ ه؟یچ -

 .کامل نشده بود که به سرعت به آشپزخونه برگشتن حرفم

 :گفتم تیتکون دادم و با جد دواریجلو صورتش تهد رو دمیرهام برگشتم و انگشت تهد سمت

بدون  ،یکمک کن یخوایکه بخوام واست شرحش بدم. پس اگه م ستیفعالً به تو مربوط ن هیقض نیرهام! ا گمیبار آخر بهت م یبرا -

 .سراغش رمیسوال کارت رو انجام بده؛ وگرنه خودم م

 یخورد و درست نشست. دستش رو رو یمبل افتاده بود، تو جاش تکون یکه پرتش کرده بودم رو یکه هنوز به همون حالت رهام

 :مبل گذاشت و گفت یپشت

 .گهی. فقط سوال درمیباشه م -

 :و محکم گفتم یجد

 !نپرس -

 :باال نره، گفتم کردمیم یکه سع ییبرگردم، با صدا نکهیا بدون

 .عمارت نیبرسه، من اون رو آورده باشم تو ا نازیفت به آکه دست اون کـثا نیقبل از ا خوامیفقط م ترسم؛یمن از شاپور نم -

 ...بفهمه که پدرش نازیآ یخواینم -

 :باال آورد و گفت میهاش رو به حالت تسلسرعت سمتش برگشتم که دست به

 .زنمیحرف نم گهیتمام! باشه من د -

 :بهش رفتم. نشست رو مبل و گفت یاغرهچشم

 .هم نگاهم نکن جورنیرو و ا. بزنمینم یحرف گهیگفتم که د -

 واریباز و به د یبد یسوم نذاشته بودم که در با صدا یپله یمحکم ازش دور شدم. پا رو یهانثارش کردم و با قدم یشعوریلب ب ریز

سمت در  یهوا ثابت موند. ابروهام درهم گره خورد. عصب یها بذارم، تومحافظ پله یشد. دستم رو که بلند کرده بودم تا رو دهیکوب

 .برگشتم
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 .شدمیش هم نمجمله کیمتوجه  یکه من حت زدیم ییهاحرف زد،ینفس مکه نفس یرحمان در حال مش

 :گفتم یاومدم و عصب نییها پا. از پلهزدیدامن م تمیحالتش، به عصبان نیدر رو به شدت باز کرد و ا قدرنیبودم که ا یعصب

 ؟یگیم یدار یمگه؟ چ یمش رحمان چه خبرته؟ سر آورد -

 :به من و رهام نگاه کرد و گفت دستپاچه

 !آقا...آقا...اومدن...اومدن -

 :رو با حرص بستم و گفتم هامچشم

 .یکنیم میکفر یزدنت داراومده؟ با طرز حرف یمش رحمان؟ ک ؟یک -

 :گفت عیسر

 .پور اومدهبگم که شا خواستمیبد وارد شدم. م قدرنیکه ا دینه آقا من غلط بکنم! شما ببخش -

 :گفت یبلند یو با صدا ستادیکرد و ا یاز جا جهش بلند کرد،ینگاه م ونیزیداشت تلو الیخیکه تا االن ب رهام

 !؟یچ -

 :به رهام انداختم و رو به مش رحمان با شک گفتم یکوتاه نگاه

 اومده؟ یک یگفت -

 :از قبل گفت ترنگران

 .وارد بشن. هنوز پشت در هستن میها اجازه ندادمن و نگهبان د،یجور که شما خواستآقا همون یشاپور! ول -

 :حرص بلند گفتم با

 کنه؟ یچه غلط نجایاومده ا -

 :محکم از سالن خارج شدم. سمت در عمارت رفتم و داد زدم یهاحرفم، با قدم نیزمان با اهم و

 !احمد! باز کن در رو -

 و در دیشکمش گذاشت. سمت در دو یکرد و دستش رو رو کیه هم نزدکتش رو ب یهادر بود، به سرعت گوشه کیکه نزد احمد

 .قدم داخل اومد هیرو باز کرد که شاپور به سرعت 

 :گفتم یزیآمدیهام سرعت دادم و با لحن تهدقدم به

 .ببندنت ریبه ت جانیهم دمیجلو، دستور م یایب گهیقدم د هی-
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رو که به کمرشون بسته بودن، در آوردن. شاپور دستش رو  یااسلحه دید و سعجلو اومد که احم گهیقدم د هیزد و  یپوزخند شاپور

 .قدم عقب رفت هیباال برد و  میتسل یبه معن

 ؟یکنیرفتار م یجورنیا اد،یکه م یبا دخترم وقت یعنی! خاناوشیس یدست به سالح شد نمیبیم -

 .رفت رونیم که کامل از عمارت بدست زدم و به عقب هُلش داد شنهیو رو سـ*ـ ستادمیا روشبهرو

 :به حرف قبلش گفتم توجهیب

 ؟یخوایم یچ -

 :رو لبش گفت شخندیابروش رو باال داد و با همون ن یتا

 !یجواب نداد -

 :شدم و گفتم رهیرو تر کردم و به در خ لبم

 .نهیبیم رفتار رو نی. تارا هم اگه مثل تو بشه، همشمیآدم مثل تو، دست به سالح م یبرا یگهگاه -

 :چشمانش بود، گفتم ینگاهم و خشن یکه به سرد ینگاه سردم رو بهش دوختم و با لحن و

 نجا؟یا یچرا اومد دمیپرس -

 :داخل اشاره کرد و گفت به

 ؟یکنیم ییرایهات دم در پذبا همه مهمون -

رخش شدم؛ بهقدم جلو رفتم که رخ هی تیانبا عصب نیهم یبرا شدم؛یش خسته مو مسخره تهسرویب یهاکم از حرفداشتم کم گهید

 .ش گذاشتم و نگهش داشتمشونه یهام رو رواما چون قدش کوتاه بود، مجبور شدم خم بشم. خواست عقب بره که دست

 :گفتم یداشتم باال نره و لحن عصب یکه سع یصدا با

 ...ای یزنیحرفت رو م -

 :کامل نشده بود که گفت حرفم

 !یکرد داشیپ دمیفهم -

قدم عقب  هیهاش رو به عقب هُل دادم که . شونهاوردمیخودم ن ی! اما به رودیقدر به سرعت فهمچه نکهیحرفش شوکه شدم؛ از ا از

 .خورد نیرفت و به کاپوت ماش

 کردم، به تو چه؟ دایکه پ میریگ -
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 :زد و گفت یهیکر لبخند

 !ارمیمن اول به دستش م یول -

 :زدم و با تمسخر گفتم یپوزخند

 .اریب ،یاگه تونست -

 :گفت یو مطمئن زیبا لحن تمسخرآم متقابالً

 !ارمیم -

 :گفتم یرو تو هم کردم و جد هاماخم

 ؟یرو بگ نیهم یاومد -

 :گفت یقدم سمتم اومد و آروم، اما جد هی

 !آره -

 :رو سمتش خم کردم و آروم گفتم سرم

 !پس گم شو ؛یاُک -

 :تو گف دیاشاره کردم که خند نشیبه ماش و

 !نواز بودمهمون یلیاون خ ؛یستیتو اصالً مثل پدرت ن -

. رهیگیهام رو ماسمش رو که بشنوم، خون جمله چشم دونستیست. چون مکلمه نیضعفم همنقطه دونستیبابا رو آورد؛ چون م اسم

 .مشانداخت نیکاپوت ماش یگلوش رو گرفتم و رو اد،یبه سمتش هجوم بردم و تا به خودش ب یبه طور آن

 :خشم داد زدم با

 ها؟ ار؟یچندبار گفتم اسمش رو ن -

هاش زل زده بودم که محکم چندبار با کف دست اما کمتر نه! با خشم تو چشم شد؛یم شتریهام بسرخ شده بود. فشار دست صورتش

 .دنیو احمد سمتم دو دیبه کاپوت زد. سع

 :بازوم رو گرفت و ملتمس گفت احمد

 .شیکشتآقا! آقا تو رو خدا!  -

 :زدم داد
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 !رهیحرومزاده حقشه که بم نیا -

 :پر از خون شد. با لحن پر از حرص داد زدم شینیکه ب دمیبا سر محکم تو دماغش کوب و

 !یرو اعصاب من راه بر یهـ*ـوس نکن گهی. که دیاسم نبر گهیکه د کشمتیخودم م -

کاپوت سر خورد و  یاز رو حالیشدم. تا عقب رفتم، ب دهیعقب کش دیشد که به زور احمد و سع یکم بسته مداشت کم هاشچشم

 .کردیتند سرفه مخس افتاده بود، گذاشته بود و تندگلوش که به خس یهاش رو روافتاد. دست نیزم یرو

 :گفتم یزیآمدیو تهد یرو جلوش گرفتم و با لحن عصب دمیتهد انگشت

 .نجایا یایب ییشد دو، ندو کتیتا  گهیکه د ارمیسرت ب ییبشه، چنان بال داتیخونه پ نیدر ا یجلو گهیبار د کیبه واهلل قسم  -

 :و داد زدم دمیمحکم به ساق پاش کوب و

 !حاال هم گم شو برو -

 :و احمد گفتم دیرو به سع و

 .داخل دیبر -

رو  شقهیبرگشتم و  دیت سعکرده. سم دایرو پ نازیآ دیافتادم که فهم نیا ادیداخل رفتم. چندقدم رفتم که  هیخودم زودتر از بق و

 :نشده بود، گفتم یکه هنوز خال یتیگرفتم و با عصبان

 م؟یکرد دایرو پ نازیبه شاپور خبر داده که آ یک -

 :دستم گذاشت و با ترس گفت یزده از ترسش رو رو ی دست

 !کنمینم انـتیخــ ـ یما که آقامهم به ش رمیآقا به مرگ خواهرم من نگفتم! من الل بشم، کفن بشم که اگه گفته باشم! من بم -

 :گفتم یبه موهام زدم و عصب یخورد. چنگ واری.ش رو به شدت رها کردم که به دقهی

 ...رفته گفته؟ ها؟ فقط تو و افشار خب یپس ک -

 :نگاه کردم که با شک آروم گفت دیحرفم رو ادامه ندادم و با شک به سع گهید

 افشار؟ -

 .رهیگیشاپور م یناآدم معتاده که تمام موادش رو از آدم هیافشار  دم؛یرسیم جهیکم داشتم به نتکم تازه

 :و گفتم دیسرعت برگشتم سمت سع به

 !دیسع عیرو آماده کن؛ سر نیماش -
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بشه تا در رو برام باز کنه که  ادهیمن ترمز کرد. خواست پ یپا یبعد به سرعت جلو قهیو چنددق دیدو نیسمت ماش وقفهیب دیسع

 :گفتم

 .دیسع نیبش -

 .خودم پشت نشستم و

 .برو -

 نیبودم و فکر ا یفرستادم، عصب دادنکیکش یرو برا یآدم نیکه همچ نیخودم از ا یپرتبه سرعت از جا کنده شد. از حواس نیماش

 .کرد یرو دوچندان م تمیکه افشار هم من رو احمق فرض کرده عصبان

 :زدم و گفتم دیو رو شونه سع اوردمینگاه کردم. طاقت ن رونیکم شد. کالفه به ب هاابونیخ یبه خاطر شلوغ نیراه سرعت ماش وسط

 .رونمینگه دار! خودم م -

گاز  یجلو نشست. پام رو تا آخر رو نه،یکه عقب بش نیا یبه جا دیاما سع م؛یجاهامون رو عوض کرد عینگه داشت. سر ابونیخ کنار

 .به حرکت دراومد ییبا سرعت باال نیفشردم و ماش

 .چوندمیپیبود که تصادف کنم؛ اما هردفعه به موقع فرمون رو م کینزد ی. چندبارمیتا زودتر برس دمیکشیم ییال هانیوسط ماش از

بود. با قدم بلند به  ستادهیا یکه کنار پسر جوون دمیبه حالت کج ترمز کردم. افشار رو د ابونیخ ی. گوشهمیدیرس قهیدق ۲۰از  بعد

 .م مونده بود بهش برسم که برگشتقد هیسمتش رفتم. 

خورد.  نیو محکم به زم دیچیپ ابونیداد پر از دردش تو خ یمن تو صورتش همانا. صدا یشدههمانا و خوردن مشت گره برگشتنش

 .رو زدم یبزنه؛ بلندش کردم و مشت بعد یرو گرفتم. اجازه ندادم حرف شقهیسمتش هجوم بردم و 

 :زدم داد

 !افشار کشمتیآره؟ م ؟یدیمن رو به شاپور م یکه راپورت کارها -

 .قدم برداشتم که بازوم از پشت گرفته شد هیافتاد.  نیرو زدم که رو زم یمشت بعد و

 :گفتم یبرگردم، عصب نکهیا بدون

 .نامرد رو بکشم یمفنگ نیمن ا دی! بادیبرو کنار سع-

 :دیچیتو گوشم پ یادخترونه یعصب یصدا د،یسع یصدا یبه جا اما

 !بدبخت رو ولش کن یکشت ه؟یچه خر گهید دیسع -

 «نازیآ»کلمه رد شد:  کیشوکه شدم و از ذهنم  یاشخص کنارم واسه لحظه دنیتعجب برگشتم، با د با
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نگاه کردم.  خورد،یکتک م یابونیغول ب نیکه داشت از دست ا یبه پسر یسوزروم گرفتم و با دلبهرو شعوریرو از آدم ب میعصب نگاه

 :گفتم کرد،یهم نگاهم مدر یهاکه با اخم یابونیحرص برگشتم و رو به همون غول ببا 

 که تازه از قفس آزاد شدن؟ یکنیرفتار م ییوونایح نیچرا مثل ا -

 یمحکم بازو قدرنی! اتریبار اون بود که بازوم رو گرفت؛ البته وحش نیتوهم رفت. دستم رو از بازوش پس زد و ا شتریب هاشاخم

 .رفتیداشت هوا م غمیرو گرفت که ج فمینح

 :دیچیآلودش تو گوشم پبم و خشم یصدا

 ؟یبود یرو با ک وونیح -

 میخوف کردم و تصم دم،یش رو که دنشستهخونهام رو غنچه کردم تا بگم تو اما نگاه بههاش زل زدم و لـبشجاعت تو چشم با

 .بار هم شده مظلوم باشم کی یکوتاه کنم و برارو  میمتر ۲۰۰و زبون  امیبار رو کوتاه ب نیگرفتم ا

 :و آروم گفتم ختمیهام ررو تو چشم تمیمظلوم تمام

 !جا داره واسه زدن؟ گـ ـناه داره آخه چارهیب نیآخه ا -

 :گفت تیو جد یهمون لحن قبل با

 ؟یبود یرو با ک وونیرو ثابت کن، گفتم ح کهیمرت نیا یگناهیب اینگفتم گـ ـناه  -

 مگه چشه؟ وونیبهش گفتم؛ خب ح ی! حاال انگار چهیاکرد. عجب آدم عقده شتریتش رو بدس فشار

 :به بازوم انداخت و گفت یو نگاه ستادیکنارم ا لیاسماع

 بازوت درد گرفت؟ ؟یخوب -

 :کردم و داد زدم یسمتش برگشتم و حرصم رو سرش خال ظیغ با

 .امیکوتاه ب یکیتو  یعمراً جلو یاه اومدم؛ ولاون به آدم نبرده کوت ی! گم شو بروها! من جلویاس -

 ادهیآصف پ نیکوچه گذشتم که چشمم به مامان افتاد که از ماش چیدور شدم. از پ لیمتعجب اسماع یهارو گفتم و از مقابل چشم نیا

 .پنهون کردم ابونیوسط خ یبرق سنگ هیشد. به سرعت خودم رو پشت پا

 :رو به مامان انداخت و گفت زشیشد. نگاه هـ*ـ ادهیپ نیماش رو سر کوچه پارک کرد و از نیماش آصف

 ستش؟ین تطهیاون دخترِ سـل یتو مطمئن -

 :گفت د،یکشیبه مانتو و شالش م یکه دست یدر حال مامان

 .آره! االن سرکاره -
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 :و گفت دیدستش رو به پشت مامان زد. خند آصف

 .خانوم میپس بر -

 :زد و گفت یاکه خوشش اومده بود، قهقهه مامان

 .از دست تو آصف -

که به سرم زد،  یاما با فکر رمیقدم رفتم تا برم و جلوشون رو بگ هی تیبرن خونه. با عصبان خوانی. مشخص بود که مدنیچیکوچه پ تو

 نیماش یهبه بدن یآصف رفتم و لگد محکم نیبلند به سمت ماش یهالبم نشست. برگشتم و با قدم یرو یاروزمندانهیکم لبخند پکم

 .آصف زدم

 !دارم برات -

*** 

 انـتیخونه و اون زن خــ ـ نیسرت آصف که به ابه. خاککردمیروم نگاه مروبه یبه خونه زدهرتیباز، ح یقدم عقب رفتم و با دهن هی

 !*ـهـ*وسبوالـ یکهیمرت یکن سیخودت رو از ترس خ ،یدیزن د یوقت گهیکنم که د کارتیچ دونمیمن م ی! ولیکنیهم م

 :دیچیپ یتو گوش یابچگونه یبعد صدا قهیزنگ در رو زدم. چنددق یدیترد چیه بدون

 د؟ییبله بفرما -

 :بردم و گفتم فونیآ کیرو نزد سرم

 .نییپا ادیخاله جان به مامانت بگو ب -

 .دیباشه. صبر کن -

 دمیرنگ به رو نداشت کش گهیتو تنم که د یمشک به مانتو یقدم عقب رفتم و دست هی فون،یآ یرو یگذاشتن گوش یصدا دنیبا شن و

 .دمیو شالم که عقب رفته بود رو درست کردم و جلو کش

 .اومد رونیداشت، ب ییلویک ۱۱۰ هی کم  ِکه کم یبازشدن در اومد. در خونه طاق به طاق باز شد و زن چاق یصدا

 :بلند گفتم ناخودآگاه

 !اوه! ماشاءاهلل -

 :گفت یبد توهم رفت و با لحن هاشاخم

 ؟یخوایم یچ ه؟یچ -

 :گفت یزیرآمیو لحن تحق هیانداخت و با کنا یسرتاپام نگاه به
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 !من پول ندارم که بهت بدم -

اخالقش با سگ مو  کهیزن نیدنبال زناست؛ حتماً چون ا ی. پس بگو چرا آصف هادیبهش رفتم تا حساب کار دستش ب یاغرهچشم

 .شده یفرار یاز زن و زندگ زنه،ینم

 .داد رییرو تغ شیشد، هم وزنش و هم اخالق سگ یفرج هی دیزن هم حق داره بدونه؛ شا نیخب نه! ا اما

 :اومدم رونیاشرف از فکر ب یصدا با

 ؟یداشت کاریبا من چ ؟ی! چرا الل شدیهو -

 :گفتم عیسر یلیقدم جلو رفتم و خ دو

 آصف شوهرته؟ -

 :دیومد و با شک پرسقدم جلو ا هیاز قبل توهم رفت.  شتریب هاشاخم

 ؟یشناسیتو آصف رو از کجا م یآره؛ ول -

 :زدم و گفتم یشخندین

 !یتو نشناس دیکه آصف رو نشناسه؟ البته شا هیاوهو! ک -

 :گفت یعصب

 ؟یدار کاری. تو با آصف چیگیم یچ فهممیمن اصالً نم ؟یگیم یدار یچ -

 :گفتم نوشته بودم سمتش گرفتم و یابرگه یخونه رو که تو آدرس

 .کار داره کنه،یم دایکه پ یاونه که با هر زن یبا آصف ندارم؛ ول یمن کار -

 :اضافه کردم هیبا کنا و

 !یاونم چه کار -

 :و بلند گفتم عیبزنه، سر یخواست حرف تا

 .شناسمیمن آصف رو از کجا م یفهمیوقت مآدرس برو. اون نی. اما امروز حتماً به ادونمیم ؛یکنیباور نم -

 یبود زن دیاونجا؛ چون بع رهیاالن م بروبرگشتی. مثل روز برام روشن بود که بدمیدو یاصل ابونیبزنه و به سمت خ یندادم حرف اجازه

 !تا االن حداقل به آصف شک نکرده باشه نیمثل ا



 

 
34 

ته دلم از  اره،یسر آصف و مامان م ییاونجا و چه بال رهیم کلیاالن با اون ه نکهیم گرفت و از فکر اچاق اشرف خنده کلیه یادآوری با

 .بزنم غیج خواستیو دلم م رفتیضعف م یخوش

 نکهیا یوقتش نبود. اما برا گهید یول د؛یبود. قرار بود برم خر ۱۹:۳۰رو درآوردم و به ساعت نگاه کردم؛  ی. گوشستادمیکوچه ا سر

 مکتین ی. روشدیسرد م شتری. هوا هم هرلحظه بگشتمیمها و پارک ابونیتو خ ۹تو اون خونه نباشم، تا ساعت  یزیشاهد آبرور

 .دمنشستم و به آسمون نگاه کر

 .به خودم اومدم یپسر ی. تو حال خودم بودم که با صدادمیکش یقیشد. آه عم دهیسمت محمد کش فکرم

 .سالم -

 یش مشخص بود معتاده، نگاهنگِ چهرهکه از ر یاهیرو از آسمون گرفتم و سرم رو به سمت صدا برگردوندم. به پسر الغر و س نگاهم

 .زدم و آروم از جام بلند شدم یچنگ فمیترس تو دلم نشست. به ک اهش،یس یهاسرخ و لب یهاچشم دنیانداختم. با د

اومد که همراه با خنده  شدهیگرفته و کش ی! صداکهیکه نشستم، چقدر خلوت و تار ییاطراف نگاه کردم و تازه متوجه شدم که جا به

 :گفت یهیکر

 ؟یدینکنه ترس ؟یچرا بلند شد زمیعز -

 .حبس شد منهیخوردم و نفس تو سـ*ـ یقدم عقب رفتم. از پشت محکم به شخص هیقدم بلند سمتم برداشت که به سرعت  هی

 !شتریهم ب دیشا ایدونفرن؟  نایخدا نه! ا یوا

 :گفت یم با لحن عصبزدم که شخص پشت سر یچنگ فیتر از قبل به کمحکم مزدهخی یهادست با

 آقا مزاحم شدن؟ نیخانوم؟ ا -

 .نمیش رو ببدرست چهره تونستمیبود، نم ستادهیا یکیضرب برگشتم؛ اما چون تو قسمت تار به

 :و با تمسخر گفت دهیکش یمعتاد با صدا پسرک

 .دیپس ببخش ؟یاِ صاحب داشت -

 :خنده و گفت ریخورد و خودش زد ز نیقدم رفت که محکم به زم کی

 !یامان از خمار -

 :همون پسر ناشناس دور مچم حلقه شد و آروم دم گوشم گفت دست

 .میبر -
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و دستش رو پس زدم و بلند  ستادمیا تیبه من بده، دستم رو گرفت و همراه خودش کشوند. با عصبان یحرکت یاجازه نکهیا بدون

 :گفتم

 ؟یکشونی! کجا من رو با خودت منمیبب سایوا -

شدنش شده که نور چراغ وسط پارک باعث براق رنگشیمشک یهاو چشم نقصیب یچهره خیگشت. واسه چند لحظه مسمتم بر پسره

 .بود، شدم

 :باال انداخت و گفت یاشونه

 .جاچیه -

 :نگاهش کردم و گفتم چپچپ

 با من؟ ها؟ یبکن یچه غلط یخوایم ؟یمگه خودت خوار و مادر ندار ؟یدیپس چرا دستم رو کش -

 :دیپرس جیابروش رو باال داد و گ یتا

 خوار؟ -

 یکه پولِ خون من بود، نگاه ییهابه سرتاپاش و لباس یمتوجه نشد منظورم همون خواهره؟ نگاه کل یعنیسوالش هنگ کردم.  از

حرف  یوندیموقت تو باهاش چالهمشخصه کمِ کمش تازه از مسافرت خارج برگشته؛ اون پشیاز ت نیا ؟یتو احمق نازیانداختم. آ

 ؟یزنیم

 :گفت یدراراطراف نگاه کرد و با لحن حرص به

 !یمنحرف یلیخ -

 .دمیپرس جیفکر دراومدم و گ از

 ؟یچ -

 :به من اشاره کرد و گفت گردوند،یکه نگاهش رو به اطراف م یو در حال دیلبش کش یشستش رو گوشه انگشت

 .گمیتو رو م -

 .چرا بهم گفت منحرف دمیهنوز نفهمتکون دادم.  «یواسه چ» یبه معن یشک سر با

 :زد و گفت یاخندهتک

 .منظورت از خوار، خواهر بود دمی. االن هم فهمی. مگه خودت خوار مادر نداریمن رو کجا ببر یخوایم یگفت -

 :زدن داشت، حرصم گرفت و گفتمحرف یکه تو ییپروایو ب ییپررو از
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 .یبرو بابا! وقتم رو گرفت -

لبش داشت و هنوز هم با اون نگاه  یرو یهیبود و لبخند کر ستادهیروم ابهکه رو دمیکه همون پسر معتاد رو د رو ازش گرفتم روم

 .کردیمن رو نگاه م فشیکـث

 .قدم عقب رفتم هیقورت دادم و  یترس آب گلوم رو به سخت با

 ؟یدیشد؟ ترس یچ -

 :گرفتم و گفتم دونستم،یاسمش رو هم نم یحتکه هنوز  یپسر یجلو دواریم رو تهدبرگشتم. انگشت اشاره عیسر

 !فقط ،یکنیم میهمراه ابونیفقط تا سر خ -

 :تکون داد و گفت یلبش نشست. با خنده سر یرو یلبخند

 .میباشه. بر -

 .نه ایهنوز هستش  یاون مفنگ نمی. به پشت سرم نگاه کردم تا ببمیقدم باهم راه افتادو هم ستادمیش ابه شونه شونه

 :گفت دمهمقیب

 تون کجاست؟خونه -

 :برگشتم و گفتم ظیوآمد بود. با غشلوغ و پررفت ابون،یو خ میدیرس روادهیبه پ زمانهم

 !ی. باستینکن برات خوب ن یکنجکاو یادیز -

 .شدم پام نگه داشت. سوار یدست تکون دادم که جلو ینیماش ی. براومدیدنبالم ن گهیرفتم. اون هم د ابونیو به سمت خ برگشتم

 :بهم انداخت ینگاه نهیاز تو آ راننده

 کجا برم خانوم؟ -

 (...) دیبر-

*** 

 واریرو از د شهیتک دیداده بود، تا من رو د هیتک واریکه طبق معمول سر کوچه به د یرو حساب کردم. اس هیشدم و کرا ادهیپ یتاکس از

 .سمتم دیگرفت و دو

 !نازی! آنازیآ -

 :بلند گفتم یو حرص یرو محکم بستم و برگشتم سمتش با لحن عصب نیاشهاش در مزدناز صدا کالفه
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 ؟یراه انداخت نازیآ نازیآ یچته ه ؟یچته اس -

 :گفت زد،ینفس مکه نفس یو در حال دیبهم رس لیحرکت کرد و رفت. اسماع نیماش

 ...مادرت... مادرت -

 :کنارش رد شدم و به سمت خونه رفتم؛ در همون حال گفتم از

 ؟یانم چمام -

 :بلند و دو مانند دنبالم اومد و گفت یهاقدم با

 !رفت ادمیبود؟ اه  یاسمش چ کهیمرت نیزن ا -

 .کردم و گفتم لیرو به سمتش ما رخممین

 آصف؟ -

 :زد و بلند گفت یبشکن

 .آره، آره! آصف -

 خب؟ -

 .نجایاومد ا -

حرکتش  قدرنیراهم رو سد کنه. ا هوایدور نموند و باعث شد ب لیاسماع زیرو لبم نشست که از نگاه ت یاروزمندانهیلبخند پ ناخودآگاه

 :گفتم یهام رو تو هوا تکون دادم و شاکعقب رفتم و دست عیبود بهش بخورم؛ اما سر کیبود که نزد ییهوی

 ! چه خبرته؟ابوی یهو-

 :ش به من اشاره کرد و گفتبا انگشت سبابه لیاسماع

 تو؟ -

 :و گفتمرو توهم بردم  ابروهام

 ؟یمن چ -

 :هام زل زد و آروم گفتبه چشم قیخم کرد و دق کمهیشک سرش رو  با

 ؟یتو به زن آصف خبر داد -

 .به بازوش زدم و کنارش زدم فیک با
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 !ومدهیبه تو ن ایفضول نیا -

با  تیم و با همون جدهاش، تا صورتش باال آوردبرگشتم و نگاهم رو از کفش یکنارش رد شدم. دوباره پشت سرم اومد که جد از

 :گفتم یابرو و سر به عقب اشاره کردم و جد یاشاره

 .رمایگیت رو م! من رو سگ نکن که پاچهیبرو رد کارت اس-

 :با ابرو به من اشاره کرد و گفت طنتیش با

 ؟ی! تو خبرش کردینگفت -

 :و گفت ش زدبهش رفتم. برگشتم که دوباره راهم رو سد کرد. آروم به گونه یاغرهچشم

 !بگو یمرگ اس -

 :که با حرص گفت کردمیحالت نگاهم رو عوض کنم، نگاش م نکهیا بدون

 .کن یاچپ و راست من رو قهوه یباشه بابا رفتم. تو هم ه -

 :تمسخر گفتم با

 ؟یمن دار کردنیا! چه الزم به قهوهیهست یاتو خودت قهوه -

 .شده عیتو هم جمع شد. کامل مشخص بود که چقدر ضا شافهیق بود، اشاره کردم. یاقهوه پیبه سرتاپاش که ت و

که در باز شد و تا  گشتمیم دیدنبال کل فمی. تو کستادمیدر خونه ا یزدم و از کنارش رد شدم و سمت خونه راه افتادم. جلو یشخندین

 .رو گرفت و من رو به داخل کشوند مقهیمامان  ام،یبه خودم ب

 :حرص گفت با

 !نمیبداخل ب ایب -

 .دستش رو پس زدم و به عقب هُلش دادم تیرو محکم بست. با عصبان در

 :زدم داد

 ! چته؟ چه خبرته؟یهو -

 از جون من؟ ها؟ یخوایم یزن آصف؟ تو چ شیپ یرفت یها؟ به چه جرئت ؟یکرد ی! چه غلطیعوض یدختره -

 .ب کردمرو خرا شیبود که چرا دوباره خوش نیرو لبم نشست. پس دردش ا یکج لبخند

 :تمسخر گفتم با
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 د؟یکه چرا نذاشتم به کارتون ادامه بد یآها! ناراحت -

 :بهش انداختم و از کنارش رد شدم و گفتم یکه پسش زدم و به عقب هُلش دادم. نگاه عصب رهیرو بلند کرد تا گردنم رو بگ دستش

 .خدا! حوصله ندارمروبرو کنار تو -

 :و داد زد دیرو به شدت کش دستم

 .! جواب من رو بدهنمیبب سایاو -

 :و روم رو سمتش برگردوندم و با حرص گفتم دمیکش یرو بستم و نفس پرحرص هامچشم

 ه؟یدوست داشتم! حرف -

 :گفت تیآب دهنش رو پرت کرد تو صورتم و با عصبان هوایب

 !*رفتشیتف تو روح ب -

 .دمین تر شده بود، کشم که از آب دهن ماماگونه یلبم نشست. دستم رو رو یرو یشخندین

 .یلطف دار یمرس -

 :دمیبلند مامان رو شن یبه در خورد و صدا یاحرف رو زدم و برگشتم و تو اتاق رفتم. در رو بستم و قفلش کردم که ضربه نیا

 ؟ی! چرا در رو قفل کردیهو -

 :اتاق انداختم و سمت در اتاق برگشتم و گفتم یرو گوشه فمیک

 !صدا نکن لطفاًبخوابم؛ سرو خوامیم -

 .پا محکم به در زد با

 .بخوابم خوامیم؛ مدر رو باز کن. خسته ایپرت نگو. بوخفه شو! چرت -

در رو  دیبه در زد و د یهام رو عوض کردم. تُشک و پتو رو درآوردم و گوشه اتاق پهن کردم. مامان هم چندبارنکردم و لباس اعتنا

 .وسط در بود، متوجه شدم یشهیسرش و تنش که پشت ش یهیرو از سا نینشست. اشد و کنار در  الیخیب کنم،یباز نم

 .دیوزیبودم، باد سرد م رونی؛ هوا سرد بود و تا من بمامان بود شیکردم بخوابم؛ اما دلم پ یو سع دمیتشک دراز کش یرو

 .شدم رهیرو خروبه واریبه د یعصب هی. چندثان. با حرص پتو رو کنار زدمشدیاما نم ام؛یتا از فکر در ب دمیسرم کش یرو رو پتو

 .از جام بلند شدم و سمت در رفتم و در رو باز کردم یآن
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 خواد،یدادم تا اگه م هیتک وارینگاهم کرد. به د یدرهم و عصب یهاخورد. سمتم برگشت و با اخم یبازشدن در مامان تکون یصدا با

 .داخل ادیب

که من پهن  یهمون تشک یبده، رو یدرآوردن تشک و پتو زحمت یبه خودش برا نکهی. بدون اداخل رفت ظیجاش بلند شد و با غ از

 .و پتو رو کامل رو سرش انداخت دیکرده بودم دراز کش

بالشت  یو سرم رو دمیتا دراز کش بارنیخودم درآوردم و پهن کردم و ا یبرا گهید یتشک و پتو هیکردم و سمت کمد رفتم و  یپوف

 .ردنشست، خوابم ب

*** 

 اوشیس

 .کردیم میکم داشت عصببود و کم دهیچیافشار تو کل عمارت پ یدادها یصدا

 :مبل زدم و داد زدم یدسته یرو محکم

 !احمد -

 :زد و کالفه گفت رونیب ییرهام از دستشو زمانهم

 !میشد وونهید زنه؟ینعره م قدرنیافشار چرا ا نی! اایاه س -

 :حرص تو صدام گفتم با

 .شده نشئه -

 :گفت یبود با دستپاچگ دهیکه تازه رس احمد

 د؟یداشت یاومدم. شما امر رید نیهم یروتون دست به آب بودم؛ برابهآقا! گالب دیببخش -

 :اولش گفتم یتوجه به جمله بدون

 .کنهیم مجور خفه کن. داره کالفه هیبرو افشار رو  -

 .ستادیرو ابهقدم جلو اومد و رو هی

بگرخه و ساکت بشه؛ اما نامروت  دیدوتا مشت بهش زد که شا هیرفت  دیتازه سع نی. همشهیاما ساکت نم م؛یتالش کرد یلیآقا خ -

 .جز درد خودش رو حس نکنه یانقدر نشئه شده که درد

 .بلند سمت در سالن رفتم یهاو با قدم دمیاز جا جه یو عصب طاقتیخورد، ب یمحکم که به در انبار یضربه یصدا با
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 دمیچیرفتم و سمت چپ پ نییها پا. از پلهاومدنیرفتم. احمد و رهام هم بدوبدو پشت سرم م نییدر پا یجلو یهااومدم و از پله رونیب

 .بود یمتر انبار۵۰ یکه با فاصله

 :گفتم یبه در زدم و رو به احمد عصب محکم

 !باز کن در رو -

 :از دور اومد دینگران سع یصدا

 .داخل دینه آقا، نر -

 .دیدویم یبه سمت انبار داد،یرو به کف دستش فشار م یکه پارچه محکم یبرگشتم. در حال سمتش

 :دیرهام نگران پرس د،یرس تا

 شده؟ یدستت چ -

 .به در بسته نگاه کرد و با سر اشاره کرد یبودم که عصب دیمنتظر جواب سع ،یدرهم و جد یهااخم با

 .ف دستمنامرد چاقو تو دستشه؛ با چاقو زد ک -

 .به احمد کردم رو

 !باز کن در رو -

 :گفتم یبرگردم، جد نکهیآروم و نگران صدام زد. بدون ا دیسع

 .مارستانیبرو ب قه،یبرو دستت رو ببند؛ اگه زخمش هم عم -

رو به سمتش  رخممیقدم جلو رفتم که رهام بازوم رو گرفت. ن هی. دمیدر آورده بود، کش بشیرو از دست احمد که تازه از ج دیکل و

 :برگردوندم تا حرفش رو بزنه که آروم و نگران گفت

 !خطرناکه -

 :رو تو قفل بردم و آروم گفتم دی. کلدمیکش رونیرو نرم از دستش ب بازوم

 .حواسم هست -

 .ام زدنصد یشدم. در رو پشت سرم بستم که هرسه با نگران یوارد انبار اد،یبخواد جلو ب یکس نکهیزو باز کردم و قبل از ا در

 

 .قدم عقب رفت و چاقو رو جلوم گرفت هیبا واردشدنم به سرعت  د،یکوبیو به در م زدیکه داشت نعره م افشار
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 :لب زد د،یلرزیکه از ترس م یی. با صدازدیو وحشت تو نگاهش موج م ترس

 !ایجلو ن -

. با دیکش شینیعقب رفت و پشت دستش رو به بقدم  هیفقط حرفن و عمل ندارن، جلو رفتم.  دونستمیکه م دشیبه تهد توجهیب

مثل افشار  یبه آدم معتاد و عمل شهینم دونستمیکردن بهش هم کراهت داره! منگاه یمرد حت نیانزجار نگاهش کردم. الحق که ا

 .رو نداره اقتشیفرصت بدم که بهم فهموند ل هیبهش  خواستمیاعتماد کرد؛ اما م

 .شدیم جونیکم داشت بهاش کمو قدم دیلرزیهاش مقدم عقب رفت. دست هیبا ترس قدم جلو رفتم که  هیبود.  ساکت

 .به افشار زل زدم زد،یدرش موج م تیآلود که حرص و عصبانبا همون نگاه غضب یحرف چیه بدون

 :گفتم تیاز لب باز کردم و با جد لب

تو  الخصوصیعل بخشم؟یعنوان نم چیبه ه نمیو اگه بب ادیبدم م انـتیمگه نه؟ گفته بودم از خــ ـ دم؛یشانس م هیگفته بودم بهت  -

 نگفتم؟ ایگفتم  ؟یمهم نیبه ا یموضوع

 :لرزون گفت یقدم جلو رفتم که با عجز و صدا هی

 !غلط کردم آقا -

بردم  پرت شد. هجوم نیزم یبا پشت دست محکم به دستش زدم که چاقو از دستش رو ی. آندمیرو با حرص به هم ساب هامدندون

 :سمتش و گلوش رو گرفتم و داد زدم

 !زهیحال زارت اشک بر یکه خدا هم برا ارمیسرت م ییچنان بال یدورم بزن یگفتم که اگه بخوا نمیا ادمهی -

 :تحکم داد زدم با

 نگفتم؟ ایگفتم  -

 .هام رو از گلوش باز کردم که کنار پام زانو زد. دستدیچیبلندش تو فضا پ یهاهیهق گرهق یصدا

 :گفت هیشلوارم رو گرفت و با گر یپاچه

غالم  شمیم دمیآقا! قول م شهیتکرار نم گهید دیکردم. شما من رو ببخش انـتیکردم که به شما خــ ـ جایغلط کردم آقا! من ب -

 .دیبگ یشما! هر چ یوچراچونیب

 .تکون دادم یم و با تاسف سرقدم عقب رفت هیو  دمی. پام رو عقب کشدیچیانبار پ یخال یتو فضا شهیگر هقهق

 نیحال افتاد و دلم براش سوخت؛ اما ا نیبه هم د،یقبل هم که اشتباه کرد و چند روز بهش مواد نرس یحالش بود. سر نیهم شهیهم

 !مثل افشار بگذرم یعاریدفعه محاله که از آدم ب
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 :نزنه، گفتم یفطرف مقابلم ساکت بشه و بعد از حرف من حر شدیتحکم تو صدام که باعث م با

 !یمونیم نجایتا هروقت من بگم ا -

 :سرش رو باال گرفت و گفت زدهوحشت

 !روخداآقا تو -

 :گفت یبه سمتم، دوباره مچ پام رو گرفت و با لحن پر از خواهش زیخ هیکه برم اما با  برگشتم

 !رمیمیتوروخدا آقا! به خدا من م -

 :گفتم یکنارش زانو زدم و محکم فکش رو تو دستم گرفتم و عصب. دمیکش رونیپام رو از دستش ب تیعصبان با

 !کماما کم رن؛یم یم نی. دارکننینم یتو و امثال تو که زندگ ؟یکردیم یزندگ یتا االن داشت یبدبخت! نکنه فکر کرد ؟یریمیم -

به  ی. رهام نگران نگاه کل. در رو بستماومدم رونیب یاز انبار هاشهیبه گر توجهیحرف رو زدم و فکش رو محکم رها کردم و ب نیا

 .اوردهیسرم ن ییمطمئن بشه افشار بال خواستیم دیمن انداخت؛ شا

 ؟یخوب -

 .آره -

 :رو به احمد گفتم و

 .نیبرو چاقو رو بردار؛ افتاده رو زم -

 :کتش رو بست و گفت یجلو یدکمه

 .چشم آقا -

 .دیبه سمت در دو و

 :به رهام گفتم رو

 .داخل میبر -

 :انبار اشاره کرد و گفت به

هام نگاه مشکوک رهام جلو چشم یاتکون دادم و رفتم سمت خونه. چندتا پله رو باال رفتم که واسه لحظه یسر اد،یموندم تا احمد ب -

 .زنده شد
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رو که  یکیه پالستک کوچک دمیها گذاشتم. رهام رو دپله چیاومدم و از پ نییراه رفته رو با دو پا یهاگرد کردم و پلهسرعت عقب به

 :مواد بود، سمت احمد گرفت و آروم گفت نیقیحتم به 

 .رو دستمون مونهیم رهیمیمواد نکشه م نی. ابرو بهش بده -

 :زمان گفتنگران سرش رو باال گرفت و هم احمد

 ...اگه آقا یول -

 .گرفتش عیکه رهام سر فتهیکنار در انبار ب یهاهبود از پل کیقدم عقب رفت که نزد هی. دستپاچه دیمن رنگ از روش پر دنید با

 شد؟ یچ -

 :گفتم یمحکم و جد یبا صدا نیسمت رهام برداشتم و در همون ح یمحکم یهاقدم ت،یشده از عصبانمشت یهاغضب و دست با

 ؟یکنیافشار حمل م یمواد برا بتیتا حاال تو ج یاز ک -

 :که مخاطبم احمد بود گفتم یدر حال رم،یرو از رهام بگ نمیو خشمگ ینگاه جد نکهیابه سرعت برگشت و به من نگاه کرد. بدون  رهام

 !برو به کارت برس -

 :. برگشتم و نعره زدمکردیبود و نگران به من نگاه م ستادهیسر جاش ا یحرکت چیاحمد بدون ه اما

 .با توام! گفتم برو رد کارت -

به در برسه،  ی. با چشم رد رفتنش رو گرفتم و تا وقتدیکه گفت، سمت مخالف دو یامهینصفه و ن« چشم»خورد و با  یجاش تکون بد تو

 .نگاهم رو ازش نگرفتم

که تو دستش بود رو چنگ  یمواد مگهیچسبوندمش. با دسته د واریرو گرفتم و محکم به د رهامیقهیدست  هیبرگشتم. با  تیعصبان با

 :مزدم و باال آوردم. جلو صورتش گرفتم و داد زد

 رهام؟ ها؟ هیچ نیا -

 .هاش زل زدمکردم و با خشم تو چشم کیو صورتش رو به صورتم نزد دمیرو جلو کش شقهی

 مواد بکشه؟ دیمگه نگفتم نبا -

 :دستم نشست و آروم گفت یرو دستش

 .دمیم حیآروم باش؛ برات توض اوشیس -

 :با حرص گفتم ختهیآم یشک با



 

 
45 

 ؟یشاپور گرفت یاد رو از دارودستهمو نی! نکنه تو هم ایرو؟ راست یچ -

 :قدم عقب رفتم. داد زد هیهُلم داد.  یعصب

 !اوشیس گهیچرت نگو د -

 :خورد و داد زدم واریزدم که به د شنهیسـ*ـ یمحکم رو متقابالً

 ؟یگرفت یچ یو برا شیگرفت یاز ک کنه؟یم کاریتو چ بیمواد تو ج نیپس حرف بزن بگو ا -

 :اشاره کرد و گفت ینامعلوم یو به نقطه بهم انداخت یحرص نگاه

 .دمیخر یک یتو تهران! در ضمن، معلومه برا ستیموادفروش کم ن -

وقت تو که از اهل عمارت جرئت ندارن بهش مواد بدن؛ اون کدومچیمواد بکشه؟ ه دیمگه نگفتم افشار نبا نه؛یخب منم سوالم هم -

 ...پشت سر من یخواستیم ،یبرادرم

 .ختمیر نیزم یمواد رو باز کردم و اون مواد رو رو کیپالست تیامه ندادم. با عصبانرو اد حرفم

 ؟یکنیم کاریاِ چ -

پرت کردم. برگشتم که برم؛ اما منصرف شدم و به سمت رهام برگشتم.  نیزم یرو رو کیبه رهام انداختم. پالست یغضبناک نگاه

 :جلوش گرفتم و گفتم واردیم رو تهدانگشت اشاره

 !باشه ادتی کردم؛یها بود، رفتار ماز مستخدم یکیکه اگه  کنمیرفتار م یبا تو هم جور نم،یبب یزیچ نیهمچ گهید بارهی -

 :گفت یکه برم که رهام با لحن تلخ برگشتم

 ؟یکنیکه االن گوشزد م یرفتار کرد هاچارهیبا من برخالف رفتارت با اون ب یک -

 .گذاشتم و به سمت سالن راه افتادم جوابیهم رو به اطراف گردوندم و در آخر حرفش رو بدادم. نگا رونیرو با حرص ب نفسم

*** 

 نازیآ

 .کنار پاش رو برداشتم و روش انداختم یبه مامان که خواب بود، انداختم. خم شدم پتو ینگاه

محو  عیسر یلیافتاد؛ اما خ ییشخص آشناچشمم به  یازدم. در رو بستم و برگشتم که واسه لحظه رونیرو برداشتم و از خونه ب فمیک

 .باال انداختم و راه افتادم یااشتباه کردم، شونه دیشا نکهیشد. با شک به اطراف نگاه کردم؛ اما نبود. با فکر به ا

 .دمیقدم عقب پر هی. با ترس دیاجل معلق جلوم پر نیع لیاسماع هویشده بودم که  کیکوچه نزد چیپ به

 :داد زدم ظی. حرصم گرفت و با غکردینگام م زشیه یهالبش و چشم یرو هید کربا همون لبخن لیاسماع
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 ؟یعالف ابونیساعت تو خ۲۴که  یجلوم؟ تو خواب و خوراک ندار یپریاالغ م نی! چرا عابوی -

 :زد و گفت هیتک واریدستش رو به د گشادتر شد لبخندش

 !یخوِد تو خواب و خوراک من یدونیتو که م -

 !زنش حالم به هم خوردهمبهحال یهازدن و حرفلحن حرف از

 :گفتم ظینگاش کردم و با غ چپچپ

 .! برو گمشولیاسماع یزنیحرف م یادیز -

 .واریحرکت چسبوندم به د هیبرگشت و مچ دستم رو گرفت و با  عیکنارش رد شدم که سر از

مثل  گهی! نگاهش ددمیبد هم ترس دم؛یهاش افتاد، ترسچشم نگاهم به یسرم رو باال آوردم تا چندتا حرف بارش کنم که وقت یشاک

 ...نبود؛ قرمز بود و طونینبود؛ آروم و ش شهیهم

که با هر  ییقرار دادم. با صدا لیوسط خودم و اسماع م،نهیسـ*ـ یرو رو فمی. ککردیم خیتنم رو س یفکرکردن بهش هم موها یحت

 :کردم نلرزه، گفتم یبود سع یکندنجون

 !ناربرو ک -

 :گفت دهیکش یشد و با لحن دایزرد و چرکش پ یهادندون فیزد که رد یلبخند

 کجا برم؟ ها؟ -

هم داشتم که  ینبود. چه انتظار یبرابر کرد. به اطراف نگاه کردم؛ اما کسوحشتم رو چند اومد،یکه از دهنش م یگند الـ*ـکل یبو

 .باشه ابونیتو خ یساعت هفت صبح کس

 .رعشه به تنم افتاد دم،یهام دلـ*ـب یافتاد. نگاه قرمزش رو که رو لیاسماعنگاهم به  دوباره

 :گفتم یاخفه یفشار دادم و با صدا شنهیسـ*ـ یرو رو فمیک

 !برو کنار -

 .هام رو بستمزدم و از ترس چشم یکوتاه غیانداخت. ج ابونیرو گرفت و گوشه خ فمیک یبا تمام زورم هُلش دادم که آن و

 :گفت یزدش. با لحن چندش واریگرفت و به د دستم رو مچ

 !جوجه لرزهیت مدلم واسه شتریب ،یکنیتقال که م -

 .شدیم ترکیو نزد کیلحظه نزدهر لیاسماع یهابسته بود؛ اما هجوم اشک رو حس کردم. هُرم نفس هامچشم
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 !جونیاهام ببودن و پ زدهخیهام . دستکردیو حالم رو بدتر م خوردیداغش بهم م یهانفس

 .شدمیم نیو پخش زم دادمیتعادلم رو از دست م رفت،یقدم عقب م هیتنها  لیاگه اسماع دیشا

 :دیچیآرومش تو گوشم پ یصدا

 !عشقم یشیخودم م یامروز برا -

 .دیم چکگونه یم روبه هم گره شده یهامژه یاز ال یحرفش قطره اشک سمج نیا با

زدم و شروع به تقال کردم که با  غیو از ته دل ج اوردمیطاقت ن گهیحرکتش د نیم خورد. با اگونهاطراف فکش به شونه و  یهاغهیت

 .دهنم گذاشت یو دستش رو جلو دیبه سرعت تو جاش جه غمیج نیاول

 :حال تقالکردن بودم که با حرص گفت در

 !یچموش عـوض یدختره -

 خواستمی. خودم رو محکم تو جام نگه داشتم بودم و نمدیزوم رو گرفت و کشبا شگهیدستش رو دهنم بود، با دستش د هیکه  یدر حال و

توان مقابله نداشت، در  ادیز لیاسماع یگنده کلیمن در برابر ه جونیو ب یاستخون کلیکه ه ییقدم بشم؛ اما از اون جاباهاش هم

 .دمآخر همراه خودش کشون

 !هیچ هیجون از تنم رفت و تازه تونستم بفهمم که قض ییهوی. دمیت از تقال کشروم دسبهشخص رو دنیبا د م،یکوچه که گذشت چیپ از

 :گفت لیرو به اسماع یناباور من زد و عصب یبه چهره یپوزخند آصف

 .کن نشیسوار ماش االیدِ  -

 :زده برگشتم و بلند گفتمهُلم داد. وحشت نیسمت ماش لیاسماع

 !نه -

 :و گفت دیبازوم رو کش انهیوحش آصف

 .یکردیرو م نجاشیفکر ا دیبا ،یدادیخفه شو! اون موقع که به زنم راپورت م -

که  دمیکش یبلند غی. جدیچیتو پهلوم پ یاپرتم کرد و پهلوم محکم به در که باز بود، خورد. درد کشنده نیحرکت سمت ماش هیبا  و

 :دیدهنم نشست. با حرص غر یرو لیدست اسماع

 !گهیالل شو د -

 .دمیهام رو تو هم کشپهلوم حس کردم. از در اخم یخون رو رو یرو نداشتم. گرم غیتوان تقال و ج گهیده بودم و ددرد ضعف کر از

 .دیچیتو پهلوم پ یزیو از جا بلندم کرد که دوباره درد ت دیپهلوم بزنم که آصف دستم رو کش یرو بلند کردم تا رو دستم
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 :حرص آروم لب زدم با

 !یولم کن عوض -

 :ص گفتبا حر آصف

 !ااهللیخفه شو! سوار شو  -

رو باز کردم که  نیحرکت در ماش هیکه شد، با  نیکرد. تا در رو بست، منتظر موندم تا بره سوار شه. سوار ماش نمیبه زور سوار ماش و

 :محکم دستم رو گرفت و با تمسخر گفت لیبودم که اسماع دهینرس نیپام به زم هیفرار کنم؛ اما هنوز 

 !یداشت فی تشرکجا؟ فعالً -

 نینصفِ تنش رو انداخت رو پاهام تا در رو ببنده. دستش رو بلند کرد و سمت در برد. تو هم لیزدم. اسماع هیتک یبه صندل درمونده

 .دیچیآصف تو فضا پ نیبه در ماش ینیترمز و برخورد ماش غیج یلحظه صدا

که پرس شده به  نیشده از ترس و وحشت به در ماشدرشت یهاگوشم گذاشتم و با چشم یهام رو روزدم و دست یغیج زدهوحشت

 .شدم رهیرو بود، خبهرو وارید

 یفکرا بودم که صدا نیدادم. تو هم رییبود، تغ دهیآصف چسب نیکه از سمت چپ کامل به ماش یرنگدیسف نینگاهم رو به ماش کمکم

 .بلند شد لیداد آصف و اسماع

افتاده بودن،  لیکه به جون آصف و اسماع یابهیغر یهابه آدم توجهیشدم. ب ادهیپ نیاز ماشاستفاده کردم و به سرعت  تیموقع از

 .از پشت سرم اومد یعصب یشد و صدا دیکه دستم کش دمیدو ابونیسمت خ

 !نمیبب ایب ؟یریم یکجا دار -

 نیبرگردوند و سمت همون ماشصورتش رو  نم،یکه دستم رو گرفته رو بب یشخص نکهیحرکت من رو برگردوند. قبل از ا هی با

 .رفت درنگیسف

 :بکشم. داد زدم رونیکردم دستم رو از دستش ب یسع

 ؟یخوایاز جونم م یولم کن توروخدا! ولم کن. چ -

 :گفتم یدست آزادم دستش رو گرفتم و با لحن ملتمس با

 !جان مادرت ولم کن برم -

 :حرف به سرعت برگشت و با خشم داد زد نیا با

 ؟یکنیزرزر م یچه خبره ه نجایا ینیبی! مگه نمگهیخفه شو د -
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 :آلودم رو بهش دوختم و گفتمآلودش، نگاه اشکاخم یچهره توجهیش بدجور آشناس، توجه نکردم و بچهره نکهیا به

 !کنمیبذار برم. خواهش م -

 .میآقا کارشون رو ساخت -

 :انداخت و گفت یحرف رو زد، نگاه نیکه ا یمرد به

 د؟یکه نزدناجور  -

 :گفت یدوم مرد

 .ساده یگوشمال هینه آقا، فقط  -

وقت رو به حد مرگ زدن و اون تیخاصیدوتا ب نیکه ا نیک نایا ایانداختم. خدا یکه مثل مرده افتاده بودن، نگاه لیآصف و اسماع به

 ؟هیجورچه گهیکنن د یاساس یبخوان گوشمال نه،یشون اساده یگوشمال نایا ه؟یفقط تنب گنیم

 :پرتحکم همون پسر آشنا به خودم اومدم یصدا با

 !میبر -

از  یهستن و چ یبگه ک یحت نکهیسانت تکونش بدم. بدون توجه به من و ا هی تونستمینم یرو چنان محکم گرفته بود که حت دستم

 .رفت و من رو همراه خودش کشوند نیسمت ماش خوان،یمن م

 :گفتم یگرفتم و بلند و عصب نیرو به صندوق عقب ماش مگهیدست د محکم

 !ولم کن ؟یهست یک گهیاصالً تو د ؟یمن رو ببر یخوای! کجا منمیبب سایوا -

 :بهم انداخت و گفت ینیو خشمگ یو نگاه جد برگشت

 م؟یَمن ک یبدون یخوایم -

 .آره تکون دادم یبه معن یزدن رو ازم گرفت و تنها سرو خشن بود که توان حرف یلحنش جد قدرنیا

 .قدم عقب رفتم. کج شدم و به صندوق خوردم هیقدم جلو اومد؛ ناخودآگاه  هی

رو از توش بفهمم،  یحرف چیه تونستمیکه نم یصندوق گذاشت. با همون نگاه جد یرو ول کرد و هر دو دستش رو اطرافم رو دستم

 .کردینگاهم م

 :دیچیتو گوشم پ شیآروم، اما جد یصدا

 ؟یحاال شناختخرسند!  اوشیس اوشم؛یمن س -
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و باعث  دیچیتو پهلوم پ یم کمتر بشه که دردبه عقب خم کردم تا فاصله کمهیصندوق گذاشتم و کمرم رو  یرو از پشت، رو هامدست

 .هام تو هم برهشد اخم

 :قدم عقب رفت هی

 .سوار شو -

 :زده برگشتم و گفتمپهلوم گذاشتم. وحشت یرو رو دستم

 !نه -

 .حبس شد منهیتشن همراهش، نفس تو سـ*ـاون دوتا غول ستادنیشده؛ اما با ا الیخیردم بکنارم رد شد. فکر ک از

 :با حرص گفتم یرارادیکه غ کردیهم نگاهم مدر یهابا اخم چنان

ن و من نتونم اون دوتا تا سؤال نپرس امرزه؛ی. حاال خدا پدر اون دوتا رو بدیو منکر ریم و شما نکانگار من مرده دیکنینگاه م جورهی -

 ...جواب بدم، آخ

 :داد زد اوش،یکه همون پسره، س زدمیداشتم حرف م جورنیهم

 .گهید دیسوار ش د؟یدِ چرا معطل -

 :داشتن، مظلوم نگاه کردم و گفتم یهاشون کمتر شده بود و لبخند محومن اخم یهاخاطر حرفحرف رو زد، به اون دوتا که به نیا تا

 !برم توروخدا دیبذار -

 :تر باشه، گفتمهربون دیرسینظر مکه به شونیکی

 !ادیبال سرت ب یلیممکنه خ نجایبرات بهتره؛ ا ،یایاگه با ما ب -

 :بازوم رو گرفت که لجوجانه دستش رو پس زدم و گفتم و

 !نه -

 :گفت تیبا عصبان یدوم

 .شهینم شیبا مهربون بودن هم حال نی! ادیسع -

 :گفتم ظیغ با

 ...ین تونیشما حال -

 :سنگر گرفتم و داد زدم دینشده بود که پشت سر سع ادهیهنوز پ اوشیباز شد. س یبه طرز بد نیکامل نزده بودم که در ماش حرفم
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 مگه زوره؟ ام؛یب خوامیخب نم ؟یچته باز رم کرد -

 .نهینب یوحش وونیشون رو اون حانداختن تا خنده نییسرشون رو پا دونستم،یکه هنوز اسمش رو نم یکیو اون  دیسع

 :کرد و گفت یبا خشم چندقدم رو محکم ط اوشیس

 !ااهللی. کنمیخودم به زور سوارت م ای یشیمثل بچه آدم سوار م ای -

هاش کج زدم و سرم رو از کنار شونه دیبه لباسِ سع یصداش گوشم کر شد! چنگ یرو بلند گفت که حس کردم از بلند «ااهللی» چنان

 :گفتم یو شاک نمیرو بب اوشیکردم تا س

 !شهیکه نم ی. زورمیریبه خواست خودمون م میبر میهم بخوا ی! مهمونامیب خوامیآقا نم -

 .زد یپوزخند اوشیس

 .یببرمت مهمون خوامیمن نم -

 ؟یبریپس کجا م -

 .رونیکشوندم ب دیجهش خودش رو بهم رسوند و بازوم رو گرفت و از پشت سر سع هی با

 :و گفت نیکشوندم سمت ماش ام،یسوار شدن و تا به خودم ب عیمرده سر یکیو اون  دیسع

 !یریاس برمتیم -

که تو صدام  یخوشحال شدم و با ذوق بارنیاول یمامان، برا دنی. با دمیاومد. هردو برگشت یبلند «یهو» یزمان صدارو باز کرد و هم در

 .نشسته بود، صداش کردم

 :تو صورتم داد زد م،کردیکه م یجلو اومد و برخالف فکر ظیغ با

 که بزننش؟ یکنیم ریبست نبود؟ حاال آدم اج ی! به زنش گفتشرفیب -

 :اشاره کرد اوشیافتاده بودن، اشاره کرد. ناباورانه نگاهش کردم که با تمسخر به س هوشیکه هنوز ب لیبه آصف و اسماع و

 !یرو هم تور کرد یخوب کس -

 .سرم آوار شد یرو ایاما با حرف بعدش دن ست؛ین یگیکه م جورنیحرف بزنم و بگم ا خواستمیم

 یربهایلطفاً اون ش ش؛یو گرفت یو زنش کرد یتهش احمق شد دیشا ش،یبریلطفاً برنگرد. فقط آقا شما که م گهید ،یفقط اگه رفت -

 .ما رو بده

 :به مامان انداخت و گفت یزیرآمینگاه تحق اوشیس
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 .دمیهم بهت م رو ربهایش ،یکرد دایهروقت پدرش رو پ -

 :گفت ظیبا غ مامان

 ه؟یحـ*ـروم نیا یگیم یعنی ؟یچ یعنی -

 :رو باز کرد و گفت نیدر ماش اوشیس

 !یهست یتو رو شک ندارم که حـ*ـروم یشک دارم. ول دونم؛یرو نم نیا -

 !آدم هم باشه تونهیم کردم،یخطابش م وونیکه ح یشخص نیا دمیخوشم اومد و فهم اوشیدادن سجواب از

 :گفت ظیبا غ مامان

 !ی! درست صحبت کن حـ*ـرومیهو -

 

 :فکش رو گرفت و نعره زد انهیدست من رو رها کرد و به سمتش حمله کرد. وحش اوشیرو کامل نزده بود که س حرفش

 ؟یچ یها؟ حـ*ـروم ؟یچ یحـ*ـروم -

قدم عقب  هیمان رو محکم رها کرد که مامان فک ما اوشیو بعد به من نگاه کرد. س اوشیزده به سو وحشت دهیپر یبا رنگ مامان

 :زد ادیاشاره کرد و فر نیبه موهاش زد و به ماش یبرگشت سمتم، چنگ یو حرص یرفت. عصب

 !سوار شو -

 .هم سوار شد اوشیبرگشتم و سوار شدم. س یرارادیغ

 .حرکت کن -

که  یآدم نیکنم، ا هیاگه گر یحت دونستمیدم. مسربازکردن بهش ندا یتو گلوم نشست؛ اما اجازه ینیبغض سنگ ن،یحرکت ماش با

 .کنهیبهش ندارم، من رو رها نم یشناخت چیو ه ستادهیکنارم ا

 برهیمن رو م ای شناسهیاصالً م شناسه؟یاصالً از کجا من رو م د؟یسر رس هویشد که  یچ بره؟یبپرسم چرا من رو داره م خواستمیم

 ...یبرا

 .رو نگاه کردمبهبه رو شیتو هم و نگاه جد یو اون ابروها رخشمیزده برگشتم و به ن. وحشتافتادیم با فکرش هم رعشه به تنم یحت

 !باز شد. کاش مرده باشه و من بتونم از دستش فرار کنم شمیفکر ن نی. نکنه مرده؟ با ازدیپلک هم نم یرو بود و حتروبه خیم نگاهش

هاش بهش زنگ زد که اخم یک دونمیرو درآورد. نم یگوش بشیکرد. از تو ج دیو نااممن ر دیباالخره پلک زد و ام شیگوش یصدا با

 .تو هم کرد شیاز ب شیرو ب
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 :داد جواب

 !حرفت رو بزن -

 :رو لبش نشست یپوزخند

 ؟یبگ کیکارم تبربه پشت یخوا یحدسش رو زده بودم...نم -

 :گفت ادیزد و با فر یصندل یبا مشت محکم رو یآن در

من سخته! گفتم  یبرا یکه بهش دل خوش کرد یشـرفیتو به در خونه همون ب زکردنیآونکن شاپور! فکر نکن حلق دیهدمن رو ت -

 .من ای یشیآخرش تو برنده م نمیانجام بده بب یتونیم یهر غلط

 تیود که گوشم رو اذدادهاش ب ی. تنها صدادمینفهم یچیهاش هکه خورد به پام. از حرف یرو هم انداخت رو صندل یکرد. گوش قطع

 .کرده بود

 .مثل جرقه تو ذهنم زده شد یتا هُلش بدم سمتش که فکر یرو بردم سمت گوش دستم

 .کردم؛ هرسه تو حال خودشون بودن ینگاه اوشیسرم رو باال گرفتم. اول به اون دوتا نگهبان و بعد به س عیسر

مانتوم گذاشتم و خودم رو به  بیرو تو ج یگوش عیتوقف کرد. سر نیزمان ماشرو بلند کردم که هم یلبم نشست. گوش یرو یلبخند

 .رو باز شدبهرو رنگدیزدم. در بزرگ سف یالیخیب

 .توقف کرد و در بسته شد نیبه بهشت نبود، نگاه کردم. ماش شباهتیب شکیکه ب یطیرو به مح یشهیش از

 :انداخت و گفت دیبه سع ینگاه جد اوشیس باز کرد که اوشیس یدر رو برا دیشدن. سع ادهیپ عیدوتا سر اون

 .سر به افشار بزنه هی. به احمد هم بسپار دیشما بر -

رفت که دستش رو پام  رهیرفتن. دستم سمت دستگ یاگهیکه حتماً احمد بود، به سمت د یگفت و همراه همون مرد ی«چشم» دیسع

 .نشست

 

تکون دادم که سمتم هجوم  یسر جیبده تکون داد. گ یو به معنرو سمتم گرفت  شگهینگاش کردم که دست د یو حرص برگشتم

 :جلو صورتم تکون داد و گفت دواریش رو تهددرآورد. عقب رفت و انگشت اشاره بمیاز تو ج انهیرو وحش یآورد و گوش

 !ینخواه که من رو دور بزن -

چقدر تو اون حالت بودم که با  دونمیها گذاشت. نمشد و من رو در همون حالت بهت و ناباور تن ادهیپ نیحرف رو زد و از ماش نیا

 .از سمت راستم اومد یزن یخوردم. صدا یبازشدن در تکون یصدا
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 .سر وقت هردومون ومدهیشو تا آقا ن ادهیخانوم جان پ -

 یک رن،بیکه همه انقدر ازش حساب م یشخص نیزودتر بفهمم که ا خواستمیرو نداشتم و تنها م کسچیجروبحث با ه یحوصله

 .نجایهست و چرا من رو آورده ا

 .میروم رفتبهسال سن داشته باشه، به سمت عمارت بزرگ رو ۵۵ ای ۵۰خوردیکه م یشدم و همراه همون خانوم مسن ادهیپ نیماش از

ا خودش به عمارت بود؛ ام اطیاسمش ح دیکه شا یطی. به محکردیبه اطراف جذبم م شتریب داشتم،یکه به سمت عمارت برم یقدم هر

 .تا عمارت بزرگ بود۱۰اندازه 

 داد،یم یو حس خوب یرنگارنگ که به آدم انرژ یهاپر از گل دون،یسمت چپ ساختمون عمارت بود که وسط م یگرد بزرگ دونیم

 گهیساختمون د هیمتر جلوتر ۱۰۰پر از گل و درخت بود. سمت راست هم به انداره  د،یچرخیکه چشمم م یاقرار داشت. هر گوشه

 .باشه کارااون ساختمون خدمت زدمیبود که حدس م

 .میستادیبود، ا یبه حالت سلطنت شرهیکه دستگ یرنگیاهقهو یدر چوب یروو روبه میعمارت باال رفت یجلو یتا پله۱۰ از

 :که من مخاطبش بودم، گفت یو در حال ستادیزن در رو باز کرد. کنار ا همون

 .خانوم دییبفرما -

 ل،یبود. تمام وسا بایبزرگ و ز رونشیوارد سالن عمارت شدم. داخل عمارت هم مثل ب دیاز ترد ییایگفتم و با دن ی«ممنون»لب  ریز

 .گذاشتم میقد یایپا به دن دیجد یایداشت؛ انگار که از دن یمیو قد یحالت سلطنت

وسط سالن  ییبایبه طرز ز یرنگیمشک یسلطنت یهاشکلبا  یرنگیاقهوه یهاسالن بزرگ که مبل هیدر با فاصله چندقدم با دو پله،  از

 .ها قرار داشتوسط مبل یرنگیاشکل قهوه رهیدا زیشده بود و م دهیچ

ها هم در پله ریها پهن بود که به طبقه دوم راه داشت. زپله یرو یکه فرش قرمزرنگ یرنگییطال چیدرپچیپ یهاسالن هم پله یگوشه

 .آشپزخونه بود ادیاحتمال ز بود که به یرنگیاهقهو

شخص  دنیاومده که با د یک نمیآوردم. سر برگردوندم تا بب ادیرو به  تمیاومدم و تازه موقع رونیاز فکر ب یمحکم یهاقدم یصدا با

 .درجه گشاد شد نیهام تا آخرروم چشمروبه

 :برگشتم و با شک و تعجب لب زدم کامل

 !تو؟ -

 :اومد و گفت نییآخر پا یدوتا پله لبش نشست. از یرو یحیمل لبخند

 .بکشه یبازو دست از کارآگاه نجایا اردتیگرفت ب می! باالخره داداش تصمیخوش اومد -

 .دمیفهمینم یزیچچیشدم و ه جیهاش گحرف از
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ل نشست و اون به من انداخت و رو مب یرفتم. نگاه کوتاه دم،یروز قبل تو پارک دکه چند یکنار زن گذاشتم و سمت همون پسر از

 .زن هم سمت آشپزخونه رفت

مبل فرو برد و متعجب  یتو پشت شتریمبل گذاشتم. سمتش خم شدم. کمرش رو ب یدسته یو دستم رو رو ستادمیمبل باال سرش ا کنار

 :هاش زل زدم و گفتمتو چشم ینگاهم کرد. جد

 نجا؟یا دیچرا من رو آورد -

 .سمت مخالف من و بلند شد مبل گذاشت و خودش رو سر داد یرو رو دستش

 .اوردمیمن ن -

 :ش به من اشاره کرد و گفتانگشت سبابه با

 .نجایبپرس که چرا آوردت ا اوشیحالت از س نیبرو با هم ،یجنم دار یلیتو هم اگه خ -

 .کردم یش رو طلب داشت، مکثبهم و انگار که حق نداشته دیپریش مهمه یکه مثل سگ هار اوشیس ادآوردنیبه با

راحت تونست من رو از خودش بترسونه. اما  یلیخ اوشیچند برخورد، س نیکه با هم کردمیاعتراف م دیاما با گفتم؛یکه نم یکس به

 :جانب گفتمبهحق نیهم ینبودم که ترسم رو نشون بدم؛ برا یمن آدم

 ! فقط بگو کجاست؟گمیبه خودش هم م -

 :بود، با انگشت سبابه به باال اشاره کرد و گفتو خنده  طنتیکه نگاهش پر از ش یدر حال رهام

 .طبقه باال -

 .برج زهرماره یآقا نیکدوم اتاق، اتاق ا دونمیافتاد نم ادمی یکه برم؛ ول برگشتم

 :دمیبرگشتم و پرس نرفته

 کدوم اتاق؟ -

 .هیمشک اوشیهست و در اتاق س رهیت یاباال همه قهوه یهادر اتاق -

نبود  یلب فحش ریو ز خوردیکم داشت حالم به هم مبودن که کم ادیو ز چیپدرچیها پها رفتم. انقدر پلهگفتم و سمت پله ی«آهان»

 .بده کیکوچ حیتوض هی یحت نکهیبدون ا نجایخرفت من رو برداشته آورده ا یکهیو خاندانش نکنم. مرت اوشیکه نثار س

 یهاکه با چشم دمیتخت د یرو رو یجونیجسم ب اوش،یس یاما به جا بدون درزدن رفتم داخل. دم،یکه رس رنگیدر مشک نیاول به

 .هاش خشکِ خشک شده بودو لب زدیم یهاش به زردچشم یدیکه سف جونیب
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 قدرنیاز گلوش خارج شد. دلم به حالش سوخت! ا ینامفهوم یو لب از لب باز کرد؛ اما تنها صدا دیهاش درخشچشم د،یمن رو د تا

 !ت افتاده بود که دلم براش سوختتخ یبدبختانه رو

 .داد ینامفهوم یهام رو به سمتش برداشتم. دوباره صداقدم ناخودآگاه

 :گفتم چارهیب رمردیحال پ دنیدگرگون و گرفته از د یبا حال کالفه

 .دیگیم یچ فهممینم -

 .افتادیبالش م یسرش رو جونیب فت،گریسانت فاصله م هیکه به اندازه  نیبالش بلند کنه؛ اما هم یکرد سرش رو از رو یسع

 .نگاه کردم زد،یم آشنا مکه بدجور واسه شدهیتک یتخت نشستم. به چهره یرو کنارش

 :مرد گرفته شده بود، گفتم نیا دنیکه از غم د ییصدا با

 اد؟یبگم ب اوشیبه س دیخوایم -

 .دمیکلمه رو آروم و با ترس گفت که شن هید و باالخره زده نگام کرکرد و وحشت رییهاش تغرنگ چشم د،یرو شن اوشیاسم س تا

 !نه -

 ؟یپس چ -

 :هاش رو با درد بست و لب زد. چشمدیرو به لبش کش زبونش

 .آ...آ...ب -

 :از جام بلند شدم و گفتم خواد،یم یچ دمیباالخره فهم نکهیاز ا زدهذوق

 .ارمیاالن م -

مبل  یکه رو یدر همون حال دنمیدو یصدا دنیبه نگاه متعجب رهام که با شن توجهیم. باومد نییها پا. تندتند از پلهدمیدو رونیب و

 .دمیپشت به من نشسته بود، سمتم برگشت، سمت آشپزخونه دو

 .حدوداً ده جفت چشم سمتم برگشت یرو که باز کردم، نتونستم بشمارم؛ ول در

 به من؟ دیدیآب م وانیل هی -

 ؟یخوایم یواسه چ -

 .اومدم یچ یرفت برا ادمیو  دمیترس یاواسه لحظه اوشیس یخشن و جد یصدا دنیشن با

 :به خودم اومدم و برگشتم سمتش و به باال اشاره کرده و گفتم عیسر اما
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 .که اون باالست؛ گفت تشنشه ییاون آقا یبرا-

 :نعره زد هویتو هم رفت و  شییاز پ شیب اوشیس ی.هااخم

 تو اون اتاق؟ یبهت گفت بر یک -

 :از فرط تعجب و ترس گرد شد. لب زدم هامچشم

 ...اما -

*** 

 کل یدانا

را به داخل آشپزخانه هُل داد.  نازیآشکار آ یآتش شده بود، با خشم یوجود آن مرد در خانه اسپند رو یادآوریکه دوباره با  اوشیس

 :ها بود، بلند گفتمکه مخاطبش مستخد یبود، در حال شیکه در صدا یشگیرا بست و با تحکم هم شیهاچشم

 !ااهللی! رونیب -

زل زده بود و  اوشیس یبسته یهاشده از ترس به چشمبا نگاه درشت نازیرفتند و تنها آ رونیب هیدر عرض چندثان نیمستخدم تمام

را  یمتر۸۰آشپزخانه  یپر حرصش کل فضا یهانفس یبود و صدا ستادهیا یچون گرگ زخم شیروکه روبه یاز آدم کردیم یسع

 .گرفته بود، نترسد

 شیدر انداخت و با تشو یبرگردد، قصد بستن در را داشت که رهام به سرعت خودش را ال نکهیرا باز کرد. بدون ا شیهاچشم باالخره

 :گفت یو نگران

 .من بهش گفتم اون اتاق، اتاق توئه اوشیس -

اش را بود، به رهام زل زد. انگشت اشاره تیاز خشم و عصبان ییایکه در یآشکار به سمت رهام برگرداند و با نگاه یرا با خشم سرش

 :به سمت رهام گرفت

 !رسم؛ به نوبت یبه حساب تو هم بعداً م -

 یرارادیاز قبل تپش گرفت. غ شتریب نازیشدن در، قلب آبسته ی. با صدادیهُل داد و در را محکم به هم کوب رونیرهام را به ب یمعطلیب و

 .کرد وارید لیستش را از پشت حاقدم عقب رفت و د کی

خشمش همچون آتش  افتاد،یآن مرد م ادیداشت آرام باشد؛ اما هردفعه که  یرا با حرص باز و بسته کرد. سع شیهاچشم اوشیس

 .کند یاساس هیتنب کیآن مرد شد  آوردنادیبه یوبانرا که باعث نازیآ خواستیاز قبل دلش م شتریو ب شدیور مشعله

 .زل زده بود اوشیوحشت و ترس را از آن دور کند، به س کردیم یا نگاه که سعب نازیآ

 تو اون اتاق؟ یچرا رفت -
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 :سرعت جواب داد به

 .اتاق توئه کردمیفکر م -

 رون؟یب یومدین ست،یاتاق من ن یدیفهم یپس چرا وقت -

 :زد ادیکنارش زد و فر نتیو محکم به کاب هوایاش را بشدهمشت یهادست یآن و

 هان؟ -

 یهابود، دوخت. لب نتیاز سرش به کاب یکم یکه با فاصله اوشیس یخوردهاش را به مشت گرهزدهآشکارا نگاه وحشت نازیآ بارنیا

 :خشکش را تر کرد و لب زد

 ...چون -

 نازیآ اوش،یقدم س کید. با تمام کر نازیاش را با آقدم آخر را برداشت و فاصله نی؛ خشمگاجازه نداد حرفش را ادامه بدهد اوشیس

 .فرستاد نییرا به زور پا شیزد و آب گلو هیتک واریبه د

 :نشانه رفت و گفت نازیآ یجلو واردیاش را تهدسبابه انگشت

! یاون اتاق رد بش یقدم کیاز  یحت یبه بعد حق ندار نیدوست ندارم حرفم رو تکرار کنم. از ا گهیچون د گم؛یم یخوب بشنو چ -

 !یداریبرنم یبه سمت اون اتاق لعنت یبرداشتنش، قدم یافتاده اون طرف برا کالهت هم

 :بر ترسش غلبه کرده بود، آروم گفت یکه کنجکاو نازیآ

 بمونم؟ نجایا یمگه قراره تا ک -

 :جواب داد تیبا همون جد گشت،یکه سمت در برم یگرفت و در حال نازیرا با مکث از آ اشینگاه جد اوشیس

 .که من بخوام تا هروقت -

 .را سد کرد اوشیبه سرعت حرکت کرد و راه س نازیآ

تا هروقت  یگیخونه؛ االن هم م نیتو ا یو من رو آورد یسد راهم شد یاومد هوی ؟یهست یتو ک نجا؟یا یمن رو چرا آورد ؟یچ یعنی -

 !یریراهم رو بگ یجلو یتونیو تو هم نم رمیبمونم. من م نجایا دیبا یتو بخوا

 .را نداشت نازیکل با آکل یحوصله ییبود و گو یمچ دستش را گرفت. هنوز هم عصب اوشیبرگشت که سدر  سمت

تا  دی. از درد لب به دندان گزشدیم شتریب اوشیبود و هرلحظه فشار دست س ریاس اوشیس یمردانه یهاپنجه انیم نازیدست آ مچ

 .ادیدر ن شیصدا

 :دیلب غر ریز اوشیس
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 !یریکجا نم چیتو ه -

دستش  یکه متوجه شد، حلقه اوشیبکشد. س رونیبتواند دستش را ب دیداد تا شا یچرخش کوچک اوشیدست س انیدستش را م مچ

 .را در هم کرد شیهااخم اوشیاز فشار دست س نازیتر کرد. آرا محکم

 .آمد رونیب شیاز گلو یآرام آخ

 .برم خوامی! میدستم! ول کن دستم رو وحش یآ -

را رها کرد  ناری. دست آدیرا از خشم به هم ساب شیهاداشت، دندان یمربوط بود آلرژ« رفت»که به فعل  یابه کلمه ییکه گو اوشیس

 .به اسارت درآورد شیهاپنجه انیرا م نازیفک آ بارنیو ا

 یکه از رو نازیآ یهاقفل چشم زدیم یبه سرخ تیآلودش را که از عصبانخشم یهاخم کرد و چشم نازیرا به سمت صورت آ سرش

 :دیلب غر ریترس گشاد شده بود، کرد و ز

 !یریکجا نم چیتو ه گم؛یبار آخر م یبرا -

 نیآمده و ا نجایکه چرا به ا دیفهمیم دیبا د؛یایکوتاه ب خواستیبود؛ اما نم دهیاش ترسنشستهخونو آن نگاه به اوشیاز س حدیب نازیآ

 .خواهدیو از جانش چه م ستیبماند، ک نجایا دیکم کرده بود که باح یحیتوض چیکه بدون ه یمرد مغرور و خشن

 :گذاشت و آروم گفت اوشیدست س یپنجه یرا آرام باال آورد و رو دستش

 ؟یهست یبمونم؟ تو ک دیچرا با -

 !بار گفتم هی -

زدن لب باز کرد که حرف یاداد. سرش را برگرداند و بر رونیجدا کرد و عقب رفت و نفسش را با حرص ب نازیرا از فک آ دستش

 .دیبه گوش رس د،یپرسیرا م نازینگران رهام که حال آ یبه در خورد و صدا یاتقه

را با پشت دست به عقب فرستاد و در را باز کرد و با  نازیبرد. آ زیبود، سمت در خ ییاتفاق کذا نیکه مقصر ا یاز رهام نیخشمگ

 .رهام زل زدبه گرگ درنده نبود، به  شباهتیکه ب ینگاه

 ؟یخوایم یچ -

گذاشت و از پشت  شیپ یدر جانش افتاده بود، قدم یکه ترس بد یدر حال نازیرا صدا زد. آ نازیو نگران آ دیبه داخل کش یسرک رهام

 .کنار آمد و نگاه خسته و نگرانش را به رهام دوخت اوشیس

 اوشینکند س نکهیداد. نگرانش بود و عذاب ا رونیب ی، به سختحبس شده بود نهینفسش را که تا االن در سـ*ـ نازیآ دنیبا د رهام

 .به جانش افتاده بود اورد،یب چارهیدخترِ ب نیبر سر ا ییکار دستش بدهد و بال تشیعصبان
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 رهام زد یرهام را نداشت، دعوا با رهام را به بعد موکول کرد. با پشت دست به بازو یپدریسکوت و نگاه پ نیا یکه حوصله اوشیس

 .و به سمت چپ هُلش داد

 :آمد و گفت رونیبود، از آشپزخانه ب دهیرا نفهم نجایآمدنش به ا لیکه هنوز دل نازیدور شد. آ چندقدم

 .برم خوامیمن م -

 :دیزمان غربرداشت و هم نازیبه سمت آ یزیتر از حالت قبل شد. خاز خشم درشت شیهاسرعت برگشت. چشم به

 !نفهم یدختره -

 :گفت عیگرفت و سر اوشیس یجلو ستیرا به حالت ا شیهاانداخت و دست نازیآ یرعت خودش را جلوبه س رهام

 !. تو آروم باشزنمی! من خودم باهاش حرف ماوشیصبر کن س -

 :گفت یبم و محکم یبود، با تُن صدا نازیاش به آنشستهخونکه نگاه به یحال در

 !خوب نگه دارم قدرنینتونم کنترلم رو ا دیحرف رفتن بزنه، شا گهیبار د هیکن! وگرنه  شیکن رهام؛ حال شیحال -

 :به کار بـرده بود، گفت اوشیکردن سآرام یآرام که برا یبا لحن رهام

 .. تو فعالً برواوشیباشه س -

ها که گذشت، پله چیها رفت. از پکه پشت سر رهام سنگر گرفته بود، گرفت و به سمت پله نازیو خشنش را از آ ینگاه جد اوشیس

 :گفت نازیپنجه پا برگشت و با حرص رو به آ یرهام رو

 .ش راه برورو اعصاب نداشته یبرادر ما اعصاب نداره؟ تو هم ه نیا ینیبیدختر؟ نم یاوونهید قدرنیتو چرا ا -

 :گفت ظیبرگشته بود، با غ شیزبان درازش دوباره سر جا اوشیکه بعد از رفتن س نازیآ

 ...احمق فکر کرد وونهیم رو بجوه. دخرخره خوادیهاش انگار م! با اون چشمهیروان ست،وونهیبرادر شما د -

 نازی. رهام که از سکوت آدیحرف در دهانش ماس نازیآ آمد،یم نییها را پازمان پلهو هم زدیرا صدا م یکه زر اوشیداد س یصدا با

 .اش نشودخنده یمتوجه نازیگذاشت تا آ شیهالب یرواش گرفت. نوک انگشت اشاره را به ترسش برد، خنده یپ

اش را قورت داد و رو زد. رهام خنده شیجواب نداده بود، بلندتر از قبل صدا یزر نکهیاز ا یآمد و عصب نییپله را پا نیآخر اوشیس

 :گفت اوشیبه س

 داداش؟ یخوایم یچ -

 دنیدو یبزند، صدا یانداخت و تا خواست حرف نازیبه آ ینگاه جدپله گذاشت و سرش را برگرداند. اول  یهانرده یرا رو دستش

 :و هول گفت یبا دستپاچگ یآمد و بعد زر
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 !بودم اطیتو ح دیجانم آقا جانم؟ ببخش -

 :جواب داد اشیشگیبا خشم هم اوشیس

 د؟یسر بزن رمردیاتاق اون پو به  دیهزاربار بزنم؟ مگه نگفتم هر دوساعت بر دیحرف رو با هیها؟ چرا  ؟یزر یچ یبرا اطیتو ح -

 :انداخت و جواب داد نییسرش را پا د،یلرزیم دیترس داشت و بدنش چون ب اوشیآلود سکه از نگاه خشم یدر حال یزر

 ...چیاما خب ب م؛یزنیو سر م میریبار م هیبه خدا! هر دوساعت  میآقا رفت -

 اوشیس برد،یبه کار م رمردیآن پ یرا برا چارهیب یکه اگر کلمه انستدیاما حرف در دهانش ماند. خوب م چاره؛یب دیبگو خواستیم

 :کرد و ادامه داد حی. حرفش را تصحکندیعالم م یچارهیخودش را ب

 .آزاد یبره تو هوا خوادیآقا؛ دلش م کنهیم یبدقلق -

 :دیلب غر ریز اوشیس

 !خوادیم یچاون که دلش همه -

 :تبود، گف یکه مخاطبش زر یدر حال و

 .بالکن یو ببرش تو لچریو یاما بندازش رو دش؛یببر دیحق ندار رونیب -

نگاهش را  عیسر افتاد،یزبانش به کار م اوشیالل و با رفتن س اوشیس دنیکه انگار با د نازیها باال رفت. آنماند و دوباره از پله منتظر

 .گرفت یاز زر

بسپارد و به فکر خودش  یودش را قانع کرد که فعالً آن موضوع را به فراموشاما خ ست؛یک رمردیهنوز هم کنجکاو بود بداند آن پ و

 :بودنش را از رهام بپرسد. رو به رهام کرد و گفت نجایا لیباشد و دل

 !خب بگو -

در  هشینه و مثل هم ایرفتار کند  گونهنیحق دارد با پدرشان ا اوشیکه س کردیفکر م نیبود و به ا اوشیس یخال یجا خیکه م رهام

 :لب زمزمه کرد ریآخر با خودش ز

 !حق داره -

 .برگشت جیخورد و گ یرهام زد که تکان یجواب نداد، با نوک انگشت آرام به بازو یرهام را صدا کرد و وقت یچندبار نازیآ

 ها؟ -

 ؟یدیجواب نم زنمیصدا م یچرا هرچ ؟یخوب -

 :داد و آرام جواب داد رونیرا ب. نفسش دیایدر ب یو کالفگ یجیتا از گ دیبه صورتش کش یدست
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 !خوبم -

 .بود، اشاره کرد منینش یها که توبه مبل و

 .مینیبش میبر -

و حس  دادیچرا؛ اما دلش گواه بد م دانستیها رفت و نشست. دل تو دلش نبود تا رهام حرف بزند. نمسمت مبل یحرف چیه یب نازیآ

داد. ساکت و صامت به رهام زل زده بود و از  نییرا با سروصدا پا شی. آب گلوستیقرار است بشنود که به دلش ن ییهاحرف کردیم

 .دیسابیبه هم م را شیهاکف دست ادیاسترس ز

 می. لبش را تر کرد و تصمدادیم صیتشخ یاسترس را به خوب نازیتک حرکات آ؛ از تککرد خیم نازیآ یهانگاهش را به دست رهام

 .نگذارد یرا در استرس و نگران نازیآ نیاز ا شتریش را بزند تا بگرفت لب از لب باز کند و حرف

 ختهیآم یطاقتش را از دست داده بود، از جا بلند شد و با لحن گریکه د نازیانداخت. آ ینگاه نازیو به آ داد رونیرا با استرس ب نفسش

 :گفت یو کالفگ تیبا عصبان

 !یخب جون به لبم کرد ؟یحرف بزن شهیم -

 :انداخت و آرام گفت نییرا پاسرش  رهام

 !پدرت کشته شده -

 .حرفش را ادامه بدهد دیشد تا شا رهیرهام خ یهابه رهام زل زد. ساکت و صامت به لب یالعملعکس چیه بدون

 !نفر کشته هیپدرت رو  -

 :لب زد ناباورانه

 ؟یچ -

 :چشم دوخت و ادامه داد نازیرا برگرداند و به آزمان سرش مبل نشست. رهام لبش را تر کرد. آرام پلک زد و هم یرو وارفته

 ...پدرت کیشر -

حرف رهام به  دنیاالن با شن یپدرش کشته شده باشد. ول دیشک کرده بود که شا حتی و بود الٔ  خودش هم سو یتا امروز برا نازیآ

 .مبل نشست یمبل زد و وارفته رو یجان از تنش رفت. دستش را به دسته بارکی

 :دتنها لب ز و

 چرا؟ -
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که از استرس خشک شده بود را با فرو دادن آب  شیاز جا بلند شد و کنار رهام نشست. گلو طاقتیب نازینداد که آ یجواب رهام

 :لرزان گفت یصاف کرد و با همان صدا شیگلو

 هم داشت؟ کیکه شر کردیم کاریمن مگه چ یحرف بزن تو رو خدا! بگو چرا کشتنش؟ اصالً بابا -

 :شده بود، از جا بلند شد و داد زد یرهام عصب یانتهایکه از سکوت ب نازیسکوت کرد. آ گفت،یم نازیرا به آ جانیتا هم دیبا که رهام

 د؟یشناسیرو از کجا م کشیپدر من و شر د؟یدونیرو م نایکه ا دیهست ی! اصالً شما کگهیدِ حرف بزن د -

 :د و گفتبه کتفش ز یآروم یبرداشت سمت رهام و ضربه زیخ

 .با توام! حرف بزن -

 :زل زد و جواب داد د،یدرخشیم شتریب تیکه در عصبان نازیروشن آ یاقهوه یهاباالخره سرش را باال آورد و به چشم رهام

 .دونمیمن نم -

تر ز کوره در رفت و بلندجواب ا نیا دنیاز رهام بشنود، با شن یاکنندهجواب قانع ادیهمه داد و فر نیکه انتظار داشت بعد از ا نازیآ

 :داد زد

 دونه؟یم یپس ک ؟یچ یعنی -

 ستادیوسط ا یپله یآمد. رو نییها پاسرعت از پلهو آشفته شده بود، به یدر عمارت عصب دهیچیپ یادهایداد و فر یکه از صدا اوشیس

 :ها گذاشت و با خشم داد زدپله ینرده یو دستش را رو

 ه؟یواسه چ هاادیاد و فرد نیچه خبره رهام؟ ا نجایا -

 :برگشت و گفت ظینداشت، باغ یریبا اون وضع هم در حالش تاث اوشیاومدن س یبود و حت یکه عصب نازیآ

 ها؟ ن؟یهست یشده؟ شما ک یچ کنهینم فیمثل آدم برام تعر تونیکیصداها از منه. چرا  نیا -

 .اومد نییها پالهمحکم از پ یهابه هم گره خورد. با قدم شتریب اوشیدرهم س اخم

 :سر به رهام اشاره کرد و گفت با

 مگه نگفت؟ -

 د؟یاما شما خبر دار دونم؛ی. من پدرم مرده و خودم نمدیخوایاز جون من م یو چ دیهست یگفت پدرم کشته شده؛ اما نگفت که شما ک -

 ...بار هزارم یبرا نیا د؟یهست یشما ک ؟یچ یبرا

 :دیرا گرفت و با خشم غر شیبرداشت و بازو زیشده بود، سمتش خ یکالفه و عصب نازیآ فوق بلند یاز صدا گهیکه د اوشیس

 !نییپا اریصدات رو ب -
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دستش رو محکم دور هر دو  یهااجازه نداد و پنجه اوشیخورد و خواست عقب برود که س یتکان اوشیس یاز حرکت ناگهان نازیآ

 .کردیم شتریقفل کرد و هر لحظه فشارش را ب شیبازو

 :گفت یبا خشم، جد ختهیآم یصدا با

 ؛یالم تا کام حرف بزن یو جرئت نکن یکه تا آخر عمر الل بمون ارمیسرت م ییچنان بال ،یصدات رو باال ببر گهید بارهی یبه وهلل عل -

 ؟یدیفهم

 .کردینگاه م اوشیدرشت شده از وحشت به س یهاتنها با چشم نازیآ

دهد و به سمت باال بکشد.  یشتریبود، فشار ب شیهاپنجه انیرا که م نازیآ یرل شده بازوهاکنت یبا خشم اوشیباعث شد س سکوتش

 .زد هیفاصله گرفت و به ستون پشت سرش تک نیاز زم نازیآ یپا یهاحرکتش پنجه نیبا ا

 :دیلب غر ریز

 ؟یدیگفتم فهم -

 :گفت و آرام با عجز لب زد یآخ آرام د،یچیپ شیکه در بازو یتکان داد. از درد« آره» یبه نشانه یزده سروحشت نازیآ

 !دستم! ولم کن تو رو خدا -

 :انداخت و گفت ینگاه نازیبه آ زد،یموج م شیهاکه در چشم یتیباز کرد. با همان جد ناریبازوان آ انیدستش را م یهاپنجه یحلقه

 !ایدنبالم ب -

 یگونه روکه هر دو دستش را نـ*ـوازش یدر دلش افتاده بود، در حال یترس اوشیکه از س نازیها رفت. آبرگرداند و به سمت پله رو

 یبود و با نگاه ستادهیهنوز ا نازیتکان داد. آ« برو» یسرش را به معن ینگران به رهام نگاه کرد که رهام به آرام د،یکشیبازوهاش م

 :گفت یجد یبرگشت با لحن اوشیکه س کردیبه رهام نگاه م ینگران و دیبا ترد ختهیآم

 !گهید ایب ؟یستادیچرا هنوز اونجا ا -

 .سرعت به سمتش رفتبه د،یرا که د اوشیدرهم س یو ابروها یبرگرداند. نگاه جد اوشیرا سمت س سرش

 .ها باال رفتپله گذاشت و برگشت و از پله یهانرده یمطمئن شد، دستش را رو نازیکه از آمدن آ اوشیس

 .وارد اتاق شد؛ اما در را نبست نازیکارش رفت. آ زیسمت مبه راستکید، برگرد نکهیاتاق شد. بدون ا وارد

 .گرفت نازیرا سمتِ آ رخشمیحائل کرده بود، ن زیم یدر همان حال که دو دستش را رو اوشیس امد،یبسته شدن در که ن یصدا

 !ببند در رو -



 

 
65 

طاقت نداشت،  گریکه د نازیبسته شد. آ یآرام یدر با صدابه عقب برداشت نوک انگشتانش را آرام به در زد که  یقدم یحرف چیه یب

 :گفت یآرام یبرداشت و با صدا یقدم

 د؟یبزن یحرف دیخواینم -

 :داد. برگشت و گفت رونیرا بست و نفسش را ب شیهاآرام چشم اوشیس

 ؟یبدون یخوایم یچ -

 ...شما -

 دیحرفش پر انی! مدهیرا که از صبح تا به االن هزاربار پرس الیٔ  بپرسد؛ درست همان سو خواهدیچه م نازیآ دانستیخوب م اوشیس

 :نشود، گفت یتا عصب کردیتر مو هم آرام ترساندیهم م یرا تا حد نازیکه آ یو خشن یو با همان لحن جد

 !یبمون نجایا دیمهمه که تو با نیفقط ا ست؛یهستم مهم ن یمن ک -

 :دیرا باال داد و با شک پرس شیابرو یتا کی

 د؟یبا -

 :کوبنده جواب داد یتحکم و لحن با

 !دیآره! با -

*** 

 نازیآ

 :گفتم یو عصب دمیرو تو هم کش ابروهام

 ؟یکنینم فیمن تعر یخب چرا درست برا د؟یبا یچ یعنی -

 .به خودم اومدم اوشیحواسم باشه، باال رفته بود که با داد س نکهیا یب صدام

 !نییپا اریصدات رو ب -

 :و گفت دیتو هم کش شتریهاش رو بقدم عقب رفتم. اخم هیوردم و خ یکیکوچ تکون

 !ستیتو امن ن یبرا نجایاز ا ریغ ییچون هر جا ؛یمونیم نجایتو ا -

 :زدم و با ابرو بهش اشاره کردم و گفتم یشخندین ناخودآگاه

 تو امنه؟ شیوقت پاون -
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 .هام دوختوش بود. با مکث نگاهش رو به چشمپوزخند ر یزیآمموند که با حالت تمسخر خیهام مرو لب نگاهش

 ارنیسرت م ییچنان بال رون،یب یعمارت بذار نیگردان منتظر هستن که اگه پات رو از ا هینفر که چه عرض کنم، چند رون،یاون ب -

 .یشیم مونیخودت پش یکه از کرده و نکرده

گفت که نخوام  یزور قورت دادم. انقدر جدو با ترس بهو آب گلوم ر دمیترس آنهیگفت که  یو سرد تیحرفش رو با جد چنان

 نیرو چرا فقط ا نجایجز ا ییجاقتل پدرم و در خطر بودن من، هر دونه؟یرو از کجا م هانی! اما اگهیاحتمال بدم که دروغ م درصدهی

زد و  یترس رو خوند که پوزخند من بود. انگار از نگاهم یهنوز رو شی. نگاه جددمیترسیهم م ودشکم داشتم از خکم دونه؟یم

 :گفت

 ؟یحرفم رو باور نکرد -

سرم  ییبال خواستیو م گفتیداشت دروغ م دی. شاشناختمشیهاش رو باور کرده بودم؟ نه! باور نکرده بودم؛ چون نمحرف واقعاً

 !ارهیب

 .ابروش رو باال داد یتکون دادم. تا« نه» یرو آروم به نشونه سرم

 دوست داداشت محمدم؟ اگه بگم من یحت -

 :و آروم لب زدم ستادمیهام گرد شد. صاف سر جام ااسم محمد، چشم دنیشن با

 محمد؟ -

 .زد هیپشت سرش تک زیشلوارش برد و به م بیرو تو ج هاشدست

 مگه نه؟ گه،یآره محمد! داداشته د -

 :زده جلو رفتم و گفتماشته باشه، ذوقازش د یخبر دیشا نکهیاسم محمد، جون گرفته بودم و با فکر ا دنیکه با شن من

 ؟یدار یآره. تو ازش خبر -

 .تکون داد دییٔ  به نشونه تا یسر تنها

 ؟یدونیتو م اد؟یم یکجاست؟ ک -

 :کرد و گفت ی. پوفدیلبش کش یهاش رو به گوشهشصت و اشاره انگشت

 .گرگان -

 .جاستنیدور از ا یلیگرگان کجاست؛ اما از اسمش مشخص بود خ دونستمینم

 ؟یتو دوست محمد -
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 یعصب یبزنه؛ اما سکوت کرد و با نگاه یسرعت برگردوند سمتم. دهن باز کرد تا حرفبست. سرش رو به تیرو با عصبان هاشچشم

 :آلود بهم چشم دوخت و با تحکم جواب دادو حرص

 !آره -

 .بود نیحرفش رو باور نکنم و درستش هم هم دادیبهم دستور م عقلم

 :و به زور فرو دادم با لحن آروم گفتمگلوم ر آب

 .... اما توشناختمیمحمد رو م یهامن تمام دوست -

محکم به سمتم اومد. و دستش رو  عیقدم سر هی. دمیچسب واریم که به د*ـنهـیس یدستش رو زد رو یرو کامل نزده بودم که آن حرفم

 .م نگه داشت*ـنهـیقفسه س یمحکم رو

 :گفت تیم دوخت و با همون جدهارو به چشم شیجد نگاه

 .گمیم گهید بارهیرهام گفت و خودمم  -

 .کنار سرم زدم و آب گلوم رو قورت دادم واریهام رو آروم به دو سردش چشم دوختم. پشت دست یجد یهابه چشم یحرف چیه یب

 رهام بهت گفت که پدرت رو کشتن؛ درسته؟ -

 :ه ادامه دادباز و بسته کردم ک« آره» یرو به معن هامچشم

 پدرت اون رو کشته؟ کیگفته شر -

 :گفت یو عصب یجد یهاش گرفت و با صداپنجه ونیتکون دادم که با خشم فکم رو م« آره» یسرم رو به معن دوباره

 ؟یهست یدنبال چ گهیرو رهام گفته، د ایقضا نیها؟ در ضمن، اگه تموم ا ؟یکنیباز و بسته م یهات رو همگه؟ چرا چشم یزبون ندار -

 یکه قراره اون عل یکس اوشمی. من سستمیدوست برادرت هم ن یپدرت رو کشته و قصد داره تو رو هم بدبخت کنه. من حت یعل

اول گوشزد  نی. فقط از همرهیگیجلوت رو نم ی! کسیبرو هر ،یعمارت بر نیاز ا یخوایبشونم. حاال اگه م اهی*ـوث رو به خاک سـید

 گهینبرده و د تیاز آدم ییکه بو یاون آدم شیپ برنتیروت و م زنیریهزار نفر م رون،یب یعمارت بذار نیاگه پات رو از ا کنم؛یم

 !هم نه مشخصه و نه برام مهمه درصدهی یحت اد،یبه سرت م ییچه بال

 .عقب رفت و به در اشاره کرد قدمهی

 .یبر یخوایکه م ییجاهمون رسونتتیبه رهام بگو؛ م ،یبر یخوای! مرونیاالن هم برو ب -

 .گرفتم واریکنم رو از د شتریم رو باهاش بچسبونده بودم تا فاصله واریعقب رفت، کمرم که محکم به د تا
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خودم حس  یرو رو نشینگاه خشمگ ررسیش بود؛ اما هنوز تمشت شده یهارو بدون صدا دم و باز دم کردم. نگاهم به دست نفسم

 .کردمیم

 .بهش انداختم نگاهی صلٔ  . سرم رو باال آوردم و مستادیکوبیم م*ـنهـیس یرو به قفسهاز ترس محکم خودش  قلبم

و تحکم  تیاشاره کرد. با همون جد رونیدر رو باز کرد و به ب رفت،یسمت در م یمحکم یهاکه با قدم یرو ازم گرفت و در حال روش

 :گفت

 !رونیب -

 نجایاز ا نکهیاز ا دمیترسی. مرمیبگ یدرست میکنم و تصم یهمه فکر، خال نیز اکردم ذهنم رو ا یپشت سر هم پلک زدم و سع چندبار

باعث  نکهیازش خوف دارم؛ بدتر ا دهیکه ند فتمیب یو تو چنگال مرد ادیبه سرم ب زنهیازش حرف م اوشیکه س ییبرم و همون بال

 !قتل پدرم هم شده

 

 .روز هم نگذشته، اعتماد کنم هی یحت مونییکه از آشنا یاوشیبه س تونستمینم یطرف از

 یاون دیخونه نگه داره. شا نیکه من رو تو ا زنهیم نیا یها رو براحرف نیدروغه و تمام ا اوشیس یهاحرف دیکه شا گفتیم عقلم

 .کرده یساز تیترسوندن من شخص یرو فقط برا یفرض کیخودشه و اون شر ارهیسرم ب ییکه قراره بال

آروم سمت در  یهاانداختم و با قدم ینگاه کرد،ینگاهم م تیهاش تو هم بود و با همون جدکه هنوز اخم اوشیبرگشتم و به س آروم

 یاسرعت از کنارم رد شد. تنهاومد. در رو بست و به رونیمحکم و بلند از اتاق ب قدمهیاومدم، پشت سرم با  رونیرفتم. از اتاق که ب

 .ستادیسمتش برگردوندم. کنار محافظ پله ا رفت. سرم رو آروم به هابهم زد و سمت پله

 :باال داد زد نیکرد و از هم لیها زد و سرش رو به جلو مانرده یرو به رو هاشدست

 !رهام -

 .دیبه گوش رس اومد،یها مرهام که به سمت پله عیبلند و سر یهاقدم یصدا

 جانم داداش؟ -

 .خوادیرو ببر هر جا که م نیا -

تعجب  اوشیاز صداش مشخص بود که از حرف س یول دم؛یدیبودم، رهام رو نم ستادهیا اوشیپشت سر س یتاهکو یبا فاصله چون

 .کرده

 اوش؟یس یمطمئن -

 :و تحکم جواب داد تیبا جد ختهیآم یبا لحن اوشیس
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 .بره خوادیکجا م نمیآره رهام! ببرش بب -

 .نگاه کردم شیآلود و جداخم رخمیانداخته بودم باال گرفتم و به ن نییرو که تا االن پا سرم

 :گفت یارفتهلیتحل یناچار با صدا رهام

 !چشم داداش -

کردم  شیبه سمت اتاق رفت. با نگاهم تا داخل اتاق همراه یحرف چیبه من انداخت و بدون ه ینگاهمی. ندیکفش چرخ یپاشنه یرو

 .هام ناخودآگاه بسته شددر اتاق، چشم دنیکوب یو با صدا

پله  نیاول یکه رو یها در حال. رهام کنار پلهرفتم نییها پاتند از پلهها رفتم. تندسمت پلهنثارش کردم و به یاوونهیلب د ریزحرص  با

 .انداخت ینشسته بود، به من نگاه

 :دیو شک پرس دیلحن پر از ترد با

 ؟یبر یخوایم یمطمئن -

 کردمیبود که فکر م ینگاهش جور داد؛یم یپر از نگرانش به دلم حس بدو  رهیو برگشتم سمتش. نگاه خ ستادمیآخر ا یپله یرو

رو برام  ییهاقتیکه تازه شناخته بودم و حق ییهابه آدم تونستمیرو گرفته بودم و نم ممیرفتن اشتباهه؛ اما من تصم یبرا ممیتصم

 .دروغ، اعتماد کنم ایدرسته  دونمیگفتن که نم

 :. جواب دادمفتهیگاهم به نگاه مطمئن و نگرانش ندوختم تا ن نیرو به زم نگاهم

 .هاتون رو باور کنمحرف تونمیمن واقعاً نم -

 ...اما -

 :گفتم یسرم رو باال گرفتم و با لحن ملتمس سرعتبه

 .تا برگرده مونمیخودمون و منتظر داداشم م یخونه رمی! ممیتوروخدا بر -

 .دیبه داخل موهاش کش یداد و چنگ رونیش رو بمصمم هستم، کالفه نفس ممیتصم یرو دید یوقت

 .یلیباشه! هرجور ما -

 .رو برداشت چییها رفت و سووسط مبل زیم سمت

 :رو سمتم گرفت و گفت رخشمین ز،یخمیهمون حالت ن تو

 .میبر -
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 رونیمارت که برفتم. از ع رونیپشت سرش ب درنگیمبل برداشت و سمت در رفت. ب یدسته یو کتش رو از رو ستادیصاف ا و

 .شدم رونیب طیمح ییبایز خِیدوباره م م،یزد

 کردیم زشیداشت تم میباغچه بود و رح یافتاد که تو یدرنگیرفتم. سر برگردوندم سمت راست که نگاهم به اسب سف نییها پاپله از

 .زد که اسب برگشت ی. رهام سوتدادیقشنگ تکون م یلیدمش رو خ یو هر از گاه

 :زده گفتمقحرکت ذو نیا از

 !اسبِ توئه؟ چقدر باهوشه -

 :و گفت دیخند رهام

 .اسب سوت نزدم یمن برا -

 .همون لحظه نگهبان بدوبدو سمتمون اومد و

 بله رهام خان؟ -

 !اریرو ب نمیماش -

به سمت  گفتیم یبلند« چشم»که  یگرد کرد و در حالبهمون عقب دهیو نرس دیرو قاپ چییرو سمتش پرتاب کرد. تو هوا سو چییسو و

 .دیدو نگیپارک

 :نگاهش رو از اسب گرفت و به سمت من برگشت و جواب داد رهام

جلو  ادیب عیداده که هر وقت سوت زد، سر ادیبهش  اوشیکه سوت زد. س اوشهی. االن هم فکر کرد ساوشهیاسب س ست،یاسب من ن -

 .پاش

 :زورو افتادم و با خنده گفتم ادی هوی

 زوروئه؟ اوشیمگه س -

 :کرد و گفت یاخندهتک هامر

 .ومدیکه من سوت زدم، فقط برگشت و سمتم ن یدی! ددیشا -

کامل برگردم، کمرم رو به عقب  نکهی. کنجکاو شدم. بدون اکردیحرف، نگاهش به پشت سر من و به باال نگاه م نیگفتن ا نیدر ح و

 .برگردوندم و به باال نگاه کردم
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ها زده بود و هاش رو به نردهداده بود و دست هیبالکن تک رنگدیسف یهاکن بزرگ اتاقش به نردهبال یافتاد که تو اوشیبه س نگاهم

من رو که  رهی. نگاه خکردیاز نگاهش دور نشده بود، به من و رهام نگاه م یاچندساعت واسه لحظه نیکه تو ا یتیبا همون جذبه و جد

 .و رفت داخل دوندروش رو برگر د،ید

 ادهیپ نیاز ماش ارهیرو ب نیکه رهام بهش دستور داده بود تا ماش ینگهبان من و رهام ترمز کرد یپا یجلو یرنگیمشک نیماش زمانهم

 .رو بست نیدر ماش شگهیبا دست د بست،یوسط کتش رو م یدستش دکمه هیکه با  یشد. در حال

 :رو سمتش گرفت چییسمت رهام و سو برگشت

 !آقا دییبفرما -

سوار شد که دوباره نگهبان در رو  یحرف چیبرگشت و در رو براش باز کرد. رهام بدون ه عیگرفت که نگهبان سررو  چیسو رهام

 .بست

به سمت نگهبان  ییرونشستم و برخالف رهام با خوش نیمن باز کنه. پشت سرش رفتم. در رو باز کرد و تو ماش یتا در رو برا دیدو

 .در رو بست. رهام هم حرکت کرد «ستفهیوظ»لبش نشست و با گفتن  یرو یبرگشتم و تشکر کردم که لبخند محو

 شتریدلم ب یاومدن از عمارت دودل رونیاشتباه کردم از دلم نرفته بود و با ب گفتیکه م ی. هنوز همون حس بدمیزد رونیعمارت ب از

 .نگران بودم هم سرد شد و هم عرق کرد ایاسترس و  یکه وقت شهیهام مثل همشد. کف دست

خودم  شیو پ دمیرسیم اوشیس یهاچرا؛ اما تازه داشتم به حرف دونمیرو به رهام دوختم. نم شمیو نگاه پر از تشو سربرگردوندم

 !که دروغ نگفته دادمیدرصد احتمال م هی یحت

باعث مرگ  یه و حتبرسون بیوجود داشته باشه و بخواد به من آس ه،یگفته بود اسمش عل اوشیبابام که س کیواقعاً همون شر دیشا

 .پدرم هم شده

 .رو بودبهرهام به رو یزدهزده سمتش برگشتم. اما نگاه وحشتترمز کرد. وحشت یفکرا بودم که رهام به طرز وحشتناک نیهم تو

دم و چسبون یبه صندل شتریزدم و خودم رو ب یبلند غیزده جافتاده بود، وحشت نیکه کنار ماش یزن دنینگاهش رو گرفتم. با د رد

 .گرفتم نیماش شهیدستم رو محکم به ش

 :لب زمزمه کردم ریز

 !ابوالفضل ای -

سرعت سمت کمربند زمان دستم رو بهگذاشت که هم رونیپاش رو ب هیرو باز کرد.  نیسرعت کمربند رو باز کرد و در ماشبه رهام

 :بردم تا باز کنم که داد زد

 !این رونیب -
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 :بهش انداختم که با حرص گفت یس نگاهخوردم. با تر یدادش تکون بد از

 نشو؟ ادهیپ -

 .داشبورد به سمتم پرت کرد یرو از رو شیگوش و

 .یشینم ادهی. خودت اصالً پاوشیبه س یزنیافتاد، زنگ م یهر اتفاق -

تم و خودم رو جلو گرف مزدهخیسرد و  یهاپاهام افتاده بود رو تو دست یکه رو ی. گوشدیشد و سمت همون زنه دو ادهیسرعت پبه و

 .نمیتا بتونم بهتره جلو رو بب دمیکش

 .رنگ نگاه کردم یون مشک نیسرعت برگشتم و به ماشبلند شد. به نیکنار ماش یترمزشین یصدا زمانهم

 .سمت رهام دنیشدن و دو ادهیپ نیسرعت برگشت. دوتا مرد از ماشبه د،یترمز رو شن یکه صدا رهام

. وحشت تموم ومدنیکمک کردن ن یمشخص بود که برا قیسمت رهام گرفته بودن، دقمرد و اسلحه که بهاون دوتا  یگنده کلیه از

. شدنیم کیقدم، به رهام نزدبهکه قدم کردمیکه رنگ وحشت گرفته بود، به اون دو مرد نگاه م یجونم رو گرفته بود و تنها با نگاه

 .تونستمیاما نم رون؛یبرم ب خواستمیشده بود. م جونیرس پاهام بمرد در گردش بود. از ت دومن و اون  نینگاه رهام ب

 .زد شیکنار یبرگشت و با دست به بازو نیاز همون مردا سمت ماش یکی یطور ناگهان به

 !عیبرو سراغش. سر نه؛یدختره تو ماش -

دستم رو تو  رم،ینگاهم رو از اون دو بگ نکهیبدون ا د،یلرزیم کلمیکه از ترس تمام ه یبرگشته بودن. در حال نیسمت ماشدو به هر

 .بردم نیهوا به سمت قفل ماش

 یزد. با صدا شونیکیسرعت از جاش بلند شد و با پشت اسلحه محکم به پشت کمر اون دو نفر استفاده کرد و به یپرتاز حواس رهام

 .چسبوندم یو خودم رو به صندل دمیکش غیپردرد اون مرد ج ینعره

رهام و اون  ادیدادوفر یبرداشتم. صدا نیرو از کف ماش یحرف رهام افتادم. به سرعت خم شدم و گوش ادیاد که از دستم افت یگوش

 .بود دهیچیدوتا مرد تو فضا پ

حرکت دستش که اسلحه داشت رو گرفت و با زانو محکم به شکمش  هیرو بلند کردم. مرد به سمت رهام هجوم برد که رهام با  یگوش

 یمشت محکم اد؛یبرداشت و تا رهام به خودش ب زیبه سمت رهام خ یافتاد. مرد دوم نیزم یرو ید و با داد بلندش نیزد که نقش زم

 .به فک رهام زد

 .سرم آوار شد یرو ایصفحه قفل دن دنیرو روشن کردم و با د یسرعت صفحه گوشندونستم و به زیصبر رو جا گهید

 .رد به سمت رهام رفتن و نامردانه رهام رو به باد مشت و لگد بسته بودنهر دو م بارنیسرم رو باال آوردم. ا زدهوحشت

 :از مردها برگشت و داد زد یکیانداخته بود، بلند شد که  نیزم یخودش رو به حالت غش رو هیاول ینقشه یکه از رو یزن
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 .نیبرو دختره رو بنداز تو ماش ؟یکنیما رو بروبر نگاه م یدار یستادیچرا مثل مجسمه ا -

 .چوندیسرعت دست هردو روگرفت و پو به زدیکه داشت حرف م یحرکت پاش رو باال آورد و زد تو شکم مرد هیبا  رهام

و رهام رو به سمت خودش کشوند و با آرنج  دیکش رونیسرعت دستش رو از دست رهام بتر از رهام بود، بهدرشت کمیکه  یمرد اما

 .دیچیاز درد رهام تو فضا پپر  ادیبه کمرش زد که فر یمحکم یضربه

داشبورد برداشتم. حدسم درست بود و خود  یرو از رو یبه سرعت گوش اوشه،یس نکهیا دیبلند شد. به ام یگوش یصدا زمانهم

 :بلند گفتم یو لرزون شیبزنه و با لحن پر از تشو یجواب دادم. اجازه ندادم حرف عیبود. سر اوشیس

 !تو رو خدا ایب اوشیس -

 :دیچیپ یتو گوش اوشید سبلن یصدا

 شده؟ یچ -

 ...حمله کر -

 زیراننده خ یاز دستم افتاد. به سمت صندل یزدم و گوش یکوتاه غیخورد. ج شهیبه ش یمحکم یتموم نشده بود که ضربه حرفم

 :زل زده بود بهم و داد زد شهیدرهم از پشت ش یها. زن با اخمبرداشتم

 !ونمرو بشک شهیباز کن در رو تا نزدم ش -

 .فتمیراننده زدم تا تعادلم رو نگهدارم و ن یصندل یلرزونم رو به پشت یهادست

 دهیهاش کشکه دور تا دور چشم یاداشت و با اون سرمه یاهیدرشت س یهادرشت شده از ترس به اون زن که چشم یهاچشم با

 .تر شده بودبود، ترسناک

 رفت،یکم داشت از هوش مافتاده و کم ریگ کریپاون دوتا مرد غول نیرهام که ب دنی. با دهیرهام در چه وضع نمیبرگردوندم تا بب سر

 .از قبل شد شتریترسم ب

 :تر از قبل داد زدضربه زد و بلند شهیتر به شمحکم بارنیگلوم رو به زور قورت دادم. زن دوباره و ا آب

بره. باز کن!  ادتی هایچموش باز نیا گهیکه د ارمیبه سرت م ییبال نفهم. باز کن در رو. اگه خودم در رو باز کنم، یباز کن دختره -

 !االی

 .نمیبب ابونیخ چیرو از پ اوشیس نیماش دیپشت سرم نگاه کردم تا شا یبه جاده دوارانهیام زد،یکه م ییادهایفروبه داد اعتنایب

تو پهلوم  یدم که به ضرب خوردم به در و درد بدبر زیو به سمت در پشت سرم خ دمیدل کشاز ته یغیج شه،یشکستن ش یصدا با

 .و قفل در رو باز کرد دی. زنه دستش رو از پنجره به داخل کشدیچیپ
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 .زن بهم نرسه نکهیا دیبه ام کشوندم؛یبه عقب م ی. خودم رو هدمیلرزیم حبس شده بود. به وضوح م*ـنهـیتو س نفس

 :گفت ظیمچ دستم رو گرفت و با غ انهیش رو کشوند داخل و وحشکه در رو باز کرد، خم شد و تا کمر خود نیهم اما

 !احمق یدختره نمیبب رونیب ایب -

 :داد رهام بلند شد یصدا

 ...ولش کن اون رو عوض -

 .میرو نگاه کرد رونیو ب میجلو برگشت یشهیزمان به سمت شرهام قطع شد. من و زن هر دو هم یگلوله بلند شد و صدا کیشل یصدا

از اونها بود، دستش رو کامل دور کمر مرد حلقه کرده بود  یگید یکیبا  یکاراز مردها رو زده بود و در حال کتک یکی ییگو که رهام

که به قصد زدن رهام بود و درست هم به کمرش  یاگلوله کی. اما با شلادیاز پا در ب دیتا شا زدیتو شکمش م یپدریپ یهاو مشت

 .هاش از درد درشت و به خون نشسته بوداز دور مرد باز شد. چشم جونیرهام ب یهااصابت کرد، دست

 .افتاد نیزم یو رهام رو به سمت چپ هول داد که رهام به پهلو رو ستادیسرعت صاف ابه مرد

 نیبه صورت زن زدم و به ضرب از ماش یشد که ضربه محکم یچ دمیحال رهام، نفهم دنیاز وحشت درشت شده بود. با د هامچشم

 .شدم ادهیپ

قدم عقب  هیزدم و با ترس  نی. دستم رو به کاپوت ماشستادمیاما با برگشت هر دو مرد به سمتم سرجام ا دم؛یدو سمت رهام دو به

 .رفتم

تهوع افتاده بود، انداختم. نگران رهام بودم. از ترس حالت نیزم یهاش بسته بود و روکه چشم یاون دو مرد و رهام نیرو ب نگاهم

 !بودم گرفته

به اطراف انداختم؛ اطرافمون همش کوه بود  یجونیبه عقب برداشتم. نگاه ب یزده قدمسمتم برداشتن. وحشت یزمان قدممرد هم دو

 .شدیجاده رد نم نیاز ا یهم کس بارهی یسال دیکه شا میبود یریو درست تو مس

دستش بهم برسه، برگشتم و به سمت  نکهیزدم و قبل از ا یبلند غیبه عقب برداشتم که زن به سمتم هجوم آورد. ج یاگهید قدم

 .دمیدو نیماش ریمخالف مس

 .دیچیساکت جاده پ یزن تو فضا ادیفر یصدا

 .ریدختره رو بگ نیا ای! مراد! بسایوا گمی! بهت مسایوا -

 .انیدنبالم ب نیبا ماش خواستنیم نیقیشدن. حتم به  نیدها سوار ماشچقدر باهام فاصله داره. زنه و هردو مر نمیعقب برگشتم تا بب به

 .دیچیتو زانوهام و مچ پام پ یافتادم. درد بد نیزم یخورد و با زانو رو یلحظه، پام محکم به سنگ نیهم تو
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 یجلو نیزمان ماشدستم رو محکم به مچ پام گرفتم که هم یهام افتاد. پنجهشونه ی. شال روختنیر رونیشال ب ریآشفته از ز موهام

 .شد ادهیترمز کرد و زن پپام 

دستش رو به پشت  امیشد به سمتم هجوم آورد و تا به خودم ب ادهیبود، تا پ یاز دست من کفر یلیدرد سرم رو باال گرفتم. زن که خ با

 شتریکه به صورتم زده شد، دردم رو ب یمحکم یلیشد. س دهیسرم برد و موهام رو چنگ زد که از شدت حرکتش سرم به عقب کش

 .کرد

 :دیچیخشم آلود زن تو گوشم پ یصدا

 !دارم برات ؟یکنیکه از دست من فرار م -

 :بود، بلند شد نیکه تو ماش یمرد یصدا

 ...ینرس یکیتا  االیدِ  -

 .از پشت سرم بلند شد نیباز و بسته شدن در ماش یو صدا یترمز شین یرو کامل نزده بود که صدا حرفش

 :ا حرص زمزمه کردگفت و ب «یلعنت»لب  ریبا حرص ز زن

 .اومدن -

 :به بازوم زد و داد زد یچنگ

 !بلندشو -

درد پهلوم مانع شده بود که بتونم  یطرف درد پام و از طرف هی. از دیچیتو مچ پام پ یاحرکت از جا بلندم کرد که درد کشنده هی با

 .برگشتم جونیاومد. ب یبلند یهاقدم یخودم رو درست نگه دارم. صدا

 .شد دهیاز پشت کش شقهیو تا خودش بخواد سوار شه  نیهُلم داد تو ماش انهیوحش زن

 :دیچیتو فضا پ اوشیخشن س یصدا

 ؟یزود نیکجا به ا -

و اون دو مرد که جلو نشسته  دنیدو نیهم به سرعت به سمت ماش دیهُل داد احمد و سع ابونیسمت چپ خحرکت زن رو به هی با

 .دنیکش رونیب نیزور از ماشبودن رو به

 :دیبهم انداخت و آروم پرس ینگاه ش،یهم و نگاه جددر یهابه سمتم برگشت و با همون اخم اوشیس

 ؟یخوب -
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 ییکه گو اوشیبزنم، س یبزنه. تا خواستم حرف اوشیکه قصد داشت با چوب به سر س ینگاه من به پشت سرش بود و به همون زن اما

 هوشیب نیزم یرو یبه صورت زن زد که به طرز بد یمحکم یپشت دست ضربهاز نگاهم متوجه شده بود، به ضرب برگشت و با 

 .افتاد

 :دیبه سمتم برگشت و پرس اوشیس

 رهام کجاست؟ -

 کی. تونستم خودم رو نگه دارم و نزددیکش ریشدم که مچ پام ت ادهیپ نیاز ماش زیخ هیرفت و با  ادمیرهام، حال خودم رو  یاداوری با

 .دور کمرم حلـ*ـقه شد اوشیس یهاکه دست فتمیب نیزم یبود به پهلو رو

 ییو خشم سرخ شده بود و ابروها تیکه از عصبان رنگیاجفت چشم قهوه هیاز ترس درشت شد. سرم رو باال آوردم که با  هامچشم

 .که بد فرم تو هم رفته بود، مواجه شدم

 .دمیکش رونیخودم رو از بـغـ*ـلش ب اوشیاز نگاه خشن س ییرها یدادم و برا رونیب یم رو به سخت*ـنهـیحبس شده تو س نفس

و  دیکه اون دو نفر رو که به خاطر ضربات سع دیکه با نگاهم احمد و سع یگرفتم و در حال نیحفظ تعادلم دستم رو به در ماش یبرا

 :کردم آروم گفتم یهمراه بردن،یم نیرو تا ماش اومدنیکم داشتن از پا در ماحمد کم

 !خورده ریرهام ت -

 :دیچیتو فضا پ اوشیبلند و خشن س یصدا

 ؟یچ -

 .نگران سمتم اومد دی. سعدیکه رهام افتاده بود دو یسرعت به سمتگرد کرد و بهبزنم. عقب ینداد من حرف اجازه

 شده؟ یچ -

 .بزنم ینشستم. تا خواستم حرف نیزم یجا روتو پاهام نمونده بود، همون یجون گهیکه د یحال در

 :بلند شد اوشیاد سد یصدا

 ...آمبوالنس د؟یسع -

*** 

که  یمرغاز تخم یمیبه پام که حجم عظ یوارتو هم و چندش یافهیکه با ق ی. در حالدمیکش رونیب یحرص مچ پام رو از دست زر با

 :گفتم یآلودحرص یبا صدا کردم،یبود رو به خودش اختصاص داده بود نگاه م یگل زردسته

 .خب رهیگیبد م یام بو! االن پیاه زر -
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 :گفت داشت،یمرو بر لشیکه وسا یدر حال یزر

 !دردت به خدا قسم ی( دوایدرمان یاهیمرغ با روناس )گخورده بود. تخم چیخانوم جان! پاتون پ -

 .شدیمرغ رو به پام زد، حالم بد متخم نکهیا یادآوریجمع شد. از  مافهیباال گرفتم. ق کمیکردم. پام رو  یپوف

 :گفتم یرهام افتادم. نگران رو به زر ادی

 .ازش رفته بود یلیحال رهام چطوره؟ من نگرانشم؛ خون خ ینیبب اوشیبه س یزنگ بزن شهیم یزر -

 :از جاش بلند شد و گفت یزر

 !بختسر من بد یرو شهی. برگرده خونه آوار مشهیم یزنگ زدم. اگه دوباره زنگ بزنم، آقا عصب شیپ ساعتمیخانوم جان ن -

 .زنگ بزن دیسع ایخب به احمد -

 :سمت آشپزخونه رفت و گفت به

 .دنیبه اونا زنگ زدم؛ جواب نم -

 :حرص گفتم با

 کنم؟ کاریپس من چ -

 .رونیعمارت بزن ب نینکن؛ خودت رو جمع کن و از ا یشما کار -

 .به سمت صدا برگشتم سرعتبه

 .بلند و محکم سمتم اومد یهازده بود. با قدم درهمش به من زل یهاو اون اخم یجد یبا نگاه اوشیس

 ؟یریچرا نم ؟یبر نجایاز ا یخواستیمگه نم -

 یخم شدم سمت پشت فتم،ین نکهیا یبلندم کرد که برا عی. خم شد و چنگ انداخت به بازوم و از جا بلندم کرد. انقدر سرستادیسرم ا باال

 .مبل کردم یمبل و دستم رو حائل پشت

 .سر رهام اومده ییبفهمم که چه بال شیآلود و عصباز نگاه اخم دی.گردوندم تا شایهاش مچشم نیس نگاهم رو بو تر ینگران با

 .فکرا بودم که به سمتم خم شد و دستم که حائل مبل بود رو محکم گرفت نیهم تو

 :شده تو صداش گفت کنترل یهاش رو دور بازوم حـ*ـلقه کرد و باز هم شروع به فشار دادن کرد. با خشمدو دست هر

 نجا؟یا یچرا برگشت ؟یبر یخواستیمگه نم-

 :آروم اما نگران لب زدم صدای با و گذاشتم کنار رو ترس الشٔ  به سو توجهیب
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 ...رها -

 .که زد، الل شدم یادیرو کامل نزده بودم که با فر حرفم

گوشه  یبود که رهام رو بفرست نیفقط دردت هم نجا؟یا یچرا باز اومد ؟یبر یخواستیرهام! جواب من رو بده! مگه نم یرهام ب -

 دنبالت؟ فتنیو ب رونیب یهزار نفر منتظرن تا تو بر رونیمگه بهت نگفتم اون ب مارستان؟یب

 لیهاش گرفت و سمت صورت خودش ماپنجه ونیکرد. با خشم فکم رو م ترشینزدم که انگار سکوتم جر یکردم. حرف سکوت

 .کرد

. با خشم دیکوب یم م*ـنهـیسرعت خودش رو به سش گذاشتم. قلبم به*ـنهـیس یقدم جلو رفتم و دستم رو رو هیناخوداگاه  زدهوحشت

 :دیغر

 شد؟ی! حاال چیبرم که خوب زبون داشت خوامیبرم، م خوامیم یگفتیکفش و م هیتو  یاون موقع که پات رو کرده بود ؟یچرا الل شد -

 ؟یالل شد

 :نلرزه، گفتم کردمیم یکه سع ییا صدارو کنار گذاشتم و ب ترس

 !یگیدروغ م کردمیفکر م -

 زد،ینفس مکه نفس یدر حال دیلبش نشست. فکم رو رها کرد و روش رو ازم گرفت که در سالن باز شد. سع یرو یعصب پوزخند

 .وارد شد

 .تو انبار مینفر رو هم برد۳آقا اون  -

 :اشاره کرد دیبه سع تیبا همون جد اوشیس

 ه؟یچه حال نیا -

 :تو هم رفت و با حرص گفت دیسع یهااخم

بود که نگو. جون من و  یا*ـطهـیخانوم المصبا قد خر زور داشتن. اون زنه که از همه بدتر بود؛ چنان سل نازیآقا بالنسبت شما و آ -

 .مشونیببند میها در اومد تا تونستبچه

 :تکون داد و گفت یسر اوشیس

 .یبر یتونیباشه. م -

 :گفت یرو به سمتم گرفت و با لحن مصمم و جد دشیهم به سمتم برگشت و انگشت تهد اوشیرفت. س رونیگرد کرد و بعقب دیسع

 .االن هم رفتنت رو کامل کن ،یو رفت یبر یخواستیجور که م! هموننمتیبب نجایا خوامیبرگشتم نم -
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 :عزمم رو جزم کردم و بلند گفتم به من بزنه به سمت در سالن رفت. یحرف یاجازه نکهیا بدون

 .بمونم خوامیم -

 :ادامه دادم یمکث با

 .... تا اون موقع هم تو ساختمون مستخدمرمی. محمد که اومد، من هم مادیکه محمد م یحداقل تا وقت -

شده بود، به من زل  نیگخشم شتریکه ب یاز قبل تو هم رفته بود و نگاه شتریکه ب ییهابا اخم رو کامل نزده بودم که برگشت حرفم

 .زد

 :به سمتم اومد. بلند گفت یمحکم یهاقدم با

 ؟یبر یو هروقت خواست یایب یهتله که هروقت خواست نجایا یفکر کرد -

 :جلو صورتم تکون داد واردیش رو تهدو انگشت اشاره ستادیا رومبهرو

 نیهم ایو  رونیب یخونه بذار نیپات رو از ا ینگفتم، حق ندار و تا هروقت من یمونیم نجایا ای! تو گمیم یچ نیخوب گوش کن بب -

 .یکنیپشت سرت رو هم نگاه نم گهیو د یریاالن م

 :گفتم یاز حرفش زورم اومد. نتونستم ساکت بمونم و شاک بارنیا

 بمونم؟ نجایا یمگه من عروسکتم که تا هروقت تو خواست -

 ؟یمن گفتم عروسکم -

 شت؟رو ندا یمعن نیحرفت هم -

 :زد یشخندین

 !یدار فیپس کر هم تشر -

 :هام رو به پهلوم زدم و گفتمدست ظیغ با

 !درست صحبت کن ؟یچ یعنی -

هام گرفت و با قدم جلو اومد و نگاهش رو با مکث از دست هی. انداخت یهام که به پهلوم زده بود، نگاهبه دست یهمون نگاه جد با

 .هام دوختبه چشم تیجد

پس به  ؛یریبگ میکه خودت تصم دمیاجازه رو م نیا ی. وقتیریاالن م نیهم ای یریو تا من نگفتم، نم جانیا یمونیم ایمن گفتم  -

من پام  نکهیقبل از ا ،یبر ی. خواستیفکر کن یبرگردم، وقت دار ی! تا وقتیخود دان گهی. حاال دکنمیعروسک بهت نگاه نم هیچشم 
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 دمیاجازه نم ،یبه رفتنم داشت میاگه تصم یحت ،یعمارت بود نیصورت اگه برگشتم و هنوز تو ا نیا ری. در غیریرو تو عمارت بذارم، م

 !گفتم یچ یمتوجه شده باش دوارمی. امرونیب یپات رو بذار

 .اما جلو دهنم رو گرفتم «یگفت یچ دمی! فهمینفهم خودت»باز کردم تا بگم  دهن

 .دیرفت و در رو پشت سرش محکم به هم کوب رونیلند از سالن بمحکم و ب یهاگرد کرد. با قدمعقب یحرف چیه یب

 :لب زمزمه کردم ریحرص ز با

 !بپره یکیبه  خوادیم ی! همونهیسگ م نیاحمق! ع -

 :دمیبه رهام بود، با تعجب پرس هیشب یلیکه خ یدختر دنیاز پشت سرم اومد. برگشتم و با د یاخنده زیزریر یصدا

 ؟یهست یتو ک -

 :و گفت دیخند زیر

 !من خواهر همون سگم -

 :انداختم که گفت نییحرفش از خجالت قرمز شدم و سرم رو پا نیا با

 .من خودم حرفت رو قبول دارم ؟یکشیخجالت چرا م -

 .دیچیش تو فضا پخنده یحرفش با چشم گرد شده از تعجب نگاش کردم که صدا نیا با

 .مبل زد یو به پشت هاش از هم باز کردمبل انداخت و دست یرو رو خودش

 .دمیداداشم رو شن یحرفا -

 :گفت یاما جد میرو برگردوند سمتم و با لحن مال سرش

 .کنم یحرفم تو دلت رو خال نیبا ا خوامینم -

 :دیپرس یبا کنجکاو ختهیآم یکرد و با شک یمکث

 بود؟ یاسمت چ -

 :به روش زدم و جواب دادم یمیمال لبخند

 !نازیآ -

. دستش رو سمتم گرفت بودم برگشت ستادهیمبل نشست و کامل به سمت من که پشت سرش ا یست. دوزانو رورو لبش نش یلبخند

 :و گفت
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 !! خوشبختمیخال اسی. نیاسمینه  اسمن،ینه  اس؛یمنم  -

 .جوابش رو دادم «نیهمچن»کوتاه با گفتن  یلیخوش دست دادم و خ ییرو با

 :مبل کنار خودش زد و گفت یکف دست رو با

 .نیبش ایب-

 .زد هیمبل تک یکنارش نشستم. کامل به سمتم برگشت و چهارزانو نشست و از پشت به دسته یحرف چیه یب

 :کرد تا گلوش رو صاف کنه و گفت یاسرفه

دارم.  مانیاما من به داداش خودم ا ناز؛یحرفم قصد ترسوندنت رو ندارم آ نیبا ا گفتمی...آها! داشتم مگفتم؟یم یخب داشتم چ -

کردم و چوبش رو  یچیسرپ اوشمیداداش س یهاشک نکن! من خودم انقدر از حرف اد؛یحتما م اد،یسرت م ییبال یاگه بر گهیم یوقت

 دهیرو سنج یهرکار شهیچشم! چون هم گمیبگه خودت رو بنداز ته دره م یچشم. حت گمیچشم بسته م زنهیخوردم که االن تا حرف م

 .دهیو با فکر انجام م

 :ادامه داد طنتیزد و با ش یتو هم کرد چشمک وارطنتیشرو  افشیق

 !الیواو گهیاون موقع د شه؛یم یکه عصب یالبته به جز وقت -

ازش  اوشیکه س یحتم ای یکنم. برم و خطر احتمال کاریچ دیکه با کردمیفکر م نیو به ا دادمیهاش گوش مسکوت به حرف در

هاشون نسبت بهشون ندارم و تنها با حرف یشناخت چیبمونم که ه ییعمارت کنار کسا نیا بمونم و تو ایجون بخرم رو به زنهیحرف م

خجالت بکش؛ جوون مردم  نازیرهام به خودم تشر زدم. آ یاداوری. با ستیمن رو متقاعد کنن که هدفشون ضرر زدن به من ن خوانیم

 !ادهیروت زفقط با حرف؟ الحق که  یگیهنوز هم م مارستان،یرو تخت ب یرو انداخت

 .اومدم رونیاز فکر ب زد،یبا خودش حرف م یحوصلگیکه با ب اسی یصدا با

 کجا رفته؟ ستیاوف! رهام هم معلوم ن -

 :دیرو کرد به من و پرس و

 رونه؟یرهام ب ؟یشد برگشت یچ ؛یرفتیم یگفت با رهام داشت اوشیس دمیشن ؟یدیتو رهام رو ند -

خورده من هم  ریجان داداشت به خاطر من ت اسی گفتمیبهش بگم؟ م ی. آخه من االن چمدی. لب گزکردمی*ـخ شده نگاش ممسـ

 .جواب نداد دمیپرس یهم که هر چ یگور به گور اوشیاز حالش هم خبر ندارم؟ از اون س یو حت نجایراحت نشستم ا

 ناز؟یآ -

 :نگاش کردم جیخوردم و گ یزمان صدام زد، تکونم وارد کرد و همبه شونه اسیکه  یتکون با
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 ها؟ -

 :دیرو به هم گره زد و با شک پرس ابروهاش

 ! پات چشه؟یبه من؟ راست یشد خیچرا م ؟یخوب -

 .باال آوردمش کمیبه پام دادم و  یبسته بود، انداختم و تکون یرنگیبا پارچه مشک یرو به پام که زر نگاهم

 .خورد چیپ ؛یچیه -

 .دمیپارچه کش یبه رو یدست و

 .کنهیدرد م یلیا خ! حتمیاله -

 :گفتم الیخیباال انداختم و ب یاشونه

 .شهیمرغ و روناس زد بهش. گفت زود خوب متخم ی! زرادینه ز -

 :گفت شد،یکه از جاش بلند م یو در حال دیسرخوش خند اسی

 .کنمیم دایرهام رو پ نمی! من برم ببشیاهیگ یزهایتجو نیبا ا یزر نیدست ا از

 یهام که براباال آورده بودم و لب اسیداشتن نگه یسرعت سمت در سالن رفت. دستم رو که برارفتنش بشم، به خواستم مانع از تا

 .حرف زدن باز کرده بودم ثابت موند

 .مبل زدم یرو یرفت، با حرص مشت رونیکه ب اسی

 !نازیاه خدا لعنتت نکنه آ -

 .عمارت رفتم رونیاز جام بلند شدم. به سمت ب د،یچیو پام و پهلوم پت یکه درد یدر حال یمبل زدم و به سخت یرو به دسته دستم

 یعصب یصدا دم،یپله که رس نی. به اولبردیکه داشت خوابم م داشتمیگذاشتم. انقدر آروم قدم برم رونیآهسته قدم به ب یهاقدم با

 .دمینبود، فقط صداش رو شن نگاهم ررسیو چون در ت دیبه گوشم رس اومدیها مکه از سمت چپ به سمت پله اوشیس

 :گفت یو عصب یجد یبود، با لحن اسیکه مخاطبش  یحال در

 .رهام حالش خوبه گمیم ؟یاریدر م یباز*ـطهـیچرا سل اسی -

 یهیگر یکه برگشتم، صدا نیخواستم به عقب برگردم و برم تو سالن. اما هم نجاست؟یبره؟ پس چرا هنوز ا خواستینم نی! مگه اوا

 :ش اومدگرفته یاو صد اسی

 .یکه من رو آروم کن یگیرو م نی! ایگیدروغ م -
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دست  اوشیو س کردیم هیپله نشسته بود و از ته دل گر نیاول یرو اسی. دمشونیدیکامل م گهیبرگشتم به سمتشون. االن د مستاصل

 .زل زده بود اسیکه وحشتناک به هم گره خورد بود، به  ییهابا اون اخم نهیبه سـ*ـ

 ییهاش رو جابرد و پنجه اسیخم شد. دستش رو با خشونت به سمت  اسیها گذاشت و به سمت پله یحفاظ سنگ یرو رو شدست

 :و خشن بود، گفت یبود، اما هنوز جد میمال یکه تا حدود ییگذاشت و با صدا اسیفک و گردن  نیب

 !بود دهیند بیآس ادیحساسش نخورده؛ ز یجابودم. گلوله  ششیقبل پ ساعتمین نی! گفتم رهام حالش خوبه. تا هماسی -

 :رفتم و با تعجب گفتم نییها رو تندتند پاکه بدون توجه به درد پام، پله شدیچ دمینفهم

 !خون ازش رفته بود یلیاما خ ؟یجد -

 .رو صدا کرد اوشیزار زد و با عجز س اسیحرفم  نیا با

 .پله رو باال رفتم هیقدم عقب رفتم و  هیت که ناخودآگاه رف یاغرهضرب سرش رو باال آورد و چنان چشمبه اوشیس

 :خشم رو به من گفت با

 رهام رو شرح بده؟ یزیروسط و مقدار خون ایمن به شما گفتم ب -

 :با خشم نعره زد اسیرو به  و

 .بس کن! گفتم رهام حالش خوبه اسی -

 .عمارت رو فرا گرفت رونیب طیمح یسکوت کاملبار،  کیبود که به  رایو گ یبلند و لحنش چنان عصب قدرنیا دادش

تو هم رفت  مافهیکه ق دیکش شینیب ریرو به چنگ گرفت و ز راهنشیپ نیآست کرد،یم نیفنیکه ف یاز جاش بلند شد و در حال اسی

 .کردمیم اسینثار  یچندش دم،یترسیبود نم ستادهیروم ابهرو والیه نیکه ع اوشیس نیو اگه از ا

و  دیرو عقب کش اسی راهنیپ نیآست یبا خشونت دستش رو جلو آورد و گوشه اوشیس بارنین کار. و تکرار کرد که اهمو دوباره

 :گفت

 !ی. حالم رو بهم زدنیبش -

 :شده بود، گفت شیلحظه تعجب هم چاشن نیو تو ا دیدرخشیکه از اشک م سیهابا چشم اسی

 کردم؟ کاریمگه چ -

 :تچپ نگاهش کرد و گفچپ اوشیس

 ...یرهام؛ م دنیخوام برم د یم -

 :زده گفتذوق اسیرو کامل نزده بود که  حرفش
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 !امیم ام؛یآره م -

 .وارد سالن عمارت شد هیها باال رفت و در عرض چندثانو از پله دینداد و به سرعت دو اوشیبه س یحرف یاجازه

 .رفت یگهیبندازه، رو برگردوند و به سمت د یبه من نگاه نکهیا یو ب دیخوش حالتش کش یتو موها یاپنجه اوشیس

*** 

 کل یدانا

 :دور شد و داد زد نازیقدم از آ چند

 .اریرو ب نیماش چیی! سودیسع -

 .آمد رونیسرعت ببه اوشیس یصدا دنیبود، با شن یکه در انبار دیسع

 .اومدم آقا؛ اومدم -

 اوشیدر انبار را قفل کرد و به سمت س دی. سعدیبه سمتش چرخپا  یپاشنه یاز پشت سرش شد، رو دیسع یصدا یکه متوجه اوشیس

 :گفت ریکرد و سر به ز کیکتش را به هم نزد یهاگوشه د،یرس اوشیتا به س دیدو

 جانم آقا؟ -

 :اشاره کرد یانداخت و با سر به انبار دیبه سع ینگاه یدرهم و جد یهابا همان اخم اوشیس

 ؟یکردیم کاریتو انبار چ -

 :گفت عسری و گرفت باال را سرش بود، الٔ  سو نیمنتظر هم که دیسع

با شما حرف بزنه.  خوادی. االن هم گفت که مارهیخوف کرده؛ گالب به روتون همش باال م یلیخ ییزنه که همراشون بود، گو نیآقا ا -

 یکه اگه حرف کننیم دشیدام تهدکه باهاش بودن م یچون اون دوتا مرد ه؛یهست، حرف مهم یهر چ یول خواد؛یم یچ دونمیآقا نم

 ...و زنهیرو م گردنتگوش تا گوش  سیرئ ،یبزن

 :و گفت دیحرفش پر انیکالفه شده بود، م دیسع یکه از حراف اوشیس

 .برو در انبار رو باز کن -

 .رساند و با عجله در را باز کرد اوشیبا دو خودش را به س دیخودش زودتر به سمت انبار قدم برداشت. سع و

 نازیآ ،یبسته شدن در انبار یها نشسته بود و غرق در افکار خود بود، وارد انبار شد. با صداپله یکه گوشه نازیبه آ توجهیب اوشیس

انبار  یها به در بستهپله داربیش یهانرده یکرد و از باال خیکرد و گردنش را س یجهش بلند شیبود، در جا یقیدر فکر عم ییکه گو

 .ستینگر



 

 
85 

به جانش افتاد،  یکه آن یبلند شد و قصد رفتن به داخل عمارت را داشت، اما با حس کنجکاو شیداد. از جا رونیرص نفسش را بح با

 .نشست شیهالب یرو یلبخند معنادار

اند تا رساند. سرش را جلو برد و تا حد امکان گوشش را به در چسب یآمد و خودش را به انبار نییها پاکرد. آرام از پله گردعقب

 .چه خبر است یبفهمد داخل انبار

اون دومرد و زن را به داخل  گرید یهاو احمد با چند تن از نگهبان دیسع اوش،یس ن،یشدنش از ماش ادهیبود که بعد از پ دهید خودش

 یرفت و پا به انبار نییدر پا یجلو یاز پله اوشی. سگذردینفر نم۳ نیاز ا یراحت نیبه هم اوشیبردند. حتم داشت که س یانبار نیهم

 .تو سرد گذاش کیتار

روشن  یانبار طیبرق، مح دیکند و در آخر موفق شد و با زدن کل دایبرق را پ دیکل یکیتا در آن تار دیکش وارید یدستش را رو دیسع

 .شد

درهم و  یهاکه با اخم افتاده بود، به آن دو مرد یکف انبار هوشیبود، ب دهیکه کش یادینگاهش را از افشار که از درد ز اوشیس

نبود،  تیبه م شباهتیکه رنگ به رو نداشت و رنگ صورتش ب یانداخت و در آخر نگاهش را به زن ینگاه کردند،یمقتدرانه نگاهش م

 .انداخت

 که خودش جان نداشت و چارهی. زن بستادیسر زن ا یباال اشیشگیمحکم به سمت زن رفت. با صالبت و ژست محکم هم یهاقدم با

به بدنش افتاد و  یاپهن، لرزه یهاو عضله و شانه کلیبا آن قد بلند و ه اوشیس دنیبود که اجلش برسد، با د یکینزد نیاز ترس هم

زن  کی نکهیاز ا اوشیکه چقدر س یدر هم برود. وا شیاز پ شیب اوشیس یهاکه باعث شد اخم هیگر ریززد  یبلند یبا صدا محابایب

 !آمدیکند، بدش م هیگر

را  یالک یهاقول خودش آبغورهبه ایها و زدننق ینبود؛ تنها حوصله اوشیس یرحمدل ای یسوزدل لشینبودن، دل ندیخوشا نیا

 .نداشت

 :کرد بلند نباشد، با تحکم گفت یکه تا حد امکان سع ییرا بست و با صدا شیهاچشم

 !نکن هیگر -

 .ساکت کرد هیندثانلحنش محکم و پرابهت بود که زن را در عرض چ چنان

 واریبه د یکنده شد و پشت صندل نیاز زم یصندل یجلو یهیزد و او به عقب فرستاد که دو پا یصندل یشد و دستش را به پشت خم

 .را نگه داشت اشیآلود و جداز صورت زن، صورت اخم یاشده تیرعا یخورد. خم شد و با فاصله هیتک

 ؟یبگ یخواستیم یچ -

از انبار  دیرفتن سع رونیکه آن دو مرد بعد از ب یکارساز دیتهد یالل شده بود و از طرف بارکیبه  اوشیابهت س دنیکه با د زن

 .کردنش، ترس را بدجور به دلش راه داده بود و از حرف زدن صرف نظر کرده بود
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 .دوخت اوشیس یخشن و جد یهارا به چشم زدیدر آن موج م یکه ترس و نگران نگاهش

 :لب زد د،یشنیزور مکه خودش هم به ییصدا با

 !چیه -

سرش  یشیبا شک، نما ختهیو آم زیآمدیبود، به حالت تهد امدهیبود، اما اصالً جواب به مذاقش خوش ن دهیکه جواب زن را شن اوشیس

 :کم جلو برد و گفت یلیرا کج کرد و گوشش را خ

 ؟یگفت یچ -

 :پته گفتگرفت و با تتهقلبش از ترس تپش  اوشیحرکت س نیبا ا چارهیب زن

 ...ی...چچی...هیه-

کتش  ریکه به کمرش بسته بود را از پشت شلوار و ز یارا رها کرد و اسلحه اشیبه ضرب صندل اوشیرا کامل نزده بود که س حرفش

 .در آورد

 :دیغر رفت،یمحکم به سمتشان م یهاکه با قدم یاز آن دو مرد گرفت و در حال یکیسمت  به

 که نگه؟ ها؟ دیکرد دشیبه من بگه که تهد واستخیم یچ -

 :نگاه کرد و گفت اوشیزده به سکه اسمش مراد بود، وحشت یمرد

 . مگه نه نادر؟مینکرد دشیما... ما...تهد -

 :مراد گذاشت و با خشم گفت یشانیو درست وسط پ دیزد. ماشه اسلحه را کش یپوزخند عصب اوشیس

 آره؟ د؛ینکرد دشیکه تهد -

 :زد و گفت یعصب شخندین

 آره؟ ؛یکه دمت رو شاهد خودت کرد یهمون روباه قاًیتو دق -

 .به نادر اشاره کرد و

 :از ترس گرفت و جواب داد یاول مغرور و مقتدر نبود، رنگ قیمثل دقا گریمراد که د نگاه

 ...نکر یمن...من...کار -

 .زد،الل شد اوشیکه س یداد با

 !خفه شو -
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 :گفت تیبا خشم و عصبان ختهیو آم یمحکم جد یسر نادر گذاشت و با لحن یه را رواسلح یلوله بارنیا و

 نیبار شانس ا هیداره؛ پس اسلحه رو سمت هرکدوم که آوردم، تنها  ریت هیاسلحه که تو دستمه  نی. ادمیفرصت م هیبه هرکدومتون  -

 ...ای زنه،یحرف م ای فته،یمرگ بهش م یمهره که یاون شخص نیقینزنه بار دوم، حتم به  یرو داره که الل بمونه و حرف

 :دینادر چسبوند و غر یشانیاسلحه را به پ یکرد و با خشونت لوله سکوت

 !حرف بزن -

 :با ترس و دلهره گفت ختهیآم یبا صدا نادر

 ...بگم؟ی...چیچ -

 د؟یبکن یچه غلط دیخواستیکرد؟ م رتونیاج یک -

 .حه گذاشتاسل یماشه یاش را روانگشت اشاره و

 ییو او دیآیرا مُقر م یمراد در همان شانس اول همه چ نکهیا دیشانس اولش را امتحان کند. به ام خواستیم دیسکوت کرد؛ شا نادر

 !مراد است؛ نه او شود،یلق مکه دهن

 :دیچیدر گوشش پ اوشیس یجد یصدا

...۲...۱ - 

 یآرام کیت یماشه فشار داد که صدا ی، انگشتش را رو۳ان با گفتن زمرا بست. هم شیهانشست. چشم اشیشانیپ یرو یسرد عرق

 .فرستاد شد رونیب ینادر به راحت ی*ـنهـیاز اسلحه بلند شد که نفس حبس شده در س

 :و با عجز گفت عیسر یلیاسلحه رو به سمت مراد گرفت که مراد خ بارنیا

 !کنمیمن رو نکش خواهش م دونم؛یمن نم -

 :زد شیو تحکم صدا تیگرفت و با جد دیرا به سمت سع رخشمینشست. ن لبش یرو یپوزخند

 !دیسع -

داد و  دیاش را به سعاسلحه اوشیگرفت. س اوشیاش را به سمت ساسلحه د،یرا فهم اوشیحرف س یکه بدون فوت وقت معن دیسع

 .گشتبر کردند،ینگاه م اوشیرا گرفت و به سمت مراد و نادر که با وحشت به س دیاسلحه سع

 :گفت لرزاند،یبدجور م نهینفر را در سـ*ـ ۳که دل آن  تیاز خشم و جد ختهیآم یلحن با

خدا با  یبه خداوند ای دیزنیحرف م اینمونده براتون.  یهم فرصت گهیهاش پرن. دتمام خشاب ست؛یاسلحه مثل اون اسلحه ن نیا -

 .ها بشهها و گرگتا نعش گندتون هم خوراک سگ ابونیوسط ب متونندازیو م کنمیساقط م یتاتون رو از هستهر سه ریتا ت۳خرج 
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 :دیغر یفوق بلند یاسلحه را به سمت نادر گرفت و با صدا سرعتبه

 !االیحرف بزن  -

به وحشت افتاده بود و زبانش باز شد و مثل بلبل شروع به حرف زدن  اوشیس یو لحن کاماًل جد دی. نادر که از تهددیماشه را کش و

 :کرد

. میو دختره رو بدزد میایتو عمارت. از ما خواست ب شیکه آورد دونستیم دونست؛یسروقت دختره. م میایشاپور! شاپور گفت ب -

 .بود نیبه خدا همش هم

 :گفت تیبا جد دیانداخت و رو به سع رونیبود، نفسش را با خشم ب دهی.خواست رسیکه م یزیکه به آن چ اوشیس

 .دیبا احمد به کارتون برس -

 .به آن دو نفر آماده کرد یاساس یگوشمال یگفت و خودش را برا یشده بود، چشم اوشیکه متوجه منظور س دیسع

 .محکم و بلند سمت در رفت یهااسلحه را پشت کمرش گذاشت و با همان قدم اوشیس

کنترل خودش ذا از دست  نازیباز شد. آ ضربدر به رد،یو از در فاصله بگ دیایشد، تا به خودش ب اوشیآمدن س یمتوجه ریکه د نازیآ

قابل وصف  ریغ یسرعت دستش را دور کمرش حـ*ـلقه کرد و با خشمبه اوشیسقوط کرد که س یچپ به داخل انبار یداد و به پهلو

 .کردینگاه م نازیبه آ

 .را به تپش انداخت نازیقلب آ د،یچیپ نازیکه در گوش آ شیصدا

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 .قلبش را به تپش انداخت د،یچیکه در گوشش پ ییصدا

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 .از دور کمرش باز شود اوشیحرکتش باعث شد دست س نیکه ا ستادیا شیدستش را به درگاه در زد و صاف سرجا مضطرب

 شیهاکرد و اخم ترشینکرد، بلکه عصبرا آرام  اوشیتر کند؛ اما لبخندش نه تنها سرا آرام اوشیس دیزد تا شا یینمادندان لبخند

 .دوچندان در هم شد

 .کردنینگاه م اوشیو س نازیبا ترس و تعجب بود، به آ ختهیکه آم رهیخ یبه پشت سرش انداخت. آن سه نفر با نگاه ینگاه نیخشمگ

سرعت پله را باال آمد و در انبار بهزد و او را به عقب فرستاد. خودش  نازی*ـنه آـیس یحرص سر برگرداند و کف دستش را به قفسه با

 .دیرا به هم کوب

 :آرام گفت یبا صدا د،یکه فضا را مناسب ماندن ند نازیآ
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 .من برم-

که حرصش را با فشار  یبه سرعت مچ دستش را گرفت و در حال اوشیبود که س دهیکه برود، اما هنوز قدم اول به دوم نرس برگشت

 :گفت یو شاک ظیبا غ کرد،یم یخال نازیدادن مچ آ

 حاال؟ یکجا؟ بود -

 یِ عسل دیشا ایو  یاقهوه لهیدو ت انیرا م اشیچسباند. نگاه عصب واریاو را به د د،یایبه خودش ب نازیرا برگرداند تا آ نازیبه ضرب آ و

 :دورگه از خشم و حرص لب زد ییگرداند، با صدا نازیروشن آ

 ؟یکردیم کاریپشت در چ -

فشار  نکهیا دیبود را تکان داد به ام دهیمحکم دورش تن اوشیها، سآرام مچ دستش که پنجه اوش،سی الٔ  سو بدون توجه به نازیآ

 شیکه طاقت درد مچش و بدتر مچ پا نازیآ کرد شتریکه قصد کوتاه آمدن نداشت، فشار دستش را ب اوشیدستش را کمتر کند. اما س

را در هم کرد و  شیخورد و دردش شروع شد را نداشت، اخم ها یسنگ یه به پلهکرد بود و دوبار ازدر انبار را ب اوشیکه س یزمان

 :زل زد و گفت اوشیس نیخشمگ یهادر چشم ظیترسش را کنار گذاشت و با غ

 .یباش اوردهیکه سرم ن ستین ییبال هی دمت،ید ی! ول کن دستم رو! از وقتیمچم رو شکوند -

 :زد و گفت یشخندیرو باال داد ن شیابرو یداشت، تان نازیرفتار را از آ نیکه انتظار ا اوشیس

 !یکه دوباره زبون در آورد نمیبیم -

 :گفت تیدر هم رفت با جد شیهااخم

 سه تا االغ؟ نیو مچ پات هم که ا دید بیسر تو آوردم؟ پهلوت که توسط اون دوتا احمق آس ییدر ضمن، من چه بال -

 :ه کرد و ادامه داداشار یآخر به انبار یگفتن جمله  نیدر ح و

 دست رهام؟ ها؟ یکار داد تیکه تو با زبون و نفهم باز نیسر تو آوردم؟ جز ا ییمن چه بال -

 :لحنش را عوض کند، جواب داد نکهیحرصش گرفته بود، بدون ا اوشیس یهانیکه با توه نازیآ

 ...ون سبز بشن؟ ثالثاًسه تا االغ جلوم نیقراره ا دونستمیمن چه م اً،یاوالً درست صحبت کن! ثان -

 !! ساکتسیه -

 .تمام رها کرد مهیحرفش را ن کرد،یکه به سکوت وادارش م اوشیپر تحکم س یصدا با

 :گفت د،یکشیم یبلند یهاکه از خشم نفس یگرفت و در حال شیهاپنجه انیفکش را م بارنیرا رها کرد و ا نازیدست آ مچ
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طرز حرف زدنم  زنم؛یمن هرجور دوست داشته باشم حرف م اً،ی! ثانیکنیم یبندمیرو تقس من جمالتت یاوالً، بار آخرت باشه برا -

 .کنمیزبونت رو کوتاه کن وگرنه خودم کوتاهش م ،یبمون نجایا یگرفت میو ثالثاً، اگه تصم ستیمربوط ن چیهم به شما ه

 :گفت یجد یو تا حدود طنتیگل کرد، با ش طنتشیکه ناخوداگاه ش نازیآ

 !ادیکوتاه کن که خون ن یجور هی ترسم؛یا من از خون مام -

 :گفت یزیآمدیدرهم رفت و با لحن تهد شیاز پ شیب شیهااخم آمد،یخوشش نم هاختنیمزه ر نیاز ا چیکه ه اوشیس

 آره؟ ؛یترسیکه از خون م -

 :گفت طنتیخودش را نباخت و با همان ش نازیآ

 !ایآره جون س -

 :زد و گفت یشخندین اوشی. سترسدیاز خون م یجدیکه جد کردیراف مواقعاً هم در دل اعت و

 آره؟ ا؟یس -

 .نگاه کرد اوشیبود، با شک به س دهیترس یتا حد اوشیس یجوکه از لحن انتقام نازیآ

 :زمان داد زدبه عقب برداشت و هم یقدم

 !دیسع -

 .ظاهر کرد اوشیس یلوبه سرعت خود را ج دیکه در انبار باز شد و سع دینکش قهیدقکی به

 بله آقا؟ -

 :مخاطبش بود، گفت دیکه سع یبود، در حال نازیآ یآلودش به روو اخم یکه نگاه جد اوشیس

 .دیخانوم رو هم با خودتون ببر نازیحتماً آ د،یکردیم ییرایاز اون دو نفر پذ دیداشت یعاشقِ خونه! وقت نازیآ -

 :که نگاهش رنگ تعجب داشت، نگاه کرد و آرام زمزمه کرد دیبه سع جیگنشده بود،  اوشیمنظور س یکه متوجه نازیآ

 ؟یچ -

 :داد زد آمد،یم نییها پاکه تندتند از پله یزد و در حال رونیاز سالن عمارت ب اسی زمانهم

 .میم؛ برداداش! من آماده -

 .سمت برگشت ترسش را بروز ندهد، گرفت و به کردیم یکه سع نازیآ ینگاهش را از چهره اوشیس

 .میبر -
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بود،  اوشیقدم فاصله پشت سر س کیکه با  یپشت سرش به راه افتاد. در حال دیقدم برداشت که سع اسی یبه سو یمحکم یهاقدم با

 :بشنود گفت اوشیکه تنها خود س یآروم جور

 م؟یخانوم رو با خودمون ببر نازیآ یجد یآقا جد -

 :انداخت و گفت دیبه سع ینگاه تیبا جد کرد،یرا باز م نیکه در ماش یبود، در حال دهیرس نیکه به ماش اوشیس

 دارم؟ یمن با تو شوخ -

 :انداخت و گفت نییسرعت سرش را پابه دیسع

 !شهیشرمنده آقا! چشم؛ حتماً امرتون اطاعت م -

 .به سمتش برگشت دیماند و سع دیپر از سوال به سع یبا نگاه نازیزد. آ رونیسوار شد و به سرعت از عمارت ب یحرف چیه یب اوشیس

از خون  یزن چیکه ه دانستیسوخت. خوب م چارهیدلش به حال دخترک ب د،یرا که د نازینگاه معصوم و پر از سوال آ یالحظه یبرا

 .را داده بود دستور نیا نازیآ یدرازانتقام گرفتن از زبان یهم برا اوشیهم استثتاء نبود و س نازیآ ناًیقی. دیآیخوشش نم یزیرو خون

 :گرفت و داد زد نازیرا نداشت، نگاهش را از آ نازآی الٔ  که تاب نگاه پر از سو دیسع

 .دیای! بمیاحمد! کر -

 :گفت تینگاه کند، با جد نازیبه آ نکهیا بدون

 .ایتو هم ب -

 :اش را به سمت خودش گرفت و گفتبا تعجب انگشت اشاره نازیآ

 من؟ -

 .انداخت ینگاه ازنیسر برگرداند و به آ دیسع

 .ایآره تو! دنبالم ب -

 .را در هم کرد شیهااخم نازیآ ستادند،یا دیکه کنار سع میو کر احمد

 .برنگردم گهیبرم و د تونمیبرگرده، م یگفت که تا وقت اوشیبرم. خود س خوامیاصالً م ام؛ینم جاچیمن ه ام؟یمن کجا دنبال شما ب -

 :قدم عقب رفت و ادامه داد چند

 .برم خوامیاالن هم م -

 .نگاه کردن دینداشتند متعجب به سع یداده بود، خبر دیبه سع اوشیکه س یکه از دستور میو کر احمد
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 :که فقط اون دو بشوند، گفت یآرام، جور دیسع

 .دیکن هشیآقا دستور داد تنب -

 :بلند گفت باًیتقر یسرعت سر برگرداند و با صدابه احمد

 ؟یچه جور ؟یچ -

 :به احمد رفت و آروم گفت یچپکرده، چپ یروشن بود که احمد چه فکر شیه مثل روز براک دیسع

 !منحرف نباش قدرنیا اًیتر. ثاناوالً آروم -

 :گفت یابا لحن دوستانه میرو به کر و

 .احمد می*ـوسه. بربـیآوردنش دستت رو م -

 .داد رونیکارش ندارند، نفسش را ب گهیراحت شد که د الشیخ دیکه با رفتن احمد و سع نازیرفتند. آ یهر دو به سمت انبار و

 :رساند و مچ دستش را گرفت نازیبا دو خودش را به آ میسالن برود که کر یتا به سو برگشت

 !صبر کن -

 :و داد زد دیکش رونیب میزده به ضرب برگشت و دستش را از دست کروحشت نازیآ

 ولم کن؟ ؟یکنیم ی! چه غلطیعوض یه-

را در هم کرد و در عرض  شیهاتعجب کرده بود، با دادش به خودش آمد. اخم نازیآ عیالعمل سراز عکس یکه واسه لحظه میکر

 یزدهوحشت غیج یپهن و درشتش انداخت که صدا یهاشانه یحـ*ـلقه کرد و او را رو نازیآ یهاخم شد و دستش را دور زانو هیچندثان

 .دادیرا مدام تکان م شیو پاها زدیم میپشت کمر کربه  تفضا را پر کرد. با مش نازیآ

 !کمک ادیب یکیکمک!  م؟یبری! ولم کن! کجا میولم کن عوض -

چشم دوخت و  کردیبه او نگاه م بازمهین یهابه رهام که با چشم زد،یدر آن موج م یحالاز خوش ییهاکه رگه انیگر یبا نگاه اسی

 :بار با ذوق گفت نیهزارم یبرا

 !فتادیواست ن یحالم که اتفاقوشخ -

 :رهام نشست. آرام با خنده گفت یهالب یرو یامهیننصفه لبخند

 .یجمله رو گفت نیهزار بار هم یاومد یدختر؟ از وقت یکنیجمله رو تکرار م نیچقدر ا -

 نیزده بود و نگاهش به زم هیتک مارستانیاتاق ب واریبه د اشیو جد یشگیکه با همان ژست هم اوشینامحسوس به س شیبا ابروها و

 .بود، اشاره کرد
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 :افتاده بود با ذوق گفت نازیآ ادیکه در لحظه  اسی

 !هیانقدر دختر خوب ؟یدیرو د نازیداداش آ یوا -

 یگذاشت، تکان یم ریت یجا یکه دستش را به رو یاش گرفته بود، در حالبود خنده اسی یکه در صدا ییجایذوق ب نیکه از ا رهام

 .داد هید تا به تخت تکخور

که  اسینگاه کرد.  اسیکه در جانش افتاده بود، به  یرا در هم کرد و با ضعف شیهاشد. اخم جادیدر شکمش ا یتکان خورد، درد تا

 .جلو رفت عیمتوجه شد، سر

 .اِ داداش! دراز بکش -

دردش را  کردیم یکه سع یو با لحن دیرا گز را در دست گرفت. لبش ندیبنش شیبازو یرا که جلو آمده بود تا رو اسیدست  رهام

 :نشان ندهد، گفت

 !خوبم -

 :جلو آمد و گفت یعصب اوشیس

 باز بشن؟ هاتهیممکنه بخ یتازه عمل کرد یفهمینم ؟یبد هیتک یخوایکه م اومدیبه کجات فشار م یبود دهیحاال دراز کش -

 :گفت یشبخنانیانداخت و با لحن اطم اوشیبه س ینگاه مهربون رهام

 .ساعت از عملم گذشته ۷من خوبم! در ضمن،  -

متوجه نشود؛ اما  اوشیتا س اندازندیب نییو سرشان را پا ردیشان بگخنده اسیبهش رفت که باعث شد خودش و  یچپچپ اوشیس

 .است دهیشان را دو خنده ستیها را متوجه کرد که کور نکه به هر دو انداخت، آن یبا نگاه تند اوشیس

 :گفت عیسر برد،یحساب م یبه حد اوشیکه از نگاه س اسی

 .نه ایدکتر اومده  نمیمن برم بب -

 .رفت رونیاعتراض کند، ب اوشیس نکهیقبل از ا و

 :با حرص بلند گفت اوشیس

 ؟یری! کجا ماسی سایوا -

 .ا گرفتر اوشیمچ دست س عیلحظه بود، سر نیبرود، اما رهام که منتظر هم اسیقدم برداشت تا دنبال  کی

 .ایصبر کن س -

 :لب زد یرارادیآشکار به سمت رهام برگشت که رهام غ یاسمش را نصفه صدا بزند متنفر بود، با خشم یکس نکهیکه از ا اوشیس
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 !اوشیس -

 .بگو -

 ؟یکرد کاریچ نازیبا آ -

 .و کامل به سمت رهام برگشت دیبه صورتش کش یدست

 کنم؟ کارشیچ یخواستیم -

 بره؟ یگذاشت -

 .بره تونهینم گهیگفتم تا من برگردم،اجازه داره بره. اگه نرفت، د -

 ؟یکن کاریچ یخوایاگه نرفت، م -

 :گفت تیبا حرص و عصبان ختهیآم یرهام کالفه شده بود، سرش را به سمت رهام برگرداند و با لحن یپدرپی االتٔ  که از سو اوشیس

 .رهام یپرسمی الٔ  سو یلیخ -

 نپرسم؟-

 :بلند جواب داد باًیتقر یو صدا تحکم با

 !نه -

 :گفت رفت،یکم داشت از کوره درمکه کم اوشیتوجه به س یلجوجانه و ب رهام

 ؟یکن کاریچ یخوایم یدونینکنه خودت هم نم -

 :با خشم نگاهش را به نگاه آرام رهام انداخت و جواب داد اوشیس

 !بگو گهیچرت و پرت د هی ایبپرس  گهدی الٔ  سو هیدوننت به اتاق عمل، که دوباره برگر ارمیسرت ب ییبال هی یخوایاگه م -

 :باال آورد و گفت میحساب برد، دستش را به حالت تسل اوشیکالم س تیکه از تحکم و جد رهام

 !میمن تسل -

 :خارج شد، گفت شیکه فقط از گلو ییلبش زد و با صدا یو آرام رو دیدهانش را کش پیز یبه حالت فرض و

 .اوم -

 .به رهام انداخت و سمت در برگشت ینگاهمین

 .یفردا مرخص ادی. به احتمال زشتیپ ادیب دیسع گمی. مرمیمن دارم م -
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که عزم رفتن داشت،  اوشیس دنیکه چند قدم با در فاصله داشت، با د اسیرفت.  رونیرا به رهام نداد و از اتاق ب یگفتن حرف یاجازه

 :با تعجب گفت

 ؟یریم یاِ داداش! دار -

 :چون و چرا قبول کند، گفت یطرف مقابلش حرفش را ب شدیکه باعث م شیدر صدا یکج کرد و با تحکم اسیسمت را به سرش

 .منتظرم نیکن؛ من تو ماش ی! با رهام خداحافظمیریم رم؛ینم -

 .زد رونیب مارستانیبماند، از ب اسیاز سمت  یاعتراض ایمنتظر حرف  نکهیبدون ا و

*** 

 .بود دهیچیدر فضا پ کرد،یبر کمر و شکمشان برخورد م یپدریکه پ ییهاباتوم یبا صدا ختهیمراد و نادر آم یادهایرف یصدا

که از تن و بدن آن دو  ییهاخون دنیکه محکم او را گرفته بود، رها کند. با د میداشت خودش را از دست کر یو سع زدیم غیج نازیآ

 .انداخته بود شهیو رعب و وحشت در سلول وجودش ر دیلرزیتمام جانش م د،یچکیمرد م

 .کند شیرها میکه کر کردیو التماس م زدیم غیسخت و کشنده نباشد. ج یشکنجه نیرا محکم بهم فشرد تا شاهد ا شیهاچشم

 .که تمامش کنند کردیشد. مراد هم هنوز با عجز التماس م هوشیطاقت ضربات را نداشت، از درد ب گریکه د نادر

 :گفت دیانداخت و رو به سع نیزم یباتوم را رو احمد

 .میکرد یروادهیز کمهیبه نظرم  -

 :به مراد و نادر انداخت و در جواب احمد با حرص گفت یبا نفرت نگاه دیسع

و روستا و  یآباد نیهم یبه عجز و التماس افتادن. دخترا جورنیا نیدو نفر رو االن نب نی. هممیکرد یدوتا تازه کوتاه نیدر مقابل ا-

قصد تعـ*رض  یدوتا عوض نیچند تا دختر که ا اوشیخود آقا س ینرفته. چندبار نییآب خوش از گلوشون پا هیشهر، از دستشون  یحت

 !خوشم اومد از دستور آقا بارنیکرد؛ اما ا یپوشنگفت و چشم یچیدستشون نجات داد. اون موقع ه ریبهشون داشتن رو از ز

باز کرد، مردمک  نازیآ فیظر یهاحصار دستانش را از دور مچ میاش به مراد و نادر بود تا کرزدهنگاه وحشتکه هنوز  نازیآ

 .افتاد نیزم یبسته شد و به پهلو رو شیهارفت و چشم یدیرو به سف شیهاچشم

 نیزم یجان رو یکه ب نازیسمت آ به زنانادیفر اوش،یتوجه به س یب دیشد. سع انیدر درگاه نما اوشیدر باز شد و قامت س زمانهم

 .دیافتاده بود، دو

 شیهااخم نازیآ دنیبرگشت. با د دیدو دیکه سع یبه سمت یجد ینشده بود، با تعجب و نگاه نازیآ یکه تا آن لحظه متوجه اوشیس

 .بلند به سمتش رفت یهادرهم رفت. با قدم شتریب

 :زده برگشت و گفتشد، وحشت اوشیس یتا متوجه دیسع
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 !آقا دختره از دست رفت -

 :انداخت و جواب داد دیبه سع یبا خشم نگاه اوشیس

 .! برو در رو کامل باز کندیساکت شو سع -

 .بلند شد شیدستش را پشت کمرش انداخت به ضرب از جا کیو  نازیآ یزانوها ریدستش را ز کیسرعت به و

 .آمد رونیبود، ب دهیچیخون در آن پ یور انبار که بوآخفقان یسرعت از فضابلند به سمت در رفت و به یهاقدم با

ماند که  خیم خورد،یتکان م فیخف یلیخ اوشیو هوا معلق بود و با هر قدم س نیزم انیکه م نازیآ یدهیو کش فیبه دست ظر نگاهش

 .به خودش آمد نازیآ جانیب یبا صدا

 :نبود، آرام ناله کرد یکامل یهوشیکه در حالت ب نازیآ

 ؟یاومد ید! داداشمحم -

 .داد هیتک اوشیس ی*ـنهـیگذاشت و سرش را کنار دستش به س اوشیس ی*ـنهـیس یرا آرام رو دستش

 !ترسمیم تونم؛ینرو! من رو تنها نذار! من بدون تو نم گهینرو محمد! تو رو خدا د -

به  عیشد. اما سر مانیکه داده بود، پش یز دستورا هیچندثان یشد و تنها برا نازیآ یدهیپررنگ یچهره خیم یالحظه یبرا اوشیس

 .خودش آمد

 :جا داد زدبا پا به در زد که در طاق به طاق باز شد. وارد شد و از همان د،یدر سالن که رس به

 !زود ار؛یآب قند ب وانیل هی یزر -

 .سرعت دست به کار شدبه د،یرا شن اوشیس یکه صدا یزر

که خواست  نیدرآورد اما هم نازیآ یزانو ریکاناپه گذاشت. دستش را از ز یرا رو نازیآ جانیو ب فیکاناپه زانو زد و جسم نح کنار

 کیکم به خودش نزد یلیرا خ اوشیزد و س رنگشیمشک راهنیبه پ یبود، چنگ اشنهیسـ*ـ یکه هنوز رو نازیعقب برود، دست آ

 .شود کینزد ازنیاز قبل به صورت آ شیب اوشیحرکتش باعث شد صورت س نیکرد. هم

 :وار گفتناله برد،یمحمد به سر م الیکه هنوز در حال خودش نبود و در خ نازیآ

 !تو رو خدا نرو محمد -

 :و کالفه شده بود، داد زد یکرده بود، عصب ریکه در آن گ یحالت نیکه از ا اوشیس

 !گهید اریشد اون آب؟ دِ ب یپس چ یزر -

 .از قبل درهم برد شتریرا ب شیهاانداخت و اخم نازیآ یدهیپررنگ یآلودش را به چهرهنگاه حرص و
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 یلمیاش همچون فبسته یهاچشم یآلود آن دو مرد جلو. جسم خونآوردیو مدام اسم محمد را به زبان م کردیهنوز ناله م نازیآ

 .از قبل بلرزد و احساس ترس کند شتریب شدیو باعث م گذشتیم

و  دهیپررنگ یو نگران به چهره ستادیزده کنار مبل ارسانده بود، وحشت نییخودش را به طبقه پا وشایکه با همان داد دوم س اسی

 .نگاه کرد نازیترسان آ

 شد؟ یداداش چ -

 :بلند داد زد یبه در آشپزخانه انداخت و دوباره با صدا ینگاه کرد و در همان حال نگاه اسیکالفه سرش را باال گرفت و به  اوشیس

 !یزر -

 :دستپاچه شده بود، گفت اوشیس یهاکه از صدازدن یزد و در حال رونیدوان از آشپزخانه بدوان یرز

 !اومدم آقا؛ اومدم -

 :گفت یو با نگران دیبه صورت خودش کش یادر آن حال پنجه نازیآ دنیرساند. با د اوشیخودش را به س و

 ...شد؟ رنگ به رو نداره که جورنیچرا ا نیخاک عالم! ا -

 یهاغیامان ج یکه هنوز کنارش نشسته بود، پنهان کرد و ب اوشیزد و سرش را در آغـ*ـوش س یبلند غیج نازیآ نیح نیهم در

 .رفت یچشمانش رژه م یآلود و شکنجه جلوخون یهنوز صحنه د؛یکشیم یپدریپ

 رفتیم نازیآ یبرا یسوزدل یدلش که برا یوداشت جل ی. سعکردینگاه م نازیدرهم به حال بد آ یهاو اخم تیبا همان جد اوشیس

 .ردیرا بگ

 .دستش را باال گرفت رد،یبگ نازینگاهش را از آ نکهیاما همان حالت مغرور خود را نگه داشته بود. بدون ا د؛یدیرا م نازیبد آ حال

 !یآب رو بده زر -

 وانیبه عاقبت کارش فکر کند، ل نکهیستپاچه بدون اد اسی. دیکش یگرید غیج نازیزمان آبرد که هم شیسرعت دستش را پبه اسی

 اوشیس یتمام لباس مشک ناز،یشدن صورت آ سیکه عالوه بر خ ختیر نازیصورت آ یآب را کج کرد و به سرعت تمام آب را رو

را  شیهاچشم فرستاد و رونی*ـنه بـیاز س یبلند یضرب و با صدانفسش را به ،یآن طوربا حس آب سرد، آن هم به نازیشد. آ سیخ

 .باز کرد

 اسیوحشتناک و درهم، به شاهکار  یهابازوانش را به عقب فرستاد و در همان حالت نشسته، کمرش را عقب فرستاد. با اخم اوشیس

 .کردینگاه م

 .نگاه کرد کرد،یکه مظلومانه نگاهش م اسیبه  یرا باال گرفت و عصب سرش

 :گفت یآرام و مظلوم یبا صدا اسی
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 ... و دمیکه زد، ترس غیشد! ج ییهویبه خدا  -

 :گفت یو عصب دیحرفش پر انیم اوشیس

 .یکن هیتوج ستی! الزم نهیکاف -

 :افتاد، با ذوق گفت نازیباز آ یهادر برود، تا نگاهش به چشم اوشیس یاحتمال خیتوب ریبود تا از ز یکه دنبال راه اسی

 !هاش رو باز کرداِ چشم -

 .برگردد نازیسمت آبه اوشیس حرفش باعث شد نگاه نیهم و

 یرا به گوشه شیهارا درک کند. مردمک چشم تشیتا موقع آوردی. به ذهنش فشار مکردیزده به سقف نگاه موحشت یبا نگاه جیگ

 .دیرا د اوشیچشم فرستاد که س

 .نشست شیجاضرب در درهم رفت و به شیهاچشمانش زنده شد. اخم یجلو یانبار یهاتمام صحنه اوشیس دنید با

 :گفت اوشیرو به س یبلند و عصب یصدا با

 ها؟ ؟یداد شعوریتا احمق خرفت ب۳بود به اون  یچه دستور نی! اوونهید -

 :شد و داد زد شتریافتاد، حرصش ب دیبه سع نازیکه نگاه آ نیشده بود، داخل آمد. اما هم نازیکه نگران حال آ دیسع زمانهم

 !ترسمی. گفتم مکنمیالتماس م کنم،یم هیکه چقدر دارم گر دی. درونیو ببرن باحمق نذاشت من ر نیهم ن؛یهم -

 !هیبسه! کاف -

 :انداخت نازیرا به آ اشیبلند شد و نگاه عصب شیاز جا تیبا جد اوشیحرف در دهانش ماند. س اوش،یس یداد کرکننده یصدا با

بدتر  ییهم صدات رو با تُن باال بشنوم، بال گهیبار د هیراحت کن. پاشو برو تو اتاقت است یضعف دار ؛یاالن به هوش اومد نیهم -

 .ارمیسرت م بارنیا

که  اسیبلند شد و به دست  شیاز جا ظیکه قصد کوتاه آمدن نداشت، با غ نازیها رفت. آبلند، مبل رت دور زد و سمت پله یهاقدم با

 :گفت تیبرگشت و با عصبان اوشیسمت سبه نکرد و یدستش نشست تا او رد از حرف زدن مهار کند، توجه یرو

 ؟یریاس یمگه آورد -

غُد و  یدختره نیبه سر ا ییداشت خودش را آرام کند تا بال یرو بود و سعبهبه رو خیم اشی. اما برنگشت. نگاه جدستادیا شیسرجا

 .ارودین دندهکی

 :ترسش را کنار گذاشته بود، با همان تُن صدا گفت ییکه گو نازیآ اما

 !با تواما -
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 :با خشم برگشت و نعره زد اوشیس

 !رونیهمه ب -

 رونیگرد کرد و ب به سرعت عقب دیبه هم انداختند. سع یازده. نگاه وحشتدندیخود لرز یدر جا اوش،یداد س یبا صدا یو زر اسی

 .رفت

 :انداخت و با خشم تشر زد یو زر اسیرا به سمت  رخشمین اوشیس

 !رونیگفتم ب -

 نازیو آ اوشیس نیو نگران نگاهش را ب ستادیا شیبود، سرجا نازیکه دلش نگران آ اسیزد. اما  رونیب یدو از سالن اصلبه  یزر

 :دیلب غر ریبود، ز نازیآ یبه رو اشیکه هنوز نگاه به خون نشسته و عصب اوشیگرداند. س

 .رونیبرو ب اسی -

 ...اما داداش -

 .تمام رها کند مهیرفش را نبرگشت که باعث شد ح اسیبه سمت  ضرببه

 رون؟یخودم بندازمت ب ای رونیب یریم -

 یاوشیماند با س نازیرفت. آ رونیسرعت از سالن بداد و به حیبود، فرار را بر قرار ترج دهیترس اوشیس یکه از لحن کوبنده و عصب اسی

است. اما نگاهش  یکه تا چه حد عصب دادیم اش نشانشدهمشت یهاکُل سالن را پر کرده بود. دست اشیعصب یهانفس یکه صدا

 .و خشک بود یجدخشن نبود؛ کامالً  گرید

 .محکمش گرفت یهاپنجه انیرا محکم م شیبازو د،یایبه خودش ب نازیرفت و تا آ نازیبلند و محکم به سمت آ یهاقدم با

 آره؟ ؛یریمگه آوردمت اس یدیپرس -

متوجه دردش بشود  اوشینگاه باعث شد س نیانداخت و هم شیبه دور بازو اوشیس یهحـ*ـلقه شد یهارا به پنجه اشدهیترس نگاه

 .کند شتریو فشار دستش را ب

 :نشست و گفت اوشیلبِ س یرو یلب گفت. پوزخند ریز یآخ ناخودآگاه

 ؟یکن یفقط از دور برام بُلبل زبون یعادت دار ؟یزنیچرا حرف نم -

 :را درهم کرد و گفت شیابروها نازیآ

 .جوابت رو بدم تونمیم ،یو فشار ند یبه من، بازوهام رو چنگ نزن یرسی! اگه شما تا مرینخ -

 :را رها کرد و گفت نازیآ یزد و بازو یعصب شخندین اوشیس
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 آره؟ ؛یریآوردمت اس یبازوهات رو ول کردم. حاال جواب بده؛ گفت ا؛یب -

 :زل زد اوشیس یهادر چشم تیجد با

 .آره -

 :فت و جواب دادقدم جلو ر کی

 .یریخوبه! فکر کن آوردمت اس -

 بکیرا به زور قورت داد که س شیبه عقب بردارد. آب گلو یباعث شد به سرعت قدم نیو هم دیترسیم اوشیکه از س کردینم انکار

 .شد نییبه وضوح باال و پا شیگلو

 چرا؟ -

 .جلو رفت گهیقدم د هی

 ؟یچرا چ -

 اسارت؟ یچرا من رو آورد -

 :صادقانه جواب داد شاویس

 !یمن یچون برگ برنده-

به گلدان  شیآنکه حواسش به گلدان پشت سرش باشد، پا یقدم عقب رفت. ب کیزمان تعجب کرد، هم اوشیکه از جواب س نازیآ

حـ*ـلقه  نازیآ یسرعت دستش را به دور کمر خم شدهبه اوشیکه س فتدیگلدان ب یهاشکسته یبود که بر رو کیخورد و شکست. نزد

 .کرد

که دور  یگرفت تا بتواند تعادلش را حفظ کند و دست واریدستش را به د اوشینگاه کرد. س اوشیگرد از ترس به س یهابا چشم نازیآ

 .تر کردحـ*ـلقه کرده بود را محکم نازیکمر آ

 .دوخت نازیآ یهارا به چشم اشینگاه جد د،یایکند که از آن حالت در ب یآنکه تالش یب

 ؟یپرسیرو نم یوال بعدس -

 .زد یچنگ اوشیس یقهیبود را باال آورد و به  نیهوا و زم نیدستش که معلق ب نازیآ

 .اجازه نداد. اما دست از تالش برنداشت اوشیکه س دیایخودش را باال بکشد و از آن حالت در ب خواست

 .چسباندش واریبه د ،دیایو تا به خودش ب دیرا باال کش نازیحرکت کمر آ کیبا  هوایب اوشیس



 

 
101 

 خواستیم یکند. به قول یبدقلق ایکند و  تیرا بترساند تا کمتر اذ نازیآ خواستیکارها فقط م نیکه با ا دانستیم اوشیخود س فقط

 .گربه را دم حجله بکشد

 نازیدرست کنار سر آ وار،یکف دو دستش را به د اوشی. سکردیزده نگاهش مدر بُهت بود، بُهت اوشیس ییهویکه از حرکت  نازیآ

 :با تمسخر بود، گفت ختهیکه آم یجد یزد و با لحن

 ؟یبزن یحرف یخواینم شد؟یچ -

 :آرام گفت اوشسی الٔ  توجه به سو یب

 !برو کنار -

 انیرا م نازیگرفت و با خشم فک آ واریبگذارد، به شدت متنفر بود، دست راستش را از د جواببی را الشٔ  سو یکس نکهیاز ا اوشیس

 .نگاه کند نشیخشمگ یهارا مجبور کرد در چشم نازیگرفت سرش را برگرداند و آ شیهاپنجه

 :بود، گفت شیکه در صدا یتحکم با

 !یذاریم جواببی رو من الٔ  بار آخرت باشه که سو -

 :گفت یحاضر جواب با

 ؟یدیجواب م نجایا یچرا من رو آورد پرسمیمگه من م -

 :خشن و سرد گفت یلحنو با  دیرا درهم کش شیابروها

 جواب ندادم؟ -

 .تکان داد« نه» یسرش را به معن نازیآ

 !خطرناکه رونیگفتم جونت اون ب م؛یچرا آورد یرو به تو جواب بدم؟ گفت یچ گهیمن د ،یبفهم یخوایو تو نفهم نم دمیجواب م یوقت -

 :زد و گفت یپوزخند

 تو؟ یبرگ برنده بودن من برا ایجون من برات مهمه  -

 :زد فکش را رها کرد و گفت یشخندین

 !هر دو -

 :نگاه کرد و آرام ناباورانه لب زد اوشیس یکامالً جد یگرد شده به چهره یهاچشم با

 ...جون من -
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 :و محکمش گفت یبا همان لحن جد اوشیس

 .ادیبه سرت ب ییبال یتا اطالع ثانو دیو نبا یمن یجونت برام مهمه؛ چون برگ برنده -

 :گفت یرا درهم برد و شاک شیابروها

 !تو احمق باشم یمن غلط بکنم که برگ برنده ؟یگیم یجورنیمگه من عروسکتم که ا ؟یچ یعنی -

 دیزد که نبا یزد و حرف یدوباره حرف اشتباه دیو فهم دیرا د شیها. به خون نشستن چشمدیرا به وضوح د اوشیشدن فک س منقبض

 .زدیم

گردن  انیم ییدستش را جا یهاپر شده بود، با خشم پنجه نازینگه داشتن خودش در مقابل آ یبرا شیهاخطچوب گریکه د اوشیس

 :جا داد و نعره زد نازیو فک آ

 !بگو گهیبار د هیها؟  ؟یگفت یچ ؟یگفت یچ -

 هیجدا کرد و با  نازیدستش را از گردن آ یشد. پنجه رهیخ اوشیآلود سزده به چشمان غضبوحشت یبود، با نگاه دهیکه ترس نازیآ

 :آلود گفتخشن و حرص یکرد و با لحن شیجدا نیرا گرفت و به اندازه چند سانت از زم نازیآ یحرکت بازو

که تا آخر عمر الل  ارمیبه سرت م ییبال ،یتر از دهنت بزنگنده یحرف گهیبار د کینفهم، اگه  یدختره گمیدارم بهت م یچ نیبب -

 !یبمون

 :ادامه داد یخشن و عصب یتوجه کند، با تُن صدا نازیآ یزدهرسان و وحشتبه نگاه ت نکهیا بدون

 اقتتیبرو، ل یبر یخوایکه م یهر قبرستون ست،یدونم و برام مهم ن ی. کجا رو نمیخونه بر نیکه از ا دمیبار آخر اجازه م یبرا -

 کی یتنها حت یحق ندار گهید ،یبه نرفتن گرفت میصماگه ت یول ؛یازدواج کن ریکفتار پ هیپدرت با  کیو به زور شر یکه بر نهیهم

 .یو... بپرس نجامیاسوال هم تحت عنوان چرا 

 .دور شد نازیرا رها کرد، برگشت و با چند قدم از آ نازیآ یبازوها

 کار مجبور کنه؟ نیمن رو به ا خوادیکه م هیبابام ک کیازدواج کنم؟ شر رمردیپ هیبا  دیمن چرا با -

 .گرفت نازیرا به سمتِ آ رخشمیرنگشت. ناما ب ستاد؛یا

 .خاطر منافع خودشبه -

 من بمونم؟ یخوایتو چرا م ؟یتو چ -

 :و محکم گفت یجد یبار کامل برگشت و با لحن نیا

 .بهش برسه ینفع چیه خوامیباز و لجن متنفرم و نمهـ*ـوس یکهیچون از اون مرت -
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 :کرد و گفت یسرعت طاستفاده کرد. چند قدم فاصله را بهآرام بود  یکه تا حدود اوشیاز حالت س نازیآ

 ؟یچ یبابا رو کشته؛ اما واسه یگفت ه؟یک یعل نیخب ا -

تا جواب  دانستیرا شناخته بود و خوب م شیرودخترک روبه یچند ساعت به خوب نیانداخت. در هم رونیرا با صدا ب نفسش

 :گفت چرخاندیکه نگاهش را به اطراف م یحال . درداردیندهد، دست از سرش برنم یاکنندهقانع

 .رو انجام بده فشیکث یاز کارها یبعض تونستیچون با وجود پدرت نم -

 ؟ییچه کارها -

 :دوخت و جواب داد نازیبه آ یبار نگاهش را جد نیا

و خودم  بندمیم یچهمه یروچشمم رو  ،یسوال بپرس نیپشت سر ا یسوال باشه که اگه سوال نیآخر یول دم؛یسوال رو جواب م نیا -

 .ارهیسرت ب خوادیکه م ییتا هر بال سپارمتیم یو دست عل رمیخودم م یهابا دست

 :گفت جانیبا ه ختهیآم یجواب سوال آخر بود، با لحن دنیکه بدجور کنجکاو شن نازیآ

 .یبهم بگ یسوال نپرسم و بذارم هروقت خودت خواست گهید دمیباشه قول م -

 :گفت عیسر نازیکرد و با شک نگاهش کرد که آ زیرا ر چشمانش اوشیس

 !گمیبه جون محمد قسم راست م -

 :گفت گشتیها برمکه به سمت پله یشلوارش برد و در همان حال بیرا در ج شیهادست

 .گرفتیداشت، م یادیکه طمع ز یرو مثل عل یداشت که چشم هر آدم یادیچون پدرت اموال ز -

 .گفتیزل زده بود و با خودش م وشایبه رفتن س زدهبُهت

 من؟ یاموال بابا -

دنبالش  یخاطر اموالش هم چشم طمع کسکه بخواد به ادیز قدرنیمگه بابا گور داشت که کفن داشته باشه؟! اون هم ا»خودش گفت:  با

 «.باشه

. رفت اوشیسرعت به دنبالِ سفکر به نیااشتباه گرفته باشد. با  گرید یاو را با کس اوشیس دیکه شا دیرس جهینت نیدر آخر به ا و

اجازه  نکهیو خشک، بدون ا ینسبتاً بلند جد یبرگشت با صدا هوایو ب ستادیپله ا نیسوم یشد، رو نازیآمدن آ یکه متوجه اوشیس

 :گفتبزند  یحرف نازیبدهد آ

که من  یهست یهمون کس قاًیدرست اومدم و تو دقبنداز. من کامالً آدرس رو  رونیکه من تو رو اشتباه گرفتم رو از سرت ب نیفکر ا -

 .خوامیم
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 ...اما -

 :را باال گرفت و گفت دشیو انگشت تهد دیحرفش پر انیم

 .یعل شیپ برمتیم یدوباره سوال داشته باش دم،یگفتم سوال آخر رو جواب م -

 .سرش رو باال گرفت نازیزد که آ نازیآ یچانه ریاش را به زاشاره انگشت

 .یعل شیببرمت پ تونمیم ینوز سوال داراگه ه -

 :سرش را برگرداند و گفت ظیغ با

 .مونمیهم نم نجایبرم. ا خوامیمن م ست،یالزم ن -

 :باال انداخت یازد و شونه یشخندین

 .یبر یتونیم -

برگشت و به  یآن میتصم . بادیکوب نیرا به زم شیسمت باال رفت. با حرص پاگرد کرد و بهعقب نازیمتعجب آ یهامقابل چشم در

جمله  کیکه حاضر به گفتن  یناشناس یهاآدم نیب ست،ین نجایمن ا ینه جا»: گفتیو مدام در ذهن خودش م دیسمت در عمارت دو

 «.ستین ستن،یهم ن

 .دانستیاما کجا؟ خودش هم نم رفت؛یم دیبا

 .برد اوشیسرش را به سمت بالکن اتاق س عیرشد، س نازیکه متوجه آ دیرفت. سع یعمارت را بست و به سمت در ورود در

 .تکان داد دییتا یسرش را به معن دینگاه سع دنیبود، با د ستادهیقد اتاقش اتمام یشهیکه پست ش اوشیس

 :رو به نگهبان داد زد دیسع

 .بره خوادیدر رو باز کن خانوم م -

 :را به کمر زد و گفت شیهادست ظیبا غ نازیآ

 چقدر از شهر دوره؟ نجایا یدونیبره؟ مگه من خودم تنها اومدم که االن تنها برم؟ م خوادیرو م یچیچ -

 :داد زد یدوباره عصب نازیانداخت که آ نییدر سکوت سرش را پا دیسع

 .رمیخودم م ،یکور خوند یتا مجبور بشه بمونه؛ ول دشینبر ییبهتون گفته شما جا اوشیها؟! س ؟یبا تواما! چرا ساکت -

 .که هنوز پشت پنجره بود، نگاه کرد اوشیتکان داد، نگران برگشت و به س یبا تاسف سر دیبه سمت در رفت. سع ظیبا غ و
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 یکینزد نیشاپور هم یهاو آدم ستین یگریبه جز ضررزدن به خودش راه د رود،یم ییدارد به تنها ناریکه آ یراه دانستیم خوب

 .برود رونیب نازیکردند تا آ نیکم

 .است دندهکیچقدر لجباز و  نازیکه آ دانستندیهم خوب م هاآن انگار

*** 

 .بوق گذاشت یضرب کف دستش را رودر عمارت نگه داشت و به یرا جلو نشیماش

 .درهم رفت شیهادر متوقف شد بود، اخم یروکه روبه یرنگیمشک یپاجرو دنیهراسان به سمت در برگشت و با د دیسع

 :بود با حرص گفت هستادیبه احمد که کنارش ا رو

 .کنهیغوغا به پا م نهیدختره رو هم بب نیا ه،،یعصب نازیاالن آقا خودش از رفتن آ م؟یکن کارشیکه باز اومد، چ کهیزن نیا -

 :گفت یالیخیباال انداخت و با ب یاشانه احمد

 دختره دوباره هـ*ـوس کرده مورد غضب آقا واقع بشه، ما رو سننه؟ نیا -

 :گفت و دیخند دیسع

 .میآخه آقا گفته اگه اومد، داخل راهش ند -

 .خب، ولش کن -

قرمزرنگش که  یهاکفش یرا باز کرد. با توجه به پاشنه نیدر ماش یعصب داشت،یبوق برنم یدستش را از رو یالحظه یکه برا تارا

 :جا داد زدو از همان دیشد؛ در را به هم کوب ادهیپ نیاز ماش اطیاحتبا د،یرسیسانت م ستیبه ب

 !االی د،یدر رو باز کن نیا دیای. بزنمیساعته دارم بوق م هی د؟یمگه کر یهو -

احمد گذاشت و او را به سکوت  یشانه یبکشد، دستش را رو ادیداد و فر خواهدیاگر جوابِ تارا را ندهد تا صبح م دانستیکه م دیسع

 .وا داشت

 :آمد و داد زد جلوتر

 .میور داده در رو باز نکنتارا خانوم، آقا دست -

و  دیکوب نیدر حـ*ـلقه کرد و با خشم پا به زم یلهیها بدهکار نبود، با حرص جلو آمد، دستش را دور محرف نیکه گوشش به ا تارا

 :دیلب غر ریز

 !دیدر رو باز کن نیا -

 .شهینم -



 

 
106 

زمان به داخل عمارت نگاه کند و هم دیسع یهاکنار شانه سرش را کج کرد تا از رسد،ینم ییبه جا دیکردن با سعبا صحبت دیکه د تارا

 :داد زد

 !ایسـ اوش،یس اوش،یس -

 .چشم دوخت دیبا خشم به سع و

انقدر دور ورت داشته و با نامزد  یدهات یکه تو رونیرفته ب اوشیها؟! حتماً س ؟یتو انقدر شاخ شد نیهم یبرا ستش؛ین اوشیس -

 ...مثل ییسروپایب ینه دهاتوگر ،یکنیرفتار م جورنیا اوشیس

 ؟یدونیو خودت رو بچه ناف تهران م یرو دهات دیکه سع ینازیخودت م یبه چ -

به تارا داد بود، نگاه  یجواب نیکه چن نازیباز به آ یبا دهن دیکرد. سع یبا تعجب برگشت و به منبع صدا که پشت سرش بود نگاه تارا

 .کردیم

 :کرد و گفتاشاره  نازیبا سر به آ ظ،یغ با

 ؟یهست یچه خر گهیتو د -

زد و  یجلف تارا انداخت. پوزخند یبه سرتاپا یتارا رساند. نگاه یرورا درهم برد، با چند قدم محکم خودش را به روبه شیابروها

 :گفت

رو که  ین و هرچکرد به پار یدم در عمارت و شروع کرد یهار اومد یهاسگ نِیکه ع یهست ی. تو بگو کستمیمن که فعالً مهم ن -

 ؟یبندیم دیخودته به سع قیال

 دنیبا شن کرد،یم ریرا تحق هیبود که بق یاصوالً خودش کس شهینشده بود و هم ریتحق یتوسط کس نیچننیکه تا به امروز ا تارا

 یو با صدا را مشت کرد شیهازد؛ دست یشده بود به سرخ دیسف متیقرنگ صورتش که به لطف هزارن کرم گران نازیآ یهاحرف

 :گفت مانندغیج

 یخونه یها؟! خدمه ؟یهست یچه کوفت گهیها؟! تو د ؟یدیهمه فحش رو به من م نیا ی! به چه جرئتیعوض یخفه شو دختره -

 ... . آشغالِارمیها؟! پدرت رو در م ؟یاوشیس

 یتارا خال یگرفته بود، رو ادیخوب  شاویرا که به لطف س یسمتش هجوم برد و کاربا خشم به نازیرا کامل نزده بود که آ حرفش

 .کرد

 :دیگرفت و با خشم در صورت تارا غر شیهاپنجه انیسمتِ تارا هجوم برد و فکش را محکم م به

 یدیمن رو از دور د یکه تا آخر عمرت وقت ارمیبه سرت م یی. وگرنه بالرونیوپرت بنداز بو کمتر چرت ریخفه شو، دهنت رو گل بگ -

 !یو راهت رو کج کن یبلرز مثل سگ به خودت
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 .کردینگاه م نازیگردشده از ترس و وحشت به آ یهانداشت، با چشم شناختینم چیکه ه یرا از دخترک یحرکت نیکه انتظار همچ تارا

 :گفت و با حرص گفت یکرد که تارا آخ بلند شتریرا ب شیهاپنجه فشار

 !یولم کن وحش -

بلند پاشنه یهاخاطر کفشداد. سرش را به سمت چپ کج کرد و چون قدش به یشتریا فشار بزد و فک تارا ر یاروزمندانهیپ لبخند

 .صورت تارا برد کیپنجه پا بلند شد و صورتش را نزد یتر بود، روتارا کوتاه

 .نره ادتی وقتچیحرفم رو ه -

 چه خبره؟ نجایا -

سرش را کج کرد و از  نازی. آشدیفکش بود، مانع از برگشتنش م که هنوز محکم دور نازیدستِ آ یبرگردد؛ اما پنجه خواستیم تارا

 .بود، نگاه کرد ستادیپشت سرشان ا یدرهم و نگاه جد یهاکه با همان اخم اوشیتارا به س یهاکنار سرشانه

به  نازیبود، آ یآنزد. چون حرکتش  اشنهیسـ*ـ یمحکم رو هوایزد، فک تارا را رها کرد؛ اما تا خواست عقب برود، تارا ب یشخندین

 .افتاد نیزم یپشت محکم رو

 .ثابت ماند شیسر ِجا اوشیس یبرداشت تا به سمتش هجوم ببرد که با داد بلند و کرکننده یقدم تارا

 !بسه تارا -

 .انداخت دیبه سع ینگاهمین

 .در رو باز کن -

 .زد رونیعمارت ب محکم و بلند از در یهاسرعت اطاعت کرد و در را باز کرد. با قدمبه دیسع

زد و با  هیگر ریآمد، ز رونیب اوشیبغضش را آماده کرده و تا س د،یرا د اوشیکه س یاکه خوب نقشش را بلد بود، از همان لحظه تارا

 :گفت یدارلرزان و خش یصدا

 !کرد؟ آره؟ کاریچ یوحش یدختره نیا یدید -

دستانش را دور تارا حـ*ـلقه نکرد.  یحت اوشینازش را بکشد؛ اما س شاویآن که س دیانداخت، به ام اوشیرا در آغـ*ـوش س خودش

 .گذاشت اوشیس ینهیسـ یخجالت بکشد، سرش را رو نازیآ ای دیاز سع نکهیبدون ا

 .داخل؛ اما اجازه ندادن امیب خواستمیم -

 .اشاره کرد کرد،یکه با خشم نگاهش م نازیبرگردد، با دست به آ نکهیا بدون

 .کرد کاریچ یدیهم که د یوحش نیا -
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 .گرفت اوشیس یسرعت دستش را به بازواما به فتد؛یبود ب کیعقب رفت که تارا نزد یبه طور آن اوشیس

 :به تارا انداخت و گفت ینگاه تیبا جد اوشیس

 ؟یاومد نجایچرا ا -

 :گفت یادل ببرد و با لحن بچگانه نکهیکرد به گمان ا زانیرا آو شیهالب

 !گ شدهدلم برات تن -

 :گفت تیدرهم رفت. نگاهش را از تارا گرفت و با همان جد شتریب اوشیس یابروها یگره

 .برو داخل -

 .رفت دیبه سع یاغرهچشم اوش،یواردشدن دور از چشم س نیسرعت داخل رفت در حباز شد و به ششیحرف ن نیا دنیبا شن تارا

 :گفت یابود نگاه کرد و با لحن پر از عـ*ـشوه ستادهیجا اکه هنوز همان اوشیقدم رفت، برگشت و به س چند

 زم؟یعز یایتو نم -

 :گفت رد،یبگ نازیرا از آ اشیآلود و جدنگاه اخم ایبرگردد و  نکهیا بدون

 .امیبرو داخل، منم م -

 :جلو اومد و گفت عیشد، سر نازیبه آ اوشیکه متوجه نگاه س تارا

 ...ذاریهست نم یدختره هر ک نیا اوشیس -

 یاو سردش به تارا فهماند که بدون لحظه یجد یسرش را به سمتش برگرداند؛ با نگاه تیبا جد اوشیرا کامل نزده بود که س حرفش

 .سمت عمارت حرکت کردگرد کرد و بهانداخت، عقب نییبه داخل عمارت برود. سرش را پا دیدرنگ با

*** 

 نازیآ

. اَه اَه، کنهیلوس م اوشیس یگرفتم. چقدر هم که خودش رو برا شـعوریب یون دخترهدادم و نگاهم رو از ا رونیحرص نفسم رو ب با

 .زهرمار گهیم اوشیس اوش،یس اوش،یس زنه؛یزن حرف مهمبهحالم به هم خورد! چقدر هم حال

قدم بهو قدم کردیدرهمش نگاهم م یهانگاهش و اخم تیشدم. با همون جد اوشیحال فکرکردن سرم رو برگردوندنم که متوجه س در

 .شدیم کمینزد

 وید نیا شیبهم دستور داد که پ وبمینظر کردم و ذهن معکردن افتادم که چرا از رفتن صرفو به غلط دمیترس دنشیچرا؟ با د دروغ

 شتره؟یب تمیسه سر برگردم؟ چرا حس کردم که کنارش امن
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 رو نامزدش بلند کردم؟بگه چرا دست  خوادینکنه م شه،یم ترکیداره نزد یخدا ه یوا

 یخشن نبود، حت ای یشلوارش برد. نگاهش عصب بیهاش رو تو جدست ستاد،یروم ابرهم بودم که روبهودرهم یفکرها نیهم تو

 .و سرد بود یآلود هم نبود؛ فقط جدحرص

 .قدم عقب رفتم هیجلو اومد که  گهیقدم د هیتو فکرشه.  یاز نگاهش بفهم که چ تونستمینم

 شیشلوار مشک بیهاش رو از جهاش نشست، دستلـب یبه رو ی. پوزخند محوستادمیتارا از حرکت ا نیماش یورد به بدنهبرخ با

 .بود که انگار تو بـ*ـغلش بودم یگذاشت. حالتمون جور نیماش یدرآورد و کنار پهلوهام رو

حفظ تعادل دستام رو از هم باز کردم  یدادم برا کمرم رو به عقب فرستادم. آب دهنم رو قورت نمش،یبتونم درست بب نکهیا یبرا

 .دستش نشوندم یدستم رو رو هوایبود، ب اوشینگاه س خیکاپوت بذارم؛ اما چون نگاهم م یرو خواستمیم

 .بکشم یقیهام رو ببندم و نفس عمکه باعث شد چشم یحالوحس هیشدم؛  یحال هیبرخورد دستم به دست گرمش  با

 :دیچیتو گوشم پ راشیبم و گ یزمان صداو هم دیچیپ مینیاش تو بعطر تلخ مردونه یبوکه  دمیکش یقیعم نفس

 ؟یچرا برگشت ؟یبر یخواستیمگه نم -

 :آروم جواب دادم یرو باز نکردم و با صدا هامچشم

 .بمونم خوامیم -

 ؟یدیرس جهینت نیشد که به ا یچ -

 .دونمینم -

 .هات رو باز کنچشم -

 یو گرما نیکاپوت ماش یدستم نشست. گرما یبار اون بود که دستش رو رو نیو ا دیکش رونیدستم ب ریو از ززمان دستش رهم و

 .هام رو باز کردمسرعت چشمکه حس کردم تمام تنم گرم شده. به دینکش هیبود که به ثان ادیقدر زدستش اون

 یند کرد که ناخودآگاه سرم رو برگردوندم و به دستم که توبکشم که اجازه نداد. دستم رو بل رونیدستش ب ریدستم رو از ز خواستم

 .دستش بود نگاه کردم

 .دستم قفل کرد یهاهاش رو محکم دور انگشتو در آخر انگشت دیکف دستم کش یدستش رو رو آرومآروم

 .به من نگاه کن -

 ...شکافته بشه و امنهیاز شدت تپش سـ*ـ دمیکه ترس زدیتپش گرفته، انقدر تندتند م یرارادیغ قلبم

 !گفتم به من نگاه کن -
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 .هاش، چشم دوختمنگاهم رو از دستامون که قفل هم بودن گرفتم و به چشم یسختبه اوش،یس زیآمبلند و تحکم باًیتقر یصدا با

 بله؟ -

 ؟یچرا برگشت -

 .برم یناراحت -

 :به دستم داد و گفت یابروش رو باال داد، فشار یتا

 نذار؟ جوابیبنگفتم سوال من رو  -

 .هام تو هم رفت و دوباره به دستم که از مچ خم شده بود، نگاه کردمگفتم. اخم یآخ بلند یرارادیبود که غ ادیفشار دستش ز انقدر

 .جواب من رو بده -

 .درهم نگاهش کردم یهاحرص و اخم با

 ...کنمیمامانم برگردم. حس م شیدوباره پ خوامیرو ندارم برم و نم ییچون جا -

 .انداختم نییرو ادامه ندادم، سرم رو پا حرفم

 ؟یکنیحس م یچ -

 جوابیمگه نگفتم سوالم رو ب گفتیدوباره م دادم،یجز جواب سوالش رو م یاگه هرحرف یدادن سر باز کنم؛ ولاز جواب خواستمیم

 نذار؟

 :گفتم یارفتهلیتحل یرو باال آوردم و آروم با صدا سرم

 .دارم تیامن نجایا -

 .بهم زل زد شیخیبا همون نگاه  اد،یو از حرفم خوشش م زنهیاالن لبخند م کردمیکه فکر م نیا برخالف

 .قدم عقب رفت هیدستم رو ول کرد و  باالخره

 :و سرد گفت یجد یلحظه مکث کرد و در آخر با لحن چند

 .یبر ییجا دیتا هروقت که من بخوام نبا یرو گرفت متیلحظه که تصم نیپس از ا -

 :گفتم عیسر

 .محمد -

 .تارا بلند شد مانندغیو ج زیت یبزنه، صدا یو تا خواست حرف دیرو تو هم کش ابروهاش
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 .گهید ایب اوشیس -

که  یعطر داد؛یعطر تلخش رو م ینفسش هم بو یرو با حرص بست و نفسش رو تو صورتم دم و بازدم کرد. المصب حت هاشچشم

 .ش شده بودماکنندهمـسـ*ـت یتازه متوجه بو

 :گفت یاما جد آروم،

 .داخل ایفعالً ب م،یزنیبعداً حرف م -

 .خودش جلوتر از من وارد عمارت شد و

*** 

زده وارد اتاق شد. نگاهش که به من ذوق اسیزمان در باز شد و هام رو باز کردم که هماومد، چشم یم نییکه از طبقه پا یصداها با

 .تو هم رفت شافهیافتاد ق

 .ینشد داریتو هنوز ب نازیآ اِ، -

 :گفت گرفتیکه دستم رو م یخم شد و در حال ستاد،یتخت ا کنار

 .گردهیامروز داداشم داره برم ؛یکمک زر میپاشو بر ناز،یپاشو آ -

 یبشو برابِل همه نیا یول شه؛یمرخص م مارستانیکه رهام امروز باالخره بعد از سه روز از ب دونستمیاز جام بلند شدم. م اسیزور  به

و تنها  هیکه دختر خوب دمیچند روز واقعاً فهم نیچون تو ا رم؛یرو بگ اسیبپرسم و ناخواسته حالِ  خواستمیاما نم دونم؟یرو نم هیچ

 .حالهتک جمالتش مشخص بود که چقدر خوشو از تک زدیداشت حرف م زیر کیتونم بهش اعتماد کنم. یکه م هیکس

 .زدم رونیاز اتاق ب اسیزدم. لباس عوض کردم و همراه  انشجیهمه ه نیبه ا یلبخند

 نیکه چقدر من از ا ی. واختیاعصابم بهم ر یرارادیغ دنشیاومد؛ با د رونیب اوشیاومدنم از اتاق، تارا هم از اتاق س رونیبا ب زمانهم

 :رو به تارا گفت یاهیو با لحن پر از کنازد  یخند شیاز تارا نداشت، ن یهم که مثل من دل خوش اسی. اومدینچسب بدم م یدختره

 !ها شهیسردت م ؟یدینپوش یزیتارا جون چرا چ -

رونش بود، روبدشامش هم که بلند تر از  یتا رو شیکه بلند دهیپوش یریرنگ حر دیبود، که تارا تنها لباس خواب سف یحال در نیا

 .کجاش رو نپوشونده بود چیبود و ه پوریخود لباس بود تمام گ

 .رفت نییها پاکه جواب تارا رو بده از پله نینازک کرد و بدون ا یشد، پشت چشم اسیکالم  شین یکه متوجه ارات

 :سمتم برگشت و با شک گفتضرب بهبه اسی که

 نه؟ییپا اوشیس -
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 :ابروم رو باال دادم و با انگشت شستم به اتاقم اشاره رفتم و گفتم یتا شیهویو متعجب از حرکت  جیگ

 .االن تو اتاق بودم، خبر ندارم تا -

 :ذوق گفت با

 ...االن دهنِ تارا رو سرو نه،ییواال پا -

که تارا رو  یبلند و محکم در حال یهاکه با قدم دینکش هیکل عمارت رو پُر کرد. به ثان اوشیس ادیفر یکامل نشده بود که صدا حرفش

 .و تارا رو که پشت سرش بود به جلو هول داد دیضرب دستش رو کشبه د،یپله که رس نیباال اومد. به آخر کشوند،یهمراه خودش م

 :داد زد یبلند و عصب باًیتقر یبا صدا اوشی. سافتادیم نیزم یرو یطرز بدبه گرفت،یبه جلو پرتاب شد و اگه خودش رو نم تارا

 ؟یگردیکارکنا م هیمن و بق یوضع جلو نیاکه با  یکنیم یزندگ یدار رتتیغیپدر ب یتو خونه یها؟! فکر کرد ه؟یچه وضع نیا -

 !ها؟

 :جمع کرده بود گفت وارید یکه خودش رو گوشه یدر حال د،یلرزیکه به وضوح از ترس به خودش م تارا

 ...ب.. .به... خدا.. .ف... فک... ر -

 :دیفکش رو گرفت و غر انهیبه سمتش هجوم برد، وحش اوشیس

تارا؟ ها؟! مگه چند دفعه بهت  یگیباشه؟ ها؟! چرا مثل سگ دروغ م نییاون همه آدم اون پا یکردی! به خدا فکر نم؟ها؟یبه خدا چ -

 !من قسم دروغ نخور ینگفتم جلو اد،ینگفتم از دروغ بدم م

 :گفت یگرفته و لرزون یافتاده و از ترس رنگ به رو نداشت با صدا هیکه به گر تارا

 ...ایس -

 :داد زد داد،یبه سمت اتاق هلش م که یتو حرفش، در حال دیپر دوباره

 .یکنیو گورت رو گم م یشیآماده م عیبشنوم. زود تند سر یزیچ خوامیخفه شو تارا! نم سیه -

 :زد ادیتر از قبل فربلند و

 !االی -

نه عاقبت ک یچیاگه بخواد سرپ دونستی. تارا هم که انگار ممیخورد یدیسر جامون تکون شد اسیدادش بلند بود که من و  چنان

 .اومد رونیحاضر و آماده از اتاق ب قهیسرعت وارد اتاق شد و در عرض ده دقدر انتظارشه، به یبد
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که  اوشیهم نکرده بود. نگاه قرمز از اشکش رو به س شیآرا یو حت دهیلباس پوش یعینبود، برعکس به طرز فج کیروز اول ش مثل

با  رهیسرش رو باال بگ نکهینگاه تارا رو حس کرد، بدون ا ینیکه انگار سنگ اوشیدوخته بود، انداخت. س نیرو به زم شینگاه عصب

 :گفت یو سرد تیجد

 ؟یستادیچرا هنوز ا -

 .رفت نییها پاسرعت از پلهباال نره و به شهیگر یدهنش گذاشت تا صدا یحرف رو زد و تارا دستش رو رو نیا

که صداش تو کُل عمارت  دیوارد اتاق شد و در رو محکم به هم کوب اسین و به م اعتنایبه موهاش زد، ب یو کالفه چنگ یعصب اوشیس

 .دیچیپ

 :و گفت دیخند زیر اسیدر بسته شد،  تا

 .تمام شد یینمایس لمیف نازیآ مینچسب رو. بر یخوبش کرد دختره ش،یآخ -

تو ذهنم رو که بدجور  یهااز سوال یبعض گرفتم حاال که بحث سر تاراست، میو تصم میرفت نیی. همراهش به طبقه پادیدوباره خند و

 یشد و کامل الل شدم. همه در تکاپو بودن و هرکس دایپ اوشیس یکنجکاوم کرده بودن بپرسم؛ اما تا اومدم لب از لب باز کنم، سروکله

 .اومدیداشت م دیرهام با سع اس،ی ی. به گفتهدادیرو انجام م یکار

 هیبودن، بق اوشیس یکار یاز شرکا یهستن و جمع انشونیاز دوستان و آشنا یگفته بود جمع سای. اومدنیکم مهم که کم هامهمون

 .بود هم اومده بود یخان روستا هم که مرد اخمو و خشک یعمارت، حت کینزد یروستا یهم از مردم اهال

بود که هروقت  یزیچ هیو نگاهش . تدادیبهم دست نم یبود، از نگاهش به خودم حس خوب یآدم خشک نکهیچرا با ا دونمینم اما

 .داشتینگاه دست از سرم برنم نیا رفتمیهر کجا هم که م شد،یحالم بد م افتادینگاهم بهش م

 یحالکه از خوش ییهاو چشم یقیعم یرو گرفتن. رهام با لبخند نیکنان دور و اطراف ماشهلهله تیرهام اومد و جمع باالخره

 .شد ادهیپ نیاز ماش د،یدرخشیم

نگاه  کردن،یم ییآمدگوو محترمانه به رهام خوش ییروکه با خوش یتیو از باال به جمع ستادمیدر سالن ا یروروبه یپله نیآخر یرو

 .کردمیم

 .سن محمد باشههم خوردیاش مرهام چند سالشه؛ اما به چهره دونستمیمحمد افتادم. نم ادیرهام،  دنید با

 .کرد ینیگلوم سنگ یشد و رو داشیپ نشست،یمحمد تو گلوم م ادیکه با  یرو لبم نشست، دوباره بغض یمحمد لبخند تلخ یادآوری با

بودم که  دهیرو شناخته بودم و فهم اوشیس شیوبسه روز کم نیروم جلب بشه. تو ا هیصورت توجه بق نیکنم و به ا هیگر خواستمینم

بغضم رو  نیهم یبرا کنه؛یم خیحرکت بدجور توب نیترکیکوچ دنیدعمارت حساسه و با  نیا یتک حرکات اهالتک یرو یبدجو

 .به محمد فکر نکنم تا حالم بد نشه نکردم تا حد امکا یقورت دادم و سع

 هات پر از اشکه؟چرا چشم -
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زده خان وحشت دنیبا دداده بودم، سر برگردوندم و  هیکنارم تک واریبه پهلو به د کهیکه از کنارم اومد از فکر دراومدم. درحال یصدا با

 .ستادمیرو گرفتم و صاف ا مهیتک

بتونه  دیرنگ گشتم که شا یاآلود قهوهجفت نگاه اخم کیدنبال  تیاون همه جمع نیب یرارادیدوباره لرزه به تنم انداخت. غ نگاهش

 .ترسم بشه نیلحظه تسک نیتو ا

نکرده بود،  افتیدر یبود و هنوز جواب دهیکه پرس یبه سوال توجهی. بمدیترسیاما ناخودآگاه ازش م شناختم؛یروم رو نممرد روبه نیا

 ...که گشتمیم تیجمع نیب

حواسش به من  یعنیمن نبود؛  یاما رو د؛یچرخیم تیجمع نی. مثل من نگاهش بدمیرو د اوشیو سرد س ینگاه جد دم،ید باالخره

 .نبود

 .بود، نگاه کردم یسال 50-4۰ دیمُسن شا یگرفتم و به خان که مرد اوشیاز س دانهیرو ناام نگاهم

 :گفتم آروم

 .من برم د،یببخش -

فکر  نیدستم رو گرفت. با ا اوشیافتادم که س یروز ادیدستش ناخودآگاه  یقدم برداشتم که مچ دستم رو گرفت. با حس گرم هی

دستم رو از دستش  خواستمیداد. م لمیتحو یبار به وضوح لبخند معنادار نینگاهش کردم که ا ظیسرعت سر برگردوندم و با غبه

 :بکنم. با حرص آروم گفتم یکار تونستمیگرفته بود که نم روبکشم؛ اما انقدر محکم دستم  رونیب

 !دستم رو ول کن -

 ه؟یاسمت چ -

 .که مهمون منه نهیخان، مهم ا ستیهست مهم ن یاسمش هر چ -

 .دیکش رونیستِ من و خان نشست و دستم رو از دست خان بد یرو یبخوام برگردم و به صاحب صدا نگاه کنم، دست تا

 یگرم شهیهم یبود تا برا یبار کاف کیبار دستم رو گرفته بود؛ اما همون  کیبهم داد. فقط  تیدستاش ناخودآگاه حس امن یگرم

 .خاطر بسپارم هاش رو بهدست

 .نگاه کردم کرد،یخان نگاه مبه  یدرهم و کامالً جد یهاکه با اخم اوشیرو باال گرفتم و به س سرم

 :زد و گفت اوشیبه س هیکه مشخص بود کامالً مصنوع یلبخند خان

 !اِ، پس مهمون توئه -

گفتن  یباشه خان یخان. هرچ یچشم طمع داشته باش یشناسیکه نم یدرست باشه به کس کنمیبله خان مهمون منه. درضمن فکر نم -

 ...یتیو رع
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 :ست و رو به من گفتلبش نش یرو یقیلبخند عم خان

 .ستمیباشه که من خان ن نیا تیاگه رع -

 :زد و گفت یشخندین اوشیکالمش بُهتم برد؛ اما س ییپروایب از

چرا  ،یقصر پر از زن دار کیو  یاما شما که خان ست؛ین یهاش طمع داشته باشه مشکلچشم تیبود اگه رع نیخان منظور من ا -

 ؟یصیحر هات هنوز طمع داره و هنوز همچشم

 میو انقدر تلخ و گزنده با خان صحبت کنه. البته از حق نگذر جورنیبخواد ا کردمیدهنم باز موند. فکر نم اوشیس ییگوبار از رک نیا

 .دمیخان رو د یرفتهوا ینشسته و چهرهخونکه نگاه به یحال کردم؛ مخصوصاً وقت

 .و با خودش به سمت عمارت بردم دیکش به خان بده، دستم رو یحرف یاجازه نکهیبدون ا اوشیس

 .رفت گهیبه سمت د یحرف چیهیدستم رو رها کرد و ب م،یوارد شد تا

 .کردم؛ تو آشپزخونه رفتم یکه تمام آب بدنم تمام شد و احساس تشنگ دمیچند لحظه ترس نیتو ا انقدر

 :از پشت سرم اومد ییصدا هویآب رو برداشتم که  یشهیش خچالیتو  از

 ؟یینجایو هنوز ا یکه نرفت مینیبیلجباز خانوم، مبه  -

 .دیچیشکستن در فضا پ یآب از دستم افتاد و صدا شهیبرگشتم که ش زدهوحشت

 دی. با تردکردیجلو پام نگاه م یهاشهیشباز به خرده یو رهام، متعجب و با دهن کردمیبا چشم گردشده از وحشت به رهام نگاه م من

 :روم با شک گفتسرش رو باال آورد و آ

 شد؟ یچ -

 :رهام انداختم و آروم گفتم یبه چهره یاشرمنده نگاه

 .دمیترس ،یصدام زد هوی دیببخش -

 :گفت آوردیکه کتش رو درم یلبش نشست و در حال یرو یمهربون لبخند

 .کنمیصدات زدم. االن هم خودم جمع م هویمن  یببخش دیتو با -

 :مدستم رو جلوش گرفتم و گفت عیسر

 .کنمیمن خودم جمع م رونیب دینه، شما برنه -

 :گفت یافتاد و با لحن جالب شیشونیپ یرو یزیر اخم
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 .کنمیمن بود، خودمم جمع م ریحرف رو ها! تقص نینشنوم ا گهیاِ د -

هاش ل ننشسته بود که اخمزانو خم شد، هنوز کام هی یو رو دیباال کش کمهیبزنم، شلوارش رو از زانو  یاجازه بده من حرف نکهیا بدون

 .سمت شکمش رفتتو هم رفت و دستش به

 :رو گرفتم و آروم گفت راهنشیپ یخم شدم و گوشه اطیزخمش درد گرفت؛ با احت یکه جا دمیفهم

 .یدرد دار کنم،یبلند شو من خودم جمع م -

 :تو صداش گفت یادراومد و با ته خنده دهیاز حالت خم رهام

 .رهیگیدردم م کنم،یچند روز با مسکن دردم رو خفه کردن که االن تا حرکت م نیتو ا آره واقعاً، انقدر -

 :اشاره کردم خچالیرفتم و با انگشت شستم به  خچالیبه عقب، سمت  قدمهی

 ...یفکر کنم مسکن باشه، م -

 .شهیخودش خوب م خواد،ینه نمنه -

 :اشاره کرد نیزم یرو یهاشهیشبه خرده و

 .ه تو پات نرهحواست باش -

 .تکون دادم یسر

 .حواسم هست -

 .داشتمیبزرگ رو برم یهاشهیآروم داشتم تکه ش. نشستم، آرومجارو و سطل زباله رو برداشتم نکیس ریز نتیاز تو کاب رفتم

که  یون لبخندو متعجب نگاهش کردم که با هم دمیپا انداخت. دست از کار کش ینشسته بود پا رو خچالیکنار  یصندل یکه رو رهام

 .تکون داد هیچ یبه نشونه یلبش بود سر یرو

 :شک گفتم با

 .خاطر تو اومدنآخه اون همه آدم به رون؟یب یرینم -

 :باال انداخت و گفت ییراستش گذاشت. ابرو یپا یزانو یپا انداخت و دستش رو رو یرو پا

 .برطرف بشه تیو کنجکاو بپرسی الٔ  نچ، نشستم تا شما سو -

 :و گفت دیکه خند کردمی. با تعجب نگاهش مدمیمنظور حرفش رو نفهم د؛یاز تعجب باال پر ابروهام

 .یبشنو اوشیجوابش رو از زبون س یکه عمراً بتون االتیٔ  . سوستیرنگارنگ ن هایالٔ  نگو که تو ذهنت پر از سو -
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 .زد هیوسط تک زیجاش بلند شد و به م از

 .ینکرد دایتکشون پتک یبرا جوابی هنوز اما اله؛ٔ  ذهنت پر از سو دونمیم -

 ...که من دونستیاز کجا م نیآخه ا کردم،یبه رهام نگاه م رتیح با

 :انگشت اشاره، به رهام اشاره کردم و با شک گفتم با

 ...تو -

 :و گفت دیخند

 .نچقدر نامحسوس کنجکاو یشیمتوجه م ،ینگاه کن نهیخودت رو تو آ یهاتو چشم دم؟یاز کجا فهم ؟یمن چ -

 اشهی. ساکردمیم یدستم بود باز یکه تو یاشهیانداختم و با تکه ش نییرو لبم نشست، سرم رو خجوالنه پا یحرفش لبخند نیا از

 .به روم زد یرو باال سرم حس کردم، سرم رو باال آورد و لبخند مهربون

 .بپرس -

تم رو جواب نده و برعکس بره و االٔ  رهام سو دمیترسیزدن دودل بودم و محرف یبرا نکهیسطل انداختم. با ا یرو تو شهیش تکه

 .زدم ایبگه، دل رو به در اوشیبه س پرسمیرو که م یتک سواالتتک

 :گفتم رمیسرم رو باال بگ نکهیا بدون

 ه؟یچ یو عل اوشیس نیخصومت ب -

 .نپرس رو االتٔ  سو جورنیا -

 :تعجب سرم رو باال گرفتم و گفتم با

 !؟االتیٔ  جور سوچه -

رو  االتیٔ  . سودونمینم اوشیو س یعل نیمن هم درمورد خصومت ب یربط داشته باشه؛ چون حت اوشینپرس که به س االتیٔ  سو -

 .بپرس که درمورد خودت باشه

انتقام سرسختانه برادرش رو  لیرهام دل شدمی مگه. بود سخت ندونه رو المٔ  رهام جواب سو نکهیجوابش تعجب کردم؛ برام باور ا از

 :دمیرو پرس بعدی الٔ  سو نیهم یکنم؛ برا رشیدرگ یلیذهنم رو خ خواستمیمسائل برام مهم نبود و نم نیندونه؟! اما ا یاز عل

 تونه؟یمگه م ؟یجورمن رو به شاهپور بفروشه؟ چه خوادیم یگفت عل اوشیس ه؟یشاهپور ک -

 :و گفت دیتو موهاش کش یهم رفت و با حرص دست توی هاشاخم المٔ  سو نیبا ا رهام
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 تونه؛یآره م ،یو رذل. در مورد عل صیآدم حر هیست، گشنه شهیو کـ*ـثافته که دل و چشمش هم فیالعاده کـثآدم فوق هیشاهپور؟  -

 .دهیدرست کرد که حضانت تو رو تمام و کمال به اون م یحضانت کامالً جعل هیچون بعد از کشتن پدرت 

 :گفتم یبلند باًیتقر یو با صدا از جام بلند شدم یتو هم رفت، عصب هاماخم

 ؟یچ یعنی -

 :به درگاه در آشپزخونه نگاه کرد و آروم گفت عیسر رهام

 .ترآروم س،یه -

 :از قبل گفتم تریآروم باشم؟ عصب شدیمگه م اما

 ن رو گرفته؟حضانت م یچ یعنیکنه؟  یکار نیکه به خودش جرئت داده همچ هیک یعل کهیمرت نیا ؟یبد حیتوض شتریب شهیرهام م -

 .یادا کنه که تو دخترش تونهیم یعنی -

 :گفتم دهیکش یو لحن ظیغ با

 .غلط کرده، عمراً بتونه دستش بهم برسه -

 :به روم زد و گفت یلبخند رهام

 .بهت نرسه کهیعمارت که دستِ اون مرت نیآوردت تو ا اوشیس نیهم یبرا -

 .شدم رهیخ نیبه زم تیعصبان با

 :گفت طنتیبا ش رهام

 اومده بود؟ نجایت اکه دخترخونده دمیشن اسیاز  یراست -

 :سرم رو باال آوردم و گفتم جیگ

 ؟یک ؟یچ -

 :شدت گرفت و گفت شخنده

 .دختر شاهپور گم؛یت رو مدختر خونده -

 :و با شک گفتم دمیرو درهم کش ابروهام

 ...دختر شاهپور؟ دختر خوند -
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خندون  یگردشده از تعجب، به چهره یهاسمت رهام برگشتم و با چشمضرب بهاهر شد، بههام ظتارا جلو چشم یچهره یالحظه واسه

 .رهام زل زدم

 !تارا؟ دختر شاهپوره؟ -

 :گفت کردیرو جمع م هاشهیشکه خرده یخم شد و در حال رهام

 ؟یدونستیآره، مگه نم -

 .زانو خم شده و نشستم یرو

 ...زخم یجا -

 :بهم انداخت یال آورد و نگاهسرش رو با د،یحرفم پر تو

 .یدونستیمن خوبم، تو بگو مگه نم -

رو که تو  الیٔ  سرم رو باال آوردم و سو زدهرتی. حاوشهیافتادم که تارا گفت نامزده س نیا ادی هوینه تکون دادم و  یبه نشونه یسر

 :دمیذهنم بود پرس

 عاشقشه؟ نکهیچطور با تارا نامزد کرد و ا اوشیپس س -

 دیخندیکه هنوز م یحال سمتم برگردوند و درسطل انداخت. سرش رو به یرو تو شهیتکه ش نی. آخردیا خنده دست از کار کشب رهام

 :گفت

 عاشقِ تاراست؟ اوشیکه س یتو واقعاً فکر کرد یندارم؛ ول یاولت رو کار یجمله -

 :ردم و گفتمهام رو به باال بمردمک چشم یجیلبم رو باال بردم و با حالت گ یگوشه

 ...اوم -

 :خندون رهام انداختم و گفتم یهارو به چشم نگاهم

 .رسوندیرو م نیخب حرفاش ا یعاشقشه؛ ول اوشیاز اولش که تارا گفت باورم نشد. البته تارا نگفت که س یعنینه،  -

 :گفت یو خاص یزد و با لحن جد هیتک زی*ـنه شد و به مـیسبهدست رهام

 عاشق تاراست؟ اوشیس یردشد که باور نک یچ -

 .نگاه کردم قیرهام دق یبه چهره چندلحظه

به گوش  یو ممکنه بهش بربخوره و حت اوشهینباشه رهام داداش س یداشتم. هرچ دیگفتنش ترد ینوک زبونم بود؛ اما برا جوابم

 .ارهیسرم م به ییبفهمه، آخ که چه بال اوشیبه اون لحظه فکر کنم که س خوامینم یهم برسونه. حت اوشیس
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 :و با خنده گفت دیفکرا بودم که رهام انگار فهم نیهم تو

 .گمینم اوشیبه س اسیجون  -

 .انداختم نیی. سرم رو پادمیم گرفت، هم خجالت کشهام رو خوند هم خندهحرف تو چشم نکهیا از

 ؟یبگ یخوایخب، نم -

 :عد به رهام انداختم، لبم رو تر کردم و آروم گفتمبه درگاه در و ب یبرگشتم و نگاه دیرو باال گرفتم و با ترد سرم

 ...خب، چطور بگم -

 :گفت یمیبا لحن مال مهربون

 .یهرجور دوست دار -

 .کردم تا گلوم رو صاف کنم یاسرفهو حرفم رو رک بزنم. تک ییگرفتم بزنم به در پررو میتصم

 :انداختم و گفتم یام نگاه جدآشپزخونه فرستادم. برگشتم و به ره یپا آروم سطل رو به گوشه با

ساختم که  یجور اوشیس تیرو از شخص تمینشونم داد که ذهن یچنان رفتار خشن، سرد، خشک و تلخ دمیرو د اوشیس یواال از وقت -

 ...یعنیاصالً احساس نداره؛ 

ش ش مشخص بود که بدجور خندهنه؛ اما از چهره ایناراحت شده  نمیرهام نگاه کردم تا بب یبه چهره قیرو قطع کردم و دق حرفم

 :که تو صداش بود گفت یاخندهگرفته و با ته

 .گهیبگو د ،یگفتیخب م -

 :تمام ادامه حرفم رو زدم و گفتم ییپررو با

 یاحساس چیخشن و سرده که انگار ه یلیخ ،یبَرورُو و مهربون هستآدم خوش کیبرخالف خودت که  یعالداداش جناب نکهیخالصه ا -

 .شهیعاشقش هم نم یداره که کس یسرد تیانقدر شخص کش،شیشدن پعاشق بشه. حاال عاشق تونهینشده و نم ختهیش آمبا وجود

 .دیرسیکه از کنار در به گوشم م اوشیس یجد یزدن از پشت سرم بلند شد و صدادست یصدا

 ها؟ ؟یخوند یشناسچند ترم آدم ن،یآفر -

 .به پشت سرم زل زده بود زد،یدر نگاهش موج م یبرعکس نگرانخندون نبود و  گهیکه رنگ نگاهش د رهام

 .زور قورت دادمتوان برگشتنم نداشتم. آب گلوم رو به یسرجام خشکم زده بود که حت یجور

 :که مخاطبش رهام بود، گفت یدر حال یو سرد تیاز پشت سرم. با جد قاًیبار دق نیو ا دیچیصداش تو گوشم پ دوباره
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 .منتظرته ونریب اسیرهام،  -

که تو  یمرد خشن نیبودم؛ از ا دهی. واقعاً که ترسنهیهام نبهام رو بستم تا رهام ترس رو تو چشمگرفت. چشم زیرو از م شهیتک رهام

. دمیترس ذارهینم هیتنب ایو  جوابیرو ب یحرف چیکه ه یاوشی. از سدمیترس دم،یبودن رو دو خشک یچند روز تنها ازش سرد نیا

 .زدیبه استرسم دامن م یارادریغ اومد،یم رونیب زکه ا ینگ محلآه یصدا

ضرب برگشتم سرعت باز کنم. بههام رو بهو باعث شد چشم دیبه گوش رس رفتیم رونیآروم رهام که از آشپزخونه ب یهاقدم یصدا

 :گفتم زدیتوش موج م یکه ترس و نگران یو با صدا

 ....ـیمن هم م -

دوختم. رهام که  اوشیس یباال گرفتم و نگاهم رو به نگاه سرد و جد دیشدم. سرم رو با ترد اوشی*ـنه سـیسبهنه*ـیتا برگشتم س اما

 :گفت تیکه برگرده با جد نیبدون ا اوشیکنار درگاه در بود، برگشت. س

 .در رو هم پشت سرت ببند رون،یرهام برو ب -

که  دادیداشتم دهن باز کنم و عاجزانه ازش بخوام نره؛ اما غرورم اجازه نمبه رهام نگاه کردم. دوست  اوشیس یهاکنار سرشونه از

 .نشون بدم اوشیکار رو کنم و ترسم رو به س نیا

به عقب  قدمهی یارادریشدن در، غبسته یرفت و در رو هم پشت سر خودش بست. با صدا رونیقدم آخر رو برداشت؛ ب دیبا ترد رهام

 .رفتم

 یهادست یشد و دوباره همون حس ناشناخته که از حس گرم ریاس اوشیس یهاپنجه نیبودم که مچ دستم بدوم رو برنداشته  قدم

 .بهم دست دادم شد،یم ریبه وجودم سرراز اوشیس

 .. ادامه بدهیگفتیم یخب، داشت -

 :داشتم نلرزه گفتم یزور سعکه به ییرو نباختم و با صدا خودم

 بگم؟ یچ -

 یجد یقدم عقب رفتم. با لحن هیقدم آروم و کوتاه جلو اومد که متقابالً  هیشلوارش برد و  بیهاش رو تو جرو ول کرد و دست دستم

 :گفت کردیکه ترسم رو چند برابر م

 .رو تو روم بگو یزدیپشت سرم م یکه داشت ییهاحرف -

 :گفتم میذات ییرو کنار گذاشتم، آب گلوم رو فرو بردم و با پررو ترسم

 .موم شدهام تحرف -
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 ستاد؛یام ا*ـنهـیسبه*ـنهـیبود که فرصت نکردم عقب برم. س ییهویجلو اومد. حرکتش انقدر  گهیقدم د هیتو هم رفت و  هاشاخم

 .دمیرسیهاش مزور تا سرشونهداشت، من به اوشیکه س یاصطالح بود. با اون قد بلند هی*ـنه که فقط ـیسبه*ـنهـیالبته س

وسط  زیضرب برگردوندم و به ملباسم رو از پشت چنگ زد و به د،یبه پشتم کش پنجه هوایکه ب نمشیا بتونم ببرو باال گرفتم ت سرم

 .چسبوندم

 :دیچیبم و خشنش تو گوشم پ یصدا

 عاشق بشم؟! سردم، خشکم و خشنم؟ تونمیکه من نم -

که تو  رنگشیاقهوه یهاسکوت کردم. تو چشم اما در جوابش خوره؟یچرا انقدر بهت برم ؟یستیبهش بگم، مگه ن خواستیم دلم

 .شدم رهیخ شد،یتر مروشن تیحالت عصبان

 یبچسبونه. از چنگ شتریبه کمرم بده و من رو به خودش ب یدستش فشار یهاشد و باعث شد با پنجه تری. از سکوتم جرزدمینم پلک

 :لب گفتم ریدستش گذاشت و با حرص ز یم و روگفتم. دستم رو پشت برد یهام تو هم رفت و آخکه به کمرم زد، اخم

 .ولم کن، دردم گرفت -

 :با خشم گفت ختهیخشن و آم یلبش نشست. با لحن یرو یپوزخند

 .یکردیم یابیرو ارز تمیشخص یپشت سرم که خوب داشت ؟یچرا الل شد -

 :گفتم یبلند باًیتقر یو صدا تیو با عصبان اوردمیطاقت ن گهید

 ...دهن تو بشم. کمرم رو ول کن، دردم گرفته. اَه، ول کبهدهن خوامیالل نشدم، فقط نم -

 .به موهام زد یچنگ انهیکمرم برداشت و وحش یرو کامل نزده بودم که دستاش رو از رو حرفم

 :گفت یجد یکرد و با لحن لیموهام به عقب ما دنیرو با کش سرم

 !نگفتم صدات رو باال نبر؟ -

 :زد داد

 نگفتم؟ ایگفتم  -

 :زد و گفت یشخندیکه ن کردمیو پر از جرئت نگاهش م یجد ینزدم و با نگاه یحرف

 ؟یزنیها؟! اصالً چرا حرف نم ؟یتا نشون ند یکنیجون م یرو که دار یترس ایبودنت رو؟ بخونم؟ نترس ینگاهت چ نیمثالً من از ا -

 م کنه؟عاشق تونهینم یکس ایعاشق بشم  تونمیمن نم یکه گفت یمگه تو نبود

 :. آروم گفتمداشتیدست از سرم برم دادمیاگه جوابش رو م دیساکت نموندم؛ شا گهیبار د نیا
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 .آره، من گفتم -

دستش گذاشتم که  یدستم رو رو یرارادیهام تو هم رفت و غشد. از درد اخم دهیبه عقب کش شتریکه سرم ب دیکش شتریرو ب موهام

 .ل کنهو موهام رو و ادیدلش به رحم ب دیشا

 دونستمیدوختم. نم اوشیو گنگم رو به نگاه س جیدستش ثابت موند و نگاه گ ی. دستم روادیم نییکم پاکردم سرش داره کم حس

 .شدیم شتریتنم ب یهام و گرمهُرم نفس شد،یم ترکیکه نزد یاما هر سانت ه؛یقصدش چ

حالم رو  خورد،یگرمش که به صورتم م یهاذاشت. نفسدستم گ یهم دستش رو رو اوشیگذاشتم که س زیم یآزادم رو رو دست

لب  رفتهلیتح یزد. آروم با صدا خیتنم  دم،یهام دصورتم نگه داشت. نگاهش رو که به لب یسانتهی. صورتش رو کردیدگرگون م

 :زدم

 .نکن -

 :رو از تنم گرفتزد که جون  یداد و باالخره سکوتش رو شکست و حرف رییهام تغهام به چشملب یاز رو نگاهش

 .یو خودت عاشق نش یکن عاشقم کن یکن! سع یتو سع -

 :نداره. با شک لب زدم یو قصد شوخ هیحرفش جد نکهیا یعنیبود؛  یهاش نگاه کردم. نگاهش جدبه چشم ناباورانه

 !؟یچ -

که آخرسر، جسم  کنمینم هتیون دفعه تنب. مثل انهیتو هم ا هیداره؛ تنب هیتنب یعمارت هر حرفِ اشتباه نیاز روز اول بهت گفتم تو ا -

 .دستم بمونه یرو جونتیب

ندونستم و با حرص  زی. سکوت رو جاستادمیرو رها کرد. سرش رو عقب برد که سرم رو به حالت قبل برگردوندم و صاف ا موهام

 :گفتم

 ...گیم یدار یچ -

 :گفت یبلند باًیتقر یصدا با

 !ست باشهحوا ،یبریصدات رو باال م یباز دار -

 .نییبار با ولوم پا نیا یبه حرفش، حرفم رو ادامه دادم؛ ول اعتنایب

 شه؟یعاشق نشو؟ مگه م یعاشقم کن؛ ول یچ یعنیتو؟  یگیم یدار یچ -

 :زد و گفت یشخندین

 ؟یکه عاشقم بش یدیاولش ترس نیعاشقم بشه. از هم تونهینم یکس یشد، تو که گفت یچ -
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 :و گفتم بهش انداختم ینگاه ظیغ با

 رو زدم؟ یحرف نیهمچن یمن ک -

 :ابروش رو باال داد و گفت یتا

 ؟ینگفت -

 :با تمسخر گفت و

 ؟یعاشقم بش یترسینکنه م ه؟یچ -

 :گفتم یبا لحن مصمم سرعتبه

 !نه -

 :و گفت دیلبش کش ریش رو به زاشاره انگشت

تو هم به من ثابت  خوامیاما م شم؛یآره نم شم،یعاشق نم نکهیا. کنمیرو رد نم یکه درموردم زد یپس حرفت رو اثبات کن. من حرف -

 .عاشقم بشه تونهینم یکه کس یکن

جز سکوت نداشتم.  یاو من چاره گردوندیگفتن نداشتم. درست داشت حرف خودم رو به خودم برم یبرا ینزدم، در واقع حرف یحرف

 .ترسمیشدن مشقمن از عا کردیفکر م کنم،یرو نم یکار نیهمچ گفتمیاگه م

از ترس  نه،یبیاون رو م یلومتریاز صدک یکه هرکس یمرد عبوس و خشک نیعاشق همچ ؟یمعلومه که نه. اونم عاشق ک ؟یترسینم

 .کنهیسکته م

 شد؟ یخب، چ -

 :دهن باز کردم و جواب دادم فکریب

 .باشه، قبول -

 .هام دوخترو به چشم شیو جد روزمندیپ نگاه

 .م حبس شد*ـنهـیم منتقل شد، نفس تو سدستش که به شونه یم گذاشت. گرمشونه یرودستش رو  هوایب

 .یموفق باش -

 .رفت رونیمحکم دور شد و از آشپزخونه ب یهامن با همون ژست و قدم دیاز مقابل نگاه پر از ترد و

 هیفرما بود که تو فضا حکم دنیخند یو گاهزدن پچ حرفپچ یدادم و از درگاه آشپزخونه عبور کردم. صدا رونیب یرو به سخت نفسم

 .اما نبودش گشتم؛یم اسیبا چشم دنبال  تیاون همه جعم نی. بدادیبه آدم م یبیحس عج
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 وانیم سر رفت. لنگذشته بود که واقعاً حوصله قهیدقو اون سرگرم کردم؛ اما ده نیکردن اچشمو خودم رو با چشم ستادمیا کمهی

 .زدم رونیبلند از سالن ب یهاکنارم گذاشتم و با قدم زیم یم بود رودست یرو که تو یشربت

 جانیبار با ه نی. نفسم رو انهیلبم بش یرو قیعم یبه صورتم خورد که باعث شد لبخند یگذاشتم، باد خنک رونیرو که از سالن ب پام

 .دادم رونیب

آخه از همون روز اول بدجور چشمم رو  نم؛یرو بب اوشیسب سرفتم و به سمت اسطبل قدم برداشتم. دوست داشتم ا نییها پاپله از

 .هم خوشگل بود یلیگرفته بود و خ

 :(گمیم یگفت )من به فارس یالنیگ نیریش یکه به قول خودش مسئول اسطبل بود، جلو اومد و با همون لهجه میاسطبل شدم. رح وارد

 د؟یداشت یسالم خانوم، امر -

 :گفتم گشتم،یم اوشیسکه با چشم دنبال اسب  یحال در

 ...ایاسب س -

 :کردم حیدوختم و حرفم رو تصح میکردم، نگاهم رو به رح یمکث

 کجاست؟ اوشیاسب آقا س -

 خانوم؟ دیخوایآهان، گرگ رو م -

 :خنده گفتم با

 .خوامیمن اسب آقا رو م مه؟یگرگ برا چ م،ینه رح -

 :تکون داد و گفت یبا خنده سر میرح

 اسبِ خطرناک.( یسم اسب آقا گرگه. )گرگ به معنخانوم جان، خب ا -

 دم،یمن خجالت کش دیهم که فهم چارهیب میکنم که رح یمالرو ماست یچلبخند همه هیکردم با  یشده بودم، سع عیکه بدجور ضا من

 :زد و گفت یلبخند

 ارمش؟یبرم ب دیخوا یاشتباه رو کردم. گرگ هم پشت عمارته م نیمن هم اولش خودم هم -

 :به روش زدم و سمت در اسطبل برگشتم و گفتم یخندلب

 .رمینه، ممنونم. خودم م -

کل عمارت رو تاب خوردم تا به پشت عمارت  قاًیگذشتم. دق اطیبود با احت اطیسمت ح نیکه ا ییهاچمن یزدم. از رو رونیاز اسطبل ب و

 .میایسمت ب نیت عمارت به ااز اون سم کشهیطول م ربعهیعمارت بزرگه که  نی. المصب انقدر ادمیرس
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 !خشن و سرده. آخه گرگ هم شد اسم اسب؟ شیچمرد همه نیهمون گرگ افتاد. الحق که ا ایکه گذاشتم، چشمم به اسب  چیپ از

به اطراف نگاه کردم.  قیدق یتوجهم رو جلب کرد. با کنجکاو یزدنآروم حرف یسمتِ گرگ رفتم. هنوز دو قدم نرفته بودم که صدا به

 .بودن، افتاد ستادهیا یکه پشت درخت بزرگ یبه دو نفر چشمم

ش مشخص نبود؛ داده بود و چهره هیپسر. دختره به درخت تک هیدختر بود و  هیکردم؛  زیهام رو ر. چشمنمیشدم تا بتونم بب ترقیدق

 .شدم کوبخیدختره سر جام م یصدا بشم و برگردم. برگشتم که با الیخیبرام آشنا نبود. خواستم ب نم،یبب تونستمیاما پسره رو م

 .گهینکن د تیشهرام، اذ -

 !اسی د؛یچیپ یاسم تو سرم م هیشدم. تنها  رهینامعلوم خ یروم و نقطه. ناباورانه به روبهدیبا ناز خند و

زمان سرش رو باال مو ه دیکش اسی یبه گونه یسمتم بود. پسره با خنده دستبه اسیهمون  ایدختره  رخمین بارنیبرگشتم. ا ضرببه

 .قدم عقب رفت هیزده گرفت که چشمش به من افتاد و وحشت

 واریخوردم؛ اما د یزیسرعت عقب برم که محکم به چمن هم اثر گذاشت و باعث شد به یبود که ترسش رو ییهویحرکتش  انقدر

 .باشه واریکه فکر کنم د یجورنبود! سفت بود؛ اما نه اون

شخص پشت سرم شد  یدرجه گشاد بشه. انگار شهرام هم متوجه نیهام تا آخرباعث شد چشم د،یچیپ مینیکه تو ب ییعطر آشنا یبو

 .مشخص نبودن کدومچیپشت همون درخت نشستن. انقدر درخت پهن بود که ه اسیسرعت خودش و که به

 :از پشت سرم اومد اوشیس یجد یصدا

 ؟یاومد یواسه چ نجایا -

نفهمه.  اوشیس کردمیخداخدا م یول کردم؛یرو حس م مدهیپر  از درخت گرفتم و برگشتم. خودم رنگنگاهم رو  دیو با ترد آروم

 .افتادمیداشتم از ترس پس م اسی ی. من به جارهیبگ مهیبود گر کیدرهمش که افتاد، نزد یهابرگشتم. نگاهم به اخم

 .ندشونیکه بب نیسه به ااون دوتا بشه وحشتناک بود، چه بر یمتوجه اوش،یس نکهیفکر ا یحت

 ؟یکنیم کاریچ نجایبا تو بودم! گفتم ا -

 :. ترسم رو تا حد امکان کنار گذاشتم و گفتمکردیوگرنه شک م زدم؛یم یحرف دیبا

 .نمیگرگ رو بب یعنیاومدم اس...  چ،یه -

 :گفتم یابروش رو باال داد و با شک نگاهم کرد. با لحن صادقانه و مظلوم یتا

 .گمیراست مبه خدا  -

 ...سمت گرگ بره؛ امابه خواستیتکون داد و از کنارم گذاشت. حتماً م ینگاهش کم کنه، سر تیجد ایهاش از اخم نکهیا بدون
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 !کم گشاد شد؛ اما گرگ که کنار درختهکم هامچشم

حرکت  هیخودم کشوندمش و با  سمتضرب بهو به دمیبه کارم و فکر کنم، دستش رو کش نکهیسرعت برگشتم؛ بدون افکر به نیا با

 .زدم واریچسبوندمش و دوتا دستام رو باال، کنار سرش به د واریبه د

 تیشدم که هنوز هم جد اوشینگاه متعجب س خیکه برگشتم، م نیراحت برگشتم؛ اما هم الینگرانم رو از درخت گرفتم و با خ نگاه

 نییکردم. آب گلوم رو به زور قورت دادم، دستم رو آروم پا یچه غلط که دمیفهمیبه من بود. موندم، تازه داشتم م رهیداشت و خ

 :تند گفتمتند چرخوندمیکه دستم رو تو هوا م یدر حال شیشوبه ت ختهیآم یآوردم و با لحن

 .شدم زیچ هوی... هوی. من دیببخش -

 :زد و گفت یشخندین اوشیس

 .یانقدر زود دست به کار بش کردمیفکر نم ؟یشد یچ -

 :تکون داد یسر یجیگ

 ؟یچ -

 .دستش رو پشتم گذاشت و من رو به خودش چسبوند هوایب

 .ادامه بده یچیه -

 یکردم عقب برم؛ اما انقدر محکم کمرم رو گرفته بود که حت یش گذاشتم و سع*ـنهـیس ی. دستم رو رودمیرو درهم کش ابروهام

 .جا بشمجابه یاذره تونستمینم

 :گفتم یشاک

 .. ولم کننمیاسبت رو بب خوامیبرم. اصالً نم خوامیم گه،ید اِ، ولم کن -

هام، چشم دوخته بود. لبش رو تر کرد و سرش رو دم گوشم آورد و به چشم تیشدن دستش. هنوز با همون جدشُل کمهیاز  غیدر اما

 :آروم زمزمه کرد

 ؟یترسیم -

 :و آروم زمزمه کردمهام رو بستم شدم. چشم یحال هیهاش به گردنم برخورد نفس با

 ؟یاز چ -

 :دیچیو سردش تو گوشم پ یجد یصدا

 ؟یعاشقم بش یترسیم -
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 .کم یلیصورتامون کم بود؛ خ یهام تو هم رفت و سرم رو بلند کردم. چون سرش رو خم کرده بود، فاصلهحرفش اخم نیا با

 :گفتم یو عصب اوردمیکم ن اما

 !یعاشقت بشم؟ زک امیوقت خودم باون شه،یعاشق تو نم یاحمق چیه گمیبترسم؟ عاشق تو بشم؟ من خودم م یاز چ -

 میو عصب ینگاه جد نکهیآورد. بدون ا ترکیدستش گرفت؛ صورتش رو نزد یپنجه ونیم رو مچونه انهیتو هم رفت. وحش هاشاخم

 .کردم یجسورانه نگاهش م رم،یهاش بگرو از چشم

 :خشن گفت یلحن با

 یگینکن، نترس و کنارم باش. تو که م ی. انقدر ازم دوریشیعاشقم نم یمن ثابت کن، ثابت کن که کس پس هم به خودت و هم به -

 ؟یکنیم یپس چرا ازم دور ،یشیعاشقم نم

 ریم رو فشار داد و زدوختم. چونه نیجسارتم رو از دست دادم و نگاهم رو به زم یالحظه یبود که واسه یخشن و جد یبه حد لحنش

 :دیلب غر

 !ه من نگاه کنب -

 .هاش دوختمنگاهم رو به چشم دیترد با

 .حرفت رو ثابت کن -

 .شد دهیم کشگـونه یهاش روبه سرش داد که لـ*ـب یرو جلوتر آورد، سمت چپ صورتم گذاشت و تکون آروم سرش

و کوتاه  ریتر بره، جلوش رو بگنذار جلو ر،یجلوش رو بگ نازیزد که آ ادیتو سرم فر ییزد. صدا خیتپش گرفت و تنم  یارادریغ قلبم

 .این

و سردش  یرو به نگاه جد میافتاد. نگاه جد نییدستش دورم شُل شده بود، دستش پا یقدم عقب رفتم. چون حـ*ـلقه هی یآن میتصم با

کم  اوشیس یجلو دیرو گرفته بود، نبا میکردم که بهش توجه نکنم. تصم یاما سع سوخت؛یهاش ملـب یم هنوز از گرمدوختم. گونه

 .ارمیب

 :لبم نشست. آروم، اما مصمم لب زدم یرو یکج لبخند

 .باشه، قبول -

پا بلند شدم و به زور سرم رو به دم گوشش  یپنجه یچسبوندمش. رو واریش زدم و به د*ـنهـیقدم جلو رفتم، دستم رو به س هی

 :لب زدم کرد،یکه به گوشش برخورد م یبردم، در حد کیهام رو نزدرسوندم. لـ*ـب

 !شمیکه من عاشق تو نم کنمیبهت ثابت م -
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 .بود به روم زد هیبه پوزخند شب شتریکه ب یکنه، لبخند کج جادیا رییتغ شینگاه جد ایتو حالت  نکهیعقب رفتم. بدون ا و

 یهاکیشل یه صدابود ک دهیدستش رو به بازوم زد و عقب فرستادم. دوباره به سمت گرگ رفت؛ اما هنوز قدم اول به دوم نرس پشت

 .بلند شد یدرپیپ

 .و پشت سرش سنگر گرفتم دمیسمتش دوزدم و به یبلند غیج زدهوحشت

 :گفت کرد،یجدا م راهنشیسرعت دستم رو از پکه به یبرگشت، در حال ضرببه

 .سمت عمارت یایبمون، ن جانیهم -

 :زده بازوش رو گرفتمقدم برداشت که وحشت دو

 .ترسمینرو، من م اوشیس -

 :برگشت و دوباره دستم رو از بازوش جدا کرد یعصب

 .دنبالت امی. بمون، من خودم منازینترس آ -

 .دیسمت عمارت دوزدن به من بده، بهحرف یاجازه نکهیبدون ا و

خفه کرد.  رو غمیدهنم نشست و ج یرو یبزنم؛ اما دست غیشد. دهن باز کردم که ج دهیبه اطراف نگاه کردم. بازوم کش زدهوحشت

 :دیچیکه تو گوشم پ یو آروم مردونه یدر حاال تقال بودم تا خودم رو نجات بدم که صدا

 .ندارم تیآروم باش. نترس، کار -

 اسیهم قطع شده بود. تا برگشتم،  کیشل یدادم. صدا رونیب یو همون پسره شهرام، نفسم رو به راحت اسی دنیبرگردوندم. با د و

 .محکم بـ*ـغلم کرد

 :گفت یلرزون و شاد یا صداب و

 .نازیآ یمرس -

 :بـ*ـغلم جدا شد و گفت از

 .دیدیما رو م اوشیحتماً س یواقعاً اگه تو نبود ،یمرس -

 :بودم، نگران گفتم کیشل یصدا ریکه هنوز درگ من

 نشه؟ شیزیچ یکس کنه؟یم کیکه شل هیک د؟یدیشما هم شن -

 :با خنده گفت اسی
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 .بود یاون که صور -

 :انداختم یو شهرام نگاه اسیر برگردوندم و به س جیگ

 ؟یچ -

 :با خنده گفت شهرام

 .ادیسمت ن نیا اوشیکنن تا س کیمن دستور دادم که شل -

 :بودم، با حرص گفتم دهیکه بدجور ترس من

 ...گهیکه د چارهیب اوشیاون س دم،یکار تو بود و من بدبخت انقدر ترس ن؟یچه خر گهیتو د یهاآدم -

 «.چارهیب اوشیس»سکوت کردم و حرف خودم رو تو ذهنم چند بار تکرار کردم:  یالحظه یواسه

 :اشاره کردم بهش و گفتم یهام رو تو هم بردم، شاککم اخمموند. کم رهیداشت خ طنتیکه رنگ ش اسی یهابه چشم نگاهم

 .ها گمیم اوشیبه س رمیجور نگاه نکن، ماون -

 :فته، گفتاش گرکه مشخص بود خنده یحال در

 .گهی. شهرام تو برو دکنمیباشه، نگاه نم -

 کیشل یبار صدا نینرفته بود که دوباره و ا شتریسمت عمارت رفت. هنوز چند قدم ب یحرف چیهیزد و ب اسی یبه رو یلبخند شهرام

 غیو ج دیو به آغـ*ـوش کشمحکم من ر اسی. دیچیتو فضا پ اسیاز ته دل من و  غیج یکه صدا یاز قبل بلند شد؛ جور شتریگلوله ب

 :زد

 تمومش کنن؟ یشهرام! مگه نگفت -

 :بود و هم نگران گفت جیکه هم گ یدر حال شهرام

 .دیبمون جانی. شما همستیمن ن یهاکار آدم گهیگفتم، مطمئنم االن د -

 .کنار گرگ بود، بردکه  یکیسمت اتاقک کوچدستم رو کشوند و همراه خودش به اسی. دیسمت عمارت دوسرعت بهخودش به و

 :گفت آروم

 .نیبش جانیهم -

 یبهش انداختم. هنوز صدا یدستم گذاشت، ترسم رو چندبرابر کرد. نگران نگاه یرو که رو شزدهخی یهانشستم. دست کنارش

 .به پا شده ییاهوی. از صداها مشخص بود که اون طرف چه هاومدیمردم م غیو ج کیشل
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 :فتلرزون و آروم گ یبا صدا اسی

 ناز؟یآ -

 هوم؟ -

 اون طرف؟ میبر -

 :سرم رو باال گرفتم و گفتم زدهوحشت

 .میگفتن اصالً اون طرف نر اوشیکه شهرام و س یدیساکت شو. د اس،ینه  -

 :رو گرفت و گفتنگاه نگرانش رو از روبه اسی

 ؟یچ نهیو من رو بب ادیب اوشیاگه س یول -

 :بهش رفتم و گفتم یاغرهبود، حرصم گرفت. چشمهم به فکر خودش  تیموقع نیتو ا نکهیا از

 ! االن وقتشه؟اسی -

 .شدیهم قطع نم یاواسه لحظه ادیگلوله و فر کیشل یبه اطراف انداخت. صدا ینگاه شیو با تشو رونیب یرو به سخت نفسش

 .نگاه کردم اسیگشتم و به با ترس بر ختهیآم یو نگاه دیبا ترد ن،یزم یرو شدهختهیر یهادرخت یهاخش برگهخش یصدا با

 .شدیم ترکیلحظه نزدها هرقدم یبشه. صدا هوشیبه رو نداشت و هرآن ممکن بود از ترس ب رنگ

 یعصب یو نگاه دمیدهنش گذاشتم، ابرو درهم کش یسرعت دستم رو روبزنه. به غیدهن باز کرد که ج هوایبود که ب اسیبه  نگاهم

 .و لبم گذاشتم ینیب یم رو روتر شده بود، انگشت اشارههاش از ترس درشتساکت شو. چشم یعنیبهش انداختم؛ 

 :لب زدم آروم

 .ساکت س،یه -

 .کردم ترکیبودم، نزد دهیچسب وارید یرو کشوندم و به خودم که گوشه دستش

 .دو مرد اومد یصدا

 اومد؟ جانیهم یمطمئن -

 .اومد ششیپ اوشیبعدشم س دمش،یآره، خودم د -

 هم هنوز باهاشه؟ اوشینکنه س -

 :مرد اومد یکیو کالفه اون  یعصب یصدا
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 ؟یدیرو ند اوشیچند لحظه قبل س نیمگه تو هم ؟یگیپرت مورضا چرا چرت -

 .یگیآها، راست م -

 .جاستنیکن. مطمئنم هنوز هم دایدختره رو پ عیسر گه،یبسه د -

زده وحشت اسیکردم خودم رو نبازم.  یاما سع دم؛یمن هستن. ترس که دنبال دمیرس نیقیهاشون کامل به چند لحظه سکوت، از حرف و

 :لب زد صداینگاهم کرد و ب

 .تو یاومدن برا -

 .برداشتم و چوب رو برداشتم زیبود افتاد، خ اسیسر که پشت یهام رو باز و بسته کردم که نگاهم به چوبآره، چشم یمعن به

 :اومد هیکیاز اون  ترباعصایکه مشخص بود ب یهمون مرد یصدا زمانهم

 .ستین یتو اون اتاقک کس نیرضا، برو بب -

 یبلند بود و حت واریرو کنار گذاشتم و از جام بلند شدم. د دیدهنش گذاشت. ترد یسرعت دستش رو روو به دیکش یاخفه نیه اسی

م رو به سمتش برگردوندم، انگشت اشارهمچ دستم رو گرفت، سرم رو به اسی. تا بلند شدم، ننیمن رو بب تونستنیهم نم ستادهیا

 .بچسب واریلبش گذاشتم و با دست اشاره کردم که به د یساکت رو یمعن

چوب رو درست تو دستم  تونستمیهام عرق کرده بود و نم. کف دستدیتپیسرعت مبه جانیدادم، قلبم از ترس و ه هیتک وارید به

 .رمیبگ

مرد درست کنار پام افتاد و  یهیهردو دستم رو محکم دور چوب حـ*ـلقه زدم. سا یپنجه. شدیم ترکیو نزد کیها نزدقدم یصدا

 ...در آخر

تو فضا  اسی غیزمان با جآخ بلندش هم یبود که با تمام قدرت چوب رو باال بردم و محکم تو سرش زدم. صدا ستادهیاکامل نه هنوز

 .کنار پام افتاد هوشیکه ب دینکش هیبه ثان د،یچیپ

زمان خم و با خودم چند قدم عقب کشوندمش. هم دمیرفتم، دستش رو کش اسیسمت سرعت بهاومد. به گهیاون مرد د دنیدو یاصد

 .گرفتن اومد،یکه داشت م یبلند کردم و سمت مرد نیمرد رو از زم یشدم و اسلحه

 :زدم داد

 !ایجلو ن -

 یاما خودم رو نباختم. صدا دم؛یشنیوضوح مضربان قلبم به یکردم. صدا کی. اسلحه رو آماده به شلستادیا میدر چند قدم زنوننفس

 .بود دهیچیتو فضا پ اسیمن و  یافتادهشمارهبه یهاو نفس یعصب یهانفس

 :گفت یبا لحن خشن و سرد مرد
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 .کنمیم کیوگرنه شل ،ینفعته اسلحه رو کنار بذاربه -

 :زد و گفتم یپوزخند

 !یکن کیتا تو شل ستمیایمنم م -

 :زد و گفت یپوزخند متقابالً

 .ش رو اون طرف آب کرداحمق ما همه قیرف نیداشته باشه، ا ریدوتا ت دیشا ادشیز ادِیاون اسلحه ز -

 .ستدوتا هم کارت ساخت نیبا هم -

 :گفت زیآمتمسخر

 ه؟یعال تیریگانقدر هدف یعنی -

 .کیهم افتضاح بود، چه برسه به شل یمتریسنگ به چند سانتتو پرتاب  میریگ. هدفگفتیحرفش الل شدم، راست م نیا با

 یهاش رو تو هم کرد، جدکه اخم شدیهام داشت به لبخند باز مافتاد. لب اوشیزمان نگاهم به سگلوم رو به زور قورت دادم، هم آب

 .نگاهم رو ازش گرفتم عیبه من نگاه نکن. سر نکهیا یعنینگاهم کرد و با سر اشاره کرد؛ 

زده وحشت اسیسر من بود گرفت. که پشت اسیاسلحه رو سمت  بارنیقدم جلو اومد و ا هیزد و  یپوزخند د،یکه سکوتم رو د دِمر

 .زد راهنمیبه پ یچنگ

لب مرد  یرو یآوردم که لبخند نییاسلحه رو پا د،یسرِ مردِ که رسدرست پشت شد،یم کینزد صدایقدم به قدم آروم و ب اوشیس

اسلحه رو درست کنار  یضرب دستش رو دور گردنش حـ*ـلقه کرد و لولهبه اوشیس اره،یسمتم هجوم بواست بهنشست و تا خ

 :دیلب غر ریگذاشت و با خشم ز اشقهیشق

 !کنمیم یصاف تو مغزت خال ریت هی یجُم بخور -

 اسلحه زد ریپا ز با اوشیافتاد که س نیزم یانگشتاش سُر خورد و رو یو اسلحه از ال دیاز رخ مرد پر رنگ

 .افتاد نیزم یرو هوشیسر مرد زد که ببه پشت یازمان با پشت اسلحه خودش ضربههم و

هم  اسیسمتش رفتم که که چند قطره عرق روش نشسته بود افتاد. اسلحه رو از دستم پرت کردم و به اوشیس یشونیبه پ نگاهم

 .و سفت گرفتو بازوش ر ستادیا اوشیسرعت کنار سپشت سرم اومد و به

 :زمان گفتمبود در آوردم و سمتش گرفتم و هم بمیرو که تو ج یبه اون دو مرد نگاه کردم. دستمال ینگران با

 بودن؟ یک نایا اوش،یس -

 .انداخت مدهیپرنگران و رنگ یرو باال گرفت و نگاهش رو اول به دستمال تو دستم و بعد به چهره سرش
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 .دیرو از دستم کش رو آروم بست و دستمال هاشچشم

 .فهممیم یول دونم؛ینم -

 :رو باال گرفت و داد زد سرش

 ...دیسع د،یسع -

بازوش  کردیم یسع کرد،یرو پاک م شیشونیپ یکه با دستمال رو یدر حال اوشیسمتمون اومد. سدوان بهدوان دیبعد، سع یالحظه

 .داده بود هیه بود و سرش رو به بازوش تکرو گرفت اوشیس یمحکم بازو اسیاما  اره؛یدرب اسیرو از دست 

 ...و شهیم یعصب اوشیآخرش س دونستمیدستش رو ول کنه. م اسیتا  دادیبازوش رو تکون م یه اوشیس

 :بلند شد اوشیس یعصب یصدا

 !گهیول کن بازوم رو د اسیاَه،  -

 :انداخت و گفت اسیه ب ینگاه عصب اوشیقدم عقب رفت. س کیاز بازوش کنده شد و  اسیداد که دست  هلش

 .یافتاده بود هایداعش ریکه انگار گ یدیجور به من چسب هیچته تو؟  -

دستور داد هر دو رو  اوشیهمراه با احمد اون دوتا مرد رو بلند کردن که س دینزد. سع یانداخت و حرف اوشیبه س یمظلوم نگاه اسی

 .داخل اسطبل ببرن

 .میسمت عمارت رفت و ما هم دنبالش راه افتاد یحرف چیهیانداخت و ب اسیمن و  به یجد ینگاهمیو احمد که رفتن، ن دیسع

*** 

 کلیدانا

 .مبل نشست یبود رفت و رو ستادهیا الیکه دان ییسمت سالن جاآمد، به نییمحکم پا یهاو قدم یشگیها با همان ژست همپله از

 .ندیمبل بنش یشد تا رو زیخمین الیدان

 ن؟یمن گفتم بش -

 .انداخت کرد،ینگاه م نیکه مات شده به زم الیگرفت و به دان شیروروبه یرا از نقطه اشیجد هنگا

را صاف کرد و  شیگلو یاسرفه. با تکستادیو صاف ا دیلبش کش یحفظ ظاهر لبش را تر کرد، انگشت شستش را گوشه یبرا الیدان

 :آروم گفت

 بله؟ -

 بود؟ یکار ک -
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 وجهچیجوابش به ه دنیبعد از شن اوشیبدهد، هراس داشت و مطمئن بود س خواستیکه م یز جوابانداخت. ا نییرا پا سرش

 .دادیرا م اوشیجواب س دینداشت و با یااما چاره دهد؛ینشان نم یالعمل خوبعکس

 شکمش گذاشت یهم بر رو یدو دستش را رو هر

 :آروم گفت و

 ...و ستیمشخص ن یزیچ هانیآقا، تو دورب دونمینم -

 یو نگران شیساکت شد و با تشو الیحرکت دان نیمبل زد. با ا یهادر هم رفت، کف دو دستش را محکم به دسته اوشیس یهااخم

 .نگاه کرد اوشیسر بلند کرد و به س

 :مبل بلند شد و داد زد یرو از

 !بود؟ ها؟ یکار ک یدزد نیصبح و ا امروز یبشوبل نیبود؟ ها؟! ا یکار ک دونم؟ینم یچ یعنی دونم؟ینم یچ یعنی الیدان -

 :را محکم چنگ زد و نعره زد اشقهیهجوم برد و  الیدان سمتبه

 !بده؟ ها؟ یتونست اون دو نفرو از اسطبل فرار یبود؟ ها؟! ک یالل نشو، گفتم کار ک الیدان -

گفتن نداشت، خودش هم شرمنده بود که  یبرا یواقع حرف نزد؛ در یرا بست. حرف شیهاچشم الیرا چنان بلند گفت که دان «ها»

 .بدهد اوشیبه س یجواب درست توانستینم

قدم عقب رفت و با خشم در  کیخورد.  نیرا رها کرد و او را هل داد که به پشت محکم به زم الیدان یقهی ،یوصفرقابلیخشم غ با

 :دیکش ادیزل زد و فر الیدان یهاچشم

 !االی ،ی. اخراجاالی رون،یبرو ب -

 اوشیخدمتکارها که دستپاچه و نگران وارد سالن شده بودند، انداخت. س یهیو بق دیبه سع یبلند شد. نگاه شیزده از جاوحشت الیاند

 :تر از قبل داد زدبلند

 !رونیگفتم ب -

فرو  شیش را در موهادست یفرستاد، پنجه رونیزد. نفسش را با حرص ب رونیقدم تند کرد و از سالن ب الیدر سالن اشاره کرد. دان به

 .ها زدبه آن یبرد و چنگ

 دنیبرگشت، با د اوشیس د،یآخر که رس یرفت. به پله نییها پاطبقه اول متعجب و نگران بود، آرام از پله یکه از سروصداها نازیآ

 :زد ادیشد و فر شتریب تشیخدمتکارها عصبان

 !نمیرد کارتون بب دیبر د؟یکنینگاه م یبه چ ه؟یچ -
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پله  نیاول یقدم عقب رفت که تعادلش را از دست داد و از پشت محکم رو کی یرارادیخورد و غ یدیتکان شد نازیکه زد، آ یددا با

 .افتاد

 یخدمتکارها در همان لحظه یانداخت، همه یبه سالن خال یاجمال ی. نگاهدیکش یبلند غیشد و ج جادیدر کمر و پشتش ا یبد درد

و دوباره  دیکش یریبلند شود که کمرش ت شیزد تا از جا نیکف دستش را به زم د،ی. لبش را از درد گزاول سالن رو ترک کرده بودن

 .نشست

 :گفت تیدر هم رفت و با عصبان شیهااخم نازیآ دنیبرگشت، با د اوشیس

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 :گفت یآرام و پر از عجز یبا صدا دیرا به کمرش زد و لب گز دستش

 .بلند بشم تونمیرو خدا داد نزن. کمرم خورد به پله نم تو اوشیس -

گرفت  نازیسمت آکمتر شد. دستش را به تشیعصبان نازیلحن عاجزانه و آروم آ دنیتر شد، ناخودآگاه با شنرنگکم اوشیس یهااخم

 :گفت یو آرام، اما جد

 .بلند شو -

 دیانداخت. آرام و با ترد اوشییس یبه نگاه جد یکرد. متعجب نگاهکه سمتش بود، تعجب  اوشیدستِ س دنیرا باال آورد، با د سرش

 .را گرفت اوشیدستش را جلو برد و دست س

برداشت که بلند شود؛ اما کمرش  زی. آرام خافتادیبه جانش م اوشیو همان حس ناشناخته که هر بار با گرفتن دست س یهمان داغ باز

 :و ناله کرد لب گفت ریز یآخ د،یکش ریت

 .تونمیمن -

باال  یبه اطراف انداخت و در آخر شلوارش را از زانو کم یو کالفه نگاه یعصب اوشیپله نشست و دستش را به کمرش زد. س یرو

 .زانو خم شد و نشست کی یرو د،یکش

 یرا بست، سع شیها. چشمندیرا بب نازیکرد. لباسش را باال زد تا زخم آ کیرا گرفت و به خودش نزد نازیآ یبازو یامقدمه چیه بدون

 :لب زد اریاختیب د،یچیپ اشینیدر ب اوشیتلخ س یکه بو دیکش یقی. نفس عمدیایاز آن حال درب ترعیکرد آرام باشد تا سر

 ه؟یاسم عطرت چ -

با  ها افتاد.و کنار پله دیلغز نازیکمرِ آ یآرام از رو اوشیگره خورد. دست س اوشیرا باز کرد که نگاهش در نگاه س شیهاچشم

 رنگیمشک راهنیپ یقهیبه  یدستش را جلو برد و چنگ نازیضرب عقب رفت؛ اما آپله به خود آمد و به یبرخورد دستش به گوشه

 .زد اوشیس
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 بیقصد فر ییکه گو نازیاما آ اورد؛یرا به خودش ب نازیبا نگاهش آ دیانداخت تا شا ینگاه نازیرنگ تعجب گرفت. به دست آ نگاهش

تر کرد، آرام سرش را جلو برد و . چنگش را فشردهستیوهوا نحال نینشون داد که انگار در ا یشت، خودش را جوردا یو دلـ*ـبر

 :لب زد

 !اوشیست سالعادهعطرت فوق یبو -

 .نبود رگذاریبه زبان آورد و الحق کم تاث کردیکه در درون حس م یرا با تمام احساس «اوشیس»

 :گفت اشیجد شهیگذاشت و با همان لحن هم نازیدست آ یرام رولبش را تر کرد، دستش را آ اوشیس

 .بسه، بلند شو برو تو اتاقت نازیآ -

 :نشست و آرام گفت نازیلب آ یرو یلبخند

 ؟یحرفت رو پس گرفت یزود نیکنارت باشم؟ به هم ینکنم؟ مگه نگفت یازت دور یچرا؟ مگه نگفت -

 :ا باال داد و گفتر شیابرو یشد، تا نازیقصد آ یکه متوجه اوشیس

 گرفتن؟ اونم من؟پس -

 :و مصمم لب زد یکرد. جد کیزد و به خودش نزد یچنگ نازیاز پشت به لباس آ هوایب

 !عمراً  -

 .کرد کینزد نازیرا کج کرد و به صورت آ سرش

 .یرو شروع کرد یباشه خودت باز ادتی -

به حرکت در آورد و در همان حال نگاهش  اوشیس یرا دور شانه فشیظر یهاگذاشت و آرام انگشت اوشیس یشانه یرا رو دستانش

 .دوخت اوشیس یرا که از عمد خمـار کرده بود به نگاه جد

 .هم با من یباز انیبا من، پا یشروع باز -

ب اما خ د؛یکشیخجالت م کرد،ینم یاحساس راحت یکینزد نیبه هم چفت کرد. از ا اوشیدستانش را دور گـ*ـردن س یهاانگشت

 .دیایبازنده به حساب ب کیتا ابد  اوشیبگذرد و در نگاه س یباز نیاز ا تواندیکه نم دانستیم

 یزده سرش را باال گرفت. نگرانوحشت اوشیس ییکهویبلندش کرد. از حرکت  نیحرکت از زم کیبا  هوایب اوشیفکر بود که س در

 :زد و آرام گفت یپوزخند د،ید نازیرا که در چشمان آ

 ؟یدیترس هیچ -
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گذاشت؛ اما  جوابیرا ب اوشیداشت، س دیترد مشیکه هنوز در تصم نازیها باال رفت. آمحکم و بلند از پله یهاهمان حال با قدم در

 :گفت شیلرزان و پر از تشو یو با صدا اوردیراهش را به سمت اتاق خودش کج کرد، طاقت ن اوشیکه س نیهم

 ؟یبر یمن رو کجا م -

 :خشن آرام گفت یو لحن تیتر گرفت و با جدرا که در حال تقال بود محکم نازینداد. آ یانداخت و جواب نازیبه آ یینگاه جد اوشیس

 .شهیتو بد م یبرا نهیباال و ما رو بب ادیب یکیتکون نخور، داد هم نزن.  -

 :زد و گفت اوشیس ینهیبه سـ*ـ یبا حرص مشت نازیزمان وارد اتاق شد. آهم و

 !کـ*ـثافت یعوض ن،یر زممن رو بذا -

 یهاپنجه انیخم شد و فکش را م اوشیس د،یایتخت افتاد که آخش بلند شد و تا به خودش ب یشدت روحرف را زد، به نیتا ا نازیآ

 :محکمش گرفت و با خشم بلند گفت

 نه؟ ای یدی. فهمکنمیاللت م یدهنت رو به فحش باز کن گهیبار د هی یعل یبه وال -

 :لب زد آروم

 .بذار برم -

را دوچندان کرد. برگشت  نازیکارش ترس آ نیسمت در رفت، در را قفل کرد که با اتخت بلند شد و به یزد، از رو یشخندین اوشیس

 :و آرام لب زد

 ؟یکجا بر -

*** 

 نازیآ

شتم و خودم رو عقب تخت گذا یهام رو از پشت روو تمسخر بود، لرزه به تنم افتاد. کف دست یحرفش که به دور از شوخ نیا با

 .سمتم اومدآروم به یهالبش نشست و با قدم یرو یشخندیکشوندم که کمرم به تاج تخت خورد. ن

 .بازوم گذاشت یو آروم دستش رو رو دیتخت گذاشت و خودش رو جلو کش یزانوش رو رو هی

 .چند سانت عقب بردم یهام رو آروم بستم و بازوم رو به به اندازهچشم ش،یبرخورد کف دستش و حس گرم با

 :دیچیتو گوشم پ شیآروم، اما جد یصدا

 ؟یدیشد؟ چرا پس کش یچ -

 :رو باز کردم و نگاهم رو به در دوختم و آروم لب زدم هامچشم



 

 
139 

 ؟یچرا در رو قفل کرد -

 .مزاحم نشه یکه کس -

اما جواب  اد؛یکوتاه ب یسنگدل روان نیا دیتا شا کنمیتر ممن خودم رو مظلوم یچهر اد؛یکوتاه ب خوادیتو هم رفت. نه، انگار نم هاماخم

 .دهینم

 :حرص گفتم با

 ؟یکن کاریچ یخوایمگه م ؟یچ یعنی -

 .تو هم رفت شتریابروهاش ب یگره

 .که تو شروعش کرد یهمون کار -

 .نکردم یمن کار -

 :گفت یزیآمرتیابروش رو باال داد و با لحن ح یتا

 ...و کردیها که ناز مپله یبود رو یعالجناب یس اون عمهپ ؟ینکرد یتو کار ؟یاِ، جد -

 نیهم یستیو به فکر بعدش ن یکنیغلط اضافه م فکریب یخانوم، حاال بخور، وقت نازیهام نگاه کرد. بفرما آتو چشم ینداد و جد ادامه

 !گهید شهیم

نشست، مثل  راهنشیپ یدکمه یفت. دستش که روحرصم رو درآورد. بازوم رو رها کرد و عقب ر بیزد که عج ییصدایب شخندین

 :فنر از جام بلند شدم و بلند با وحشت گفتم

 !تو؟ یکنیکار م یاِ، چ -

چرا  دونمیرو باز کرد؛ اما نم راهنشیپ یهادکمه یکییکیبه من  اعتنایبهم انداخت و ب ییآلود و جدرو باال گرفت. نگاه اخم سرش

 .نمیرو نب ونشیتا تن عر برنگشتم ایهام رو نبستم چشم

سرش رو باال آورد و نگاهم  هوای. آب گلوم رو به زور قورت دادم که بکردیها رو باز مدستش بود که دکمه یهاانگشت خیم نگاهم

 .رو گرفت

قدم بلند  هیبا  اره،یرو کامل درب راهنشیپ نکهیقدم عقب رفتم. بدون ا هیتخت بودم،  یکه رو یسر برگردوندم و در حال سرعتبه

 .تخت اومد یرو

که  نیا یبه هوا ومدیجلو ن دفعهنیقدم عقب رفتم؛ اما ا هیکار رو انجام بده. دوباره  یکی نیحداقل ا کردمیکردم، فکرش نم تعجب

 ...عقب رفتم که گهیقدم د هیبرگردم  نکهینداره بدون ا میکار گهید
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رو  راهنشیپ یضرب دستم رو باال آورد. لبهدورم حـ*ـلقه شد، به یه دستتخت در حال سقوط بودم ک نییسمت پاخورد و به زیل پام

هام از ترس گشاد شده بودن، سرم و هوا معلق شدن. چشم نیزم ونیم یشونیموهام باز شد و موهام با حالت پر یرهیچنگ زدم. گ

 :دیچیتو گوشم پ اوشیس یعصب یو تا حد یجد یزمان صدافاصله دارم که هم نیچقدر با زم نمیکج کردم تا بب نییبه پا کمهیرو 

 .یسمت در بردارقدم از قدم به یتا صبح هم حق ندار ،یخوابیم جانیهم یریگیآدم م یو مثل بچه کنمیاالن کمرت رو ول م -

تو نگاهم  شیوفکر، تش نیبکنه؟ با ا یغلط هی خوادینکنه م ؟یچ یبخوابم؟ برا نجایسرم رو برگردوندم و نگاهش کردم. ا ضرببه

تخت  یکه از رو یگذاشتم. در حال نیزم یزد، کمرم رو ول کرد و آروم رو یچون پوزخند د؛یفهم اوشیصدبرابر شد که فکر کنم س

 :گفت اومد،یم نییپا

 .ندارم یکیبا تو  ینترس، من کار -

 بمون؟ نجایا یگیپس چرا م -

 :کرد و گفت لیرو به سمتم ما رخشمین

 .چون دوست دارم -

 :دیپرس یبرگشت سمتم و جد کامل

 ه؟یحرف -

 نکهیبزنم. بدون ا یو سرد بود که جرئت نکردم حرف یقدر جدبمونم؛ اما نگاهش اون نجایمن دوست ندارم ا ه،یبگم آره، حرف خواستم

ازکش هاش گذاشت و پاهاش رو در حالت درچشم یو آرنج دستش رو رو دیتخت دراز کش یرو عوض کنه، رو رونشیب یهالباس

دادم  رونینصف تخت رو گرفته بود. با حرص نفسم رو ب باًیانقدر بزرگ بود که تقر کلشیه یهم انداخت. تخت دونفره بود؛ ول یرو

 :و گفتم

 .برهیخوابم نم نجایبرم اتاق خودم، ا خوامیم -

 :نداد. لجوجانه گفتم جواب

 .برم خوامیدر رو باز کن، م ایبا توام! ب -

 :و بلندتر از قبل گفتم دمیکوب نیحرص محکم پا به زم سکوت. با دوباره

 ...اویس یه -

حرکت رو خودش  هیبا  ام،یهاش برداشت، مچ دستم رو گرفت و تا به خودم بچشم یآرنجش رو از رو هوایتمام نشده بود که ب حرفم

هام ش رو محکم دورم حـ*ـلقه کرد. اخمهاگذاشتم تا خودم رو عقب بکشم که دست شنهیسـ*ـ یهام رو روسرعت دستانداختم. به

 :گفتم یو عصب دمیرو تو هم کش
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 !ولم کن -

 .کنمیولت نم یتا نخواب -

 :گفتم یرو باال بردم و عصب صدام

 بخوابم؟ نجایا دیبا یعنی ؟یچ یعنی -

گر نظاره ،یجد یا با نگاههم تنه اوشی. سشدیتا از دستش رهام بشم؛ اما نم کردمیگذاشتم، تقال م شنهیسـ*ـ یدستم رو رو کف

 :لب گفتم ریآلود زحرص ی. با لحنزدمیم شنهیو با مشت رو سـ*ـ دادمیتقالکردنم بود. پاهام رو تکون م

 !شعوریب یم کردد ولم کن، خفه -

هام رو مچ دستبود.  یشد، اخم هاش تو هم بود و نگاهش هنوز هم جد زیخمیتخت انداختم و روم ن یرو هوایحرف رو زدم ب نیا تا

 .دادیمحکم گرفته بود و فشار م

 :گفت یو عصب یجد یلب باز کرد و با لحن باالخره

 !بخواب تا به زور متوسل نشدم ریآدم بگ یمثل بچه ناز،یآ گمیبار آخر بهت م یبرا -

 ...اما -

 .که زد الل شدم یداد با

 !بسه -

عطر تلخ  یم به سقف و بوو من موندم با نگاه مات شده دید*ر*ا*ز کش رو ازم گرفت و به همون حالت قبل شیشدم، نگاه جد ساکت

 .بود دهیچیکه تو فضا پ اوشیس

 .دمیکش یقیرو آروم بستم و نفس عم هامچشم

. تخت کشوندم یباال انداختم خودم رو گوشه یانگه داره. ناچار شونه نجایمن رو ا خواستیزورگو واقعاً م نینبود و ا یاکه چاره انگار

 .دیدیهاش بود و من رو نمچشم یبهش رفتم. البته آرنجش رو یاغرهانداختم و چشم اوشیبه س ینگاه ظیتخت نشستم، با غ یرو

ازش استفاده  تونستینم گهید اوشیکه س چوندمشیدور خودم پ یخودم پهن کردم. جور یتخت بلند کردم و رو نییرو از پا مالفه

 .کنه

 !زورگو یت. خوبت کردم پسرهلبم نشس یرو یطانیش لبخند

که انگار خودش  یجور داد؛یعطرش رو م یبو لشیتمام وسا ی. عوضدیچیپ مینیعطرش تو ب یبالشت که گذاشتم، بو یرو رو سرم

 .رو لشینه وسا میرو بـ*ـغل کرد
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کار رو کردم؛ اما تا  نیچرا ا دمیو تو بـ*ـغل گرفتم. نفهم دمیکش رونیسرم ب ریبالشت رو از ز یرارادیم گرفت و غفکر خنده نیا با

 .هام بسته شد و خوابم بردبـ*ـغلش کردم، چشم

*** 

هام رو باز نکردم و تنها دستم رو دور بالشت که چشم اومدیخوردم؛ اما انقدر خوابم م یکه به در خورد، تکون یکیکوچ یتقه یصدا با

 ...تر وتر و سفتشد؟! بزرگ ی! چ؟یکردم و... چشده بود حـ*ـلقه  شبیتر از دتر و سفتبزرگ کمهیکه انگار 

 ...گوشم ریضربان قلب که تو ز یجسم نرمِ و صدا هیو رو  ستیتخت ن یرو گهیسرعت باز کردم. حس کردم سرم درو به هامچشم

سرعت بزنم که به غیخواستم ج اوشیس دنیفنر سر جام نشستم. با د نیهام رو از هم باز کردم و عدست یمعطل نکردم، حـ*ـلقه گهید

 جلو دهنم رو گرفته

 رو بـ*ـغل کرده بودم؟ اوشیمن االن س یعنینه، نه،  ،یوا ،یرو عقب کشوندم. وا خودم

 یقیکه خواب بود، نفس عم اوشیس دنینگاه کردم و با د اوشیغرق در خواب س یبه چهره عیتو هم رفت. سر مافهیفکر ق نیا با

 .دمیکش

 :بلند شد و داد زد اوشیس یعصب یصدا یطور آنبه در خورد که به گهید یاابه. تقهحداقلش خودش خو خداروشکر

 .گهیبرو رد کارت د دم،یجواب نم یدید یبار در زد هی -

گردشده از ترس  یهاکم دور شد. با چشمشخص پشت در اومد و کم دنیدو یسر جاش نشست و به در بسته نگاه کرد. صدا یعصب

 «!خواب نبود؟ اوشیس»سوال تو ذهنم بود:  هی. تنها کردمیمنگاه  اوشیو تعجب به س

وضوح حس کردم انداختم به نییزده سرم رو پاچند لحظه قبل افتادم. خجالت ادیسمتم برگشت. تا چشمم به نگاهش افتاد، به اوشیس

 :لب گفتم ریهام قرمز شدن. آروم زکه لپ

 .ریخصبح به -

 :تخت بلند شدم و گفتم یاز رو اوردم؛ید که طاقت نمن بو ینداد، نگاهش هنوز رو یجواب

 برم اتاقم؟ تونمیم -

 :سمت حمام رفت و گفتتخت بلند شد و به ینگاهش رو ازم گرفت. از رو باالخره

 .یبر یتونیم -

 .دمیسمت اتاقم دوبه اطراف به توجهیسرعت سمت در رفتم. در رو باز کردم بحمام رفت. به داخل

 .دادم رونیرو ب منهیشده تو سـ*ـزدم. نفس حبس هیدر رو بستم و به در تک اتاق شدم، وارد
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 یکه رو یوقت افتادم،یکه داشتم از رو تخت م یالحظه اوش،یکردنم توسط ساز بـ*ـغل شبید یهارو بستم که تمام صحنه هامچشم

زده لبم محو شد، وحشت یودم که اومدم لبخند از رولبم نشست. به خ یرو یچشمم اومد و ناخودآگاه لبخند یتخت پرتم کرد و... جلو

 !؟یزنیچرا لبخند م ؟یکنیفکر م شبیچرا به د ه؟یادا اصوال چ نیچه مرگته؟! ا نازی. من چمه؟! آشدم رهیروم خروبه واریبه د

 :عجز به سقف نگاه کردم و لب زدم با

 خدا! من چه مرگمه؟ -

 :دیچیتارا تو فضا پ یـ*ـشوهناز و پر از ع یفکرا بودم که صدا نیهم تو

 .من اومدم زم،یعز اوشیس -

زمان در باز شد. نگاه که هم رفتیم اوشیضرب برگشتم و در رو باز کردم. تارا سمت اتاق سکنترلم دست خودم باشه، به نکهیا بدون

 .اول به من و بعد به تارا افتاد اوشیس

 :گفت ی. تارا با لحن آروم و لوسرو به اکراه از من گرفت و به تارا نگاه کرد نگاهش

 ؟یاز من ناراحت روزیهنوز بابت د ایس -

 تیدختره رو خ نیبگو آره ناراحتم، بگو و ا اوشی. بگو آره، سکردینزد و در سکوت به تارا نگاه م یتو هم بود، حرف اوشیس یهااخم

 ...ی. خواهش مرونیکن. بازم داد بزن سرش و بندازش ب

 .کرد اوشیس دنیتارا شروع به بـ*ـوس کردم؛یرو نگاه مروبه یشده به صحنهمسختارا،  یحرکتِ آن با

 ...قلبم گرفت، راه نفسم بنده اومده بود و تمام وجودم شده بود چشم و چشم کردمیبهم دست داد، حس م یبد حس

 .صحنه رو نداشتم نیا ندیهام رو بستم. طاقت درو به درگاه در گرفتم، آب گلوم رو به زور قورت دادم و چشم دستم

 :بود، با ناز گفت دهیها رو باز کردم. تارا که عقب کشچشم یمکث طوالن با

 .دلم برات تنگ شده بود ش،یآخ -

بود و چرا  یچ یقلبم برا یرو ینیسنگ نیبود، ا یدردم چ دونستمیتارا نگاهش رو به من دوخته بود. نم یاز کنار سرشونه اوشیس

 یرهیقدم عقب رفتم و در رو در مقابل نگاه خ هی اوردم،یو درد فرو فرستادم. طاقت ن یغض تو گلوم رو با سخت. بدیلرزیهام مدست

 .م سُر خوردگونه یهام رواز چشم یشدن در، قطره اشکزمان با بستهکه هم دمیبه هم کوب اوشیس

*** 

هام تو هم رفت. اخم یارادریساعت قبل افتادم و غ کی یصحنه ادیاومد.  رونیزمان تارا هم از اتاق باومدم، هم رونیاتاق که ب از

 .ش بلند شدنکره یها رفتم که صداسمت پلهگرفتم و به کرد،یم پیرو تا یزیبود و تندتند چ یگوش ینگاهم رو از تارا که سرش تو

 تو؟ یه -
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 .کردم آروم باشم یهام رو بستم و سعشردم، چشمها حلقه زدم و از حرص فطرز صدازدنش بدم اومد. دستم رو به دور محافظ پله از

 .دیتارا به گوشم رس یو شاک یعصب یشد و صدا دهیشدت دستم به عقب کشرفتم که به نییپله پا هیصدام زده،  نکهیبه ا توجهیب

 !؟یمگه کر ستم؟یمگه با تو ن ،یه -

دست چپم رو جلو بردم و به  زدم،یستش رو پس مزمان که دو هم دمیسرعت چرخاعصابم رفت که به یرو یحدبلندش به یصدا

 :. تو صورتش داد زددمشیتارا چنگ زدم و جلو کش یقهی

 !با تو دونمیمن م ،یکن یبرخورد وونیمثل ح گهیبار د هی -

 .زمان به عقب هولش دادمرو ول کردم و هم شقهیدرشت از ترسش دوختم،  یهارو به چشم زوتندمیت نگاه

 و چه مرگته؟حاال بنال بگ -

 .کردیگردشده، نگاهم م یهارو نداشت، با تعجب و چشم یالعملعکس نیکه انتظار همچ تارا

 یهاتمام حس افتاد،یکه م شافهی. نگاهم به قاومدیدختر بدم م نیبود. آخ که من چقدر از ا دهیچیدر فضا پ میعصب یهانفس یصدا

 .اومدیسمتم مبه ایبد دن

 :داد زد تیهاش تو هم رفت و دوباره همون حالت قبل رو گرفت و با عصبانکم اخمکمگذشت که  قهیدق چند

با  یفهمیانداختمت، م رونیخونه ب نیگفتم و از ا ایبه س یها؟! وقت ؟یکنیرفتار م جورنیبا من ا ی! به چه جرئتیکول یدختره یه -

ها؟! نه تو هنوز همون  ؟یآدم شد یز اومده تو عمارت فکر کردبوگندو! دو رو یدهات ی. دخترهیخونه چطور رفتار کن نیخانوم ا

 ...یبا وجود گندت شخص نکهیا یاونم برا تر،ورگلگلتر کمهیفقط  ،یوونیح

تارا تو فضا  غیو ج یلیس زیت یش فرود آوردم. صداگونه یدستم رو باال بردم و با تمام وجود دستم رو رو یکنترلرقابلیخشم غ با

 .روشن کرده باشن شیرو کف دستم آت دفعههیم به گزگز افتاد؛ انگار که . کف دستدیچیپ

 :دیچیتارا تو فضا پ غیج یصدا

 ؟یکرد یچه غلط پدرومادریب -

لب  ریو موهاش رو از پشت گرفتم و ز دمیدادم که دو قدم پشت سر من رفت. چرخ یسرعت جا خالسمتم حمله کرد که بهبه تارا

 :دمیغر

 ها؟ پدرومادر؟یب یبود یبا ک -

رهام  اس،یزمان در اتاق بود که هم دهیچیتارا تو فضا پ یهاغیج یدستم که به موهاش چنگ زده بودم، گذاشت. صدا یرو رو دستش

 .باز شد اوشیو س
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 .سرعت خودش رو بهم رسوندبه رهام

 ؟یکنیم کاریچ ناز،یآ -

 :گفتم یعصب یو با لحن دمیکش شتریتارا رو ب یموها

 آره؟ ؟یعمارت نیش نثار من کرد. که خانوم اخودش بود و خانواده قیکه ال یمقش شروع کرد، هرچخود اح -

 .ها بوداتفاق نیگر اوحشتناک نظاره یهاهلش دادم که با اخم اوشیسمت سبه ضرببه

 :اشاره کردم و داد زدم اوشیس به

 .ارهیسرم ب ییچه بال خوادیم نمیکردم، بب کارتیعمارت اومد. حاال بهش بگو چ یآقا -

 .سرعت من رو عقب کشوندسمت تارا رفتم که رهام بهقدم به هی

 :آروم گفت یبا لحن و

 .نازیآ هیکاف -

 :گفت یلرزون و پر از بغض یتوگلوم نشست و با صدا ینیدفعه بغض سنگ هیلحنش آروم بود که  انقدر

 نییعمارت رو پا نیا تیبه من گفت؟ ها؟! که وجودم شخص یچ یریکبیدختر ا نیا یدیو شن یرهام؟! مگه بود هیرو کاف یچیچ -

 اره؟یم

 :گفت یبلند و عصب یبا صدا اوشیکنم که س شیتارا برگشتم تا تهد سمتبه

 !هیکاف -

 .رو که جلوش بود رو کنار زد و سمت من اومد تارا

 :و گفت ستادیسرعت جلوم انرفتم؛ اما رهام به عقب

 .ولش کن اوش،یس -

 :جواب داد یجد اما آروم،

 .رهام، برو کنار -

 .لبش بود یرو ی. نگاهم به تارا افتاد که لبخندستادیرهام لجوجانه و مصمم سرجاش ا اما

 :و بلند گفتم رمیجلو دهنم رو بگ نتونستم

 !یاله یرو آب بخند -
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 .ش گرفتهبود خندهسمتم اومد و دستم رو گرفت. برگشتم و نگاهش کردم؛ صورتش سرخ بود و مشخص سرعت بهبه اسی

 .اتاقم یتو میبر -

 .ضرب برگردوندمشد و به دهیکش اوشیبا خودش کشوندم که دستم وسط راه توسط س اسی

 :آلود گفتخشم یصدا با

 .ایبا من ب -

تارا،  . من نه تنها بهکردمیرو که زدم درک م ییهاکم داشتم حرفو تازه کم دمیکه ترس کنمیبا خودش کشوندم. اعتراف م اوشیس

 !دخلت اومده ناز،یکردم. خاک تو سرت آ نیهم توه اوشیآخرش به س نیبلکه ا

 :گفت یبا نگران رهام

 ش؟یبریکجا م اوشیس -

 !دیداداش تو رو خدا ولش کن -

 :ضرب برگشت و نعره زدبه اوشیس

 .دینداره، تمومش کن یبه شما ربط -

 :ها هل داد و تشر زدمن رو سمت پله اوشیس

 !تفیراه ب -

 .زده بودن خیهام و دست دیلرزیبودم، دروغ بود. تمام تنم م دهیراه افتادم. اگه بگم نترس یحرف چیهیب

عمارت معلوم نبود  گهید میرفتیجلو م کمهیکه اگه  یجور م،یدرخت بود رفت شتریسمت چپ عمارت که بو به میزد رونیعمارت ب از

 .بود دهیچیتو فضا پ اسیگل تازه و  یهابرگ ی. بوشدیو سرتاسر درخت م

 :دیچیتو فضا پ شیو جد یعصب یسمتش برگشتم. صدابه دینگهم داشت. با ترد هوایکه ب میرفتیم میداشت هنوز

 .ادامه بده -

 :دمیپرس جیگ

 رو؟ یچ -

 .قدم عقب رفتم هیقدم جلو اومد،  هی

 .کنم یکار تونمیمن نم نکهیا ،یزدیکه داخل عمارت م ییهاحرف -
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 .کردم دایرفت و جرئت پ نیتو نگاهش بود که ترسم از ب یچ دونمیعقب رفتم. نم گهیقدم د هی

 .آره، گفتم -

 :زد و گفت یشخندیابروش رو باال داد، ن یتا

 ؟یدر انکار هم ندار یکه سع -

 :م گرفت و گفتمحرفش ناخودآگاه خنده نیا با

 ؟یکشوند نجایخاطر اون حرفم من رو به اباور کنم به رو انکار کنم؟ درضمن، من االن یمن چ یدیخب، خودت شن -

 یهام به تنهبدم که باالخره، کف دست هیتا بهش تک گشتمیم یزیهام رو عقب برد و دنبال چقدم عقب رفتم. دست هیقدم جلو،  هی

 .دیدرخت چسب

 آوردمت؟ یچ یپس برا -

 :گفتم یتو هم رفت و جد هاماخم

 ؟یکن مهیبه تارا زدم تنبکه  یلیخاطر سبه یخوایم -

 .و با تعجب نگاهم کرد ستادیجاش ا سر

 !؟یهم زد یلیمگه س -

 :گفتم جانببهحق

 د،یبکن دیخوایم یهر کار ست،یمهم ن دیکن هیکه تنب دیو زدمش. شما هم اگه من رو آورد اوردمیزد منم طاقت ن یبد یآره، حرفا -

 .دیخور شدتون زدم دلکه به خود یکه از حرف دینگ خودیب یول د؛یبکن

 :تنومند درخت زد و گفت ی. دستش رو کنار گوشم به تنهدیدرخت چسب یسمتم برداشت. عقب رفتم، کمرم به تنهقدم بلند به هی

 که بخوام دروغ بگم؟ ترسمیکنم، ازت م هتیخاطر تارا تنباگه بخوام به یکنیفکر م -

 :وم گفتمو سردش گردوندم و آر یجد یهارو تو چشم نگاهم

 .دیترسیاز من نه، نم -

 ؟یپس چ -

هاش گرم شده و تنم از هُرم نفس زدیشده بود. قلبم داشت تندتند م کمیدوختم. دوباره نزد نیهاش گرفتم و به زمرو از چشم نگاهم

 .بود
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 :قلبش رو تکرار کرد یکه دوباره جمله دیچیو محکمش تو گوشم پ یجد یصدا

 !نگام کن ؟یپس چ -

 :تر کردم و آروم لب زدم رو لبم

 ...نکهی... از انکهیاز ا د،یترسیاز خودتون م -

م گذاشت و سرم رو باال آورد. هنوز اخم داشت؛ چونه ریش رو زداشتم که دو انگشت شست و اشاره دیم تردجمله یگفتن ادامه یبرا

 .نبود یعصب گهیاما نگاهش د

 ؟یچ نکهیاز ا -

 :رو کنار گذاشتم و گفتم دیترد

 .... راستش منیکنیم تیاز تارا حما یدار میبدون هیبق ایمن  نکهیاز ا -

 :تو صدام نشست گفتم اریاختیکه ب یدادم و با غم رونیکردم، نفسم رو ب یمکث

 .دیهم هست دیشا یحت دیعاشق بش دیتونیشما م رم؛یگیحرفم رو پس م -

 :زد و گفت یشخندیابروش رو باال داد، ن یتا

 ؟یعاشق ک -

 .تارا -

 :کرد و گفت یزیتمسخرآم یخندهتک

 .ستمسخره -

 :فکر کنم دهن رو باز کردم و گفتم نکهیشدم و بدون ا یشاک

. االن هم که یگینم یزیبازم چ ا،یبهت بگن س ادیکه تو بدت م نیبا توجه به ا ا،یس گهیبهت م ،یگینم یزیچ کنهیتارا بـ*ـوست م -

 نیپس ا ،یستی! اگه عاشقش ن؟یستیعاشقش ن یگی. بعد میبکن خیبا تارا کردم و البته حقشم بود توبکه  یخاطر رفتارمن رو به یاومد

در  یتالف یخوایم شمیم کیمن بهت نزد یچرا وقت م؟یبکش یخوایم ا،یس گمیمن م یچرا وقت ه؟یاومدن در مقابل تارا چهمه کوتاه

 ...چرا ؟یاریب

 !بسه -

 .گذاشت منهیت شدم. دستش رو تخت سـ*ـبلند و پر از تحکمش ساک یصدا با

 شد؟ رفهمیکنم. ش تیازش حما خوامیو نه م امی. من نه عاشق تارام و نه در مقابلش کوتاه مگمیم یچ نیخوب گوش کن بب -
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 «...نه عاشق تارام و نه»و تونستم درکش کنم  دیرو فهم زیچ کیهام تنها گوش یبلند نیبه ا یجمله نیا یتو

 :گفت زیآمآروم، اما تحکم یورد و با لحنرو جلو آ سرش

به  یبار بعد بخوا کنم،یسکوت م یزنیکه م یچرت یهاو در مقابل حرف امیکه دارم کوتاه م هیبار آخر نیباشه، ا ادتیرو هم  نیا -

 ...اما بار بعد زنم؛ینم یحرف یبار هم چون حق داشت نی. اامیکوتاه نم گهید یمنوال ادامه بد نیهم

ش گذاشتم و نرم گـونه یهام رو روپا بلند شد و لـب یپنجه یرو یرارادیلبم نشست و غ یرو یحرفش ناخودآگاه لبخند نیا با

 .دمیبـ*ـوس

 .شدن نفسش به خودم اومدمو وصل قطع نیقطع شد و با هم یانفسش واسه لحظه یحس کردم صدا که

 !کردم؟ کاریدرجه گشاد شد. من چ نیتا آخر هامچشم

 یرو هم، رو شگهیخورد که باعث شد دست د یپهلوم، تکون یش. با نشستن دستش روشونه یش بود و دستم روگونه یرو هاملب

 .پهلوم بذاره

 .بردمیباال م کمهیسرم رو  دیبا دنشید یبودم و برا ستادهیا شنهی*ـسـبهنهیرو عقب بردم، سـ*ـ سرم

آروم و  یبه جونم افتاده بود. صدا داًیکه جد یاناشناخته یباز همون حس گُنگ، حسو  ختیکه افتاد، دلم ر شیبه نگاه جد نگاهم

 :دیچیتو گوشم پ راشیگ

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 .پهلوم کنار رفت یهاش از روقدم عقب رفتم که دست هیانداختم،  نییرو پا سرم

 .به موهاش زد و ازم رو گرفت یرو بست، چنگ هاشچشم

 .کردمیم ادتریرو ز دنمیبلند و دومانند ازش دور شدم و هرلحظه سرعت دو یهاو با قدم اوردمیطاقت ن گهید

 «!کردم؟! بوسش کردم؟! آخه چرا؟ کاریچ من»

 .کردینگاهم م روزمندانشیلبش بود و نگاه پ یکه رو یبلند شدن و تارا هم با پوزخند عیو رهام سر اسیوارد سالن شدم،  تا

 «...نه عاشقِ تارام نه»: دیچیتو گوشم پ اوشیس یصدا

 :دیبازوم گذاشت و پرس یسمتم اومد و دستش رو رونگران به اسیلبم نشست.  یرو یلبخند یرارادیغ

 ؟یانقدر قرمز ؟چرایخوب نازیآ -

 :دیپرس یآلودبا لحن شک رهام

 نکنه زدت؟ -
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 :دهنش گذاشت یگفت و دستش رو رو یبلند «نیه» اسی

 !ناز؟یزدت آ ،یوا -

 :شد، آروم گفتم ترقیعم لبخندم

 .نه -

 :دیکرد و با شک پرس کیهاش رو بارچشم ندم،یسرش رو کج کرد تا بهتر بتونه بب اسی

 ؟یتو خوب ناز،یآ -

 :انداختم و گفتم اسیبه  ینگاه یلبخندم رو پس زدم و جد نیهم یبرا شم؛یم عیدارم ضا یلیکردم خ حس

 .بهم نگفت یزیهم چ اوشیآره، خوبم. س -

 :حرفم رو نداشت، از جاش بلند شد و با حرص گفت نیکه انتظار ا تارا

 بهت نگفت؟ یچیوقت هاون ،یدرآورد یبازینگفت؟ اون همه وحش یزیبهت چ یچ یعنی -

 :سمت تارا برگشت و گفتبه یعصب رهام

 !بسه تارا، تمامش کن -

 :رو تو هم کرد و با بغض گفت شافهیق تارا

 .از موهام کند چقدر نیرهام؟ بب یچ یعنی -

 :لب آروم گفت ریهم فشرد و ز یهاش رو روبا حرص دندون اسیچند تار مو رو نشونِ رهام داد.  هیدستش رو جلو گرفت و  و

 ...گهیم طونهیش -

 :ش گفتمشدهسرخ یافهیبه تارا و ق توجهیرو ادامه نداد. ب حرفش

 .اتاقم رمیمن م -

 :جلو اومد و گفت ظیبود که تارا با غ هدیاول رو برداشتم، به قدم دوم نرس قدم

 .ینیحساب کارت رو بب دیها؟! با ؟یدر بر یخوایکجا م -

 !تارا، ولش کن -

 :گفت یآلودحرص یبا لحن اسی. میسمتش برگشتهرسه به اوشیس یپر از تحکم و جد یصدا با
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و خودش رو مظلوم  کنهیپرست رنگ عوض مبمثل آفتا گهیبهش م یزیچ هی نازیوقت که آاون شه،یداداش؟ خودش کنه م یدید -

 .دهینشون م

انداخت و دوباره به تارا نگاه کرد. نگاهش به مچ دست من که دست تارا دورش حـ*ـلقه شد بود، زوم  اسیبه  یجد نگاهمین اوشیس

 :شد و با همون لحن قبل گفت

 ؟یمتوجه هست ،یتارا، هنوزم دستت رو عقب نبرد -

 :آروم لب زد تارا

 ...ما آخها -

 !بسه تارا -

 .انداخت. آخ که دلم خنک شد نییمغموم و سرخورده سرش رو پا یو با حال دیدستش رو عقب کش تارا

 .رو سرم آوار شد ایانگار که دن اوشیس یزد؛ اما با حرف بعد یبهم چشمک دیباز بود و تا نگاه من رو د ششیافتاد که ن اسیبه  نگاهم

 .رونیب میتارا آماده شو بر -

 یرو رو روزمندشینگاه پ ینیاما سنگ دم؛یدیبود. تارا رو نم نیپارکت کف زم خیاز کنارمون رد شد. نگاهم م عیسر یلیهم خ خودش

 .رفته بود اوشیحتماً اتاق س یکجا رفت؛ ول دونمیکم ازم دور شد. نمو با همون نگاه کم کردمیخودم حس م

 :آشفته و کالفه گفت یها گرفت و خم شد و با لحندستش رو به نرده هیها، درست وسط پله تارا

 شد؟ یجورنیکفشم چرا ا یپاشنه یوا -

 .ستادهیراه من ا یکه دردومرض داره خوِد تاراست که از لج جلو ینداره، اون یدرد چیکفشش ه یپاشنه دونستمیخوب م اما

 :گفت یکه متوجه شده بود، جلو اومد با لحن آروم اما جد رهام

 .رد بشه خوادیم نازیبرو کنار؛ آتارا  -

 :گفت ظیسرش رو باال گرفت و با غ تارا

 .اِ، خب کفشم خراب شد -

 قهیکه چند دق ییدهن تارا بشم و بالبهدوباره دهن خواستمیداشتم به خودم مسلط باشم؛ چون نم یانداخته بودم و سع نییرو پا سرم

 .ارمیرو االن ب اوردمیقبل سرش ن

 :گفت یبلند و محکم باًیتقر یبا صدا اوشیکه س رفتیکفشش ور م یبا پاشنه هنوز داشت تارا

 خودم تنها برم؟ ای یایتارا م -
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 :رو گفت، تارا سرش رو باال گرفت و با ناز گفت نیا تا

 .زمیباشه، اومدم عز -

پله که  میها باال رفتم. به آخر، از پلهگر باشمبرگردم و رفتن اون دوتا رو نظاره نکهیرفت. بدون ا اوشیسمت سخرامان بهخرامان و

 .واردشدن بهش رو قدغن کرده بود اوشیافتاد که س یناخودآگاه چشمم به در اتاق دم،یرس

 .سوختیتخت افتاده بود م یکه عاجزانه رو یرمردیاون پ یشدم که باز هم تو اون اتاق برم؛ دلم برا کنجکاو

که از  اسی یرهام و حت ای اوشیمدت هم حواسم بود که س نی. تو اکنهیش رفتار مباها یجورنیا اوشیبود که س یک دونستمینم

 .تر بود، سراغش نرفتنو رهام مهربون اوشیس

بود که  نیاز ا یحاک نیو ا دیرسیبه گوش م رونیاز ب اوشیس نیموتور ماش یسمت اتاق به حرکت دراومد. صدابه یارادریغ پاهام

 .د به اتاق نبودورو یبرا یرفت و مانع اوشیس

 .و باز شد دیپاشنه چرخ یآروم در رو باز کردم. در آروم رو دم،یدر اتاق که رس پشت

برگردم، دستم رو به پشت سرم بردم و  نکهیآروم و کوتاه وارد اتاق شدم. قدم دوم رو برداشتم و پا به اتاق گذاشتم. بدون ا یقدم با

 .در رو بستم

سروقت  شهیکه غذا و آبش هم دونستمیبود. م دهیپرو رنگ دهیتک یکردم؛ مثل روز اول با چهره تخت بود نگاه یکه رو یرمردیپ به

 لیاتاق ببره؛ اما دل نیکه غذا رو به ا کردیم دیتاک ن،یاز مستخدم یکیبه سحر،  شهیهم یبودم که زر دهیچون د شه؛یبهش داده م

هاش بسته بود؛ اما انگار حس کرد که . چشمستادمیسرش، کنار تخت ا یاال. بدونستمیبود رو نم جونِیب و دهیپرانقدر رنگ نکهیا

 .به من زل زد یجونیو ب حسیب ،یاز هرحرف یخال یهاش رو باز کرد. با نگاهتو اتاق هست که چشم یکس

 :از هم باز شد و آروم گفتم هاملب

 .سالم -

 .شد رهیخ شد،یکه رو به بالکن باز م یان برگردوند و به پنجرهسمتِ مخالفِ منزد، نگاهش رو ازم گرفت آروم سرش رو به یحرف

 :گفتم کردم،یزمان که پنجره رو باز مسمتِ پنجره رفتم هم عیسر نیهم یکه پنجره رو باز کنم؛ برا نهیکردم منظورش ا فکر

 ...پنجره رو باز دیخوایم -

 .ود، دهنم بسته شد و حرفم رو نصفِ رها کردمپنجره کار شده ب یشهیکه پشت ش یمحکم یتور یهالهیم دنید با

 .هاش رو بستبار نگاهش پر از غم بود، چشم نیسمتش برگشتم. ابه رتیح با

 .برگشتم و به پنجره نگاه کردم دوباره
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 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

تخت بود. با مکث نگاهش  یرو رمردیآلودش به پکه نگاه نفرت اسیخوردم. برگشتم سمت  یزده تکونانتظار نداشتم، وحشت چون

 .رو گرفت و روش رو سمت من کرد

 .رونیب ایب ناز،یآ -

 یوضع رو بدونم؛ اما ساکت موندم که حرف نینگاه و ا نیا لیکنجکاو بودم که دل نکهیبرم. با ا رونیرو باز کرد و منتظر موند تا من ب در

 .نزدم

 یکه نگاهش رو رمردیبرگشتم و دوباره به پ دم،یرفتم. به درگاه در که رس رونیآروم از اتاق ب یهاانداختم و با قدم نییرو پا سرم

 .بود، نگاه کردم رهیخ اسی

 .قطع شد رمردیخط نگاهم به پ اسیشدن در توسط لبم نشست. با بسته یرو یتلخ لبخند

 .موند رهیبه در بسته خ هیچند ثان یبرا اسی

 .تنها گذاشت یاز سوال و کنجکاو ییایاز کنارم رد شد و من رو با دن یحرف چیهیبه روم زد. ب یرو برگردوند و لبخند تلخ سرش

*** 

 .و تارا برنگشته بودن اوشیزدم، به ساعت نگاه کردم ساعت نه بود؛ اما هنوز س یتخت غلت یرو

 :از پشت در اومد اسی یبه در خورد و صدا یاتقه

 .شام حاضره نییپا ایب ناز،یآ -

 .دادم رونیب یبه سخت کردیم ینیسنگ منهیسـ*ـ یرو که توتخت نشستم، نفسم  یرو

 .زدم و سر کردم یتخت افتاده بود چنگ یتخت بلند شدم، به شالم که رو یرو از

 زیسر م اسیشدم. رهام و  یرفتم. وارد سالن غذاخور نییها پااز پله یحوصلگیب یآهسته از رو یهااومدم، با قدم رونیاتاق ب از

 .. سالم دادم که هردو آروم جواب دادنزدنیآروم حرف منشسته بودن و 

به  یرچشمیز یو هر از گاه خوردمیغذا م لیمیغذا رو آوردن. با ب یک دمینفهم ینشستم، انقدر تو حالِ خودم بود که حت اسی کنار

 .کردمیساعت نگاه م

 یاعتراض کرد، لبخند اسی یکردم. وقت یریقمه اعالم سو در آخر با خوردن چند ل شدیمنم کمتر م یهربار جلورفتن ساعت، اشتها با

 :به روش زدم و گفتم

 .زمیشدم عز ریواهلل س -
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 .رو ترک کردم سالن

*** 

 کلیدانا

 .بود، نگاه کرد یزدن با گوشو نامحسوس به شاپور که آن طرف سالن درحال حرف قیدق ینگاه با

و هـ*ـوس برنداشته است، متنفر بود.  یکارهنوز هم دست از کـثافتسال سن ۵۵که با  یکه چقدر از مرد دانستیخودش م فقط

اش نقشه خواستیبود و چقدر دلش م یعصب یاست، حساب نازیشاپور چشمش دنبالِ آ نکهیاما در دل از ا کرد؛یخودش اعتراف نمبه

 .ندبنشا اهیرا به خاک س یعل ر،یو آن کفتار پ یعوض مردک نیتا ا رفتیم شیپ ترعیهرچه سر

 :حـ*ـلقه کرد و با ناز گفت اوشیس یبـازو انیبود، سرش را باال گرفت، دستانش را م اشیکه در حال وررفتن با گوش تارا

 هات تو همه؟شده؟ چرا اخم یزیعشقم چ -

 :به تارا انداخت و آرام گفت یبرگشت، نگاه یجد اوشیس

 .برم گهیمن د ناز،یآ -

 :خورد. با شک لب زد کهیاسم خودش  یه جاب نازیاسم آ دنیوضوح با شنبه تارا

 ؟یچ -

 :بلند شد و گفت شیزد و از جا شیبه موها یرا بست، کالفه چنگ شیهاآمد، چشم خودشبه

 .برم دیمن با -

 :شاپور را به خودش جذب کرد، گفت که توجه یبلند باًیتقر یبلند شد و با صدا شیاز جا یعصب تارا

 ...ها؟! واقعاً که انق ؟یرو برد یدهات یاسمِ من، اسم اون دختره یجاتو به  ؟یگفت یگفتم چ اوشیس -

 !بسه! ساکت شو تارا -

 .زل زد اوشیرها کرد و با خشم به س تماممهیحرفش را ن اوش،یس یداد کرکننده با

 :و محکم گفت یجد یصورت تارا گرفت و با لحن یرا جلو دشیانگشت تهد د،یرا در هم کش شیابروها اوشیس

 ...خودم ایشد  رفهمی! شیبریمن باال م یبار آخرت باشه صدات رو برا -

 ها؟چه خبرتونه بچه -

بر  شیهااما با فشردن دندان ست؛یبه تو مربوط ن دینوک زبانش آمد تا بگو یسمت شاپور برگشت. رورها کرد و به مهیرا ن حرفش

 :گفت رفت،یکه به سمتِ در سالن م یو در حال مبل چنگ زد یهم، خودش را ساکت کرد. خم شد کتش را از رو یرو
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 .خداحافظ -

 شیهاتارا اخم دنیشد. متعجب برگشت، با د دهیکتش کش نیزمان آستکه هم دشیرا در هوا چرخاند؛ پشت سرش برد و پوش کتش

 .کرد شیکتش انداخت که تارا رها نیآلودش را به آستدر هم رفت و نگاه اخم

 :توجه کند، گفت زشیدآمیبه لحن تهد نکهیبود، بدون ا یو عصب یشاک اوشیدستِ س که بدجور از یدر حال تارا

 یپس حق ندار ؛یتو مال من یعنیمن نامزدِ توام و قراره زنت بشم؛  گم،یکه دارم بهت م هیبار آخر نیا اوش،یخوب گوش کن س -

 !بکنم دیکه نبا کنمیم یوگرنه... وگرنه کار یجز من بد ینگاهت رو به کس

بشود  دیتهد یتوسط کس نکهیاز ا اوشیس دانستیوحشتناک در هم رفت. تارا خوب م شیهاتر شد و اخمکور اوشیس یابروها یهگر

 .کرد دیرا تهد اوشیمتنفر است؛ اما االن خودش بدون آنکه توجه داشته باشد، س

 انیم ییدستش را جا یهااال آورد و پنجهسرعت دستش را بچندبار پلک زد و به تیدستش را مشت کرد، با حرص و عصبان اوشیس

 :دیو غر دیکوب واریضرب، محکم کمرش را به دگردن و فک تارا قرار داد و به

باشه  یبار نیدفعه آخر نی. تارا، اگمیباره که دارم بهت م نیو آخر نیبار، اول نیچون ا گم؛یبهت م یحاال تو خوب گوش کن من چ -

پس هرجا  م؛یستیهم واضحه که نامزد ن یلیخ م،یندار یصنم چیضمن من و تو با هم ه! دریکنیم مدیو تهد یستادیمن ا یرو یکه جلو

 .مینگو که نامزد ینیشیم

 :که قفل گردنش شده بود، گذاشت و با تمسخر گفت اوشیدستِ س یتارا دستش را رو

 !خانومته؟ نازیآ شیهرجا؟! منظورت پ -

 :لب گفت ریو با خشم زکرد  شتریتارا ب یدستش را دور گلو فشار

 !ت نکردمخفه شو تارا، تا خودم خفه -

 اوشیآلود سرا به نگاه اخم ششیدرشت و پر از تشو یهابود، چشم دهیترس شدیم شتریکه هر لحظه ب اوشیکه از فشار دستِ س تارا

 :گفت آمدیکه به زور درم ییدوخت و با صدا

 ...و... ولم... ک... کن -

 .محکم از تارا دور شد یهابه تارا انداخت. دستش را عقب برد، رو برگرداند و با قدم یفرتنگاه پر از ن اوشیس

خم شدند و  جانشیب یگرفت، پاها شیبه سُرفه افتاد. دستش را به گلو شیداد که از شدت درد گلو رونیسرعت نفسش را ببه تارا

 .چشم دوخت اوشیرا باال گرفت و با خشم به رفتن سداد، سرش  هیتک واریپشتش را به د فتد،ین نیزم یرو نکهیا یبرا

 :زمزمه کرد آرام

 !یعوض -
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 شیهاداشت با فشردن پنجه یرا دور فرمان حـ*ـلقه کرد و سع شیهادست د،یشدت به هم کوبشد و در را به نیسوار ماش اوشیس

 .و خشمش را کمتر کند تیدور فرمان عصبان

چرخاند  شیرا در جا چییزمان دستش را از فرمون جدا کرد و سوانداخت. هم یشاپور نگاه یالیآلود به وو خشم یبرگرداند و عصب سر

 .را روشن کرد نیو ماش

*** 

 رنگیمبل مشک یداشت، رو دید رونیکه به ب یاافتاد که کنار پنجره نازینگاهش به آ دیپله که رس نیاول یآمد، رو نییاز پله ها پا رهام

 .بودکنارِ پنجره خوابش بُرده 

فکر لبخندش  نیکه مانده بود. با ا ایهمه مدت کنار پنجره به انتظار چه و  نیا نازیکه آ دانستیلبش نشست. خوب م یرو یلبخند

 .دادیبرگشتنش را م یآمد که نشانه رونیاز ب اوشیس نیماش یزمان صداآمد که هم نییپله را پا نیشد. آخر ترقیعم

که به در  اوشیمحکم س یهاقدم یبود که صدا رکردهیگ نازیسمت آرفتن و نرفتن به نیانداخت. ب که خواب بود نازیرا به آ نگاهش

 .ها باال رفتآمد. بدون مکث برگشت و تندتند از پله شد،یم کیسالن نزد

 .رساند اوشیدوان خودش را به سدوان دیقدم وارد سالن شد که سع کیدر نشست، در را باز کرد و با  یرهیدستگ یرو دستش

 ...آقا، آقا -

 .نگاه کرد دیو منتظر به سع برگشت

 .مشونیآقا گرفت -

 :دیاز تعجب داشت پرس ییهاکه رگه یجد یرا باال داد و با لحن شیابرو یتا اوشیس

 !رو؟ یک -

 .کردن یراندازیکه تو جشن آقا رهام ت ییهمونا -

 آهان، االن کجا هستن؟ -

 تو انبار؟ -

 :نگاه انداخت و گفت داد،یرا نشان م 00:00ت که ساع اشیساعت مچ به

 .یخسته نباش ،یبر یتونی. مکنمیم یدگیباشه فردا رس -

 .ریخآقا، شبتون به یسالمت باش -
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شد، رد نگاهش را گرفت. با  دیمکث سع یکه متوجه اوشیچند لحظه مکث کرد. س یافتاد. برا نازیکه برود؛ اما نگاهش به آ برگشت

 .انداخت نییسرش را پا دیرا باال داد. سع شیابرو یتا هی نازیآ دنید

 .آقا ریخبه شب -

 .رفت رونیب دیسع

داد و به سمت چپ، درست همان  رونیبود. نفسش را ب نازیماند؛ اما ذهنش سمت آ رهیبه در بسته خ هیچند ثان ینگاهش برا اوشیس

 .ستادیسرش، کنار مبل ا یرفت و باال نازیآ سمتبه صدایآرام و ب یهاو با قدم دیبود، چرخ نازیکه آ یسمت

 یبود، دوخت. حالش دگرگون بود؛ حال شهیتر از هممعصومش که در خواب معصوم یو چهره نازیآ یبسته یهارا به چشم نگاهش

 .خودش هم گنگ بود یکه برا

به اطراف  یمشخص بود. سردرگم نگاهصورتش  یتک اجزااز تک ی. کالفگتوانستیاما نم رد؛یبگ نازیداشت نگاهش را از آ یسع

 .دانستیآن را نم لیکه خودش هم دل یحال نیبود از ا یدر هم بود، عصب شیهاانداخت. اخم

مبل کج شد و به  یسمت دستهتنش را آرام به نازیزمان آزانو زد. که هم نازیآ یکنار پا یآن میزد و با تصم شیبه داخل موها یچنگ

 .نشست اوشیلبِ س یگوشه یخند کجمبل افتاد. لب یپهلو رو

 .خوابه نجایوقته ا یلیآقا، خ -

 :قدم عقب رفت و گفت کی یدستپاچه شود. زر یحرکتش باعث شد زر نیبلند شد و برگشت، ا شیضرب از جابه یزر یصدا با

 .تم برن اتاق خودشون گوش ندادبهشون گف یصداشون بزنم برن اتاقشون؛ آخه هرچ امیآقا نگرانِ خانوم بود، گفتم ب د،یبب... ببخش -

 :و آروم گفت دیکش ششیربه ته یسالن عمارت گرداند، دست نیرا ب نگاهش

 .یبر یتونیم ،یباشه زر -

 :گفت یشده بود، آرام اما جد یزر ینگران یکه متوجه اوشیانداختک س نازیبه آ ینگاه نگران یزر

 .کنمیم داریرو ب نازی. من آیبر یتونیگفتم م ،یزر -

 :و گفت دیدار قرمزش کشگل یبه روسر یدست برد،یحساب م اوشیس یکه از لحن جد یزر

 .ریخچشم آقا، شبتون به -

 .برگشت نازیداد و دوباره به سمت آ رونیب یسختنفسش را به اوشیرفت. س رونیسرعت از سالن ببه بعد

 :زد شیزد و آرام صدا نازیآ یشد، آرام دستش را به شانه خم

 !نازیآ از،نیآ -
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 :را باز نکرد و با حرص نق زد شیهاخورد؛ اما چشم یتکان نازیآ

 .ادینکن خوابم م -

. کردیتر مرا کالفه اوشیکه س یرا ناخودآگاه به تپش انداخت؛ تپش تند اوشیآلود بود که قلب سچنان آرام و خواب لحنش

 یتکان نازی. آردیقلبش را بگ یو جلو دیایبست تا به خودش ب یالحظه یرا برا شیها. چشمستادیرا مشت کرد و صاف ا شیهادست

 .نفره بودگذاشت و خودش را در مبل جمع کرد؛ چون مبل تک مبل یرا باال آورد و رو شیخورد، پاها

تر از قبل شود. خم شد و دو زانو کنار مبل کالفه اوشیس شدیکه باعث م گذاشتیاثر م اوشیس یحرکاتش بدون مکث رو تکتک

خورد، حالش را  اوشیو در صورتِ س دیکش نازیکه آ یقیبگذارد؛ اما با نفس عم نازیآ یشانه ینشست و دستش را جلو برد تا رو

 :را صدا زد نازیدوباره آ تیو عصبان تینلرزد، با جد کردیم یکه سع ییداد و با صدا رونیب یسختنفسش را به اوشیمنقلب کرد. س

 !نازیآ -

لب با خودش حرف  ریکه ز یانداخت و در حال نازیبه آ یآلودنگاه حرص اوشیخوابش برد. س عیسر یلیوباره و خاما د د؛یلرز پلکش

 .دیکرد و در آغـ*ـوشش کش شیراحت از مبل جدا یلیخم شد و خ زد،یم

. گهید شهیم نیهم یذرونگیتارا م ایو دعوا با من  یرو با کنجکاو تیو تمام انرژ یخوریوسط وول م نیا یاز صبح تا شب ه یوقت -

 .یخواب هوشیکه االن ب

گذاشت. چون  اوشیس ینهیسـ*ـ یلبش نشست و دستش را رو یرو یداده بود لبخند صیرا در خواب تشخ اوشیس یکه صدا نازیآ

د که برخورد کر اوشیس ینهیسـ*ـ یدستش به قفسه یهاعقب رفته بود، سرانگشت اشقهیباز بود و  اوشیآخر لباس س یدکمه

 :کرد زمزمهشد. آرام  اوشیدر بدن س یباعث لرزش کوتاه

 منتظرت بودم؟ یلیخ ؟یباالخره اومد -

رفت. وارد شد؛  نازیسمت اتاق آها باال رفت و بهنداد. از پله یزد و جواب یشخندیمحمد است، ن ناز،یکه به گمانش منظور آ اوشیس

 :آرام ناله کرد نازیزمان آتخت گذاشت که هم یرا رو نازیسمت تخت رفت و آرام آ

 اوش؟یس -

 .با صورتش نداشت نگاه کرد یچندان یکه فاصله نازیآ یبسته یهارا آرام باال گرفت و به چشم سرش

 .ثابت ماند نازیآ یهالـب یو رو دیلغز نگاهش

 .خورد و به خودش آمد یتکان کوتاه شیدر جا رون،یاز ب یشدن دربسته یصدا با

 ینگاه نکهیعقب هل داد و بدون ابود به اشنهیسـ*ـ یرا که هنوز رو نازیدست آ تیشد. با عصبان یامعلومش عصبخودش و حال ن از

 .فرستاد رونیب یسختآمد و در را بست. نفسش را به رونیرا بست، ب شیهارفت. چشم رونیب ندازد،یب نازیبه آ
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 یاز نور کم یاکه در هاله رنگیاجفت چشم قهوه کیز کرد که با را با شیهاسُر خورد، چشم نییدر به پا رهیدستگ یاز رو دستش

 :گفت کرد،ینگاهش را دوچندان م طنتیکه ش یو با لحن دیدرخشیم طنتیکه در سالن بود از ش

 ...نیاما چرا از اتاق آ ؛یالبته از اومدن که اومد ؟یسالم داداش، باالخره اومد -

 .اسی ریخبه شب -

اش را ادامه جمله دینبا دیفهم اسی. دیماس اسیگفت که حرف در دهان  یو پرتحکم یرفت. چنان با لحن جد سمت اتاقشبه اوشیس

 .گذاشتیاش نمزنده شکیب اوشیدهد که اگر ادامه بدهد، س

 :و آرام گفت دیخند زیر اسی

 من هم آره؟ روحیداداش خشک و ب -

 .اش بلند نشودخنده یدهنش گذاشت تا صدا یرا رو دستش

*** 

که  نیسمت در انبار برگشت. در را باز کرد و همسرعت بهبه آمد،یسمتش ممحکم و بلند به یهاکه با قدم اوشیس دنیبا د دیسع

 :با دست به داخل اشاره کرد د،یرس اوشیس

 .قربان دییبفرما -

 :و گفت دیدو اوشیسمت سبه عیبود، سر اوشیوارد اتاق شد. احمد که منتظر آمدن س یحرف چیهیب

 .ریخبه سالم آقا، صبح -

 دهیرا سرش کش یمانندکاله اهیس یبسته بود و پارچه یکه به صندل ینگاهش را از مرد نکهیسالم تکان داد و بدون ا یبه نشانه یسر

 :بودند بردارد، گفت

 دستور گرفته بود؟ یکه از ک ادیمُقر ب دیکن یکار دیچه خبر؟ تونست -

 .ستیخانوم رو داشتن، ن نازیآ دنیکه قصد دزد یاز اون دو نفر یکی م،یکرد دایه پک ینیبله آقا؛ اما ا -

 .رو به احمد دوخت شیآلود و جداخم نگاه

 خب؟ -

 .ادیکه مُقر ب میکرد یکار شبیکرده. همون د یراندازینفر بوده که شروع به ت نیکه اول دنیها درو بچه نیا -

 بود؟ یک یخب؟ کار -

 .شهرام بود شهرام. آقا، کار -
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*** 

 نازیآ

 .نازیآ -

 .دمیکم از صورت خودم د یهام رو باز کردم که صورتش رو با فاصلهآروم چشم د،یچیکه تو گوشم پ اوشیمهربون س یصدا با

 :باز شد و با ناز گفتم شمیرو لبش نشست. ن یبازم لبخند یهاچشم دنید با

 ؟یکرد داریدوباره تو من رو انقدر قشنگ از خواب ب -

هاش رو اطراف و کنار سرم حائل تعادلش رو حفظ کنه دست نکهیا یرو دورش حـ*ـلقه کردم. چون تا کمر خم بود، برا هامدست

 .کرد

 :آروم و مهربون گفت یصدا با

 کنم خانومم؟ دارتیب یجورنیمگه بده ا -

 ...کردم و کیصورتش نزدهام رو به هاش قفل شد، سرم رو باال بُردم، لـبلـب یبازتر شد. نگاهم رو شمین

 ...تو سرم و یسقوط کردم و حس درد یزمان از بلندهم که

 اس؟ی -

 .سمتِ در برگردوندمافتاده بودم، سرم رو به نییتخت پا یکه از رو تمیبه موقع توجهیسرعت باز کردم. برو به هامچشم

 :دیچیدوباره تو سالن پ اوشیو بلند س یعصب یصدا

 اس؟ی -

 :دادم و بلندبلند با خودم حرف زدم هیو به تخت تکحرص نشستم  با

 .زنهیکرده عر مخر رم نیع تیوقت تو واقعاون کنه،یم داریتو خواب چقدر قشگ آدم رو ب -

 .گفتم یرو با حرص کنار زدم و اَه بلند مالفه

 :رهام اومد یصدا

 شد؟ یچه خبره؟ چ اوشیس -

 !کجاست؟ اسیکجاست رهام؟ ها؟!  اسی -
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از جام بلند بشم. شالم رو برداشتم، سر کردم و از اتاق  عی. ترس به جونم افتاد و باعث شد سرکردمیرو درک م تیشتم موقعدا تازه

 .اومدم رونیب

 :زد و تو صورت رهام داد زد اسیبا پشت دست محکم به در اتاق  هوایب اوشیبودن که س ستادهیا اسیو رهام دم در اتاق  اوشیس

 رفته؟ ها؟ یاول صبح کدوم قبرستون کجاست رهام؟ اسی -

 :داد زد و

 .نمیبب نجایا ایب یزر ،یزر -

 :دیو نگران شده بود پرس جیگ اوشیکه مثل من از رفتار س رهام

 ه؟یچ یواسه هایقراریب نیا تیعصبان نیا ؟یدار کاریچ اسینه؟ با  ایشده  یچ یگیم اوشیس -

 :با حرص گفت اوشیس

 رهام؟ یبدون یخوایم ها؟! واقعاً ه؟یواسه چ -

 :برداشت و تو صورتش نعره زد زیسمت رهام خبه اوشیس

 آره؟ ؟یبدون یخوایم -

 :از قبل نگران شده بود، آروم لب زد شتریکه ب رهام

 .آره -

 .رسوند اوشیها باال اومد و خودش رو به سدوان از پلهدوان یزر زمانهم

 جانم آقا؟ -

 .رو کرد یسمت زراز رهام گرفت و بهش رو نگاه به خون نشسته اوشیس

 کجاست؟ اسی -

 :پته گفتو دستپاچه با تته دهیپررنگ یزر

 ...... دم... کهیواال آقا صبح د -

 :داد زد طاقتیکالفه و ب اوشیس

 .درست صحبت کن ؟یصبح چ یزر -

 :لرزون گفت یبا صدا یزر
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 .حرکت کرد و رفت ره،یکجا م نمیبب. تا خواستم برم رفتیم رونیکه داشت با اسب خودش ب دمید -

 ساعت چند؟ -

 .ساعت هشت یهاکینزد -

 :دیلب غر ری. زدادیرو نشون م ۱۱نگاه کرد که ساعت شیساعت مچ به

 .سه ساعت -

 :رو به رهام داد زد برگشت

 ...شهرام یعوض یکهیاون مرت دنیسه ساعته رهام، سه ساعته رفتن د -

 .گفتم و دستم رو به درگاه در گرفتم یآروم «یوا»لب  ریون از تنم رفتم. زاسم شهرام، حس کردم ج دنیشن با

 :ناباورانه لب زد رهام

 ؟یک -

 :گفت تیکه با حرص و عصبان یبه سوال رهام در حال اعتنایب اوشیس

 .کنمیم داشیپ -

 :سرعت پشت سرش رفت و داد زدکه رهام هم به دیها دوپله سمتِبه

 ...اوشیداره؟ س اسیبه  یبا توام صبر کن. شهرام چه ربط اوشی. سسایوا اوشیس -

 .اسی یبرا یاز ترس و نگران ییایرفت و من موندم با دن نییها پااز پله و

 :سمتم برگشت و گفتنگران به یزر

خانوم با اون  اسیمشخص بود که  تشیآقا و هم از عصبان یها. از صحبتذارهیش نمخانوم برسه، زنده اسیخانوم، اگه دستِ آقا به  -

 .داره یسروسرّ هیخان،  یشدهلیذل یپسره

 :ضرب سرم رو باال گرفتم و ناباورانه لب زدمبه یآخر زر یجمله با

 !؟یچ -

 :العمل من تعجب کرده بود، گفتکه از عکس یزر

 .آقا اسم شهرام رو آورد گه،یشهرام د -

 :قدم جلو رفتم و گفتم هی زدهوحشت
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 .نگفت پسر خان یگفت شهرام؛ ول -

که آقا  شناسمینم یاگهی. مطمئنم منظورش همون شهرامه، وگرنه شهرام دگهیخانوم جان. شهرام هم پسرِ خانه د گهیخب، همون د -

 .انقدر ازش متنفر باشه

 :گفت یبا نگران باز

 .خانومم اسینگرونِ من دل یول -

 یرنگییطال یهاکه شکل یمشک کیتون هیهام رو که لباس نکهیزدم و بدون ابه صورتم  یحمام، آب یاتاقم رفتم. تو یو تو اوردمین طاقت

 .دمیدو رونیسرم درست کردم و ب یبود عوض کنم، شالم رو رو یدرنگیداشت و ساپورت سف

انع کنه رو ق اوشیس کردیم یزدم. رهام داشت سع رونی. از سالن باومدیم رونیاز ب اوشیس ادیدادوفر یرفتم. صدا نییها پاپله از

 .بره اسیکه اون بمونه و خودش دنبال 

 .سوار بر اسبش وارد شد اسیعمارت باز شد و  یدر حال جرّوبحث بودن، در ورود اوشیکه رهام و س زمانهم

 نییها پاتند از پلهاومدنش نشده بودن. تند یو رهام هنوز متوجه اوشیخبرت، آخه االن وقت اومدن بود. س اسی ،یوا یا ،یوا یا

 اوشیبره، س رونیب خواستیم اسیبهش بگم بره؛ اما وقت نبود و صددرصد تا  شدی. کاش مکردمینگاه م اسیزده به رفتم و وحشت

 .داد در رو ببندنیو دستور م شدیمتوجه م

 :گفت یبلند و پر از ذوق یبا صدا اسیهنوز متوجهش نشده بودن که 

 ن؟یره به جون هم افتادمن. چرا دوبا یهایجنگخروس ر،یخبه صبح -

 اوشیس یبرداشت تا بازو زی. رهام خدیدو اسیسمتِ به اوشیس اد،یسمتش برگشتن و تا رهام به خودش بسرعت بهو رهام به اوشیس

 .دیجنب ریاما د ره؛یرو بگ

 :کشوندش و داد زد نییاز اسب پا یطرز بدو به دیرو کش اسیرسوند، دست  اسیسرعت خودش رو به به اوشیس

 ها؟ ؟یبود ی. تا حاال کدوم گورنمیبب نییپا ایب -

 یزده سرش رو باال گرفت و تا خواست حرفبود، وحشت اوشیافتاده بود و مچ دستش محکم تو دست س نیزم یکه دو زانو رو اسی

 .و بلندش کرد دیضرب دستش رو کشبه اوشیبزنه، س

 :صورتش نعره زد تو

 ؟ها؟ کجا ؟یبا تو بودم، کجا بود اسی -

 :پته گفتنگاه کرد و با تته اوشیزده به سوحشت اسیشد.  نیچند لحظه گوشم سنگ یآخر رو چنان بلند گفت که برا ی«کجا»
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 ...رفت... رفته... بوو... بودم... د... دشت -

 :دیو غر دیهاش رو با حرص به هم سابدندون اوشیس

 ؟یک شیپ -

 :دیگرفته بود، نال شهیاز ترس گر گهیکه د اسی

 ...دادا کس،چیه -

 .هام رو ببندمباعث شد چشم یلیو بلند س زیت یموند. صدا تموممهیتو صورتش زد، ن اوشیکه س یمحکم یلیبا س حرفش

 :دیچیفضا پ یتو اوشیس ادیفر یصدا

 آره؟ ؟ینبود یکس شیدشت؟ اون هم تنها و پ یکه رفته بود -

 :دوباره داد زد دیکه نشن اسیاز  یجواب

 آره؟ -

 .انداختم ینگاه کرد،ینگاه م اسیو  اوشیزده به سدگرگون و وحشت یرو باز کردم و به رهام که با حال امهچشم

تر گرفت دستش رو محکم اوشیس یبکشه؛ ول رونیب اوشیکرد که دستش رو از دست س یقدم عقب رفت و سع هیزده وحشت اسی

 :گفت دیلرزیم تیکه از عصبان یو با صدا

 شهرام؟ آره؟ شِیپ یرفته بود -

 ترجونیب شدهیپرصورت رنگ اوش،یآخر س یرنگ به رو نداشت و با جمله اسیقطع شد.  اسیحس کردم که نفسِ  یالحظه یبرا

 .از قبل شد

 :آروم لب زد اوشیبود که س دهیچیکامل فضا رو پ سکوت

 ؟یشهرام بود شیپ -

 :دیپرس دیرو رها کرد و با تاک اسیآرامشش به شک انداختم. دستِ  نیآروم بود و هم بیعج لحنش

 ؟یشهرام بود شِیپ اسی -

 :بلند شد اسیآروم و لرزون  یقدم عقب رفت. صدا هی

 ...دمیم حیداداش توض -

 :تکرار کرد ادزنانیهجوم برد و هردو بازوش رو گرفت و فر اسیسمت به طاقتیب اوشیس
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 ؟یشهرام بود شیپ -

 هوایو ب دیلبش رو گز د،یدو اوشیصورت س یحرکت، خون تو نیآره تکون داد که با هم یهق افتاد و سرش رو به معنبه هق اسی

 .زد اسیتو صورتِ  یشتریدوم رو با شدت ب یلیس

 :دیچیش تو فضا پکرکننده ادیفر یصدا

ثافت که تا االن دوتا رو هم؟ آره؟! با اون شهرام ک نیختیبلهـ*ـوس ر یکهیآره؟! که با اون مرت ؟یکه آره؟ ها؟! که با شهرام دوست -

 زن طالق داده؟

 :دیهاش گرفت و با خشم غرپنجه ونهیرو م اسیفک  انهیوحش

به سرت بزنه و هم اون  ینه تو هـ*ـوس عشق و عاشق گهیکه د ارمیکـثافت ب یبه سر خودت و اون عوض ییبه واهلل قسم، چنان بال -

 .کرده یبفهمه چه غلط کهیمرت

 :ده داد زدبرگر نکهیرفت و بدون ا عقب

 !دیسع -

 :رسوند اوشیخودش را به س دیسع هیاز ثان یکسر در

 بله آقا؟ -

 :اشاره کرد و گفت کرد،یم هیکه داشت گر اسیسر به  با

 .یذاریدم در اتاقش نگهبان هم م ،یکنیاتاق خودش. در رو قفل م یببرش تو -

 .نگاه کرد دیبه سع تیبا جد بعد

 .حواستون بهش باشه یچهارچشم -

 .چشم آقا -

 :دیبا عجز نال اسیکه  دیچرخ اسی سمتبه

 !داداش تو رو خدا -

 .انداخت اسیبه  یانشستهخوننگاه به اوشیس

 !برمتیخودم به زور م ای یریم دیبا سع ای -

رو به  تیعصبانهاش تو هم بود، با داخل عمارت رفتن. رهام که تا االن سکوت کرده بود و اخم دیهق زد، آروم برگشت و با سع اسی

 :گفت اوشیس
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 !کنمیم شکهیتکهینـ*ـجس نرسه! خودم ت یکهیدستم به اون مرت نکهیمگه ا -

هاش دست یزد و سرش رو رو هیهاش رو به تن اسب تکفرستاد، برگشت و آروم کف دست رونینفسش رو با حرص ب اوشیس

 .گذاشت

 .مشخص بود یو کالفگ تیتک حرکاتش، عصبانتک از

برگشت و با چند قدم محکم خودش رو به من رسوند  مقدمهیسمت من انداخت. بسرش رو بلند کرد و نگاهش رو به هوایب اوشیس

 .ستادیروم ابهو رو

 ؟یدونستیتو م -

 .سمتم برگشت. رهام متعجب بهدیحس کردم که رنگم پر وضوحبه

 .زدن رو ازم گرفته بودبود که توان حرف یانقدر خشن و جد اوشیخشک شده بود، نگاه س گلوم

 :دیچیتو گوشم پ شیخشن و عصب یصدا

 ؟یدونستیگفتم تو م ناز،یآ -

و اخم توش انباشته شده بود،  تیاز جد یایهاش که دنقدم عقب رفتم و با ترس به چشم هیخوردم و  یکه زد، تو جام تکون یادیفر با

 .نگاه کردم

زده  اسیکه به  یهایلیاز اون س دونههیبدم؟ نکنه بخواد  یجوررو چه نیجواب ا خدا، حاال یوا دونم؟یکه من م دیاز کجا فهم آخه

 .بزنه نکهیچه برسه به ا هوشم،یرو به من هم بزنه؟ در اون صورت که من باد دستش به صورتم بخوره ب

 !نازیآ -

هول شدم که دهن باز  ایاز ترس بود  دونمی. نمقدم عقب رفتم هیزدم و  یکوتاه غیاسمم رو صدا زد که ناخودآگاه ج ادیبا فر چنان

 :کردم قتیکردم و مثل بلبل شروع به گفتن حق

 .... پشتِ ساختموندمی. همون روز برگشت رهام فهمدمیکه فهم ستین ادیخدا من هم زبه ی... ولیول دونستم؛یآره، آره، م -

 :گفتم عیسر نیهم یتم؛ براکه اشتباه گف دمیابروهاش بدتر تو هم رفت. فهم یآخرم گره یجمله با

 ...فقط حرف و کردن،ینم یکار زدن،یخدا فقط داشتن حرف منه، نه، به -

 اون حرفا، اون کارا؟ ؟یمن رو معطل کرد نیهم یبرا -

 چرا انقدرِ خشنه؟ نیخدا ا ی. وااومدمیداشتم از پا درم گهیو خشن بود. د یجد لحنش

 :عقب رفتم و آروم گفتم گهیقدم د هی
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 .دمیرست -

 :صورتم گذاشتم و گفتم یزدم و دستم رو رو یکوتاه غیرفت باال که بزنه تو صورتم که ج دستش

 ...اوشینه، توروخدا س -

دستم رو  دیاومد. با ترد اوشیاز س ییم حس کردم، نه صداگونه یرو رو یاما چند لحظه گذاشت که نه درد زنه؛یکردم االن م فکر

هاش رو مشت کرد بود و کنار پاش که از فرط خشم قرمز شده بود افتاد. دست یرنگیاجفت چشم قهوه کیآوردم که نگاهم با  نییپا

 .قرار داده بود

 :آروم، اما خشن گفت یصدا با

 !نازیبرگرد تو عمارت آ -

 :و نعره زد دیکوب نیقدم جلو اومد و محکم پا به زم هیلحظه مکث کردم که  چند

 !برگرد تو عمارت -

زمان در باز بردم که هم رهیسمت دستگدستم رو به دم،ی. به در که رسدمیسمت عمارت دوسرعت برگشتم و بهبه ،یکثم چیه بدون

 .دمیرو پس زدم و به داخل دو دیاومد. سع رونیب دیشد و سع

*** 

 هیگر د،یکوبیم واریهم از داخل اتاق خودش رو به درود اسیخراش شهرام، کل عمارت رو فرا گرفته بود و گوش یهاادیفر یصدا

 .که در رو باز کنن کردیو التماس م کردیم

نفره آخر سالن نشسته بود و با مبل تک نیآخر یمتحرک، رو یهاهاش تو هم بود و مثل مُردهدائم اخم اوشیبود. س یبد وضع

 .شده بود رهیروش خروبه زیدرهم، به م یهااخم

 .هیو شهرام عصب اسیص بود که چقدر از دست مشخ ینبود؛ ول اوشیهم وضعش بهتر از س رهام

 .رو گرفتم مهیسرعت تو هم رفت، تکهام بهتارا اخم دنیداده بودم که در سالن باز شد. با د هیدرگاه در آشپزخونه تک به

 .گرفت و به تارا دوخت زینگاهش رو با مکث از م اوشیرفت. س اوشیسمت سبه نگاهم

 .گفت یاومد و رو به رهام سالم کوتاه اوشیسمت سه مختص خودش بود، بهک یو ناز یبا همون لـ*ـوند تارا

 :انداخت و گفت یاطراف نگاه به اومد،یکه م ییاز سروصداها متعجب

 !ه؟یسروصداها واسه چ نیچه خبره؟ ا نجایا -

 .نشسته بود، نشست اوشیکه س یمبل یدسته یرو تارا
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رو  اوشیکه تارا، س نمیبیخودم م یهاهر بار با چشم نکهیاز ا داد،یبهم دست م ی. حس بددیرو بـ*ـوس اوشیس یشد و گونه خم

 ...اوشی*ـوسه و سبـیم

 ؟یتارا، چرا اومد -

کرده بود، خوشم  خیاومدن توب یکه تارا رو برا نیته دلم از ا یزد؛ ول یعاد یلیاومدم. حرفش رو خ رونیاز فکر ب اوشیس یصدا با

 .اومد

 :انداخت و گفت اوشیبه س یانداخته بود، صاف نشست و نگاه متعجب اوشیس یشونه یپهلو کامل رو که خودش رو به تارا

 ...تو دنی! من اومدم د؟یچ یعنی اوشیس -

 .زمان نگاهش به من افتادبه تارا انداخت و هم یاز جاش بلند شد، برگشت و نگاه اوشیس

 :اهش رو ازم گرفت و رو به تارا گفتنگ عیسر یلیخ اوشیرو لبم نشست؛ اما س یلبخند یرارادیغ

 .زنمیخودم بعداً بهت سر م ،یبر یتونی. ممیدیرو د گهیهمد شبید دنه،یاگه بحث د -

 .تارا رو بفرست بره خوادیم نیهم یرو بفهمه؛ برا اسیشهرام و  یهیتارا قض خوادیکه نم دونستمیم خوب

 .سمت در رفتبه ظیبا غ« واقعاً که..»شد و با گفتن که مشخص بود بدجور حرصش گرفته، از جاش بلند  تارا

 خواستیم یعنیسمت در رفت؛ . از جاش بلند شد و بهدیتو صورتش کش یداد و دست رونینفسش رو ب اوشیسالن که بسته شد، س در

 .دنبال تارا بره

 .زدیاومد که تارا رو صدا م اوشیس یقدم جلو رفتم که صدا هیتو گلوم نشست،  یبغض

خاطر تارا رو ناراحت کنه؛ به ومدیهام حس کردم. رفت! بازم دنبال تارا رفت! دلش نرو آروم بستم، هجوم اشک رو تو چشم هامچشم

 .دنبالش رفت نیهم

 .دمیها دوسمت پلهو به اوردمیرو باز کردم که نگاهم با نگاه رهام گره خورد. طاقت ن هامچشم

 .شدم رهیخ ونمیگر یهابه چشم نهیرفتم. از تو آ شیآرا زیسمتِ ملرزون به یهااتاقم شدم، در رو بستم و با قدم وارد

 .ستیعاشق بشه. دروغ گفت که عاشق تارا ن تونهیم اوشی! سنازیآ یکرد اشتباه

شق عا تونهیم ست،یدلش از سنگ ن اوشیشدم. س رهیخ زیم یکردم و به گوشه زیم لیدستام رو حا د،یم چکگونه یآروم رو هاماشک

اشتباه  یلیکنارِ تارا به آرامش برسه. اشتباه کردم، خ دیرفت تا شا شبیبشه. اون عاشق تاراست؛ چون دنبالش رفت، دوباره مثل د

 ...هم شهیعاشق م اوشیکردم، هم س
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 دنیلبم موقع دتپش ق لیوقتش بود به خودم اعتراف کنم که دل دیشدم. شا رهیخ نهیگرفتم و به خودم تو آ زیاز م دیرو با ترد نگاهم

حسادتم، همه و همه  م،ینگران اوش،یس دنید یهام، ذوقم براتو چشم جانیه ره،یباال م نمیبیرو م اوشیس یتنم که وقت یگرم اوش،یس

 .رو که خودم شروعش کردم باختم یباختم، باز منداره؛  لیدل کیفقط 

 .ستگهید یکیکه عاشق  یعاشق شدم؛ عاشق مرد من

گفت  اوشی. سسوزمی. االن خودم عاشقش شدم. خودم دارم تو تب داشتنش مشهینم اوشیعاشقِ س یتم کسبودم که گف یکس من

اما شد، اون عاشقِ تارا شد و من عاشق اون  شه؛یخودش ثابت شده که عاشق نم یعاشقم بشه، گفت برا تونهینم یثابت کن که کس

 .شدم

 ایهفته  کیتو  تونهیسرعت که مانقدر آروم و به اد،یسمتت مبه سروصدایکه ب هیزیچ نیتررحمیما ثابت شد که عشق ب یهردو به

نگاهش رو  یاما وقت ه؛یچ یدرد قلبت برا یفهمیلحظه نم نیکه تا آخر کنهیت مت کنه. چنان به عشق آلودهنگاه آلوده کیتو  یحت

تمام  لیدل دم،ی. من هم امروز فهمیعاشق شد که یفهمیتازه م شه،یو قلبت فشرده م ینیبیم یگریتوجهش رو به د ،ینیبیم

اما  ده؛یکه نشون نم یرفتار سرد و خشکش، مهربون ادهاش،یهاش، فرشدم. عاشق اخم اوشیمن عاشق س دم؛یرو فهم هامیقراریب

ل بکنم، د دی. عاشقش شدم؛ اما باشهیعاشقش نم یگفتم کس جرئتمروز با تمام  هیشدم که  یهست. من عاشق مرد مغرور دونمیم

 .عشق رو تو قلبم خفه کنم نیا دیبا

 :دمینال آروم

 .شهیاما نم -

که  یدل یهق زدم، ناله کردم و افسوس خوردم برا ختم،یزدم. اشک ر هیتک زیگرفتم، نشستم و پشتم رو به م زیم یرو به لبه دستم

 .تاراست شیپ دونستمیاما م دونم؛ینم رفته بود کجا اوشی. ساوردمیشدن هم شانس نتو عاشق یکه حت یمن یعاشق شده، برا

که  یآرامش اره،یدست برفت تا تارا آرومش کنه. آره، رفت تا آرامش رو تو بـ*ـغل عشقش به دیامروز سردرگم و کالفه بود. شا تمام

 .خونه نداشت نیتو ا

تخت  یکه بلند شدم و خودم رو رو رفتی مداشت باال هامهیهق گرهق کرد،یو دردم رو صدبرابر م دیچیپیفکرها تو ذهنم م نیا تمام

 .انداختم

 .از دردم کم بشه دیتا شا زدمیتخت م یزدم و با مشت رو غیکردم. ج هیبالشت فرو بردم و از ته دل گر یرو ال صورتم

*** 

نشده  اوشیاز س یرهنوز خب یبه خودم زدم. ساعت نه شده بود؛ ول نهیاز داخل آ یانداختم، پوزخند یم نگاهبادکرده یهاچشم به

 .و دستم جلوش رو بشه نهیرو رهام بب هامیقراریتا ب رونیبرم ب خواستمیبود. نم

 .آروم بشم دیتا شا کردیم هیو در خفا به درد خودم گر موندمیم جانیهم دیبا
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 :دیبه گوش رس رونیاز ب یادیدادوفر یقدم سمتِ در رفتم که صدا هی برگشتم،

 !ینامرد عوض رونیب ایب اوش،یس یه -

 .کردیم ادیبود و داشت دادوفر ستادهیعمارت ا اطیپنجره رو باز کردم؛ خان بود که وسطِ ح دم،یپنجره دو سمت

 .بودن ستادهیدست ابهنفر نگهبان هم پشت سرش اسلحه چند

 :زد داد

 .یایهم نم رونیحاال ب ،یدیآره؟ پسرم رو دزد ؟یترسیها؟ م رون؟یب یایها؟ چرا نم ؟یکرد میترسو! چرا خودت رو قا -

 .. در بالکن رو باز کردم و داخل بالکن رفتماوردمیشدن در سالن عمارت که اومد، طاقت نوبستهباز یصدا

 :گفت یبلند و عصب باًیتقر یقدم تند کرد و خودش رو به خان رسوند. با صدا تیبا عصبان رهام

 ه؟یچ یبرا هاادیدادوفر نیا ؟یچه خبره خان؟ مگه سر آورد -

 :گفت ادکشانیو فر دیکوب نیبا خشم عصاش رو به زم خان

 یکرده برا میکجاست؟ ها؟! خودش رو قا اوشیچه خبر؟ اصالً س یگیوقت ماون ،یریبه اس نجایا دیچه خبر؟ ها؟! پسرِ من رو آورد -

 ؟یچ

 :سمت در سالن و داد زدکرد؛ به لیبه چپ ما کمهیرو  سرش

 .رونیب ایب -

 .م ساکت شدرها ادیفر با

 .برو تا خودش برگرده ستش،ین اوشیبسته بمونه. س صاحابیدهن ب نیرو کنار نذاشتم. بذار ا دتیسف یبسه خان! بسه تا حرمت مو -

 :دیرو گرفت و با خشم تو صورت رهام غر شقهیخودش رو به رهام رسوند،  زیخ هی با

 .یبگ یخوایم یچ نمیباز بشه که بب صاحابیدهن ب نیبذار ا -

 .نزنه یو حرف رهیخودش رو بگ یداره جلو یبود؛ اما متوجه شدم که سع ستادهیپشت به من ا رهام

 :خان دوباره داد زد که

 ...ها؟! مادر سَ ؟یشد؟ الل شد یچ -

ت و رنگ خان رو تو مشت گرفکرم یمحل راهنیپ یقهی ادیحرکت هُلش داد و تا به خودش ب هیرو کامل نزده بود که رهام با  حرفش

 :دیکش ادیفر
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 یدیخونه فحش م نیبه خانوم ا ،یعمارت دادوهوار راه انداخت نیا یتو یها؟! اومد ؟یفکر کرد ی! چیعوض یکهیببند دهنت رو مرت -

 کسانیخودت رو با خاک  نجایخان! تو ا گمیم یچ نیدهنم باز بشه؟ آره؟! پس خوب گوش کن بب یخواستیو من ساکت بمونم؟ ها؟! م

 یبفهمه از رو دیتقاص کارش رو پس بده، با دی. شهرام بایدور کن نجایقدم هم از ا کیرو  شـرفتیب پسراون  ذارمیمن نم ،یهم بکن

 .نذاره یهرکس یهـ*ـوس دست رو

 :گفت داد،یکه خان رو به عقب هل م یزد و در حال یپوزخند

 !رفته یبه ک شیشرفیالبته مشخصه ب -

 :با حرص بلند گفت خان

 ...ایز یدار -

 :دیچیتو فضا پ اوشیس یپر از تحکم و جد یصدا

جرئت  چاره،یب یهاقدر که زنبه روستا. اون یکه گند زد نیبلهـ*ـوست هست یتو و اون پسره کنهیم یروادهیکه داره ز یاون -

و افسار از کف  فتهین *ـزت بهشونـیچشم ه هوی نکهیرد بشن، با خوف ا یکه به اسم خونه ساخت یاون جهنم یقدم کیاز  کننینم

 ...و یبد

 :صورت خان گرفت و گفت یرو جلو دشیبلند و محکم سمت خان اومد، انگشت تهد یهارو ادامه نداد. با قدم حرفش

 .کنمیپرتتون م رونیوگرنه به روش خودم ب رون،یب یخونه بر نیاز ا یتا سه شماره وقت دار -

 :زل زد و گفت اوشیس یهابا خشم تو چشم خان

 !گردمیبا دستِ پر برم بارنیا اوش،یس گردمیبرم -

 !رونیب -

شدن  نیسوار ماش قهیدق کیگرفت و رو به نگهبان اشاره کرد که برن. در عرض  اوشیزد، خان نگاهش رو از س اوشیکه س یداد با

 .و از عمارت دور شدن

. تونستمیحضورم نشن؛ اما نم یرهام متوجه ای اوشیبرم عقب تا س خواستمیداد. م رونیو نفسش رو ب دیبه صورتش کش یدست رهام

ورود  یکه بار بعد اجازه کردیم دیبود و داشت تاک ستادهیا دیاحمد و سع یرودرهم روبه یهاشده بود که با اخم یاوشیس خینگاهم م

 .به خان رو ندن

 .ت که نگاهش به من افتادزمان سرش رو باال گرفسمتِ عمارت برگشت و همو به دیموهاش کش یتو یدست رهام

. با همون لبخند رو دمشیند گهیسمتِ در سالن رفت و دبه روش زدم که به یداد. متقابالً لبخند لمیتحو یاو خسته مهیننصفه لبخند

 ...برگردوندم که اوشیسمت سلبم، نگاهم رو به
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 .بود یاش تو هم نبود؛ اما جدههام محو شد. اخملب یاز لحظه از رو یلبخندم در آن شرهینگاه خ دنید با

 .تپش گرفت دنشیقلبم با د دوباره

 !داخل؟ یاریرو ب نیماش یایپس چرا نم اوش،یس -

 .من بود یهنوز نگاهش رو اوشیپرت شدم. س نییسرعت به پابه یدفعه حس کردم از بلند کیتارا به  یصدا دنیشن با

 .برگشتم و داخل رفتم سرعتبه

هام گذاشتم، گوش یزده دستام رو روشکست. وحشت یبد یپنجره با صدا یشهیشد و ش جادیا یبد یارو به شدت بستم که صد در

 .و عقب رفتم دمیکش یبلند غیج

و پشت سرش  اوشیشدت باز شد، سدر اتاق به هیشکسته نگاه کردم. درعرض چند ثان یشهیگشادشده از ترس به ش یهاچشم با

رو روش  میودلدق یجور هی خواستیهم رفت. دلم م یهام تونگاهم به تارا افتاد، دوباره اخم برداشتن؛ اما تا زیاتاق خ یرهام تو

 .النبهتر از ا یکنم و چه موقع یخال

 :به تارا داد زدم رو

 داخل؟ یایداخل اتاقم؟ ها؟! مگه من اجازه دادم ب یکه اومد یخوایم یچ -

 .زدم و عقب رفتم یکوتاه غیشد، ج جادیکف پام ا یزیقدم برداشتم که درد ت هی

 .با چند قدم بلند خودش رو به من رسوند اوشیس که

 .جاحرکت نکن و بمون همون ناز،یآ سایوا -

 .تارا بگذرم کردنرونیب رِیاز خ تونستمیکه پسش زدم. درد داشتم؛ اما نم رهیدستم رو بگ خواست

 :زدم داد

 !رونیگفتم برو ب -

 :گفت یحرص یبا لحن تارا

 .کجا برم، کجا نرم یبگ یحق ندار یکینامزدمه. تو  یخونه رم،ینم -

 .هام تو هم رفتشد و اخم شتریقدم برداشتم که درد پام ب هیباز  و

 :داد زد یعصب اوشیس

 !داخل پات رهیم شهیگفتم حرکت نکن؛ ش ؟یبه اون دار کاریتو چ ناز،یآ -
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 :گفتم ظیحرصم گرفت و با غ کرد،یداشت از تارا دفاع م نکهیا از

 .رونیب دیی. شما بفرماکنمی. خودم حلش مستیبه درک! مهم ن -

 :شده بود، داد زد یکه انگار بدجور عصب اوشیس

 .ادیرو بذار کنار، از پات داره خون م یباز! بچهنازیبسه آ -

دست داد که باعث شد  بهم ینگرانم بود ته دلم حس خوب نکهیبود؛ اما از ا یهام گذاشت. لحنش عصبشونه یدستش رو رو اوشیس

 .م بچکهگونه یهام رواشک

 :انداختم نییرو پس زدم و سرم رو پا اوشیآلودش افتاد، آروم دستِ سبه تارا و اون نگاه حرص نگاهم

 .من برم رونیب دیریاگه شما نم ای... ادیب دیبگ یبه زر رون،یب دیبر -

 :گفت یمداخله کرد و با لحن آروم رهام

 ...من دیبر تو و تارا اوشیس -

 :لرزون و پر از عجز لب زدم یصدا با

 .رونیتون بنه، همه -

 خواستمیدردم رو بکشم. نم ییتنها یتنها باشم و دوباره تو خواستمیچه مرگم بود که دوست داشتم با همه ناسازگار باشم. م دونمینم

 .بشهاز قبل عاشق  شتریبخشش باشه و قلبم بگرم و آرامش یهاباشه، دست اوشیس

 .رونیب دیتارا، رهام بر -

 :گفت ینزد؛ اما تارا شاک یحرف رهام

 ...من اوشیاِ، س -

و نگاه  زدیم یبه سرخ تیکه از عصبان یکه به تارا انداخت، باعث شد ساکت بشه و با چهره یو نگاه جد اوشیس یبرگشتن آن با

 .رفت رونیآلودش به من، همراه رهام از اتاق بنفرت

 اوشیکنارم بمونه. آرامشم با بودن س خواستمیبود. نم اوشیدادم؛ اما تمام دردم س ریاون دوتا نبود، درسته که به تارا گمن دردم  اما

 .خواستمیبترسم نم شیهرلحظه از نابود دیرو که با یاما من آرامش شد؛یم لیتکم

 :دیچیآرومش تو گوشم پ یصدا

 ؟یاالن راحت شد -
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نازم  یکنم و کس یبدقلق خواستینازشون رو بکشه؛ اما من فقط دلم م یکیوست دارن فقط نق بزنن و شده بودم که د ییهابچه هیشب

 .کنم تیرو نکشه و فقط خودم رو اذ

 :رو با عجز تکون داد و لب زدم سرم

 .اوشینه، تو هم برو س -

 .ارمیچونم گذاشت و مجبورم کرد که سرم رو باال ب ریش رو زشست و اشاره انگشت

 .هاش دوختمآلودم رو تو چشمشکا نگاه

 :گفت یآروم یلحن با

 ؟یشد ریگچرا انقدر بهونه ه؟یچ یبرا یآشفتگ نیحالِ دگرگون، ا نیا ناز؟یچته آ -

 اوشیانقدر آروم نه. س یسرد کن؛ ول یحت ایکن  یکن، عصب ینکن، انقدر آروم با من حرف نزن، لحنت رو جد اوشیخدا نه، س یوا

 .آروم رو نداره لحن نیا یدلم جنبه

 .م کنار رفتچونه ریرو به چپ تکون دادم که دستش از ز سرم

 طرفهکیکه  یبود و عشق اوشیدرد قلبم نبود. تمام ذهنم پُر از س یاما سوزشش به اندازه سوخت؛یانداختم. کف پام م نییرو پا سرم

 .بود

 .ستو کالفه یبلندش مشخص بود که عصب یهااز نفس یول زد؛ینم یحرف اوشی. سخوردیم سُر مگونه یتندتند رو هاماشک

حس کردم کف پام شکافته  قاًیکه دق یتو پام رفت؛ جور یتربزرگ یشهیش کهیت بارنیرد بشم که ا خواستمیم اوشیبه س توجهیب

 .شد و هجوم خون از پام

 .سرعت کنارم نشستبه اوشیزدم و نشستم. س یبلند غیج

 ناز؟یشد آ یچ -

 :دمینالدرد  با

 !پام اوش،یپام س-

 د،یجهیم رونیسرعت از پام بکه به ی. نگاهم به خوندادمیبلند شد. محکم پام رو تو دست گرفته بودم و فشار م مهیهق گرهق یصدا

 .شد شتریافتاد. احساس ضعفم ب

 :دیچیتو گوشم پ اوشیس یآروم و جد یصدا

 !به من نگاه کن ناز،یآ -
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 :لب زدم کردم،یخون نگاه م زده بهکه وحشت یحال در

 .خون اوش،یس -

 !نازیبه من نگاه کن آ-

 .دستاش رو قاب صورتم کرد و صورتم رو برگردوند انهیخون بود که وحش ینگاهم رو هنوز

 :زد داد

 .تو یدیجون م یبه من نگاه کن، دار گمی! میلعنت -

 :داد زد و

 !یرهام، زر -

 :گفت یشیزده داخل اومد و با لحن پر از تشوتگذشت که در باز شد. رهام وحش قهیدق چند

 !اوش؟یشد س یچ -

 !زود اره،یرو ب هیاول یهاجعبه کمک یبگو زر -

 :داد زد اوشیرهام نگاه نگرانش به من بود که س اما

 !گهیبرو د ؟یکنینگاه م یرهام به چ -

 .کردمیهام رو بسته بودم و ناله مرفت. از درد چشم رونیب سرعتبه

 ...پام، پام داره خون شاویس -

 :درست از دم گوشم اومد صداش

 .بسته نگاه دار جورنیهات رو همچشم ست،ین یچی. هنازیآروم باش آ سیه -

که  یهام رو باز کردم، صورتش سمتِ چپ صورتم بود؛ جورهام باز نشه. چشمرو حس کنم؛ اما چشم اوشیس یکینزد شد،یمگه م اما

هاش هُرم نفس اوش،یس یهادست یرو درک کردم. گرم تمیهاش دور صورتم. تازه موقعنش بود و دستگرد یصورتم تو گود قاًیدق

 .کردمیو همه رو تازه داشتم درک م مهعطر تلخش، ه یبو خورد،یکه بهم م

 :دمیش نشست و با درد نالشونه یدستم رو ناخودآگاه

 .اوشیدرد دارم س -
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 یادیاز حجم ز منهی. زمان تو لحظه توقف کرد. سـ*ـزنهینفسم قطع شد و حس کردم قلبم نم دفعهکیگردنم،  یرو یسوزنده یداغ با

 .دادم رونینفسم رو ب بارهکیبازشدن در به یپر شده بود که با صدا ژنیاز اکس

 رم؟یمن نگاهم رو ازش بگ شدیمگه م یعقب رفت و نگاهم نکرد؛ ول اوشیس

داشت پام رو  یبود و زر ستادهیکنار ا اوشید، شدم که درد پام رو فراموش کردم. سشده بو یش که دوباره جدچهره خیم چنان

 .به دکتر نداشت ازینبود که ن قیعم ادی. حتماً زبستیم

سر برگردوند  اوشیزمان سش گذاشتم و همبـ*ـوسه یدستم رو جلو آوردم و جا یرارادیهنوز داغ بود. غ اوشیس یبـ*ـوسه یجا

نبود،  یهام دوخت. نگاهش جدنگاهش رو باال فرستاد و به چشم دیگردنم بود، قفل موند. آروم و با ترد یکه رودستم  یو نگاهش رو

 .رو بخونم شیمعن تونستمیکه نم یهم نبود. نگاهش خاص بود، نگاه حسیب یاخم آلود نبود، حت

سرعت که به یگرد کرد و در حالعقب د،ینش کشبه پشت گرد یتخت بلند شد، با حرص دست یکه مثل فنر از رو دینکش قهیدق کی به

 :گفت رفت،یم رونیاز در ب

 .کن زیخودت به کارا برس. اتاق رو هم تم ،یزر -

 :بود که رهام متعجب برگشت و رو به من گفت ییهویرفت. انقدر حرکاتش  رونیب بعد

 !چشه؟ نیا -

 :حرص گفتم با

 .تارا که خانوم ناراحت نشه شیحتماً رفته پ -

 .اما تارا که رفت -

 :باشه، گفتم میحواسم به لحن بلند و عصب نکهیا بدون

 ...به گِل ب یریکبیا ی. بذار بره دخترهارهیرفته زنگ بزنه از دلش درب گه،یآره د -

 .دیحرف تو دهنم ماس دم،ید کردنیبودن و داشتن من رو نگاه م دهیرو که دست از کار کش ینگاه متعجب رهام و زر یوقت

صاف  یصندل یزدم و رو یینماکه دادم، لبخند دندون یکردن سوتجمع ی. براکردمیبه اون دوتا نگاه م یعیضا یافهیباز و با ق یهند با

 .ستادمیا

 ...نهیمنظورم ا یعنی -

 :با خنده گفت رهام

 .دمیما منظورت رو فهم نازجان،ینکن آ تیخودت رو اذ -
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 :و خنده گفت طنتیبا ش یبه زر رو

 ؟یه زرمگه ن -

 :تکون داد و گفت یسر یکوتاه یبا خنده یزر

 .بله آقاجان -

 :انداخت و گفت ینگاه کردم،یوارفته نگاهش م یافهیکه با ق یبه من د،یخندیکه م یدر حال رهام

 .تو استراحت کن م،یگفتم که متوجه شد -

 .رفت رونیبهم زد و ب یطنتیپام اشاره کرد، چشمک پر از ش به

 .دادم یو رهام سوت یزر یو جلو رمیرو بگ صاحبمیگرفته که چرا نتونستم جلو دهن ب خودم حرصم از

 !نازیرو لو دادم. اَه، خدا اللت کنه آ یچهمه قهینکنم؛ اما تو ده دق عینرفتم تا خودم رو ضا رونیصبح تا حالت ب از

که نصفش هنوز به پنجره بود،  یاشکسته یشهیمت شسشدن در، نگاهم بهرفت. با بسته رونیرو جمع کرد و از اتاق ب هاشهیش یزر

 .افتاد

 .رهینذارم تا درد نگ نیزم یچپم رو رو یکف پا کردمیم یدادم و از جام بلند شدم. سع رونیرو ب نفسم

 اوشیس یبـ*ـوسه ادیاز جلو چشمم رد شد.  لمیقبل مثل ف قهیچند دق یهاشدم. صحنه رهیتخت انداختم و به سقف خ یرو رو خودم

 .شدیم ترقیلبم نشست که هرلحظه هم عم یرو یکه افتادم، لبخند

از  بارنیبالشت فرو بردم و ا یو صورتم رو تو دمیشکم خواب یرو یکوتاه غیو با ج اوردمیبه اطراف انداختم، طاقت ن یذوق نگاه با

 .زدمیم غیج یحالخوش

 .به وجودم انتقال بده یمضاعف یـوسه، تونست انرژبـ* هی نیبودم؛ اما با هم دهیند اوشیاز س یچنانآن حرکت

*** 

 اوشیس

 :مبل بلند شدم و داد زدم ی. با خشم از رودادیفحش م ادیبود. دائم با فر دهیچیعمارت پ اطیشهرام تو ح یهاادیدادوفر یصدا

 .اریرو از اتاقش ب اسیرهام،  -

 .از پشت سرم اومد دنیدو یصدا زدم. رونیوقتش بود. از عمارت ب گهیدر سالن رفتم، د سمتبه

 :دمینگران رهام رو شن یصدا

 ؟یکن کاریچ یخوایم اوش،یس -
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 :برگردم، جواب دادم نکهیا بدون

 .دیایو بعد هروقت گفتم داخل م اریرو پشت در انبار ب اسی. تو دادمیهمون روز اول انجام م دیکه با یکار -

 .رفتم نییها تندتند پاردم و از پلهتوجه نک زدیتند کردم، به رهام که صدام م پا

 ...انبار د،یسع -

 .تا اول من وارد بشم ستادیسمتم و جلوتر از من رفت و در انبار رو باز کرد. در رو باز کرد، کنار ا دیدو د،یکه منظورم رو فهم دیسع

ه دست و پاهاش رو از دو طرف، به حالت رو به شهرام ک زمیرآمیبرق رو زد. نگاه تحق یانبار شدم، پشت سرم وارد شد و دکمه وارد

 :گفتم یزیتمسخرآم یزدم و با لحن یشخندیبسته بودن انداختم. ن لهیبه م یضربدر

 ؟یزنیم ادیهمه دادوفر نیکه ا یخوش کرددل یبه چ -

 :با حرص داد زد شهرام

 !یخوش کردم، عوض دل یدستام رو باز کن تا بهت بگم به چ -

آروم و  یهابردم و با قدم میشلوار مشک بیهام رو تو جنشون بدم تا به وقتش. دست یتم خودم رو عادداش یبودم؛ اما سع یعصب

 یکه رو یکیکردن منقل کوچکه در حال روشن دیبه سع ینگاهمیسمت شهرام رفتم و در همون حال، سرم رو برگردوندم و نمحکم به

 .بود، انداختم یبلند یهیپا

 :گفت زد،یکه ترس درش موج م ییکردم. شهرام رد نگاهم رو گرفت، با صدالبم جا خشک  یرو یشخندین

 ؟یبکن یچه غلط یخوایم اوش،یس -

 :گفتم کنه،یترس شهرام رو چند برابر م دونستمیکه م یعاد یباال انداختم و با لحن یاشونه

 .قلبت بذارم یکوچولو رو یادگاری هی خوامیم -

 :گفتم یمآرو یبا صدا ستادم،یا روشروبه

 بمونه؟ اسی یبرا دُنگشیمهر بزنم رو قلبت که سندش تا آخر ش هی خوامیم ،یچون تو عاشق خواهرم ه؟یچ یدونیآخه م -

 :پر از ترسش نگاه کردم و گفتم یهانفرت تو چشم با

 .دیسع ارشیمگه نه؟ ب هیخوب یدهیا -

که به  ییرهایهاش رو باز کنه؛ اما جزو محاالت بود که زنجدستداشت  یدوباره بلند شد. سع ادشیفر یحرف رو زدم، صدا نیا تا

 .شهرام باز بشه یهادستش بسته بودن با تقال

 !تو رو خدا اوش،ینکن س -
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موجود  یبرا یسوزدل یاشهرام بلندتر شد و من بدون ذره ادیفر یکه سرش گرد بود، صدا یآهن یلهیبا م دیسع شدنکینزد با

 .کردمینگاه م شیچارگیب یاز رو یهاط به تقالروم، فقروبه ارزشیب

 :گفت زد،ینفس مکه نفس یتحمل نکرد و با عجز در حال گهیگرفتم که د دیرو از سع لهیم

 .کار رو نکن نیغلط کردم! ا اوش،یتو رو خدا س -

تو  قاًیودم و شهرام هم االن دقاز حد متنفر ب شیو خواهش کنه که ببخشمش، ب فتهیکردن ببعد از خطاکردن به غلط یکس نکهیا از

دستم گرفتم. تمام حرصم رو  یهاپنجه ونیو فکش رو م دمیسمت شهرام چرخدادم، با خشم به دیرو دست سع لهیهمون حالت بود. م

 :داد زدم تیبا عصبان وکردم  یبا فشاردادن فکش خال

 ریاون سه نفر رو اج تیاون موقع که خودت و پدر عوض ؟یکنیم یمونیاظهار پش یو االن دار یکرد یکردیم دیرو که نبا یغلط -

 !ها؟ ؟یبزنن، به فکر االن نبود ریرو بدزدن و آخرش به رهام ت نازیکه آ نیکرد

 :پته گفتدرجه گشاد شد و با تته نیتا آخر هاشچشم

 ...تو... تو -

 :و با حرص گفتم دمیهام رو به هم سابکردم و دندون شتریدستم رو ب فشار

 شِ یاالن پ دیکرد ریکه اج یاون سه نفر یدونیم یمن انقدر احمقم که نفهمم کار شما بوده، نه شاپور؟ ول یها؟! فکر کرد ؟یچمن  -

به  ادیز نجاشیکه ا ارهیاز سرتون درب دیرو که بهش زد ییسراغ خودت و پدرت، تا انتقام افترا ادیزود م ای ریشاپورن، شاپور هم د

قصد  نکهیو بدتر ا دیقصد مرگ رهام رو کرد د،یرو کرد اوشیمهمون س دنیمن ربط داره که شما قصد دزد به اشمن ربط نداره. اونج

 ...اسی بیفر

صورت شهرام زدم که سرش کامل به چپ و  یتو یمحکم یلیدستم رو باال بردم و س کنترلرقابلیغ یرو ادامه ندادم و با خشم حرفم

 .شد لیعقب ما

 :زدم داد

 ...زدم و هتیشروع تنب رو به حساب نیا -

لباسش رو  د،یلرزیم تیکه از زور عصبان ییهاش کردم. با دستحرکت از وسط پاره هیلباسش بردم و با  یقهیرو به سمت  دستم

 .مشخص بشه انشیعـ*ـر ینهیکه سـ*ـ یکنار زدم؛ جور

 :گفتم یآلودو خشم زیدآمیلحن تهد با

کردن به غلط یکه کرد یکار یهزاربار برا یکه روز ارمیبه سرت م ییره؟ شهرام بالآ اوش؟ینامـوس س یرو یذاریکه دستِ م -

 !یفتیب
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شهرام گذاشتم که  یپهلو یرو رو لهیفوت وقت سر م یدوباره داغ کرده بود از دستش چنگ زدم و ب د،یرو که سع یالهیم سرعتبه

 .انبار اکو شد یخال یفضا یخراش و پردردش توگوش ادیفر یصدا

 :تو دهنش زدم و داد زدم یمحکم یخشم پشت دست با

 ؟یدی. فهمیناله کن یحق ندار یخفه شو! شهرام خفه شو! تو حت س،یه -

 :داد زدم دمیرو از پشت چنگ زدم و سرش رو به عقب کش موهاش

سر  ییچه بال یخواستیمها؟  ؟یادامه بد یخواستیتا کجا م میدیفهمیحرف بزن، اگه من نم ااهللی! ؟ینه؟! حق ندار ای یدیفهم -

 ها؟ ؟یارینامـوس من ب

 :که دادش بلند شد دمیشدت کشکه موهاش رو به کردیناله م فقط

 !نکن نامرد یآ ،یآ -

 :نفرت تو صورتش زل زدم و نعره زدم با

 !شالق د،یسع -

 .نه تکون داد یشهرام از فرط وحشت گشاد شد، با وحشت سرش رو به معن یهاچشم

 ...نه ،اوشینه، نه س -

 .گرفتم دیرو از سع شالق

 ؟ها؟یکن یچه غلط یخواستیحرف بزن شهرام، بگو م -

 :ضربه دوم که داد زد یزد. دستم رو باال بردم برا یبلند یشکمش زدم که نعره یضربه رو رو نیاول

 ...عفیب خواستمیبدم م بشیفر خواستمینزن. عاشقش نبودم، م اوشیس گمیم گم،یم -

چون به  سوخت؛یآدم نم نیا یبرا یازدم. دلم ذره شیسوخت یجا یشدت رورو ادامه بدم، دستم رو باال بردم و بهحرفش  نذاشتم

 دنیخر شونعرضهیب یاز پدرها یروستا رو با پول کم یکه چند نفر از دخترها دمید دم،یخودش و پدرش رو د یعدالتیچشم خودم ب

 .انداختنشون نرویزباله ب کهیت هیو بعد از چند روز مثل 

و در  شدیآروم کم مش، آرومناله ی. صدادمیکوبیبه تن و بدنش م یدرپیشد. ضربات رو پ شتریهمه ظلم، خشمم ب نیا یادآوری با

 .انداختم نیزم یافتاد. شالق رو رو ریشد و سرش به ز هوشیآخر ب

نفس همه تنش به نفس نیکه از ا ی. خسته در حالرام بودآلودم به شهبودم و نگاه اخم یدادم. هنوز عصب ردنیب یسخترو به نفسم

 .رو پاک کردم میشونیپ یافتاده بودم، با پشت دست عرق رو
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 :بود گفتم دیکه مخاطبم سع یسمت در، در حالرفتن به نیو در ح دمیدر چرخ سمتبه

 .دشیخان بنداز یدم خونه دیهوش اومد، ببر به -

 .چشم آقا -

. کردیم هیداشت تو بـ*ـغل رهام گر اسیداده بودن.  هیتک واریو رهام افتاد که سمت چپ به د اسیگاهم به رو باز کردم که ن در

 .بود دهیرو شن شرفیاون ب یکه صدا دونستمیم

 بود؛ مونی. رنگ نگاهش شرمنده و پشدیسمتم چرخآروم به اسیشدن در، بسته یرو بستم که با صدا در

 :گفتم یگرفتم و آروم، اما جد نزد. نگاهم رو ازش یحرف اما

 .بره فرستمشیامشب م -

 :آروم و لرزونش گفت یهاش دور مچ دستم حـ*ـلقه شد و با صدااز کنارش رد بشم که پنجه خواستم

 !دیببخش ،یداداش -

بلند  یصدا م گذاشت و باهاش رو محکم دورم حـ*ـلقه کرد، سرش رو پشت شونهپشتم بهش بود از پشت بـ*ـغلم کرد و دست چون

 .زد هیگر ریز

 !من غلط کردم د،ی. ببخشکنمیغلطا نم نیاز ا گهیبه خدا د ،یداداش دیببخش -

به  شاندازهیشدم و دوباره به شباهت ب رهیقرمزش خ یهاسمتش برگشتم. تو چشمرو از دور کمرم باز کردم و آروم به هاشدست

 .دیاشکش لرزاز  سیخ یهاچشم یبردم. دلم برا یمامان پ یهاچشم

 :هاش رو پاک کردم که آروم گفترو دور صورتش حـ*ـلقه کردم و با انگشت شست، اشک هامدست

 م؟یدیداداش، بخش -

 :هاش انداختم و گفتمبه چشم یاما آروم ،یجد نگاه

. یدت رو ببخشخو ،یزدیبه خودت م یکه داشت یضرر یبرا دیخودت با اس،ی. یخودت رو ببخش دیببخشمت. خودت با دیمن نبا -

 .که کردم کردمیم هیکه اشک خواهرم رو درآورد تنب یاون دیمن با

 :لبش نشست یرو یلبخند

 ؟یستیخور ناز دست من دل یعنی -

 .نه -

 .هاش رو دورم حـ*ـلقه کرددست د،یذوق خند با
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 !یعاشقتم داداش -

*** 

 نازیآ

 !یعاشقتم داداش -

 ؟یومدین یهنوز مرخص یعنیمحمد؟  ییمحمد افتادم. چقدر دلم براش تنگ شده بود. کجا ادی اس،ی یجمله نیا دنیبا شن یالحظه یبرا

 ستم؟یکه من ن یدیهنوز نفهم

 نجای. من عاشق شدم و او کمکم کن ایب شهیبمونم. محمد مثل هم نجایا تونمیببره؛ من نم نجایدنبالم و من رو از ا ایبرگرد، ب محمد

کنم؛ اما  یخرابه زندگ یعمارت رو ترک کنم و دوباره تو اون خونه نیمن حاضرم ا ا،ی. بستیدل عاشق من ن یگوجواب کسچیه

که فقط  خوامی. من همون عشق به تو رو مخوامیعشق رو نم نیاال من. من ا نهیبیرو م یچشمش هرکس که یعاشق نباشم، عاشق مرد

عشق  نیعاشق باشم. ا خوامیاره. محمد به دادم برس، من نمخواهرانه بود. حسادت نداره، غم نداره، اشک نداره و استرس ند

 .عشق رو نداره نی. صبر من طاقت استیمن ن یاندازهبه

رو لبم  یکه تا االن، تارا ده بار بهش زنگ زده. لبخند تلخ اوشیس یآورد؛ گوش رونیو من رو از فکر ب دیتو دستم دوباره لرز یگوش

 .نشست؛ دوباره تارا

از  نیتارا بود. اون از مامان و ا زد،یکه بهم ضرر م یرو که دوست نداشتم اسمش تارا بود، هرکس یالب بود. هر کسمن چه ج یزندگ

 !عشقه عشقم؛ چه تلخ

 کنه؟یم کاریمن دستِ تو چ یگوش -

تا  اسی. رفتنیو رهام داشتن داخل عمارت م اسیکنارش  دمیرو د اوشی. سدمیسمتش چرخخوردم و به یتکون اوشیس یصدا با

 :دینگاهش به من افتاد، نگران پرس

 ناز؟یشده آ یچ -

 :سمتش گرفتمرو به ینگاه کنم، گوش اوشیبه س نکهیبدون ا اس،یبه سوالِ  توجهیب

 .ارمیرو براتون ب یگفتم گوش زد،ینامزدتون زنگ م -

 :گفتم اسیبه  رو

 .تنگ داداشم شدم. فقط دلزمیعز یچیه -

 .تا نگاهش کنم اوردمیبود سر باال ن یکندناما به هر جون کردم؛یس مرو ح اوشینگاه س ینیسنگ
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 شیدگیهمه فهم نیناراحت نشم. به ا شتریمن ب خواستیباز کرد. حتماً م اوشیس یدستش رو از دور بازو یآروم حـ*ـلقه اسی

 .زدم یلبخند

 :با حرص گفت اسیدوباره بلند شد که  اوشیس یگوش یصدا

 .زنهیها! چقدر زنگ م هیبناکاَه، چه دختره چس -

 :گفتم یزیبرگشتم و با لحن تمسخرآم یرارادیبرگشت و داخل رفت. غ ظیغ با

 !نباشه نامزدتونن یتارا خانوم! هرچ شنینگرانتون م د،یجواب بد -

 :گفت یجد یچسبوندم و کنار در سالن با صدا و لحن واریمچ دستم رو گرفت و به د هوایب اوشیکه برم؛ اما س برگشتم

 .ستیتارا نامزد من ن -

 :گفتم یابروم رو باال دادم و با همون لحن قبل یتا

 !ته my friend دیآها، خب شا -

رو  یمن بود تا عقب نرم، گوش ینهیقفسه سـ*ـ یدستش رو هیکه  یرو باال گرفت و در حال یکه گوش اومدیهنوز م شیگوش یصدا

 :گفت یزیآمبلند و تحکم یدم گوشش گذاشت و با صدا

 .زنمیتارا خودم بهت زنگ م -

 .هام، چشم دوختبه چشم یجد یگذاشت، سرش رو باال گرفت و با نگاه بشیرو تو ج یکرد، گوش قطع

 .مه my friend تارا نه نامزدمه، نه -

 «.ستاما عشقش که ه»تو ذهنم بود:  زیچ هیاما تنها  دم؛یگنجیتو پوستِ خودم نم دم،یشنیحرف رو م نیا نکهیا از

 :فکرم رو به زبون آوردم ناخودآگاه

 .اما عشقت که هست -

هام رو که تو چشم یخواهش کردمیم یهام در گردش بود. سعچشم نیب شینزد و حرفم رو رد نکرد. فقط نگاهم کرد، نگاه جد یحرف

کف دستش که  ی. گرمزدینم یاما حرف ست؛یحرف بزنه و بگه که تارا عشقش ن خواستیم اوشیکه از س یبود نشون بدم. خواهش

 .کردیو گرمم م کردیاز پوستم عبور م اشتکم دبود، کم منهیسـ*ـ یقفسه یرو

 :دیچیآرومش تو گوشم پ یصدا

 ؟یبرس یخوایسوال به کجا م نیبا ا ناز،یآ -

 .هام بودچشمتو  رهیکم تو هم رفته بود و هنوز نگاهش خ یلیهاش خخوردم و متعجب نگاهش کردم. اخم کهیسوالش  از
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 :شک لب زدم با

 ؟یچ -

 :حرص بازوهام رو چنگ زد و گفت با

 ؟یدنبالم رمیچرا هرجا که م ؟یخوایاز جونم م یچ ناز،یآ -

 :گفتم طنتیبودم؛ اما با ش جیاز رفتارش گ نکهیزدم. با ا یشخندیآخرش، ن یجمله با

 م؟یشیکدوممون عاشق م نمیباش؟ کنارم باش، تا ببکنارم  رمیهرجا م نازیآ د،یکه گفت دیشد؟ شما نبود یشد؟ چ یچ -

 :کرد و با شک گفت کیرو بار هاشچشم

 ؟یکنیم یباز یهنوز دار -

 :و گفتم دمیو با ناز خند آروم

 متوقف شده بود؟ یمگه باز -

 .ام دوختهرو به چشم شیآورد و نگاه مصمم و جد نییسرش رو پا اوشیشده. س ریبا تأخ دنشیکشکرد، حس کردم نفس یمکث

 .نه -

 .. آب گلوم رو به زور قورت دادمدمیترس یالحظه یرو چنان محکم و مصمم گفت که برا نه

 .قدم عقب رفت کیرو از بازوهام جدا کرد و  هاشدست

 .هنوز ادامه داره یباز -

 کردمیودم تنها گذاشت. فکر نمکه از حرفاش تو شوک ب یمحکم و بلند، وارد سالن شد و من رو در حال یهاحرف با قدم نیگفتن ا با

 . ...متوقف؛ اما ایرو شروع نکردم که تمومش کنم  ییباز چیمن با تو ه گهیاالن م کردمیجوابم رو بده. فکر م یجورنیا

 . ازکردیم شتریو درد پام هم ضعفم رو ب کردمیداشتم ضعف م یرفتم. ازگشنگ یاومدم و سمت سالن غذاخور نییها پااز پله تندتند

 .ومدمین نییناهار هم پا یبرا یکردم و حت یخودم رو تو اتاق زندان اوش،یس یهاصبح بعد از صحبت

االن نه، االن که تا  یول ام؛یبا خودم کنار ب تونستمیتر ماعتراف نکرده بودم، راحت اوشیکه هنوز به عشقم نسبت به س روزیتا د دیشا

 .راحت برخورد کنم تونمیو نم رهیگیپش مقلبم ت پره،یرنگ از رخم م نمیبیرو م اوشیس

 اوشیاز احساس س یبود که تا وقت نیکار ا نیبهتر دیپس شا د؛یینه رد کرد و نه تا یعنیتارا عشقته، جواب نداد؛  دمیپرس اوشیس از

 .قش نشدو عاش دیرو د اوشیس شهی. که صد البته جزو محاالت بود. مگه مرمیعشق رو بگ نیا یبه تارا مطمئن نشدم، جلو

 . ...االن یبشه؛ ول اوشیعاشقِ س یکس شهیمگه م گفتمیم گرفت؛ تا کمتر از دو هفته قبل مفکر خودم خنده از
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برطرف  میتمام احساس گشنگ دفعهکیشد و  یسرم خال یرو یتارا حس کردم پارچ آب سرد دنیشدم، با د یسالن غذاخور وارد

 .شد

 .موند خیبود، م اوشیدستِ س یم، نگاهم به دستِ تارا که رودرگاه در توقف کرد یتو ه،یچند ثان یبرا

 .گلوم نشست یدوباره تو یلعنت بغض

 .گهید ایچرا خشکت زد؟ ب ناز،یآ -

 :زد و آروم گفت یچشم دوختم. لبخند اسیاز دست تارا گرفتم و به  یسختبه خودم اومدم، نگاهم رو به اسی یصدا با

 .گهید ایب -

و تارا که مشخص بود چرا، رهام هم  اوشیننداختم. س کدومچیاما نگاهم رو به ه کردم؛یرا و رهام رو حس متا اوش،ینگاه س ینیسنگ

 .که چه مرگمه دیفهمیم عیمطمئناً سر افتاد،یبود که اگه نگاهم بهش م زیانقدر ت

 :سمتم خم شد و آروم دم گوشم گفتنشستم که به اسی کنارِ

 .ستین یاچاره یول ؛یا بخورسخته با وجود تارا غذ دونمیم -

 .دیخند زیزریبه روش زدم که خودش هم ر یبخندم و تنها لبخند شدیم گرفت؛ اما نمحرفش خنده از

 :آلود گفتحرص یبرداشتش و با لحن عیکرد، سر یدستشیبرنج کشوندم که تارا پ سیسمت درو به دستم

 .ها دیحرف بزن یجمع درِ گوش هیزشته تو  یلیخ -

 نیگرفتم دهن به دهن ا میانداختم. خواستم جوابش رو بدم؛ اما تصم یو همون حالت موند، سرم رو باال گرفتم و به تارا نگاهت دستم

 .راحت بخورم الینشم و شامم رو با خ یخوک روان

 :و گفت دیه شدت کشرو از دست تارا ب سید باًیو تقر دیخودش رو جلو کش اسیدادم که  هیتک یرو تر کرد، عقب رفتم و به صندل لبم

 .میبود که آروم گفت یخصوص یتارا جون حتماً مسئله -

 :نازک کرد و گفت یپشت چشم تارا

 !زشته یلیخ ،یحاال هرچ -

 :لب آروم و با حرص گفتم ریز

 .تو ینه به زشت -

با تعجب به رهام نگاه کردن.  دنیشنرهام رو ن یو تارا که صدا اوشیو به سُرفه افتاد. س دیخنده زد که غذا تو گلوش پر ریز یپُق رهام

 :سمت رهام گرفت و گفتآب رو به وانیل د،یخندیکه م یدر حال اسی
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 .نوش رهام جان، نوش -

 :گفتم رمیم رو بگجلو خنده کردمیم یکه سع یحال در

 .خودته خب یآروم بخور، غذا برا -

 یبلند یش رو کنترل کنه و با صدانتونه خنده اسیباعث شد بهم انداخت که  یچپنگاه چپ د،یکشیکه آب رو سر م یدر حال رهام

 .خنده بزنه ریز

 :و بلند گفت یعصب اوشیس هوی که

 گل کرده؟ تونیبازشام دلقک زیچه خبرتونه؟ سر م -

 :بزنه و اون هم مثل نخود خودش رو وسط بندازه، گفت یحرف اوشیکه انگار منتظر بود تا س تارا

 .میزدیحرف م میجا سکوت بود و داشتست، وگرنه قبل از اومدنش که خوب همهدختره نیا رِیش تقصهمه -

 :رو به تارا گفتم یزدم و عصب زیم ینتونستم ساکت بمونم. با کف دست محکم رو بارنیا

ه کار نبر. هات بپرتواسم من رو تو چرت یزنیوپرت به هم نباف. حداقل حرف مو انقدر چرت ریمن رو. دهنت رو گل بگ نیبب یه -

 !ینیبیبه کارت ندارم؛ پس کار به کارم نداشته باش و دمخورم نشو که بد م یکار

 .افتاد نیزم یرو یبد یبا صدا یرو با خشم عقب فرستادم و از جام بلند شدم که صندل یصندل

 :گفتم یلحن تلخ با

 .رهغذا بخورم بهت نینوش جونتون، من کنار شما غذا نخورم بهتره. کنار مستخدم -

 :آروم گفت تارا

 .جاش کجاست دیچه عجب، فهم -

. حتماً از دستم کردیدر هم به من نگاه م یهافقط با اخم اوشیبزنه؛ اما س یاون حرف دیانداختم تا شا ینگاه اوشینزدم، به س یحرف

 .بود که شامشون رو خراب کردم یعصب

زدم و به  رونیسرعت رو برگردوندم و از سالن ببود هرآن بترکه. بهکه تو گلوم بود، راه نفسم رو گرفته بود و ممکن  ینیسنگ بغض

 یشد. فکر کردم رهامه؛ برا دهیراه دستم از پشت کش یگرفتم که وسطا شیزد توجه نکردم و راه اتاقم رو در پ یکه صدام م اسی

 :گفتم گشتمیکه برم یدر حال حوصله،یب نیهم

 ...رهام تو رو -

 :گفت تیبا تحکم و جد اوشی. سدیحرف تو دهنم ماس اوشیس دنیو با د برگشتم
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 .برگرد تو سالن و غذات رو بخور -

 :انداختم و آروم گفتم نییسرم رو پا دم،یکش رونیرو آروم از دستش ب دستم

 .ستیم نگرسنه خوام،ینم -

 :و کالفه گفت یعصب

 .نکن یبرو شامت رو بخور. من رو عصب ،یصبحانه و ناهار نخورد ناز،یآ -

 .که من نه صبحانه خوردم و نه ناهار دونستیاز کجا م نی. اتعجب سرم رو باال گرفتم اب

 :هاش رو تو هم کرد و گفتاخم د،یمتعجبم رو که د نگاه

 !کنمیبدجور باهات برخورد م یشام نخورده باش پرسم،یم یاز زر ناز،یآ -

 .رفت یکرده بود، از کنارم رد شد و سمت سالن اصل که انتظار نداشتم شوکه ییکه من رو با حرفا یدر حال دوباره،

جمله تو ذهنم  کینشون ندادم و فقط با  یالعملتارا هم از کنارم رد شد، عکس یوقت یکه زده بود، بودم که حت یتو شوکِ حرف انقدر

 «.حواسش به من بود اوشیس»: کردمیم یاپردازیرو

 یبرا یمضاعف یچند لحظه قبلم رو فراموش کردم و دوباره اشتها یهایتمام ناراحت دفعههیرو لبم نشست و  یقیفکر لبخند عم نیا با

 .کردم دایغذاخوردن پ

*** 

قشنک کار  یلیخ شنهیسـ یبود و رو یشکم مشک یبودم که تا رو دهیپوش یابه خودم انداختم؛ لباس دکلته یینگاه سرتاپا نهیتو آ از

سه  نیهمراه با کت آست شد،یحل م یکفش ده سانت هیبا  اسی یبلند بود و به گفته شد،یم یابه بعدش سورمه تنهنییشده بود، از پا

 .صورتم بود یرو اسیکه به زور  یاساده شیرابود و آ یربع مشک

 .یاافاده یبشه؟ اونم تو تولد اون دختره یکه چ نییمن برم پا آخه

 .برم نییاگرفتم که پ میدادم و باالخره تصم رونیحرص نفسم رو ب با

روم سبز شد. با تعجب نگاهش کردم که لبخند  یشد و تارا جلو دهیسمتِ داخل کشزمان در بهدر رفتم، در رو باز کردم که هم سمتبه

 :زد و گفت یزورک

 .عوضش کنم امیگفتم ب خت،یکه اتاقِ تو باشه. آب شربت رو لباسم ر کردمیفکر نم زم،یعز دیببخش -

 :گرفت و گفت سمتمشربت رو به وانیل

 .زمیعز یریگیلحظه م هیرو  نیا -



 

 
188 

 :گفتم گرفتم،یرو م وانیکه ل یحال در

 .نییبرم پا خوامیم -

 .برو زمیباشه عز -

 :و گفت دیاشاره کردم که خند وانیل به

 .امیکنم و لباسم رو هم عوض کنم، م دیرو تمد شمیببر با خودت، اصالً هم ازش نخوردم. تو برو تا من آرا -

 کنه؟ دیرو تمد ششیآرا خواستیخفه کرده بود، باز م شیخودش رو تو آرا نی؛ چون اهنگ کردم یالحظه یابر

 .رفتم رونیاز اتاق ب یحرفچیهیباال انداختم و ب یا. شونهرونی! تو برو بنازیتو چه آ به

از پارچ نداشت سر  یرو که خودش دست کم وانیل نیهم یم بود؛ براشربته تو دستم افتاد. تشنه وانیها رفتم که نگاهم به لپله سمت

انقدر بد بود  شیکنارم گذاشت. تلخ زیم یرو رو وانیتو هم رفت. ل مافهیرو حس کردم. ق شیتازه تلخ دمی. به آخرش که رسدمیکش

 .رفتیم جیسرم گ یاما از طرف ارمش؛یب الکه دوست داشتم برم و با

نامتعادل شده بود،  کمهیهام که به سردردم و قدم توجهیرو لبم نشست و رقصم گرفت. ب یلبخند یارادریبلند آهنگ، غ یصدا با

 .رفتم نییپا

 .شد و تو سرم اکو رفت شتریآهنگ ب یصدا م،یدیپله که رس نیآخر به

کردم.  خوردنفکر سر جام شروع به تکون نیبرم وسط. با ا خواستیداشتم و دلم م یشده بود. احساس سرخوش شتریب مجهیسرگ

تند شد. تند دنمیرقـ*ـص تمیکم رآهنگ تکون دادم و در حالِ رقـ*ـص وسط رفتم. کم تمیهام رو آروم باال آوردم و با ردست

 .برقـ*ـصم خواستیفقط دلم م کنم،یم کاریچ دمیفهمینم

 .اومدنی. با هر تکون من، موهام هم تو هوا به رقـ*ـص در مزدمیم غیو ج دمیخندیم سرخوش

 :به شخص کنارم زدم، برگشتم و با خنده گفتم یاتنه

 .دیببخش یآ -

 :اومد اسیمتعجب  یصدا

 !ناز؟یآ -

 :سمتش رفتمو با رقـ*ـص به دمیبرگشتم، با ذوق خند سمتشبه

 .دهیچقدر حال م نیبب اس،ی ایب -
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داشت نگهم داره؛ اما  یسع اسیوردم. خنده زدم و دور خودم تاب خ ریشدم از ته دل ز رهیرو به عقب فرستادم به سقف خ سرم

 .تونستینم

 :دستش رو گرفتم و ذوق گفتم ستادم،یا

 .بـ*ـرقص اس،یبـ*ـرقص  -

 :که با خنده گفت دادمیرو تکون م هاشدست

 تو؟ چته تو؟ یکنیچه م ناز،یآ -

 :برگشتم و گفتم یجیسمت دبه ظیاول قطع شد که با با غ آهنگ

 .آهنگ بذار هی ؟یاِ، چرا آهنگ رو قطع کرد -

 :برگشتم و با خنده گفتم اسی سمتِبه

 ....م قر بدمکی خوامیم -

 .خنده زدم ریبشم و برعکس خودم هم ز یبودم و تو حال خودم نبودم که بخوام عصب جیخنده بلند شد؛ اما انقدر گ یصدا

 .اوشیزمان شد با ورود سزدم که هم یبلند غیآهنگ ج دنیپخش شد. با شن یبعد آهنگ

*** 

 کلیدانا

در  شیهاآن هم در آن وضع، اخم نازیآ دنیرقـ*ـص برگشت. با د ستیسمت پبا تعجب و اخم در هم به د،یکه شن یغیج یصدا با

 .هم رفت

 :و گفت دیمتوجه بشود، با ذوق خند نکهیبدون ا اوشیس دنیشده بود، با د خودیاز حد از خود ب شیکه ب نازیآ

 .د.م اوماوهو، عشق من.. -

 :کردیم یخوانبلند بلند آهنگ را هم اوشیسمتِ سبه رقـ*ـص کرد و در همان حال، رو به شروع

 قمرم قرص تویی دربهدرم و عاشق -

 ببرم رو دلت که سرم به امشب زده

 ...دلم راز محرم دلم طناز تویی

 :گفت غیزد و با ج اوشیبه س ی. چشمکددایآهنگ تکان م تمیو با ر یبرد، کمرش را به نرم شیرا با ناز در موها شیهادست

 ...لمد ناز دلبرو ازم بردی دل که بس -
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 :دیغر د،یسابیحرص به هم م یرا از رو شیهاکه دندان یآمد. در حال نازیسمتِ آبلند و محکم به یهابا قدم اوشیس

 !نازیببند دهنت رو آ -

حـ*ـلقه کرد و در  اوشیدستش رو دور گردن س هوایب اوشیسشدن  کیبشه، با نزد کیبهش نزد اوشیکه منتظر بود تا س نازیآ

 :با ناز خوند اوشیدم گوشِ س د،یدیرقصیو م خوردیکه هنوز وول م یحال

 توام مجنون آره توام مدیون عشقو -

 توام پریشون که ببین مجنونو منه

 :زد و دم گوشش زمزمه کرد نازیبه کمرِ آ یبا خشم چنگ اوشیس

 ...! تمومشچه مرگته ناز،یآ -

 :آروم و با احساس خوند د،یرقصینم گهیکه آروم شده بود و د نازی. آدیبه گردنش زد؛ حرف تو دهنش ماس نازیکه آ یابـ*ـوسه با

 یکمی شو عاشقم صنمی و ماه که تو -

 غمی مونهینم که من دل توی تو با

 :رو گرفت و گفت نازیمچ دست آ هوایهاش رو بست، بچشم اوشیس

 .ایب بسه، -

 :آروم با ناز و حرص گفت نازیبود که آ دهیقدم اولش به دوم نرس برگشت،

 .ساینه، وا -

دستش رو سمت چپِ  هیداشته باشه،  یالعملعکس یبرا یوقت اوشیس نکهیسمتِ خودش کشوند و قبل از ارو گرفت، به اوشیس دستِ

 اوشیصورت س یگهیآزادش رو باال آورد و سمتِ د شد و دست رهیخ اوشیس رنگیانگاه قهوه یگذاشت و تو اوشیصورت س

 ...گذاشت و

 .بلند شد ادیو فر غیج یو صدا دیچیفضا پ یگلوله تو کیشل یصدا

تر از حد معلوم شده بود و با درد بود، درشت دهیچیکه در وجودش پ یاکه از فرط درد کشنده یهاپر درد شد، با چشم نازیآ نگاه

 .هم گذاشت یهاش رو روگفت و چشم یرش رو به عقب فرستاد، آخ آرومس د،یچیکمرش پ یکه تو یزیت

 :نگاه کرد و آروم لب زد نازیزده به آوحشت اوشیس

 !نازیآ -

 یبسته یهاش رو به چشمزدهخون نگاه وحشت یکنه. با حس گرم یریگذاشت که از افتادنش جلوگ نازیرو پشت کمرِ آ دستش

 .افتاده بود دستش یرو جونیانداخت که ب نازیآ
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 :زده تکونش داد و داد زدوحشت اوشیس

 !نازیآ -

که تو  نازیکنار آ اسی. دیکرده بود، دو یراندازیکه ت یپوشاهیسمتِ مرد سسرعت بهدر حالِ فرار بود و رهام به ییسوبه یهرکس

 .بود، زانو زد اوشیبغـ*ـلِ س

 :با خشم سرش رو باال گرفت و داد زد اوشیس

 !دیرین بگخوبسه، خفه -

 :گفت اسیقطع شد. رو به  دفعههیکه زد، سروصداها  یانعره با

 !عیسر ار،یرو از تو اتاق ب نازیآ یبرو شال و مانتو -

دست انداخت و از جا بلندش کرد.  نازیزانو و کمر آ ریسرعت زهم به اوشی. سدیسمتِ اتاق دواز جاش بلند شد و به درنگیب اسی

 :بود، گفت تیکه در حالِ آرام کردن جمع دیرو به سع دیدویم سمتِ درکه به یدر حال

 .همه رو بفرست برن د،یرو تمام کن سع یمهمون -

 .رسوند نیسرعت خودش رو به ماشدوان و بههم دوان اسیپا تند کرد که  نیسمتِ ماشزد. به رونیحرفش از عمارت ب انیپا با

 .دیکش رونیب نیماشگذاشت و خودش رو از  نیماش یرو آروم تو نازیآ

 .داداش، مانتو و شال ایب -

 :رو باز کرد و گفت نیانداخت، در ماش اسیبه  ینگاه مین

 !عیسوار شو خودت تنش کن، سر -

 .سرعت از جا کنده شدبه نیسرعت سوار شد و تا در رو بست، ماشبه د،یدینم دیترد یبرا ییهم که جا اسیشد.  نیماش سوار

شب، خوفناک بود و امکان تصادف با  یکی. جاده تو اون تارروندیآور مسرسام یگاز گذاشت و با سرعت یروپاش رو تا آخر  اوشیس

که  شدیمنکر نم شد،ینم شی. منکر نگرانبردیتر مو هرلحظه سرعتش رو باال کردینم ییاعتنا اوشیباال بود؛ اما س اریسرعت، بس نیا

 .کردیو حالش رو بدتر م شدیو حال االنش فشرده م ازنیقبل آ قهیچند دق یزطنا یادآوریقلبش با 

 .دیچیپیآرومش هنگام خوندن آهنگ تو گوشش م یهنوز صدا کرد،یهاش حس ملب یرو رو نازیآ یهالب یداغ هنوز

هقش هق یداص بارهی هیو چندثان کردیم هیو آروم گر فشردیش م*ـنهـیرو به س نازیانداخت که سر آ اسیبه  ینگاه نهییآ یتو از

 .کردیرو بدتر از قبل م اوشیو حالِ س شدیبلند م
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از سرعتش عبور  یاسرعت و بدون کم کردن ذرهبا دره نداشتن به یچندان یکه فاصله یوحشتناک یهاچیرو باالتر برد. از پ سرعتش

 .کردیم

بود که جرئت کرده  یسابش رو برسه و بفهمه کتا خودش ح ره،یکرد رو بگ یراندازیکه ت یکه رهام بتونه اون مرد کردیم خداخدا

 .کنه یراندازیت نازیبه آ

را  تشیتمام حرص و عصبان یو از طرف فشردیهاش مدست یحـ*ـلقه انِ یموضوع، خشمش چندبرابر شد. فرمون رو م نیفکر به ا با

 .کردیم یپدال گاز خال یرو

. انقدر باسرعت رفتیاز جلو چشم کنار م هیثانیُدر عرض  رونیاز ب یریهم دراومده بود و هر تصو نیموتور ماش یکه صدا یطور

 .کرد یط یاقهیدقستیرو ب ساعتهیروند که راه 

که اون اطراف بود رو به  یو هرکس دیچیدر فضا پ نیماش یهاکیالست یترمز گذاشت که صدا یسرعت پا روبه مارستان،یب یجلو

 .خودش محو کرد

 .آورد رونیب نیبـ*ـغل گرفت و از ماش یرو تو نازیب رو باز کرد، آشد، در عق ادهیپ نیماش از

 .سمتش اومدنوارد که شد چند پرستار با برانکارد به د،یدو مارستانیب یِورود سمتبه

 .رو تخت دشیآقا، بخوابون -

 .دحرکت دا یسمت اتاقحرکت درآورد و بهسرعت بهتخت گذاشت که پرستار برانکار رو به یرو رو نازیآ

 :گفت یبه دنبالش رفت؛ اما پشت در پرستار برگشت و با لحن آروم اوشیس

 .دیمنتظر باش جانیلطفاً هم -

 .سمتش رفتننگران به اسیو  اوشیاومد که س رونیب قهیوارد اتاق شد، بعد از چند دق عیسر یحرف چیکه اومد بدون ه دکتر

 :گفت اسی

 دکتر؟ یشد آقا یچ-

 .اتاق عمل مشیببر دیبا -

 :داد زد دکتر

 .اتاق عمل رو آماده کن ،یمیکر -

 :دیپرس اوشیبه س رو

 د؟یخانوم دار نیبا ا یشما چه نسبت -
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 :و گفت دیبه صورتش کش یکالفه دست اوشیس

 ...خوا -

 :و گفت دیحرفش پر انیسرعت مبه اسی

 .نامزدش یعنیهمسرشون هستن؛  -

 .دکتر شدبه  خیش ثابت موند و نگاهش مگونه یرو اوشیس دستِ

 .مادر ایپدر  تر،کیاقوام نزد -

 :دوباره گفت اسی

 .پدر و مادرش فوت کرده -

 :به اطراف انداخت و گفت ینگاه دکتر

 .عمو -

 :و گفت دیحرفش پر یتو یعصب اوشیس

 کجا رو امضاء کنم؟ دیهمه وقت تلف کردن بگ نیا یجا شهیرو هم در حالِ حاضر تو تهران نداره. م یجز ما، کس -

 :لبش رو تر کرد و با مکث گفت تردک

 .دیایپس لطفاً همراه من ب ،یاُک -

 .رفت و

 .انداخت ینگاه کرد،یکه مظلوم نگاهش م اسیبرگشت و به  ی. آروم و جددیآورد و به پشت گردنش کش نییدستش رو پا اوشیس

 :دیپرس ی. آروم اما جددنیپریم تیاز عصبان هاشپلک

 ؟یگفت یتو چ اسی -

 عیحرف نزنه، سر یهماهنگیب گهیکه د ارهیسرش م ییوسط چنان بال نیهم شکیب اوشینزنه، س یمئن بود اگه حرفکه مط اسی

 :گفت

 ...به خدا مجبور شدم؛ آخه به پرستا -

 د؟یارینم فیآقا تشر -

 :گفت اسیخم شد و دم گوشِ  یآروم و عصب یبا صدا اوشیدکتر هر دو برگشتن، س یصدا با
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 .رسمیت ممسخره یهاحرف نیخودت و ابعداً به حسابِ  -

 .سمتِ دکتر رفتمحکم به یهارو زد و با قدم حرفش

*** 

. به کردیبسته به اتفاقات امروز فکر م یهازده بود. با چشم هیتک واریدر اتاق عمل نشسته بود، سرش رو به د یروروبه یصندل یرو

 مـسـ*ـت شده؟ نازیکه آ افتاده یکه چه اتفاق نیا

 چطور مـسـ*ـت کرده بود؟ نازیو... مصرف بشه پس آ ی*ندینوش یقرار نبود تو مهمون دونستیکه م ییجا تا

 .شب نیاون هم تو ا زنه،ینم یدنیلبِ به نوش وجهچیهبه نازیمطمئن بود که خودِ آ نیا از

 .دیپرسیاز خودش م رو تو اتاق عمل بـرده بودن نازیکه آ یساعتهی نیبود که تو تمام ا الیٔ  سو نیا ؟یک پس

 :دیچیتارا تو گوشش پ یذهنش زده شد و صدا یتو یاجرقه ناخوداگاه

 م؟یامشب مشـ*ـروب هم سرو کن شهینم اوش،یس -»

 .نه -

 .جون تارا ا،یس -

 .تارا، گفتم نه تمومش کن -

 .ارمیخودم م یپس من برا -

 «!تارا -

 دستت؟ یتو هیچ نیتارا، ا -»

 نخورم؟ نمی. اارمیمشـ*ـروب ب یخب شربت آب پرتقال، تو که نذاشت گه؟دی الهٔ  سو نیوا! ا -

 ...نکنه ظِ،یغل یلیخ نیا یول -

 .انجام بدم یکار یمکیبه حرفِ تو گوش ندادم که االن بخوام قا یمن ک اوش،یاِ س -

 ؟یریم یکجا دار ،یاُک -

 «.رو دوست ندارم نیلباسم رو عوض کنم؛ آخه ا گهیاتاق د هی -

 :هاش تو هم رفت، آروم و با خشم زمزمه کردهاش رو باز کرد، اخممچش دفعههی

 !تارا -
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به  یحرف یاجازه نکهیبوق جواب داد و بدون ا نیرهام رو گرفت که با دوم یرا در آورد و شماره شیاز جاش بلند شد، گوش ضرببه

 :بده، نگران گفت اوشیس

 شد؟ یچ نازیآ کم،ینزد اوشیس امیدارم م -

 :انداخت و گفت کردیزده نگاش مکه نگران و وحشت اسی به ینگاه

 .برم ییجا دیچون من با ا؛یب عیتو اتاق عمله هنوز. رهام، سر نازیآ -

 :کار دستِ خودش نده، گفت شیحجم از نگران نیبود تا با ا یکه تمام حواسش به رانندگ یدر حال دیچیپ یاصل ابونیخ تو

 شده؟ یچ ؟یبر یخوایکجا م -

 :گفت دکیٔ  تا با

 !ایتو ب -

 :گفت اسیقطع کرد و رو به  اوشیس

 .ادیبمون، االن رهام م جانیهم -

 .رو گرفت دیسع یزمان شمارهو هم دیها دوسمتِ پلهدومانند به یهابزند، با قدم یخواست حرف اسی تا

 بله آقا؟ -

 :رفت و گفت نییها پااز پله تندتند

 .رو کهیاون مردت دیریبگ دیچه خبر؟ تونست -

 :روش گرفت و گفتروبه یجنازه از رو سفشٔ  نگاه متا دیسع

 دمینفهم یعنی م؛یکن دایپ میکرد رو نتونست کیهم که بهش شل یجا تموم کرده. اون کسشده و جابه یراندازیفرار بهش ت نیآقا در ح -

 .شده کیشل ریاز کجا ت

 .گفت یلب لعنت ریها زد و زنرده یرو هاش رو بست و با مشت محکمبا خشم چشم ستاد،یها اپله یرو

 :موهاش زد و گفت یتو یداد، چنگ رونیرو با حرص ب نفسش

 جاست؟. تارا هنوز همونخبلهیخ -

 آره آقا، چطور؟ -

 :رفت و گفت نییها پااز پله سرعتبه
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 .امیبره تا من ب ییجا یذارینم -

 .چشم آقا -

 .فعالً -

منتظر  نکهیاما چون عجله داشت بدون ا د؛یدویسمتش م، نگاهش به رهام افتاد که داشت بهزد رونیکه ب مارستانیکرد، از ب قطع

 .نکرد ییرهام اعتنا یهاکج کرد و به صدا زدن نیسمتِ ماشرهام بشه، راهش رو به دنیرس

 .سرعت از جا کنده شدو به یبد یبا صدا نیگاز فشرد که ماش یحد رو نیرو روشن کرد و پاش رو تا آخر نیشد، ماش نیماش سوار

 .رسوند اوسیشد که احمد خودش را به س ادهیرو بردارد، پ چیسو نکهیعمارت نگه داشت، بدون ا اطیرو وسط ح نیماش

 :اشاره کرد و گفت نیماش به

 .نهیرو ماش چیسو -

 .زمان شدهم دیسمت عمارت رفت و در رو باز کرد که با خروج سعبلند و محکم به یهاقدم با

 :عقب رفت و گفت قدمهی اوشیس دنیا دب دیسع

 .سالم آقا -

 :دیبه اطراف انداخت و پرس یجد یدرهم نگاه یهااخم با

 تارا کجاست؟ -

 :به سالن اشاره کرد و گفت دیسع

 ...هم دعوا کرد. جسارت نشه آقا؛ اما یتو سالنِ آقا، با من و زر -

 .انداخت دیو شک به سع دیرو با ترد نگاهش

 ؟یاما چ -

 :گفت دیترسیم اوشیکه از رفتار بعد س نیکه بدجور از اتفاقات چندلحظه قبل ناراحت بود، سرش را باال گرفت. با ا دیسع

 ...خان یزر چارهیزدن. ب یلیس یآقا، تو صورت زر-

 کرده؟ کاریتارا چ -

 .دوخت اوشیحرفش رو قطع کرد. نگاه نگرانش رو به س اوش،یس یآلود و فوق عصبخشم یصدا با

 :داد زد اوشیس
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 کرد؟ کاریگفتم تارا چ د،یسع -

 ن،یغمگ یرحمان با چهره و نگاه مش دنیبه در سالن خورد، به عقب برگشت و در رو باز کرد. با د یابزند، تقه یخواست حرف دیسع تا

 .آمده نجایتا ا یچ یرحمان برا مش دیبرد و فهم یبه همه چ یپ

 .بود، ثابت موند یزر یکه کنار پا یرنگیچمدان مشک یانداخت و درست رورحمان  سر مشرو آروم به پشت نگاهش

بزنه که  یتلخ رو در حال یهاحرف خواستیاحترام قائل بود و نم اوشیس یانداخت؛ چون هنوز هم برا نییرحمان سرش رو پا مش

به رفتن  میبراش مهم بود که تصم یزر اما انقدر دونست؛یم اوشیس ونی. هنوز هم خودش رو مدکنهینگاه م اوشیس یهاچشم یتو

. درسته که کردیها تا مآن یخوب با هردو اوشیو الحق هم که س کردیکار م اوشیس یبرا یدر کنار زر نجایرو ا ی. چندسالرهیبگ

م هردو رو بلند نکرده بود و احترا یزر ایمش رحمان  یدست رو وقتچیاما ه زد؛یو سرشون داد م رفتیاوقات از کوره درم یبعض

 .داشتینگه م

 :را به درگاه در گرفت و آروم گفت دستش

 سفر؟ دیریم ؟یمش رحمان! کجا به سالمت رهیخ -

 :گفت یگرفته و آروم یرفتن ناراحت بود، بغضش رو قورت داد و با صدا یبرا مشیرحمان که از تصم مش

 .میسفر رو ببند لیباربند میبه شما بگ نکهیکه بدون ا میکنیجسارتا نم نینه آقا، ما که از ا -

 :دیپرس یابروش رو باال داد و جد یتا اوشیس

 ؟یپس چ-

 :سرش رو باال گرفت و گفت طاقتیرحمان ب مش

 ...قصد رفتن کردم؛ اما ییهویکه انقدر  اهیآقا، روم س -

 .رفت یسمتِ زراز کنار مش رحمان گذاشت و به اوشیرا ادامه نداد، س حرفش

 ؟یدیچرا حرفت رو ادامه نم مش رحمان؟ یاما چ -

 .رفت اوشیانداخت، برگشت و دنبالِ س دیبه سع یرحمان نگاه نگران مش

 :دیو آروم پرس ستادیا یزر یروروبه اوشیس

 ؟یشده زر یچ -

 :هاش رو پاک کرد و گفتاشک عیبود، سر نازیکه نگرانِ آ یزر

 ها؟ ومد؟یه نبه سرشون ک ییخانوم چطوره؟ زبونم الل بال نازیآقا، حالِ آ -
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 :هاش رو تو هم کرد و گفتاخم اوشیس

 جواب سوالم رو بده، گفتم چه خبر شده؟ یزر -

 :رحمان جلو اومد، آروم گفت مش

 .میعمارت بر نیاز ا میگرفت میتصم یآقا جسارت نباشه؛ اما من و زر -

 :رفت و گفت هاش در همبود، افتاد. اخم ستادهیاتاق خودش که تارا کنارش ا یبه پنجره نگاهش

 .نییپا ادیبرو به تارا بگو ب یزر -

 .مش رحمان درهم رفت یهاو اخم دیپر یحرف رو زد، رنگ از رخ زر نیا تا

 :انداخت و گفت یبه زر ینگاه جد د،یرو که د یمکثِ زر اوشیس

 !نییپا ادیبرو بهش بگو ب ،یبا تو بودم زر -

 .خورد یدر جاش تکون اوشیکه با تشر س ریبه مش رحمان انداخت، تا کسب اجازه بگ ینگاه یزر

 !یزر -

 :قدم برداشت؛ اما سرخورد برگشت و گفت هیچمدون گذاشت،  یرو رو شیمشک فیک

 .ادیبا من نم اد،یآقا نم -

 :و بلند گفت یعصب اوشیس

 .با اون دونمیمن م ومدی. ننییپا ایگفته ب اوشیتو بگو س اد،یغلط کرد که ن -

 .اخت و داخل رفتاند ریسرش رو به ز یزر

 :گفت اوشیرو به س ظیو مش رحمان انداخت و با غ یرو به زر شیاومد. تارا نگاه شاک رونیبعد همراه با تارا ب قهیچنددق

 بدرقشون؟ امیب دیوقت من باخوان برن، اون یم نایا -

 :دیربرداشت، بازوش رو گرفت و سمت خودش کشوند و غ زیسمتش خبه اوشیپله بود که س نیآخر یرو

و هم  دمیبهت نم یفرصت چیه گهی. سه شد چهار دیکن یمعذرت خواه یاز زر یکه کرد یغلط یمن برا یتا سه شماره وقت جلو -

 !االی کشم،یم رونیرو بدفُرم از دک و دهنت ب یزد یکه به زر یلیو هم س یداد نازیکه به آ یاون مشـ*ـروب یتالف

 .به جانِ تارا انداخت یاه لرزهگفت ک دهیآخر رو چنان بلند و کش «یاالی»

 :برگشت و گفت ظیاز اون سه نفر نداشت با غ ی. تارا هم که دست کمکردنینگاه م اوشیباز به س یبا دهن دیمش رحمان و سع ،یزر
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 ...یس یچ یعنی -

 .شمرد ادکشانیو فر دیوسط حرفش پر اوشیس

-1...2... 

گفتن عدد سه باز  یهاش براکه لب اوشیزده نگاهش رو به سوحشت د،یرو قرمز د تیهاش رو بست. تارا که وضعچشم اوشیس

 .انداخت شد،یم

 ...س -

 :لب از لب باز کرد و تندتند گفت سرعتبه

 .خوامیمعذرت م یزر -

 :رو بود، گفتآلودش به روبهو حرص یکه نگاه عصب یهاش رو آروم باز کرد و در حالچشم اوشیس

 ؟یخوایمعذرت م یچ یبرا -

 :سمت تارا برگردوند و داد زدسرش رو به اوشیبا حرص نگاش کرد که س راتا

 .نگاه کن و حرفت رو بزن یزر یهادرضمن تو هوا نگاه نکن و حرف بزن، تو چشم ؟یچ یبرا یخوایگفتم معذرت م -

 :تگف یزیآمدیبا لحن تهد اوشیزل زد، لب باز کرد تا حرف بزنه که س اوشیس یهابا خشم تو چشم تارا

 ...وقتاون یکه خواستم رو بزن یاز حرف ریغ یو حرف یلب باز کن هیکاف -

نگاه کرد و آروم  یبا حرص برگشت و به زر ست،ین یتوخال وجهچیبه ه اوشیس یدهایرو ادامه نداد، تارا که مطمئن بود، تهد حرفش

 :و شمرده شمرده گفت

 .زدم یلیکه س نیا یبرا خوامیمعذرت م یزر -

سمت سرعت برگشت و خواست بهتارا رو رها کرد که تارا به یبا سر اشاره کرد که ساکت. بازو اوشیبزنه، س یاست حرفتا خو یزر

 .در بره

 :دیبازوش رو گرفت و آروم دم گوشش غر عیسر اوشیقدم برداشت که س هی

 .یرینم یقبرستون چیتو ه -

 :به مش رحمان گفتو خشنش رو به تارا دوخت. سرش رو باال گرفت و رو  زیت نگاه

 .چمدونت رو تو اتاق برگردون -
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چمدون  عیسر دیبا نگاهش ساکتش کرد. مش رحمان خم شد که چمدون رو بردارد که سع یبزنه که زر یرحمان خواست حرف مش

 :رو برداشت و گفت

 .ارمیمش رحمان خودم م -

 :گفت یرفتن اون سه نفرِ، تارا عصب با

 ...چطور اوشیواقعاً که س -

 :دیلب غر ریتارا رو هول داد و ز ،یکنترلرقابلیغ یبا خشم وشایس

 .تارا، گمـ*ـشو داخل -

 .داشت دیرفتن به داخل عمارت ترد ینگاه کرد. برا اوشیو دلهره به س شیپر از تشو تارا

 .گفتم برو داخل -

 .دیزد و داخل عمارت دو یکوتاه غیج اوش،یس یکرکننده ادیفر با

عمارت  یکه چهار ستون بدن تارا و اهال دیها باال رفت، وارد سالن که شد، در رو محکم به هم کوبم و بلند از پلهمحک یهابا قدم اوشیس

 .رو به لرزه درآورد

 :دیچیتو عمارت پ ادشیفر یصدا

 .یکنیتارا، مگه نگفتم امشب مشـ*ـروب سرو نم -

که  ییعقب رفت و با صدالرزون عقب یها. با قدمزنهیاده، حرف مد نازیکه به آ یدر مورد مشـ*ـروب اوشیبود که س دهیکه فهم تارا

 :گفت دیلرزیترس و وحشت م یاز رو

 .اوشیس دمیم حیبرات توض -

 بده؟ حیخواستم؟ من گفتم توض حیتارا، من توض -

 :رفت و گفتگ ستیا یتنش به نشونه یهاش رو جلوزده دستبود وحشت دهیسمتِ تارا قدم برداشت. تارا که ترسبه محکم

 !دمیم حیگفتم توض اوش،یجلو س این -

 :داد. نگاهش رو به اطراف گردوند و گفت رونیکرد آروم باشه. نفسش رو ب یراه متوقف شد، سع نیب

 .ارین یمگه نگفتم مشـ*ـروب تو مهمون -

 :و گفت داد هیترسش رو کنار گذاشت به مبل تک یرو حس کرد، تا حدود اوشیکه آرامش و آروم بودن س تارا
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 ...اون روزش یها. حرفارمیکارش رو در ب یتالف خواستمیم -

 :گفت ظیرو گرفت و با غ شییهمون حالت پُررو دوباره

 .شیتو هم بشناس دیخواستم مسـ*ـت بشه تا شا نیهم یبهش شک کرده بودم که عاشقت شده؛ برا -

 :زد و ادامه داد یپوزخند

 !رو بخره ییچه حـ*ـرومـ*ـزادپدر من که قرار  چارهی. بشیکه شناخت -

 :گذاشت و گفت اوشیس یشونه یرو دیدستش رو آروم و با ترد تارا

 ؟یگیم یدختره رو ببره. ها؟ چ نیو ا ادیبذار بابام ب اوشیس -

 دست تارا زد و ریبا پشت دست، ز کنترلرقابلیغ یسمت تارا برگردوند و با خشمضرب بهحرف سرش رو به نیا دنیبا شن اوشیس

 .بلند، خودش رو به تارا رسوند قدمهیبا 

 :هاش گرفت و نعره زدپنجه نیبه گردنِ تارا زد و گردنش رو محکم ب یچنگ

و  یحرف بزن ،یمن عمل کن یبرخالف خواسته یدیبهت پروبال دادم، اونقدر که به خودت جرئت م یادیبهت رو دادم تارا، ز یادیز -

حالم  ارمیبه زبون نم یآره؟ فکر کرد ه؟ی. خبرستمیکه من نامزدت ن گمیو نم کنمینم عتیاض هیبق یجلو ی. فکر کردیریبگ میتصم

 تم؟چون عاشق خوره؛یازت بهم م

 :آلود و آروم گفتحرص یبرد و دم گوش تارا با لحن نییرو پا سرش

 .نمیعمارت بب نیتو رو تو ا لحظه،هی یبرا یحت خوامیساعت به بعد نم نیتارا، از ا -

نامنظمش رو  یهااما نفس د؛یدیوحشت نم یتارا رو از رو یدرشت شده یهاتارا جدا کرد؛ اما عقب نرفت. چشم یرو از گلو دستش

 .کالمش ببره تیبه جد یکه تارا پ یبه ترسش برد؛ اما قصد نداشت عقب بره، حداقل تا وقت یو پ دیشنیم

 :گفت یهاش رو بسته نگه داشت. آروم و جدچشم اوشیس

 .ینباش نجایا کنم،یهام رو باز مچشم یوقت خوامیم -

و  یعصب یبود، ترسش رو کنار گذاشت و با لحن یشده بود عصب ریکه بدجور تحق اوشیس یهابود و هم از حرف دهیکه هم ترس تارا

 :آلود گفتنفرت

و بدون  یبدجور خردم کرد ،یو پاپت یدهات یخاطر اون دخترهباشه. به ادتیباشه، حرفات و رفتارت رو  ادتیامشب رو  اوش،یس -

 ...یکه ب

 .شد یدلش خال یتارا به خون نشسته بود، تارا حس کرد که تو یدهایکه از تهد یو نگاه اوشیس یهاباز شدن چشم با
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 :مبل گرفت و خودش رو به عقب خم کرد و آروم لب زد یرو به دسته فشیظر یهادست

 .برم، برو کنار خوامیم -

 :زد غیج یآلودبغض یو ترسناک بود که تارا با صدا یانقدر عصب اوشیس نگاه

 .برم یخوایم -

 .قدم عقب رفتن هیاز  غیرو هُل داد؛ اما در اوشیس

 :گفت د،یلرزیکه از خشم م ییآروم با صدا اوشیس

 ؟یکرد دیتو من رو تهد -

 :گفت یلرزون ید، با صدامتوجه بو یبه خوب اوشیلرزش رو س نیو ا دیلرزیکه از ترس به خودش م تارا

 .بذار برم اوش،یس -

 یکشنشئه ی. نگرانش نبود؛ اما حوصلهشدیم شتریبزنه؛ اما لرزش بدن تارا هرلحظه ب یحرف خواستیدرهم رفت، م اوشیس یهااخم

 .تارا عقب رفت یهم نداشت. با مکث آروم از جلو

 .زد رونیسرعت از عمارت بشده بود، به نشیسوار ماشکه  یبعد در حال قهیچند دق.دیسمت در دوبه وقفهیب تارا

 .داد رونیانداخت و نفسش رو با صدا ب نییمبل زد، سرش رو پا یتا کمر خم شد و کف هر دو دستش رو به دسته اوشیس

مبل  یهدست یرو آورد،یکتش در م بیرو از داخل ج شیکه گوش یبلند شد. از اون حالت دراومد و در حال شیگوش یصدا زمانهم

 .نشست

 .رهام، جواب داد یشماره دنید با

 !بگو رهام -

 ؟یرفتیم یچه خبر؟ با اون همه عجله، کجا داشت ؟یسالم، خوب -

 :و گفت دیچشمش کش یکف دستش رو رو حوصلهیب

 .جواب دادن ندارم یبدون که حوصله بپرسی رو االٔ  سو نیا یرهام، اگه زنگ زد -

 :با خنده گفت رهام

 ؟یحوصله داشت یمن، تو ک داداشِ -

 :مبل انداخت و گفت یرو از پشت رو خودش



 

 
203 

 چطوره؟ نازیآ -

 .از پشت خط توجهش رو جلب کرد اسی یبزنه، صدا یرهام خواست حرف تا

 :داشت از جاش بلند بشه، گفت یبود که بهوش اومده بود و سع قهیدقکه تازه ده نازیبا حرص رو به آ اسی

 ؟یکنیم کاریچ نازیآ -

 :با حرص گفت نازیآ

 .دهنم رو باز نکن، خب کار دارم اسی -

 .یایبهوش نم گهیدکتر گفت تا دو ساعت د ؟یاصالً تو چرا انقدر زود بهوش اومد کار؟یها؟ چ کار؟یچ -

 :انداخت و گفت اسیبه  یچپنگاه چپ نازیآ

 .دم که کمرم درد گرفتتو رو خدا بذار بلند بشم، انقدر تقال کر اسی. دونمیرو نم نیمن ا گهید -

 :رو از گوشش فاصله داد و گفت یبا خنده گوش رهام

 ؟یرو از کجا آورد یهمه انرژ نیا ،یدراز بکش. تو عمل کرد ریخب بگ ناز،یآ -

 :بلند گفت تیبا عصبان دیفهمیهم دردش رو نم کدومچیدو کلنجار رفته بود و ه نیانقدر با ا نکهیکه از ا نازیآ

 .بال بزنمم هست باعث شده مثل مرغ سرکنده رو تخت بالکه تو مثـ*ـانه یحجم مواد نیاندارم،  یانرژ -

خنده  ریز یقرمز شده بود به هم نگاه کردن و پُق هیکه از فرط خنده در عرض چند ثان ییهاافهیو رهام با ق اسیحرف رو زد،  نیا تا

 .زدن

 .لبش نشست یگوشه یجحرف لبخند ک نیا دنیکه هنوز پشتِ خط بود، با شن اوشیس

 .افتاد دشیبـ*ـوس نازیکه آ یالحظه ادی دوباره

 .ایبسه ب -»

 :آروم با ناز و حرص گفت نازیبود که آ دهیقدم اولش به دوم نرس برگشت،

 .ساینه، وا -

 «...گذاشت، جلو رفتم و اوشیدستش رو سمت چپ صورت س هیسمتِ خودش کشوند رو گرفت، به اوشیس دست

 .نگاه کرد شیمبل نشست و به ساعت مچ یلبش محو شد. از حالت درازکش دراومد و رو یکج هم از رولبخند  همون

 .بود. از جاش بلند شد و سمت در سالن رفت 1:30 ساعت
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 نازیآ

از تخت دکتر گفته بود خطرناکه که  نکهی. با اکردیگرفتم. کمرم درد م ییاومدم، دستم رو به درگاه در دستشو رونیب ییدستشو از

 .رمیم ییبلند بشم؛ اما قبول نکردم که سوند هم بهم وصل بشه و گفتم که خودم دستشو

 .هُل کردم و عقب رفتم که کمرم محکم به در خورد اومد،یسمت م نیکه داشت به هم اوشیس دنیزدم، با د رونیب ییدستشو از

 .دیسمتم دوبه دیبرگشت و تا من رو د اوشی. متوجه شدم که سسرعت اشکم دراومدزدم، دردش انقدر بد بود که به یبلند غیدرد ج از

 :گفت زد،یتوش موج م یاز نگران ییهاکه رگه یجد یبا صدا اوشیکه س کردمیزانو زدم و از درد ناله م نیزم یرو

 شده؟ یچ ناز،یآ -

 :دمینال

 .کمرم -

 :گفت یتو هم رفت و عصب هاشاخم

 ها؟ ؟یگفت تو از جات بلند بش یک -

 نییزده سرم رو پابلند کرد. خجالت اطینرم و با احت یلیهام و کمرم رو خزانو ریبه من بده، دست انداخت ز یحرف یاجازه نکهیا دونب

 :انداختم و گفتم

 ...یخودم م -

 :گفت یکوبنده و جد یبهم انداخت که الل شدم. نگاهش رو بسنده نکرد و با لحن یو چنان نگاه برگشت

 .پرتت نکردم که کمر برات نمونه نیزم یوسط رو نیساکت شو تا هم -

 :گفت یعصب

 اتاقت کدومه؟ ؟ییدستشو یاومد یکه بلند شد یانقدر نفهم ؟یتو مگه االن عمل نکرد -

ج رفت باشه، ته دلم غن فتادهیبرام ن ینگران بود که اتفاق نکهیباهام حرف زد؛ اما از ا یبا لحن بد نکهیدست به اتاقم اشاره کردم. با ا با

 .بهم بره یاغرهدور نموند و باعث شد دوباره چشم اوشیس زیکه از نگاه ت نهیرو لبم بش یلبخند یرارادیو باعث شد غ

. درد کمرم که انگار کردمیبا غرور نگاهشون م دنیخجالت کش یو به جا کردمیرو حس م انمیاطراف یهیپرستارها و بق یرهیخ نگاه

 .کرده بودن، کامل آروم شده بود قیبهش ژلوفون تزر شاویبا بـ*ـغل گرفتن توسط س

 .بند من بود، خم شدم و در رو باز کردم اوشی. چون هر دو دست سمیدیبه اتاق رس باالخره
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 .رونیب ادیب خواستیشد و رهام که م دهیزمان در از پشت کشهم که

 ...یآ نمیمن برم بب -

 اسیبه نگاه رهام و  توجهیب اوشی. سشدیکم داشت از تعجب درشت ماش کمه. چشمدیحرف تو دهنش ماس اوش،یمن و س دنید با

 :گفت رفت،یسمت تخت مکه به یوارد اتاق شد و در حال

 .رهام، برو دکتر رو صدا کن -

 :رهام برگشت و بلند گفت سمتبه

 ؟ییبا توام! کجا یه -

 یهازد که باعث شد اخم اوشیس یبه رو یشد و لبخند معنادارهاش از هم باز لب یرارادیرهام به خودش اومد. غ اوش،یس یصدا با

 .تو هم بره اوشیس

 :گفت یتخت بود، بلند کرد و جد نییرو که محافظ پا دستش

 ؟یزنیلبخند م یرهام، به چ -

 :گفت عیهول شد و سر رهام

 .ادیمن برم به دکتر بگم ب چ،یه -

 .نهیآثار خنده رو تو صورتش نب اوشیانداخت تا س نییفته بود، سرش رو پاخندش رو گر یزور جلوهم که به اسیرفت.  رونیب رهام

 اوشیبود. س اسیصورتِ  یرو شیانداختم که نگاه جد اوشیبه س ینگاهمیو ن دمیزده لب گزشده بودم. خجالت اسی یخنده یمتوجه

 :باحرص گفت

 .دیآوردیم لچریو هیحداقل براش  ای دیرفتیم نازینبود با آبهتر  د،یو با رهام دنبالِ سوژه بگرد نجایا دینیبش نکهیا یبه جا -

 :گفت یانداخت و با لحن متعجب اوشیبه من و بعد به س یبا تعجب سرش رو باال گرفت. اول نگاه اسی

 .میاریب لچرینخواست که براش و نازیبعدشم خود آ اد،یب خواستیکه رهام م یدیاِ، داداش د -

بزنه، دکتر داخل اومد و ساکت شد. خدا رو شکر دکتر اومد وگرنه  یبهم رفت و تا خواست حرف یچپبرگشت و نگله چپ اوشیس

 ...و یبده که چرا انقدر نفهم ریکنه و گ یبدخلق خواستیم

کرد که تا چند روز حق ندارم  دکیٔ  تا ومده،ین شیپ یینکردم و مشکل جد یزیکه مطمئن شد که خونر نیکرد و بعد از ا منهیمعا دکتر

 .رفت رونیتخت بلند بشم و بعد ب یاز رو

*** 
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 مارستانیاومد ب اسی. به امروز صبح که دمیزده بودم و کبود شده بود، دست کش هفتههی نیکه تو ا ییهاسوزن یپشت دستم که جا به

حالم گرفته شد. دلم  م،دیرو د اسی یبودم؛ اما وقت اوشیکه منتظر اومدن س کنمیمرخص شدن داده. انکار نم یو گفت که دکتر اجازه

 . ...اما اد؛یدنبالم ب اوشیخودِ س خواستیم

منتظر  یدیبا چه ام ؟یشد ییباز هوا یدید اوشیها، دو تا رفتار خوب از س یشد ییبدجور هوا نازیبه افکار خودم زدم. آ یپوزخند

 .ادیبخواد دنبالت ب نکهیچه برسه به ا ،یتو اصالً وجود دار ستین ادشیتاراست و  شِیاون حتماً االن پ اد؟یب اوشیتا س یبود

 .نازیآ -

 اسیاومدم. دستم در همون حالت نوازش ثابت موند، سر بلند کردم و منتظر به  رونیاز فکر ب اسیو سرخوش  طنتیپر از ش یصدا با

 .نگاه کردم

 هیچ یو باال دادم و سرم رو به معنابروم ر یشدم. تا جیحالتش گ نیلبش بود. از ا یرو یبود و لبخند گشاد طنتیپر از ش نگاهش

 تکون دادم؟

 :هم تو صداش بود، گفت یاکه ته خنده یطونیسمتم برگشت، دستم رو گرفت و با لحن شجاش تکون خورد و کامل به تو

 ادته؟یاون شب رو  -

 :دمیدادم. آروم و با شک پرس یکوتاه تکون یلیابروم رو باال دادم و سرم رو خ یو کنجکاو تا جیگ

 کدوم شب؟ -

 .بازتر شد ششین

نزنم. کنجکاوم بدونم  یساکت بمونم و حرف تونمیکشه؛ اما به خدا نم یبهت بزنم من رو م یکرد که اگه حرف دمیداداش تهد نکهیبا ا -

 .یخودت رو به اون راه زد ای ادتهیخودت 

 زد؟یدرمورد کدوم شب حرف مو  گفتیم ی. داشت چکردمیاز قبل نگاهش م ترجیگ د،یآخر خند یگفتن جمله با

 :ازش بپرسم که خودش گفت خواستم

 .منظورم همون شب تولده تاراست -

اون شب چه  اومدینم ادمی کردمیدرمورد اون شب ازش بپرسم؛ آخه هر چقدر فکر م خواستمیافتاد که م ادمیحرف رو زد،  نیا تا

 .چیه گهیو د ادیم ادمیاومدم و شربت رو خوردم رو  رونیکه از اتاق ب یاتنها لحظه آوردم،یافتاد. هر چقدر به ذهنم فشار م یاتفاق

 بزنم، یلب از لب باز کردم که حرف تا

و پر  جینگاه گ اسی ستاد؟یچرا ا دیپس سع ،میدیو هنوز به عمارت نرس میتوقف کرد. به اطراف نگاه کردم؛ وسط ِروستا بود نیماش

 :دیانداخت و پرس دیالش رو به سعٔ  از سو
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 ؟یستادیچرا ا دیسع -

 .دعوا شده یخانوم انگار -

 .جمع شده بودن، افتاد نیمتر جلوتر از ماشکه ده یتیجلو به جمع یشهیاز ش اسیحرفش نگاه من و  نیا با

 :دیبا شک پرس اسی

 اونجا چه خبره؟ د،یسع -

 .اونجا چه خبره دونمینشستم چه م جانیم همخانوم من ه یعنیبود که  یجور هیانداخت، نگاهش  اسیبه  ینگاه نهییاز تو آ دیسع

 .سمتم برگردوندزدم که سرش رو به اسی یبه پهلو یاتا نخندم. آروم سقلمه دمیرو گز لبم

 ها؟ -

گفته  لیبه گور کلشیکه ه یپوشاهیمرد س دنیزده برگشتم و با دباز شد. وحشت یبزنم در سمت من به طرز بد یخواستم حرف تا

 :عقب رفتم و داد زدمزده وحشت ،یزک

 ؟یهست یک گهیچه خبرته؟ تو د یه -

 :انداخت و گفت دیبه سع یخم شد و نگاه مرد

 .میرو با خودمون ببر نیآقا گفتن ا د،یسع -

 .دمیچسب اسیبه  شتریو ب دمیکه از ترس خودم عقب کش رهیبازوم رو بگ خواست

 :گفتم د،یلرزیکه از ترس م یحرص و صدا با

 ه؟یآقا چه خـ*ـر گه؟یم یچ نیا دین برو گمـ*ـشو! سعدست به من نز -

 :انداخت و گفت دیبه من و بعد به سع یبا تعجب نگاه مرد

 کنه؟یم یجورنیچرا ا نیا د،یسع -

 :حرص گفتم با

 با سر قبول کنم؟ یخوای. مدیگفته من رو با خودتون ببر ییآقا هی یگیو م یایم هوی -

 :ش گرفته، گفتکه مشخص بود خنده یسمتم برگشت. با لحننده گذاشت و بهرانکمک یدستش رو پشت صندل دیسع

 .اوشِیخانوم، آقا منظورش همون آقا س نازیآ -

 :داشت، از دم گوشم اومد یآلودکه لحن خنده اسی یصدا
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 .یکه گفت یهمون خـ*ـر یعنی -

 :سمتش برگردوندم و با حرص گفتمسرم رو به عیسر

 ؟یزودتر بگ یشدیتو الل م -

 .که صورتش از خنده سرخ شده بود، سرش رو سمت پنجره برگردوند یحال در

 :همون مرد از کنارم بلند شد یصدا

 .دیش ادهیخانوم، لطفًا پ -

 :برگشتم و رو به مرد گفتم ظیکه دادم. با غ یسوت نیشدم. انقدر حرصم گرفته بود از ا ادهیپ نیانداختم و از ماش اسیبه  یچپچپ نگاه

 .انیبده که درست سروقت کارشون ب ادیبعد به نگهباناش  نیگوشزد کنم که از ا اوشیبه س دیبا -

بود شدم. اون مرد هم سوار شد و حرکت کرد.  نیکه کنار ماش ینیمرد رد شدم. رفتم سوار ماش یدرشت شده یهااز مقابل چشم بعد

زد کامل  رتیبود، ح تیاون جمع نیکه ب یشخص دنیتاده. که با داف یچه اتفاق نمیکنجکاو برگشتم که بب م،یکه گذاشت تیاز کنار جمع

 .نگاه کنم ترقیدق بارنیپشت، دوباره و ا یشهیسر برگردوندم تا از ش

 یبگم نگهدار؛ اما زبونم برا خواستمیبزنم. م یحرف تونستمی. زبونم از کار افتاده بود، شوکه بودم و نمکردمیخودش بود. اشتباه نم اما

 .شدمیم ادهیو من پ ستادیایم یلعنت نیماش نیا دی. باگفتمیم دیاما با د؛یچرخین نمحرف زد

 :لرزون گفتم یراننده و بلند با صدا یزدم به پشت صندل برگشتم،

 .نگهدار -

 :داد زدم یزدم و عصب یبه صندل یترمحکم ینکرد ضربه ییاعتنا اما

 .برم اونجا دیشم، با ادهیپ دی! من باینگهدار عـ*ـوض گمیم -

 .خانوم من اجازه ندارم که نگهدارم -

 .کردیرو نگهداره؛ اما توجه نم نیکه ماش کردمیو التماس م زدمیم غی. جترطاقتیو من ب میشدیازش دورتر م میلحظه داشت هر

که  مینقدر دور شده بودپشت به پشت سرم نگاه کردم؛ اما او شهیمشت زده بودم که دستم درد گرفته بود. از ش یبه صندل انقدر

برداشتم که بازش کنم؛ اما قفل بود.  زیسمت در خشده بود؛ اما دست از تقال برنداشتم. به کیکوچ ینقطه کیبرام  نجایاز ا تیجمع

 :زدم و داد زدم یبلند غیحرصم گرفت، ج

 .بشم ادهیپ دیرو نگهدار، من با نیماش گمینفهم! بهت م یکهیمرت -

 .مزد شهیمشت به ش با
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 !نگهدار گمینگهدار، بهت م -

 .شده بودم. مطمئن بودم خودش بود و اشتباه نکرده بودم طاقتیزدم. بدجور ب غیته دل ج از

 .افتادم یصندل یرو جونیزدم که خسته شدم و ب غیتقال کردم و ج انقدر

 :دوختم. آروم و با عجز ناله کردم نیآلودم رو به سقف ماشاشک نگاه

 .خدا نگهدار نگهدار، تو رو -

سرعتش رو  یاهیثان یمرد جرئت نداشت برا نیو خشن رفتار کرده بود که ا یانقدر تو کارش و برخورد با کارکناش جد اوشیس اما

 .توقف کنه نکهیکم کنه، چه برسه به ا

بود،  ینوساز ییالیم که خونه وروبهکه توقف کرد از حالت درازکش دراومدم به رو نی. ماشمیدیتا باالخره رس میتو راه بود یساعت ربع

 .میبود ومدهیاما عمارت ن م؛ینگاه کردم. هنوز تو همون روستا بود

 نیباز شد و ماش الیو رنگیبعد در مشک قهیزد که چنددق یاز عمارت نداره. بوق یدست کم یکه مشخص بود از بزرگ رونیچند از ب هر

 .ل بودسمت در بردم؛ اما هنوز قفشد. دستم رو به الیوارد و

 :گفتم یو شاک دمیحرص به در کوب با

 .الیداخل و میدِ در رو باز کن. ما که اومد -

 یو رو به نگهبان دمیدو الیسمت در وبه وقفهی. بدمیپر رونیسرعت در رو باز کردم و بباز شدن در اومد. به یحرف رو زدم، صدا نیا تا

 :که دم در بود داد زدم

 .رونیببرم  دیدر رو باز کن من با -

 :اومد هیهمون مرد اول یصدا

 .داخل، آقا منتظرن دیبر دیبا د؟یکنیم کاریخانوم چ -

 :برگشتم و تو صورتش داد زدم تیعصبان با

 .بفهمه و در رو باز کنه یکی نیا دیپس ساکت شو و بذار شا ،یگفتم نگه نداشت یبه تو چه؟ تو که هر چ -

 :به نگهبان با حرص گفتم رو

 .برم دیگفتم درو باز کن، من با یچ یدیمگه نشن -

 .گرفت شیکه کنار در بود، پ ییسمت صندلبه من راهش رو به توجهیبود ب شعورتریب هیکه انگار از اون قبل یکی نیا اما

 :و داد زدم دمیکوب نیپام رو به زم ظیغ با
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 ؟یبا توام، مگه کر یه -

 .به در زدم یمحکم لگد

 .برم خوامیدر رو باز کن، م نیا -

 :مردِ از پشت سرم اومد یصدا

 حسام، آقا اومدن؟ -

 :برگشت و گفت حوصلهیکه اسمش حسام بود، ب ینگهبان

 .ش رو ندارمرو ببر داخل حوصله نیچرا اومده، ا -

 .یاستفعاء بد یتونیم یاحوصلهیاگه انقدر ب -

 :پته افتادبه تتهو  دیزده از جاش بلند شد، رنگ از روش پرنگهبان وحشت اوش،یس یصدا با

 ...آقا... من... آق -

 :خشن گفت یو تا حدود یجد یبا لحن اوشیس

 .دیبه کارتون برس ه،یکاف -

 :به من گفت رو

 .فتیراه ب -

 :و گفتم دمیکوب نیپا به زم لجوجانه

 ...من با اوش،یبرم س دینه، با -

 .رو به من انداخت شیآلود و جدسر برگردوند، نگاه اخم ضرببه

 .میزنی. داخل حرف مفتیگفتم راه ب ناز،یآ -

و االن هم تا خودش نخواد اجازه خروج به  دهیرو انجام نم یتا خودش نخواد کار دونستمیچند مدت کامل شناخته بودمش و م نیا تو

 .دهیمن رو نم

 .میدیبه در سالن رس پنج قدم یدر سالن بود باال رفتم و با فاصله یپله جلو هیکردم و به اجبار دنبالش رفتم.  یپوف

 :سمتش برگشتم و گفتمبه طاقتیسمت سالن رفت، در رو بستم و بخودش وارد شد و پشت سرش هم من. به اول

 .دمشیروستا د یمن امروز تو یبابام کشته شده؟ ول یمگه نگفت -
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رو که  یبل رفت، نشست و کنترلسمت مبه یعاد یلیخ کنه،یهم االن مثل من تعجب م اوشیس کردمیکه فکر م یزیاون چ برخالف

 دنیبلند شد. متعجب برگشتم، با د ونیزیتلو یاز تو یادیداد و فر یرو روشن کرد که صدا ونیزیمبل بود رو برداشت و تلو یرو

رو نشون  زدیسرعت جلو رفتم و بابا رو که هنوز وسط بود و داشت حرف م. بهدادینشون م وتو روستا ر تیکه همون جمع یاصحنه

 :گفتم جانیدادم و با ه

 .و دنبالم اومده نجامیکه من ا دهیست. حتماً فهماون نمرده؛ زنده یبابامه تو اشتباه کرد نیا ن،یبب اوشیس نهاشیا -

ناراحت  ادیکشته شده ز دمیفهم یوقت یخور بودم و حتازش دل نکهی. با ادمیصورت بابا کش یو دستم رو رو ستادمیا ونیتلوز کنار

همه مدت کجا  نیو ازش بپرسم تو ا نمشی. ببنمشیبب خواستمیتنگش بودم و محس کردم که دل دمشیاالن که دوباره د نشدم؛ اما

 .بوده

 اوشیس ی*ـنهـیسبه*ـنهـیکه برگشتم س نیبرگشتم تا ازش بخوام بذاره برم؛ اما هم هوایاز پشت سرم اومد، ب اوشیس یهاقدم یصدا

 .فتمیگرفتم که ن ونیزیتلو زیخودم رو به م عیخوردم که به عقب پرت شدم؛ اما سر اوشیشتم و بد به سسرعت برگدراومدم. انقدر به

چشم دوخته بودم. انگار قصد نداشت سکوتش رو  کرد،یکه ساکت و صامت فقط نگاهم م اوشیگشاده شد از ترس به س یهاچشم با

 .بشکنه

 .کسته بودش ونیزیتلو یتو یادهایداد و فر یاتاق رو صدا سکوت

 :خان اومد که داد زد یصدا

 میبکنم. بر تونمیم کاریچ نمیتا بب دی. شما هم منتظر باششنیکه متوجه نم ینیبینده، م حیبراشون توض گهید ی. علدیساکت ش هیکاف -

 .یعل

 :گفت یگوشم آروم اما جد برگردوندم و دم د،یکش ونیزیبازوم رو سمتِ تلو ییهویو  هوایب اوشیخان، س یجمله نیبا آخر زمانهم

 که کنارِ خانِ خوب نگاه کن، باباته مگه نه؟ یبه اون -

 :دیچیتو گوشم پ اوشینسبتاً بلند س یو ماتم به بابا بود که صدا جیگ نگاه

 جواب من رو بده، باباته مگه نه؟ ناز،یآ -

 :با تکون دادن سر، جواب مثبت رو دادم که گفت تنها

 صداش زد، مگه نه؟ یکه خان، عل یدیاما شن -

ش بره؟ خونه خوادیبا خان داره که م یصدا زد؟ اصالً بابا چه کار یمن رو به اسم عل یفکر کردم که چرا خان بابا نینزدم، به ا یحرف

ا ام دونه؛یتکشون رو مجواب تک اوشیتو ذهنم بود که مطمئن بودم س یادزی االتٔ  چرا خان انقدر محترمانه با بابا صحبت کرد؟ سو

 ده؟نمی رو االمٔ  جواب سو اوشیکه اصالً س دبو جانیهم شیسخت
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بهم گفت که بابام  اوشیبدونم دور و اطرافم چه خبره. چرا س دیبا ام،یکوتاه ب دینبا بارنیبه وقتش؛ اما ا گهیو م کنهیباز هم سکوت م ای

 ست؟که زنده یمُرده، در حال

 ره؟یخان م یمن، داره خونهاومدن دنبال  یو به جا نجاستیبابا االن ا چرا

از نگاهش  خواستمیهاش گردوندم. مو پر از ابهامم رو تو چشم جیبرگشتم. نگاه گ اوشیسمت سرو کنار گذاشتم و آروم به افکارم

 نه؟ ای دونهمی رو االتمٔ  بخونم که اون جواب سو

 :قدم عقب رفت و آروم گفت هیچون  د؛یکه دردم رو فهم انگار

 .میحرف بزن نیبش -

 :جلو رفتم و گفتم طاقتیقدم برداشت، قدم دوم رو برنداشته بود که ب هی برگشت

خان  یاومدن دنبال من، داره خونه یاما به جا نجاست؛ی؟ بابام چرا ابابام مُرده یچه خبره؟ چرا بهم گفت نجایا یبگ شهیم اوش،یس -

 ره؟یم

 .ستادمیروش ابهاما برنگشت. جلو رفتم و رورو زدم، منتظر موندم که برگرده و جوابم رو بده؛  حرفم

 :هاش نگاه کردم و گفتمعجز تو چشم با

 ...یحرف بزن خواهش م اوشیس -

 .ستیپدر تو ن یعل ناز،یآ -

 :حرف، ناباورانه لب زدم نیا دنیشن با

 !؟یچ -

 :ادامه داد تیهام زل زد و با جدرو به اطراف گردوند و در آخر به چشم نگاهش

 .پدرته کیهمون شر یعل ست،یتو ن پدر یعل -

بابام  دونمیکه من بابام م یبابام؟ اگه اون کیشر ه؟یک ی. علآوردمیسر در نم اوشیس یهاکدوم از حرف جیشده بودم و از ه شوکه

 ه؟یپس ک ست،ین

 :زمزمه کرد آروم

 ؟یگیم یتو چ اوش،یس -

 :مبل اشاره کرد و گفت به

 .تا بگم نیبش -
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 :گفتم طاقتیهم کنارم نشست. ب اوشیسمت مبل رفتم و نشستم، سمکث کنم به هلحظهی نکهیا بدون

 .اوشیبگو س -

 .دیسمتم کشمبل گذاشت و به یو رو دیکش رونیب زیم ریرو از ز یاخم شد و جعبه د،یتو صورتش کش یدست

 .بازش کن -

 :گردوندم که با تحکم گفت اوشیجلوم و س رنگیجعبه مشک نینگاهم رو ب جیگ

 !بازش کن ناز،یآ -

 .سمت جعبه بردم، آروم سرش رو برداشتملرزونم رو به یهادست

 ...یکیو اون  «یعل»بابام بود  شیکیعکس رو برداشتم تو عکس دوتا مرد بود که  نیجعبه چندتا برگه بود و چند تا عکس. اول تو

زمان سرم رو باال گرفتم و وند. آروم پلک زدم و همم خیبه محمد داشت م یادیشباهت ز بیکه عج یمرد ناشناس یچهره یرو نگاهم

 .نگاه کردم کرد،یدرهم به عکس تو دستم نگاه م یهاکه با اخم اوشیبه س

 :لب زدم آروم

 ه؟یک نیا -

 :دیچیو پر از تحکمش تو گوشم پ یآروم اما جد یصدا

 .نامدار دیبابات؛ وح -

 :سرم رو تکون دادم و لب زدم جیگ

 ...من... مگه ؟یگیم یچ اوش،یس ؟یچ یعنی -

 :شمرده گفترو بست و شمرده هاشچشم

 .آروم باش لطفاً ناز،یآ -

 :گفتم یبلند و عصب باًیتقر یاز جام بلند شدم و دستم رو به مبل گرفتم و با صدا یعصب

 .... توشهیآروم باشم، مگه م ؟یگیم یچ یفهمیم اوش،یس -

 :زمان داد زدو هم دیجاش پر از

 .پس ساکت شو و بذار حرفم رو بزنم م؛یافتاد ریگ یتو چه وضع یفهمیکه نم ییتو نی. انازیآ گمیم یچ هممفیآره، م -

 .شدیآروم نم دم،یشنیرو نم اوشیس یهابه پا بود که تا حرف ییدلم غوغا یکه زد ساکت شدم؛ اما هنوز تو یداد با
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 :گفتبه مبل اشاره کرد و  یساکت شدم، آروم اما جد دیکه د اوشیس

 .نیبش -

 :دیچیتو گوشم پ اوشیآروم س یموند که صدا رهیادعا داشت پدرمه خ اوشیکه س یعکس مرد یمبل نشستم. نگاهم رو یرو

داشت، با  میونسال2و داداشت محمد هم  یاومده بود ایدنتو تازه به یسال قبل، وقت23که حدوداً  دیوح یبهداد، با اسم شناسنامه یعل

راحت گولش  یلیتونست خ یبود که عل یلوح و زودباور. بابات مردِ سادهشهیم کیبود شر دیضا اسم اون هم وحکه از ق تیپدر اصل

کار از کار  گهیکه د دیفهم یخودش کنه و بابات وقت یامضاء که با هزار دوزوکلک از بابات گرفته بود، برا هیبزنه و شرکتش رو با 

و سرش به  فتهیکه بابات م دهیبابات رو هُل م یدعوا، عل نیدر ح شهیو دعواشون م رهیگیگذشته بود. رفت شرکت؛ اما بحثشون باال م

 .خورهیم زیم یزیت

و صحنه  زهیریاومدن، اتاق رو بهم م رونی. قبل از بزنهیم رونیسرعت ببوده، به لیهمون روز هم تعط ییاز شرکت که گو عیسر یعل

 فتهیوقت شب اونجا بوده با دزدها درم هم اون دید به شرکت اومده بوده و چون وحکه دز کننیکه همه فکر م دهینشون م یرو جور

 ...و پوشونهیکه مرتکب شده رو م یقتل یراحت رو یلیکه خ یعل مونهیاما م رسه؛یو به قتل م

ما توان حرف زدن رو هم حرف بزنم؛ ا خواستمی. مرفتمیفرو م یاز قبل تو بُهت و ناباورا شتریو من هرلحظه، ب زدیحرف م اوشیس

 .شدنیبازوبسته م صدایهام بنداشت و تنها لب

 .خوردیم سُر مگونه یرو وقفهبی هاماشک. بودم شده شوکه اما بپرسم؛ که بود ذهنم تو الٔ  سو یلیرو به عکس انداختم، خ نگاهم

 الیٔ  سو چیه خواستمیسخت بود که نم یبه حد کشته شده، دونستمیهمه سال بابام م نیکه من ا یکه بابام، به دستِ کس نیا هضم

 .بپرسم

 ...نکنه ایکنه که شوهرش رو کشته.  یزندگ یمامان که چطور تونست با مرد نه،

 :دوختم و آروم لب زدم اوشسی به رو المٔ  آلود و پر از سوضرب سرم رو باال گرفتم. نگاه اشکبه د،یکه به ذهنم رس یفکر با

 مامانم؟ -

 دیلرزیبود، پاهام م جونیبه جونم انداخت. دستم رو به مبل گرفتم و از جام بلند شدم. تمام تنم ب یبد شیش تشونزد، سکوت یحرف

 .زده بود خیو تنم 

 .کنه رونیسرم و یرو رو ایرو بشم که دنروبه جوابی با و بپرسم رو المٔ  سو دمیترسیم

 یهااز نگاهش حرف دیتا شا کردمینگاه م اوشیشده بودن. به س سیتر از حد معمول شده بود و از اشک خاز ترس درشت هامچشم

بابام رو هضم کنه؛ اما مگه من طاقت  یهیاول من قض خواستیم دیشا ایبزنه  یقصد نداشت حرف اوشیش رو بخونم؛ اما انگار سنگفته

و آروم با  اوردمی. طاقت نکردیون به لبم مو داشت با سکوتش ج زدینم یاما حرف گفت؛یرو م زیچهمه دیبا زدیحرف م دیداشتم! با

 :لرزون لب زدم یصدا
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 مامانم تاراست؟ مگه نه؟ -

 .نه -

حبس شده بود و  امنهیسـ*ـ یزانو بزنم. نفسم تو نیزم یرو جونیو باعث شد ب دیجیتو گوشم پ اوشیمحکم و نسبتاً بلند س یصدا

 .به من و محمد شیرفتار تندش، اخالق بدش و نامهربون کالمش،شیون نهام زنده شد. اچشم یتارا جلو ی. چهرهاومدیباال نم

 !دونستیمحمد م یعنی! محمد

 ه؟یپس ک ست،یاما اگه تارا مادرم ن م؛یاونجا بمون ذاشتیوگرنه مگه م دونستیکه نم معلومه

 .گرفته بود به خودم اومدکه کنارم زانو زد بود و بازوم رو تو دستش  اوشیس یبلند و عصب یبا صدا م؟هیمن ک ایخدا

 .نازیآ نیمن رو بب ناز،یآ -

 .نبود رثیٔ  ثایقلبم ب یحال و وضع هم کم رو نیکه تو ا زدیموج م یاز نگران یهاسرم رو برگردوندم. تو نگاهش رگ جیگ

 .داشتن یبود؛ اما نگاهش نگران؛ چه تناقص یعصب صداش

 چت شد؟ هوی ؟ی. خوبنیمن رو بب ناز،یآ -

 .سمتم گرفتبود، پر کرد و به زیم یکه رو یاز پارچ آبرو  وانیل

 .ریبگ -

 یرو رو وانیل یلبه یبود که خنک یاگهیسمتِ دمات بودم و فکرم به اوشیسمت سنداشتم. به یبودن، اصالً حس جونیب هامدست

 .هام حس کردملب

 .مکرد و مجبورم کرد از آب بخور کیهام نزدآب رو به لب وانیخودش ل اوشیس

 :گفت یآلودرو پخش صورتم کرد و با لحن حرص وانیل یآخر، آب انتها در

 !مبل دراز بکش، پاشو یچته؟ رنگ به روت نمونده. پاشو رو ناز،یآ -

 :گفتم یادار و گرفتهخش یدستش گذاشتم و آروم با صدا یدستم رو رو عیبازوم گذاشت. سر یرو رو دستش

 ه؟یتارا ک ه؟یک یعل ه؟یمادرم ک ه؟یبابام ک ؟یدونیرو از کجا م نایهم بگو. بگو تو ارو ب قتیحق یبهم بگو، همه اوشیس -

ش *ـنهـیس یو سرم رو رو دیمن رو در آغـ*ـوش کش اوشیزدم. س هیگر ریبلند ز یو با صدا رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو گهید

 .ختمیریم اشک موضعِ نامعلوم خود نیا یدل برالباسش چنگ زد، از ته یقهیگذاشت. به 

رو  شهیچون بابات قبل از مرگش نصف اموالش رو به اسم تو و محمد زده بود و بق د؛یبعد از مرگ پدرت، تو و محمد تنها ورثا شد -

کرد که  دیو مادرت رو تهد دیشد که تمام اموال رو باال بکشه. تو رو دزد نیطمع کرد و خواهان ا دیفهم یوقت یهم به اسم مادرت. عل
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بزنه؛ اما  یخاطر حفظ جوِن تو و محمد اموالش رو به اسم عل. مادرت هم مجبور شد بهکشهیاون نزنه، تو رو م سمه اموالش رو به ااگ

خودش برد. از  یو خونه دینه تنها تو رو بلکه محمد رو هم دزد بارنینشد. ا یو به همون نصف راض خواستیاموال رو م یهمه یعل

و روزش شده بود رفتن دم  نزد؛ اما شب ی. مادرت حرفارهیسر هردوتون م ییبال هی گه،نگه که اگه ب سیلمادرت خواست که به پ

 یحت نکهیقصد داشت شما رو نگهداره و به وقتش تمام ارثتون رو باال بکشه. اون هم بدون ا یو التماس کردنش؛ اما عل یعل یخونه

 ...ت کرد؛ امایو شکا اوردیقت ن. مادرت طادهیبهتون رس یارث نیچن دیخودتون بفهم

 :گرفته لب زدم یو سرخ از اشکم انداخت. با صدا دهیپررنگ یبه چهره یکرد، نگاه یمکث

 ؟یاما چ -

 :و پر از نفرت بود، گفت نیکه خشمگ ییانداخت و با صدا نییتو هم رفت، سرش رو پا هاشاخم

راحت با چندبار رفتن و  یلیش رفته بود هم بخره و خخونه شیتفت یبرا رو که یسیبود که تونست با پول، پل یاونقدر عـ*ـوض یعل -

 .یمادرت موند و عل ه،یمادرت رو رد کردن. بعد از حل شدن قض تیاومدن، شکا

بردم و  شیلرزونم رو پ یها. دستانداختمی تن به لرزه که سفٔ  متا یلحن هیگفت، با  یجور هیآخرش رو  یکرد، جمله سکوت

 :شتم و با عجز لب زدمدستش گذا یرو

 سرش اومد؟ ییمامانم چه بال -

 .دونم ینم -

 .هام حس کردم و چشم هام رو آروم بستمم حبس شد. هجوم اشک رو تو چشم*ـنهـیتو س نفس

 ...اما دونم؛یست، نمزنده ای به سرش آورده. مرده ییچه بال یکجاست و عل دونمینم -

 :بلند گفتم کرد،یرز حرف زدنش که داشت جون به لبم مط نیاز ا یسکوت. کالفه و عصب دوباره

 ...نه؟ اما چ ایست مادر من زنده یدونیپس چرا نم ؛یدونیرو م زیچهمه نیتو که ا اوش؟یس یاما چ -

 .وارد شد یکه در باز شد و حسام با دستپاچگ میسمتِ در سالن برگشتزمان با هم بهزنگ در، حرفم رو قطع کردم. هم یصدا با

 :هاش رو تو هم بُرد و گفتاخم اوشیس

 چه خبره حسام؟ -

 .بهداد و خان اومدن یآقا، آقا -

 :برگشتم و لب زدم اوشیسمت سبه زدهوحشت

 ؟یعل -
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 .نشست اوشیلبِ س یرو یشخندین

 .وقت منتظرشونم یلیداخل. خ انیدر رو باز کن بذار ب -

 .ستادمیروش ابرگشتم و روبه اوشیس سمتِکامل به شیرفت. با تشو رونیگفت و ب یچشم حسام

 .رو بشمبا اون دوتا روبه خوامیمن نم ؟یکنیم کاریچ اوش،یس -

 .م بلند کرد و سرم کردشونه یاز سرم افتاد بود رو از رو یبودم ک دهیخم شد و شالم رو که نفهم اوشیس

 .که بازوم رو گرفت و با خودش کشوند کردمیشده، نگاهش م*ـخمسـ

 .یرو بشدوتا مردک خوک صفت روبه نیکه تو با ا ستین قرار -

 :سالن بود رو باز کرد. بازوم رو رها کرد و به داخل اشاره کرد و گفت یروکه درست روبه یاتاق در

 .برو داخل -

 چرا؟ -

 :گفت یجد یرو تو هم کرد و با لحن هاشاخم

 !برو داخل ناز،یآ -

 :و گفتم دمیکوب نیپا به زم لجوجانه

 ...حرف ب یبا عل خوامی. مرمیگیاصالً حرفم رو پس م خوام،یمن -

 .دیپا چرخ یپاشنه یو در رو دیسمت در چرخزمان سر هردومون بهدر، هم رهیاومدن دستگ نییپا یصدا با

 .م کردکه قفلش ه دمیتو قفل فهم دیچرخش کل یسرعت هُلم داد داخل و در رو بست. از صدابه اوشیباز نشده بود که س کامل

در  ییسالم دادن آشنا یکه صدا کردمیرو به من نداد. متعجب به در بسته نگاه م یحرکت چیه یسرعت عمل کرد که اجازهبه انقدر

 .دیچیفضا پ

*** 

 کلیدانا

 .همراه با خان وارد شد یزمان در کامل باز شد و علسمت در سالن برگشت. همضرب بهکتش گذاشت و به بیرا در ج دیکل

 .«برو»با سر اشاره کرد  اوشیبود که س اوشیاز جانب س یمستأصل کنار در منتظر دستور امحس

 :لبش بود به اطراف نگاه کرد و گفت یکه رو یشخندیبا ن یعل
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 !یدعوتمون کرد تیمادر یتو خونه یعمارتت دعوت کن نکهیا یو به جا یبه خرج داد تیکه حساس نمیبیخان، م اوشیسالم س -

شروع نشده، خشمش را  یرا از زور خشم مشت کرد تا نکند باز شیهامتنفر بود، دست شیروبهه حد مرگ از مرد روکه ب اوشیس

 .کند یصفت خالمردک خوک نیا یرو

 :گفت ،یعل هیبه کنا توجهیب یآرام اما جد یلحن با

 .دوستانه و من قبول کردم یبه دورهم دیکه دعوت کرد من نبودم، شما دعوت کرد یاون-

 ،یبه دستِ عل توجهیب اوشیگرفت؛ اما س اوشیسمت سزد و دستش را به یشخندین یرفت. عل یسمت علمحکم به یهابا قدم آرام

 .پا انداخت یمبل نشست و پا رو یاز کنارش رد شد و رو

 .بلند کرد بود، انداخت اوشیدست دادن به س یبه دستش که برا یآلودحرص نگاه

 .انداخت اوشیرا به س اشرغضبانهیو م زینگاه ت یچشم ریو ز را با حرص بست شیهاچشم

 .مبل نشست یو کنار خان رو اوشیس یروقدم عقب رفت. روبه کیرا مشت کرد و  دستش

 ایاز جانب خان  یبود و منتظر بود تا حرف رهیو خان خ یبه عل یسرد و جد یبا نگاه اوشیدر فضا حکم فرما بود. س ینیسنگ یسکوت

 .هر دو به قصد سکوت آمده بودند ییگو یود؛ ولگفته ش یعل

 یسمت علداخلش بود انداخت و دوباره نگاهش را به نازیکه آ یبه در اتاق یپا انداخت و نگاه کوتاه یلبش را تر کرد، پا رو اوشیس

 .سوق داد

 :و تحکم گفت تیسکوت با جد نیباز کردن بحث و خاتمه دادن به ا یبرا

 نه خان؟ د؟یو فقط به من نگاه کن دیکه سکوت کن دیمداو نجایا کنمیفکر نم -

 :گفت ظیکه سر شهرام آورده بود داشت، با غ ییخاطر بالبه اوشیاز س یکه دل پُر خان

 .یبه ما بد دیاون دختره رو با میبگ میاومد -

 .زد یعل یآلود خان و جداخم یبه چهره یرا باال داد و پوزخند شیابرو یتا

 .به شما بدم دیندارم که با یدختر انجیدختره؟ من ا -

 :گفت یزیآمدیرا از مبل گرفت و با تحکم و لحن تهد اشهیتک

. بخوام زنهیمن به کار نبر که بدجور تو ذوقم م یبرا گهیرو د دیبا یوجود نداره. پس اون کلمه یدیبا جیدرضمن تو قانون من ه -

 .نگو دیمجبورم کنن؛ پس با توننیزرگتر از تو هم نمب چ،یو اگه نخوام تو که ه دمیرو انجام بدم م یکار

 :و گفت دیکوب نیرا به زم شیبلند شد، عصا شیاز جا نیخشمگ خان
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 .خوامی( من اون دختره رو ماوشی. خرسند )سستیقانون تو به من مربوط ن -

 :دیبلند شد و غر شیضرب از جابه اوشیس

 ها؟ ؟یباش یتو ک -

 :گفت ادکنانیخودش زد و فر ی*ـنهـیو با کف دست به س ستادیا شیرو یرفت، جلو اوشیس یبا چند قدم محکم به سو خان

 ...شه اگ یم دهیکش شیبه آت تیاشاره کنم زندگ هیکه اگه  میروستام و کس نیا یروستام، من همه کاره نیمن، من خان ا -

 :زد ادیفرو مقابل صورتش  دیسمت خودش کشخان زد و به یقهیبه  یبا خشم چنگ اوشیس

نکبت  یخودت و زندگ یتونینه؟ تو نم ای یدی. فهمیبکن یتونینم یکارچی. تو هیستین منممیخان. انقدر من من نکن، تو ن هیهو کاف -

 ؟یبکشون شیمن رو به آت یزندگ یخوایوقت ماون ،یخودتت رو نگه دار

 .حالت نشسته، افتاد مبل به یکه داد، رها کرد. خان محکم رو یرا با هُل راهنشیپ یقهی

 .انداخت کرد،ینشسته به خان نگاه مبه خون یکه با نگاه اوشیبه خان و بعد به س ینگاه تیبا عصبان یعل

 :گفت یو عصب یشاک یبا لحن اوشیبلند شد و رو به س شیاز جا یمبل زد و عصب یدسته یرو محکم

منه، حق  یها؟ اون دختر،ِ دخترخونده م؟یازت خواست یو خان چ مگه من ؟یچرا انقدر گردوخاک راه انداخت اوش؟یچه خبرته س -

 .خودم ببرم شیمنه که بخوام در نبود برادرش، اون رو پ

 .را مشت کرد شیهارا با حرص بست و دست شیهابود، چشم دهیمرد به مرز جنون رس نیا یو پست ییهمه دورو نیکه از ا اوشیس

 :زد و با تمسخر گفت یعل یبه رو یرا باز کرد و پوزخند شیهاچشم

 ؟یدر نبود محمد ازش مراقبت کن یخوایت سوخته و مباور کنم که تو تنها دلت به حال دخترخونده یخوایم -

 .کردینگاه م اوشینزد و در سکوت به س یحرف یعل

 .زد یصورت عل یجلو یرا باال داد و بشکن شیابرو یتا

 ؟یکنیفکر م یدروغ بعد گفتن یبرا یدار ایتو هپروت  یرفت ؟ییکجا -

 .در هم رفت یعل یهااخم

 .یدخترم رو بهم برگردوند دردسریمثل تو حرف بزنم که ب یبا آدم زبون نفهم یجورچه کنمیدارم فکر م ر،یخنه -

 د،یسابیم را از خشم به هم شیهاکه دندان ی. در حالستادیا شیروبرداشت و درست روبه زیخ یسمت علبه ،یو عصب طاقتیب اوشیس

 :لب با حرص گفت ریز
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 .دستت به اون دختر برسه یمن مُرده باشم که تو بتون نکهیمگه ا -

 :زد و بلند گفت یعل ی*ـنهـیس یبا کفِ دست، رو محکم

 .رهیگیم منگو دخترم که خنده یکیمن  یجلو یبزن؛ ول ،یرو دخترم صدا بزن نازیآ یخوایم یهر ک یدرضمن جلو -

 :د و گفتز یپوزخند یعل

 .یرو بفهم قتیپدرته که گذاشت تو حق یعرضگیهم از ب نیا -

 :که از کنترلش خارج شده بود، داد زد یخشم با

 .رمشیازت بگ تونمیکه اگه بخوام م یدونیاون دختر رو به من بده، م اوش،یس -

که  یلکسیآروم و ر یهم باز کرد و با لحن عادعقب رفت، دستانش را از  قدمهی کرد،ینگاه م یبه عل یظاهر یکه با آرامش یحال در

 :گفت داد،یحرص م شیاز پ شیو خان را ب یعل

 !یهرکار د،یانجام بد ادیاز دستتون بر م یهرکار -

 یاشاره کرد و خواست حرف اوشیاش به ساش را باال آورد و با انگشت اشارهدست مشت شده د،یهم ساب یرا رو شیهاخشم دندان با

 :انداخت و بلند گفت اوشیبه س یساکت شد. نگاه پر از نفرت د،یرا که د اوشیس زیرآمیگاه آرام و تحقبزند؛ اما ن

 .ادیخوش با ما راه ببا زبون خوادینم اوشیخان. س میبر -

 :داد بزند زیآمجنون ینشست که باعث شد عل اوشیلب س یرو یحرفش پوزخند نیا با

 .نیخرسند. صبر کن و بب اوشیس نمتشویم اهیبه خاک س اوش،یدارم برات س -

 .زد و خان هم پشت سرش راه افتاد و رفت رونیمحکم و بلند از سالن ب یهاو با قدم دیصبر نکرد، چرخ گرید

 .انداخت یعل یخال یپر از خشم و نفرت شد و نگاهش را به جا اوشیبستِ شدن در، رنگ نگاه س با

 :دیلرزیکه از ترس م نازیبلند آ یو صدا که به در اتاق خورد به خودش آمد یاضربه با

 .در رو باز کن ایب اوش،یس -

 یهاتک حرف. تککردینگاه م اوشیبه س دهیپر یبا رنگ نازیو به سمتِ اتاق رفت و در را باز کرد. آ دیزد، چرخ شیدر موها یچنگ

 .کرده بود شتریترسش را ب نیبود و هم دهیرا شن یعل

 :لب زد یلرزان یشد و با صدا ترنینگس شیبغض گلو اوشیس دنید با

 اوش؟یمن رو ببرن مگه نه س یذارینم -
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را  نازیجلو برود و آ یرارادیرا به لرزه درآورد و باعث شد غ اوشیحرفش را ادا کرد که قلب س یآلودبا لحن عاجزانه و بغض چنان

 .در آغـ*ـوش بکشد

 .دیگردنش افتاده بود، کش یبه رو شانیاز روکه شال  نازیصاف آ یموها یگونه، رورا نـ*ـوازش دستش

 :و مصمم لب زد آرام

 .آروم باش ناز،ی. آیریکجا نم چیتو ه -

گذاشت  اوشیس ی*ـنهـیس یآرام شد. دستش را آرام رو بارهکینداشت، به  اوشیرا از س یرفتار و لحن آرام نیکه انتظار همچ نازیآ

 .باال رفته بود، حس کرد نازیبه آ یکیدخاطر نزرا که به اوشیو به وضوح تپش قلبِ س

 :گفت طنتیلبش نشست، آرام و با ش یرو یلبخند یرارادیغ

 زنه؟یچقدر تند م -

 نزنه؟ یخوایم -

 ییکه بال نیفکر ا یانکار کند؛ اما حت توانستیبه او دست داد. به خودش که نم یدرهم رفت و حس بد نازیآ یهاحرفش اخم نیا با

 .کردیحالش را بد م د،یایب اوشیبه سرِ س

دور کمرش حـ*ـلقه بود، نتوانست کامل عقب برود و  اوشیس یهابرداشت؛ اما چون هنوز دست اوشیس ی*ـنهـیس یرا از رو سرش

 .ندیرا بب اوشیس یتنها سرش را باال گرفت تا چهره

 ...نه، بزنه. اگه نزنه -

 :دیپرس یجد اوشیرا ادامه نداد که س حرفش

 ؟یچاگه نزنه  -

که  دیبگو کند،یحرفش هم حالش را بد م یو حت زندیکه اگر قلبت نزند قلبِ من هم نم دیو بگو دیرا بگو قتیحق خواستیم دلش

 .چقدر دوسش دارد

 :لب زد ارادهیبود، افتاد. ب شهیتر از همکه روشن اوشیرنگ سخوش یاقهوه یهابه چشم نگاهش

 .ترسمیمن م یتو نباش -

 اوشیسرعت عقب رفت که دستِ سزده بهبه خودش آمد. خجالت د،یرا د اوشیس جیرنگ نگاه متعجب و گ یت؛ اما وقتچه گف دینفهم

 .از دور کمرش باز شد

 :هول شده گفت یخودش دور خورد و با لحن دور
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 کجاست؟ نجایاصالً ا م؟یریم یک -

نگاهش  رهیخرهیکه خ یاوشیجز به س انداخت،یم یفو حرکاتش دست خودش نبود و نگاهش را به هرطر شیهاشده بود، حرف هول

 .کردیم

 .انداختیوال ماز قبل در هول شتریرا ب نازیبود که آ اشرهینگاه خ نیهم

 .اوشیس یبر رو نازیزمان شد با نشستن نگاه آنشست که هم اوشیلب س یگوشه یکج لبخند

لبش به  یرارادیمحو شود. غ اوشیکه باعث شد لبخند س ستادیا شیزده سرجابود، بُهت اوشیلب س یکه رو یلبخند کج دنید با

 :اشاره کرد و با ذوق گفت اوشیباز شد با انگشت اشاره به س یگشاد یلبخنده

 .اوشیس یدیخند ،یوا -

 :دیزد خند ذوق

 .یدیخند اوشیس -

 :با شک لب زد نازیمتعجب از رفتار آ اوشیدهنش گذاشت. س یرا رو شیهادست

 !نازیآ -

 :بود، با خنده گفت دهیالعاده دخارق زِیچ کی ییکه گو نازیآ

 .اوشیس یدیخند ،یوا -

 :گفت یو عصب یجد اوشیکه س دیخندیهنوز داشت م نازیدرهم رفت؛ اما آ اوشیس یهااخم کمکم

 !هیکاف ناز،یآ -

 .م عقب رفتقد کیاش را مظلوم کرد و ساکت شد. چهره نازیآ یرارادیو تحکم گفت که غ تیبا جد انقدر

 .میدرموردش حرف بزن دیتر از لبخند منم هست که باموضوع مهم ناز،یآ -

 :سرش را باال آورد و گفت یافتاده بود، با نگران یاصل یهیقض ادیحرف دوباره  نیا دنیکه با شن نازیآ

 ؟یاچه مسئله -

هرجور  دانستینحو شروع کند و م نیحث را به بهترتا بتواند ب گشتیم یرا به اطراف اتاق گردوند و در ذهنش دنبال حرف نگاهش

 .است جورکی نازیرفتار آ دیهم بگو

 .گذاشت اوشیس یشانه یجلو رفت و دستش را رو طاقتیب نازیآ



 

 
223 

 .گهیتو رو خدا حرف بزن د اوشیس -

 .انداخت نازیآ شیاش را به نگاه پر از تشوداد، نگاه کالفه رونیرا با حرص ب نفسش

 .حضانتت رو گرفته یعل ناز،یآ -

 .سرعت کنارش نشستبه اوشی. سندیتخت پشت سرش بنش یرو جانیرفت و باعث شد ب نازیجمله، جان از تنِ آ نیهم با

 .گوش کن ناز،یآ -

 :گفت یآرام و مطمئن یسمت خودش برگردوند و با لحنحـ*ـلقه کرد و به نازیرا دور صورت آ دستش

 تونهیراحت م یلیدرست کنه که اگه اون برگه رو، رو کنه خ یحضانت جعل هیتونست با دوزوکلک  شهیحضانتت رو نداره؛ اما مثل هم -

 .تو رو ببره

 :زده بلند گفتوحشت نازیآ

 .تو رو خدا نذار من رو ببره اوشینه، س -

 .انداخت ونریب یشده بود، نفسش را عصب یبدجور کالفه و عصب نازیآ یطاقتیهمه ب نیکه از ا اوشیافتاد، س هیگر به

 .وا داد که به حرفِ رهام فکر کند نیرا به ا اوشیس یرارادیو غ دیچیاتاق پ یدر فضا نازیآ یهیگر یصدا

و ممکنه  کشهیطول م یلیخ ه،یحضانتش جعل میثابت کن میو تا بخوا رهیرو بگ نازیآ تونهیاون برگه رو، رو کنه م یاگه عل اوش،یس -»

 .یرو عقب بنداز هیقض نیا یجور هی نکهیکار از کار بگذره. مگه ا

 :به رهام انداخت و لب زد یشک نگاه با

 ؟یچ یعنی -

 یدرمورد حضانت جعل میتونیکنه ما م تیاگه بره دادگاه شکا یکنه، حت یکار تونهینم ی. در اون صورت علیرو عقد کن نازیآ دیبا -

 «.مونهیم نجایا نازیآ ادیدادگاه ب یرأ یو حداقل تا وقت میبه دادگاه گذارش بد

 !اوشیس -

 ریو فکرش را بدجور درگ دیچیپیرهام هنوز در گوشش م یبرگشت. صدا نازیسمت آبه جیآمد. آرام و گ رونیاز فکر ب نازیآ یصدا با

 .کرده بود

 ممکنه؟ یعنی! نازیکردن آ عقد

*** 

 نازیآ
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 .دمیسمت عمارت دوشدم و به ادهیسرعت پهصبر نکردم، در رو باز کردم و ب گهیعمارت، د اطیداخل ح نیتوقف ماش با

نگذشت که  یلی. خدیچیپیبود که تو گوشم م ییهام تنها صدانفس ی. صدازدمینفس ماما نفس دن؛یاثر دو ایبود  جانیاز ه دونمینم

 .دیچیتو گوشم پ اوشیس یهاحرف

 .یاز شر عل ییرها یراه داره برا هیفقط  -»

 .باشه قبول یهر چ ؟یچه راه -

 .یبا من عقد کن دیبا -

 !؟یچ -

 .عقدِموقت کیسوتفاهم نشه برات، فقط  -

 ؟یچ -

 ...و طال شهیتمام م یعل هیعقد موقت که بعد از حل شدن قض هی. میمجبور ناز،یآ -

 «.که تو گوشش زده بودم یلیس یصدا

 .زدم هیگر ریند زبل یزمان با بسته شدن در با صدارفتم داخل و در رو محکم بستم. هم دم،یاتاق رس به

 ازم خواست؟ یچ اوشیشد، کنار در دو زانو نشستم. هنوز نتونسته بودم هضم کنم که س جونیب پاهام

تازه  چ،یه دیمن رو که ند قرارهیکه من عاشقش بودم، نگاه عاشقانه و ب یکس خواست؟یاز من م یچ اوشیس ؟یچ یعنیموقت؟  عقد

 .بشم زن موقتش خوادیتمام ازم م یرحمیبا ب

بزنه به  یحرف نکهیصفت؛ اما چرا قبل از اخوک یکهیمن از دستِ اون مرت ییرها یصالح منه، برا یکار برا نیبه نظر خودش ا دیشا

 من فکر نکرد؟ چرا به احساس من، به غرور من فکر نکرد؟

 .مرد بشم هیزن موقت  نکهیمن دختر ا یمن عاشقِ، برا یبرا زیچ نیترسخت دونهینم چرا

 .زن موقت شدن متینه به ق ،یمتیاما نه به هر ق خواستمش؛یبودم و م اوشیعاشقِ س نم

 :گرفته بلند گفتم یسمت در گرفتم و با صدارو به رخممیقطع شد. ن مهیگر یصدا یالحظه یکه به در خورد، برا یاتقه با

 بله؟ -

 :از پشت در اومد اسینگران  یصدا

 شد؟ یچ. زمیدر رو باز کن عز ناز،یآ -
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درمورد من عوض  تشیذهن دیعقد موقت داده. اگه بفهمه شا شنهادیبرادرش پ دیفهمیم دینبا د،یفهمیم دینبا اسیجام بلند شدم،  از

 ...فکر کنه من دیبشه، شا

کردم؛  هیهام رو پاک کردم؛ اما صورتم سُرخ بود و مشخص بود که گرو اشک ستادمیا نهییآ ی. جلوشدمیاز فکرش هم داغون م یحت

 .در رو باز کنم دیباالخره که با ه؟یچاره چ یول

 .رو شدمروبه اسینگران  یدر رفتم و در رو باز کردم که با چهره سمتبه

قدم جلو اومد و آروم لب  هیشد.  شتریتو نگاهش ب شیسرخ از اشکم که افتاد، تشو یبه چهره اسیکه نگاه  نیکامل باز شد و هم در

 :زد

 ؟نازیشده آ یچ -

 :در کنار رفتم و گفتم یبد نشون ندم. از جلو یلیکردم لبخند بزنم و حالم رو خ یسع

 ...کردم انقدر که تا االن حا هیگر ریدل س هیوقت بود نرفتم، امروز که رفتم  یلیرفته بود سر قبر بابام. خ -

 !نازیآ -

نگاهش رو  ینیاما سنگ ه؛یتو چه حال دمیدیبود و نم نییدروغ نگو. سرم پا نازیآ یعنیبود که  یشدم؛ لحن و تُن صداش جور ساکت

 .کردمیحس م

 .بود یعصب حدیهاش تو هم بود و بنداشت، اخم یاومد داخل وضع خوب یداداش هم وقت -

 :م گرفت، سرم رو باال گرفتم و با خنده گفتمخنده ناخودآگاه

 ؟ی. چرا تعجب کرداوشهیس هیشگیحالت هم نکهیا -

 .بهش بزنم یکه هنوز نگران و کنجکاوه؛ اما محال بود من حرف دادیش نشون ماما نگاه د؛یخند

 .تخت نشوند یو کنار خودش رو دیاومد، دستم رو کش جلو

گفتنش  یبود که انگار برا ییهاو غم نشست و تو نگاهش حرف یاز نگران یهاش موجهاش محو شد. تو چشملب یخنده از رو کمکم

 .دودل بود

 .شهیم مونیبزنه؛ اما هر دفعه پش یتا حرف کنهیلب باز م یه بودم که متوجه

 ...یآ -

 .و باز شد دیپا چرخ یپاشنه ی. در رومیسمت در برگشتباز شدن در سکوت کرد، هر دو با هم به با

 :وارد شد و گفت رهام
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 اجازه هست؟ -

 :با خنده گفت اسی

 ه؟یداخل، حاال اجازه گرفتنت به چ یتو که اومد -

 :گفت داشت،یکه آدم رو به خنده وام یازد و با لحن بامزه اسی یبه رو یبخند گشادل رهام

 .ادب بود یادا یبرا نیا -

 .تخت نشست یروروبه یکاناپه یکه رهام هم با خنده رو دمیخند اسیو  من

ن بود که مطمئن م یهاچشم یلبش محو شد. نگاهش رو یشد و لبخند از رو یکردم تا نشست رنگ نگاهش عوض شد، جد حس

 .بودم هنوز سرخه

 :برگشت و گفت اسیسمت به یآروم و جد یلحن با

 ؟یچند لحظه تنهامون بذار شهیم اس،ی -

 .رفت رونیتخت بلند شد و ب یاز رو یحرف چیهیمن و رهام ردوبدل کرد و در آخر ب نیو کنجکاو نگاهش رو ب جیگ اسی

 .کردن یشالم شروع کردم به باز یبا گوشه انداختم و نییبسته شد در، سرم رو پا یصدا با

 .خبر داره اوشیس شنهادیکه رهام از پ کردمیچرا اما حس م دونمینم

 .کردیشده به من نگاه م خیفرما بود، رهام هم تنها در سکوت مسکوت تو اتاق حکم چندلحظه

 .ادیسمتم مکاناپه بلند شده و به یرو مشخص داد که رهام از شدیم اومد،یکه م ییبود؛ اما صداها نییسرم پا هنوزم

 .دادم. رهام با فاصله کنارم نشست رونیرو با آه ب نفسم

 ناز؟یآ -

 :کرد و ادامه داد یمکث

 ؟یریسرت رو باال بگ شهیم -

 .صداش غم داشت یسرم رو باال آوردم. نگاهش آروم بود؛ ول دیو با ترد آروم

 باهات حرف زد؟ اوشیس -

 .و لبم نشستر یپوزخند یرارادیغ

 ؟یدونستیپس تو هم م -
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 .شد زیآمهیناخودآگاه تلخ و کنا لحنم

داره خودش  اوشیس کردمیفکر م شیپساعتهی. تا دیخورتر؛ چون هردوتون به فکر خودتونخورم؛ اما از تو دلدل اوشیرهام، از س -

 .رهیبگ یاز عل خوادیکه م یخاطر انتقاماطر خودشه، بهخهمش به دمیتا از من محافظت کنه؛ اما االن فهم زنهیم شیرو به آب و آت

 :از جام بلند شدم و بلندتر از قبل گفتم تیعصبان با

شم. هنوزم گفت که من فقط و فقط برگ برنده اوشیرفت که همون روزِ اول، س ادمیاصالً چرا من احمق فراموش کردم؟ ها؟ چرا  -

و  زدیمن زل نم یهاکه اگه بودم تو چشم ستمیهستم. من که براش مهم ن یاز عل انتقام یبرا اوشیس یهستم، هنوز برگه برنده

 .قتبشو؛ اما مو میزن عقد گفتینم

 .که از اشک تار شده بود به رهام نگاه کردم یدار شد. با نگاهگفتم که حس کردم گلوم خش ادیرو چنان از ته دل و با فر« موقت اما»

 :گرفته گفتم یو با صدا آروم

رو از  اوشیس ینتونه برگِ برنده یخودش ببره که عل شیکنه، نتونه من رو پ ینتونه کار یعقد موقتش بشم که عل خوادیز من ما -

 .ش ببرهخونه

 :گفت یاز جاش بلند شد و با لحن آروم رهام

 .آروم باش ناز،یباشه آ -

 :حرص داد زدم با

 .مونمیم نجایرم، من غلط کردم که گفتم اب خوامی. اصالً من مشمیرهام، آروم نم شمیآروم نم -

 :بشنوه، داد زدم اوشیصدام رو س نکهیا یکردم به هوا لیبه چپ ما کمیرو  سرم

 ...منافع خودش از من نخواد بشم عقد موق یبرا یتا کس رم،یخونه م نیمن از ا -

قدم به  هیزده خون نشسته بود، وحشتشم، بهکه از خ اوشیس یچهره دنیساکت شدم با د واریشدنش به د دیباز شدن در و کوب با

 :عقب رفتم؛ اما خودم رو نباختم و با حرص گفتم

 ...هو چه خبر -

 !خـ*ـفه شو -

 .راهش رو سد کرد یسرعت جلوسمتم اومد که رهام بهبلند به یهازد رعشه به تنم افتاد. با قدم اوشیکه س یداد با

 :دیچیتو اتاق پ اوشیس ادیفر یصدا

 آره؟ ؟یتو زنم بش خوامیم یخاطر انتقام خودم از علن فقط به فکر منافع خودمم؟ آره؟ که بهکه م -
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 :جلو رفتم و مثل خودش داد زدم قدمهی تیرو کنار گذاشتم و با عصبان ترس

کشته  یبام رو علبا دمیتا فهم یکه قبول کنم؟ آره؟ فکر کرد ابومیمن  یاونم موقت. فکر کرد میبشو زن عقد یزنم شو، گفت ینگفت -

 .فروشمیو خودم رو به تو م امیشده، م ستینو مادرم سربه

 یبرا ییعمل رو انجام داد که جا نیا عیآورد. انقدر سر زیسمتم خکنار زد و به انهیزد و رهام رو وحش یانعره اوشیحرفم س نیا با

 .العمل من نبودعکس

 :زد ادیو فر دیکوب واریشت محکم به ددستش دور گلوم حـ*ـلقه کرد و من رو از پ یهاپنجه

گفتم خودت رو  یزدم؟ ها؟ ک یحرف نیهمچ ی! من کشعورینفهم ب یت نکردم، دخترهدهنت رو ببند و خفه شو تا خودم خفه ناز،یآ-

 به من بفروش؟

م به تپش افتاد و دوباره به خودم قلب اوشیس یکیها از نزدگونم سُر خورد. دوباره مثل احمق یهام آروم روهاش اشکحرف نیا با

. چه کنم که خودش کردیم یتابیب اوشیآغـ*ـوش س یتاب افتاد و براودلم به تب پناهیب یهافروکش کرد، دوباره مثل بچه تمیعصبان

 .نمهم دردم بود و درمو

 .ریحرفت رو پس بگ اوشیبهش بگم س شدیکنم. کاش م هیبرم تو آغـ*ـوشش و از ته دل گر خواستیم دلم

کرده  یچه گناه چارهیدل ب نیکار رو نکن. ا نیبا من ا اوشی. سمیزن ابد م،یزن عقد یبش دیبگو با ،یزنِ موقتم بش یکنیتو غلط م بگو

 .رهیهم ضعف م تتیعصبان یدلش برا یکه حت

 .گلوم برداشت زل زده بودم که آروم دستش رو از اوشیآلود ساخم یهاچقدر تو اون حالت بودم و چقدر تو چشم دونمینم

 چیسمتِ در رفت. بدون هگرد کرد و به عقب گره خوردش متوجه بودم. یسرخش و ابروها یهارو از چشم نیبود ا یعصب هنوز

 برم؟ خوامیبود که گفتم م دهی. مگه نشنیبر یبهم بگه حق ندار نکهیبدون ا ؟یحرف

 ؟یمخالفت نکرد چدوباره بگو؛ اما اگه  ده،ینشن دیشا نازینرو؟ آ گهیچرا نم پس

 نیا یمن مهمه، بودن منم تو یبرا اوشیکه بودونبود س یقدرهمون دمیفهمیم دیبا گفتم،یم دیفکرش هم برام عذابه؛ اما با یحت

 .نه ایمهم هست  اوشیس یعمارت برا

 :بود به درگاه در که لب از لب باز کردم و بلند گفتم دهیرس

 .برم خوامیماما  دونم؛یخوام برم، کجا رو نم یم -

 .درگاه در نشست یمکث کرد، دستش رو چندلحظه

 .یاما بگ ؛یبر یکنیغلط م یبگ یتو صورتم و داد بزن یو بزن یتو رو خدا برگرد. حاضرم برگرد اوش،یس برگرد

 .رو برداشت ینزد، برنگشت و قدم بعد یحرف اوشیس اما
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 :و داد زدم اوردمیرداشت، طاقت نهام تو هم رفت. قدم دوم رو که بتو گلوم نشست و اخم یبغض

 .رمیم یعل شیپس پ ست؛یحاال که برات مهم ن -

 :باشم؛ اما گفتم اوشیاز س یالعمل تندمنتظر عکس دیحرف صددرصد با نیبا گفتن ا دونستمیداشتم، م دیگفتن حرفم ترد یبرا

 .شاپور ببره شیکه من رو پ خوامی... مخوامیازش م -

 :کردم و ادامه دادم شیچاشن یپوزخندکارسازبودن حرفم  یبرا

 .شاپور یو ابد یزن عقد شمیحداقل اونجا م -

 :سمتم برگشت. ادامه دادمسرعت بهرو گفتم رهام به نیا تا

 ...اما ر؛یدرسته پ -

گفته  یعصب به سگ هار و شافهی. آخ، آخ که قداشتیسمتم قدم برمآروم بهبه داخل اتاق خفه شدم. آروم اوشیس یورود ناگهان با

 .یبود زک

 .تخت پرت شدم یزدم و رو یکوتاه غیچپم، ج یگونه یرو یزیو ت قیحس درد عم با

 :لرزه به تنم انداخت اوشیس ادیفر یصدا

 آره؟ ؟یزن شاپور بش یبر یخوایکه م -

 :رهام رو هُل داد و نعره زد برگشت،

 .رونیرهام، برو ب -

 .. در رو چنان محکم بست که نشکستنش معجزه بود و بعد در رو قفل کردفرستادش رونیبزنه، ب یرهام بخواد حرف تا

 :شدم و لب زدم ریخمیتخت ن ینبود. رو دنیاما فعالً وقت درد کش سوخت؛یکه خورده بود، م ییلیخاطر سشدت بهبه مگونه

 ...اویس -

 :زد نعره

 .ببر صدات رو -

تخت  یزانوش رو رو هی. با دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند، دمیشتخت گذاشتم و خودم رو عقب ک یدستم رو رو زدهوحشت

 .دیسمتم کشگذاشت و خودش رو به

 :دیچیتو گوشم پ شیو عصب یجد یکشوندم. صدا نییحرکت از تخت پا هیرو چنگ زد و با  بازوم
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 ادامه بده؟ ،یگفتیم یچ یداشت -

 :زد داد

 نه موقت؟ آره؟ یشیآره؟ چون زن دائم م ؟ینِ شاپور بشز یبر یخوایادامه بده تا جوابت رو بدم؟ که م -

 یرو نکهیاز ا شدیباعث م آورد،یرو که به زبون م یو هر حرف زدیکه م یبرعکس هر داد دم،یترسینم گهید زدیکه م ییهاادیفر از

 .که نگران هنجرش بودم که پاره نشه زدیداره، ته دلم غنج بره؛ اما چنان داد م رتیمن غ

 !با توام ناز،یآ -

 :زده سرم رو باالرفتم و نگاش کردمخورد. وحشت یدیکه زد، تو جام تکون شد یتو فکر بودم که با داد بلند انقدر

 ها؟ -

 :گفت یرو تو چشمم انداخت و با لحن سرد و تلخ شیتو هم بود. نگاه سرد و جد هاشاخم

 .برو ،یبر یخوایم -

 :ر شد. با شک لب زدمرو سرم آوا ایحرفش حس کردم دن نیا با

 !؟یچ -

 :زد و گفت یپوزخند

 .برو ست،ینه. مهم ن ایبودونبودت مهم هست  یبفهم یمگه نخواست ؟یبر یخوایم ی. برو، مگه نگفتیدیکه شن ینیهم -

. نیسنگ نِیگبود؛ سن زونیبه قلبم آو یتن هی یزل زده بودم، حالم بد بود انگار که وزنه اوشیآلود به ساشک ی*ـخ شد با نگاهمسـ

 .شدیم ترنیکه تو گلوم بود، هرلحظه سنگ ینیبغض سنگ

 .گفته یتمام حرفاش رو جد گفتیکه م ی. نگاه سردکردیم خیکه تمام تنم رو  ینگاهش سرد بود، سرد اوشیس

 .تخت افتادم یتلوخوران روخورد و تلو یعقب رفتم که پام به عسل قدمهی

 .ازم گرفت و برگشت ینگاهش رو آروم و جد اوشیبود. س اوشیس یهنوز رو نگاهم

 .هنوز اونجاست یکه خونه خان برسونتت. فکر کنم عل گمیم دیبه سع -

 .بسته شدن در به خودم اومدم یسمت در رفت. با صداحرف رو زد و به نیا

 ؟ینیرو نب اوشیس گهیدو  یبر یتونیمگه م ؟یبر یتونیاصالً مگه م ؟یرینم یچرا نگفت ؟یچرا حرف نزد ؟یچرا نشست نازیآ

 .ازت ناراحته اوشیس ؛یدیرو د یخوراز نگاه سردش دل ،یدیاما تو فهم ؛یگفت برو، قبول کرد بر اوشیدختر، س ایبه خودت ب نازیآ
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 :دیچیتو ذهنم پ یصدا

اشت. باور ند یخوردل چینگاه سردش ه ؟یخوش کرد دل یگفت دوستت نداره؛ پس به چ اوشیکه س یدیخودت رو گول نزن. شن -

 .کن دوست نداره

 .و عقلم از رفتن گفتیاز موندن م قلبم

 .از جام بلند شدم یحالیم پس زدم و با بگونه یهام رو آروم از روخسته شده بود. اشک یهمه دوگانگ نیبدم از ا حالِ

 .پُف و سرخ شده از اشکم نگاه کردم یهاو به چشم ستادمیا نهییآ یجلو

 :دیچیتو گوشم پ اوشیس یصدا

 «.برو ست،ینه. مهم ن ایبودونبودت مهم هست  یبفهم ینخواست مگه»

 :م ثابت موند. آروم و با بغض زمزمه کردمگونه یهام حلقه زد، دستم روتو چشم اشک

 !اوشیس -

*** 

 .انداختم و دوباره بغضم سر باز کرد یاتاق نگاه یگوشه رنگیچمدون مشک به

 .هام رو تر کردخورد و دوباره گونه م سُرگونه یرو وقفهیب هاماشک

 ادیو در رو بهم بکوبه و با تحکم فر ادیداخل ب اوشیتمام، منتظر بودم که س یخوشانداختم. هنوز هم با دل یاتاقم نگاه یدر بسته به

 «.یبر ییجا یحق ندار»بزنه. 

 .خوشم منلبم نشست. چقدر دل یرو یتلخ لبخند

 .اما باز هم مثل روز اول عاشقش بود د؛یخریرو به جون م یهر درد وسفشیکه به عشقِ  ییخایبودم زل شده

و بهشون پدر و مادر  کردمیم یزندگ ییسال کنار کسا22که  یموضوع نیافتادن. هنوز نتونسته بودم ا یدرپیاتفاقات زود و پ چقدر

هم اضافه  اوشیو نبودن مادرم رو هضم کنم که سکه نه پدرم بودن نه مادرم، هضم کنم. هنوز نتونسته بودم غم مرگ پدرم  گفتمیم

 .شد

 پس چرا راحت گفت برو؟ ترسم؛یکجا برم؟ مگه بهش نگفتم اگه نباشه م اوشیاما کجا؟ بدون س رفتم؛یم دیگفت برو و با اوشیس

 حساس بشه زدم؟ نکهیخاطر اها رو بهتمام اون حرف دیعاشقشم؟ چرا نفهم دینفهم چرا

 .کردنیتر مخوره به جونم افتاده بودن و حالم رو هرلحظه بدتر و گرفتهفکرا مثلِ  نیا تمام



 

 
232 

. فقط چندساعت به صبح مونده، فقط دادیشب رو نشون م کیسمت ساعت برگردوندم که تخت افتادم، سرم رو به یپشت رو از

 .چندساعت به رفتنم

*** 

 .م سُر خوردگونه یهام رواشک صدایو بآلودم رو به دورتادور اتاق انداختم. بغضم سر باز کرد اشک نگاه

و  نینگاهش غمگ نکهیرهام هم با ا کرد،یم هیتو بغـ*ـلِ رهام گر اسیبودن.  ستادهیو رهام کنار هم ا اسیاومدم.  رونیاتاق ب از

 .رو آروم کنه اسیداشت  یناراحت بود؛ اما سع

 .دیچیسالن پ یفضا یتو هاشهیهق گرهق یـغلم انداخت. صدااومد و خودش رو تو بـ* رونیاز بغـ*ـل رهام ب اسیرفتم که  جلو

دادن، حس ازدست کردم،یم ی. احساس پوچکردیحالم رو بدتر م اسی یهیگر یپر از غم، اشک و درد بود. حالم بد بود و صدا قلبم

 .یدادن خوشبختازدست

 ...خوشبخت بودم؛ اما اوشیرهام و عشق س اس،یمن خوشبخت بودم، کنار  آره،

 :تو ذهنم بلند تشر زد یصدا

 ؟یکنیچرا به عشقت اعتراف نم ؟یرو نگه دار تیخوشبخت یکنینم یچرا سع ناز؟یآ یاما چ -

 :رو لبم نشست و آروم زمزمه کردم یتلخ لبخند

 .شهینم -

 .هاش از اشک سُرخ شده بود و پر از غم بوداومد. چشم رونیاز بـ*ـغلم ب اسی

 .موند اوشیاتاق س خی. نگاهم مدادم رونیرو با آه ب نفسم

 .برم یبدون خداحافظ خواستمیو رهام رد شدم. نم اسیشد، از مقابل نگاه  دهیکش اوشیسمت اتاق سپاهام به یرارادیغ

 .بذاره و بره یدل بود؛ اما دل عاشقِ من طاقت نداشت که بدون خداحافظسنگ اوشیس

 .باز شد صداینشست، در آروم و ب رهیدستگ یرو دستم

 .. شُرشُر آب از تو حمام مشخص بود که حمامهتو اتاق نبود اوشیتو اتاق گذاشتم و در رو بستم؛ اما س پا

 .بود، افتاد زیم یاما نگاهم به قاب عکسش که رو رون؛یکردم که برم ب گردعقب

 .بردیل مد وونهیاز تو عکس هم از من رو د یحت رنگشیاو سرد بود. نگاه قهوه یعکس هم، نگاهش جد تو

 .دمیصورتش کش یقاب، درست رو یشهیش یرو جلو بردم و رو دستم

 .شد ترنیو بغضم سنگ ترقیهام زنده شد، لبخندم عمآلودش جلو چشماخم یرو با لـ*ـذت بستم. چهره هامچشم
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 .رمیمیم اوشیبرم؟ من بدون س یجورمن! من چه یخدا یوا

 .و برگشتم دمیام رو باز کردم، دستم رو عقب کشهسرعت چشمباز شدن در حمام به یصدا با

کاله ربدوشامبرش  یهاش روبود بود و دست نییشدم. سرش پا خیتنش بود، سرجام م یبلند یکه ربدوشامبر مشک اوشیس دنید با

 .دیکشیموهاش م یرو

 :داد زد زمانهم

 ؟یزر -

 .کم تو هم رفتهاش کمهاش تو همون حالت موند و اخممن دست دنیرو باال آورد، با د سرش

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 .دیدهنم نچرخ یاما تو ؛یخداحافظ یبگم اومدم برا خواستمیم

 :لب زدم یرارادیغ

 .حرف بزنم خوامیم -

 .سمت کمد رفترو ازم گرفت و به نگاهش

 هم مونده؟ یدر چه مورد؟ مگه حرف -

 .هام از دستم در رفتو کنترل کارهام و حرف دمیرو د اوشیبود، باز سدوباره چه مرگم شده  دونستمیبرگشتم. نم سمتشبه

 .گرفتم زی. دستم رو به مفتمیبود و هر آن ممکن بود از پا ب جونیب پاهام

 :بهم انداخت و گفت ینگاه یبرگشت، جد دیسکوتم رو که د اوشیس

 ؟یبزن یحرف یخواینم -

 .حرف بزنم یجورخدا، من چه یوا آلود و پر عجزم رو به اطراف انداختم.اشک نگاه

 .نفسم به شمار افتاده بود اوشیس رهی. از نگاه خارمینفس کم م دارم

 :دیاز بر کرد و با شک پرس بارهیچند قدم محکم خودش رو بهم رسوند، با نگاهش کل صورتم رو  با

 شده؟ یزیچ ناز،یآ -

 :گفتم یاگرفته یم. لب از لب باز کردم و با صداهاش، چشم دوخترو گرفتم و به چشمبهرو واریرو از د نگاهم

 ...من اوش،یس -
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 .خوردیگردنم سُر م یو تا رو دیچکیم مسرعت رو گونههام بهکردم، اشک یمکث

 :گفتم یآن میرو بستم و با تصم هامچشم

 .رو باختم یمن باز اوش،یس -

 .تکون داد یچ یه معنب یبا شک بود. سر ختهیرو باز کردم، نگاهش متعجب و آم هامچشم

 .اما تلخ دم؛یخند هیگر ونِیم

 ...که خودم شروع کردم رو باختم، من...من یمن باز اوش،یس -

 :ش زدم و عاجزانه گفتم*ـنهـیزدم و با مشت به س هق

شدم. حرفم  اما خودم شه؛یعاشقت نم کسچیاما شدم. باختم، بد هم بهت باختم. گفتم ه ؛یک دونمیمن عاشقت شدم، نم اوش،یس -

 ...اما رم؛یگیرو پس م

 .تر شدو گرفته دیاز بغض، از غم لرز دیلرز صدام

 .یشینم کسچی. تو عاشق هیشیچون نم رم؛یگیحرفم رو پس نم نیا ،یشینم یاما گفتم تو عاشقِ کس -

 :زدم غیته دل با عجز ج از

به  یقلب لعنت نیا یو تا وقت گهید یجاهیاما  رم؛یم نجای. از ارمینم یول ؛یعل شیپ رمیاما دروغ گفتم. گفتم م رم؛یگفتم با شاپور م -

. کنار کشمشینم کسچیتو خونه و کنار ه شه،ینفسم با تو و به فکر تو دم و بازدم م ی. تا وقتامیکنار نم کسچیبا ه زنهیعشق تو م

اما  رم؛یببره. م نیدستتت رو از ب یگرما ،یستد یگرم ذارمیهات رو داره، نمدست یهام گرمدست ی. تا وقتکشمینفس نم کسچیه

 .ذارمیم جانیو قلبم رو هم برمیعشقت رو م رم،ی. مخوامیکه خودم م ییجا رمیم ،یگیکه تو م یینه جا

 :ته دل داد زدم از

 .رمیم اوش،یس رمیم -

 .بمونم گهیبگم رو گفتم؛ پس چرا د خواستمیکه نم ییطاقت موندن رو نداشتم، حرفا گهید

 .دمیدو نییها پااز پله اسیبه نگاه نگران رهام و  توجهیاومدم. ب رونیکردم و با دو از اتاق ب گردعقب

 .بود که از دستش دادم اوشیکل عمارت رو پُر کرده بود؛ اما برام مهم نبود. مهم س هامهیهق گرهق یزدم. صدا رونیعمارت ب از

 :و داد زدم سوار شدم دم،یکه آماده بود دو ینیماش سمتبه

 .حرکت کن د،یسع -

 :دیبرگشت و نگران پرس دیسع



 

 
235 

 ؟یخوب نازیآ -

 :آروم لب زدم باعجز

 .خوبم. فقط برو د،یخوبم سع -

 .رو روشن کرد و حرکت کرد نیبهم انداخت، برگشت ماش یو نگران دیپر از ترد نگاه

 .باالتر رفت مهیگر یصدا م،یاومد رونیعمارت که ب از

 .نگاه کردم م،یشدیعقب به عمارت که هرلحظه ازش دورتر م یشهیو از ش برگشتم

 :هُلم داد و گفت نیسمتِ ماشبزنم به یگردوندم، تا خواستم حرف اوشیآلود سخشم یهانگاهم رو تو چشم جیگ

 .سوار شو -

 :بزنم که داد زد یبرگشتم تا حرف متعجب

 .گفتم سوار شو و رو اعصاب من نرو ناز،یآ -

 :ش زدم و گفتم*ـنهـیبه س یاد بود. با حرص ضربهبلن یلیخ صداش

 .دهیسع نِیاِ، خو باشه تو هم. خواستم بگم چمدونم تو ماش -

 :انداخت و گفت دیبه سع یاز هم باز شد. برگشت، نگاه کوتاه هاشاخم

 .سوار شو اره،یم دیسع-

 .رفتم و سوار شدم نیسمت ماش یحرف چیهیب

 .گرفته بود تمیهاش روش ردنده بود نگاه کردم، با انگشت یحرکت کرد. به دستش که رو یفحر چیه یهم سوار شد و ب اوشیس

 .شده بود رهیرو خبه روبه یهاش درهم بود و جدرو باال گرفتم، اخم نگاهم

 .بزنم یو پر اُبهت به جاده چشم دوخته بودم که جرئت نکردم حرف یاما چنان جد گفتم؛یبهش م دیبود که با یادیز ییهاحرف

بود  یزیبود که اومد و جلوم رو گرفت؛ اما همون چ یچ لشیدل دونستمینذاشت برم. نم اوشیحال باشم که سخوش دیاالن با هرچند

 .خواستمیکه م

*** 

 :گفتیو با ذوق م گشتیبرم یهر از گاه اسی. میشام نشسته بود زیم سر

 .یحالم که نرفتخوش یلیخ ناز،یآ یوا -
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 .مون گرفته بودمن و رهام خنده گهیحرف رو زد، انقدر گفته بود که د نیبار همز دها شتریب باًیتقر

دستش  یبزنه دستم رو رو یخواست حرف اسیسرش رو باال گرفت، تا  یافتاد که شاک اوشیسمتم برگشت. نگاهم به سبه اسی

 :گذاشتم و آروم گفتم

 :متوجه شد و با خنده گفت اسیاشاره کردم که  اوشیکه نرفتم و نامحسوس به س یحالخوش یلیخ اس،ی دونمیم -

 .بگم گهید زِیچ هیآهان. نه، من خواستم  -

 :انداخت و گفت اوشیبه س یبا شک نگاه برگشت

 ...قراره ناز،یداداش، تو و آ -

 .سمتِ رهام برگشتمو به سرفه افتاد. نگران به دیرهام پر یرو کامل نزده بود که غذا تو گلو حرفش

 شد؟ یاِ، چ -

 .رفت اسیبه  یاغره. در همون حال چشمدیو سر کش ختیآب ر وانیل یبرداشت و پارچ آب رو برداشت، تو زیخ

 :و گفت دیرو عقب کش یرو کنار گذاشت، صندل وانیل

 .کارت دارم ؟یایبا من ب شهیم اسی -

 .انداخت، از جاش بلند شد و همراه رهام رفت یو متعجب به جمع نگاه جیگ اسی

 .دمیشدم؛ هم هول شدم و هم خجالت کش یحال هی اوش،یشدن سالن و تنها موندن من و س یالخ با

 زدیبه غذا بود و پلک نم رهیتو فکره؛ چون خ قی. مشخص بود عمکردیم یدستش با غذا باز یبود، با قاشق تو نییسرش پا اوشیس

رو  یبد یکنارش خورد و با صدا وانیبه ل اوشیدستِ س که میخورد یتکون بد اوشیمحکم در، هم من و هم س دنیکوب یکه با صدا

 .شکست نیزم

 :دستپاچه و نگران جلو اومد سارا

 .محکم در رو ببندم خواستمیبه خدا اشتباه شد، نم دیآقا ببخش ،یوا -

اسش به کارش شده بود رو تو دست گرفت. مشخص بود حو یخون یکم زیم یزیت یو لبه وانیرو که بر اثر خوردن به ل اوشیس دستِ

سمتش هام تو هم رفت. از جام بلند شدم و بهرو که گرفت، ناخودآگاه اخم اوشیاما دستِ س ه؛یدستپاچگ یو کاراش از رو ستین

 .رفتم

 :گفتم تیو با جد ستادمیسرش ا پشت

 .اریعقب و برو از تو آشپزخونه چسب زخم ب ایسارا، ب -
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 :گفت یاز جاش بلند شد. آروم و جد اوشیسکه  دیدو رونیب یحرف چیهیعقب اومد و ب عیسر

 .ستیبه چسب زخم ن ازی. نستین یزیچ ناز،یآ -

 .بره که دستش رو گرفتم خواست

 .نه -

 .سمتم برگردوند. دستش رو باال گرفتم و زخمش رو نشون دادمرو به سرش

 زخمه؟ -

 .ادیبگم عاقد ب خوامیم -

اما نگاهش مثل  ه؛یچقدر جد نمیهاش زل زدم تا ببسرم رو باال آوردم و تو چشمزده شد، شوکه شدم. متعجب  مقدمهیکه ب یحرف از

 .بود یجد شهیهم

 :تمام لب زد تیبزنم که با جد یحرف خواستم

 .دائم -

 :سمتم اومد و چسب زخم رو به طرفم گرفت*ـسخ شده تو چشم هاش نگاه کردم. سارا وارد سالن شد و بهمـ

 .خانوم دییبفرما -

 :چسب رو ازش گرفت و گفت اوشیکنم. س یشده بودم که نتونستم حرکت اوشینگاه سمات  انقدر

 .یبر یتونیم -

 .انداخت زیم یچسب رو رو اوشیرفت و س رونیب سارا

 .چسب زخم نگه داشتم یرو رو نگاهم

 ؟یچرا ساکت -

 :لب زدم آروم

 .رمیگیآرامش رو ازت م یگفت -

 .مکث کنم هیچندثان یپهلوم نشست، باعث شد برا یکه رو دستش

 :گفت که

 .ادامه بده -
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 .داد مهیتک زیم یحرکت برگردوندم و به لبه هیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و با  کامل

 .هاش رو درست کنار گوشم متوقف کردآورد و لب نییالل شدم. سرش رو پا یواقع یم حبس شد و به معن*ـنهـیتو س نفس

 .رهیگیمش رو ازم مهنوزم رو حرفم هستم. وجودت آرا -

 .نمشیکردم و کمرم رو به عقب فرستادم تا بب زیرو از پشت حائل م دستام

 ؟یعقد کن زهیریکه آرامشت رو بهم م یکس یخوایپس چرا م -

 :گفت آورد،یکه قلبم رو به لرزه درم یآروم، جور یکم عقب برد و با لحن یلیرو خ سرش

 .کنم تیخودم رو اذ خوامیتو فکرکن م -

 با بودن کنار من؟ -

 .با بودن تو -

 اونم با من؟ ؟یخودآزار -

 .اونم با تو -

 :گفتم طنتیلبم نشست و آروم و با ش یرو یمی. لبخند مالاومدیبحث خوشم م نیاز ا داشت

 .بخشهبا من لـ*ـذت یخودآزار -

 .م حبس کردم*ـنهـیو نفسم رو تو س شدم، چشم هام رو بستم یحال هی. دیکش یقیگردن فُرو برد و نفس عم یرو تو گود سرش

 :دیچیآرومش تو گوشم پ یصدا

 .دیشا -

 .عقب رفت قدمهیرو از دورِ کمرم باز کرد و  هاشدست

 .برو اتاقت ،یچیه -

 :که تو صدام بود گفتم یجانیه با

 ؟یگفت یخب بگو چ اوش،یس -

 :گفت یو جد دیزخمش کش یجا یرو تو هم کرد و دست راستش رو رو هاشاخم

 .گهیبسه د ناز،یآ -

 .بخشهبگه قبول کرده که بودن با من لـ*ـذت خوادی. مغرور! نمدمیکوب نیحرص پام رو به زم با
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 .بردم و دستش رو گرفتم شیرو برداشتم و دستم رو پ زیم یباز شد. چسب رو شمیفکر ن نیا با

 .بده من -

 .دیرو عقب کش دستش

 .زنمیخودم م ست،یالزم ن -

 :دوباره دستش رو گرفتم و گفتم ظیو با غ دیتو هم کشرو  هاماخم

 .ادیدستت رو بده به من، داره خون م -

توجه نکنم  زد،یم شمیکردم به نگاهش که داشت آت یشد. سع رهیبهم خ یجد شهیآروم و مثل هم یرو رد نکرد و تنها با نگاه دستم

 .و به کارم برسم

چسب رو  خواستمیدستش رو پاک کردم. م یبرداشت و خون رو زیم یرو از رو یاغذک. دستمالدیلرزیم جانیاز زورِ ه هامدست

 .چسب رو باز کنم تونستمیکه نم دیلرزیم یبزنم؛ اما دستام به حد

 :دستش رو ول کردم و گفتم هوایب

 ...من برم ضدعفو -

 .رو کامل نزده بودم که مچ دستم رو گرفت و مانع رفتنم شد حرفم

 .کنمیچسب رو بزن. بده خودم بازش م همون خوادینم -

 .سمتش برگشتمانداختم و به یدادم و به اطراف نگاه رونیب یسختمتوجه لرزش دستم شده بود. نفسم رو به یعنیخدا،  یوا

 :هاش انداختم و گفتمآروم به چشم ینگاه

 .کنمیخودم باز م -

 یزخم گذاشتم و با انگشت اشاره، چندبار رو یروم چسب رو روهام رو گرفتم و چسب رو باز کردم. آلرزش دست یجلو یسختبه

 .که بچسبه دمیچسب کش

 .دیو رهام برو خر اسیفردا با  -

 :که گفت دینگاهش کردم که انگار منظورم رو فهم جیرو باال گرفتم، گ سرم

 .عقد یبرا -

 :تکون دادم و گفتم نیم گرفت. سرم رو به طرفخنده یچرا؛ ول دونمینم
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 .انجام بدم یعقد دیکه بخوام خر دمینشن یازدواج شنهادیمن پ -

 :هام دوخت و گفتآلودش رو به چشمو اخم یخوردم. نگاه جد زیجلو اومد، عقب رفتم که به م قدمهیو  دیرو تو هم کش ابروهاش

 رو دادم؟ شنهادمیمن پ -

 :تو صدام گفتم یزدم و با ته خنده یاخنده تک

 .تعقد موق یبرا یآره، ول -

 .گمیقبل رو م قهیچنددق -

 .ارزهیبه امتحانش م یول ره؛یگیم رو مپاچه عیکه سر جنبهیب نیکنم. هرچند، ا تشیاذ کمیداشتم  قصد

 :گفتم طنتیش با

 ؟یخوایجواب م یزود نیبه هم یقبل گفت قهیچند دق -

تا  یتر برخورد کننرم کمی شهیم یدرهمه. خب چ خدا شهیهات بره که همبه قربون اون اخم نازیآ یتو هم رفت. آ شتریب هاشاخم

 .بکشم رونیزبونت ب ریزور حرف از زمن مجبور نشم به

 .من ثابت کرد ینگاهش رو به اطراف گردوند و در آخر رو د،یلبش کش یشستش رو گوشه انگشت

 .تا فردا صبح فکرات رو بکن -

خسته  گفتمیگفت؟ تا فردا؟ نموند وگرنه بهش م یچ نیمات موندم. ا شیخال یمحکم ازم دور شد. به جا یهارو زد و با قدم حرفش

 .یهمه وقت داد نیکه ا ینش

 .کنم تیرو اذ اوشیس کمی خواستمیقبولم بود فقط م ست،یاز خدا و خودم که پنهون ن یپنهونه؛ ول اوشیاز س هرچند

 :به من انداخت و گفت یباحرص نگاه اسی

 .کشهیهم من رو و هم تو رو م میهنوز نرفت نهیبرگرده بب اوشیس . به خدانازیآ گهید بلند شو د -

 :گفت اسیسمتمون اومد و رو به حرفش سارا با عجله به نیبا ا زمانهم

 .منتظرتونن نیخانوم، آقا رهام گفتن تو ماش -

 :گفت خورد،یکه داشت از دستِ من حرص م یدر حال اسی

 .مرض اعصاب نگرفتم دهیورپر نیگل گاوزبون درست کنه تا از دست ا کمیمن  یبگو برا یربعدشم به ز اد،یسارا برو به رهام بگو ب -

 .از بازوم گرفت که آخم دراومد یزیر نشکون
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 .رونیگفت و رفت ب یچشم سارا

 :با درد گفتم دمیخندیکه م یحال در

 .یبازوم رو کبود کرد اس،یدستت بشکنه  یآ -

 :گفت یابا لحن عاجزانه هویبهم رفت و  یچپچپ

 .ادایم اوشیاالن س م،یبر ایتو رو خدا ب ناز،یآ -

 :پله نشستم و ابروهام رو باال انداختم نیسوم یرو

 .دیخر میبا هم بر ادیب دیهم با اوشی. خوِد سخوامینچ نم -

 :گفت یک. در سالن باز شد و رهام با توپ پر داخل اومد و در رو نبسته، شاو کنارم نشست دیکش یکوتاه غیحرص ج با

 .دیمن رو تو گرما نگه داشت ساعتههی گه؟ید دیایچرا نم -

 :به من اشاره کرد و گفت اسی

 .ادینم گهیم -

 .رو گرفت تشیعصبان یتعجب جا اس،یحرف  نیبا ا رهام

 ؟یمگه قبول نکرده بود ؟یچ -

 :پا رو پا انداختم و گفتم لکسیر یلیخ

 .اسیبا  ایازدواج کنم نه با تو  اوشیبا س کنمیخب من گفتم قبول م یآره، ول -

 :گفت ظیبا غ اسیانداخت که  اسیبه  یبا شک نگاه رهام

 د؟یبره خر اوشیبا س خوادیم گهیخانوم م -

 :با خند رو به من گفت رهام

 .گهیو هزارجور کارِ د یکن شیو هم آرا دیخر یبر دیو االن ساعت ده. تو هم با ادیساعت هشت شب عاقد م ناز،یدِ بلندشو آ -

 :باال انداختم و گفتم یاشونه

 .ادیب اوشیتا خود س رمینم یی. من گفتم جاادیبه من چه. خب به خان داداشت بگو زودتر ب -

 ام؟یب یچ یمن برا -
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هاش بود و دست ستادهیسرِ رهام، کنار در سالن ادرست پشت اوشی. سمیسرعت از جامون بلند شدبه اسیمن و  اوش،یس یصدا با

 .هاش طبق معمول تو هم بودبـرده بود و اخم بشیرو تو ج

 :آروم گفت اسی

 .ریبگ لیبفرما تحو -

 :گفتم اوشیرو به س اس،یبه  توجهیب

 .دیخر میکه بر یایب -

 :ابروش رو باال داد و با تعجب گفت یتا

 با من؟ -

 :رفتم و گفتم سمتش

 .آره، با تو -

 :گفت یو جد دیرو تو هم کش هاشاخم

 .برو اسیخودت با رهام و  ام،ینم ییمن جا -

 .رمیاصالً نم ایبا تو  ای. رمینم ییمن جا -

 :گفتم ظیغ با

 ...مگه حمام داماد که -

 :دیلب غر ریعقب رفتم. زقدم هیسمتم برگشت که الل شدم و به چنان

 !ببر صدات رو -

 :دیچیضا پمحکمش تو ف یکه صدا دیدر سالن رو محکم بهم کوب اوشیانداختم. س نییرو پا سرم

 .ادینخواست نم ادی. خواست مدیخر دیبر اسیرهام، با  -

 ی. خوب که با اون دخترهمیرفتیو با هم م اومدیاگه خودش م شدیم یتو گلوم نشست. چ ینیحرفش ناراحت شدم، بغض سنگ از

 ...با من یول رون؛یب رفتیتارا م ؛یریکبیا

خودم  یلوحساده نیبه ا یشخندی. ندیو باهات بره خر ادیوقت باون ،یزنیرو بهم مآرامشش  گهیبهت م نیا ناز،یآ یدار یدل خوش چه

 .زدم
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 :گفتم آروم

 .رمینم ییمن جا -

 :گفتم یآلودگرفته و بغض یبا صدا عیبزنه که سر یخواست حرف اسیها رفتم، پله سمتِبه

 .نگو یزیتو رو خدا چ اس،ی -

خور نگاهم دل اوش،یس دنیجلوش رو گرفت. برگشتم، با د یدم، خواستم در رو ببندم که دستها باال رفتم، وارد اتاق شاز پله تندتند

 :دیچیتو گوشم پ شیآروم و جد یرو گرفتم و برگشتم که تو اتاق برم که صدا

 .ستین یخبر دیاز خر ینبود نییپا گهید یقهیدقهیتا  -

 :برگشتم و گفتم زدهجانیه

 ...یعنی -

 :و گفت رو تو هم کرد هاشاخم

 .قهیدقهیفقط  -

 .هم باال اومد اسیاومدم که  نییها تندتند پا. از پلهدمیدو رونیتخت بلند کردم و ب یرو از رو فمیمضاعف ک ی. باذوقرفت

 :گفت طنتیزد و با ش یچشمک دیمن رو د تا

 .ایکن کاریمن چ یچارهیبا داداش ب یکلک خوب بلد -

 :و بـغـ*ـلم کرد و گفت دمیذوق خند زدم که با یرنگلبخند کم زدهخجالت

 .داداشم بشم یمن قربون عروس خجالت یآ -

زده عقب وحشت ن،یبوق بلند ماش یتو دلم آب شد؛ اما با صدا یشرکت قندساز هی چیکه ه لویلوکیداداشم، ک یلفظ عروس خجالت از

 :رفتم و گفتم

 ؟یایتمام شد، تو نم قهیدقهی یوا یا -

 :نه تکون داد و گفت یشونهبه ن یبا خنده سر اسی

 .نه، تو برو -

 .رهینم گهیداخل و لج کنه که د ادیب اوشیو هر آن ممکنه س ستیوقت ن دمید یول اد؛یاصرار کنم که ب خواستم

 .دمیدو رونیکردم و ب یخداحافظ
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 .نشسته بود نیدرهم تو ماش یهابود و خودش هم با اخم ستادهیدر عمارت ا یروروبه اوشیس نیماش

 .سوار شدم عیسر م،یدیکه رس نیهام رو باال بردم. به ماشقدم رعتس

 .اومد روتیحرکت کرد و از عمارت ب یحرف چیه یهم ب اوشیس

*** 

 .تر بود، نگاه کردمتا پشت زانوهام بود و از جلو کوتاه شیتو تنم که از پشت بلند درنگیسف یمانتو به

 :با ذوق گفت اسی

 !هیعال تقهیخدا سل! بههیمانتو عال نیا ناز،یآ یوا -

 .برگشتم اسیسمتِ گرفتم و به نهییلبم نشست. نگاهم رو از آ یرو یحرفش لبخند گشاد نیا با

 .ستیمن ن یقهیسل نیاما ا -

 :آورد و با شک لب زد نییپا دیصورتش آروم و با ترد یرو از جلو کردیو شالم رو که داشت نگاه م دیاز کار کش دست

 ؟یپس ک -

 :تخت انداخت و بلند گفت یشال رو کنارش رو زدهرتیبزنم ح یمن بخوام حرف نکهیز اا قبل

 مانتو رو انتخاب کرده؟ نیا اوشینگو که س -

 .یکنیهمه رو شوکه م یایم یحرکت معمول هیکه تا  یکه انقدر خشن اوشیقربونت بشم س یم گرفت. آالعملش خندهعکس از

 :نگاه کردم و گفتم اسی یگرد شده یهاخنده به چشم با

 کجاش تعجب داره؟ نیانتخاب کرده، ا اوشیدختر؟ خب س یکنیم یجورچرا چشمات رو اون اسی -

و برد سمتِ مغازه  دیدستم رو کش اوشیکه س یا. انگار هنور باورش نشده بود. البته خودمم اون لحظهکردیباز فقط نگاهم م یدهن با

 .دممانتو رو بخر کم تعجب نکر نیو گفت ا

 :که ذوق داشت، گفت یتخت بلند شد و با لحن خاص یاز رو عیسر اسی

 .خبر رو به رهام بدم نیا دیمن با یوا -

 :گفت رفت،یسمت در مهمون حال که به در

 .انیها ممهمون گهید ساعتهیتو هم آماده شو که تا  -

 :سمتش برگشتم و گفتمبه عیکه سر رونیبره ب خواست
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 ...خو شیعقد آزما یرامگه ب اس،ی یراست -

 :و گفت دیحرفم پر تو

 .عاقد پدرِ دوسته رهام بود و قبول کرد ست،ین ازین -

 :افتاده باشه، گفت ادشی یزیکه برگشت و انگار که چ رونیبره ب خواست

 تو خونتونه؟ ای شتهیت پشناسنامه ره،یم ادمیبپرسم  خوامیاز صبح تا حاال م یراست -

 :زدم و گفتم یشخندین

بودن، اون روز  فمیتو ک شهیرو بذارم. هم یوقت شناسنامه و کارت ملندزدتم، اون یزور تو خونه نگه داشتم که کسمن خودم رو به -

 . آوردم همرام بود نجایا اوشیهم که س

 :به روم زد و گفت یمهربون لبخند

 ...خوبه پس -

 :زد و گفت یچشمک

 .آماده شو -

 :زده بلند گفتوحشت بارنیکه ا رونیخواست بره ب باز

 !لباس عروس -

 :ابروم رو باال دادم و گفتم یتا متعجب

 !لباس عروس؟ -

 .فردا یبرا گه،یآره د -

 فردا مگه چه خبره؟ -

 :بهم رفت و گفت یچپچپ

 .اوشیتو و س یعروس گهیمنه، خب معلومه د یعروس -

 :بلند گفتم زدهرتیح

 م؟یریهم بگ یمگه قراره عروس -

 :گفت داد،یهاش رو تو هوا تکون مکه دست ید و در حالرو باز کر در
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 .آماده شو. منم برم آماده بشم ست،یبپرس، فقط االن نه، وقت ن اوشی. برو از خوِد سدونمیمن نم -

قد  رهیتیآب یکردم، برگشتم شلوارل یکرد آماده شو. پوف دیبرم که تأک اوشیس شیپ خوامیم دیرفت و در رو بست. انگار فهم رونیب

 .دمیرو پوش ینود

 ادیدرب یصورتم از حالت عاد نکهیدر حد ا یول یااما بلد بودم، نه حرفه کردم؛ینم شیآرا ادینشستم. ز شیآرا زیم یصندل یرو

 .تونستمیم

 .دمیلب کش یکه عاشقِ رژ قرمز بودم، پررنگ رو شهیصورتم زدم؛ اما مثل هم یکم و دخترونه تو شیآرا هی

 .شت سرم بست و جلوش هم فرق وسط زدمپ یدم اسب موهامم

 .لبم نشست یرو یم نگاه کردن. لبخندکرده شیکه تمام شد، عقب رفتم و به صورت آرا کارم

 .اومدیتو چشم م شتریدرشتم که با رژ قرمز ب یهاو لب دادیتر نشون مخاطر خط چشم درشتدرشتم که به یهاچشم

 .بودم، برداشتم و به خودم زدم دهیکه تازه خررو  یخودن فرستادم، عطر یبرا یا*ـوسهبـ

بودم که  اوشیعطرِ تلخ و مردونه س یمن هنوز عاشق بو ی. بوش خوب بود؛ ولدمیکش یقیبالـ*ـذت نفس عم د،یچیپ مینیکه تو ب بوش

 .رمیجون خودش آخر ازش کش م

 .اضافه رو جمع کردم لیوسا عیبه هشت بود. سر قهیساعت نگاه کردم؛ پانزده دق به

 .م گرفتاون لحظه خنده یادآوریش درآوردم که ناخودآگاه با رو از تو جعبه میمشک یسانتپاشنه ده یهاکفش

*** 

 .شهیهمه گشتن تو بازار خسته م نیکم داره از اانداختم که مشخص بود کم اوشیبه س ینگاه

 .برگشت سمتمبه هویش رفتم که آلود و کالفهاخم یچهره نیا یدلم قربون صدقه تو

 .تر بشهرنگهاش کملبم نشست که باعث شد اخم یرو قیروم رو برگردوندم، لبخند عم نکهیا یجا به

 :دیپرس آروم

 مونده؟ یاگهید زِیچ -

 :اشاره کردم و گفتم یمغاره کفش به

 .آره، کفش -

به  ییطال نیبود و جلوش نگ یاد؛ مشککفش افت نیسمت مغازه رفت. تا وارد شدم نگاهم به اولبه یحرف چیه یتکون داد و ب یسر

 .شکل دوتا قلب تودرتو بود



 

 
247 

 نیاز همچ الیمشخص بود که از اون چرب زبوناست و واو شافهیسمتمون اومد. از قدستم رو گذاشتم روش که فروشنده به آروم

 .ازشون متنفره اوشیکه مطمئن بودم س یتیشخص

 :گفت ییروخوش با

 .دییسالم، بفرما -

 :که دست گذاشته بودم روش اشاره کرد و گفت یو به کفش میبد یجواب نداد اجازه

 .پاخورش حرف نداره دهیخانوم، کار جد هیمدل عال نیا د،یخوایمدل رو م نیا -

 .و رفت ارمیپاتون رو ب زیتا من سا دینیبش شما

 .کردیپسرِ نگاه م یخال یم بود و به جاهاش تو هانداختم. بله اخم اوشیس یبه رو دیرو غنچه کردم و نگاهم رو با ترد هاملب

 .گذشت پسرِ اومد قهیکنارش نشستم. چنددق یصندل یبزنم. رو ینکردم حرف جرئت

 :رو جلوم گرفت هاکفش

 .آوردم براتون رو 36 و رفتم الٔ  بدون سو نیبرا هم اومدیبه نظر م کیکفش کوچ یپاهاتون از تو د،ییبفرما -

 .از دستم افتاد فمیها رو ازش گرفتم که کفشدادم و ک لشیتحو یمصنوع لبخند

 .خم شدم که بلندش کنم، پسر خم شد و بلندش کرد که چون دستم رو جلو برد بودم، دستش به دستم خورد تا

 .زور قورت دادمافتاد. آب گلوم رو به اوشیس یگره شده یهاهمون حالت خم شده، چشمم به مشت تو

 :رو از دسته پسره گرفت و با تحکم گفت فیشم کبا خ اوشیزمان سنشستم که هم صاف

 .پاشو ناز،یآ -

 .سمتم گرفترو به فیک کرد،یدرهم به پسرِ نگاه م یهاکه با خشم و اخم یدر حال اوشیاز جام بلند شدم، س سرعتبه

 :ازش گرفتم و گفتم عیسر یلیرو خ فیک

 .میبر -

اما پسره که انگار اجلش اومد بود با  رون؛یب میکه بر می. برگشتاوردهی پسره نبه سرِ ییبال اوشیتا س رونیب میزود بر خواستمیم فقط

 :بلند گفت ظیغ

 ...چرا دیستین داریشما که خر -
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سرعت بازوش رو گرفتم و با برداره که به زیسمتش خسمتش برگشت و خواست بهضرب بهبه اوشیکامل نشده بود که س حرفش

 :گفتم یشیلحن پر از تشو

 .ولش کن اوشیخدا ستو رو  -

 :دیلب غر ریز اوشیبود عقب رفت. س دهیکه انگار ترس پسره

 ...یکهیمرت -

 .اومد رونیرو ادامه نداد، برگشت و دستم رو گرفت و ب حرفش

*** 

 .گذاشتم و پام کرد نیزم یها رو رواومدم. کفش رونیکه به در خورد، از فکر ب یاتقه با

 .تو ایب -

 .و شالم رو سرم کردم ستادمیا نهییآ یجلو زمانهم

و شلوار  رنگیاسی یمجلس کیشده بود شدم. با تون شهیاز هم باتریز شیش که با آراچهره خیم آنهیداخل اومد.  اسیباز شد و  در

 .قشنگ بود شهیهم مثل هم پشیبود، ت دهیکه پوش یرنگیکتون مشک

 :گفت یبه روم زد و با لحن مهربون یشد، لبخند وارد

 !عروسک یناز شد چقدر -

 .رنگ داشت رو جلوم باز کردکم یو صورت رنگیاسی یهاکه گل یرنگدیبه روش زدم. جلو اومد و چادر سف یلبخند

 :قشنگ بود که به وجد اومدم و با ذوق گفتم انقدر

 !اسیچقدرِ نازِ  ،یوا -

 :و گفت لبش نشست یرو یسرم گذاشتش و لبخند تلخ یرو تو هوا چرخ داد و آروم رو چادر

به زنش.  دهیچادر رو م نیا د،یهر کدومتون زودتر ازدواج کن گفتیو رهام م اوشیمامان به س شهیکه هم گهیمال مامانم بود، رهام م -

 ...حرف رو مامان نیقدر بزرگ بودم که ادوست داشتم منم اون یلیخ

 .دمیهاش درو ادامه نداد. هجوم اشک رو تو چشم حرفش

 

 :گفتم طنتیو با ش دمیش رو بـ*ـوست نگه داشتم و بـ*ـغلش کردم، گونهدس هیرو با  چادر

 من که قراره زنِ داداش بداخالق تو بشم؟ یبرا یکنیم هیگر یاالن دار -
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 :خنده عقب رفت و گفت با

 .هم داره هیوهلل گر -

 :زد و گفت یلبخندمن  دنیوارد شد. با د یبه در خورد و زر یانثارش کردم که تقه «یاوونهید»و  دمیخند

 .هردوتون دیماه شد کهیت هیماشاءاهلل خانوم. ماشاءاهلل  -

 :به روش زدم یمهربون لبخند

 .جونم یزر یمرس -

 :گفت و بعد فوت کرد سمتم و گفت یزیچ هیلب  ریز

 .عاقد اومده ن،ییپا دیای. خانوم، آقا گفتن که بدیشاءاهلل که خوشبخت بشان -

 :سمتِ در رفت و گفت اسی

 .دنبالش ادیداداشم ب دیبا اد،ینم ییتنها نازی. خودِ آمیبر ایب یزر -

 .باال ادیب کنهیو مجبورش م اوشیبه س دهیم ریانقدر گ رهیاالن م اسی دونستمیرفت. م رونیبزنم، ب یخواستم حرف تا

 :نشم. آروم گفتم زدهجانیکردم ه یدادم و سع رونیبه در خورد. نفسم رو آروم ب یانگذشته بود که تقه قهیشد. چنددق نمیهم و

 .تو ایب -

دوخت وشلوار خوشو بعد خودش با اون کت دیچیفضا پ یتو کرد،یعطر تلخش که بدجور مسـ*ـتم م یباز شد. قبل از خودش بو در

 .قرارگرفت دمید یبود، تو دهیکت پوش ریز یدرنگیسف راهنیکه پ یمشک

 .کنه وونهید خوادیرسماً من رو م نیخدا، ا یوا

قصد شکستنش رو  کدومچیفرما بود و هحکم نمونی. سکوت بکردینگاهم م رهینگاهش قفل شد. خ یرو باال آوردم که نگاهم تو سرم

 زیم یاز رو یکاغذخم شد، دستمال هویمکث کرد و  هیچندثان ستاد،یروم اتا باالخره قدم به سمتم برداشت. درست روبه م،ینداشت

و با تحکم  دیهاش رو تو هم کشبزنم، اخم یسرم گذاشت. سرم رو جلو بردم. تا لب باز کردم، حرف توم پشدستش رو آر هیبرداشت. 

 :گفت

 .و بذار کارم رو بکنم نیپس آروم بش رون؛یب یبر ذارمیرژ نم نیبا ا -

شدم. دستمال رو دور انگشت  رهیخ زد،یبرق م یچرا؛ ول دونستمیکه نم رنگشیاقهوه یهاکلمه الل شدم. تو چشم یواقع یمعن به

 .ش رو پاک کرد و بعد عقب رفتهمه باًی. تقردیلـبم کش ینرم رو یلیو خ دیچیش پاشاره

 .میحاال بر -
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 .کنهیتازه رژمم پاک م چ؛یه یخوشگل شد گهیدادم. نم رونیحرص نفسم رو ب با

دستش رو جلو آورد و دستم رو  هوایاز کرد و ب. در رو بستادمیسرم درست کردم و رفتم کنارش ا یسمتِ در، چادر رو رو رفت

 .محکم گرفت

 .نبود، برعکس آروم بود یزمان برگشت. نگاهش جدکردم که هم ینگاه رخشمیو به ن برگشتم

 :لب زد آروم

 م؟یبر -

 .میبر -

*** 

 اوش،یس یکنندهعطر مسـ*ـت یوبخونم؛ اما ب خواستمیقرآن. م یهاهیروم گرفتم و نگاهم رو دوختم به آروبه تیرو از جمع نگاهم

 :. عاقد بلند گفتکردیش نگاه مشدهگره یهابود و به دست نییبهش انداختم. سرش پا ینگاه نهیآ ی. از توکردیم موونهیداشت د

 خرسند؟ یشروع کنم آقا -

 :سرش رو باال گرفت و گفت اوشیس

 .دییبله، بفرما -

 :باز کرد و گفتجا شد، دفترِ جلوش رو جاش جابه یتو عاقد

 .به نام خدا ن،یو شاهد نیحاضر یپس با اجازه -

 :قرآن رو خوند و بعد بلند شروع کرد خطبه رو خوندن هیآ اول

 اوشیس آقای و نازنامداریآ خانم سرکار محترمه یدوشیزه بین همیشگی و دائم ازدواج عقد ،سمانیآ پیوند ،میمنت و مبارکیبه  -

 و دائم زوجیت عقد به را شما وکیلم بنده آیانامدار،  نازیآ خانمِ سرکار مکرمه محترمه یوشیزهد. ددگرمی اجرا و منعقدخرسند 

 مهریه و نبات شاخه یک ،دانشمع جفت یک ،آینه جام یک د،یمج اللهکالم جلد یک مهریه و صِداق به دخرسن اوشیس آقای همیشگی

 دِین مُکَرّم زوج ذِمه به تماماًکه  نایرا اسالمی جمهوری در رایج آزادی بهار تمام طالی سکه 200 تعداد به بقیه و لعقداضمن معین

 ؟وکیلم بنده آیا. درآورم ،بوده طرفین توافق مورد که شروطی و داشت خواهند تسلیم عالی سرکار به عِندَالمُطالِبِه و است ثابت

 :دیچیفضا پ یتو اسی یصدا

 !نهیعروس رفته گل بچ -

 :تگف یبا لحن شوخ عاقد
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 ؟یچ یبرا خوادیگل م ده،یعروس خودش گل رو چ -

 :گفت اسیکه دوباره خطبه رو خوند. بار دومم  دنیحرفش خند نیبه ا همه

 .ارهیعروس رفته گالب ب -

 :گفت طنتیسوم جلو اومد و با ش یدفعه و

 .خوادیم یرلفظیعروس ز یحرف به ضرر داداشمه؛ ول نیا -

 :گفت طنتیگوشم با شپام گذاشت و آروم دم یرو یتمام بهار یخودش سکه اسیزدم.  یلبخند ارم،یسرم رو باال ب کهنیا بدون

 .نبود ادشیوگرنه خودش که  دم؛یمن خر د،یرو هم داداش خشکم نخر نیسکه. ا کی س،یچقدر خس ینگ -

 .. عاقد دوباره خطبه رو خونددمیخند زیحرفش ر نیا به

ش عقد کردم. محمد افتادم. آخ که اگه بفهمه، بدون اجازه ادِی لحظههیرو باال گرفتم. واسه قرآن گرفتم، سرم  یهاهیرو از آ نگاهم

 !درکم کنه دیبدون اون عقد کنم. کاش اگه فهم شدمیبود! کاش مجبور نم نجایکاش ا

 لم؟یعروس خانوم وک -

 رونی. نفسم رو بکردیداشت نگاهم م بارنی، انبود نییسرش پا گهینگاه کردم. د اوشیبه س یرچشمیعاقد به خودم اومدم. ز یصدا با

 :دادم و آروم لب زدم

 .بله -

شروع کرد به خوندن  یکه عاقد بدون مکث اوشیها بلند شد. خواستم برگردم سمتِ سزن دنِیکشدست و کِل یم، صدا«بله»گفتن  با

 .جذابش چشم دوختم رخمی. برگشتم و به ناوشیس یبرا بارنیا یخطبه؛ ول

محکم و  یسکوت و در آخر با همون صدا هی. چندثانمیبرگشت که چشم تو چشم هم شد اوشیزمان سطبه رو که خوند، همخ عاقد

 :بلند گفت شیجد

 .بله -

 .رو خوند؛ اما هنوز نگاهمون تو هم قفل بود یقرآن یهیلبم نشست. همه دست زدن و عاقد آ یرو یلبخند یرارادیغ

 .داد رونیب یکه حس کردم نفسش رو به سخت رمین و مجبور شدم نگاهم رو ازش بگکه دفتر عقد رو آورد یالحظه تا

 :بلند گفت اسیکه  کیتبر یجلو برا انیها خواستن ببه عاقد. مهمون میو دفتر رو دوباره برگردوند میکرد امضا

 ...ها رو اول بندازن. حلقهلحظههی لحظه،هی -

 :اومد رونیب از ادیدادوفر یکامل نشده بود که صدا حرفش
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 .سشدهخراب نیگفتم ول کن، خواهرم تو ا ناز؟یولم کن گفتم. آ -

 .برگشتم سمتِ در سالن. همه نگاهشون به سمتِ در سالن برگشت زدهوحشت

 .ادیفر یشدت باز شد و صداهاش تو هم بود. از جاش بلند شد. در عمارت بهنگاه کردم که اخم اوشیبه س زدهوحشت

 .نازیآ -

 .به سمت محمد بره گرفتم خواستیرو که م اوشیس یاز جام بلند شدم و بازو دهزوحشت

 :شدم. آروم لب زدم رهیبه محمد خ زدهجانیآلود و هاشک ینگاه با

 .محمد -

 :محمد رو گرفت و گفت یبازو دیسع

 .رونیبرو ب ایب -

 .بودم چنگ زده اوشیس یتمام حواسِ محمد و نگاهش به دستِ من بود که به بازو اما

 .دینگاهش رو باال آورد و به من نگاه کرد. نگاهش پر از شک بود و ترد دیترد با

 :دیبه اطراف انداخت و پرس یبا شک نگاه آروم

 چه خبره؟ نجایا -

 !به حال من یکه اگه بفهمه، وا یشد. وا یدلم خال توی الشٔ  سو نیا با

 :دیچیسالن پ یدادش تو فضا یصدا

 چه خبره؟ نجایگفتم ا -

 :محکم و بلند به سمتم اومد، داد زد یهارو پس زد عقب و با قدم دیسع

 چه خبره، ها؟ نجایا نازیآ -

 .هام زل زدکند، با خشم تو چشم اوشیس یرو محکم گرفت و از بازو دستم

 :گفت یفوق خشن و عصب یصدا با

 ...ای یزنیحرف م ای ناز،یآ -

 :دیپر اوشیتو حرف س تیبرگشت و با جد اوشیس

 ؟یچ ای -
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 :گفت ظی. محمد باغگردوندمیهردو م نیبودن و من وسطشون بودم. نگران نگاهم رو ب ستادهیهم ا یروروبه قاًیدق

 .رسمیبعد به حساب تو هم م سا،یبا تو حرف نزدم. تو فعالً عقب وا -

 .زدبه شدت دستش رو پس  اوشیزد و خواست به عقب هُلش بده که س اوشیس ینهیسـ*ـ یرو رو دستش

 :نگاه خصمانه، آروم رو به محمد گفتم نیقطع ا یو برا اوردمی. طاقت نکردنینشسته به هم نگاه مخونبه یبا نگاه هردو

 .دمیم حیرو برات توض یچمحمد همه -

 :ضرب سرش رو برگردوند سمتم و با حرص گفت به

 چه خبره؟ نجایکلمه، ا هی. فقط خوامیفعالً نم یعنی خوام؛ینم حیمن توض نازیآ -

 :رفت باال و داد زد صداش

 ه؟یچه وضع نیا -

 .عقد اشاره کرد یهام و سفرهلباس به

 :گفتم آروم

 .بهت محمد؛ فقط آروم باش گمیم -

 :عقب رفت و گفت قدمهیرو از هم باز کرد،  هاشدست

 .باشه آرومم. من آرومم، بگو -

و در  کردیداشت خودش رو کنترل م اوشیبود که س نیوضع، ا نیا یها خوبزده بود. تن خی. از استرس تمام تنم زدیتندتند م قلبم

 .بمونه جورنیو تا آخرش هم میاریالبته اگه شانس ب داد؛ینشون نم یالعمل بدمحمد عکس یادهایبرابر داد و فر

 :محمد به خودم اومدم یعصب یصدا با

 !حرف بزن نازیآ -

. نه جرئتش تونستمیحرف بزنم؛ اما نم خواستمیسوق دادم. م کرد،یه اطراف نگاه مو کالفه ب یکه عصب اوشیرو به سمت س نگاهم

 .بهش بگم، در نبودش ازدواج کردم نکهیا یرو داشتم و نه رو

 :قدم جلو اومد و داد زد هی طاقتیب محمد

 ...نیآ -

 !میعقد کرد -
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 .من فرود اومد یگونه یال رفت و با شدت روکه دستش با دینکش هیزد، محمد ساکت شد؛ اما به ثان اوشیکه س یداد با

 .زیم یعقب رفتم و افتادم رو قدمهیش محکم بود که ضربه انقدر

 :کنترل داد زد رقابلیغ ینگران سمتم اومد. محمد با خشم اسی

 ها؟ گه،یم یچ کهیمرت نیا ناز؟یآ یکرد یچه غلط -

 :جلوش رو گرفت و داد زد اوشیآورد سمتم که س زیخ و

 !کنن شکهیتکهینحست رو تا ندادم ت کلیکنار اون ه بکش -

 :داد زد تیرو هل داد و باعصبان محمد

آقا.  یاومد رید یول ؟ینازیداداشِ آ یکه بگ ؟یمرد یبشه، ها؟ که بگ یسرت که چ یرو یتو عمارت من صدات رو انداخت یاومد -

 ؟یکه چ یاومد ت،سیبه بودنت ن ازی. االن که نینبود ،یبودیم دیکه با یاون موقع

 :هم متقابالً داد زد محمد

 .کـ*ـثافت ببرم یِتو یاومدم خواهرم رو از خونه -

 :زد و گفت یعصب یخندهتک اوشیس

 .االن زنِ منه؛ رسماً و قانوناً نازی. آرید یلیخ ،یاومد ریگفتم که د -

 :گفتم یو با لحن پر از خواهش ستادمیا ننشویسمتش، ب دمیدو اوردم،یحمله کنه که طاقت ن اوشیخواست به سمتِ س محمد

 !یخبر ندار یچیمحمد تو رو خدا. تو از ه -

 :زد و گفت یشخندین محمد

 اوشیگوشت خونده و سرش رو به سمتِ س ریز ییچه دروغا کهنیخبر دارم. از ا یعوض نیا یتک کاراچرا، اتفاقاً خبر دارم. از تک -

 :کج کرد و گفت

 ست؟یپدرمون و تارا مادرمون ن یکه عل نیره؟ اآ ،یرو بهش گفت یچهمه -

 :لب زدم ناباورانه

 !محمد -

 :برگشت سمتم و نعره زد تیباعصبان
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که زنش  ینیپدر ا یدونستی. میخبر ندار زیچچیتو از ه یخبر دارم؛ ول یچ. آره، من از همهدرمونیمحمد و مرگ! محمد و درد ب -

 آره؟ ه؟یک ،یشد

 :. آروم لب زدمآوردمیمحمد سر در نم یهابودم و از حرف جیگ

 خبر ندارم؟ یاز چ -

 :زد و گفت یپوزخند محمد

 .رو بپرس نی. انهیآها ا -

 :که از خشم قرمز شده بود، نگاه کردم که با حرص گفت اوشینگاه کرد. برگشتم به س اوشیس به

 .رونیرهام، همه رو بفرست ب -

 .رونیها برن بنزد، گذاشت مهمون ینگاه کرد و حرف تیزد. به جمع یشخندین محمد

 .که پشتش به من بود یجور ستاد؛یقدم برداشت، رخ به رخش ا اوشیآروم به سمتِ س یهاقدم با

 :سر به من اشاره کرد و گفت با

 یتونست دهنش رو با پول ببنده و بعد از اون خودش رو قات یکه عل هیکه پدرت همون سرگرد یلوح من گفتبه خواهر ساده -

 کرده؟ یعل یهایکارـثافتکـ*

 :و رو به من ادامه داد برگشت

راحت با چندبار  یلیش رفته بود هم بخره و خخونه شیتفت یرو که برا یسیبود که تونست با پول، پل یایقدر آدم عوضاون یعل -

 .مادرت رو رد کردن تیرفتن و اومدن، شکا

 .به محمد زل زده بود، نگاه کردم نیخشمگ یکه با نگاه اوشیمملو از اشک به س یبا نگاه زدهبُهت

 :بهم انداخت و گفت یخور نگاهدل محمد

 .میو بر ایبا من ب ای نیا شیبمون پ یخوایحاال اگه م -

بودم که  جیگ نیاز ا دم،یفهم اوشیکه در مورد پدر س یقتیاز حق شتریمحمد رو هضم کنم. ب یبودم و هنوز نتونسته بودم، حرفا جیگ

 نزده بود؛ اما چرا؟ یخبر داشت و به من حرف یچمه سال از همهه نیمحمد ا

 :گفتم یاگرفته یرو به محمد انداختم. آروم با صدا نگاهم

 ؟یچرا بهم نگفت -

 :گفتم یبلند یبا صدا خوردل
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 بهم؟ یچرا نگفت ست،یپدرمون ن یعل یدونستیتو که م -

 :متعجب گفت محمد

 ...ومن یخوای! تو واقعاً االن منازیآ -

 :لرزون داد زدم یو با صدا دمیحرفش پر وسط

و برعکس پدرم رو  ستیپدرم ن کردم،یم هیمن براش گر یکه گاه یاون عـ*ـوض یچرا نگفت ؟یبدونم چرا بهم نگفت خوامیمحمد م -

 .کرده ستینکشته و مادرم رو سربه

 :داد زدم هیگر با

 ها؟ ،یدونیم یمحمد؟ از ک یچرا نگفت -

 :گفت یا لحن مهربونآروم ب محمد

 ...بشه که ریخاطر خودت نگفتم. نخواستم ذهنت درگمن به نازیآ -

 :گفتم یگشاد شد و با لحن متعجب رتیاز فرط تعجب و ح هامچشم

 کجاست؟ ستیپدرمون کشته شده و مادرمون معلوم ن یخاطر خودم بود که بهم نگفت! به؟یگیم یچ یفهمیمحمد تو م -

 :و گفتم دمیشرو تو هم ک هاماخم

 من هم حق دارم بدونم؟ دیکه شا یفکر نکرد درصدهیچرا  -

چرا پنهون  دونستمیم دیتنگش بودم؛ اما باش گذاشتم. دل*ـنهـیس یهام رو روبزنه که نذاشتم. جلو رفتم و دست یحرف خواست

 .کرده، چرا به من نگفته

 :گفتم یالرزون و گرفته یبا صدا آروم

قبل از  ؟یاالن چ یبچه بودم؛ ول شیمن حق داشتم بدونم. درسته چندسال قبل بچه بودم، دوسال پ ،یحساب کن یمحمد با هر منطق -

 ؟یچرا بهم نگفت ؟یچ یسرباز یکه بر نیا

 :انداخت و گفت نییرو پا سرش

 .کنم رتینخواستم درگ -

 :هام زل زدچشم یرو باال گرفت و تو سرش

 .ارهیسرت ب ییبخواد هر بال ،یدیفهمیمانقدر خطرناک هست که اگه تو  یعل -
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 :انداختم و آروم گفتم نییبودم ازش. سرم رو پا ریگخاطر خودم بودِ که بهم نگفته؛ اما هنوز دلبه دونستمیم

 ...محمد؛ اما کنمیرو درک م تینگران -

 :و با تحکم گفت دیحرفم پر تو

 ...هم دم،یم حیرو برات توض یچمن خودم همه نجا،یاز ا میبر نازیآ -

 :دیچیفضا پ یتو اوشیس یپرتحکم و جد یصدا

 .بره ییبفرما؛ اما زن من حق نداره جا یبر یخوایبرا خودت نقشه نکش. م ره،ینم کجاچیه نازیآ -

 :رو بهم انداخت، با سر اشاره کرد به سمتِ خودش و گفت شیجد نگاه

 .نازیکنار آ ایب -

 :خشم قرمز شده بود، انداختم. آروم لب زدمبه محمد که از  ینگاه دیو با ترد دودل

 ...اما -

 .ورنیا ایگفتم ب -

درشت به سمتم اومد، مچ  قدمهیهاش تو هم بود. با به من انداخت. اخم ینگاهمیخوردم. محمد ن یکه زد، تو جام تکون بد یداد با

 :گفت یآلودحرص یدستم رو گرفت و با صدا

 .رهیجلوم رو بگ تونهینم یحدا چیو ه برمتی. من منازیآ میبر -

 رونیشدت از دستِ محمد بآورد سمتمون. مچ دستم رو به زیبا خشم، خ اوشیبود که س دهیقدم برداشت. قدم اول به دوم نرس هی

 .محمد که دو قدم عقب رفت ی*ـنهـیمن رو به عقب فرستاد و محکم زد تخت س د،یکش

 :داد زد محمد

 ...برو کِن ن،یبب -

 :رو باال گرفت و نعره زد دشیهاش رو بست، انگشت تهدچشم اوشیس

 .گهیشو د ! خفهسیه -

 :گفت یزیدآمیو تهد یرو باز کرد و نگاه مملو از خشمش رو به محمد انداخت و با لحن جد هاشچشم

 .حاال شرّت رو کم کن ،یو حرفات رو زد ی. اومدهیامروز کاف یامروز. برا یحرف زد یلیتو خ -

 :جلو اومد و گفتعقب قدمهیزد و  یپوزخند محمد
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 .نازیاما با آ رم؛یم -

 :دیراهش رو سد کرد و غر یسرعت جلوبه اوشیسمتم که س اومد

 !رونیگمـ*ـشو ب ،یاوردیسگم رو باال ن یتا اون رو -

 :نعره زد و

 .یکنیهم گورت رو گم م نازیبدون آ ،یاومد نازیبدون آ -

برم و بعد  ذاشتیم اوشیتنگ شده بود، انداختم. کاش س شیآغـ*ـوشش و مهربون یراآلودم رو به محمد که دلم باشک نگاه

 .برگردم

 .رفتم کردن،یو محمد که هنوز داشتن جروبحث م اوشیسمتِ س طاقتیب

 .رد نگاهش رو گرفت و برگشت اوشیمتوجهم شد و ساکت شد. س محمد

 :ا عجز لب زدمانداختم و آروم ب اوشیمملو از اشک و خواهشم رو به س نگاه

 !اوشیبذار برم س -

 .هاش رو بستتو هم رفت. چشم شتریتو هم بود، بدتر و ب هاشاخم

 .زود یلیخ گشتمیبرم. برم خواستمیبرم؛ اما من که نم نجایمن از ا ذارهیخودش نخواد، نم یشده. گفته بود تا وقت یعصب دونستمیم

 :دیچیپ تو گوشم شیخشن و جد یبزنم، صدا یخواستم حرف تا

 .برو اتاقت نازیآ -

 :به سمتم برگشت و داد زد یبا قدم بلند تیبا عصبان محمد

 ..و با رهینم کجاچیه نازیآ -

 :زد ادیبه ضرب برگشت و محمد رو هُل داد عقب و فر اوشیس

 .یعمارت دور کن نیقدم از ا هیزن منو با خودت  یکنیتو غلط م -

 :فترو به سمتم گرفت و با غضب گ رخشمین

 ناز؟یگفتم آ یچ یدینشن -

 :داد زد اوشیکه س کردمیتکون داد. هنوز داشتم به رهام نگاه م یتأسف سر یبه رهام انداختم که به نشونه یو نگاه ملتمس برگشتم

 .دیسع -
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 :فتبه محمد اشاره کرد و گ د،یبه محمد انداخت. رو به سع یعصب ینگاه اوشیوارد شد. س دیکه سع دینکش قهیدق کی به

 .دیبه آقا در خروج رو نشون بد -

 :تکون داد و گفت اوشیصورت س یرو جلو دشیبه محمد نگاه کردم که صورتش از خشم قرمز شده بود. انگشت تهد عاجزانه

 ؛یتفیکردن بهزاربار به غلط یروز ،یخواهر منو به عقد خودت درآورد نکهیکه از ا ارمیسرت م ییو چنان بال گردمی. برمگردمیبرم -

 .خواهرم رو برمیو م گردمیبرم

 :دستش رو پس زد ظیمحمد گذاشت که محمد با غ یبازو یدستش رو رو ستاد،یکنار محمد ا دیسع

 .خودم راه رو بلدم -

 .رونیبه من انداخت و رفت ب ینگاه

 .منم شدت گرفت یهابستن در، اشک یصدا با

 .ها رفتبه من سمتِ پله توجهی، برگشت و بموهاش زد یتو یداد، چنگ رونینفسش رو با صدا ب اوشیس

 دونستمیخوب م یخور بودم؛ ولازش دل دیبپرسم چرا نذاشت با محمد برم. شا نکهیا یباهاش حرف بزنم، حت خواستمینزدم. نم یحرف

 .من یناراحت ای یخورمهمه، جز دل یزیهر چ اوشیس یکه برا

 هیبردم و با  زیبه سمتش خ زیآمپهن شده بود، انداختم. جنون فیقشنگ و ظر یلیعقدم که خ یبه سفره یفکر با حرص نگاه نیا با

 :زدم غیو ج ختمیر نیحرکت تمامش رو کف زم

 !گودروغ -

 :داد زدم تیبود، با عصبان ستادهیسوم پشت به من ا یپله یکه رو اوشیبه سمتِ س برگشتم

 س؟کارهیپدرت چ یچرا نگفت ؟یچرا به من دروغ گفت -

 :زدم ادیبزنه، فر یزده جلو اومد و تا خواست حرفوحشت اسی

 .نمیرو بب کدومتونچیه خوامی. نماسی ایجلو ن -

 :داد زدم هیافتادم و با گر هیگر به

 با داداشم برم، ها؟ یچرا نذاشت -

 :گفت یزیآمدیمحکم و بلند به سمتم اومد، با لحن تهد یهابه ضرب برگشت سمتم. با قدم اوشیحرف رو زدم، س نیا تا

 .عمارت بشنوم نیا یرو تو یعوض یپسره نیاسم ا گه،ید بارکی خوامینم -
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 :و داد زدم شنهیکنترل کارام دست خودم باشه، با خشم دوتا دستم رو زدم تخت سـ*ـ نکهیحرفش داغ کردم. بدون ا نیا با

 ...که ییتو یدرست صحبت کن. عوض ،یه -

 !شوخفه -

 .صورتم گرفتم یقدم عقب رفتم و دستم رو جلو کیزده نه تو صورتم، وحشترو بلند کرد که بز دستش

 .کرد یسرم رو باال گرفتم که نگاهم با نگاه سرخ از خشمش تالق دینزد. آروم و باترد اما

و درشت محکم  یها. منتظر بودم داد بزنه؛ اما برگشت و با قدمزدیهاش دودو مچشم یتو تیاز خشم منقبض شده بود و عصبان فکش

 .ازم دور شد

مبل نشستم؛ اما  یپاهام نمونده بود. عقب رفتم و رو یتو یجون گهیدادم. د رونیحبس شده بود، به سرعت ب نهیرو که تو سـ*ـ نفسم

 .بود اوشیس یخال یجا خِیهنوز نگاهم م

 .... امایم به محمد گفت عوضخب حقش بود، اون ؟یگفتم عوض اوشیگفتم! من به س یچ دمیبه خودم اومده بودم، تازه فهم تازه

 م؟یحرف بزن شهیم -

 .اومدم رونیرهام که من رو مخاطب حرفش قرار داده بود، از فکر ب یآروم و گرفته یصدا با

 .! سر اون هم داد زده بودماسی چارهیاتاقش. ب ینبودش. حتماً رفته بود تو اسی

 :گفتم یرو باال گرفتم و با خستگ سرم

 بعداً؟ شهینم -

 :گفت تینشست و باجد کنارم

 .یبدون زایاز چ یرو در مورد بعض قیاز حقا ینه االن. وقتشه بعض -

 :بهش انداختم، آروم لب زدم ینگاه وگنگجیحرفش گ نیا با

 ؟یچ -

 :رو تر کرد و گفت لبش

 ...در موردِ -

*** 

 .گلوم نشسته بود یکه تو یبزرگ از بُهت و بغض ییایرفت. تنها موندم، با دن رونیاز جاش بلند شد و از سالن ب رهام
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 .شدیداشت از درد منفجر م هیچندثان نیسخت بود که سرم در عرض هم یرهام به قدر یها. هضم حرفشدینم باورم

 .آوردن اوشیبه سر س ییچه بال شد،ینم باورم

 .بعد دمیپرسیکاش اول آروم م .زدمیباهاش حرف نم یجورکاش اون ی. ازدیپر م اوشیس یاز اشک پر شد. دلم داشت برا چشمام

 .ها باال رفتمبلند و دومانند از پله یهاو از جام بلند شدم، با قدم اوردمین طاقت

 

رو گفته؛  یچبدونه که به من همه دینبا اوشی. رهام گفته بود سزدمیباهاش حرف م دیرفتم. با اوشیسمت اتاق س یدیترد چیه بدون

و  ستادمیکنم. پشت در ا یاحمقانه رو تالف یباشم و به روش خودم کار و حرفا ششیپ خواستمیفقط م زنم؛ینم یپس من هم حرف

 .در رو باز کردم که اصالً متوجه نشد آرومآروم در رو باز کردم. انقدر 

 .گشتیاما کامل برنم داد؛یوراست تکون مرو به چپ یآروم صندل یلینشسته بود. خ رنگشیمشک یصندل یبه من رو پشت

 .ش گذاشته بودچونه ریو ز شقهیو انگشت اشاره و شست رو کنار شق یصندل یدسته یرو گذاشته بود رو نجشآر

 .نهیشیمن م قرارِیست و به دل بلبم نشست. قربونش بشم که تمام حرکاتش مردونه یرو یلبخند

شالم رو از سرم درآوردم  نیهم یبرا کردم،یممن بدجور احساس گرما  یسمتش رفتم. اتاق سرد بود؛ ول صدایآروم و ب یهاقدم با

 .تخت یو انداختم رو

 .خورد یهام رو دورش حـ*ـلقه کردم که حس کردم تکون. خم شدم و دستستادمیسرش ا پشت

 .ش زدمبه گونه ینرم یزمان سرم رو کج کردم و بـ*ـوسهرو به سمتم گرفت. هم رخشمین

 :م دم گوشش زمزمه کردممونده بود. آرو رهیروش خبه روبه نگاهش

 با من؟ یقهر -

 :دادم و دوباره آروم گفتم یکیهاش آوردم، فشار کوچشونه یو تا رو دمیکش شنهیسـ*ـ یدستم رو آروم رو ینزد که پنجه یحرف

 ؟یقهر یعنی ،یزنیحرف نم -

 .طنتین و شزدحرف شتریب یبرا کنهیم بیسکوتش من رو ترغ نیکه چقدر با ا دونستیسکوت. نم دوباره

 .کردیم بیترغ طنتیش یلحظه بدجور من رو برا نیمن تو ا یطانیش یصددرصد احساس داشت و خو یو سرد بود؛ ول خی دیشا

 :کردم و لـ*ـبم رو بهش چسبوندم. آروم زمزمه کردم کیسرم رو به صورتش نزد طنتیلبم نشست. باش یرو یقیعم لبخند

 ...خواینم -

 .شده یحال هیحرکتش قشنگ مشخص شد که  نیکه سرش رو به سمتِ مخالف من کج کرد. با ارو کامل نزده بودم  حرفم
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 .بردم نییپا شنهیهاش به سمت سـ*ـلبم نشست. کف هردو دستم رو آروم و نرم از سر شونه یرو یلبخند

 :گفتم طنتیباش

 .ادامه داره ،یکه تا حرف نزن یدونیم -

 :اومد و آروم گفتدستم نشست. باالخره به حرف  یرو دستش

 .نازینکن آ -

 :ش گذاشتمشونه ی. سرم رو رودمیناز خند با

 .مغرور یآب بشه آقا ختی یترسیاِ چرا؟ م -

 .بود یهاش تو هم نبود؛ اما نگاهش هنوز جدرو برگردوند و نگاهم کرد. خداروشکر اخم سرش

به  یاو نرم ب*وسه عیسر یلیم رو جلو بردم و دوباره خبه سرعت سر یفکر چیهیرو باز کردم و ب شمین ش،رهینگاه خ دنید با

 .ش زدمگونه

 .چندلحظه یلحظه حس کردم، شوکه شده؛ اما فقط برا هیکه رفتم، واسه  عقب

 .دهیداره جواب م طنتامیش کهنیا یعنی ه؛یچ لشینگاه دل نیا دونستمیو من خوب م زدیموج م ینگاهش کالفگ یتو

 :داد و گفت هیتک یرو ازم گرفت. به صندل روش

 ؟یداشت یکار ؟یچرا اومد -

 :شدم و گفتم رهیخ رخشمیش گذاشتم. به نشونه یرو دوباره رو سرم

 داشته باشم؟ لیاومدن تو اتاق شوهرم، دل یبرا دیمگه با -

 دیو با تأک واردیبا حالت تهد رلبیهاش رو بست و سرش رو کج کرد و با حرص زکه چشم دمیش کشگونه یم رو روانگشت اشاره و

 :زمزمه کرد

 !نازیآ -

 :گفتم یادهی. آروم با لحن کشدمیگرفته بود؛ اما نخند مخنده

 !جونم -

 :رو کج کرد سمتِ دستم و گفت سرش

 .نکن، برو کنار -
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 .ش چسبوندمم رو به گـونهتر کردم، گـونههام رو دورش سفتدست یبه حرفش حـ*ـلقه اعتنایب

 !. جام خوبهخوامینم -

 :و آروم زمزمه کردم دمیش رو بو*س*دوباره سرم رو کج کردم و گونه و

 ...عطرت یچه بو -

 .کنار رفت نمونیکه از ب یصندل ریکامل نشده بود که به ضرب از جاش بلند شد، با دست زد ز حرفم

 شتریه فشار دستش رو بهول شده بودم. خواستم برم عقب ک شییهویهام دوخت. از حرکت و سرخش رو به چشم یوحش یهاچشم

 .کرد

 :گفت زد،یتوش موج م یخاص یآروم که خشن ییصدا با

 ؟یخواستیرو نم نیکجا، مگه هم -

 .تخت یکه از پشت افتادم رو منهیسـ*ـ یبزنم، با دستش زد رو یخواستم حرف تا

 .زدم یکوتاه غیج

 !اوشیس -

 .اشت و هلم دادتخت گذ یزانوش رو رو هی عیبرداشتم که بلند شم؛ اما سر زیخ

 .کردمیشده نگاهش متو نگاهش بود که مسخ یچ دونمیهام دوخت. نمرو به چشم نگاهش

هاش دستم گذاشت، انگشت یآروم دستش رو رو یلیش که عقب بفرستمش؛ اما خشونه یرو آروم باال آوردم و گذاشتم رو هامدست

 یو حرف گردوندیهام مچشم نیمن حـ*ـلقه کرد. نگاهش رو ب یهاهاش رو دور انگشتو در آخر انگشت دیدستم کش یرو نرم رو

 .زدینم

 :دیچیگوشم پ یآرومش تو یصدا

 ناز؟یآ یکن کاریچ یقصد دار -

 :لب زدم اریاخت یب

 .کنم توونهید -

 :ابروش رو باال داد و گفت یتا هی

 ؟یمطمئن -
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 .صورتش رو با صورتم کم کرد یآورد و فاصله نییش رو آروم پاآره تکون دادم. سر یلبم نشست. سرم رو به معن یرو یقیعم لبخند

 :کم باال برد و آروم زمزمه کرد یلیرو خ سرش

 ؟یبر یخواستیم -

 .و دورش حـ*ـلقه کردم دمیکش رونیدستش ب یرو از تو دستم

 .زدیم یاز صورتم برق خاص یکم یروشنش با فاصله یارو باز کردم. نگاه قهوه هامچشم

 :زدم لب آروم

 .گشتمیبرم یآره؛ ول -

 .ابروهاش نشست. دستش رو به تخت زد و از روم بلند شد نیب یزیاخم ر د؛یرو تو هم کش ابروهاش

 .تخت نشست و سکوت کرد یبه من لبه پشت

 یمهربونجذابش نگاه کردم. آروم با لحن  رخمیرو به تخت زدم و بلند شدم، کنارش نشستم. سرم رو برگردوندم و به ن هامدست

 :گفتم

 ؟یناراحت شد -

 :سرد جواب داد یلیخ

 .نه -

 .گل کرد طنتمی. دوباره شدادی؛ اما نگاهش خالف حرفش رو نشون م«نه» گفتیم

بده. دستم رو دورش حـ*ـلقه  هیحفظ تعادلش، مجبور شد به تاج تخت تک یدادم که برا هیرو به سمتش کج کردم و به بازوش تک خودم

 :فتمگ طنتیکردم و باش

 .دروغ نگو -

از خودم در آوردم و دستم رو دورش حـ*ـلقه  یمانند« اووم» یهام رو غنچه کردم و صدانزد. ل*ب یبهم انداخت و حرف یایجد نگاه

 .*دمیش رو ب*وسکردم و گونه

. ختیو غم عالم تو دلم ررهام افتادم  یحرفا ادیهاش که از تعجب گرد شده بود، نگاه کردم. دوباره رو باال آوردم و به چشم سرم

 .یو دم نزد یدیکش ییهایکه چه سخت اوشیقربون دلت برم س

 .رهیاز قبل رنگ تعجب بگ شتریب اوشیباعث شد، نگاه س نیهام حس کردم و همچشم یاشک رو تو هجوم

 :به نگاهش آروم زمزمه کردم توجهیب



 

 
265 

 .اوشیس ذارمیتنهات نم وقتچیتا آخرش کنارتم. ه -

 .عقب دیتخت کرد و خودش رو کش لیهاش رو از پشت حالبش نشست. دست یرو یپوزخند

 :لبش بود گفت یکه رو یهمون پوزخند با

 .مثل امروز -

 :انداختم و آروم گفتم نییزده سرم رو پاکه بهش زدم، عقب رفتم و خجالت ییحرفا یادآوری از

 .نه -

 :خورد و گفت یتکون. تو جاش کردمیرو حس م شرهیبود؛ اما نگاه خ نییپا سرم

 ؟یمن بمون شیپ جانیهم ای شینیبب یبر یخوایم ارن،یقرار بود لباس عروست رو ب -

 :سرم رو باال آوردم و گفتم اریاختیب

 .تو بمونم شیپ-

؛ هاش آروم بودهام زل زد. چشمشد و تو چشم زیخمیتخت. ن یحرکت انداختم رو هی. مچ دستم رو گرفت و با دیکش شیرو پ دستش

 .یجد یول

 .رونیب یبر ،یحق ندار گهیمثل امشب د ،یاگه االن موند -

هام صبحش که افتادم، اخم ادیلبم نشست؛ اما  یرو یحتماً اونجا بخوابم، لبخند دیداده بود که با ریگ اوشیکه س یاون شب یادآوری با

 :هم رفت و گفتم یتو

اگه قراره صبحش رو مثل اون روز شروع  ی. ولیمحرم گهیچون االن د ست؛یبمونم تو اتاقت که مثل اون شب برام سخت ن نکهیا -

 .میعروس یمثل تمام عروسا برم دنبالِ کارا دم،یم حیترج م،یکن

 :دیپرس جیابروش رو باال داد و گ یتا هی

 افتاد؟ یاون روز؟ مگه اون روز چه اتفاق -

 .سرم گذاشته بودتخت کنار  یرو رو شگهیدستش دستم رو گرفته بود و دستِ د هی با

 :گفت دهیکش یتکون داد و بلند با لحن یهاش نگاه کردم که سرل*ب به

 ؟یگیآها. تارا رو م -

 :ادامه داد یجد و
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 ...دیبو*س* هوی -

 :گفتم ینشست، جد میشونیپ یرو یزیل*بش گذاشتم. اخم ر یدستم رو رو عیسر

 .نگو س،یه -

 رو؟ یچ -

 ؟یبگ یخواستیکه االن م یهمون -

 بگم؟ خواستمیم یچ -

 ...هم -

 .بود، چشم دوختم یبه نگاهش که جد قیکردم و دق زیهام رو رشدم. چشم ساکت

 یشد. دستم رو پشت گردنش بردم و چنگ ترظیهام غلکنه. اخم تمیحرفاش اذ نیبا ا خوادیبود؛ اما مشخص بود که م یجد نگاهش

 .به موهاش زدم

 :گفتم شمردهشمرده

 .فراموش کن -

 رو؟ یچ -

 :حرص اسمش رو صدا زدم با

 !اوشیس -

 .تخت انداخت و دوباره به من چشم دوخت یبه کنار سرم رو هیرو واسه چند ثان نگاهش

 تارا رو؟ یهال*ب -

 .زدم غیهوا رفت. هلش دادم عقب و ج غمیحرفش ج با

 !یشعوریب یلیخ اوشیس -

غرق در آرامشش چشم دوختم  یآلود به چهرهتالش برداشتم و غضبرفتن. دست از سانت عقب کیاز  غیعقب؛ اما در دادمیم هلش

 :دمیو غر

 !ایحیب -

 .فراموش کنم تونمینم -
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 :دیچیگوشم پ یبزنم که صداش تو یرو با حرص بستم، دهن باز کردم تا حرف هامچشم

 .خودت تالش کن تا فراموش کنم -

 .هاش زل زدمچشم یتو قیرو با ضرب باز کردم. دق هامچشم

 :گفتم طنتیکنم. حسادت رو کنار گذاشتم و با ش تشیاذ خوادیخودش کرم داره و دلش م نیبب ن،یبب

 اگه تالش نکنم؟ -

 :رو از کنار گوشم برداشت و دستم رو ول کرد. از روم بلند شد و گفت دستش

 ...ل*ب کنمیخب، منم فراموش نم -

 .تخت یباز افتاد روبود، طاق رمنتظرهیو چون غ دمیحرفش رو کامل بزنه، با خشونت پشت لباسش رو کش نذاشتم

 شتنهمیبود، ن شتریگذاشتم؛ اما چون زورش از من ب شنهیسـ*ـ یشدم طرفش. خواست بلند شه که دستم رو رو زیخمیمن ن بارنیا

 .دادم لشیتحو یشکمش نشستم و لبخند گشاد یحرکت رو هیرو بلند کرد. به سرعت و با 

 .دیرفته؛ اما نخندش گکردم خنده حس

 :گفتم یزیدآمیزدم و لباسش رو چنگ زدم، با لحن تهد شنهیسـ*ـ یکف دست رو با

 ؟یکنیفراموش م -

 .باال انداخت ابرو

 .نه -

 :گفتم غیو با ج شنهیسـ*ـ یحرص زدم رو با

 !یکنیفراموش م -

 .نه -

 !اوشیس -

 :فتنشست و گ شیشونیپ یرو یزیدستم گذاشت. اخم ر یرو رو دستش

 .کنهینم رییجواب دادم. تو لحظه که جوابم تغ ،یدیسوال پرس -

 :بهش رفتم و گفتم یچپحرص چپ با

 کنه؟ینم رییکه تغ -
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 ...نه. بلند شو، فکر کنم -

 . ...سرش رو باال آورد و یکه مجبور دمیلباسش رو کش یقهیحرفش رو ادامه بده، با خشونت  نذاشتم

 :هاش بسته بود. آروم زمزمه کردچندلحظه مکث کرد. چشم اوشیس

 .کنمیفراموش نم -

کنارش نشستم. با لحن  دم،یگذاشتم و خودم رو عقب کش شنهیسـ*ـ یش انداختم. دستم رو روبسته یهانگاهم رو به چشم خوردل

 :گفتم یخوردل

 ...خوینم ،یچون دوسش دار -

 .هات رول*ب -

 .کردیهاش باز بود و به من نگاه مشم. به ضرب سمتش برگشتم. چدیتو دهنم ماس حرف

 «هات رو... ل*بکنمیفراموش نم»ذهنم تکرار کردم:  یتو بارکیرو  شجمله

 .قرمز شده جانیم از ذوق و ه. مطمئن بودم که االن گونهدیهام دوچشم یبه سرعت تو جانیه

 :گفتم دم،یدویکه سمت در م یلاز جام بلند شدم و در حا عیخودم رو لو ندم، سر نیاز ا شتریب نکهیا یبرا

 .. استراحت کناسی شیمن برم پ -

 .دادم هیرفتم. در رو بستم و به در تک رونیبهش ندادم و ب یحرف یاجازه

 رونیرو بشکافه و ب منهی. انقدر تند که هرآن ممکن بود سـ*ـدیکوبیم منهیسـ*ـ یوارهیتندتند خودش رو به د جانیداشت از ه قلبم

 .بزنه

و از  رمیخودم رو بگ یبود، نتونستم جلو ییهویباز شد و چون  اوشیزمان در اتاق سکه هم دمیکش یقیرو بستم و نفس عم هاممچش

 اوشیس یهاشدن دستداشتن خودم بلند کردم؛ اما با حـ*ـلقهنگه یهام رو تو هوا برازدم و دست یبلند غیپشت پرت شدم داخل. ج

 .هام از ترس گشاد شده بوداما چشم ؛کردم دایدورِم، حس آرامش پ

 :بهم انداخت و گفت یمتعجب نگاه اوشیس

 !؟یبود ستادهیچرا پشت در ا -

 :به روش زدم و گفتم یحفظ ظاهر لبخند ی. براستادمیکمرم رو به باال هل داد. صاف ا و

 .... داشتم نفس تازیچیه -



 

 
269 

. تو چرا به نازیخدا لعنتت کنه آ یداشته بود، ساکت شدم. وا نگهش یاز خنده داشت؛ اما کماکان جد ینگاهش که رنگ دنید با

 ؟یکنیزدنت دقت نمحرف

 کردم؟ینفس تازه م یچ یعنی آخه

 .نازیآ -

 :به ضرب برگشتم و گفتم اس،ی یصدا با

 .اومدم، اومدم -

 .متعجب برگشت سمتم اسیدر رو بستم.  عی. وارد شدم و سراسیسمتِ اتاقِ  دمیبندازم، دو اوشیبه س ینگاه نکهیبدون ا و

 !؟یچته دختر؟ چرا انقدر قرمز -

 :تکون دادم و تند گفتم یسر

 ؟ی. کارم داشتالیخیب یچیه -

 :لبش نشوند و گفت یرو یزیآمطنتیش لبخند

 ن؟یکرد یتو اتاق داداش. آشت یرفت دمید -

 :گفتم ن،رویب میایب اوشیاز بحث س عیسر نکهیا یانداختم و برا یتخت نگاه یرو یجعبه  به

 ه؟یچ نیآره، ا -

 به جعبه اشاره کردم و

 :تخت و گفت ینشست رو که

 .لباس عروست -

 :گفت طنتیباز با ش و

 ؟یکه تو انقدر قرمز شد دیکرد کاریچ گهید یاز آشت ریغ -

 :گردشده از تعجب به سمتش برگشتم و بلند با حرص گفتم یهاچشم با

 !شو ساکت اسی -

 :خنده زد و گفت ریز بلند

 .چه قرمز شده نیبب ،یوا -
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 :صداش گفت یتو یخندهو با ته دیانداختم که دستم رو کش نییسرم رو پا زدهخجالت

 .خوبه نیلباس رو بپوش، بب نی. بدو اپرسمیسوال نم گهیباشه د -

 :در جعبه رو باز کرد. با ذوق به لباس اشاره کرد و گفت و

 .شهیالعاده متنت فوق یتو گمیم ده،یباز نکرده و نپوش -

*** 

 .زمیهات رو باز کن عزچشم -

 :و گفت دیهم کوبهاش رو بههام رو باز کردم. طاهره با ذوق دستطاهره، چشم یصدا با

 .تو دختر یچقدر خوشگل شد ،یوا -

 .خودم افتاد یکردهشیآرا یبه چهره نهیآ یبه روش زدم. از جام بلند شدم. نگاهم تو یلبخند

شده بود. لنز  شهیتر از همتر و خوشگلهام درشتو طاهره زده بودم، چشم اسیکه به زور  یو مژه مصنوع یشکاون خط چشم م با

 .زدیو برق م کردیم ییخودنما یهام گذاشته شده بود و به طرز درخشانچشم یهم تو یرنگیآب

 .مداویتر به نظر مکه زده شده بود، درشت یادهندهبا اون رژ قرمز و حجم هاملب

وارد شد. تا برگشت و نگاهش به من افتاد، رنگ از رخش  اسیشده بودم که در باز شد و  رهیبه خودم خ نهیآ یچقدر تو دمینفهم

 :زده رو به طاهره گفتو وحشت دیپر

 ؟یطاهره چرا آب -

 :که گفت مینگاه کرد اسیبه  جیو طاهره گ من

 .ادیدرم اوشیس یبهش طاهره؟ االن صدا یزد یچرا لنزآب -

 :دیپرس جیگ طاهره

 بزنم؟ دینبا یچرا لنز آب ؟یچ یعنی -

 :نگران به من نگاه کرد و گفت اسی

 .یخی ای یبزن. طوس گهیلنز د هی ار،یطاهره لنز رو درب -

 :گفت یبلند با لحن شاک طاهره

 .شهیشمش خراب مچ شیآرا ارم،یآب اومد. االن اگه درش ب یهاش کلزدمش از چشم یمن وقت ؟یگیم یچ اس،ینه  یوا -
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 نه؟ یبدجور من رو به شک انداخته بود. چرا لنز آب شیحجم از نگران نیا

 :گفت اسیانداختم که  نهیآ یتو ینگاه باشک

 .نداره، وقت هست بیع -

 :دمیپرس تیحرفش رو ادامه بده. برگشتم با جد نذاشتم

 اد؟یخوشش نم یچرا از لنز آب اوشینه؟ س یچرا لنزآب -

*** 

بودم و  دهیرو ند اسی رون،یکه از اتاق اومدم ب یاکنم؛ اما نبود که نبود. از لحظه دایرو پ اسیگردوندم تا  تیجمع نیرو ب نگاهم

 .ها نشسته بودممهمون تیوتنها وسط جمعتک

*ـزش به ـیآم. سارا هم مدام با نگاه حسرتشمیتنهام، سارا رو فرستاد پ دید یاول اومد برام اسفند دود کرد و وقت چارهیب یزر

 .کردیها نگاه ممهمون

 امیباال ب یاز طبقه نکهیا یبرا اوشیخوِد س یحت نکهی. از ارونیداد بزنم و از همه بخوام برن ب خواستیقدر که دلم مبودم. اون یعصب

 یتاشون خالرو سر سهحرصم  یبرم تو اتاق و تا وقت خواستیبودم و دلم م یاز رهام عصب یحت اس،یبود و از  ومدهیدنبالم ن ن،ییپا

 .امین رونینکردم، ب

 .بودم دهیرو نفهم ادیبدش م یاز لنز آب اوشیس نکهیا لیهنوز دل نکهیا بدتر

 .رفتیو کِل باال م غیج یصدا یو هرازگاه شدیسالن پخش م یتو ییآهنگ با ولوم باال یصدا

 دیبا مم،یتو روز عروس یست. من چقدر تنها بودم که حتگلوم نش یتو ی. بغضدمیبه لباس عروسم کش یانداختم. دست نییرو پا سرم

 .نمیتنها بش

 .عروس خوشگلِ داداشم -

 .بهش انداختم و روم رو برگردوندم یخور بودم، نگاه سردسرم رو باال آوردم؛ اما چون ازش دل اسی یصدا با

 .ود، نشستدوماد ب یکه مثالً صندل یایصندل یرو نیهم یاز دستش ناراحتم؛ برا دیفهم انگار

 :گفت یاانهیجورو دورم حـ*ـلقه کرد و با لحن دل دستش

 عروس خوشگلمون قهر کرده؟ -

 :دمیکه زد، برگشتم و آروم پرس یبه حرف توجهیب

 اد؟یبدش م یاز لنز آب اوشیچرا س -
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 :شدم برداشت و به ضرب از جاش بلند شدم. دستش رو از دورِ شونه شیشدن و دستپاچگوضوح متوجه هول به

 ....من برم به مه -

 :ندادم حرفش رو ادامه بده و با تحکم صداش زدم اجازه

 !اسی -

 :شد. کالفه به اطراف نگاه کرد و گفت ساکت

 .... ازنازیآ یاز من نپرس شهیم -

 .گهیخودش نم -

 .مبگ تونمیمن هم نم نکهیا یعنی خوندم؛ینگاهش رو م یبهم انداخت. خوب معن یو شرمنده نگاه متأسف

 :گفتم یرو ول کردم. آروم با لحن سرد دستش

 .یاُک -

 .توروخدا از دست من ناراحت نشو نازیآ -

 :گفتم یانداختم و جد اسی یهاسردم رو تو چشم نگاه

عروسش  یرو ومدهیخاطرش هنوز نبه اوشیهست که س یچ نکهیو ا دیختیهم رداره که شما انقدر به یچه سر ینفهمم لنز آب یتا وقت -

 یکار اوشیس ینه با تو و رهام، نه حت د،یبرندار ایکارپنهون نیو دست از ا دیندون اوشیکه شما رسماً منو زن س یو تا وقت نهیبب رو

 .ندارم

 :گفت آروم

 .یزد یتو لنز آب دونهینم اوشیاما س -

 :به اطراف انداختم و گفتم ینگاه حوصلهیب

 .یلنزها آماده نکرده باش دنید یرو برا اوشیو س یباشه باور کردم که نرفت -

 دونستیداشت، اون هم م یچه گناه اسیلحظه دلم براش سوخت. آخه  هیگرفتم. واسه  نشیرو گفتم و نگاهم رو از نگاه غمگ نیا

 دیخاطرش باهست که به یتو لنز آب یکه حق داره منم. منم که حق دارم بدونم، چه سر ینه، اون یول شه؛یم یعصب اوشیاگه بگه، س

 .انقدر حرص بخورم یتو روز عروس

 یدخترا داشتن گلو نیهم یاومد؛ برا نییداد و پا تیرضا اوشیکه هوا رفت، سرم روباال آوردم. باالخره س غیدست و ج یصدا با

 .دادنیخودشون رو جر م
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 .االن یول گرفتم؛یتر شده بود، نمجذاب رنگیوشلوار مشکاون کت یکه تو اوشیبود، نگاهم رو از س یتو حالت عاد اگه

 .مجبورم نکنه به آروم شدن مجنبهیانداختم تا قلب ب نییسرم رو پا عیسر

 یوقت یو در آخر کنارم نشست. حت شدیم ترکیکه هرلحظه داشت نزد دیرسیاون همه صدا به گوش م نیمحکمش ب یهاقدم یصدا

چند لحظه. انگار غرورش  یهش رو حس کردم؛ اما فقط برانگا ینیسنگ یاهم نشست، سر بلند نکردم که نگاهش کنم. واسه لحظه

 .کنم یمحلینکنه اون من رو نگاه کنه و من ب هک گرفتیرو ازش م ادیکردن زنگاه یجلو

 :دیچیگوشم پ یآرومش تو یلبم نشست. صدا یرو یفکر پوزخند نیا با

 .باال ریسرت رو بگ -

 .دهینشون م یالمعلچه عکس یلنز آب دنیبا د نمیض شد. سرم رو باال گرفتم تا ببنظرم عو عیسر یلینکنم؛ اما خ ییخواستم اعتنا اول

نگاهش رو  عیسر یلیهاش تو هم رفت و خلنزها اخم دنیبا د دمیشا ای دنمیهاش زل زدم. با دتو چشم میرو باال گرفتم و مستق سرم

 .ازم گرفت

 .نزدم یحرف

 :بلند گفت اسید و که آهنگ قطع ش اوشینگذشته بود از اومدن س یلیخ

 .دیکن یلطفاً وسط رو خال زم،یعز یهاعروس دوماه. مهمون یوقت رقـ*ـص دونفره گهیخب، د -

 :بلند گفت اوشیرو به من و س و

 د؟یاعروس و داماد آماده -

 .داد رونیگفت و نفسش رو با حرص ب رلبیز یزیچ هی اوشیس

 .هم بلند شد اوشیزمان سجام بلند شدم که هم از

 .و دستم رو گرفت دیبا بلندشدنش، دستش رو سمتم کش زمانهم

 .بود خیبه پشت سرم م شیبرگشتم. نگاه جد هوایبود که ب ییهوی انقدر

 .کردم فعالً حالِ خودم رو خراب نکنم یهام رو نداره. سعرنگ چشم دنیحتماً طاقت د هه،

 .ستادیروم او درست روبه دیچرخ ستاد،یوسط که ا رفتیز من مزدن بلند شد. چون جلوتر ادست یکه صدا میباهاش وسط رفت همراه

 :جلو اومد و آروم گفت اسی

 د؟یریگیفاصله م کمهی -
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 :با حرص نگاهش کرد که گفت اوشیس

 .توروخدا داداش -

 :بلند گفت و

 ...تو اوشیتو برو اون سمتِ سالن و س نازیآ -

 .رو که گفت انجام دادم یکار یحرف چیهیشد. من ب تو همش ساکت یهااخم دنیکه با د اوشیسمتِ س برگشت

 .هم باالجبار رفت اوشیس

 .سمتِ هم دیآروم بربا شروع آهنگ آروم -

که  یزیچ نیاما اول شناختمش؛یکه نم یزمان درِ سالن باز شد و تارا وارد شد. پشت سرش هم دخترانداختم که هم تیبه جمع ینگاه

 .بدجور تو چشم بود یکیتار نیا یبود که تو رنگشیآب یهاتوجهم رو جلب کرد، چشم

دامن لباس عروس  رم،یکه نگاهم رو از دختر ناشناس بگ نیشد. بدون ا یبهم دست داد. آهنگ پل یحس بد هیچرا؛ اما  دونستمینم

 .رفتم اوشیباال گرفتم و آروم سمت س کمهیرو 

 .اول قدم

 .ثابت موند اوشیس یبرگشت و نگاهش رو دختره

 .دوم قدم

 هاشچشم یزده توحلقه یهاتلخ و اشک لبخند

 .سوم قدم

 .ثابت کردم کرد،یبود و به دختره نگاه م دهیکه رنگ از رخش پر اسی یگردوندم و رو دیرو آروم و با ترد نگاهم

 .چهارم قدم

- Dualar eder insan 

 میکند دعاها انسان

Mutlu bir ömür için 

 شاد زندگی یک برای

Sen varsan her yer huzur 

 ...باشی تو وقتیاست،  شآرام همهجا
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 .هاش زل زدمچشم یگذاشتم. برگشتم و تو اوشیس یهادست یرو تو مزدهخیو  جونیب یهاکم شده بود که دست یلیخ مونفاصله

اشت و پهلوم گذ یمن گرم بودن رو رو یهاهم دستش رو که برخالف دست اوشیش گذاشتم که سشونه یآزادم رو رو دست

 .کرد کیکم رو پر کرد و من رو به خودش نزد یباخشونت خاص خودش همون فاصله

Huzurla yanar içim 

 درونم سوزدمی ،نباشی

Çok şükür bin şükür seni bana verene 

 داد من به را تو که کسی. رشک هزار ،شکر خیلی

Yazmasın tek günü sensiz kadere 

 ...سرنوشتمو ت .تو بدون را روز یک ننویسد

 .دختره به جونم افتاده بود دنیکه ناخودآگاه با د یکرد و حسادت یم مکه داشت خفه یداشتم. بغض بغض

 .و سردم رو آروم به حرکت درآوردم و سمت پشتِ گـ*ـردنش بردم فیظر یهاگذاشتم. دست اوشیس ینهیسـ*ـ یرو رو سرم

Ellerimiz bir gönüllerimiz bir 

 یکی قلبمان ،یکی دستهامان

Ne dağlar ne denizler engel bir sevene 

 نباشند عشقمان مانع ،دریاها نه ،کوهها نه

Bu şarkı kalbimin tek sahibine 

 ...قلبم صاحب تنها واسه ،آهنگ این

 .که حس کردم، بازشون کردم ینگاه ینیرو بسته بودم؛ اما با سنگ هامچشم

 .نگاه کردم اوشیسرم رو باال آوردم و به س کرد،ینگاهم م یبود و با نفرت خاص ستادهیا رومهمون دختره که درست روبه دنید با

 .آورد نییمن بود که سرش رو پا یهنوز رو نگاهش

Ömürlük yarime gönül eşime 

 همسرم یواسه ،ماهمیشگی یار

Bahar sensin bana gülüşün cennet 

 بهشته تو لبخند برام ،تویی بهار

"Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 
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 ...عشقم ،اندتابانده نور ویتربر فرشتگان

 ...رو دوست ندارم؛ چون یلنز آب -

 .آهنگ بردم عقب و برگردوندم تمیدستم رو گرفت و همراه با ر هوایب

 .از پشت بـ*ـغلم کرد بارنیا

 :لب آروم زمزمه کرد ریز

 .رو هم فراموش کردم ایبودنت فراموشش کردم؛ با بودنت در تارا که با یوقته فراموشش کردم، مثل ب*وسه یلیخ -

 .زمان آهنگ تموم شدکه هم نمیش رو ببرو کج کردم، تا بتونم چهره سرم

 .هام رو بستمچشم اوش،یس یب*وسه یحس داغ با

 بود؟ اوشیس یِاون دختره عشق قبل پس

 :دیچیگوشم پ یتو صداش

 .رو هم فراموش کردم ایبا بودنت، در -

 .رفت. برگشتم سمتش ادمیرو  میکل ناراحتلبم نشست. به یرو یقیعم خندلب

 .حـلقه زدن اوشیو کِل اومدن وسط و دورِ من و س غیبا ج هیپخش شد و بق یشاد آهنگ

 .انداختم است،یبودم اسمش در دهیکه فهم یحـ*ـلقه کردم. نگاهم رو به دختر اوشیرو دور س هامدست

 .چشم دوختم اوشیس یو به چهرهنگاهم رو گرفتم  عیسر یلیخ

 :شد. آروم لب زدم ترقیلبخندم عم شرهینگاه خ دنید با

 خوشگل شدم؟ -

 :باال انداخت ییابرو

 .نه -

 :به گردنش زدم و گفتم یاحرص با دستم که پشت گردنش بود، آروم ضربه با

 !اوشیس -

 .ملبخند کج بود نیلبش نشست. آخ که من چقدر عاشقِ ا یرو یکج لبخند

 :که دستم رو گرفت، خم شد و سرش رو دم گوشم نگه داشت و آروم گفت دمیرقصیم داشتم
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 .مینیبش می. برهیکاف -

 .هایسمتِ صندل کشوندم

 :گفتم طنتیش با

 .شهیاز غرورت کم م یبرقص شتریب کمهیاگه  -

 .نشسته بود شیشونیپ یرو یزیرو سمتم گرفت. اخم ر رخشمین

 .کم حرف بزن -

 .و من رو جلوتر از خودش هل داد؛ اما آروم دیرو کش دستم مچ

 :که با ابرو اشاره کرد و گفت ستادمیا یصندل کنار

 .نیبش -

 :ناز گفتم با

 .چشم آقا -

. کردیش نگران بود و به من نگاه ماومد سمتمون. هنوز چهره اسیبه اطراف کرد و نشست که  یهم نگاه کوتاه اوشی. سنشستم

 .رو به من گفته زیچخودش همه اوشیسکه  دونهی! نمیآخ

 :گفت اوشیو رو به س میکنار صندل ستادیا

 ؟یایلحظه م هی اوشیس -

 :انداخت و گفت اسیبه  یجد یسر برگردوند و نگاه اوشیس

 .کارشون دارم شم،یپ انیبگو ب دیسع اینگو؛ فقط به احمد  یزیچ ،یبگ یخوایم ایاگه در مورد در -

نگاه  ینیسنگ کردم،ینگاه م رفتن،یم یکه وسط داشتن رقـ*ـص محل یتیبه جمعم زدهجانیلبم و ه یرو قیعمکه با لبخند  یحال در

 .رو حس کردم اسیمتعجب 

 :خورد و گفت یتکون اسیصداش زد که  تیبا تحکم و جد اوشیس

 .رمیباشه، االن م -

 ...تو نه، به رهام بگو ب -
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به من و بعد به دستم که محکم دور دستش  یفتم، حرفش رو قطع کرد. متعجب نگاهدستم گر یمن که دستش رو تو ییهویحرکت  با

 :دیچیگوشم پ یتو اسیپرحرص  یبود. صدا اومدن،یو تارا که به سمتمون م ایدر خِیحـ*ـلقه کرده بودم، انداخت؛ اما نگاه من م

 ور؟نیا انیدوتا نکبت چرا دارن م نیا -

 ایدر دنیالعملش رو موقع دبرگردوندم تا عکس اوشیبه سمتِ س دیبرگشت. سرم رو با تردسر بلند کرد و  اوشیحرفش س نیا با

 .دستم بود مشت کرده بود یرو که تو یهاش تو هم بود و دست. اخمنمیبب

 :جا با ناز و عـ*ـشوه گفتقدم مونده بود برسن که تارا از همون چند

 .ارمیب زیسورپرا هیبود برات  به ازدواج. قرار یگرفت میتصم ییهویجون چه  اوشیس -

 .رفت سر اصل مطلب عیکردن، سرسالم یبدون حت نکهیحرصم گرفت و بدتر ا شییپررو از

 :انداخت و گفت یگرفت و به تارا نگاه اینگاه سردش رو از در تیبا جد اوشیس

 خبرت کرد؟ یک -

 :ادامه داد یجد یزیلحن تمسخرآم با

 ؟یمجالس باش یفراش همه یعادت کرد -

 :گفت داد،یکه حرصم م یعاد یاما با لحن خوره؛یتارا مشخص بود که چقدر داره حرص م یرنگ قرمزشده از

 .که برات آوردم هیی. مهم کادوستیخبرم کرد، مهم ن یک نکهیا -

 .ارا زدت یبه رو یبود، برگشت و لبخند اوشیس خِیکه تا االن نگاهش م ای. درکردیاشاره م اینامحسوس داشت به در یلیخ

 :انداخت و گفت ایرو دوباره به در حسشینگاه سرد و ب اوشیس

 .کادو رو بده و شرّت رو کم کن -

 :گفت طنتیبا ش تارا

 کادو رو بدم؟ یمطمئن -

 !است؟یمتوجه نشده بود، منظورِ تارا از کادو، همون در یعنینگاه کردم؛  اوشیس به

 .به من نگاه کرد، سرد نبود یبود؛ اما وقت یش هنوز جدبه دستش دادم که سر برگردوند. نگاه یفیخف فشار

 :آروم گفت یلیکه تا االن سکوت کرده بود، آروم به بازوم زد و خ اسی

 .بگو یزیچ هی -
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 .انداختم ینگاه کرد،یبه من نگاه م روزمندانهیو پ طنتیگرفتم و به تارا که با ش اوشینگاهم رو از س دیترد با

 :قدم محکم به سمتِ تارا رفتم و گفتم کیبلند شدم.  یصندل یاز رو رو رها کردم و اوشیس دست

 .کادو رو بده به من -

 :زد و گفت یشخندین

 .اوردمیتو ن یمن کادو رو برا -

 .ارمیباشه، ن ایکه در شقهیعت یبه سر تارا و کادو ییبال هویکه  کردمیم یو خودخور خوردمیداخل داشتم بدجور حرص م از

 .انگشتم رو نشون دادم یصورتِ تارا و با انگشت شستم، انگشتر تو یروگرفتم، درست روبهرو باال  دستم

 :گفتم یآلودحرص یبا صدا و

 ه؟یچ نیا دیدون یم -

 .انداختم ایبراق در یآب یهارو به چشم تمیمملو از حرص و عصبان نگاه

 .اوشمیمن االن زنِ س یعنی. شدنیکی یعنیتعهد.  یعنی نیا -

 :گفتم شتریب دیتأک با

 !اوشیزنِ س -

 یعشق قبل م،یباشه مثل تارا که تو روز عروس یکیکه طرف حسابم  الخصوصیبودم که کنترل کارم رو از دستِ بدم؛ عل یعصب انقدر

 .شوهرم رو بلند کرده بود، آورده بود

 :دمیغر رلبیتارا رو گرفتم و به سمتِ خودم کشوندم، با خشم ز یبازو

 .منه و منم زنشم االن شوهر اوشیس -

 :دادم عقب و با انگشت اشاره به هردو اشاره کردم هلش

 .شما تموم شده یانقضا خیتار یعنی نیا -

 .سر به تارا اشاره کردم با

و  ی. االن هم انتظار دارم بشمار سه، گورتون رو گم کناوشیبه س شدنکینزد ینزن، برا واریپس تو هم انقدر خودت رو به درود -

که مختص خودتونه، بندازنتون  یشترینگهبانا با احترام ب گمیوگرنه م رون؛یب دیمن بر یو از عروس دیگمش ارزشتیب یوهمراه کاد

 .رونیب
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 :دمیبزنه که با خشم آروم غر ی. لب باز کرد تا حرفکردیبا خشم و تعجب نگاهم م ختهیآم یبا نگاه ایدر

 !نه ای زنمیبودن رو مو عروس یعروس دیوسط ق نیکه من هم ینیزن، تا بببب یرو باز کن و حرف تیشتر یهااون لب یجرئت دار -

 :گفت ظیباغ رلبیحرفم، ز نیا با

 .بمونم خوامینم نجایتارا، من ا می! برادبیوا، چه ب -

 .به سمتِ در سالن رفت ایآلود نگاهم کرد، برگشت و همراه درغضب یبرافروخته از خشم و نگاه یبا صورت تارا

 .فرستادم رونیبود، بستم و نفسم رو ب یریکبیاون دوتا ا یرورو که با حرص دنباله مهاچشم

 .هام رو باز کردمبه بازوم زد، چشم اسیکه  یاضربه با

 ...ـیدختر، خوب ر ولیا -

نثارش  یا«ونهوید»م گرفت. آروم بزنه، خنده یچه حرف خواستیم نکهیانداخت. از فکر ا اوشیبه س یرو خورد و برگشت نگاه حرفش

 .نشسته بود شیشونیپ یرو یزی. اخم راوشیکردم و کامل برگشتم سمتِ س

 :به من انداخت و گفت یو از جاش بلند شد، نگاه کوتاه دیکش شیشونیبه پ یدست

 .سمتِ مردا رمیمن م -

 :دمیبرگشتم و آروم پرس اسیبه سمتِ  دیکنم، گذاشت و رفت. با ترد یخواستم اعتراض تا

 اراحت شده؟ن یعنی -

 :گفت یالیخیبا ب اسی

 .نه بابا -

 .رو به اطراف گردوند نگاهش

 .ستیابراز احساسات بلد ن ،یشناسیتو داداش منو نم -

 :من ثابت نگه داشت و گفت یرو باالخره رو نگاهش

 گفته دوسِت داره؟ میمستق یلیتا حاال خ اوشیاصالً خودِ تو، س -

 :فوت وقت جواب دادم یب

 !عمراً  -

 :ش گرفت و گفتدادن، خندهاز سرعتم تو جواب اسی
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 .هم درک کن که داداشم احساس نداره یسرعت ،یجواب داد ی. تو که انقدر سرعتگهید نیخب هم -

 :شد و آروم دم گوشم گفت خم

 .وونیبالنسبت، مثل ح -

 .ش بلند شدبهش رفتم که قهقهه یچپبه پهلوش زدم و چپ یاآرنج ضربه با

 :شد و گفت جاش بلند از

 .. قر تو کمرم خشک شدمیبرقـ*ـص کمهی می. پاشو پاشو برمیبسه، انقدر حرف زد -

 .آهنگ باالتر یباال رفت و صدا غیدست و ج یرقـ*ـص، صدا ستیخنده به زور از جام بلند شدم و تا قدم برداشتم سمتِ پ با

 میخوشبخت میعروس ینبودن محمد تو ،یاحساس خوشبخت نیا نیکه ته دلم ب دونستیلبم نشست؛ اما فقط خدا م یرو یقیعم لبخند

 .کردیرو ناقص م

*** 

 کل یدانا

 .در نشد شدندهیمتوجه کوب یآهنگ باال بود، کس یدر را محکم بست؛ اما چون صدا تیرفت و با عصبان رونیسالن ب از

 :دیاز کنار به گوش رس یپسر یرفت که توجه همه جلبش شد و صدا نییها پامحکم و بلند از پله یهاقدم با

 .بزن کف قشنگه رو به افتخار آقاداماد -

 .عمارت بلند شد اطیوکنار حوسوت از گوشهدست یصدا

 :پسرک بلندتر از قبل گفت همان

 .آ ماشاءاهلل. شُله شُل -

 .به عقب برداشت یبه او رفت، آرام گرفت و قدم اوشیکه س یوحشتناک یغرهچشم با

 .گذاشته بودند، بلند شد اطیح یه توک یپخش یصدا زمانهم

گر اطراف بود، بود و نظاره ستادهیا یابه سمتِ رهام که گوشه راستکیگرفت و  چارهیآلودش را از پسرک بنگاه غضب اوشیس

 .رفت

 .نشد اوشیبود، متوجه آمدن س اوشیرهام پشتش به س چون

 :زد شیقدم مانده بود به رهام برسد که صدا چند



 

 
282 

 .رهام -

 :لبش نشست یرو یقیلبخند عم یوشلوار داماددر کت اوشیس دنیبرگشت و با د مرها

 ...آ ماشاءاهلل دام -

 :و گفت دیحرفِ رهام پر انیکالفه به اطراف نگاه کرد و م اوشیس

 ...شروع کنه خوادیم یرو ول کن. عل فایتعر نیرهام ا -

 :رد و آرام لب زدنگاه ک اوشیکرد و با شک به س یحرفش را قطع کرد. مکث رهام

 ؟یچ -

 :گفت مقدمهیرهام ثابت ماند. ب یبا حرص نگاهش را به اطراف گرداند و در آخر رو اوشیس

 .اما با تارا نجا؛یاومده بود ا ایامشب در -

 :و ناباورانه گفت بلند

 ؟ی! ک؟یچ -

در هم  شتریب اوشیس یهاند و باعث شد اخمبودند، به سمتشان برگشت یکیکه همان نزد یبلند حرفش را ادا کرد که چند نفر قدرآن

 :بروند و با حرص گفت

 .ی. توجه همه رو جلب کردیحرف بزن یتونیتر هم مچته؟ آروم -

 :گفت یاشدهکنترل یبود، با صدا اوشیکه هنوز در شوکِ حرفِ س یدر حال رهام

 نجا؟یاومده ا ایدر یچ یعنی اوش؟یس یگیم یتو چ -

 .ستادیرهام ا یزد و شانه به شانه شیهابه داخل مو یچنگ اوشیس

 .ستیبردار نفطرت رو بزنم؛ اما خودش دستانتقام از اون پست دیق خواستمیم -

 :دیو پرس اوشیبرگشت سمتِ س دیثابت نگه داشت. آرام و با ترد د،یکشیاش مگونه یکه داشت رو یدستش را در همان حالت رهام

 ...انتقام دِیق یخواستیم -

 :گفت عیسر یلیبرگشت و خ اوشیس

 شینقشه رو جلوتر پ دی. بامیریازشون آتو بگ شتریب دی. باستین یو خان، کاف یعل یایکاراز کـثافت میکه تو دست دار یاون مدارک -

 .ببره ییبو سیپل نکهیقبل از ا م،یببر
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 :گفت دواریرهام زد و تأک یبه شانه یدست

 !ترعیسر یلیخ -

 :گذاشت و مصمم گفت اوشیس دستِ یدستش را رو رهام

 کنم؟ کاریو کجا؟ فقط بگو چ ی. تو فقط بگو کی. هرکاراوشیس دمیانجام م یبخوا یهرکار -

 :دوخت و آرام زمزمه کرد نینگاه پرنفرتش را به زم اوشیس

 .اول شرکتش، بعدش خودش -

 .شد رهیبه رهام خ ترساند،یکه رهام را م یبا نگاه و

. ماندیم یعل ینابود یتا آخرش پا خوردیکه قسم م ی. نگاهزدیو اندازه در آن موج م حدیام و نفرت بکه آتش خشم، انتق ینگاه

 .هرچه باشد، محال است که پا پس بکشم یباز نیآخر ا گفتیکه م ینگاه

 یدرآورد و گوشهکفشش را  یحالیراستش را باال آورد و با ب یمبل نشست. دامن لباس عروسش را باال گرفت، پا یرو یخستگ با

 .را هم درآورد گرشیکفش د یلنگه بیسالن انداخت و به ترت

 :گفت یبا خستگ داد،یرا ماساژ م شیکه کف پا یحال در

 .دمیکفشا رقـ*ـص نیاوف، پام درد گرفت از بس با ا -

 :خودش را انداخت و گفت نازیهم کنار آ اسی

 .خداون بدم بهپاهام رو تک تونمینم گهی. دطورنیاوف، منم هم -

کفشش در هوا  یلنگه نیافتاد کنار خودش؛ اما دوم یرا در هوا محکم تکان داد، اول شیبزند، پاها شیهابه کفش یدست نکهیبدون ا و

 .که همان لحظه وارد سالن شد، افتاد اوشیس یو درست کنار پا دیچرخ

 رهیخ کرد،یکفش نگاه م یبه لنگه یدرهم و جد یهابا اخم بود و نییکه سرش پا اوشیبلند شد، به س شیاز جا یبا دستپاچگ اسی

 .شد

 :رفت و گفت اوشیلنگان اما به سرعت سمتِ سنبود، لنگان شیدر پاها یجان یکه از فرط خستگ یحال در

 .تو پاهام باشن نایا گه،ید یقهیدق هیاصالً طاقت نداشتم  کرد،یخدا پاهام درد مداداش. به دیببخش -

 :بود و شاهد تمام ماجرا، با خنده گفت اوشیکه تا آن لحظه پشت سر س یرا برداشت. رهام در حال شد کفش خم

 ؟یانقدر برقـ*ـص یخب خواهر من، مجبور -

 :لوس کند، گفت اوشیس یخودش را برا خواستیکه م یدر حال اسی
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 ها داداش؟ گفتن،یم یکه کم برقـ*ـصم. مردم چ شدیداداش بزرگم بود، نم یعروس شه؟یمگه م یوا -

 :گرفت و گفت نازینگاهش را از آ اوشیس

 .خودت رو ننداز گردِن حرفِ مردم ی. رقـ*ـاصگفتنینم یزی. مردم چچیه -

 :زد و گفت اوشیس یبه بازو یابا مشت ضربه اسیرهام بلند شد.  یقهقهه یحرفش صدا نیا با

 .داداش یبد یلیخ -

 .دیرا در آغـ*ـوش کش اسیواهرش را نداشت، دست جلو برد و تک خ یلحظه ناراحت کیکه طاقت  اوشیس

 :زد و آرام گفت اسی یشونیپ یبه رو یا*ـوسـهبـ

 .سرت بذارمخواستم سربه -

 :با خنده گفت رهام

 .یکنیرو ناراحت م هیبرعکس بق ره،یکارا نکن؛ چون ازت انتظار نم نیتو از ا اوشیس -

 یگر ماجرا بود، چشمکلبش نظاره یکه با لبخند رو نازیرهام شدت گرفت و برگشت به آ یهبه رهام رفت، خند اوشیکه س یچپچپ با

 .زد

 :آمد و گفت رونیب اوشیاز بـ*ـغل س زدهجانیه اسی

 داداش خوشگل شده بودم؟ -

 :زد و آرام جواب داد اسی یبه رو یلبخند کج اوشیس

 .یلیآره خ -

نه  ایبود، قشنگ شده  دهیپرس اوشیافتاد که از س یالحظه ادیحسادت به جانش افتاد و محو شد. ناخودآگاه  نازیلبِ آ یاز رو لبخند

 .جواب داده بود، نه یجد یلیخ اوشیکه س

 .بلند شد شیگذاشت و از جا نیزم یچپش بود، رو شیپا یراستش را که رو یگرفت. پا اوشینگاهش را از س خوردل

 :کردیآلود زمزمه مخور و حرصدل یام با لحنکه آر یرا برداشت و در حال شیهاشد کفش خم

 .حساب، فقط من خوشگل نشده بودم نیبا ا -

 شیخودش را در پ یراه اتاق قبل کرد،یبود و متعجب نگاهش م دهیبه رهام که حرفش را شن توجهیکفش دوم را برداشت و ب یلنگه

 .گرفت
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 :متعجب رو به رهام گفت اشیخال یجا دنیرا بزند که با د یحرف نازیبرگشت تا به آ اسی

 کجا رفت؟ -

 :دیپرس اوشیبود، آرام رو به سمتِ س زیموارد ت نیکه در ا رهام

 بود؟ دهیرو پرس اسیازت سوالِ  نازیآ -

 :دیپرس جیگ اوشیس

 ؟یچه سوال -

 خوشگل شدم؟ -

 :نشست. آرام جواب داد اوشیس یابروها نیب یزیر اخم

 آره، چطور؟ -

 :گفت یدآلوبا لحن حرص رهام

 نه؟ یحتماً تو هم گفت -

 :گفت یخورحرفِ رهام بود، با لحن دل دییکه به منظورِ تأ اوشیانداخت که با تکان سر س اوشیبه س ینگاه منتظر اسی

 ؟یچ یعنیاِ داداش.  -

 :درهم کرد و جواب داد شتریرا ب شیهااخم اوشیس

 دروغ بگم؟ یعنیخب نشده بود؛  -

 :انداخت و گفت اوشیبه س یبا تعجب نگاه اسی

 .شده بود هایپر نِیداداش کجا قشنگ نشده؟! قربونش برم ع -

 .یهمراه با اسفند دود شده وارد سالن شد، پشت سرش هم زر یزمان زرهم و

 :دیپرس اسیرو به  نازیآ یخال یجا دنیبا د یزر

از  یها هم هناز شده بود. همه زن یلی، امشب خخانوم کجاست؟ اسپند آوردم دور سرش تاب بدم. آخه قربونش برم نازیخانوم، آ -

 .چشمش بزنن ترسمیم گفتن،یم شیخوشگل

 :جواب داد رفت،یبود م یکه نگاهش به زر اوشیبه س یچپکه چپ یدر حال رهام

 .یرفته تو اتاقِ خودش زر -
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همراه با  یبه جمع انداخت؛ اما بدون سوال یخودش رفته، نگاه یدوباره به اتاق قبل نازیکه تعجب کرده بود که چرا آ یدر حال یزر

 .رفت رونیسحر از سالن ب

 :دیپرس اوشیگرفت و با شک رو به س یزر یخال ینگاهش را از جا اسی

 واقعاً به نظرت قشنگ نشده بود؟ -

 :گفت ظیبا غ رهام

 چرا؟ گهیتو د اسی -

 :گفت اوشیرو به س یشاک و

 .زده بود یگ نشده؛ چون لنز آبقشن گهیم ه،یچ اوشیدرِد س یدونیتو که م -

 :رو به رهام گفت یشاک اوشیس

 .رهام. درست صحبت کن هیکاف -

رفت و به سمتِ اتاقش  رونیاز سالن ب رد،یباال نگ منطقشیبحثش با برادر ب نکهیا یگرفت و برا اوشینگاهش را از س یعصب رهام

 .رفت

 .زد رونیداد و از سالن ب رونیب ینفسش را به سخت اوشیس

 .به اتاق خودش رفته نازیافتاد که رهام گفته بود، آ ادشیدرهم رفت.  شیهااخم نازیآ یخال یجا دنیاتاقش شد؛ اما با د وارد

 .رفت نازیزد و به سمتِ اتاق آ رونیکرد، از اتاق ب گردعقب

 .درزدن، در را باز کرد بدون

 .سرش را باال گرفتبازشدن در  یدر نشسته بود، با صدا یروتخت روبه یکه رو نازیآ

 .زد هیکامل در را باز کرد و به درگاه در تک اوشیس

 .رونیب ایب -

 :گرفت و آرام گفت اوشینگاهش را از س نازیآ

 .راحتم خوام،ینم -

 .نشان ندهد یالعمل تندعکس نازیآ یبازکرد آرام باشد و در مقابل لج یحرص بست. سع یرا از رو شیهاچشم اوشیس

 .و برو تو اتاق من رونیب ایگفتم ب نازیآ -



 

 
287 

 :و گفت دیکوب نیبا حرص برگشت، پا به زم نازیآ

 .جام راحته. شما برو تو اتاق خودت جانیخوام برم. هم ی. گفتم نمرمینم -

با . یالحظه یافتاد؛ اما فقط برا نازیبه جانِ آ یترس یالحظه یانداخت که برا نازیبه آ یآلودبه ضرب برگشت و نگاه غضب اوشیس

بود، خونش به  ایهمان در ،یاز لنز آب اوشینفرت س لیدل نکهیو بدتر ا اوشیبود به س رهیکه خ رنگشیو آن نگاه آب ایدر یادآوری

 .جوش آمد

 :بلند گفت و

 .امیخودت رو خسته نکن، من تو اتاق تو نم اوشیس -

 :دیکش ادیبرداشت و فر نازیبه سمتِ آ یقدم تیبا عصبان اوشیس

 .یکنیم خب تو غلط -

 :گفت یزیدآمیبا لحن تهد و

 ...اتاق، وگرنه یایو ب یرو پاک کن شتیآرا یوقت دار ساعتمیتا ن -

 :و باحرص گفت دیحرفش پر انیم نازیآ

 .ارمیدرب ندازدتیم ایدر ادِیرو که  یلنزآب نیا یگیچرا نم ش؟یآرا یگیاصالً چرا م ؟یوگرنه چ -

 :زد و ادامه داد یپوزخند

 ...خوبا من هم ایدر ادیامشب رو به  ارم،یاگه لنز رو در ن یسترینکنه م -

 !نازیشو آخفه -

 .دهانش گذاشت یساکت شد و دستش را رو بارهکیبه نازیآ اوشیخراش سگوش ادیفر با

 .شدیم یکه بدون فکر بر زبانش جار ییهاو حرف تی. دوباره عصبانزدیم یکه داشت چه حرف دیفهم تازه

 :را گرفت و داد زد نازیآ یبازو با خشم اوشیس

 .سررهیاحمق خ یها؟ ادامه بده. ادامه بده تا چنان بزنم تو دهنت که دندون تو دهنت نمونه دختره ،یگفتیم یداشت یچ -

 .تخت افتاد یبه عقب هلش داد که رو محکم

 یکنترلش را از دست بدهد و کار نازیحرف آ یادآوریبماند و با  شتریرفت تا نکند ب رونی. برگشت و به سرعت از اتاق بنکرد صبر

 .بدهد نازیدستِ خودش و آ
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 .به تخت زد یو چنگ دیلرز نازیآ شیکه از صدا دیهم کوباتاق را محکم به در

کرد.  هیبلند گر یو خسته از اتفاقات امروز سرش را در بالشت فرو برد و با صدا حالیشد. ب یاش جارگونه یآرام رو یاشک قطره

 .چشمانش خسته شد و به خواب رفت هیر که از گرقدآن

*** 

 :آمد و داد زد نییها پاپله از

 .دیسع -

 .سر باال نگرفت یکه در آشپزخانه بود، افتاد؛ اما از شرم حرف شب قبلش حت نازیبه جان آ یفیخف یلرزه شیصدا با

 .را صدا کرد دیبلند سع ت،رفیها مکه به سمتِ مبل یبه اطراف سالن انداخت و در حال ینگاه اوشیس

 :انداخت و گفت یبه زر یکه در آشپزخونه بود، باشک نگاه دیسع

 زنه؟یآقا داره صدا م -

 :گفت عیسر یزر

 .ستختهیرهمآره بدو برو. امروز بدجور اعصابش به -

 :گفت دیلرزیکه از بغض م ییواقع شده بود، با صدا اوشیقبل مورد خشم س یکه چند سارا

 .ظه قبل هم سر من داد زدچند لح -

 :سارا زد و گفت یبه شانه یرفت و زر رونیب دیسع

 .رو بده چارهیب رمردیاون پ ی. آقا چندبار گفت سر موقع آب و غذاییهوااز بس سربه -

 :انداخت و باحرص گفت خورد،یاش را مصبحانه یحرف چیهیبود و ب نییکه سرش پا نازیبه آ ینگاهمین سارا

 .چپ بلند شده یآقا کالً امروز از دنده ر،یخهمه دادوهوار داشت؟ نه نیا ریتأخ قهیده دقآخه  یزر -

 اوشیس رِیو تمام فکرش درگ دهیرا نشن شانیهاکلمه از حرف کی نازیبداند آ آنکهیاشاره کرد، ب نازیو با سر به آ دیلبش را گز یزر

 .اش دادانگشتش را خر ر،یپن یقدر که حواسش نبود به جابود. آن

اش آرام به گونه یگفت. زر یزده چاقو را پرت کرد و آخ بلندسحر که تازه وارد آشپزخانه شده بود، به خودش آمد. وحشت غیج با

 :انداخت و نگران گفت یچنگ

 شد خانوم؟ یخاک عالم، چ -

 .را در دست گرفت نازیآلودِ آدستِ خون و
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 :آرام ناله کرد نازیآ

 .کنهیدرد م ،یآخ زر -

 :گفت یرو به سارا عصب یزر

 .اریرو ب هیاول یهابدو اون جعبه کمک ،یکنیمنو نگاه م یستادیمترسک ا نهویسارا چرا ع -

 :گذاشت و گفت زیم یبه سرعت جعبه را رو گشت،یکه از قبل دنبال جعبه م سحر

 .دهیوضع رو ند نیو ا ومدهین اوشیتا آقاس ،یفقط بدو زر -

 .نشست شیگلو یتو ینیبغض سنگ شاویاسم س دنیبا شن نازیآ

 :دینگران پرس کند،یانگشتش درد م نکهیبه گمان ا یشد که زر یاش جارگونه یآرام رو شیهااشک

 کنه؟یدرد م یلیخانوم جان دستتون خ -

 :انداخت، آرام لب زد یاش نگاهخوردهبه انگشت چسب نازیآ

 .نه -

 :زد و گفت شیبه رو یلبخند یزر

 .نگاه دانلودساخته ومنتشر شده است تیکتاب در سا نیا

www.negahdl.com 

 .رمیتا خودم برات لقمه بگ نیپس بش -

 .شدم. من برم اتاقم ری. سهیکاف ،ینه زر -

 .رفت رونیاز آشپزخانه ب یبه نگاه نگران زر توجهیب و

 :دیبود، پرس ستادهیا اوشیس یروکه روبه دیسع شد،یاز سالن رد م داشت

 افتاده بود؟ یه اتفاقتو آشپزخون -

 :که پشتش بهش بود انداخت و آرام لب زد اوشیبه س یکوتاه نگاه

 .نه -

 :برگشت و گفت اوشیس

 ...پس چرا سحر -
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 :دیافتاد، حرفش را خورد. با سر به انگشتش اشاره کرد و پرس نازیآ یخوردهکه به انگشت چسب نگاهش

 شده؟ یدستت چ -

 :گفت رفتهلیتحل ییانداخت. آرام با صدا یانگشتش نگاهدستش را باال گرفت و به  نازیآ

 .شد یحواسم نبود، زخم یچیه -

 .دیرا درهم کش شیافتاد، ابروها نازیرفتار شبِ قبلِ آ ادِی کهنیبرداشت؛ اما هم نازیآ یقدم به سو کینگران  یرارادیغ اوشیس

 :گفت یو جد دیبه صورتش کش یدست

 .یبر یتونیباشه. م -

 .پشت سرش باال رفت یهابه عقب برگشت و از پله یحرف چیهیانداخت. ب اوشیبه س یخورو دل نیاه غمگنگ نازیآ

 .دیداد و برگشت سمتِ سع رونیب ینفسش را باکالفگ اوشیس

 .رو که گفتم انجام بده ییکارا -

 :ادامه داد تیگرفت و با جد دیاش را به سمتِ سعاشاره انگشت

 .یموم کنکار رو ت خوامیتا شب م -

 .رمیمن خودم دنبالش م -

 :گفت آمدیم اوشیکه به سمتِ س یآمد و در حال نییآخر پا یسربرگرداند به سمتِ صدا، رهام از پله اوشیس

 .رمیگیمن خودم دنبال کارا رو م -

 :را از رهام گرفت و جواب داد اشینگاه جد اوشیس

 .اصالً رهام -

 :برداشت و گفت اوشیس یمصمم قدم آخر را به سو رهام

 .کارو انجام بدم نیخودم ا خوامیمن م اوشیس -

 .یتونینم -

 ؟یخواینم ای تونمینم -

 .نزد یرا به رهام انداخت و حرف زشیت نگاه

 .یبر یتونیم دیسع -
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 :گفت دیرو به سع اوشیبه س توجهیب رهام

 .ها رو بده به مناون پرونده دیسع -

نشان  اوشی. پرونده را تا کنار گوشش باال آورد و به سدیکند، پرونده را از دستش کش دایپ یلعملافرصت عکس دیسع نکهیاز ا قبل

 :گفت یمصمم و جد یداد. با لحن

 .کنمیمن حلش م -

 .ها باال رفتبلند و محکم از پله یهابا خشم نگاهش را از رهام گرفت و با قدم اوشیس

که افتاد  شبید ادِیراه توقف کرد.  انیم یالحظه یافتاد، برا نازیاق مشترکش با آسمتِ اتاق کارش رفت؛ اما نگاهش که به ات به

 .بلند به سمتِ اتاق رفت و وارد شد یهادرهم رفت و با قدم شیهااخم

 .برگشت که دستش به جعبه خورد عیدر سر یصدا دنیبا شن کرد،یلنزها نگاه م ینشسته بود و به جعبه شیآرا زیکه پشت م نازیآ

 .بلند شد شیآرام از جا نازیآ اوش،یس یپا یلنز جلو یافتادن جعبه اب

لنز را بردارند که  یزمان باهم خم شدند تا جعبهرفت. هم شیپ یسوق داد. چند قدم اوشیس یهارا با اکراه به سمتِ چشم نگاهش

داغ شد،  اوشینگاه س یشدند. از گرم رهیهم خ برخورد کرد. هردو سرشان را باال گرفتند و به اوشیبه دستِ س ناریآ یانگشت اشاره

 .برداشت و عقب رفت اهول شد، به سرعت جعبه ر

 :و آرام گفت دیبه صورتش کش یدست اوشیس

 .منتظرتم رونیآماده شو. ب -

 :دیکنجکاو پرس نازیسمت در برگشت که آ به

 م؟یبر میخوایکجا م -

 :جواب داد رفت،یم رونیب کهینیرا باز کرد و درح در

 .آماده شو -

 .زنگ خورد شیرفت که گوش رونیاتاق ب از

 :کرد و جواب داد یاسم رهام اخم دنیکتش درآورد. با د نیریز بیرا از ج اشیرا کنار زد و گوش کتش

 .بگو رهام -

 .امیمن االن تو شرکت عل اوشیس -

 :را با حرص بست و گفت شیهاچشم
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 اونجا؟ یبر یوقت کرد یرهام تو ک -

 :گفت طنتیش با رهام

 .دمیرو د یبگو امروز ک اوش،یرو فعالً ول کن س نی. اگهید گهید -

 :جواب داد یسرد به

 ؟یک -

 ادته؟یرو  دیفرش -

 !نه -

 .فکر کن کمهی -

 :گفت یتلخاوقات با

 ؟یپرسیم یسوال ستی. بگهیرهام خودت حرف بزن د -

 :بود، گفتهم رفته  یتو اشافهیق اوشیس یذوقیهمه ب نیکه از ا رهام

 .دوستِ دوران دانشگاهم گم،یرو م دی. فرشاعصابیخب ب یلیخ -

 .داد هیها تکتکان داد و به محافظ پله یسر حوصلهیب

 مبارکه؟ ای یبگم؟ بگم به سالمت یخب حاال چ -

 :با حرص گفت رهام

 کنه؟یرو تحمل م احساسیب یِچطور تو نازی. آیخوک یلیخ اوشیس -

 .... خداحافعی. برگرد خونه سرکارمیمن ب یرهام؟ فکر کرد یزنیزنگ م یمرض دار ،یندار یتو که حرف -

 .حسابدار شرکته دی. بابا، فرشاوشیس ساینه نه، وا -

 :رهام یزمان شد با حرفِ بعدموهاش زد که هم یتو یچنگ کالفه

 .دارهیبرم یاز عل خبریمختلف ب یهاونهکم از پولِ شرکت به بهخان کم ده،یفهم داًیکه گفت جد دمیازش در مورد خان پرس -

 .روبه روبه رهیماند و نگاهش خ شیدر همان حالت در موها اوشیس دستِ

 :تکان داد و آرام لب زد یسر زیآمتیرضا ؟یسخت چیانداختن خان بدون ه مبهتر از به دا یچ

 .ادامه بده رهام -
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 .کف دستش ارمذیرو م ادیش یکهیمرت نیحتماً تا فردا حکم جلب ا -

 .ستادیرا از محافظ پله گرفت و صاف ا اشهیشد. تک دهیبه سمتش کش اوشینگاه س ناز،یبازشدن در اتاق آ با

 .فعالً خداحافظ رهام -

هم،  نشستیم اوشیس یسنگ یهیکه بدجور به روح نازیآ یریزسربه نیا یخور بود و حتدل نازیرا قطع کرد. هنوز از دستِ آ یگوش

 .آرامش کندنتوانست 

 .میبر -

 .انداخت اوشیرا به س نشیسرش را باال گرفت و نگاه غمگ نازیرفت. آ نییها پاو از پله برگشت

 .و به دنبالش رفت دیکش یآه

 :با ذوق گفت رفت،یکه به سمتِ اسطبل م اوشیس دنیبا د نازیزدند، آ رونیسالن که ب از

 !میبا اسب قراره بر -

 :گفت تیو با جد ستادیدرهم رفت. وسط راه ا اوشیس یهااخم قدر بلند بود کهآن شیصدا

 .رهیانقدر صدات باال نم ،یچه خبرته؟ بلندگو هم قورت داده باش -

 :گفت تیبه اطراف انداخت و با همان جد ینگاه

 .امیصبر کن تا ب جانیهم-

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیپا کوب نیرا درآورد و محکم به زم شیحرصش گرفته بود، ادا اوشیکه از س نازیرفت آ یوقت

 .االغ -

*** 

 .شد نازیبودن آخواب یهم متوجه رخمیگرفت. از همان ن نازیرا سمتِ آ رخشمیرا کنارِ درخت نگه داشت. ن اسب

 .گذاشت نازی. دستش را به پشت برد و پشتِ آدیخند اشیو بچگ طنتیحجم از ش نیو ا نازیدل به آ در

کج شد که به سرعت در آغـ*ـوش  نییکه در خواب بود، به سمتِ پا نازیگذاشت، آ نیرا زم شیآمد. تا پا نییاز اسب پا اطیاحت با

 .قرار داد نازیزانوان آ ریرا ز گرشیدستش را دور کـمرش و دست د کی. دشیکش

تخت  یبود برد و آرام رو شیرو یکه تشک قرمز یرا به سمتِ تخت چوب نازیآرام به سمتِ کلبه حرکت کرد. وارد شد و آ یهاقدم با

 .درازش کرد

 .افتاد نازیرا از دور گـ*ـردنش باز کرد. سرش را بلند کرد که نگاهش به صورت معصوم و غرق در خواب آ نازیآ دست
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مات  نازیقرمز و درشت آ یهال*ب یرو اریاختینشست. نگاهش ب اشیشانیپ یرو یتپشش باال رفت. عرق سرد اریاختیب قلبش

 .ماند

 :دیچیروز در اتاقش زده بود، در گوشش پکه آن ییهاو حرف نازیآ یاصد»

 .فراموش کن -»

 رو؟ یچ -

 !اوشیس -

 تارا رو؟ یهال*ب -

 :زد غیهوا رفت. هلش داد عقب و ج غشیحرفش ج با

 «!یشعوریب یلیخ اوشیس -

بلند شد. به سرعت  اشیگوش یزمان صدامبرد که ه نییپا نازیآ دنینشست. سرش را به قصد بـ*ـوس اوشیلبِ س یرو یکج لبخند

 .رفت رونیرا جواب داد و از کلبه ب یشود، گوش داریب نازیآ نکهیو قبل از ا ستادیصاف ا شیدر جا

*** 

 نازیآ

 یچوب یاپنجره ،یروم با ارتفاع کمبودم و درست روبه دهیراست خواب یشونه یهام رو باز کردم. روها چشمپرنده کیجکیج یصدا با

 .داشت دید رونیبود که به ب

 .دنیپریشاخه به اون شاخه م نیبود که پرندگان دائم از ا یسرسبز یهاپر از درخت رونیب تمام

 .شهیاما بق اوش؛یسوار اسب بودم، کنارِ س ادمهیدفعه رو  نیکجاست؟ آخر نجایا دم،یلحظه از خودم پرس هی واسه

. چون رفتیم نهیدستش بود و به سمتِ شوم یچوب تو کهیبود که چند ت اوشیگشتم. ساومدم. بر رونیبازشدن در از فکر ب یصدا با

 .من نشد داربودنیب یبود، متوجه نییسرش پا

 .کردم و به اطراف نگاه کردم زونیتخت نشستم و پاهام رو از تخت آو ینشست. رو نهیبه من کنارِ شوم پشت

که  یاز زنِ جوون ییهاو عکس یمیقد لیکه من بودم، پر بود از وسا جانیاولش هم ینسبتاً بزرگ و دوطبقه بود که طبقه یچوب یکلبه

 .بودم دهید اوشیزن رو تو اتاق س نیباشه؛ چون قبالً عکس هم اوشیمادر س زدمیلبش بود. حدس م یرو یقیتو هرعکس لبخند عم

 ؟یشد داریب -

 :گفتم طنتیسوق دادم و با ش اوشیرو به سمتِ س نگاهم
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 .نوز خوابمنه، ه -

 .تخت بلند شدم، رفتم و کنارش نشستم ینشست. از رو شیشونیپ یرو یزیر اخم

 :گفتم ی. با لحن آرومدمیکش نییم رو درست وسط ابروهاش گذاشتم و چندبار از باال به پااشاره انگشت

 !یترگلاما بدون اخم صدبرابر خوش ؛یبا اخم خوشگل نازیاخم نکن. به جون آ گهیامروز رو د هیفقط  -

با اخمشه که  اوشیتره؛ اما دروغ گفتم؛ چون سانداخت. گفتم بدون اخم صد برابر خوشگل نهیشوم شینزد و نگاهش رو به آت یحرف

 .بردمیهم بدجور حساب م تشیهاش و جددل منو بـرده. اما چه کنم که از اخم

 :دمیپرس مقدمهیجو سرم رو به سمتش برگردوندم و ب رییتغ یدر فضا حاکم بود، برا سکوت

 مادرتن؟ یعکسا نایا -

 .ها نگاه انداخترو برگردوند، به عکس سرش

 نجا؟یا آوردمتیبود، به نظرت م نیاز ا ریغ -

دست به کمر زدم  دم،یهم کش تو یهام رو مصلحتسرم بذاره. اخمسربه تیدوباره هـ*ـوس کرده بود تو قالب جد اوشیکه س آخآخ

 :و برگشتم سمتش

 ...در یهست که عکسا ییجا نکهیا یعنی ؛یکه گفت یجورنیشد؟ ا ی؟ چشد یچ -

 :باال بردم و گفتم دواریم رو تهدرو کامل نزدم؛ اما با فکرش بدجور حرصم گرفت. انگشت اشاره حرفم

 .کشمتیهست، م یزیچ نیبه جون خودم، اگه بفهمم همچ اوشیس -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه ظیغ با

 هست؟ یزیچ نیهمچ -

 :باال انداخت و گفت یارو ازم گرفت. شونه نگاهش

 .دونمینم -

 .زدم یازدم و با مشت به بازوش ضربه یکوتاه غیج

 !اوشیس -

 :بهم انداخت. با شک لب زدم یو نگاه آروم برگشت

 مگه نه؟ ست،ین -
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 :آروم جواب داد شد،یکه از جاش بلند م یرو تر کرد. در حال لبش

 .دیشا -

 .ستادینداره. از جام بلند شدم. مچ دستش رو گرفتم، ا ایاز در یعکس کجاچیکنه و ه تمیاذ خوادیم مدونستیم

به  ییجورا هی. رهیحرص رو بگ یکنم و باعث بشم آرامش جا تشیدفعه قصد داشتم، من اذ نیسمتم. نگاهش آروم بود؛ اما ا برگشت

 .بدم که عاشقمه دیخودم ام

 :گفتم یالیخیبه روش زدم و با ب یلبخند

 .عکس دارم هی فمیک یخب اشکال نداره. من هم تو عمارت تو -

 :گفتم تیباال گرفتم و با مظلوم کی یرو به نشونه انگشتم

 .هادونههیفقط  -

 :دیپرس یجد

 ؟یعکس از ک -

ناخودآگاه  شیجد نگاه دنیکه با د رمیشدم و خواستم حرفم رو پس بگ مونیخودم پش یاز کرده آنکیکه  دیپرس یجد انقدر

 .شد یرتیزده شدم؛ پس غذوق

که با  ی. در حالدمیخجالت کش یعنیوانمود کنم که  یجور خواستمیانداختم. م نییگلوم رو به زور قورت دادم و سرم رو پا آب

 :. گفتمکردمیم یبازیدستم باز یهاانگشت

 ...یعنیراستش چطور بگم. خب،  -

 :گفتم یلحن مثالً نگرانسرم رو باال آوردم و با  عیسر و

 ...قبل یش برا. همهاینش یاگه گفتم، عصب -

 :حرفم گفت ونیم ینسبتاً بلند یو صدا تیعصبان با

 ؟یزنیحرف م یدر مورد ک یدار فته؟یتو ک یبده. عکس ک حیآدم توض یبرو سر اصل مطلب و ماجرا رو مثل بچه نازیآ -

 .هام جمع شدترس تو چشم یجدیجد بارنیدنم به لرزه افتاد و اآخر رو چنان بلند گفت که چهارستون ب یجمله

 ؟یکنیم یخرک یداره که تو باهاش شوخ کردنیشوخ یجنبه والیه نی! آخه انازیتو سرت آ خاک

 !نازیآ -
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 :لب باز کردم و تندتند گفتم یرارادیغ ش،یفوق عصب یصدا دنیشن با

 .کردمیم تتیبذارم. داشتم اذ فمیرو تو ک ین عکس ککردم. آخه م یشوخ اوشیکردم. به جونِ س یشوخ -

 :زمزمه کرد رلبیتو هم رفت و ز شتریب هاشاخم

 ت؟یاذ -

 .آرومش کنم، بدون فکر جلو رفتم و بـ*ـغلش کردم نکهیا یبزنه برا یمن، بدترش کردم. تا خواست حرف یوا یا

 .از ترس نبود یخبر گهیبهم القا شد که د یو آرامش خاص یبه آغـ*ـوش گرفتنش، حس گرم با

 .بود ستادهیا یحرکت چیهیهم ب اوشیاز قبل دورش حـ*ـلقه کردم. س شتریدستم رو ب یآروم به

 .هم مثل من آروم شده بود اوشیس دی. شاستین یعصب گهیهاش مشخص بود که دنفسش یصدا از

 .هام رو بستمگرفت. چشم یفیکـ*ـمرم، تنم لرزش خف یهاش رودست ینشستن آن با

 :دیچیآرومش تو گوشم پ یصدا

 .با من نکن ایشوخ نیاز ا گهید -

 :هام رو دم گوشش بردم و لب زدملبم نشست. متقابالً لب یرو یقیعم لبخند

 چرا؟ -

 :دم گوشم زمزمه کرد یلحن خاص با

 .یریقرار بگ یگریکنار د خوامیهم نم یبه شوخ ی. حتاوشیس نازِی. آیمن نازیتو فقط آ -

 :لب زد تیبرد و با جد رو عقب سرش

 ؟یدیفهم -

 !یکنیم موونهید یوونهید یخوشگلت بشه که کم کم دار یزدن هاحرف نیبه قربون ا نازیآ آخ،

 :به روش زدم. دوباره تو آغ*وش*ش خودم رو فرو بردم و لب زدم یقیعم لبخند

 .دمیفهم -

 هام رو بستمو چشم دمیسرم رو باال کش اریاختیگـ*ـردنم، ب ینفسش تو گود یحس گرم با

 .پوستم نشست یش به روب*وسه یداغ که

 :دیچیآرومش تو گوشم پ یصدا
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 .یمن باش یبرا دیتو فقط با -

ش رو سرم رو کج کردم و گـونه طاقتیبه موهاش زدم. ب یو عشق شد. دستم رو باال آوردم و چنگ جانیحرفش ته دلم پر از ه نیا با

 .دمیبو*س

 :گوشش زمزمه کردم دم

 .تنهام نذار ،ی. اگه دوسم داراوشیدوستت دارم س یلیخ -

تک که تک یگرم و پر از حـرارتش رو دو طرف صورتم قرار داد. نگاهش پر از آرامش بود. آرامش یهارو باال گرفت. دست سرش

 .آوردیبدنم رو به وجد م یهاسلول

 .ذارمیتنهات نم -

هام حلقه زد. نگفت دوست دارم؛ اما گفت تنهات اشک تو چشم یرارادینگه داشتم. غ هنیتو سـ*ـ قاًیجمله، نفسم رو عم نیگفتن ا با

 .ذارمینم

 :اومدم رونیآروم و پر از آرامشش از فکر ب یصدا با

 .نازیآ -

 :تمام احساس جواب دادم با

 جانم؟ -

 .گذاشتم شنهیسـ*ـ یو از پهلوهاش روهام رو از دور کـ*ـمرم آروم به پهلوهاش نزد؛ اما از نگاهش حرفش رو خوندم. دست یحرف

 :لبم نشست. آروم گفتم یرو یلبخند زد،یحس ضربان قلبش که هرلحظه تندتر از قبل م با

 جانه؟ی! از هزنهیچقدر تند م -

 .دهاش رو دورم انداخت و همون پشت به هم قالبشون کرد و تنم رو به خودش چسبوندست هوایگفتم که ب طنتیم رو با شجمله آخر

 :لرزشش رو نشون نده، گفت کردیم یکه سع یآروم یبا تن صدا و

 .جانهیاز ه -

 :هاش دوختم و لب زدمرو به چشم طونمی. نگاه شنمشیرو باال گرفتم تا بتونم بب سرم

 !جانیه -

 یورتم رو در فاصلهپا بلند شدم و سرم رو جلو بردم. ص یپاشنه ینموندم و رو کاری. باومدیم نییکم پانداد. سرش کم یجواب

 .از صورتش نگه داشتم یچندسانت
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 . ...کرد و در آخر همون فاصله رو پر کرد و یمکث

 .از چندلحظه عقب رفت بعد

 .میدیکشیم یقیعم یهانفس جانیه یهردومون بسته بود و از رو یهاچشم

 .و به سمتِ تخت رفتهام دوخت خم شد و بـ*ـغلم کرد. نگاه خمـار و پر از احساسش رو تو چشم هوایب

 .شد سمتم که نگاهم به پنجره افتاد زیخمیتخت گذاشتم. ن یآروم رو یلیخ

 :لب زدم آروم

 .پنجره -

 .بلند شد و پنجره رو بست یحرف چیهیب

 .دوباره برگشت سمتم و

*** 

 کل یدانا

 .را باز کرد شیهاچشم د،یچیکه در کمر و شکمش پ یحس درد با

زد  اوشیس یبه بازو یچنگ اریاختیکه ب دیچیدلش پ ریز یدرد بد آنکیگرفت که  شیستانش را به پهلوهاو د دیدرد لبش را گز از

 :زد غیو ج

 !یآ -

 :نشست و نگران گفت شیبه ضرب در جا ده،یبا آن رنگ پر نازیآ دنیزده چشمانش را باز کرد. با دوحشت اوشیس

 شده؟ یچ -

 .انداخت نییگل انداخت و سرش را پا شیهااز خجالت گونه اوش،یس یچهره دنیبا داما  د؛یلب باز کرد تا دردش را بگو نازیآ

 .بلند شد شیاز جا صدایو ب دیزده بود، افتاد. دردش را فهم شیکه محکم به پهلوها نازیبه دستان آ اوشیس نگاه

 نازیکردنش را داشت که آخم شد؛ قصد بلند نازی. به سمتِ آدیافتاده بود، برداشت و باعجله پوش یتخت چوب نییرا که پا شیهالباس

 :زده دستش را پس زد و آرام گفتخجالت

 .... خوداوشینه س -

 :و پرتحکم گفت یجد یرا درهم کرد و با لحن شیهااخم
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 .قرص باشه خچالیهات رو بپوش. فکر کنم تو بذار کمکت کنم. اول لباس ،یتونیخودت نم -

 .را تنش کرد شیهابود، آرام لباس نازیکه نگرانِ حالِ آ یانداخت. در حال نازیبه آ ینگاه آرام اوشینزد. س یحرف نازیآ

 :بود، آرام گفت نییدر همان حال که سرش پا شد،یاز خجالت سرخ م یروتخت دنیکه هربار با د نازیآ

 ؟یرو جمع کن یروتخت شهیم -

متوجه شود،  نازیآ نکهیلبش نشست؛ اما قبل از ا یرو یخند کجکه شد، لب نازیانداخت. متوجه خجالت آ ینگاهش را به روتخت اوشیس

 .دیلبش کش یدستش را رو

 :زمان گفترفت و هم شد،یباال ختم م یکه به طبقه یچوب یهارا بلند کرد. به سمتِ پله یحرکت روتخت کیشد و با  خم

 .ارمیتا برات قرص ب ن،یسرپا. بش نستایجا واهمون -

 .داد و نشست یشتریبود فشار ب دنیدر حال گز شیهاحصار دندان ریه زرا ک نشیریلب ز نازیآ

آب را کنار خودش گذاشت، سرش را به  وانیرفت، قرص و ل نهیآمد. به سمتِ شوم نییها پاهمراه با قرص از پله اوشیبعد س یکم

 :گرفت و گفت نازیسمتِ آ

 .نجایا ایب -

و نشاندنش و از پشت دستانش  دیدستش را کش اوشیکه س ندیکنارش بنش خواستیرفت. م اوشیبلند شد و به سمتِ س یحرف چیهیب

 .را دورش حـ*ـلقه کرد

 :گوشش آرام زمزمه کرد ریز

 ه؟یچ یخجالت برا نیا -

 یانداخت. هنوز درد داشت؛ اما کارها نهیزده نگاهش را به آتش شومنبود، خجالت یقبلش خبر یساعت طنتیاز ش گریکه د نازیآ

 .دردش را فراموش کند شدیباعث م شیهارفو ح اوشیس

 :زمزمه کرد خورد،یم نازیآ شیهاکه نفس یفروبرد و در حال نازیگـ*ـردنِ آ یرا در گود سرش

 .ولش کن ،یلبت رو کند -

 شیهاکه سرخ شده بود از حصار دندان نازیآ نییفشار، آرام لب پا کیلبش گذاشت و با  نییزمان خودش انگشت شستش را پاهم و

 .آزاد کرد

 .اش زدبه گونه یا*وسهب

 کجا رفته؟ هاتطنتیش -
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 .را کج کرد و به سمتِ خود برگرداند نازیحرکت، کـمر آ کیرا درهم برد و با  شیهااخم بارنیمواجه شد. ا نازیبا سکوت آ دوباره

 :گفت یعصب یدوخت و با لحن نازیآ یآلودش را به چهرهاخم نگاه

 ناز؟یآ یزنیچرا حرف نم -

 :جواب داد آرام

 بگم؟ یچ -

 :بود، گفت شیکه در صدا یو سرش را باال گرفت و با خشونت خاص نازیآ یچانه ریخشونت دست انداخت ز با

 یچندساعت قبل نازیانگار نه انگار تو همون آ ؟یتو چرا انقدر ساکت شد اً ی. ثاننییوفرت ننداز پافرت یسرت رو ه نیا کهنیاول ا -

 .شدیظه دهنت ساکت نملح هیکه 

 .کرد یدستش باز یهاانداخت و آرام با انگشت نییرا به پا نگاهش

 :بود، گفت دیکه از او بع یکج کرد و با لحن آرام یسرش را کم اوشیس

 ؟یحرف بزن یخواینم نازیآ -

 :لب زد یآرام یصدا با

 ؟یدونیتو نم یعنی -

 .. تو بگو که بدونمدونمینه نم -

 اوشیس رنگیاقهوه یلهیآن دو ت دنیبزند، با د یدوخت. تا خواست حرف اوشیرا باال گرفت و نگاهش را به چشمان سسرش  بارنیا

 .گذاشت اوشیس ی*ـنهـیس یجلو رفت و سرش را رو اریاختیو ب دیداشت، دلش لرز یکه برق خاص

 .حـ*ـلقه کرد نازینفسش بست و دستانش را دورش آ فرستادنرونیرا همراه با ب شیهاچشم اوشیس

 نجا؟یا میچرا اومد -

 .چشمانش را باز کرد نازیآ یصدا با

 ؟یدوست ندار -

 رو؟ یچ -

 .رو نجایا -

 .لبش نشست یرو یلبخند
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 .عاشقشم -

 :رفت و با ذوق گفت عقب

 نجا؟یا میبمون -

 شیدر دل سنگ بیکه عج شیروروبه دیچشم دوخت. به دخترک سف نازیسرد نبود، به آ ای یجد گریکه د یدر سکوت با نگاه اوشیس

 نشسته بود

 .شده بود. بد دست و دلِ قلبش را به لرزه درآورده بود رهیبود، به او خ یو عسل یتونیاز ز یبیکه رنگشان ترک یحاال که با آن چشمان و

راز که فقط خودش و رهام خبر  نیا . آورده بود تا خودش را از بندِدیبگو شیرا برا اشیزندگ یتا تمام قصه نجایرا آورده بود ا نازیآ

 کار دستش داده بود اشیبا آن طناز نازیدارد، آزاد کند؛ اما باز آ

 .باز هم مُهر سکوت بر لـبانش گذاشته بود و

 اوش؟یس -

 .بلند شد شیداد و از جا یبه خودش آمد. به سرش تکان نازیآ یصدا با

 .نازیکار دارم آ یعمارت کل یتو -

 :زد وا رفته لب نازیآ

 ...اوشیاما س -

 .خواهش نکند، برگشت و به سمتِ در رفت نیاز ا شتریب نازیآنکه آ یبرا

 .میمونیم شتریو ب میایم گهیبار د هی رون؛یب ایب -

 .رفت رونیغرولندکنان بلند شد و ب نازیرفت. آ رونیب و

 .کردینگاه م مد،آیو به سمتش م زدیلب غر م ریکه ز نازیبود و به آ ستادهیکنار اسب ا اوشیس

 :آنکه دست از غرزدن بکشد، با تحکم گفت یبرا

 .گهید ایب -

 :سرش را باال گرفت و گفت ظیغ با

 .گهیاومدم د -

 :جانب گفتبهو حق ستادیا اوشیس کنار
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 .ریدستم رو بگ -

 .را گرفت نازیو دستِ آ دیاش گرفته بود، لبش را گزخنده نازیآ یکه از دستِ کارها اوشیس

 .ادیات رو باز کن، بهت نماخم -

 :گفت نشست،یاسب م یکه رو یدر حال نازیآ

 .ش اخمات تو همههمه اد؛ینه که به تو م -

 .گذاشت نازیآ یِپا یو دستش را رو دیچرخ اوشیس

 اد؟یواقعاً بهم نم -

 .دوخت کرد،ینگاهش م رهیکه خ اوشیکرد و نگاهش را به س یمکث

 نشده بود؟ شیهاو اخم تِیجد نیعاشقِ هم نازیمگر آ آمد؟یاخم بهش نم واقعاً

 :زد و آرام گفت یفکر لبخند نیا با

 .بر منکرش لعنت -

 :به سرعت گفت اوشیس

 .به دشمنت لعنت -

 :گفت شد،یکه سوار م یدر حال اوشینگاهش کرد که س جیگ نازیآ

 .یشدیمنکرش م یخودت داشت -

حـ*ـلقه زد و سرش را پشت  اوشیدستانش را محکم به دور س جانیه یو از رونشست  نازیلبِ آ یرو یحرفش لبخند گشاد نیا با

 .کـمرش گذاشت

 .گرفت؛ اما به سرعت به خودش آمد نازیرا به سمتِ آ رخشمیمکث کرد. ن یالحظه یبرا اوشیس

 .آرام به حرکت در آمد یبه تنِ اسب زد که گرگ یاضربه

 اوشیو س نازیبه تن و بدن آ یهر از گاه شانیهار جنگل را گرفته بود و شاخهکه دورتادو دهیدرختان سر به فلک کش انیم از

 .گذشت خوردند،یم

تر تنگ اوشیدستش را دور س یرا بست و حـ*ـلقه شیهابود. با لـ*ـذت چشم دهیچیبخش سبز در فضا پلـ*ـذت یرطوبت و بو یبو

 .کرد
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 ناریبه تمام جانِ آ یبخشلـ*ـذت یکارش گرم نیگذاشت که با هم نازیسرد آ یهادست یبرد و رو شیو دستش را پ اوردین طاقت

 .دیبخش

*** 

 .عمارت نگه داشت اطیرا در وسط ح اسب

 .به اطراف نگاه کنند جیباعث شد هردو گ د،یرسیکه از داخل عمارت به گوش م یزن یهاو ضجه غیج یصدا

 :به سمتِ محمد که کنار در بود، برگشت و داد زد اوشیس

 چه خبره؟ نجایمد امح -

 :رساند و گفت اوشیبه سرعت خودش را به س محمد

 .ارهیب ایدنش رو بهبچه یدوره، آوردنش که زر یلیخ نجایاز ا مارستانیب نکهیآقا، دختر کدخدا اومده بود ده، دردش گرفت، واسه ا -

 :داد زد شد،یکه وارد اتاق م یدر حال یزر

 .اریهم ب زیتم یحوله و پارچه هی -

 .وارد شد و

 .کرد و آب جوش را درست کرد و با هم به اتاق بردند دایپ یبزرگ یکه تازه وارد سالن شده بود، با کمک سحر قابلمه نازیآ

 رونیب -نشسته بود شد،یم هوشیکم داشت بکنار فائزه که از درد کم شیو تشو یکه با نگران-به زور حامد، شوهر فائزه را  یزر

 .فرستاد

 .فل کرد و به سرعت سمتِ فائزه رفترا ق در

 :گفت ی. با مهرباندیکش رونیب نازیرا از دستِ آ دیسف یپارچه

 .زانوهات رو خم کن دختر گلم -

 :پر از عجز گفت یو لحن هیبا گر فائزه

 !ترسمیم -

 .آرامش کند شیهاکرد با حرف یکنار فائزه نشست، دستش را گرفت و سع عیسر نازیانداخت. آ نازیبه آ ینگاه یزر

 .را بست. بسم اهلل گفت و کارش را شروع کرد شیهازانوان فائزه انداخت. چشم یپارچه را رو یزر

 .گشتیبه سمتِ اتاق برم یو هر از گاه دیچرخیلرزانش کل عمارت را م یهاخراب با قدم یکالفه و نگران با حال حامد
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انداخت  کرد،یمبل نشسته بود و به او نگاه م یکه رو اوشینگران به س ینگاه. کردیتر مپردرد فائزه حالش را خراب یهاغیج یصدا

 :و با حرص گفت

 ...زنِ خودتم یوقت نمیبب ن،یراحت بش ن،یبش -

 :زده برگشت و لب زدفائزه وحشت یقطع صدا با

 .یاعلی -

نوزاد در فضا  یزمان صدارد. همخو نیکرد و محکم به زم ریبه فرش کوچک وسط عمارت گ شیکه پا دیبه سرعت سمتِ در دو و

 .دیچیپ

 .قطع شده بود شیهاغیج یحامد، فائزه بود که صدا یلحظه نیا یِتنها نگران اما

 .زمان هر چهارنفر به سمتش برگشتند. در را باز کرد که همدیبلند شد و به سمتِ در دو شیجا از

 .به حامد زل زد رمقیب یهاسرش را برگرداند و با چشم فائزه

 :زد شیزده صدارا بست. وحشت شیهازمان فائزه چشمفرستاد که هم رونیبازِ فائزه، نفسش را ب یهاچشم دنید با

 فائزه؟ -

 :گفت یبرگشت و با لحن آرام عیسر یزر

 .شده هوشیآروم باش پسرجان. زنت حالش خوبه؛ فقط ب -

 :در آغـ*ـوش حامد گذاشت و گفت کرد،یم هیرا که سخت گر نوزاد

 .رسمیمن به زنت م ر؛یبچه رو بگ نیا -

 :گفت نازیرو به آ و

 .بچه رو آب بزن نیخانوم جان شما هم برو تن و بدن ا -

 :گفت دیبا تأک و

 .آروم آب بزن به تنش یلیخانوم جان، با دست خودت خ یریآب نگ ریز -

 :کار را نکرده بود، با ترس لب زد نیکه تا به حال ا نازیآ

 من؟ -

 :سمتش گرفت بچه را حامد
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 .مونمیفائزه م شِیمن پ د،یریشما بچه رو بگ -

 :درآمد و گفت شیجلو عیسر اسیآمد که  رونیبچه را در آغـ*ـوش گرفت و از اتاق ب دیبا ترد نازیآ

 .رونیب امیشد از بس داد زد. اصالً جرئت نکردم ب شیدلم ر یشد؟ وا یچ -

 :ترس داشت، آرام لب زد د،یرسیم شیتا بازوزور که قدش به یاکردن بچهکه از حمام نازیآ

 .اسیگفت حمامش کنم  -

 :با خنده گفت اسی

 ده؟یحمامه، چرا رنگت پر هیدختر  -

 :رهام از پشتِ سرش آمد طانیش یصدا

 .حمام کرده یلیخ یرو تو بچگ اسیکمک بخواه. آخه اون  اوشیاز س نازیآ -

 :بلند شد و تشر زد شیاز جا اوشیس

 .کت شورهام تو سا -

 یحرف چیهیکه کمکش کند، ب کندیقبول نم وجهجیبه ه اوشیکه مطمئن بود س ییبه رهام انداخت و از آنجا یخندان نگاهمین نازیآ

 .بود، رفت نییکه در سالن پا یسمتِ حمام

 .کردیم شتریرا ب نازیترسِ آ نیو هم کردیم هیهنوز گر نوزاد

آب کلنجار رفت تا سرد و گرمش  یدست آزادش با لوله کیگرفته بودش. نشست و با  نخورد، محکم زیاز دستش ل نکهیترس ا از

 .کند

 .زد یلبخند کوتاه اوشیس دنیافتاد. سرش را باال گرفت. با د شیرو یاهیسا که

 .و نشست دیشلوارش را باال کش یزانو یاش روبا انگشت شست و اشاره اوشیس

 .بده من بچه رو -

 .بچه را به دستش داد رد،یگرفته بود، بگ یو مهربان جانیاز ه یکه حال رنگ اوشیس رنگیاهش را از نگاه قهوهنگا نکهیبدون ا نازیآ

 .داغ ادیسرد باشه و نه ز ادیکن نه ز یکن. سع میحاال با دقت آب رو تنظ -

 .کرد میآب را مال اد،یکم و ز کمهیگفت و آب سرد و گرم را باز کرد و بعد از  «یچشم»لب  ریز نازیآ

 :گفت طنتیبرگشت و با ش اوشیسمتِ س به
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 معلم؟ یآقا میکن کاریحاال چ -

 :کرد و آرام گفت یزیاخم ر اوشیس

 !حرف رو بزن، تا آقا معلم بودن رو نشونت بدم نیا گهید بارهیتو  -

 :با خنده گفت نازیآ

 ؟یکنیم همیتنب یعنی -

 :سر به بچه اشاره کرد و گفت با

 .دمیبعد جوابت رو م م،یو بشوربچه ر نیفعالً ا -

 .گفت ییچشم بلند باال نازیآ

 .کم قطع شدکم شیشروع به شستن بچه کرد که صدا قیآرام و دق یلینزد و خ یحرف گرید اوشیس

که غرق  ینازیبه آ توجهی. بدیصورتش کش یآرام همان دستش را رو یلیو خ دیکرد و به سر بچه کش سیدستش را خ اوشیس

 .دادیبه کارش ادامه م قیده بود، دقکردنش شنگاه

 .قفل شد نازیآ یرهیرا بست و سرش را باال گرفت که نگاهش به نگاه خ آب

 :بلند شد و گفت عیسر نازیبچه به خودشان آمدند. آ یهیگر یاز دستشان در رفته بود که با صدا زمان

 م؟یکن کاریحاال چ -

 :به اطراف انداخت و گفت ینگاه اوشیس

 نداره؟لباس  -

 .نه تکان داد یبه نشانه یتأسف سر با

آرنجش بود، درآورد و در  یکه شکمش رو ینرم دستش را پشت کـمرش گذاشت و از حالت یلیشد. خ رهیبه بچه خ هیثان چند

 .دیچیرا دورش پ یکوچک ی. حولهدشیآغـ**ـوش کش

 :گفت آرام

 .ایب -

 .رفت رونیاز حمام ب و

*** 
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 نازیآ

 .کردمیآروم گرفته بود، نگاه م اوشیآغـ*ـوش س یاومدم. باذوق به بچه که تو رونیحموم ب از اوشیسر س پشتِ

درش قفله و  شهیتو اتاقه که هم یکه بدونم چ کردیقفل بود و بدجور من رو کنجکاو م شهیکه هم یجلو رفت و کنار در اتاق اوشیس

 .ستادیا اوش،یجز دستِ خودِ س ستین کجاچیهم ه دشیکل

جلو رفتم و  عی. سرارهیدرب بشیرو از ج دیداشت کل یدستش بچه رو محکم در آغـ*ـوش گرفت و با دست آزادش سع هیا ب اوشیس

 :گفتم

 .بده من بچه رو -

 .بردم و بچه رو گرفتم شیبه روش زدم، دست پ یهام زل زد. لبخند کوتاهتو چشم هیرو باال گرفت. واسه چندثان سرش

 .رو درآورد، در رو باز کرد تا من اول برم داخل دیرو ازم گرفت. کل شیو جد راینگاه گ یبا مکث کوتاه اوشیس

 .وصل بود؛ عکس مادرش واریبود که به د یکه چشمم رو گرفت، قاب عکس بزرگ یزیچ نیاتاق که شدم اول وارد

 ...وارد اتاق بشه؟ اصالً االن چرا یکس دادیاتاق مادرشه؛ اما چرا اجازه نم نیا پس

 .وقته ازش استفاده نکردن یلیکرده بود، مشخص بود که خ جادیکه ا ییبازشدن در کمد، از سروصدا یصدا با

ساکت بود و مثل تمام  بیفائزه و حامد که عج یگرفتم و به بچه گشت،یم یزیکه داشت تو کمد دنبالِ چ اوشیکنجکاوم رو از س نگاه

 .نکرد، نگاه کردم هیگر ریش یبرا ادیها زبچه

 .دمیکش شینرم و لطف یگونه ینرم رو یلیم رو خلبم نشست. انگشت اشاره یور یلبخند

 .شیصورت یکوچولو یهاو لب هیااالن مشخص بود که قلوه نیکه از هم شینیو ب کیکوچ یهاچشم

 .شد ترقیعمغرق لـ*ـذت شدم و لبخندم  اوشیمن و س یاز لفظ بچه یا. واسه لحظهشهیهم انقدر قشنگ م اوشیمن و س یبچه یعنی

 .رو بکن تنش نایا ایب -

 .بود، نگاه کردم اوشیو تو دستِ س کننیکه باهاش بچه رو قنداق م یدیسف یرو باال گرفتم و به پارچه سرم

 :ها ردوبدل کردم و گفتمو لباس اوشیس یهاچشم نینگاهم رو ب متعجب

 ...نایا -

 :کرد و گفت یزیر اخم

 .بچه رو ببند؛ سرده هوا عیسر ست،ین کردنالٔ  االن وقتِ سو نازیآ -
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 .بلد نبودم ادیرو کنار گذاشتم، تا اول بچه رو ببندم. هرچند ز یحرفش کنجکاو نیا با

بود که نتونه تکون بخوره؛  کی. هرچند انقدر کوچفتهیب دمیترسیاما م رم؛یتخت گذاشتم. خواستم بلند شم و پارچه رو بگ یرو رو بچه

 .دمیترسیاما باز هم م

 :گرفتم و گفتم اوشیبرگردم، دستم رو سمتِ س نکهیا ونبد

 .بده من -

که باعث شد  دیکف دستم کش ینرم رو یلیاشتباه خ ایاز عمد  دونمیدستش رو نم دنیکشرو تو دستم گذاشت و موقع عقب پارچه

 .لبم نشست یرو یو پر از آرامشش، لبخند راینگاه گ دنیبرگردم سمتش. با د

 .ا هزار ترفند و دردسر بچه رو قنداق کردمتخت نشستم و ب یرو

 :زده گفتمقنداق شده بود، ذوق زیتم یلیبچه که خ دنیسر با د آخر

 چقدر خوب شد، مگه نه؟ -

 .تر شده بود بلند کردمراحت یلیکردنش خگل کرد. بچه رو که االن بـ*ـغل طنتمینزد که باز ش یحرف اوشیس

 :ودم گفتمخاص خ طنتیرفتم و با ش اوشیسمتِ س به

 خوبه، مگه نه؟ مونندهیآ یبلد بودم. برا یدید -

 :ابروش رو باال داد و لب زد یتا هی

 نده؟یآ -

 .محامله یعنیکه  دمیکش یشکمم تو هوا شکلک فرض یدستم جلو هی با

 .گهید ینین -

 .زدم اوشیس کردنتیاذ یخالص رو برا ریجلو رفتم و ت ینزد و فقط نگاهم کرد که با بدجنس یحرف

 :و گفتم دمشیآروم ب*وس* یلیخ

 .مامانش یطونیباباش و ش یبه خوشگل ینین هی -

 :و خنده گفتم طنتیبه روش زدم. عقب برگشتم که مچ دستم رو گرفت. سرم رو برگردوندم، با ش یرفتم و چشمک عقب

 !جونم؟ -

 :ابرو به بچه اشاره کرد و گفت با
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 !خانوم دادمیرو م طنتتیش نیهست، وگرنه بد جواب ا یچرم بچه از بدو تولد متوجه همهدا دهیو من هم عق نجاستیبچه ا نیا فیح -

هام دوخت و رو به چشم شیجد شهی. عقب رفت. نگاه آروم و همدیخم شد و من رو که هنوز تو کف حرف قبلش بودم ب*وس هوایب

 :گفت

 .کنمیم یاما بعداً تالف -

 :زگفتمقدم عقب رفتم و با نا هی اوردم،ین کم

 ؟یک -

 :قدم جلو اومد کیابروش رو باال داد،  یتا هی

 ؟یعجله دار -

 :دمیخند زیر

 نداشته باشم؟ -

 .داشتیوام طنتمیدادنِ شهم تو نگاهش بود که من رو به ادامه یحالت خاص هی یبود؛ ول یهام. هنوز جدچشم یبود رو خیم نگاهش

 .به در خورد یاقدم جلو اومد که تقه هی

 د؟یینجایشما اآقا  -

 :نگاهش رو از من گرفت و بلند گفت اوشیس

 .تو سارا ایب -

 .باز شد و سارا وارد شد در

 شده؟ یچ -

 :به بچه اشاره کرد و گفت سارا

 ...فائزه خانوم به هوش اوم -

 :نذاشت حرفش رو کامل بزنه و گفت اوشیس

 .شیببر یتونیم -

 :گفتم عیسارا. سر تو روح شانسم! آخه االن وقت بردن بچه بود یا

 .برمیم -
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 :گفت تیمچ دستم رو گرفت و با جد اوشیبرگردم که س خواستم

 .نه تو بمون. سارا تو بچه رو ببر -

 .رفت رونیبچه رو ازم گرفت و ب یحرف چیهیب سارا

 .شت کـمرم قفل کردهام رو گرفت و پمچ دوتا دست ام،یقدم بلند به سمتم برداشت و تا به خودم ب هی اوشیکه بسته شد، س در

 ؟یگفتیم یخب داشت -

 .گرفت طنتمیمدهوش شدم و دوباره ش م،ینیعطرش تو ب یبو دنیچیاما با پ رم؛یحرفم رو پس بگ خواستم

 :بهش زدم و گفتم یپر از ناز لبخند

 گفتم؟ یگفتم. چ یچ ستین ادمی -

 :آورد، نجواکنان دم گوشم گفت نییرو پا سرش

 ست؟ین ادتیکه  -

 .نچ -

 :و گفت دیکش مقهیکنار شق یموها یرو از دور دستام باز کرد و با خشونت تو تشدس

 !یدوست دار -

 رو؟ یچ -

 :بهم رفت و با حرص گفت یچپچپ

 .من رو -

 :خنده گفتم با

 .بود که آره کردنتتیاگه منظورت اذ یاون که صد البته؛ ول -

 ؟یمن رو دوست دار -

 .هاش زل زدمشده به چشممسخ یالحظه یراو آروم بود که ب رایقدر گاون صداش

 .رفتیمن داشت از کف م اریعیدل ب نی. باز اشهیتر از همکنندهعطرش مـ*ـست یدستم داغ بود. بو کف

 نییپا یرو کم مینییش لب پام نگه داشت. سرم رو باال گرفت و با انگشت اشارهچونه ریو ز دیم کشگونه ینرم رو یلیرو خ دستش

 .دیکش
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 :دیصورتم به گوش رس یهام رو بستم. صداش از چندسانتچشم نیهم یبب*وسه، برا خوادیکردم م رفک

 ؟یجواب من رو نداد -

 :هام رو باز کنم، آروم لب زدمچشم نکهیا بدون

 ؟یشک دار -

 .نه -

 .پس نپرس -

 ؟یدار -

 :هام رو باز کردم و لب زدمچشم محابایب بارنیا

 ؟ی. اما تو چیلیخ -

 .ستادیگر در حال حرکت بود، از حرکت البم نوازش نییلحظه انگشت شستش که پا هی واسه

 .هام بودقفل چشم نگاهش

 .و پر از آرامش یجد ینگاه

 :گلوم رو قورت دادم و لب زدم آب

 ...یجواب نم -

 .نبود معنایحرکتش هم کم ب نیدادن سر باز زد؛ اما هم. دوباره از جوابدیکه کرد، حرف تو دهنم ماس یکار با

 ؟یگیرو بشنوه بگه، خب تو چرا م نیا یکس دیراحت مثل من ابراز احساسات کنه. شا یلیخ تونهینم اوشیکه س دونستمیخوب م من

صدبار. چون  یشده روز ی. حتگمی. هربار بخوام بهش مگمیهربار بپرسه، بهش م یهرروز نه؛ ول اوشی. من حسم رو به سگمیمن م اما

 .شنومیجمله رو م نیهم ا اوشیخره از زبون سدارم باال دیام

 .هام رو آروم باز کردمهاش، چشمجداشدن ل*ب با

*** 

 .بزن! بزن تو رو خدا، بزن -

 :گزارشگر که داد زد یصدا با

 !گُل -
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داد  یوز از خوشکردم. رهام هن دنیمبل شروع به پر یبلند شدم و رو زدم،یم غیکه ج یمن هوا رفت. در حال غیرهام و ج ادیفر یصدا

 .هوا دمیپریو م زدمیم غیج یو من فقط ه زدیم

 چه خبرتونه؟ -

به موقع  اوشیپرت شدم که اگه س نییخورد و به پهلو به سمت پا یپام به چ دمیبرگشتم که نفهم عیسر اوش،یس یبلند و عصب یصدا با

 .افتادمیکنارِ مبل م یاشهیش زیم ینگرفته بودم، به پهلو رو

 .رو شدمروبه اوشیوحشتناک درهم س یهاشده از ترس سرم رو باال گرفتم که با اخمدرشت یهاچشم با

 :اشاره کردم و گفتم یویبرگردم، به ت کهنیرو باز کردم و بدون ا شمیشدم. ن هل

 .گُل زد رانیا -

 :گفت یو عاد یجد یلیانداخت و خ یویبه ت ینگاهمیرو باال گرفت و ن سرش

 .ردش کردن -

 :دمی. با شک پرسسمیکرد درست وا مکک

 ؟یچ -

 :پشت سرم اشاره کرد و گفت به

 .کنیگل رو رد کردن؛ خورد به دستِ باز -

 :ضرب برگشتم و بلند گفتم به

 ؟یچ -

 .وا رفته بود شافهیزمان نگاهم به رهام افتاد که قهم که

 :دیچیتو گوشم پ نییبا ولوم پا اوشیس یو عصب یجد یصدا

 !تیو ذوق خرک جانیبا تو و اون ه دونمیمن م ،یدیمبل قر م یرو یرهام، دار یجلو نمیبب امیب ایرو بشنوم و  هاتغیج یدابار بعد ص -

 .خواستم برگردم و جوابش رو بدم، بلند رهام رو صدا زد و گفت بره اتاقش تا

 :جلوم گرفت و لب زد دواریتهد ش روبهم انداخت. انگشت اشاره یجد یبهش انداختم که نگاه یو نگاه متعجب برگشتم

 !رو نشنوم غتیج یصدا -

 :آروم زمزمه کردم رلبیلبم نشست و ز یرو یلبخند یرارادیبرگردوند. غ رو
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 .عشق بداخالق من -

*** 

 کل یدانا

 .بود، وارد شد رانیا یوا رفته که به خاطر گل رد شده یافهیاتاق شد و رهام با ق وارد

 :گفت یش به رهام که افتاد، عصبنشست. نگاه زشیپشت م اوشیس

 .رو درست کن تافهیرهام ق -

 :مبل نشست و گفت یرو حوصلهیب رهام

 .نمیرو بب یباز یهیبرم بق خوامی. حرفت رو بزن، میمن دار یافهیتو چکار به ق -

 :به او رفت و گفت یچپچپ

 .رو بذار کنار فعالً یبزنم رهام. فکر باز یحرف مهم خوامیم -

 ...حساس یخدا، جابه شهینم -

 :و تشر زد دیکوب زیم یرو یاضربه یعصب اوشیس

 !رهام -

 :داد و گفت رونیرا با حرص ب نفسش

 .باشه بگو -

 :گفت رفتیکه سمتِ پنجره م یبلند شد و در حال یصندل یکرد و از رو زیرا از رهام گرفت، دستش را حائل م اشیعصب نگاه

 .یعل شِیمحمد رفته پ -

 :دیبلند شد و ناباورانه پرس شیه ضرب از جاب رهام

 کجا رفته؟ ؟یچ -

 .یعل شِیکه رفته پ دهیدونم چرا؛ اما خبر رس ینم -

 :دینگران پرس رهام

 دونه؟یم نازی! آنازیآ -

 :ضرب به سمتِ رهام برگشت و گفت به
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 .دونهب دی. اون نبایزنینم نازیبه آ یو حرف یکنیاصالً رهام، اصالً دهنت رو باز نم -

 :آرام ادامه داد و

 .مطمئن بشم یزیچ هیبدونه، تا من از  دیحداقلش فعالً نبا یعنی -

را، مطمئن بود که تا خوِد  یانجام بدهد؛ اما چه کار یقرارست کار اوشیکه س دانستینگاه کرد. خوب م اوشیآلود به سشک رهام

 .دیفهمینم خواست،ینم اوشیس

 :دیرسآلود پآرام و شک یتُن صدا با

 ؟یبکن یخوایم کاریچ -

 :گفت مقدمهیرهام انداخت و ب یتر شده بود، به روآلود پرجذبهرا که با آن ابروان اخم اشینگاه مصمم و جد اوشیس

 .با محمد حرف بزنم دیبا -

 :گفت ینسبتاً بلند یدرجه ممکن گشاد شد و با صدا نیتا آخر شیهاچشم

 ؟یتو با محمد حرف بزن -

به  ختهیآم یتر از قبل با لحنشده، آرام یزدن رهام عصبخاطر دادکه از نگاهش مشخص بود، به اوشیس یآلود و شاکنگاه اخم دنید با

 :گفت ینگران

 ؟یبهش بگ یچ یخوایم -

 یورشلوارش بـرده بود، رو به بیکه دستانش را در ج ینگاهش را از رهام گرفت. برگشت و دوباره پشت به او در حال اوشیس

 .ستادیا یاشهیتمام ش یپنجره

رفت و با  اوشی. با چند قدم محکم به سمتِ سکردیرهام را دو چندان م یکه ترسِ و نگران یشد و سکوت کرد. سکوت رهیخ رونیب به

 :بود، گفت یبه ترس و نگران ختهیکه آم ییصدا

 ؟یکن کاریچ یخوایم اوشیس -

 :دیبه حرفِ رهام پرس اعتنایب اوشیس

 ؟یخان رو چکار کرد -

 :و کالفه جواب داد یعصب رهام

 ...خوایبگو م اوشیس -

 :گفت تیرا به سمتِ رهام گرفت و با جد رخشمین یجد
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 .یکه تو دستت هست رو بده عل یتموم کن. فردا هم مدارک جانیانجام بدم رهام، پس موضوع رو هم یکار خطرناک چیه خوامینم -

 .یبسته بردن کالنترتادم. تا االن حتماً خان رو کتامروز با ناشناس فرس نیهم -

 .خوبه -

 یرا تا داخل اسطبل همراه نازیدرهم رفت و با چشم آ شتریب شیهااخم د،یزد و به سمتِ اسطبل دو رونیکه از سالن ب نازیآ دنید با

شده بود، به گوش  فیضع یلین فاصله خکه از آ اسیداد  یزد افتاد و صدا رونیکه با دو از سالن ب اسیزمان نگاهش به کرد. هم

 .کردیرا صدا م نازیکه با وحشت آ دیرس اوشیس

 .دیدو رونیکه رم کرده بود، ب یشکسته شد و گرگ در حال یاسطبل به طرز وحشتناک در

 .دیچیدر فضا پ اسی غیج یصدا

 :زده لب زدها بود، وحشتکه شاهد تمام صحنه اوشیس

 !دوباره رم کرد -

 :لب زدبا شک  رهام

 ؟یچ -

بود،  کیپله نزد نیآخر یرفت، بر رو نییها پا. تندتند از پلهدیسرعت به سمتِ در دوبدون وقت تلف کردن برگشت و به اوشیس

 .ها گرفتپله یسرعت دستش را به نردهکه به فتدیب

 .کرد شتریرا ب اوشیس ینگران آمد،یکه از داخل اسطبل م اسی یهاغیج یزد. صدا رونیسالن ب از

 :لب زد د،یلرزیم یکه از نگران ییبا صدا رلبیو آرام ز دیسمتِ اسطبل دو به

 !نازیآ -

 .را به زبان آورد نازیبلند دوباره اسم آ یاسطبل شد و با صدا وارد

 دهیپر شیرنگ از رو نازیآ دنیکه با د اوشیبه س انیگر یهارا در آغـ*ـوش گرفته بود، با چشم نازیآ جانیکه تن ب یدر حال اسی

 .انداخت یبود، نگاه

 :زد و با عجز ناله کرد هق

 .داداش -

بـ*ـغلش  د،یکش رونیب اسیرفت، کنارش زانو زد و او را از بـ*ـغل  نازیدو مانند به سمتِ آ یهابه خودش آمد. با قدم اسی یصدا با

 :و داد زد دیدو یبلند شد و به سمت خروج شیاز جا درنگیکرد و ب
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 .عی. سریدکتر اسالمزنگ بزن  اسی -

 .بلند شد نازیآ یناله یرفت. صدا رونیب

 .سرم -

 :نگاه کرد، آرام لب زد نازیآ یبسته یهابه چشم اوشیس

 جانم؟ ناز؟یجانم آ -

 .افتادیحال م نیهم به هم« جانم» یو کلمه اوشیس یجمله نیا دنیبهوش بود، با شن نازیاگر آ شکیب

کار دستِ  یمحال بود از خوش یابراز احساسات نیچن دنیبا شن گریزده شده بود، دانقدر ذوق اوشیلبخند از س کی دنیبا د یوقت

 .خودش ندهد

 دیکش نازیآلود آخون یشانیپ یگرم و لرزانش را بلند کرد و رو یهاتخت خواباند و خودش کنارش نشست. دست یرا رو نازیآ آرام

 .شدند و رهام وارد اتاق اسیزمان در باز شد و که هم

 :نگران جلو آمد رهام

 بهوش اومد؟ اوش،یشد س یچ -

 :دیپرس یبرگشت و عصب اوشیس

 دکتر؟ یزنگ زد -

 :جواب داد عیسر اسی

 .رسونهیخودش رو م گهید قهیاومده بود روستا. گفت تا ده دق یکار یآره داداش. اتفاقاً برا -

 :گفت اسیرو به برگشت و  یراحت شده بود، عصب الشیکه از بابت دکتر خ اوشیس

 رفت تو اسطبل؟ نازیافتاد که آ یچه اتفاق -

 :با خشم داد زد و

 شه؟یم یچقدر وحش کنه،یرم م یگرگ وقت یدونیتو نم -

 .کرد هیگر صدایشد و ب شتریبغضش ب اوشیداد س یکه خودش ناراحت بود، با صدا اسی

 :که تا االن سکوت کرده بود، گفت یونو
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 نازیهم تو اسطبله. آ کشیشده، که گفت گرگ رم کرده و پسر کوچ یچ دنیپرس نازیآ گشت،یو دنبالِ شما ماز نگهبانا اومد  یکی -

 .میریجلوش رو بگ میو رفت. اصالً هم اجازه نداد که بخوا دیدو د،یرو شن نیهم تا ا

 :انداخت و گفت شدیاز گلوش خارج م یناله مانند یصدا یکه هر از گاه نازیسردرگم به آ اوشیس

 شد؟ یدکتر چ نیپس ا -

 .در را باز کرد عیسر اسیبه در خورد و  یارا در دست گرفت. تقه نازیدستِ آ و

 :عقب رفت و گفت عیدکتر سر دنید با

 .داخل دییبفرما -

 :از جا بلند شد و گفت عیجواب سالمش را بدهد، سر کهنیبدون ا اوشیگفت. س یوارد شد و سالم کل دکتر

 !کترد یلطفاً آقا عیسر -

 :گفت یگذاشت و با لحن آرام و مهربان یعسل یرا رو فشیک دکتر

 .دیچشم آقا، شما اجازه بد -

 .کرد نازیآ ینهیداشت، شروع به معا شیدر انجام کارها شهیکه هم یتخت نشست و با آرامش یرو نازیکنارِ آ و

نلرزد و  کردیم یکه سع ییجلو آمد و با لحن و تُن صدا طاقتیب اوشیتخت بلند شد. س یاز رو نازیو زدن سُرم به آ نهیاز معا بعد

 :باشد گفت یجد شهیمثل هم

 دکتر؟ یشد آقا یچ -

 :را سمتش گرفت و گفت یانسخه دکتر

شده که  هوشیو شوک بود که ب یادیخاطر ترس ز. االن هم بهستین قیعم ادیز شیشونینبود. زخم پ یحالش خوبه آقا. خطر جد _

 .که اگه سردرد داشت، مصرف کنه دیرینسخه رو هم بگ نی. ادینگران نباش اد،یبهوش م گهید ساعتهکی ای ساعتمیشاءهلل تا نان

 رونشیو رهام آرام ب اسی یرهینگاه خ دنیبفرستد، با د رونیب یتا به راحت آمدیحرفش، نفسش را که م نیا دنیکه با شن اوشیس

 .داد

 :از دکتر تشکر کرد و بعد از رفتن دکتر، رهام جلو آمد و گفت اوشی. سندیبنش اسی لبِ یرو یکارش هم باعث شد لبخند نیهم که

 .رمشیگیم رمینسخه رو بده من، م -

 .رفت رونیاز اتاق ب «گردمیبرم عیسر»نسخه را به دستِ رهام داد و رهام با گفتن  یحرف چیهیب اوشیس
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 رونیرا متوجه خود کند، از اتاق ب اوشیس کهنیو بدون ا دیخند زیر اسیبود.  نازیآ یبه رو قرارشیکه نگاه ب یاوشیماند و س اسی

 .به اتاق خودش برود یراحت و بدون نگران الیبا خ توانستیمطمئن بود، م نازیرفت. حاال که از حالِ آ

 .کردینگاه م نازیو مظلوم آ نقصیب یبسته و چهره یهابه چشم یحرکت ایحرف و  چیهیتخت نشست. ب کنارِ

جانش  نازیکه تازه امشب اعتراف کرده بود که آ آمدیم یمرد مغرور نیچه به حال ا آمد،یم نازیبه سر آ ییکه اگر بال دانستیم خدا

هم  سالکیخانه هنوز  نیشده که از آمدنش به ا یدختر یبود که چقدر عاشق و وابسته دهیهست و تازه امشب خودش فهم

 .گذشتینم

 .شده بود اشفتهیعاشق و ش گونهنیآورده بود که ا اوشیبه سر س ییماه چه بالشش نیماه. در اشش تنها

. دست فرستادیم رونیب نازیصورت آ یرو محابایداغش را ب یهاخم کرد. نفس نازیسرش را به سمت صورتِ آ اریاختیب اوشیس

 .دیکش نازیآ یگونه یراستش را باال آورد و بر رو

 .کرده بود اشوانهید ،یالحظه یبرا یحت نازیکه امشب فکر از دست دادن آ دانستیتنها م د،یمفه یهم حالش را نم خودش

 .دیکشیلبش م یتا رو اشینیب یغهیت یو انگشت شستش را از رو دیکشیم نازیآ یگونه یگونه رورا آرام و نـ*ـوازش دستش

صورتِ  یتک اجزاتک اشرهیدو بند انگشت فاصله داشت. با نگاه خ یتنها به اندازه نازیبود و صورتش با صورت آ نییهنوز پا سرش

 .شدیم ترطاقتیب امانشیب یهاطنتیبازش و آن ش یهاچشم یو هرلحظه برا کردیرا از بحر م نازیآ

 :آرام لب زد طاقت،یب

 !نازیآ -

 .به در خورد یازمان تقهرا بست که هم شیهاکرد و چشم یمکث

 نشست شیبازدم کرد، دستش را حائل تخت کرد و درست سرجارا بلند دم و  نفسش

 :گفت تیبا جد ردیبگ نازینگاهش را از آ کهنیاکتفا کرد. بدون ا ناریتنها به گرفتن دستِ آ و

 .تو ایب -

 .کنارش بود، وارد شد یاش مانساله 8که پسرِ  یدر حال ریزسربه میآرام باز شد و رح در

 :لب زد آرام

 .سالم آقا -

 .پهن کرد شیبرداشت و رو نازیآ یپا ریرا درهم برد. مالفه را از ز شیهااخم میرح دنیبا د اوشیس

 :گفت رفتیکه سمتِ در م یو در حال میو برگشت سمتِ رح ستادیا
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 .رونیب ایب -

 .و برگشت ستادیا زیرفت، پشت به م زیبه سمتِ م راستکیاتاق شد و  وارد

 :گفت تیبا جد شاویهمراه پسرش داخل آمد. س میرح

 .میسرت رو بلند کن رح -

 .به سرعت سر بلند کرد میرح

 .حرفت رو بزن -

 :دوخت و گفت اوشیزده نگاهش را به سخجالت میرح

 کیزبون بسته شل نیبه ا شیاخر رفت تو اسطبل و با تفنگ ساچمهکره نیشد که ا یچ دمینفهم هویخدا آقا اومدم بگم، غلط کردم. به -

 .... من اشتباه کردم. غدیا ببخشکرد. آقا شم

 :دیبا خشم غر اوشیس

 .میرح هیکاف -

 .بچه مراعات کن یجلو یعنیکرد که  یبه مان یابا خشم اشاره و

 :گفت یزد و عصب یبا دست به پشت کمرِ مان میرح

 .... برو از آقا معذریریبگ یمونو الل نجایا یایخر، نگفتم که بکره -

 !میرح -

 :حرفش را خورد و با ترس برگشت اوش،یدادِ س یصدا با

 جانم آقا؟ -

 :گفت یعصب

 کنه؟ یخواهکه معذرت یبچه رو آورد -

 .جا مانده بود میرح یهاانگشت یصورتش جا طرفِکیانداخت.  یمان یهیغرق گر یهارا به چشم نگاهش

 یهارا با آن دست یلیس رحمانهیب میرح نکهی. از فکر ادیدست کش یلیس یبرد و بر جا یمان یدستش را به سمتِ گونه اریاختیب

 طفل معصوم زده، خشم تمام جانش را گرفت نیبر صورتِ ا نشیبزرگ و سنگ

 :را نترساند گفت یآرام باشد و مان کرد،یم یاز خشم و حرص که سع یادورگه یبا صدا و
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 .ادیمامانت، بابا هم حاال م شیتو برو پ یمان -

 :اش گفتناز بچگانه یصدا تکان داد و با آن یسر یمان

 .چشم عمو -

 :گفت تیبا عصبان عیسر میرح

 ...بگو آق یعمو نه، آقا! مان -

 .انداخت نییبه او کرد، حرفش را خورد و سرش را پا اوشیکه س یآلودنگاه غضب با

 .رفت رونیب یحرف چیو پدرش گرداند و بدون ه اوشیس نِینگاهش را ب بارکی یمان

*** 

 نازیآ

 .اومدینم ادمیشده،  یچ کردمیفکر م یبه اطراف نگاه کردم. ذهنم قفل شده بود و هرچ جیرو آروم باز کردم. گ هامچشم

 ...اما بعدش کردمیداشتم فوتبال نگاه م ادمه،یکه  ییجا تا

 .اومد ادمی یچاز جلو چشمم رد شد و همه لمیمثل ف شب،ید یهااتفاق

زده  میشونیکه به پ یچسب زخم ی. دستم رو رودیچیتو سرم پ یده سرجام نشستم که دردزوحشت یاسطبل و اون بچه یادآوری با

 .شده بود، گذاشتم

شد. اما االن حالِ خودم مهم نبود، حالِ اون بچه مهم بود که تو  یسرم زخم ن،یزم یاون لحظه که گرگ لگد بهم زد و افتادم رو حتماً

 له شد؟ گرگ یدست و پا ریخدا، نکنه ز یاسطبل بود. وا

 .دمشیو من ند نیمن رفتم تو اسطبل نبودش. نکنه افتاده بود زم یحتماً. آخه وقت آره

 :زده گفتذوق د،یبود که تا منو د اسیزمان در باز شد. به سر اون بچه اومده، از جام بلند شدم که هم ییبال نکهیفکر ا با

. یومدیتا االن. سُرمت تموم شد، شب صبح شد و تو هنوز بهوش ن شبیاز د یدختر تو که ما رو دق داد ؟یباالخره بهوش اومد یوا -

انقدر  یعنی. یکم کرد از نگران لویک 10تا االن  شبیبه فکر اون داداش طفل معصوم من باش که از د ،یستیدختر به فکر من و رهام ن

 .هم داشتم هیگر نتظارآشفته بود که من ازش ا

 :اون بچه رو فراموش کردم و با ذوق گفتم یحتو  شیبه کل پرحرف اسی یحرفا دنیشن با

 ؟یگیم یجون من راست -

 :هاش رو غنچه کرد و گفتشد و لب رهیبه سقف خ کنه،یکه مثالً داره فکر م یحالت هیبا  اسی
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 ...اوم -

 :نگاهش رو به من انداخت و گفت و

 ه؟یچ یدونیم ازیپ -

 :نگاهش کردم و لب زدم جیگ

 ؟یچ -

 :باال گرفت و گفت ازیشکلِ پ رو تو هوا به دستش

 اد،یز یلیکه چه عرض کنم، خ کمهیبه عرضت برسونم که بنده  دیبا نیهم ی. برایدونیصد البته که م ه؟یچ ازیپ یدونیم گم؛یم ازیپ -

 .کردم ادیداغش رو ز ازیپ

 :شک گفتم با

 ؟یچ یعنی -

 :گفت کردیو فرار م دیخندیکه م یدر حال اسی

 ...ستیبه خوک ن شباهتیب یاحساسیداداش من که در ب یکه باور کرد یخر یلیخ نکهیا یعنی -

 .اوشیمحکم خورد به س د،یدویکه داشت م اسیباز شد و  در

هاش به سمتش برگشت. اخم اوشیس یکه هول کرده بود، عقب اومد که نگاه جد اسیبه من انداخت.  یسر بلند کرد، نگاه اوشیس

 :رو تو هم کرد و گفت

 ...ش. خب؟ ادامهستیبه خوک ن شباهتیب یاحساسیداداشت که در ب ؟یگفتیم یداشتخب  -

 :ش گرفته بود گفتکه خودش هم خنده یبرگشت سمتم. در حال اسیخنده.  ریبلند زدم ز یحرف رو زد، با صدا نیا تا

 .رهام بود ،ینه منظورم تو نبود -

 :دیابروش رو باال داد و با شک پرس یتا اوشیس

 ؟یمئنمط -

 :رو کنار زد و گفت اوشیس عیسر اسی

 .نازیآره جون آ -

 !گوت دروغزدم، جون عمه غی. با حرص جرونیب دیدو و
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 .ساکت شدم یرارادیلبش که افتاد، غ یو نگاه آروم و لبخند کج رو اوشیبه س نگاهم

 :دیچیدر فضا پ شیبم و آروم؛ اما جد یزمان صدااومد و هم جلو

 ؟یخوب -

 :قدم جلو رفتم و گفتم هی یرارادیغ

 !یعال -

 دمیتو آغـ*ـوش کش حرکتهیبازوهام گذاشت و با  یرو رو دستاش

 :آروم لب زد و

 .یبهوش اومد ریچقدر د -

 نمشیتا بتونم بب دمیعقب کش کمهیگذاشتم و کمرم رو  شنهیسـ*ـ یشد. دستم رو رو ترقیعم لبخندم

 :گفتم طنتیبا ش و

 ؟ینکنه نگران شد -

 :تو صورتم رو پشت گوشم فرستاد و گفت یشد. دستش رو جلو آورد و موها جادیابروهاش ا نیب یزیر اخم

 ؟یشدیافتاده بود، نگران نم یاتفاق نیمن همچ یاگه برا -

 :فکر گفتم یامکث و لحظه بدون

 .خدا نکنه -

 .هام دوخترو به چشم شیو خواستن ی. نگاه جدستادیموهام از حرکت ا یرو دستش

 :محکم گفت یبه خودش چسبوند. با لحن شتریرو که پشت کمرم بود، فشار داد و من رو ب دستش

 ؟یجواب نداد -

 :گفتم رمیچقدر خواهانشم رو ازش بگ دادیرو که نشون م طاقتمینگاه ب کهنیا بدون

 .آره -

 .دیچیتو گوشم پ شرایبم و گ یگردنم فروبرد. صدا یو سرش رو تو گود دتمیرو گفتم، تو آغـ*ـوش کش« آره» تا

 .نپرس ،یدونیکه جوابش رو م الیٔ  پس سو -
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تر از جواب دادنش بودم، خاص جورنیا یفتهیجواب داده بود. چقدر من ش میرمستقغی رو المٔ  لبم نشست. دوباره سو یرو یلبخند

 .هیبق

 .هام رو با لـ*ـذت بستمرو محکم دور کمرش حلقه کردم و تو آغـ*ـوشش چشم هامدست

*** 

 کل یدانا

 !دیولم کن د؟یهست یشما ک -

 دشیکش رونیاز ون ب شیبه تقالها توجهیمحمد را گرفت و ب یبازو دیسع

 :دیچیدر هوا پ ادشیفر یخورد. صدا نیکه کرد محکم به زم ییبر اثر تقال که

 ؟یکنی! چکار مشعوریاحمقِ ب ،یهو -

 :به پشت کمر محمد زد و گفت یاضربه

 .یفتین، تا نپاشو. کمتر تقال ک -

 دیبسته شده بود، با خشم برگشت سمتِ سع یبند مشکبا چشم شیهاکه چشم یدر حال محمد

 :با حرص گفت و

 .ارمیاحمقت م سیبه سر تو و اون رئ ییچه بال نیبب ه،یفقط بفهمم ک -

 .پست سر ون پارک شد اوشیس نیحرفش، ماش نیبا ا زمانهم

 .باز کرد اوشیس یشد و در عقب را برا ادهیپ نیبرگشتند. احمد از ماش به آن سمت نیماش یو محمد با صدا دیسع

 .وسطش را بست یو دکمه دیبه کتش کش یشد. دست ادهیپ نیاز ماش اشیشگیو صالبت هم تیبا جد اوشیس

 .ه بودندکه سرتاسر را پوشاند یبلند یهابود و کوه یابانیب یطیمح کرد،یبه اطراف انداخت که تا چشم کار م یکل ینگاه

 .برگشت دیچشمانش در آورد و به سمتِ سع یرا از رو نکشیع

 .دستاش رو باز کن -

 .بند را برداشتو در آخر چشم شیهاسرعت اطاعت کرد، اول دستبه دیسع

 .را درهم کرد شیهابود، اخم ستادهیا شیروروبه تیکه با جد اوشیس دنیسرعت برگشت و با دبه محمد

 :دیپتو ظیو غ تیعصبان با
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 نجا؟یا یها؟ چرا منو آورد ؟یکنیم یچه غلط یتو دار -

 .شده و از آنجا دور شدند نیسرعت سوار ماشانداخت که هردو به دیبه احمد و سع یو محکم یجد نگاه

 :گرفت و رو به محمد گفت شدیکه دور م نیرا از ماش نگاهش

 ؟یعل شیپ یرفت -

 :دیربود، با خشم غ یکفر اوشیکه از دستِ س محمد

 .وونیمثل ح ؟یجورنیها؟ اونم ا نجا،یا یچرا منو آورد دمیبه تو چه؟ به تو چه، ها؟ من پرس -

مشت شده بود را در صورت  یخودش را گرفت تا مشتش را که به طرز وحشتناک یدرهم رفت، جلو اوشیس یهاحرفش اخم نیا با

 .نکند یمحمد خال

 ؟یعل شیپ یرفت -

 :زد ادیرا گرفت و فر اوشیس یقهیبرداشت و  زیخ محمد

 ؟یآره رفتم، که چ -

 :زد ادیمحمد زد و به عقب هلش داد. فر ی*ـنهـیدستانش را تخت س طاقتیب اوشیس

 .من داد و هوار راه ننداز یبکش کنار، انقدر برا -

 .کردینگاه م اوشیبه خون نشسته به س یفاصله گرفته بود، با نگاه اوشیدو قدم از س یکه به اندازه محمد

 :زد و گفت یپوزخند اوشیس

 بشه؟ یکه چ یعل شِیپ یرفت -

 :جواب داد سرعتبه

 .نداره یبه تو ربط -

 :داد زد اوشیبود که س دهیبلند دور شد. به قدم پنجم نرس یهاگرفت. با قدم اوشیرا از س شیرو و

 ؟یریکه انتقام بگ یرفت -

 .دش رهیخ شیرونامعلوم در روبه یاو به نقطه ستادیا

نگاهش را به پشت سر محمد دوخته و منتظر بود  تیو جد نانیپر از اطم یکه زده بود، مطمئن بود، با نگاه یکه از حرف اوشیس

 .برگردد
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 :جا داد زداش را کم کند، از همانفاصله کهنی. بدون ادیپا چرخ یپاشنه یرو یآن یمیهم گذاشت. با تصم یرا رو شیهاپلک

 !انتقام از تو، انتقام از پدرت یبرا ،ینتقام از علا یآره؛ اما نه برا -

 .را درهم کرد شیهاسرعت به خودش آمد و اخمخورد؛ اما به کهیرا نداشت،  یجواب نیکه انتظار چن اوشیس

 :انگشت اشاره به خودش اشاره کرد و گفت با

 انتقام از من؟ -

 :برداشت و گفت اوشیرا به سرعت س یتند یهابا خشم قدم محمد

 ...به زنش فرو یهاش، حتکه پول رو به کارش، به بچه شرفتیآره از تو، از پدر ب -

 .خورد نیبه صورتش زد، حرفش را قطع کرد و محکم به زم اوشیکه س یمشت با

 :زد ادیکوباندش و با خشم فر نیرا گرفت و از جا بلندش کرد و محکم به ماش اشقهیبرد،  ورشیآلود به سمتش خشم اوشیس

 یاون شعوریاز من؟ از پدرم؟ احمق ب چارهیآره بدبخت ب ؟یریانتقام بگ یخوایها؟ که م ،یبکن یخواست یم یرف بزن، بگو چه غلطح -

 .نه من ،یریاز اون انتقام بگ دی. تو باشرفهیب یت رو بدبخت کرد، اون علکه تو و خونواده

 .دیکوب نیماش یشهیکنترل شده به ش یداد، مشتش را با خشمدورش کرد و به سمتِ چپ هلش  نیرا محکم گرفت از ماش اشقهی

 نیو آب دهنش را به زم دیشده بود کش یلبش که خون یانداخت و انگشت شستش را به گوشه اوشیبه س یبا حرص نگاه محمد

 .پرتاب کرد

 .مادرم رو بدبخت کرد یاهرم و حتچون من و خو رم؛یگی. از پدرت انتقام میچون خواهرم رو بدبخت کرد رم؛یگیاز تو انتقام م -

 :زمزمه کرد رلبینشست و ز اوشیلبِ س یگوشه یپوزخند

 .احمق -

 :گفت یبلند یو تن صدا تیبا عصبان د،یرا شن شیکه صدا محمد

 .ونریب ارمشیب یدونبمونه. احمقم که هنوز نتونستم از اون گـه یتوئه نامرد عوض یتو خونه نازیآره، من احمقم که گذاشتم آ -

 :گفت تیبا تمسخر و عصبان ختهیآم یبا لحن اوشیس

 ؟یعل شِیکجا؟ نکنه پ شیببر هیدونتو گـه یاز اون عمارت که به گفته یخوایم -

 :گفت یزیآمبا خبر بود، با لحن تمسخر اوشیکه خوب از نقطه ضعف س محمد

 ه؟یمنظورم چکه  یدونینرسه، م نازیبه آ یبیکجا ببرمش که آس دونمینه، من خوب م -
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 دیایچشمانش به خون نشست و تا محمد به خودش ب یارنگ قهوه بارهکیرا گرفت و به  اوشیچشمان س یحرفش خون جلو نیا با

 :دیچیخراشش در دل کوه پگوش ادیفر یحمله کرد و دستانش را دور گردن محمد حـ*ـلقه کرد. صدا شیبه سو

 .ینکردم عوض سرتیب اجنیرو، تا هم صاحابیغالف کن اون زبون ب -

 .اوشیکردن س یبود؛ عصب دهیرس خواستیکه م یزبانش را غالف کرد. به آن هدف اوشیزد و به قول س یپوزخند محمد

 :و محکم گفت یجد یرا رها کرد و پرتش کرد به سمت چپ و با لحن اشقهیبا خشم  اوشیس

 .یمثل خودت باش یعوض هیکه کنارِ  نهیهم اقتتیل -

دور  ابانیب نیبه محمد که تنها در ا توجهیرفت. سوار شد و ب نیبلند و محکم به سمتِ ماش یهاز محمد گرفت و با قدمرا ا شیرو

 .را به حرکت در آورد نیافتاده مانده بود، ماش

*** 

 نازیآ

 

 ناز؟یآ -

 .نگاه کردم اسیگرفتم و به  ونیزیرو از تلو نگاهم

 ه؟یچ -

 .مبل رو برداشت و بـ*ـغل کرد یکوسن رو زدهجانیه د،ینگاهم رو به خودش د تا

 ؟یدیفائزه رو د ینین -

که  روزههی یاون بچه یدلم برا بیکه رفتن؛ اما عج دیساعت نکش کیبه  مانیفائزه و حامد رفت؛ بعد از زا یبه سمتِ بچه فکرم

 .دخترش گذاشت، تنگ شده بود یتشکر از ما اسم من رو رو یپدرش برا

 ؟یکجا رفت یه -

 :به خودم اومدم. سرم رو تکون دادم و لب زدم اسی یصدا با

 ها؟ -

 :گفت طنتیو با ش دیخند

 .شمیم یخوب یخدا واسش عمهواسم، به اریب یکی -

 :داد ادامه
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 .بگو اوشیبه س -

به  یچپیگشتم و چپسرم گذاشته، با حرص برسربه نکهیا دنیش باالتر رفت. با فهمخنده یانداختم که صدا نییسرم رو پا زدهخجالت

 .رفتم. از جام بلند شدم اسی

 :شدم، برگشتم سمتِ پنجره و آروم زمرمه کردم زدهجانیه یرارادیاومد. غ رونیاز ب نیماش یصدا زمانهم

 .اومد -

 .نگاه کردم رونیسمتِ پنجره رفتم و از پشت پنجره به ب به

 شدم رهیخ نیماش یبه در باز شده زد،یبرق م اوشیس دنیدکه از ذوق  ییهاوسط عمارت توقف کرد. با چشم اوشیس نیماش

 یبو یبروتر شده. حتتودل یوشلوار مشککت نیرعناش بشه که چقدر با ا یبه قربون قد و باال نازیشد. آخ که آ ادهیباالخره پ که

 .فاصله استشمام کنم نیاز هم تونستمیعطرشم م

 .هیک نمیهام بازتر شد، تا ببچشم یرارادیراننده باز شد. غ حال قربون صدقه رفتنش بودم که در سمتِ کمک در

زمان که هم کردمی. در حالِ کلنجار رفتن با پرده بودم و با حرص به پرده نگاه منمیبب ترقیعقب، تا بتونم دق دمیکش شتریرو ب پرده

 .شدم کوبخیانداختم. دوباره خواستم نگاهم رو به پرده بندازم که سرجام م رونیبه ب ینگاهمین

 اوشیس نیکه کنارِ ماش یدر نگاهم نشست، به شخص یکه آن یگشاده شده از تعجب و حس حسادت یهاضرب برگشتم و با چشم به

 .بود، نگاه کردم ستادهیا

 :از پشت سرم اومد اسی وارطنتیش یصدا

 ...یو م یدیجان؟ مجنون رو د یلیشد ل یچ -

 .دمیکوتاهش رو شن «نیه» یرد. صداکه حرفش رو قطع ک دیرو د ایکنم در فکر

کم داشت به جنون مثل خوره به جونم افتاده بود و کم ت،ی. حسادت و عصبانشدیتر مپرده بود، هرلحظه مشت یکه به گوشه دستم

 .زدیم

 شد؟ ادهیپ اوشیس نِیچرا از ماش کنه؟یم کاریچ نجایا ایدر

 .برگردم طاقتیبوده، خونم رو به جوش آورد و باعث شد ب ایدر شیزده بود، پلحظه که ساعت دوا نیاز صبح تا ا اوشیس کهنیا فکر

 رونیب ییرایمحکم و بلند از پذ یهابا قدم اسیبه  توجهیخورد و عقب رفت. ب یاز ترس تو جاش تکون اسیبرگشتم که  هوی انقدر

 .دمیرفتم. تا در سالن دو
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اجازه بدم، اول  بارنیبهتره ا دیشا م،یَکه عصب ارمیخودم ن یکردم به رو یسع دادم. رونیب ینفسم رو به سخت ستادم،یپشت در ا اما

باهاش  ادیدوباره حرصم گرفت. تا حاال ز ایدر دنیرفتم. با د رونیبده. در سالن رو باز کردم و ب حیبده؛ البته اگه توض حیتوض اوشیس

 شیچه برسه که عشقِ قبل گهید اومد،ینظر داشت، بدم م اوشیبه س که ی. اصالً از هرکاومدیازش بدم م بیاما عج ودم؛کالم نشده بهم

 .بودیهم م

 دیدر حال صحبت با سع اطیکمتر بشه. به سمتشون رفتم. رهام که داخل ح تمیاز عصبان دیهام رو مشت کردم، تا شافکر دست نیا با

 .ه بودنکه پشتشون به من بود، هنوز متوجه نشد ایو در اوشیم شد؛ اما سبود، متوجه

 :لب گفت ریو متوجه شدم ز دیلب گز د،یتا من رو د رهام

 .ابوالفضل ای -

تر از من بود، چون بزرگ یابوالفضل! ول ایاخم بهش فهموندم که زهـ*ـرمار و  نیکردم و با هم شیچاشن یچپبهش کردم و چپ یاخم

 .ارمیجمله رو به زبون ن نیا کرد،یادب حکم م

 .ا باز متوجه نشدام ستادمیا اوشیسر س پشت

 دهیگذاشته بود و چسب اوشیس یشونه یآزادانه دستش رو رو یلیهم خ ایداده بود و در هیتک نیبود که به پهلو به ماش یجور تشیوضع

 .بود بهش

وجه ت یعنی گفت؛یم یچ دم،یشنیاصالً نم یول زد؛یداشت حرف م زیرکی ایرو باال انداختم و به اطراف نگاه کردم. در ابروهام

 .کردمینم

 .گرفت و برگشت نیرو از ماش شهیتک اوشیگذشت که س قهیدو د یکی

 :کامل برنگشته بود که نگاهش به من افتاد و آروم لب زد اما

 ناز؟یآ -

 :به روش زدم یتمسخر لبخند با

 !اوشیس -

من که اصالً  یهات رو تو هم نکن براخماالن بزنم تو سرش و بگم اون ا خواست،یتو هم رفت. آخ که چقدر دلم م زیر یلیخ هاشاخم

 .ستیوقتش ن

 .دوختم ایرو به در خورهیو از داخل داره خون خونم رو م هیفقط ظاهر د؛یفهمیم یخندونم رو که هر آدم احمق نگاه

 :ش پس زد. نگاهش رو به من دوخت و گفترو از شونه ایباالخره لطف کرد و دستِ در اوشیس

 .داخل میبر -
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 .همراه خودش کشوندم باًیمحکمش گرفت و تقر یهاپنجه ونیدستم رو م یحرف چیهیو باومد  جلو

 .رو که حس کردم، آروم شدم اینگاه در ینیبکشم؛ اما سنگ رونیکردم دستم رو از دستش ب یسع

 .نگاه کردم اوشید سآلواخم رخمی. سر برگردوندم و به نگرفتمیخودم رو م یجلو دیهم که شده، با یریکبیا نیحرص دادن ا یبرا

 :گفتم ظیغ با

 هات چرا تو همه؟اخم یو بگ ییبفرما شهیم -

 :گفت یو جد برگشت

 !نییپا اریصدات رو ب -

آلودم رو از هم بدون فوت وقت وارد شد. نگاه حرص ایکه در مینزدم. وارد سالن شد یزدم. صورتم رو برگردوندم و حرف یپوزخند

با  ختهیآم یو با لحن ایمبل فشردم و برگشتم سمتِ در یه مبل نشست گرفتم. دستم رو به دستهب یرفت و رو یعاد یلیکه خ اوشیس

 :گفتم هیکنا

 .نیبفرما. تعارف نکن، بش -

 :گفت رفتیکه به سمتِ مبل م یبه روم زد که تا تهم رو سوزوند. در حال یلبخند ایدر

 .رو بذارم کنارتعارف  دیمهمونم و با نجایا هفتههیباالخره  زم،یچشم عز -

 :برگشتم و بلند گفتم اوشیسمتِ سضرب بهدرجه گشاد شد و به نیهام تا آخرحرفش چشم دنیشن با

 هفته؟ هی -

 :پا انداخت و گفت یلبش بود، پا رو یرو یاروزمندانهیکه لبخند پ یدر حال ایدر

جون  اوشیاز س س،یون فادر )پدر( من رفته انگلجون و چ اوشیس یکار کیمن قراره بشه شر یعمو ،یدونیهفته. آخه م هیبله  -

 .بمونم نجایهفته ا کیخواست که من 

 .کنهیشور خودت و فادرت رو ببرن، چه فادرفادر هم ممرده یا

 :انداختم و گفتم اوشیبه س یحرص نگاه با

 ...تویجون، خودِ عموشون نم اوشیس -

 !هیکاف ناز،یآ -

 ریغ ییجوراهیانقدر راحت با حرفش ساکتم کرد و  ایدر یکه جلو اوشیناباورانه به س ساکت شدم. اوشیپر از تحکم س یصدا با

 .شو، چشم دوختم گفته بود، خفه میمستق
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هام خودم رو بمونم، با اشک شتریب لحظههیاگه  دونستمیتو گلوم نشست. م ینی. بغض سنگکردیتو هم بود و به من نگاه م هاشاخم

 .کنمیرسوا م ایدر یجلو

 اومد،یم نییها پاکه داشت از پله یوسطِ راه در حال اسیکه  دمیزدم. به سمتِ اتاقم دو رونیگرد کردم و از سالن بسرعت عقب به

 .م شد و نگران به دنبالم اومدمتوجه

 .زدمیهام خودم رو باد م. با دستزمیکردم اشک نر ی. سعستادمیاتاق شدم. وسط اتاق ا وارد

 .مل مشخص بود که سرخ شدمالتهاب صورتم کا از

 .لرزون با خودم شروع کردم حرف زدن یصدا با

 .نشده یچیآروم باش، ه ناز،یآروم باش آ -

 ناز؟یشده آ یچ -

 .منفجر شدم ده،یرس انیکه وقتش به پا یبرگشتم و مثل بمب یعصب اسی یصدا با

مخالفت،  یهم به جا تونیاتراق کنه و داداش گرام نجایا هفتههی خوادیاومده و م ایدر کهنیبدتر از ا یبشه، ها؟ چ یخواستیم یچ -

 !شو خفه گه،یمحترمانه م یلیخ ایدر یجلو کنم،یدر برابر من که مخالفت م

 .که وارد اتاق شده بود، نگاه کردم اوشیبه س زدیکه هنوز از خشم دو دو م یکوبش در صدام قطع شد. با نگاه یصدا با

 :دیچیفضا پتو  اوشیس زیآمتحکم یصدا

 .اسی رونیبرو ب -

 :رو گرفتم و گفتم اسیدستِ  عیسر

 .رهینم کجاچیه اسی -

 .اوشیبره؛ اما س خوادهیدلش نم دونستمیبه من انداخت. م ینگاه نگران و دودل اسیانداخت.  اسیبه  یآلودو اخم یجد نگاه

 :رو رها کردم و آروم لب زدم دستش

 .برو -

عقب رفتم،  عیقدم برداشت سمتم که سر هی اوشیزد. در که بسته شد، س رونیبود، از اتاق ب یاز نگرانکه نگاهش پر  یدر حال اسی

 :م گرفتم و گفتم*ـنهـیس یدستام رو جلو

 .ایجلو ن -

 :هام دوختش رو به چشمو کالفه یتو موهاش زد. نگاه عصب یو چنگ ستادیا شیسرجا کالفه
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 ناز؟یچه مرگته آ -

 :زدم یخندشین

 تو؟ ای من -

 :دیغر رلبیز

 .نازیآ -

 :گفتم یدهنم گذاشتم و با لحن مثالً متأسف یدستم رو رو عیسر

 .خرسند یکه بد حرف زدم باهاتون آقا دیآخ ببخش -

 :م رو به سمتش گرفتمانگشت اشاره اوردم،یتو هم رفت؛ اما کم ن شتریب هاشاخم

 .امیتاه نمکو وجهجیبه ه بارنیهات رو نکن تو هم که ااون اخم -

 ؟یدر مقابل چ -

 .ایموندن در -

 .سهفته هیفقط  -

 .ساعت هیتو بگو  -

 !نازیآ -

 .بشم یراض دیم کم بشه، تا شاکنه تا از حس حسادت زنانه یکار هی خواستیاالن هم نم یو پرتحکم بود، حت یجد صداش

 :صدام زد گفتم کهنیبه ا توجهیب

 مونه؟یم -

 :آروم لب زد رو با حرص بست و هاشچشم

 .آره -

. مونهینه نم گه،یاالن م اوشیبودم که فکر کردم، س الیخزدم. چه خوش ینه، پوزخند گهیاالن م کردم،یم الیدلم به خودم که خ تو

 .مونهیپس نم ،یخوایچون تو نم

 .محال من یآرزوها چارهیمن، ب چارهیب

 .بمونه نجایا ایبذارم، درمسئله آدم کوتاه اومدن نبودم. محال بود  نیمن تو ا اما
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 .دوختم اوشیرو به س میمصمم و جد نگاه

 آره؟ مونه،یکه م -

 .نهیبه دلش نش ادیز دیکه شا دهیخواب گهیحرف د هی المٔ  سو نیکه پشت ا دینزد، انگار فهم یحرف

 :قدم عقب رفتم و آروم گفتم هی

 .مونمیبمونه، من نم ایدر -

 :رفت و داد زدهاش تو هم حرف رو زدم، اخم نیا تا

 .یکه نمون یکنیم خودیتو ب -

 :آلود گفتملرزون و بغض ی. با صدانهیهام نبرو بستم تا اشک رو تو چشم هامچشم

 ...رفت که رفت، اگه نرفت ایاگه تا امشب در -

 :م سُر خوردگونه یهام آروم رورو باز کردم که اشک هامچشم

 .رمیو م کنمیاز تو دل م یعمارت، حت نینه، از اخو نیاز ا رم؛یم اوش،یخدا س یبه خداوند -

از خشم و  ختهیکه آم ییگرفت. با صدا شیمحکم و قو یهاپنجه ونیزد و م یبلند به سمتم اومد، به بازوهام چنگ یهابا قدم اوشیس

 :حرص بود گفت

 نگفتم؟ اینگفته بودم حرف از رفتن نزن؟ گفتم  -

 :گفتمرو تو هم کردم و حق به جانب  هاماخم

 .ینگفته بود -

 :دیکش ادیپرتم کرد رو تخت و فر زیآمحرکت جنون هیحرفم با  نیا با

 .یدور بش سانتهی یخونه حت نیاز ا ی. حق ندارگمیپس االن م -

 :آلود گفتمآروم و حرص یاشاره کردم و باصدا یفرض ایدر به

 .رمیبمونه، من م ایدر -

 .بودم؛ اما نزد یلیو عقب رفتم. منتظر درد س زدم یکوتاه غیتو هوا بلند شد که ج دستش

من بود، نگاه  یش روبود و نگاه به خون نشسته دهیچیتو فضا پ شیعصب یهانفس یکه صدا اوشیرو با ترس باز کردم، به س هامچشم

 .کردم
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 :دیخشم غر با

 .یبر ییجا ،یکنیم جایب یلیتو خ -

اما انقدر محکم  رون؛یب امی. تقال کردم که از بـ*ـغلش بدتمیکم به آغـ*ـوش کشو مح دیدستم رو کش هوایبزنم، ب یخواستم حرف تا

 .عقب برم تونستمیسانت هم نم هی یگرفته بودم که حت

 :دیچیتو گوشم پ شیمصمم و جد یقدم عقب رفتن. صدا هیاز  غیش گذاشتم و عقب فرستادمش؛ اما در*ـنهـیس یرو رو هامدست

 .یبر کجاچیه ذارمیو من نم ین. تو زن منازیآ ذارمینم -

 :زد و گفتم یپوزخند

 .فقط زنتم -

 .نه -

 :. با شک لب زدمنمشیسرم رو عقب گرفتم تا بتونم بب جی. گیمصمم و جد ی«نه» کی

 .برو یگفتیقبالً که راحت م ؟یپس چ -

 .شد رهیهام گرفت و به پشت سرم خرو از چشم نگاهش

 .یقبالً زنم نبود -

 :انه حرفم رو تکرار کردمحرص و لجوج با

 فقط زنتم؟ -

 :قبل جواب داد تیکرد. نگاهش رو دوباره به من دوخت و با همون جد یزیر اخم

 .گفتم نه -

 ؟یپس چ -

 الزمه بگم؟ -

 .کنهیآرومش م یدونیکه م یبزن یحرف دیآروم شدن طرفِ مقابلت، با یبرا یگاه -

 .ش بذارمشونه یرو پشت گردنم گذاشت و وادارم کرد سرم رو رودارش لبش نشست. دست گرم تب یگوشه یکج لبخند

 .یمن باش یفقط تو خونه یو حق دار یتو فقط مال من -
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 یقهیبه  یچسبوندم. چنگ شتریش ب*ـنهـی. سرم رو به سومدمیباز شد؛ اما کوتاه ن شمیمرگ شدم و نکه زد ذوق یکه از حرف نیا با

 :نباشه گفتم وارطنتیش کردم،یم یکه سع ییزدم و با صدا راهنشیپ

 ...مگه من عروسکتم که مال تو -

 :دم گوشم زمزمه کرد یآروم و جد یبا صدا د،یحرفم پر تو

 ...زنم هم تم یهم شد ،یبا من ازدواج کرد یاماوقت ؛یستیعروسکم ن -

 :رگشت سمتِ در و بلند گفتداد. از خودش جدام کرد، ب رونیکه به در خورد، سکوت کرد و نفسش رو با حرص ب یاتقه با

 .تو ایب -

 .وارد اتاق شد ایکه در باز شد و در گفتمیم راهیکه بدموقع در زد، بد و ب یدلم داشتم به اون کس تو

 .به من انداخت و دستم رو تو دستش گرفت یبرگشت و نگاه اوشیهام تو هم رفت. ساخم دنشید با

 حلقه شده بود فمیظر یهاش شد که دور انگشتردونهو م دهیکش یهامات انگشت یاواسه لحظه نگاهم

نگاه کردم  ایدر یبا لبخند به رو یرارادیغ زد،یتندتند م اوشیحرکت س نیکه قلبم از ا ینگاهم رو گرفتم و در حال ایدر یبا صدا که

 .هام رو تو هم کردمبه خودم اومدم و اخم هویکه 

 :گفت اوشیبا ناز رو به س واسم نازک کرد و ینامحسوس پشت چشم یلیخ ایدر

 .چمدونم رو کدوم اتاق بذارم ایس -

 :گفت تیبا جد د،یهاش رو درهم کشاخم نیهم یبدش اومد و برا «ایس»که مطمئن بودم از لفظ  یدر حال اوشیس

 .دهی( بهت اتاقت رو نشون ممی)زن رح یکت ،یبرو تو ساختمون بـغـ*ـل -

که به دستم داد، بهم فهموند  یفیبرگشتم که با فشار خف اوشیبه سمتِ س جیانداخت. گ اوشیبه من و بعد به س یبا تعجب نگاه ایدر

 .نزنم یکه فعالً حرف

 :پر از تعجب گفت یبا لحن ایدر

 ...یمن فکر م ؟یچرا ساختمون بـغـ*ـل -

 :گفت شیشگیهم تیو با جد دیتو حرفش پر اوشیس

 .بهت اتاقت رو نشون بده یبرو تا کت ترعیسر ،یونبم نجایا یخوایفکرت اشتباه بود. حاال هم اگه م -

 :زد و گفت یعصب یخندهبه من انداخت. تک یعصب یکه حرصش گرفته بود، نگاه ایدر
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 زنت اجازه نداد، آره؟ -

غرورش  شهیمثل هم دیرو بشنوم، شا اوشیبود که دلم خواست جوابِ س یآرامش هیهاش نگاهش رو به من انداخت. تو چشم اوشیس

 .من ندونه؛ اما باز هم دلم خواست جواب بده یاون رو تابع حرفا ایکه در یجورهیخودم بود؛  میحفظ کنه و بگه نه، تصم رو

 :گفت رهینگاهش رو از من بگ کهنی. بدون ادیکش یقیکوتاه باز و بسته کرد. نفس عم یلیرو خ هاشچشم

 .دیآره، زنم اجازه نداد تو عمارت بمون -

 :ایسرش رو چرخوند سمتِ در یصحالت خا هیبا  و

 د؟یدار یشما مشکل -

 .پرحرصش متوجه شدم که بدجور خورده تو بُرجکش« نه» اما با گفتن  دم؛یدیرو نم ایو حالِ در کردمینگاه م اوشیو مبهوت به س مات

 .رمیبگ اوشیبسته شدن در هم باعث نشد، نگاهم رو از س یصدا یحت

 .خره لب از لب باز کردمسمتم. باال دیپا چرخ یپاشنه یرو

 اوش؟یس -

 ؟یبر یخوایهنوز هم م -

 کجا برم؟ خواستم،یکه من م شدیم یکم اونداشت کم اوشیرو تو هم کرد. برم؟ کجا برم؟ حاال که س هاشاخم

 نیا دونستمیبرم؛ اما خودم که خوب م خوامیکه م گمیاما هردفعه م تونم؛ینم اوشیبه خودم اعتراف کردم که بدونِ س هزاردفعه

 .زنمیم اوشیکردنِ س تیاذ یحرف رو فقط برا

 :لب زدم آروم

 کجا برم؟ -

هام رو محک تو بغـ*ـلش. دست دمیگرفتم و با ذوق پر یالبخندش جون تازه دنیلبش نشست که دوباره با د یگوشه یکج لبخند

 :دور گردنش حـ*ـلقه کردم و گفتم

 .ایس یزنیتو چقدر قشنگ لبخند م یوا -

 دستش رو پشت کمرم گذاشت، تا بتونه تعادل خودش رو حفظ کنه هی

 .دستام رو حائل تخت کردم و خودم رو به حالت نشسته در آوردم عیحرکت برگردوندم و انداختم رو تخت که سر هیبا  و

 :گفتم طنتیش با
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 ؟یبر یخواستینم -

 .خنده ریبلند زدم ز یو با صدا رمیبگ کرد و متعجب نگام کرد که نتونستم جلو خودم رو ریینگاهش تغ رنگ

 :گفت دادیم هیکه به تاج تخت تک یتخت نشست و در حال یبهم رفت. رو یچپچپ

 .بمونم خوامیاتاقِ خودمه م -

و کامل به تخت  دیبردم. با تعجب خودش رو عقب کش زیرو دو طرف تخت درست کنار پهلوهاش حائل کردم و به سمتش خ دستام

 :زدم و گفتم ی. چشمکدمیش زدم و خودم رو عقب کشبه گونه یاکه کرد جلوتر رفتم و بـ*ـوسه یبه تعجب ااعتنی. بدیچسب

 .باشه بمون -

 .نزد یابروش رو باال داد و حرف یتا هی

رو فراموش قبلم  قهیچند دق یخور. به کُل دعوا و دلدمیخندیخنده. از ته دل م ریجالب بود که سرخوشانه زدم ز شافهیحالت ق انقدر

 .من رو رام خودش کنه یختهیدلِ افسار گس یجورکه چه دونستیخوب م اوشیکرده بودم. س

کم آروم شد و م کمو گرم بود که خنده رایگره خورد. نگاهش چنان گ اوشیس یرهیکه نگاهم با نگاه خ دمیخندیم سرخوش

 .کردمینگاه م ن،زدیکه بدجور برق م اوشیس رنگیاقهوه یهاشده به چشممسـ*ـخ

 .دیم کشگونه یگونه روش رو نوازشم گذاشت و انگشت اشارهگونه یرو باال آورد و نرم رو دستش

 .شهیم زدهجانیاتفاقِ خوب ه نیکتریبودم که با کوچ یامثل بچه اوش،یسرعت شروع به تپش کرد. در برابر سدوباره به مجنبهیب قلب

مردِ مغرور  نیعاشقِ ا یلیمن خ ای شدمیزده ممن ذوق کرد،یم یحرکت کیه چون انقدر خشکه تا بود ک اوشیمشکل از س دونستمینم

 .روم بودمروبه

 .گذاشتم اوشیدستِ س یدستم رو بلند کردم و رو طاقتیب

 :دیچیگرم و آرومش تو گوشم پ یصدا

 رون؟یب میبر -

که تو  گفتیراست م اسیالحق که  رون؟یب میبر یخوایم گهیوقت مگرفت، اون یهمه ژست احساس نیکُل خورد تو ذوقم. ا به

 !ستیبه خوک ن شباهتیب یاحساسیب

به ساعت انداختم. ساعت دو ظهر بود و  ینکنم. نگاه کوتاه مونیروم رو از حرفش پشروبه احساسیآدم ب نیاگه ا ستم،ین نازیآ اما

 .م همه خواب بودنلحظه نیا

 :عقب رفتم و گفتم یعاد یلیباال انداختم و خ ییخودم رو گرفتم. ابرو یکه جلو یطانیش یخندلب یهام رفت برافکر لب نیا با
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 .امیمن نم رون،یب یبر یتونیتو م -

 :گفتم یادهیبهش انداختم و با لحن محکم و کش یقیعم نگاه

 .ادیمن خوابم م -

 .و از جام بلند شدم بهش زدم یینما. لبخند دندوناوردیخودش ن یکردم تعجب کرد؛ اما به رو حس

 .لبم نشست یرو یاثانهیلبخند خب رفتم،یکه سمتِ کمد م یرو بهش کردم و در حال پشتم

 !خان اوشیبرات س دارم

 :کالفه گفتم یکمد رو باز کردم. دستم رو به صورت باد زدن باال آوردم و با لحن در

 !گرمه اوف،

 .کولر که روشنه -

داده بود به تاج  هیکمد به سمتش برگردوندم. هنوز به همون حالت قبل تک یو از کنار در باز شدهرو به در کمد گرفتم و سرم ر دستم

 .بود زونیتخت و پاش از تخت آو

 :به کولر نگاه کردم و گفتم کالفه

 .گرممه یلیش کمه؛ چون خحتماً درجه -

 اسیکه  ییهااز لباس خواب یکیتمام  ی. با بدجنسدیدیلبخندم رو نم اوشیبود و س میقرار دادم که پشت در کمد قا یسرم رو جور و

 .بود رو برداشتم دهیبه زور برام خر

 .خودم پشت در کمد گرفتم یقرار بدم، جلو اوشیس دید ررسیلباس رو در ت کهنیقدم عقب رفتم و بدون ا هی

*ـنه به بعدش ـیس نییش تور بود. از پاش همه*ـنهـیو وسط س پوریش گ*ـنهـیقالب س یکه رو یاحـ*ـلقه ریخواب کوتاه حر لباس

 .بود ریهم تمامش حر

 .دیبپوشم خون تو صورتم دو اوشیس یلباس رو جلو نیبخوام ا نکهیاز فکر ا لحظههی

 .نگاه کردم کرد،یمن رو از بحر م یداشت کارها قیدق یلیکه خ اوشیبه س یچشم ریو ز دمیلب گز زدهخجالت

 .گُل کرد طنتمیکه خجالت رو به کُل کنار گذاشتم و دوباره ش دمید یش چدونم تو نگاه یسمتش. نم برگشتم

 :و گفتم اوشیرو عقب آوردم و در رو بستم. کامل برگشتم سمتِ س لباس

 ؟یبر یخواستی. مگه نمگهید رونیخب برو ب -
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 :شاره کرد و گفتچون به سمتش ا خوام؛یم یچ یرو برا نیدستم بود. انگار شک داشت که من ا یلباس تو خیم نگاهش

 ؟یبپوش یخوایرو م نیا-

 :به لباس نگاه کردم و گفتم زدهذوق

 آره. قشنگه؟ -

 :دمینزد که نگاهش کردم و دوباره پرس یحرف

 قشنگه؟ -

 :بود گفت زیدآمیتهد یکه تا حد یو لحن تینشست و از جاش بلند شد و با جد شیشونیپ یرو یزیر اخم

 !داخل ادین هوی یکه کس یکنیم . درهم قفلرونیب یاینم شیدیپوش -

 :تعجب گفتم با

 رون؟یب یبر یخوایمگه م -

 :ابروش رو باال داد و گفت یتا هی

 .رونیاز اولش قرار بود، برم ب -

 :گفتم و رفتم سمتِ حمام که دوباره گفت یا«باشه». اوردمیخودم ن یحرفش؛ اما به رو نیکه چقدر حرص خوردم با ا آخ

 کجا؟ -

 :برگردم گفتم کهنیا بدون

 .لباس عوض کنم -

 :با سر به لباس اشاره کرد و گفت اوشیشد عقب. سر برگردوندم که س دهیرفتم که بازوم کش گهیقدم د هی

 ؟یکنیعوض نم جانیچرا هم -

 :حرصش بدم گفتم نکهیا یبرا

 .ییجا نیخب تو ا -

طاقت  ره،یتو هم م شتریهاش باخم یه دمیخوب باشه. د ،یذارینم قهیکه دو دق نازیتو روحت آ یبدفرم رفت تو هم. ا هاشاخم

 .هام رو دور گردنش حـ*ـلقه کردم. کامل برگشتم و دستاوردمین

 :ناز گفتم با
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 .لباس عوض کنم جانیتا من هم رون،یخب از اتاق نرو ب -

 .سنگ باشم اوشیمثلِ س تونستم،یکه تو صدام بود، تعجب کرده بود؛ اما من نم یطاقتیهمه ب نینگاهم کرد، انگار از ا متعجب

 ناز؟یچته آ -

 :گفتم ظیرو تو هم کردم و با غ هاماخم

 .ستین میچیچمه؟ ه -

 :رفتم و گفتم عقب

 .رحمان بپوشممش یمن برا رون،یب یبر یخوای. تو مپوشمیلباس رو نم نیبرو. اصالً من ا رون،یب یبر یخوایم -

 !نازیآ -

 .انداختم نییکردم. عقب رفتم، سرم رو پا یاز ترس قالب ته آنهیکه با تشر اسمم رو صدا زد  چنان

 .بزنم ینگاهش رو حس کردم؛ اما سر بلند نکردم، حرف ینیسنگ

 :سکوت رو شکست و گفت باالخره

 چشم تو چشم نشم؟ ایبا در هویکه  ینگهم دار نجایا یخوا یم -

 رو به زبون آورد؟ کردمیکه اصالً بهش فکر نم یتنها هدف گفت؟یم یچ نیسرم رو باال آوردم. ا زدهرتیح

 :رو تو هم کردم و گفتم هاماخم

 ...بمون؛ چون دلم برات تنگ شده بود و نجاینگه دارم؟ من اگه گفتم ا نجایخاطرش تو رو اکه من بخوام به هیچه خر ایدر -

که باز  دمیافتاد، فهم اوشیلبِ س یلبخند گوشه خودم تکرار کردم. نگاهم که به یکه زده بودم رو چندبار برا یکردم. حرف سکوت

 .خراب کردم

 .کرد، من بودم انیکه احساسش رو ب یبند رو آب دادم. دوباره اون اوشیس یجلو شهیهم مثل

به  ینرم و آروم دور کمرم حـ*ـلقه کرد. با خشونت خاص یلیپهلوهام گذاشت و خ یهاش رو روقدم جلو اومد، دست هی اوشیس

 .دمخودش چسبون

 دلت برام تنگ شده بود؟ -

 :هام رو بستم. آروم لب زدمشدم و چشم یحال هی خوردیبه صورتم م یکم یهاش که از فاصلههرم نفس از

 ؟یتو چ -
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 .زن و شوهرا دالشون بهم راه داره -

 :هام رو باز کردم. با همون لحن آروم گفتمآره دلم برات تنگ شده بود. چشم ؛یعنی نیا

 ؟یتا ک -

هام آروم دور انگشتدستش رو آروم یهاو انگشت دیتخت انداختم. خودش هم به پهلو کنارم دراز کش ینرم برگردوندم و رو یلیخ

 حـ*ـلقه کرد

 :باالخره لب باز کرد و

 ؟یتا ک یچ -

 .وردآ نیینزدم که سرش رو آروم پا یبگم. حرف خواستمیم یرفت، چ ادمیمات شده بودم که  اوشیس یبه کارها انقدر

 .نفس هردومون حبس شد لحظههیکه به در خورد، واسه  یاتقه با

 .تخت حائل کرد و عقب رفت یهاش رو کنار سرم روهاش تو هم بود. دسترو باز کردم. اخم هامچشم

 :بلند و با حرص گفت شد،یتخت بلند م یکه از رو یحال در

 بله؟ -

 :رهام از پشت در اومد یصدا

 .کارت دارم رونیب ایب لحظههی اوشیس -

 نثارِ رهام کرد و از جاش بلند شد یفحش رلبیکه بدجور حرصش گرفته بود، ز اوشیس

 .شدم رهیبدم، به سقف خ دنمیدر حالت خواب یرییتغ نکهیرفت. بدون ا رونیاز اتاق ب و

 .دمیلبم کش یگونه روم رو نوازشرو باال آوردم و نوک انگشت اشاره دستم

تخت افتاده بود انداختم. با حرص بلند  یکه رو یخوردم. با حرص نگاهم رو به سمتِ گوش یتکون اوش،یس یشگو امیزنگ پ یصدا با

 :گفتم

 .هم بپر وسط حس و حالم یکیتو  -

 .کنجکاو شدم و بازش کردم نیهم یبرام ناآشنا بود، برا شیلیبود. فام «یداراب»از طرف  امیزدم و بلندش کردم. پ یبه گوش یچنگ

حرف  یبا عل یبستن قرارداد. جور یشرکت برا دیایب دیتونیاز سفر برگشت، م موریت یحل شد. وقت یچسالم. آقا همه»د: بو نوشته

 «.راحت التونیخ کنه،یشک نم یزیزدم که اصالً به چ
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 ؟یبزن هیبق یدست به گوش اجازهیب یعادت دار شهیهم -

لبم  یرو یلبخند دنشیچه خبره؛ اما با د نمیبرام گنگ بود و کنجکاو بودم بب مایپ نکهیسرم رو باال گرفتم؛ با ا عیسر اوشیس یصدا با

 :تخت و از جام بلند شدم و گفتم یرو پرت کردم رو ینشست، گوش

 .شوهرم بله یگوش یکه نه؛ ول هیبق یگوش -

 :کردم کشیرو دور گردنش حـ*ـلقه کردم و خودم رو نزد دستام

 ؟یبش کیشر یبا عل یاخویحاال شوهر جان بگو چه خبر؟ م -

 .آره -

 :عقب فرستادم، متعجب گفتم کمهیماتم برد. کمرم رو  آنهیو مصمم جواب داد که  یجد انقدر

 ؟یچ -

 :رو برداره گفت لیتا موبا شدیکه خم م یکرد. در حال تمیآروم به سمتِ چپ هدا یلیرو به پهلوم گرفت و خ هاشدست

 .یآره؛ اما سور -

 :دمیپرس یبا شک و کنجکاو ختهیآم یشدم. آروم با لحن ترجیحرفش گ نیا با

 ؟یچ یعنی ؟یسور -

 :و گفت یعسل یور رفت، انداختش رو شیبا گوش کمهی

 .نهیوقتشه جواب کارهاش رو بب یعنی -

 :هام چنگ زدمپنجه ونیحرفش نگران و مضطرب جلو رفتم، بازوش رو م نیا با

 !ترسمیمن م اوش؟یس یبکن یخوایم کاریچ -

 :گفت یسمتم. با لحن آروم و جد برگشت

 چرا؟ -

 :هاش دوختم و آروم گفتمنگرانم رو به چشم نگاه

 .ترسمی. منهیشیساکت نم ،یاگه بهش ضرر بزن ست،ین یآدم درست یعل -

 :دیچیآرومش تو گوشم پ یشدم. صدا رهیهاش که بدجور آرامش داشت، خبه چشم شیشدم و با تشو ساکت

 ؟یاز چ -
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 :گفتم دیلرزیکه از ترس و بغض م ییانداختم و با صدا نییپا رو سرم

 .ادیبه سرت ب ییکه بال -

 .نگاهش ینیو سنگ اوشیآروم و گرم س یهانفس یفرما شد. صداکامل که تو اتاق حکم یسکوت و

 .شم زدگو یبه الله یداغ یو بـ*ـوسه دینرم من رو تو آغـ*ـوش کش یلیبازوهام نشست و خ یگرمش رو یهادست

 :دیچیبم و محکمش تو گوشم پ یهام رو دور گردنش حـ*ـلقه کردم. صدارو بستم و دست هامچشم

 .دمی. قول مفتهیبرام نم یاتفاق چیه -

تر کردم و سرم رو هام رو محکمدست یتو گلوم نشست. حلـ*ـقه ینیبغض سنگ یرارادیغ اد،یب اوشیبه سرِ س ییبال نکهیفکر ا با

 .گذاشتم شنهیسـ*ـ یرو

 :آلود گفتمبغض یصدا با

 .نره ادتی ،یقول داد -

 .قوله خانوم اوش،یقول س -

ازش بکنم  خواستمیوقت بود، م یلیرو که خ یسوءاستفاده کردم و درخواست اوشیو آرامش س تیلبم نشست. از موقع یرو یلبخند

 .مطرح کردن یبرا دمیرو االن مناسب د

 :انداختم و آروم لب زدم اوشیبه س یعقب رفتم، مظلوم نگاه آروم

 اوش؟یس -

 .خوامیازش م یزیچ هی دیهام گردوند. حتماً فهمنگاهش رو تو چشم قیدق

 بله؟ -

محمد.  دنِید یبرا زنهیدل مسکوت کنم و نگم دلم داره دل تونستمیطاقت نداشت، نم گهیگفتنِ حرفم؛ اما دلم د یبودم برا دودل

 .یبرگرده سرباز گهیم، عمراً دخونه نیمن تو ا دهیاالن که فهم دونم،یکه م یمحمد

تا  آوردمیخودم نم ی. به رودمیدیمحمد رو م ساعتهی یشده برا یتا بذاره برم و حت کردمیالتماس م دیشده با یحت گفتم،یم دیبا

 .تنگش بودمدل یلینشه؛ اما خ یعصب اوشیس

 :گفتمدادم. ترسم رو کنار گذاشتم و  رونیب یرو به سخت نفسم

 محمد؟ دنِیبرم د شهیم -

 :گفت تیبا تحکم و جد رفت،یکه سمت در م یهاش تو هم رفت. برگشت و در حالحرف رو زدم، اخم نیا تا
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 !نه -

 :دنبالش رفتم، دستش رو گرفتم و با عجز گفتم سرعتبه

 !تو رو قرآن. دلم تنگشه اوشیس -

 .هام حـ*ـلقه بزنهکه تو گلوم نشست، باعث شد اشک تو چشم یبود. بغض رهیروش خبه روبه تیو با همون جد برنگشت

 :صداش زدم یرفته و آروم لیتحل یصدا با

 اوش؟یس -

 :دیچیتو گوشم پ شیفوق عصب یصدا

 کجاست؟ یدونیم -

 :و گفتم ستادمیزده دور زدم و جلوش افکر ذوق نیاجازه داد؟ با ا یعنیحرفش  نیا

 برم؟ یذاریم یعنی -

 :جواب داد یتو هم رفت و با تلخ شتریب هاشاخم

 کجاست؟ یدونیگفتم برو؟ گفتم، م -

 :بذاره گفتم ریتأث جانمیه یلحن تلخش رو نکهیا بدون

 .مونیقبل یهمون خونه گه،یآره د -

 :زد. با پشت دست به بازوم زد و به سمتِ چپ فرستادم یپوزخند

 .یکن انقدر ساده لوح نباش یبرو کنار و سع -

 :برگشتم سمتش و لب زدم جی، گسمتِ در رفت

 ؟یچ -

 .دمیسرعت دنبالش برم. از پشت دستش رو کشکه بدجور به جونم افتاد، باعث شد به یایرو باز کرد؛ اما حس نگران در

 :گفتم یپر از استرس و نگران یلحن با

 دونم؟یکه من نم یدونیم یتو چ ؟یچ یعنی. اوشیس سایوا -

 :وحشت لب زدم با

 سر محمد اومده؟ ییه بالمحمد! نکن -
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 :گفت تیرو گرفت و با عصبان بازوهام

 .نشده یزیچچیه ناز،یآروم باش آ -

 !یگیدروغ م -

 :م سُر خورد و ناله کردمگونه یرو هاماشک

 سرِ محمد اومده؟ ییبال هی. یگیدروغ م یدار -

 .یعل شِیرفته پ -

 :مانند گفتم ادیفر باًیتقر یگشتم و با صدابود، بر ستادهیا اوشیسمتِ رهام که پشتِ سر سبه ضرببه

 ؟یچ -

 :برگشت و داد زد یعصب اوشیس

 .نگفتم نگو رهام -

 :به من اشاره کرد و گفت رهام

 .خب فتادیداشت پس م -

 :نگاه کردم و گفتم اوشیبه س ناباورانه

 محمد کجا رفته؟ گه؟یم یرهام چ اوش،یس -

 :به محمد انداخت و گفت یبا غضب نگاه اوشیس

 ...آ ستین یزیچ -

 .حرص صداش زدم با

 !اوشیس -

اون  شیرفت پ یواسه چ ؟یاما واسه چ ؛یعل شِیمحمد رفته پ گفت،یهاش رو با حرص بست. پس رهام درست مشد. چشم ساکت

 سرش بود؟ چرا رفت؟ ریز مونیکه تمام بدبخت یعوض یکهیمرت

 یشد. منتظر به رهام نگاه کردم که نگاه کوتاه رهیخ نیدرهم به زم یهااما سکوت کرد و با اخم دم؛یپرس اوسسی از رو الٔ  سو نیهم

 :انداخت و گفت اوشیبه س

 ...من انت یو بابا اوشیاز س خوادیم -
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 :برگشت و نعره زد اوشیکامل نشده بود که س حرفش

 .بسه رهام، ساکت شو -

 :چند قدم بلند خودش رو به رهام رسوند و هلش داد عقب با

 .االی ،نییبرو پا -

 :انداخت و داد زد اوشیبه س ینگاه یهلش داد. رهام عصب دوباره

 .یپنهون نکن نازیرو از آ یزیکن چ یتو هم سع یول رم؛یباشه من م -

 :دیبا خشم غر اوشیس

 .رهام برو -

 .رفت نییسرعت پانزد و به یحرف گهید

 .که برگشت سمتم اوشیزده به سناباورانه و بُهت یموندم با نگاه من

 :لب زدم آروم

 انتقام از تو؟ اما چرا؟ -

*** 

 .پنجره رو بکش باال، کولر روشنه -

درهمش مشخص بود که هنوز  یهاشده بود، نگاه کردم. از اخم رهیروش خروبه یدرهم به جاده یهاکه با اخم اوشیو به س برگشتم

 .هیمحمد ناراض دنِید ارهیقبول کرده من رو ب نکهیهم از ا

رو داشتم  شبی. تمام دنمشیبب دیکفش که با هیبود، پام رو کردم تو  یچ یعل یمحمد هدفش از رفتن به خونه دم،یفهم کهنیاز ا بعد

 .نمیمحمد رو بب خوامیکه م کردمیبحث م اوشیبا س

 .کرد شد؛ اما باالخره قبول یحرفم عصب نی. با ارمیقسم خوردم که اگه خودش نبرتم، خودم م کهنیتا ا کرد،ینم قبول

 .هاش تو هم بودهنوز اخم م،یرفتیم میم که داشتلحظه نیش رو داشت و قرار گذاشت. ااز کجا شماره دمیزد به محمد که نفهم زنگ

که مشت  اوشیدستِ س یو اصالً حواسش به ما نبود انداختم. دستم رو جلو بردم و رو کردیم یکه داشت رانندگ دیبه سع یکوتاه نگاه

 :صداش زدم انهیود گذاشتم و دلجورونش ب یشده رو

 اوش؟یس -
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ش *ـنهـیس یسمتش. دست چپم رو رو دمیبرگشت سمتم. خودم رو لوس کردم و خز یفوق جد یدرهم و نگاه یهاهمون اخم با

 :گذاشتم و با ناز آروم گفتم

 ؟یقهر -

 :آروم گفت رلبیز

 .دیسع یبرو عقب، زشته جلو -

 :خودم رو بهش چسبوندم و گفتم شتریب

 .ستینچ. اصالً هم زشت ن -

 :ش گذاشتم. با حرص آروم گفت*ـنهـیس یسرم رو رو و

 ؟یکنیم کاریبرو عقب چ نازیآ -

 :گفتم طنتیش با

 .یکن یتا دلت رو ببرم که آشت کنمیناز م -

 :بهم رفت و گفت یچپ. بازوهام رو گرفت و بردم عقب. چپدیکش رونیرو از دستم ب دستش

 نجا؟یا -

 :و گفتم دمیخند طنتیش با

 تو اتاق خواب؟ -

 :گفت یتو هم کرد و عصب شتریرو ب هاشاخم

 .نازیآروم حرف بزن آ -

 :رو مظلوم کردم و گفتم مافهیق

 .آروم گفتم -

 :گفت یحرص

 !ایحی. بیلیآره خ -

 یو با صدا رمیخودم رو بگ یبود، نتونستم جلو اوشیس یکه تو صدا یاون هم با حرص «ایحیب»لغت  دنیروش رو برگردوند. با شن و

 .خنده ریبلند زدم ز
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لبخند  چیبهم رفت که خنده که ه یغضبناک یغرهبرگشت و چنان چشم اوشیلحظه گوشم درد گرفت؛ اما س هیبلند که واسه  انقدر

 .رفت و سکوت کردم ادمیهم از 

 :بهم انداخت یجد یبرگشت و نگاه اوشیس ن،یتوقف ماش با

 .شو ادهیپ -

 :شدم و با تعجب گفتم ادهیپ عیشد. سر ادهیدر سمتِ چپ پ خودش از و

 ؟یایتو هم م -

 .پاش به سمتِ رستوران حرکت کردمکه بهم انداخت، ساکت شدم و هم ینگاه با

 ؟یتنها بر ذارمیم ،یواقعاً فکر کرد گفت،یبود که م ینزدم. نگاهش جور یحرف

 .زدم شیآلود و جداخم رخمیبه ن ی. لبخندکشهیدن تو رو مبه قربون اون نگاه مهربونت که جور حرف نز نازیآ آخ

 .شد ترقیمون نگاه کردم و لبخندم عمحـ*ـلقه شده یهااومدم. به دست رونیحـ*ـلقه شدن دستش به دور دستم، از فکر ب با

از  یچند قدم یهابا فاصله ینگقرمز ر یهایهمراه با صندل یگرد یزهایکه م کیروز و شرستوران کامالً به هی. میرستوران شد وارد

 .شده بودن دهیهم چ

 .پر بودن زهایشلوغ نبود و فقط چندتا از م ادیبود. ز دهیچیتو فضا پ یمیآهنگ مال یطبقه بود و صدا دو

ز مانع ا تونستیهم نم میخوراما دل ؛یعل شِیخور بودم که چرا رفته پ. ازش دلنمیرو به اطراف چرخوندم تا محمد رو بب نگاهم

 .بشه میدلتنگ

 .کردینگاه م رونیبود نشسته و به ب کینزد شهیکه به ش ییزهایاز م یکی. کنار دمشید باالخره

 :که محمد نشسته بود، فاصله داشت، اشاره کرد و گفت یزیکه تنها چند قدم با م یزیدستم رو رها کرد و به م اوشیس

 .. حواسم بهت هستنجایا نمیشیم -

 .و سمتِ محمد رفتم دمیکش رونینکردم. دستم رو از دستش ب ریهم خودم رو درگ ادیگفت و زرو  نیچرا ا دمینفهم

ضرب از جاش بلند شد. هنوز دو قدم مونده بود بهش برسم که با قدم به دنمیهام سرش رو برگردوند. با دکفش یپاشنه یصدا از

 .دیبلند خودش رو بهم رسوند و محکم من رو تو آغـ*ـوش کش

 .هیگر ریو زدم ز دیهام رو دور گردنش حـ*ـلقه کردم. بغضم ترکدست طاقتیب

 .یبره سرباز خواستیکه م ی. درست مثل روزکنهیم هیکه اونم داره گر دمیهاش فهملرزش شونه از
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نگشت هام رو با اصورتم زد. دستاش رو دور صورتم حـ*ـلقه کرد و اشک یجایبه جا یدرپیپ یهارو عقب برد و بـ*ـوسه سرش

 :گفت یشستش پاک کرد و با لحن مهربون

 .خودم شیپ برمتیم دمیقول م ذارم،یتنهات نم گهیتموم شد. د یچنکن، تموم شد. همه هینکن قربونت بشم. گر هیگر -

 :. عقب رفتم که دستاش از دور صورتم کنار رفت. تلخ شدم و گفتمیعل شِیافتادم که رفته پ نیا ادِیحرفش  نیا با

 ؟یعل یخونه م؟یبریکجا م -

 .جیکرد، متعجب و گ ریینگاهش تغ رنگ

 .هاش تو هم رفت. برگشتم و رد نگاهش رو گرفتمشد و اخم خیبه پشت سرم م نگاهش

 .کردینگاه م کرد،یدرهم نگاهمون م یهاو اخم تیکه با جد اوشیبه س داشت

 :دیچیتو گوشم پ شیعصب یصدا

 ؟یمردک اومد نیچرا با ا -

 :تم و گفتمبرگش یشاک

 محمد؟ -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه آلودغضب

 .فتیراه ب االیمحمد و درد،  -

 :دستش رو پس زدم عیدستم رو گرفت و با خودش کشوندم. سر مچ

 .محمد صبر کن -

 :برگشت تیو با عصبان ستادیا

 ه؟یچ -

 :اشاره کردم زیم به

 .میحرف بزن دیبا ن،یبش -

 :رد و گفتبه اطراف نگاه ک یو عصب کالفه

 در موردِ؟ -

 .گذاشتم و نشستم زیم یرو رو فمیک ز،یسمتِ م رفتم
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 .اوشیمشکلِ تو با س -

 .ندارم یمن مشکل -

 :ابروم رو باال دادم و گفتم یتا هی

 یخوایوقت مو اون یندار یمشکل ؟یمطمئن -

 ؟یریانتقام بگ ازش

 :دیغر رلبیز

 .نازیآ -

 :صدام زد ییو نشست با لحن آروم و دلجو دیرو عقب کش یشدم. صندل رهیخ نروینگاهم رو ازش گرفتم و به ب خوردل

 ناز؟یآ -

 :گفت ینیغمگ یدستم گذاشت. با صدا یبه سمتِ دستم سُر داد و رو زیم یرو ندادم که دستش رو از رو جوابش

 ؟یکنیرو نگاه نم یداداش ناز؟یآ -

 .برگشتم و نگاهش کردم خوردل

 مد؟مح یکن کاریچ یخوایم -

 :برگردوند و گفت اوشیرو به سمتِ س نگاهش

 دادم؟یانجام م شیوقت پ یلیخ دیکه با یکار -

 :گفتم نیخور و غمگدل یلحن با

 اوشه؟یانتقام از س ،یبکن یخوایکه م یکار -

 .شد رهیخ زیانداخت و به م نییرو پا سرش

 .و هم از پدرش اوشیهم س -

 ...رو یتنها گولِ اون عوض اوشیت محمد. پدر ساون بود که پدرمون رو کش ؟یچ یپس عل -

 !نازیآ -

 :گفت یهاش رو تو هم کرد و عصبرو قطع کردم. اخم حرفم
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فقط بابا رو  یعمر بدبخت کرد. عل هیبا سکوتش. هم مامان رو هم ما رو  ختیما رو بهم ر یفقط گول نخورده، اون زندگ یاون عوض -

 ...ما رو یکشت و اون هرسه

 .کنهیکنم که محمد بفهمه، داره اشتباه م کاریچ ایبگم  یدونستم چ یم رو به اطراف گردوندم. نمنگاه کالفه

 .میریامروز با هم م -

 :ضرب به سمتش برگشتم به

 کجا؟ -

 :گفت کردیکه به گارسون اشاره م یحال در

 .یعل یخونه -

ش خونه یبخوام تو کهنیرو نداشتم، چه برسه به ا شافهیق دنیتحمل د ی. من حتنشستیاسمش نفرت تو دلم م دنیاز شن یحت

 .بمونم. نه محاله

 :لب زدم آروم

 .امینم ییمن جا -

 :دیشک پرس با

 ؟یگفت یچ -

لبم  یرو ینشسته بود، لبخند کوتاه زیو م یهمون صندل یکه هنوز رو اوشیس دنیانداختم. با د ینگاه اوشیبرگردوندم و به س سر

 :برگشتم و گفتمنشست. بدون ترس و مصمم 

 .امینم یعل یخونه یعنی ام؛ینم ییمن جا -

 :گفت یبدجور تو هم رفت؛ اما با لحن آروم هاشاخم

 ؟یایبخوام برم، م یاگهید یجا یعنی -

 ؟یریانتقام بگ اوشیاز س یخوایم -

 :گفت یعصب

 .نده جواب الٔ  سو با رو المٔ  سو -

 :هاش رو با حرص بست و گفتمشت کرد. چشم زیم یو روم رو تکرار کردم که دستش رجمله یو جد لجوجانه
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 .یاون عمارت بمون یتو تو خوامینم نیهم یآره. برا -

 .محمد رو نداشتم یهانگاه کردن تو چشم یگفتنش رو یبزنم که برا یحرف خواستمیانداختم. م نییرو پا سرم

رو بدون که من  نیاما ا ؛یمنو از عمارت دور کن ،یدار یسع نیهم یبرا ،یریازش انتقام بگ یخوایم یگیمحمد. م امیب تونمیمن نم -

 ...من... من اد،یب اوشیبه سرِ س ییاگه از اون عمارت دور هم بشم. اگه بال یحت

 .هام از اشک پر شدتو گلوم نشست. چشم ینیسنگ بغض

 :دیچیمحمد تو گوشم پ نیغمگ یصدا

 ؟یتو چ -

 :کردم که دوباره خودش گفت سکوت

 ؟یدار دوسش -

 .هام که تو هم گره زده بودم افتاددست یرو یام سر خورد و قطرهگونه یهام آروم روجمله، اشک نیا دنیشن با

 .سرم رو باال گرفتم عی. از جاش بلند شد. سردیچیو پر درد محمد تو فضا پ قینفس عم یصدا

 محمد؟ -

شدم. چون پشتش بهم بود، مجبور شدم، چند قدم جلو برم و  بلند یصندل یشد. از رو رهیروش خنزد و در سکوت به روبه یحرف

 :گفتم یا. با لحن پر از واهمهسمیروش واروبه

 ؟یریکجا م -

 :هام دوخت و گفترو به چشم شینشست. نگاه جد شیشونیرو پ یزیر اخم

 که ازش اومدم؟ ییجاهمون -

 :شک لب زدم با

 ؟یعل یخونه -

 .آره -

 :دمیلب نال ریعجز ز با

 !محمد -

 :بهم انداخت و بلند گفت یغضب نگاه با
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 .رمیمن هم راه خودم رو م ،یشوهرت بمون شِیپ یگرفت میو تصم یتو راه خودت رو انتخاب کرد ناز؟یآ ،یمحمد چ -

 :رو باال گرفت و گفت دشیبزنم، انگشت تهد یخواستم حرف تا

 .یکنیو تو هم دخالت نم -

 ...مح -

 :گفت یتو حرفم و عصب دیپر

 .بشنوم یزیچ خوامی. نمنازیآ هیکاف -

 :بلند پشت سرش رفتم. داد زدم یهابهسرعت از کنارم رد شد. برگشتم و با قدم و

 .سایصبر کن محمد. محمد تو رو خدا وا -

دستم رو که مچِ  گذشتمیم اوشیدنبالش. داشتم از کنارِ س دمیو دوباره حرکت کرد. دو ستادیا اوشیس یشونه به شونه یالحظه واسه

 :سمتِ خودش دمیگرفت و کش

 .هیکاف ناز،یآ سایوا -

 :عجز برگشتم سمتش و گفتم با

 .کن یکار هی اوش،یتو رو خدا س -

 :با حرص گفت رلبیمحمد انداخت و ز یخال یبه جا ینگاه

 .فتیاحمق. راه ب یپسره -

 کجا؟ -

 .عمارت -

 :دمینال

 !اوشیس -

 :گفت یو عصب برگشت

 .کمتر رو اعصاب من هم برو فتیگفت؟ گفت دخالت نکن، پس راه ب یچ یدینمگه نش ؟یچ اوشیس -

 .گرفته باإلجبار به دنبالش رفتم ی. مغموم و با حالرونیبلند از رستوران زد ب یهاحرف رو زد و با قدم نیا

*** 
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 :دیپرس اوشیکه از س دمیآروم و نگران رهام رو شن یصدا

 چشه؟ -

 .و بلندتر وارد عمارت شدم ترعیسر یهادمنشدم و با ق اوشیجواب س منتظرِ

 .هام تو هم رفتسرش بود، اخم یباال وهیظرف پر از م هیمبل لم داده بود و سارا هم با  یکه رو ایدر دنیوارد سالن شدم، با د تا

به  ینگاه پر غرور یاز گاه و هر داشتیبرم ینیس یتو یدونه از انگورهاآروم دونهپا رو پا انداخته بود و داشت با نم دل آروم چنان

 .شیکه انگار اون پرنسس قصر بود و سارا خدمه شخص انداختیسارا م

هام رو باز کردم نکبت رو پرخون کنم. چشم یدختره نیکردم به اعصاب خودم مسلط بشم تا نزنم دهنِ ا یرو بستم و سع هامچشم

 :گفتم یبلند یو با صدا

 !سارا -

 :بهش رفتم و گفتم یازده برگشت سمتم. چشم غرهو وحشت دیتو جاش پر چارهیب

 .برو به کارت برس -

 :برگشت و گفت ظیبا غ ایدر

 .خورمیم وهیدارم م ؟یدار کارشیچ -

 .گذاشت زیم یرو رو ینیس یحرف چیهی. سارا بزیم یرو بذاره رو هاوهیم ینیس یعنیسر به سارا اشاره کردم که  با

 :گفتم کردینگاهم م یکه شاک ایبه در رو

 .یبخور یتونیاالن هم م -

 .ها رفتمحرفم کردم و سمتِ پله یادامه یهم چاشن یشخندین

 .ورود بهش رو ممنوع کرده بود اوشیافتاد که س یبرم سمتِ اتاقم که نگاهم به اتاق خواستمیم

 .ما بود یهایباعث نصف بدبخت دیکه شا یریگنیزم رمردیهمون پ اتاق

 .وارد اتاق شدم و در رو بستم درنگیکج کردم. ب سمتِ اتاقش راه به

داشت به  دی. شاکردیکه چقدر تلخ از دستش داده بود، فکر م یاداشت به گذشته دیشده بود. شا رهیبه سقف خ صدایب شهیهم مثل

 ...ای کردیمن فکر م یچارهیمادر ب

 .لبم نشست یرو ی. لبخند تلخدیباریبود تنها از نگاهش حسرت م یهرچ
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 .بهم بندازه مونیپش دینگاه شا کی کهنیبکنه؟ جز ا تونهیاصالً چکار م کنه؟یبفهمه من دخترِ همون زنم چکار م اگه

 .تو اتاقم که سرش رو برگردوند سمتم دیفهم یجورچه دونمینم

 .نبود دوختم اوشیس یهابه چشم شباهتیرنگش که ب یاقهوه یهارو به چشم نگاهم

 :به روش زدم. آروم زمزمه کردم یبود. لبخند تلخپر از غم  نگاهش

 د؟یخوب -

 .برد نیم رو از بو اون حالت گرفته دیبه صورتم وز یرفتم کنار پنجره. پنجره رو باز کردم که باد خنک و

 .برگشتم رمردیشد، به سمتِ پ ختهیکه در وجودم ر یوصف نشدن یذوق با

 .دم شده بود یلیاتاق خ ی! هوایچه بادِ خنک -

 .کردیم یحرکت هی دیشا کردم،یم یبهتر بود خودم رو معرف شناختم،ینم دینگاهم کرد. شا رهینزد و در سکوت خ یحرف

 .تخت نشستم یرو کنارش

 .اوشی! همسر سنازمیپدرجان؟ من آ دیشناسیمنو م -

 .شد یجورنیاهم سخت نبود که بفهمم چرا  یلیهاش حـ*ـلقه بست. خرو آوردم، اشک تو چشم اوشیاسم س تا

 :دار زمزمه کردخش یحرف زد و با صدا باالخره

 .اوشیس -

 .که تو گلوم نشسته بود رو به زور قورت دادم ینیسنگ بغض

 اد؟یبگم ب -

 ...و پدرش یاز عل اوشینفرتِ س لیبد گذشته و دل یها. اتفاقدیچیرهام تو گوشم پ یهابست. حرف« آره» یرو به معن هاشچشم

 .ادیاتاق ب نیبه ا اوشیمحال بود س نه

 :آروم گفتم یاگرفته یانداختم و با صدا نییرو پا سرم

 .ادینم -

*** 

 کل یدانا

 :به اطراف عمارت انداخت و گفت ینگاه اوشیس
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 چه خبر از خان؟ -

 :لبش نشست و گفت یرو یخان لبخند یادآوریبا  رهام

 .فکر نکنم حاال حاالهام آزاد بشه هنوز تو بازداشته -

 :خنده گفت با

 .رو هم برسونن یگورخرهاش که حساب شهرام گوربهسپرده دستِ کله ه،یبدجور از دستش شاک یعل -

 .هردو به سمتِ در عمارت برگشتند ینیبوق ماش ینقش بست. با صدا اوشیلبِ س یرو یپوزخند

 :عمارت بلند شد و گفت اطیوسط ح یچوب مکتین یکرد و از رو یپوف نیماش دنیبا د رهام

 .کنه ریوقته نبودش. خدا به خ یلیخ -

 .قدم عقب رفت کیتوقف کرد، انداخت.  شیپا یشاپور که از در عمارت داخل شد و درست جلو نیبه ماش یجد ینگاه اوشیس

 باز کرد اوشیزد. دستانش را به منظورِ بغـ*ـل گرفتن س اوشیس یبه رو یینماشد. لبخند دندان ادهیپ نیاز ماش شاپور

 :با تمسخر گفت ختهیو آم یجد یباال آورد. با لحن ستیا یبه عقب برداشت و دستش را به معن گرید یقدم اوشیس که

 !خونهیکبکت خروس م نمیبیچه خبرته شاپور. م -

 :زد و گفت یاقهقهه شاپور

 .حالم رو یدیچقدر زود فهم -

 .بود، نگاه کرد ساله1۸ یبه پسر هیشب پشیشاپور که ت یزد و با نفرت به سرتاپا یخندشین

 :نخندد گفت کردیم یکه سع یبود، در حال اش گرفتهخنده اوشیکه از طرز نگاه کردنِ س رهام

 .یکرد یشاپور. امروز احساس جوون رهیخ -

 :اشاره کرد و گفت پشیت به

 ت؟یبه جوون یبرگشت -

 :گفت یبا سرخوش اوشیرهام رو به س نیسنگ یهیو کنا کهیبه ت توجهیب شاپور

 .دستش یامضاء داد دیچک سف هی تتینشون دادن حُسن ن یو برا یبش کیشر یبا عل یخوایکه م دمیفهم -

 :نگاهش کم کند جواب داد تیو جد یاز سرد کهنیبدون ا اوشیس

 به تو؟ شیاشتباه به عرضت رسوندن؛ اما چ یاخبر رو درست و بدون ذره -



 

 
357 

 :که پشتش به او بود گفت اوشیو به سمتِ س دیپا چرخ یپاشنه یاپور رورا برگرداند و به سمتِ عمارت راه افتاد. ش شیرو

 .یو من رو به مُراد دلم برسون یایبا من هم راه ب یبخوا ،یراه اومد یجور که با علهمون دیگفتم شا -

 .داختان کردیبه آنها نگاه م یبود و با کنجکاو ستادهیکه در بالکن اتاقش ا نازیرا به آ فشیو کث زینگاه ه و

 .نه ایمنظورش است  نیواقعاً هم ایبود؛ اما شک داشت که آ دهیرا درهم کرد. منظورِ شاپور را فهم شیها. اخمستادیا اوشیس

براق  یهابزند، متوجه چشم یشلوارش بود، آرام و با شک برگشت. لب از لب باز کرد تا حرف بیهمان حال که دستانش در ج در

 .شد شاپور که نگاهش به باال بود

که اشتباه  دیچشمانش را گرفت و فهم یخون جلو نازیآ دنیکه به جانش افتاد، به ضرب برگشت و به باال نگاه کرد. با د یآن یجنون با

 .نکرده است

 بود. با خشم به سمتِ شاپور برگشت. چند قدم فاصله را محکم و بلند نازیهمان آ« او را به مراد دلش برساند.»شاپور از گفتن  منظور

 .دشیکوب نیماش یرا گرفت و محکم به تنه اشقهی د،یایکرد و تا شاپور به خودش ب یط

که از  ییبا صدا اوشیکه س کردینگاه م اوشیبه س زدهرونیاز حدقه ب ینداشت، با چشمان اوشیرا از س یحرکت نیکه انتظار چن شاپور

 :آرام گفت د،یلرزیم تیخشونت و عصبان

نحس خودت  یکه خودت هم چهره ارمیبه سرت م ییوگرنه بال رون،یب یو از عمارت گمش یگورت رو گم کن یوقت دار هیثان30تا  -

 .یرو نشناس

 :زد ادیهلش داد و فر نیبه سمتِ چپ ماش و

 .لحظه شروع شد نیاز هم تهیثان30 -

 .حرف را زد و به سمتِ عمارت راه افتاد نیا

زمان نگاه به خون قدم عقب رفت که هم کیبا ترس  آمد،یمحکم به سمتِ عمارت مبلند و  یهاکه با قدم اوشیس دنیبا د نازیآ

 .برگشت نازیبه سمتِ آ اوشیس ینشسته

 .انداخت و با سر اشاره کرد، برود داخل نازیبه آ یجد یو نگاه ستادیا

 .خل اتاق بروددرنگ برگردد و دا یارا وادار کرد، بدون ذره نازیبود که آ یچنان پرجذبه و جد اوشیس نگاه

 .تخت نشست یداد و رو رونیب یحبس شده بود به سخت اشنهیرا که از ترس در سـ*ـ نفسش

 م؟یبا هم حرف بزن شهیم اوشیس -

 .بلند شد و به سمتِ در رفت شیبه سرعت از جا ایدر یصدا با
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 :از پشت آمد که گفت اوشیس یصدا

 بله؟ -

 :جلو آمد و گفت داد،یبه راه رفتنش م شهیکه هم یبا ناز ایدر

 .بکنم یدرخواست هی خواستمیراستش م -

 .بگو -

 .تولدمه گهیهست که دو روز د ادتی -

 :انداخت و گفت ایبه در ینگاه جد اوشیس

 خب؟ -

 :زد و گفت یپر از ناز لبخند

 رم؟یبگ نجایتولدم رو ا شهیم -

*** 

بود، برگشت به  یو تارا عصب ایکه از دستِ در اسیتش برگشت. متعجب به سم نازی. آدیهم کوبوارد اتاق شد و در را محکم به اسی

 :گفت یو با لحن پرحرص نازیسمتِ آ

و اون دستور  نیدارن به ا زیرکی. از صبح تا االن شمیم وونهید دهیترش یدوتا اعجوبه نیمن دارم از دستِ ا ناز،یآ یچرا قبول کرد -

 .دنیم

 :از قبل گفت تریو حرص درخواست تارا خونش به جوش آمد یادآوری با

 .دهیانقدر پررو هم هست که به منم دستور م -

 :تارا رو آورد و با ناز گفت یادا و

 .نهیاومد، زشته منو با تاپ بب اوشیس ،یاریمانتوم رو از اتاقم ب یبر شهیم یجون اسی -

با  اسیکه  ییهویقدر بلند شد. آن شیاز جاآخر به ضرب  یجمله دنیبا شن د،یخندیم اسیکه تا االن داشت به لحن پرحرص  نازیآ

 :ترس عقب رفت و گفت

 شد؟ یچ -

 واسش؟ یبرد -

 :را درهم کرد و گفت هاشاخم
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 .ومدیش هم که نمعلومه که نه. خود عجوزه -

 .فتر رونیاز اتاق ب کرد،ینثار تارا م «یلعنت»لب  ریکه ز یتخت پرت کرد و در حال یدستش را رو یبا حرص کتاب تو نازیآ

*** 

 نازیآ

 یمطمئن شدم، نفسم رو به راحت اوشیاز نبودن س ی. به اطراف نگاه کردم. وقتستادمیپله ا نیآخر یرفتم. رو نییها رو پاپله تندتند

 .دادم رونیب

 :و تارا رو به سحر گفتم ایدر یرهیبه نگاه خ توجهیب

 .اریدوتا رو ب نیا یسحر برو مانتو -

 :گفت عیسر ایدر

 .میراحت -

 :برگشتم سمتش و گفتم ظیغ با

 .چندنفر هستن نجایکه ا فهممیاما من م د؛یفهمیمن ناراحتم، شما نم یول -

 :زد و گفت یپوزخند ایدر

 داره؟ یمردا به تو چه ربط -

 :و گفت دیسرخوش خند تارا

 .خونه خوبه نیا یش با مرداحتماً رابـ*ـطه -

 :گفتم یبه تارا رفتم و با لحن محکم و جد یچپزدن. چپ یاحرفِ تارا قهقهه نیبه ا هردو

 .دیبگرد یجورنیا دیحق ندار نجاست،یشوهر من ا یتا وقت ینداره؛ ول یبه من ربط گهید یمردا -

 :و انداختم سمتشون و گفتم دمیدست سحر بود رو کش یکه تو ییزمان برگشتم و دو مانتوگفتم. هم یرو با غلظت خاص «شوهرم»

 .دیکارتون ادامه بد و بعد به دیبپوش -

 :سمتِ در سالن که تارا با تمسخر گفت رفتم

 ؟یما رو بپوشون یخوایکه م یشوهرت شک دار یهاانقدر به چشم -

 :زدم و گفتم یبرگردم، پوزخند کهنیا بدون
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 .شما آره، دارم صیحر یهابه شوهرم نه؛ اما به چشم -

 .کج کردم رونیم رو به سمتِ بزدم و راه یهردو پوزخند تیسرخ از عصبان یچهره به

 .نمشیچشم چرخوندم، نتونستم بب یعمارت شدم؛ اما هر چ اطیح وارد

 .االن رفت سمت باغات نیبگم هم دیبا ،یاوشیاگه دنبالِ س -

 :گفت طنتیزد و با ش یسمتِ رهام که چشمک برگشتم

 .ایرسیبهش م ،یاالن بر -

 :به روش زدم و آروم گفتم یلبخند

 ؟یبا چ -

 .تا بهت بگم ایب -

 :ش زدبه تنه یآروم یو ضربه  ستادیا یرفتم و دنبالش رفتم. وارد اسطبل شد. پشت سرش وارد شدم. کنار اسب نییها پاپله از

 .یو بر یراحت سوارش بش یلیخ یتونیم نیهم یبرا ست،یمن ن عیمط یلیخ اوشیاز رخش ما. مثل گرگِ س نمیا -

 .داشت یبرق خاص شیمشک یهاکه چشم یمشک یهابود با رگه دیاسب سف هی

 :آروم گفت رهام

 .صداش بزن -

 .به رهام و بعد به اسب انداختم ینگاه

 .رخش -

 .از خودش در آورد و سر برگردوند سمتم و نگاهم کرد ییصداش زدم، صدا تا

 .برگشتم کردیبه اسب نگاه م یبه سمت رهام که با مهربون زدهذوق

 :و گفت به اسب زد یاگهید یضربه

 .نازیکن. سوار شو آ دمونیبرو و رو سف ،ییبابا االی -

 :زد و گفت یرخش هم مثل گرگ رم کنه. رهام که متوجه ترسم شد، لبخند دمیترسیترس به اسب و رهام نگاه کردم. م با

 .کنهینترس رم نم -

 :نگاهش کردم که آروم لب زد دودل
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 .مطمئن باش -

 .رکاب اسب گذاشتم یحرکت پا رو هیسرم رو درست کردم و با  یباال انداختم. شال رو یاشونه

شد و با  رهیهاش خهاش رو دو طرف صورت رخش گذاشت. تو چشمبهم انداخت. رو کرد سمتِ رخش و دست ینگاه مهربون رهام

 :گفت یطبعلحن جالب و شوخ

 !خب؟ ه؟یاچه اعجوبه یدونیم ،یشناسیرو که م اوشیعمو س ،ییبابا -

 :با سر به من اشاره کرد و گفت ره،یسرش رو باال بگ کهنیا بدون

وقت که اون ادیسرش ن ییبرو و حواست به زن عمو باشه تا بال بیاسب نج هی. مثل یشناسیخانوم زنشه، خب؟ عمو رو هم که م نیا -

 باشه، خب؟خب؟ پس حواست به زن عموت  بره،یم خیتا ب خیب یسوزدل یاسرِ هردومون رو بدون ذره اوشیس

 :گفتم دمیخندیکه م یحال در

 .گهیرهام برو کنار د -

 :که تو صداش بود گفت یابا ته خنده رهام

 .خواستم باهاش اتمام حجت کنم -

 :به کمر رخش زد یارفت و ضربه عقب

 .برو پسر -

 یبره؛ ول ترعیش تا سرن به تنهآروم بز یلیرهام از پشت سرم اومد. با پا خ یضربه رخش آروم شروع به حرکت کرد. صدا نیا با

 .آروم یلیخ

قدر نه اون یشد؛ ول شتریبه رخش انداختم. آب گلوم رو به زور قورت دادم و پام رو آروم به پهلوش زدم که سرعتش ب یترس نگاه با

 .که بخوام بترسم

 .سمتِ در عمارت رفتمزدم و به رونیاسطبل ب از

 :در رو برام باز کرد و گفت دیسع

 .سر راسته دهیآدرسش رو م یبپرس یباغ، تو راه از هر کس دیبر دیخوایم اگه مخانو-

 .دیسع یمرس-

 :بالکن اتاقش اومد یاز تو اسی ادِیفر یزدم که صدا رونیعمارت ب از

 .یدوتا کنه تنها گذاشت نینامرد منو با ا -
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 .براش تکون دادم یبرگردوندم و دست سر

و با  زدیهاشون برق مهمسرشم چشم ایو  گردمیم اوشیدنبالِ س دنیفهمیکه هرکدوم تا م دمپرسی الٔ  سو یراه از چند نفر یتو

 .دادنیجوابم رو م ییروخوش

 .یتو باغ بودن و هرکدوم مشغول کار یادیز ی. زن و مردادمیبه باغ رس باالخره

گشاد بود، باز کرده بودن و با دستمال تو دستشون  یلینشسته بودن و دامن لباسشون رو که خ نیزم یرو یچندتا زن که با لباس محل به

 .انداختنیو تو دامنشون م کردنیم زیرو تم هابیس

 .نگاهم رو گرفتم یکه بدجور به هـ*ـوس انداخته بودنم، نگاه کردم. به سخت یقرمزرنگ یهابیس به

 .بود ستادهیتنشون بود، ا یس محلکنار چندمرد که لبا دمیکنم که د دایرو پ اوشیرو به اطراف گردوندم تا س نگاهم

 .رفتم نقصشیب کلیقدو ه نیا یبه سرتاپاش نگاه کردم و تو دلم قربون صدقه یشعف و ذوق خاص با

رنگش که  یکالج مشک یهاو کفش یو شلوار کتون مشک یبا کت کتون مشک درنگیسف شرتیبود، ت نازکُشیآ شهیکه مثل هم پشیت

 .تک بود شهیمثل هم

 :از پشت سرم اومد یبلند ادیفر یا بودم که صدافکر نیهم تو

 .خان یکه خودت رو کرد نمیبیم ،ینامرد عوض یآ -

 .رفتیم اوشیترس برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. شهرام پسر خان بود که با دو نفر محافظ پشت سرش، داشت به سمتِ س با

 .بود دهیسمت برگشته بود؛ اما هنوز من رو ند نیه اب اوشی. سدمیپر نییسرعت از اسب پاکنارم که رد شدن، به از

 :. شهرام داد زدکردیبه شهرام نگاه م تیدرهم و جد یهااخم با

 .یزندان و خودت جاش نشست یگوشه یپدر منو فرستاد -

 :دیکش ادیزد و فر اوشیس ی*ـنهـیبه قفسه س یمحکم یو ضربه ستادیا اوشیس یروروبه

 فهمم؟یخرم نم یفکر کرد ؟یدست عل یو اون مدارک رو داد یرفت یرد، ها؟ تو به چه حقم یاسم خودت رو گذاشت -

 :رو تو مشت گرفت و با حرص گفت اوشیس یقهی

 .نامرد پدرم به شماها اعتماد کرده بود -

 :با خشم شهرام رو هل داد و داد زد هوینشست و  اوشیلبِ س یرو یپوزخند

اون مدارک رو دادم  یبه چه حق کهنیو ا دیعالم هینامردتر از  شرفتیرف نزن که خودت و پدر بو اعتماد ح یبکش کنار. از نامرد -

 .من با تو و پدرت حسابهیتصف یرو هم بذار پا یدستِ عل
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رو  دشیقدم عقب اومد. انگشت تهد هیپرحرص شهرام بود که تو فضا پخش بود.  دنینفس کش یفضا رو پر کرد و تنها صدا سکوت

 :هم گرفت و گفت یاهال یهیبه سمتِ بق داد،یکه تکون م یگرفت و در حال اوشیس یبه سو

 !دیو تماشا کن دیسیچه کارتون کنم؛ فقط وا دونمیم -

 :و رو به دومرد کنارش گفت برگشت

 .دیفتیراه ب -

 .هش به من افتادزمان نگاانداخت و روش رو برگردوند که هم یمملو از نفرت به شهرام نگاه یو نگاه تیبا جد اوشیس

 .لبش نشست یرو یسرتاپام رو برانداز کرد. لبخند کج فشیو کث زیاز کنارم رد شد و با نگاه ه شهرام

 .زدم یچنگ شیو به بازو ستادمی. کنارش ادمیدو اوشیسرعت از کنارش گذشتم و به سمتِ سبه تنم افتاد. به  یانگاهش لرزه از

 .و رفت نشیزد و برگشت سمتِ ماش یبهم انداخت. پوزخند ینگاه زشیه برگردوند و با همون نگاه ترسناک و سر

 :بازوش باز کردم و آروم گفتم ونیش رو به من انداخت. دستم رو از مدرهم گره شده یبا ابروها ینگاه جد اوشیس

 .سالم -

 :دیپرس اوشیانداختم که س یکه از کنارمون رد شدن، نگاه یچند مرد به

 ا؟نجیتا ا یچطور اومد -

 .پُرسون اومدمپُرسون -

 :کرد و گفت حرکت

 .یستیبلد ن دونستیکه م. اوناوردتیچرا رهام ن -

 :گفتم کردمینگاه م بیس یهاکه به اطراف و درخت یهم دنبالش رفتم و در حال من

 .... در ضمنرمیگفت راهش سر راسته، گفتم پس خودم م -

 :فتمگ یطبعروش و با شوخروبه ستادمیرفتم و ا جلو

 .کرد که حواسش به زن عموش باشه هیهم به پسرش توص یلیتازه خ -

 :ابروش رو باال داد و لب زد یتا هی جیگ

 پسرش؟ -

 :و به اسب اشاره کردم دمیخند
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 .و من زن عموش یپسرم، تازه تو هم عموش بود گفتیرهام بهش م -

 .نثار رهام کرد یا«وونهید»لب  ریلبش نشست و ز یهمون لبخند کج خوشگل رو دوباره

 .هانیتو ماش میسبدها رو ببر نیا میخوایم ن؟یایم لحظههیآقا،  -

 :آروم گفت اوشیس

 .امیصبر کن، االن م جانیهم -

از چمن.  دهیپوش ینیسبز و بلند و زم یهارو به اطراف گردوندم. درخت جانمیکه صداش زد. تا رفت، نگاه پر از ه یرفت سمتِ مرد و

 مربع کل باغ رو دربرگرفته بود کیقرار داشتند که به شکل  یکیکوچ یهاهدورتادور درختچ

 یقیبود. انقدر غرق نگاه کردن به اطراف بودم که لبخند عم یقرمز و صورت یهاباغ پر ازگل یکه گوشه گوشه یکیکوچ یهاباغچه و

 .کردمیبه اطراف نگاه م دهایدپدیلبم نشسته بود و مثل ند یرو

 انوم جان؟خانوم جان؟ خ -

 نیا یهازن شتریکه تو تنِ ب ییهالباس نیکه از جنس مخمل بود. از ا یقرمز و سبز لجن یبا لباس محل یسمتِ صدا برگشتم. زن به

 .ها بخرهلباس نیکه برام از ا خواستمیم اوشیاز س شدیقدر که اگه مروستا بود ،خوشم اومده بود. اون

 د؟یهست اوشیخانوم جان شما زن آقا س -

 :به روش زدم و گفتم یلبخند

 چطور؟ زم،یآره عز -

 :بهم انداخت و گفت یو مهربون دارانهیخر نگاه

 .دیماشاءاهلل، ماشاءاهلل. چشام کف پاتون، چقدر ناز هست -

 :دیبزنم، دستم رو گرفت و دنبالِ خودش کش یاجازه بده من حرف کهنیقبل از ا و

 .خانوم جان ایب -

 :و بلند گفت ستادیارِ چندتا زن که در حال صحبت بودن ادنبالش رفتم که کن به

 .اوشیرو آوردم، زن آقا س یک دینی. ببدیو اون رو بکن نیا بتیبسه خانوما، کم غ -

 کردمیم یو ناچار منم روبـ*ـوس یشروع کردن به روبوس یهر چهارنفرشون بلند شدن و با ذوق خاص وقفهیبه سمتم برگشتن. ب یهمگ

 :گفت دیخندیکه م یدر حال س،وونهید یبه قول ایداره و  یکه از چهره و رفتارش مشخص بود، مشکل روان یجووندختر  هوی که
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 .نمیرو بب میجار دی. من بادیایکنار، ب دیایب -

ا زن با . در آخر دوتشدیکه نم امیب رونی. تقال کردم از بـ*ـغلش بشمیمحکم بـغـ*ـلم کرد. انقدر محکم که حس کردم دارم خفه م و

 .عقب دنشیکش دمش،یکه اول د یهمون زن

 :زده جلو اومد، بازوم رو گرفت و گفتوحشت زنه

 د؟یخانوم جان خوب -

 :و گفتم دمیکش یاتازه نفس

 .خوبم -

 :انداخت و گفت وونهیبه دخترک د یآلودبرگشت و نگاه غضب زن

 وونه؟یکوکب د یکنیچکار م نجایتو ا -

 :من گفت و رو به دیسرخوش خند کوکب

 .ستیرهام چطوره؟ نگران من که ن -

 :که کنارم بود گفت یهر چهار زن بلند شد و رو به زن «نیه» یصدا

 .دشیند اوشیرو بردار ببر تا آقا س نیا ایراحله ب -

 :با حرص رو به زن گفت کوکب

 .تو دهنتا زنمیحرف نزنا، م ایثر -

 :دیبه کمر کوکب زد و غر یمحکم یبا دست ضربه راحله

 .فتیشو کوکب! دهنت رو ببند، راه ب خفه -

 :گفت یازدهرو به من با لحن خجالت و

 .کرد فیبود، لباس شما رو هم کث فیکث وونهید نیخانوم. لباس ا دیشما ببخش -

 :بود گفت ایکه کنار ثر یرو به دختر و

 .نجایا ای. بهیرق ه،یرق -

 :تو صداش گفت یبا ته خنده د،یخندیم زیزریکه ر یبود، در حال هیکه به گمونم همون رق یدختر

 جانم راحله جان؟ -
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 :بهش رفت و گفت یاچشم غره راحله

 .یخریشو م گهید یکیبده خانوم بپوشه، بعد  ار،یرو از اون ساک در ب یدیرو که امروز از بازار خر یکمتر بخند. اون لباس -

 :دستم رو گرفت و گفت هیخواستم مخالفت کنم، رق تا

 .هافرشته نهویع یشیناز م یلیخ شیخانوم جان. لباس انقدرِ نازه، مطمئنم بپوش ایب -

 :زد و با ذوق گفت یسمتم و به بازوم چنگ دیکوکب دو هوی

 .باهاتون امیمنم م -

 :و با حرص گفت ستادیا هیرق

 .مامان شیکوکب برو گمشو پ -

 :داد زد و

 .مامان -

 :گفتم عیسر

 .ادیبذار ب زم،ی. ولش کن عزهیرق ه،یرق -

 :هم با حرص گفت کوکب

 .امیبذار ب گه،یخب راست م -

 :باز گفت شیبا ذوق و ن و

 .رهیگیمنو م ادیرهامم م یزود نیبه هم ش،یباالخره قراره من بشم جار -

 :و گفت دیلب گز هیرق

 .خداخانوم جان، کم داره به دیشما ببخش -

و به  گرفتیم مخنده یرارادیکه غ گفتیچنان از ته دل م رتش،یبگ خوادیام مره گفتیم یبود؛ اما وقت وونهید گفت،یم راست

 .گرفتمیخودم رو م یجلو یسخت

 :و گفت دیاز دستش کش عیدر آورد که کوکب سر فیرو از ک یلباس هیو رق میشد یکیاتاقک کوچ وارد

 .ادیمنه. من بپوشم، رهام خوشش ب یبرا نیا -
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 یلبخند د،یمن رو د یکه خنده هی. رقدنیشروع کردم خند زیزریانداختم و ر نییسرم رو پا رم،یو بگخودم ر ینتونستم جلو بارنیا

 :زد و خجول گفت

 .واقعاً شرمنده -

 :گفت تیرو به کوکب با عصبان و

 .رتتیبگ ادیتا ازت ناراحت بشه و ن گمیلباس رو بده خانوم، وگرنه به آقا رهام م -

 :لباس رو پرت کرد سمتم و گفت عیحرف رو زد، کوکب سر نیا تا

 .ریبگ ایب -

 :گفت هیرو به رق دیبا تأک و

 .به رهاما ینگ -

 :ش گرفته بود گفتکه خنده یدر حال هیرق

 .تا خانوم لباس رو بپوشه رونیب میباشه حاال بر -

 .تکون دادم یرفتن. با خنده سر رونیبا هم ب و

 .عاشقشه وونهید هیرهام که  چارهیب

 .دمیبهم داده بود رو پوش هیکه رق یایشده بود رو در آوردم و لباس محل یش گِلهمه راهنمیپ یکه جلورو  هاملباس

 .و تور بود پوریلباس جنسش مخمل نبود و حالت گ نیاما ا خواست؛یکه دلم م ییهاهمون لباس درست

 .دیرونم بود و رنگش هم سف یرو تا شیحالت پف داشت و لباسش که بلند هیداشت که  یریکه انقدر ز یرنگ دیسف دامن

 .وارد شد هیورود دادم که رق یبه در خورد. اجازه  یاذوق به لباس تو تنم نگاه کردم. تقه با

 :زد و گفت یچند تقه به در چوب عیسر دنمید با

 .اوشیبه حال دل آقا س یخانوم جان. وا یگل شددسته هی نهویشاءاهلل. عکر ان طونیگوش ش -

 :رو برداشت و گفت فمیکث یهاانداختم که جلو اومد، لباس نییزده سرم رو پاخجالتحرفش  نیا با

 .برات خانوم جان فرستمیو م شورمیم -

 :گفتم عیسر

 .زحمت نکش شورم،ینه خودم م -
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 :کرد و گفت یزیر اخم

 .اصالً د،یکرده، شما بشور فیمن کث یوونهیخواهر د -

 :دستم رو گرفت و

 .قا نگران نشدهتا آ م،یبر میبر -

باز نگاهم کرد.  شیو محکم بازوم رو گرفت و با ن ستادیشد. اومد کنارم ا دایکوکب پ یکه دوباره سر و کله میاومد رونیاتاقک ب از

 .میرفت هیبه سمتِ بق هیبه روش زدم و همراه رق یلبخند

 .درست راه برم تونستمیبود بهم، نم دهیجور چسبنشه. کوکب هم بد فیباال تا کث رمشیبود، مجبور بودم بگ دیلباس چون سف دامن

 :صداش از پشت سرم اومد هویکه  نمیرو بب اوشیس دیتا شا گردوندم،یرو به از اطراف م نگاهم

 .هیرق -

سمتش و تا  دیکوکب دو هویکه  کردینگاهم م رهیخ هیخورد. واسه چندثان کهیمن به وضوح  دنی. با دمیبه سمتش برگشت هرسه

 :بـغـ*ـلش کرد و بلند گفت اد،یخودش ب به اوشیس

 رهام خوبه؟ ؟یجون خوب اوشیس -

با حرص کوکب  اوشیکه س دمیخندیاما کماکان م ن؛ییصدام رو آوردم پا عیسر یلیخنده؛ اما خ ریاز خنده. بلند زدم ز دمیکه پوک آخ

 :گفت یرو کنار زد و عصب

 .رو وردار ببر نیا ایب هی. رقنمیبرو کنار بب -

 .رفت سمت کوکب و به زور با خودش بردش عیبود، سر دهیکه بدجور ترس هیرق

 :نعره زد هویانداخت و  یشده بود، نگاه فیبه لباسش که کث یعصب اوشیس

 راحله؟ -

که رنگ به رو  یخودش رو رسوند و در حال هیراحله از پشت سرم اومد و در عرض چندثان دنیدو یراحله جون دادم. صدا یبه جا من

 .نگاه کرد اوشیبه س نداشت

 :گفت یعصب اوشیس

 باغ؟ ها؟ دیاریچند دفعه گفتم کوکب رو با خودتون ن -

 .به راحله که رنگ به رو نداشت، نگاه کردم یسوزو عقب رفتم. با دل دمیگفت که تو جام لرز ادیرو چنان با تحکم و فر «ها»

 :گفت یبا لحن آروم آروم
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 .اوردمشیش اومد، من نشدهدر بهخدا خود درآقا. به دیببخش -

 :آلود به راحله انداخت و گفتنگاه غضب اوشیس

 ؟یدیفهم نمش،یبب نجایا خوامینم گهید -

 :گفت عیسر راحله

 .دمیبله آقا. فهم -

 .برو به کارت برس -

 .وض کردمقبل داخلش لباس ع قهیکه چند دق یارو محکم تو دستم قفل کرد و من رو همراه خودش کشوند سمتِ کلبه دستش

 :رو باز کرد و آروم گفت در

 .برو داخل -

 :داد زد زمانهم

 .هیرق -

 :سمتمون و گفت دیسرعت دوانگار منتظر بود، چون به چارهیب هیرق

 جانم آقا؟ -

 :کرد و گفت حیحرفش رو تصح عیسر هیبهش انداخت که رق یجد ینگاه اوشیس

 .بله آقا د،یببخش -

 :وارد کلبه شد و گفت اوشیس

 .برام اریب عیببر بشور، خشک کن و سر دم،یبر کن لباسم رو مص -

 .چشم آقا -

 راهنشیحرکت پ هیوسط کلبه انداخت و با  چهیقال یوارد کلبه شد و در رو بست و بدون توجه به من کتش رو در آورد و رو اوشیس

 .کرد و برگشت سمتِ در یمکث د،یمن رو که د یرهیرو در آورد. نگاه خ

 :لـ*ـختش گذاشتم و گفتم یبازو یفتم، دستم رو روسمتش ر عیسر

 .صبر کن -

 .دمیکش رونیرو از دستش ب راهنیرفتم و پ جلو
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به  یگرفتم. لبخند هیرو به سمتِ رق راهنیباز کردم. پ ست،یمشخص ن اوشیس دونستمیکه م ییسمت در رفتم و در رو تا جا خودم

 :روش زدم و گفتم

 .یمرس -

 :زد و گفت یمهربون رو گرفت، لبخند راهنیپ

 .ستفهیوظ -

 .دوختم اوشیگرفتم و به س بیکلبه افتاد. نگاهم رو از س کیکوچ یطاقچه یسرخ رو بِی. در رو بستم، برگشتم که نگاهم به سرفت

 :قدم جلو رفتم و آروم گفتم هی یرارادیغ

 .اسیامشب تولد در -

 :دم گوشم برد و زمزمه کرد دست انداخت دورِ کمرم و چسبوندم به خودش. سرش رو هوایب

 نجا؟یا ی. بگو چرا اومدستیمهم ن -

 :رو بستم و آروم گفتم هامچشم

 .دنبالِ تو اومدم -

 یارفته لیتحل یتو تنم نگاه کرد و با صدا یهابرد و به لباس نییکم نگاهش رو پاهام زل زد. کمعقب برد و تو چشم کمهیرو  سرش

 :گفت

 ناز؟یآ یبا من چکار کن یقصد دار -

 .نگاه کرد رهیهام خنگاهش کردم که نگاهش رو باال آورد و تو چشم جیگ

کنار  بیبردم و س شیشدم. در همون حال که تو آغـ*ـوشش بودم، دست پ طونیش دم،یهاش رو که دحس و حال تو چشم دوباره

 :صورتش گرفتم یقرمز و براق رو جلو بیطاقچه رو بلند کردم. س

 .یدیشن سرخ رو بیس یقصه -

 آدم و حوا؟ -

 .آره -

 .یلیخ -

 :قدم جلوتر رفتم و گفتم هیتو دستم بود، دستام رو دور گردنش حـ*ـلقه کردم.  بیکه س یزدم. در حال یلبخند
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 .حوا باشم خوامیم -

 .کردیتر مو حالم رو دگرگون دیچیپیآرومش تو گوشم م یهانفس یرو بست. صدا هاشچشم

 من هم آدم باشم؟ -

 :تر کردم. سرم رو دم گوشش بردم و زمزمه کردمهام رو تنگدست یهحلق

 .آره -

 .میشیاما از بهشت رونده م -

 .ستیجهنمم بهشته واسم. مهم ن ،یتو کنارم یچه مهمه؟ وقت م،یبش -

 .ش گذاشتم*ـنهـیس ی. سرم رو رودیمن رو در آغـ*ـوش کش کامل

 .بردیکم داشت خوابم منقدر آروم که از از آرامشش کمگونه حرکت داد، ارو پشت کمرم نـ*ـوازش دستش

 :زمزمه کردم آروم

 اوش؟یس -

 :دیچیتو گوشم پ راشیگرم و گ یصدا

 .بگو -

 ی*ـنهـیگذاشتم. واسه چند لحظه نگاهم به س انشیعـ*ـر ی*ـنهـیس یهام به خنده باز شد. عقب رفتم، دستم رو روجوابش لب از

 .موند رهیدم خخو فیظر یهاستبرش و انگشت

 :شلوارش مشخص بود، در آوردم و گفتم بیاز ج شیرو که برجستگ شیگوش عیزده نگاهش کردم و سرکه به سرم زد، ذوق یفکر با

 .شهیناز م یلیخ رم،یعکس بگ هیصبر کن،  هلحظهی نازیجون آ -

 .دستم گذاشت ی آورد و رودستش رو باال هوایکه ب رمیش گذاشتم و خواستم عکس بگ*ـنهـیس یدست راستم رو رو و

 :لب زد راشیلبش نشست و با لحن آروم و گ یرو یمات و متعجبم رو بهش دوختم که لبخند کج نگاه

 .ریحاال بگ -

 .رو لبم نشست و عکس رو گرفتم یقی. لبخند عمدستم بود، نگاه کردم یدستش که رو به

 :ذوق عکس رو نشونش دادم و گفتم با

 !چه قشنگ شده نیبب -
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 .نزد یو نگاه آرومش، نگاهم کرد و حرف اومدیبهش م حدیلبش که ب یهمون لبخند کج رو با

 .و عقب رفتم دمیرو عقب کش دستم

 :که تو صدام بود گفتم یروش و با ذوقروبه ستادمیلباس رو گرفتم و تاب خوردم، ا دامن

 .هیبرگردونمش به رق دیبا فیح یدوسش دارم؛ ول یلیقشنگه، مگه نه؟ خ -

 اومد؛یاما مشخص بود که اون هم خوشش اومده و لباس بهم م اره؛یبه لباس تو تنم انداخت. مطمئن بودم که به زبون نم یکل یگاهن

 .کردیپلک بزنه، نگاهم م کهنیچون بدون ا

 :. آروم صداش زدماومدمیکم داشتم از پا در مبود که کم راینگاهش گ انقدر

 اوش؟یس -

 :جواب داد ره،یاز من و لباس تو تنم بگنگاهش رو  کهنیا بدون

 هوم؟ -

سرش رو  جیخورد و گ یبلندتر صداش کردم که تکون بارنیم نشه. دوباره و اتا متوجه خنده دمیهام کشبه لب یگرفت. دست مخنده

 :باال آورد و گفت

 ها؟ -

 :و گفتم دمیم رو گرفتم. جلو رفتم، دستش رو کشخنده یزور جلو به

 .خبر خوب بهت بدم هی خوامیم ن،یبش ایب -

 .زد هیکلبه تک واریقرمز رنگ نشست و به د یچهیقال ی. کنارم رونشستم

 .هاش رو دور کمرم حـ*ـلقه کردش گذاشتم که دست*ـنهـیس یرو به سمتش کج کردم و سرم رو رو خودم

 ؟یبگ یخواستیم یچ -

 :و گفتم دمیکوکب خند یهاحرف یادآوری با

 داره؟ چاکنهیعاشق سـ*ـ هیام ره یدونستیم -

 :دیپرس جیرو کج کرد و نگاهم کرد. گ سرش

 ؟یچ -

 :نگاهش کردم و گفتم د،یخندیکه م ییهاخندون و لب یرو باال گرفتم و با نگاه سرم
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 .شیخواستگار ادیکوکب عاشقِ رهامه. منتظره رهام ب -

 :شدت گرفت و ادامه دادم مخنده

 .یارج گفتیبه من م اوش،یس یوا -

 .هاش رو بستو چشم دیش گرفت، لبش رو گزبود خنده مشخص

 :ش و گفتم*ـنهـی. با خنده زدم رو سخوردیش رو مخنده داشت

 .یخندیخب بخند بچه، چرا نم -

 :به حرفم گفت اعتنایزد و ب یرو باز کرد. لبخند محو هاشچشم

 .خودِ رهامه رِیتقص -

 :و گفتم دمیخودم رو عقب کش متعجب

 چطور؟ -

 :از پشت در اومد هیرق یبه در خورد و صدا یابزنه، تقه یخواست حرف تا

 .لباستون حاضره اوشیآقا س -

 :بلند شدم و گفتم عیجاش صاف نشست. سر تو

 .صبر کن -

 :آرومش اومد یصدا

 !حسود -

هام رو دور صورتش قاب ، دستکه تا کمر خم شده بودم سمتش ی. برگشتم، خم شدم سمتش. تو همون حالتستادمیگرفت. ا مخنده

 :گفتم طنتیبه ش ختهیآم یکردم و با لحن

 .دختر عالمم نیمن حسودتر ه؛یحسود نه،یجز خودم بب یدوست ندارم تن شوهرم رو کس نکهیاگه ا -

 .م کردم و برگشتم سمتِ دربـ*ـوسه یچاشن یش زدم، چشمکبه گونه یاآخر بـ*ـوسه در

 :رو به سمتم گرفت راهنیزد و پ یلبخند دنمیبود. با د ستادهیپشت در ا هیبم بود، در رو باز کردم. رقل یرو یقیکه لبخند عم یحال در

 .زهیتم زیخشک کردم و آوردم. تم یاقهیخانوم جان. شستم، با اتو ده د ایب -

 :گفتم یرو ازش گرفتم و با لحن مهربون و آروم راهنیپ
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 .یخسته نباش زم،یعز یمرس -

 :از داخل اومد که گفت اوشیم سبلند و محک یصدا

 .صبر کن کارت دارم هیرق -

 :گفتم یبه روش زدم و با لحن مطمئن یو نگران به من نگاه کرد. لبخند دیطفلک پر هیرنگ از رخِ رق هیعرض چند ثان در

 .لحظه منتظر باش هینداره، نگران نباش.  یکار -

 .بود ستادهیرم اکه پشت س اوشیرفتم. در رو بستم و برگشتم سمتِ س داخل

 .رو سمتش گرفتم لباس

 .چه برسه اون طفلک دمیمن گرخ ،یصداش کرد یجورهی ؟یدار چارهیب هیبا رق کاریچ -

 :. خم شد، کت رو برداشت و گفتدیکش نییرو پا راهنشیپ

 چه جور صدا زدم مگه؟ -

 :و گفتم کلفت و پرتحکم کردم اوشیس هیصدام رو شب ستادم،یکردم، صاف ا یمصلحت یاسرفه

 .صبر کن کارت دارم هیرق -

 :رو باز کردم و گفتم شمین

 .یجورنیا -

 :نبود، بهم انداخت. با دست آروم زد پشت کمرم و گفت یهم جد یلیکه خ یاغره. برگشت چشمدیرو پوش کت

 .رونیبرو ب -

 ش زدمگونه یور یابرگشتم و بـ*ـوسه هوایدر نشسته بود که ب یرهیدستگ ی. دستش رودمیناز خند با

 .ستادیاز حرکت ا که

 :زدم و گفتم یچشمک طنتیش با

 .میحاال بر -

 ینگاه اوشیبه س یخورده بود، با ترس و نگران یکه با باز شدن در، تکون هیرفتم. رق رونیدر رو باز کردم و ب اد،یتا به خودش ب و

 .قدم عقب رفت هیانداخت و 

 :گفت یجد یهاش تو هم رفت. با لحندونم چرا اخم یکه نم هی رقو در رو بست. برگشت سمتِ رونیاومد ب اوشیس



 

 
375 

 .دهیرنگ از رخت پر جورنیمت که ابسته ریوزنجچند بار به غل -

 :انداخت و خجول گفت نییسرش رو پا هی. رقبا حرص صداش زدم آروم

 .دیآقا. شرمنده ببخش وقتچیه -

 .انداخت یتنم نگاه یتو یهاسبرگشت سمتم و به لبا تر شدرنگکم اوشیس یهااخم

 :و گفت هیسر برگردوند سمتِ رق یمکث کوتاه با

 لباس چقدره؟ نیا متِیق -

 :متعجب سرش رو باال گرفت و گفت هیرق

 آقا؟ یچ -

 :به لباس تو تنم اشاره کرد و گفت اوشیس

 لباس چنده؟ نیا متِیق گمیم -

 پرسه؟یرو م متشیق هیها برام بخره؟ اما خب چرا داره از رقباسل نیاز ا خواستیم یعنیانداختم.  ینگاه اوشیبه س جیگ

 :گردوند و جواب داد اوشیمن و س نینگاهش رو ب جیگ هیرق

 چرا آقا؟ -

 :کالفه نگاهش رو به اطراف گردوند و گفت اوشیس

 نه؟ ای یگیرو م متیق هیرق -

 :گفت عیبود، سر دهیترس اوشیس یکه از لحن عصب هیرق

 .دمیتومن خر210.گمیبله آقا م -

 :نگاهش رو به سمتِ من برگردوند و آروم گفت اوشیس

 ؟یلباس رو دوست دار -

 :چکار کنه که با تحکم آروم گفت خوادیچشم دوختم تا بفهمم م اوشیبه س جیگ

 .. جواب من رو بدهنازینگاه نکن آ جورنیا -

 ...آره؛ اما -

 :تو حرفم و گفت دیپر
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 .باشه، تمام -

 :گفت اوردیدر م یتومن50و  یتومن100دوتا تروال  بشیکه از تو ج یو در حال هیقسمتِ ر برگشت

 .مونهیم نازیآ یلباس برا نیا -

 :گرفت و ادامه داد هیرو سمتِ رق پول

 .بخر گهید یکیتو  -

 :قدم عقب رفت و گفت هی عیسر هیرق

خودِ خانوم؛ قصد پس گرفتنش رو  یم من لباس رو دادم براپول رو. از همون اولش ه رمیگی. من نمدییخاک به سرم آقا، نفرما یوا -

 .نداشتم جان آقام

 .ریپول لباس رو بگ یول هیباشه ممنون رق -

 ...اما -

 :گفت زیآمو تحکم یجد یاجازه نداد حرفش رو کامل کنه و با لحن اوشیس

 .عیو برو سر کارت؛ سر ریپول رو بگ هیرق -

خورد.  یدر جاش تکون زد،یکه با تشر اسمش رو صدا م اوشیس یانداخت. با صدا اوشیس رو به من و دشینگاه پر از ترد هیرق

 .دیگفت و به سمتِ مخالف ما دو «یمرس»گرفت.  اوشیها رو از دستِ سسرعت پولبه

 .هلرزونیمن رو م یجنبهیدل ب نیچقدر با کاراش ا دونستی. آخ که خودش نماوشیبه س زانهیقدرآم یموندم با نگاه من

و به من نگاه  گشتیبرم گاهیخوشش اومده بود؛ چون گاه و ب یلیتو تنم انداخت. مشخص بود خ یهابه لباس یسمتم. نگاه برگشت

 .کردیم

 :لب زد آروم

 .میمبارکه، بر -

ش رو گونه زمان خودم رو بلند کردم و دوبارهسمتش و هم دمیپا چرخ یپاشنه یمچ دستش رو گرفتم و رو عیکنارم رد شد. سر از

 .دمیبـو*سـ

 :گفتم دیلرزیو ذوق م جانیکه از ه ییسر چرخوند و به اطراف نگاه کرد. آروم با صدا عیسر

 .یحالم کردخوش یلی. خاوشیس یمرس -

 :. دستم رو گرفت و گفتدیکش یقیعم نفس
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 .گرفتمش برات ،یشیحال مخوش دونستمیخواهش. م -

 .قدمش شدمنگاه کردم و هم رخشمیت. با عشق به نلبم نشس یرو یقیحرفش لبخند عم نیا با

*** 

 :از پشت سرم بلند شد اوشیس یسمتِ در سالن که صدا دمیشدم و دو ادهیپ نیماش از

 .یفتیتر مآروم -

اعت س1فقط  ،یریکبیاون ا یاما چون وقت نداشتم و تا مهمون« بشه تیبه قربون دل نگران نازیآخ، آ»برگردم و در جوابش بگم  خواستم

 .اکتفا کردم ییمونده بود، تنها به گفتن چشم بلند باال یباق

هاش محو اما تا نگاهش به من افتاد اخم رون؛یهاش تو هم بود، اومد بکه اخم یبودم که در باز شد و رهام در حال دهیدر سالن رس به

 :گفت عیشد و سر

 جا؟همون شینگو که گذاشت د؟یم رو آوردبچه -

 .عاشقش بود وونهید هیرهام که  چارهیم گرفت. بکوکب افتادم و خنده یهاحرف ادِی دم،یرو که د رهام

 :دیو متعجب نگاهم کرد و پرس جیم بلند شد. رهام گرهام وکوکب رو کنار هم گذاشتم که خنده یالحظه واسه

 ؟یچته، خوب -

 :رو خوردم و گفتم مخنده

 .ارشیخوبم. اسبت هم دادم دست مادرش ب -

 :که آروم گفت دیرهام به گوشم رس جیگ یم هوا رفت. وارد سالن شدم؛ اما صداخنده یقهقهه و

 گفت؟ مادر رخش؟ یچ نیا -

 :گفت یبهم رفت و عصب یاچشم غره د،یاومد. تا من رو د نییها پااز پله اسیکه  دمیخندیداشتم م هنوز

 .یخندیهر متازه هر ،ینکرد یو تو هنوز کار شهیجشن شروع م گهیساعته د کی -

 :هام انداخت و گفتبه لباس یکل یو برگشت نگاه ستادیدوم ا یپله یاما رو ستاد؛یها او با خودش سمتِ پله دیرو کش دستم

 ؟یدیپوش هیچ نایا -

خوردم  یدورهام رو از هم باز کردم و رفتم. دست نییاز دو پله پا اد،یخوشش م یلیو االن خ دیهام رو تو تنم دلباس نکهیاز ا زدهذوق

 :و گفتم

 قشنگه، مگه نه؟ -
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 بهت داد؟ یرو ک نی. فقط اهیعال -

 :گفتم زدهجانی. بلند و هدمیهم کوبرو به هامدست

 !اوشیس -

 :درجه گشاد شد و بلند گفت نیتا آخر هاشچشم

 ؟یک -

 :و گفتم دمیخند سرخوش

 .اوشیس -

 :گفت یحرص یبهم رفت و با لحن یچپچپ

 .کارا؟ محاله نیو ا اوشینکن. س اهینو سبرو م ناز،یبرو آ -

 :شدت گرفت و به زور گفتم مخنده

 ...بگم یجورچه یعنی د؛یخر اوشی. سگمیراست م اسیجون  -

 :گفتم کشوندمیکه دنبال خودم م یرو گرفتم و در حال اسیگفتم. دستِ  یبلند یبه ساعت که افتاد، وا نگاهم

 .شد ریبدو د گم،یبهت م ایب -

*** 

 :گفتیانداختم. مدام با خنده م یپهن شده و صورتش قرمز شده بود، نگاه نیکه از خنده کف زم اسی به

 .یخدا، وا یوا -

 :خنده گفت نی. به من اشاره کرد و بگرفتیش شدت مباز خنده و

 !تو و کوکب؟ -

 .شدمیم ینداشت، عصب یکه تمام یاخنده نیکم داشتم از اقهقهه زد. کم و

 .دیخندیداشت م زیرهیکوکب و عشقش به رهام رو براش گفته بودم و اونم  هیقض که شدیم نیم15

 .ش بلند شدخنده یرفتم که دوباره صدا اسیبه  یاگذاشتم. بلند شدم و چشم غره زیم یو رژم رو رو دمیکش شیاز آرا دست

 .امشب انتخاب کرده بود برداشتم یرو که برا یرنگ یگریتأسف تکون دادم. لباس ج یبه نشونه یم گرفت و سرخنده اسی یکارا از

 :گرفتم و با حرص گفتم اسیسمتِ رو به رخممی. ندمیرو در آوردم و لباس رو پوش هاملباس
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 .لباس منو ببند پیز ایکم بخند. پاشو ب اس،یزهرمار  -

 شقهیو  یپوریبلند و گ هاشنیکه آست یبه رنگ زرشک یتو تنم نشسته بود، نگاه کردم؛ لباس کیش یلیبه لباس که خ نهییآ یاز تو و

 .حالت باز و کلوش داشت نییباسـ*ـن تنگ بود و از باسـ*ـن به پا یتا گردن بسته بود. تا رو

 :که تو صداش بود، آروم گفت یاکرد و با ته خنده کیرو بست. سرش رو به گوشم نزد پیبلند شد و ز اسی

 اد؟ینم تیجار -

 :و گفتم دمیوبخنده آرنجم رو به شکمش ک با

 .گهیزهرمار د -

 :و گفت دیخند

 .اگه رهام بفهمه یوا شه؟یم تیچته، حسود -

 .اسیو برگشتم سمتِ  دمیخنده. کالفه دست از کار کش ریکه دوباره زد ز کردم،یموهام رو درست م یجلو نهییتو آ داشتم

 :گفتم یجد یلیخ

 .رونیبرو ب اسی -

 :قطع شد و متعجب گفت شخنده

 ؟یچ -

 :گفتم یو شاک دمیرو تو هم کش هامخما

 .داخل ادیب اوشیس دیشا رون،یحداقل برو ب ،ی. کمکم که نکردیخندیم یدار زیرهی سقهید20و درد!  یچ -

 :گرفت و گفت طنتیآخرم رو گفتم، رنگ نگاهش ش یجمله تا

 .رو بگو نیآها. پس از اول هم -

 :در رفت و گفت سمتِ

 .باشه من رفتم. فعالً -

 :زد و گفت یکه سرش رو برگردوند، چشمک رونیرو باز کرد و خواست بره ب رد

 .یمعرکه شد یراست -

 .زدم و دوباره برگشتم سراغ موهام شیخال یبه جا ی. لبخندرونیرفت ب و
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 :برگردم گفتم کهنیبدون ا اسه،ی کهنیا یگذشت که در باز شد. به هوا قهیدق چند

 ...و اوشمیحوصله ندارم. من االن منتظر س رون،یبرو ب ،یبخند یجان جدت اگه اومد اس،ی -

 به پشت سرم نگاه کردم نهییآ یدور شکمم، ساکت شدم. از تو یحـ*ـلقه شدن دست با

 .به گردنم زد یاگردنم فروبرد و بــ*ـوسه یگره خورد. سرش رو تو گود اوشینگاهم تو نگاه س که

 :دم گوشم زمزمه کرد آروم

 ؟یمنتظر من بود -

که دستش  یدر همون حال نیهم یشدن نبود. برا خودیشدم؛ اما االن اصالً وقتِ از خود ب یحال هیداغش به گردنم،  یهاخوردن نفس اب

 :ش گذاشتم و به عقب هلش دادم و گفتم*ـنهـیس یدور شکمم حـ*ـلقه بود، برگشتم سمتش. دست هام رو رو

 .یو لباسات رو عوض کن یایآره، منتظر بودم ب -

 .و مچ دستم رو گرفت دیپا چرخ یپاشنه یرو عیکنارش رد شدم که سر از

 ؟یمطمئن -

 :لبم سربرگردوندم و گفتم یلبخند رو با

 .ستیاالن وقتش ن دونمینه. اما خوب م -

 :گفت یابروش رو باال داد و جد یتا هی

 ؟یوقت چ -

 .د کردمدستش که دور مچم حـ*ـلقه بود، گذاشتم و دستم رو آزا یرو رو دستم

 .میآدم و حوا بش کهنیوقتِ ا -

براش انتخاب کرده بودم رو از داخل کمد در آوردم  شبیکه از د یدوختخوش یوشلوار مشکزدم و برگشتم سمتِ کمد. کت یچشمک

 .سمتش گرفتمو به

 .رو بپوش نیبفرما، ا -

 .رفتم قدم جلو هیعقب و خودم  دمشیکش عیکه سر رهیخواست کت رو بگ د،یکش شیپ دست

 .هاش رو باز کنمکردم اخم یابروهاش گذاشتم و سع یغهیدو ت ونیم رو مآزادم رو باال بردم و انگشت اشاره دست

 :گفتم آروم
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 شه؟یهم نذار، مهمون صورت خوشگلت باشه. نم یهاتو رواون اخم -

 :صورتم قرار داد و گفت کی. صورتش نزدمچ دستم رو گرفت و کامل چسبوندم به خودش هوایش زدم که ببه گونه یابــ*ـوسه و

 ست؟یوقتش ن یاالن نگفت نیهم -

 :تعجب گفتم با

 .دونه بود هی -

 .دستم رو ول کرد و عقب رفت لکسیر یلی. خدیم رو بـ*ـوسخم شد و گونه عیسر یلیخ

 :بهم انداخت و گفت ینگاه د،یکش رونیرو از دستم ب کت

 .جور نگاه نکندونه بود، اون هی -

که شبش،  کردینم یرو تالف یکار هی بارهینثارش کردم. اگه  ی«وونهید»لب  ریو ز دمیخند صدایت سمتِ حمام. در رو که بست برف و

 .بشر مغرور نیا شدیروز نم

 .تو صورتم ختمیباال بستم و از جلو کج ر یاسبخنده سر برگردوندم. موهام رو دم با

 یرنگ دیکردم. شال سف دیست کردم. رژم رو تجد اومد،یم یلیداشت، خ یطوس هیاکه س میقرمز رنگم رو که به خط چشم مشک رژ

 :به سرتاپام انداخت و گفت یکل ینگاه اسیبه در خورد و در باز شد.  یابود رو برداشتم و انداختم سرم. تقه یصندل یکه رو

 ن؟ییپا یایخوشگل نم -

 .زمان در حمام باز شدگفت که هم یطنتیبلندباال و پر از ش ی«ها»دم که ابروهام رو باال انداختم و به حمام اشاره کر طنتیش با

وسط کتش رو  یکه دکمه یگردوند و در حال اسیمن و  نینگاهش رو ب اوشیلبم بود برگشتم. س یرو یقیکه لبخند عم یحال در

 :گفت یجد یبا لحن بست،یم

 ؟یداشت یکار اسی -

 :تکون داد یبا خنده سر اسی

 .رونیکه گمشم ب نهیمنظورت ا دمیقشنگ فهم ،یگفت یجور هی نه داداش. -

باال برد و با  میتسل یقدم عقب رفت و دستش رو به معن هی اسیانداخت که  اسیبه  یجد یابروهاش رو تو هم بُرد و نگاه اوشیس

 :گفت یلحن شوخ

 .جور نگاه نکنداداش. اون میمیما تسل -

 :گفت اوشیکه س دمیخندیم اسی یه کاراب صدایانداخته بودم و ب نییرو پا سرم
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 .اون کراوات رو پشت سرت بده به من نازی. آمیای. برو، ما هم االن مزیکمتر زبون بر اسی -

لبش  یرو یطونیافتاد که لبخند ش اسیزمان نگاهم به برداشتم و گرفتم سمتش. هم شیآرا زیم یبرگشتم و کراوات رو از رو عیسر

 .نشسته بود

 .زنگ خورد شیتکون دادم و کراوات رو سمتش گرفتم که گوش ی. با خنده سررونیاشاره کرد و رفت ب اوشیسر به س با

 :برداشت و جواب داد یعسل یرو از رو شیصبر کن باال آورد. خم شد و گوش یش رو به معناشاره انگشت

 شده؟ یبله؟... خب؟ چ -

انداختم و جلو آوردم. واسه چندلحظه سکوت  راهنشیپ یقهیدور  هام رو پشت گردنش بردم و کراوات روجلو رفتم، دست یقدم

 .به خودش اومد و حرفش رو ادامه داد عیسر یلیکرد؛ اما خ

باز  گذشت،یعطر خوب بود که هر چقدر هم م نیا یچقدر بو یبود و بدجور مـ*ـستم کرده بود. لعنت دهیچیپ مینیب یعطرش تو یبو

 .شدمیمـ*ـستش م

 .! گفتم فردایی... رضاکنمیم یدگیو رس امیخودم فردا م -

به گردنش زدم. خواستم برم عقب  یکوتاه یخم شدم و بـ*ـوسه عیسر یلیرو بستم. خواستم برم عقب که وسوسه شدم و خ کراوات

 .که دستش پشت کمرم نشست

 .خداحافظ -

 .گذاشت زیم یرو رو یدستش رو از پشت کمرم برداره، خم شد و گوش کهنیکرد. بدون ا قطع

 چند تا شد؟ -

 :ش زدم و گفتمبه گونه یاگهید یجلو رفتم و بـ*ـوسه نیهم یبرا ه،یمنظورش چ دمیفهم

 .شتریب دمیشده باشه. شا ییتاهشت-هفت دیباغ، کالً شا یچهارتام تو-تا تو خونه، با سهشد سه نیبا ا -

 .هاش رو از دور کمرم باز کردص بست و دستهاش رو با حربه در خورد. چشم یابزنه که تقه یباز کرد، حرف لب

 :داد زد باًیتقر

 .تو ایب -

 :از ترس، وارد شد و گفت دهیپر یباز شد و سارا با رنگ در

 .نییپا دیایخانوم گفت صداتون کنم، ب ایمزاحم شدم؛ اما در دیآقا ببخش -

 :گفت زیآمو تحکم یجد یهاش وحشتناک تو هم رفتن. با لحنجلو رفت. دوباره اخم تیبا جد اوشیس
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 زیمترسک سرجال نهویساعت ع هیجلوش و  یریگیم وهیروز م هیکه من خبر ندارم؟  یدار یخانوم حرف شنو ایتا االن از در یاز ک -

روز به دستورش  هی ،یدیکوزت و کاراش رو انجام م نیع یشیروز م هیروز ماساژ،  هیرو زهرمار کنه،  هاوهیباالسرش تا م یستیمیوا

 .امین یک امیب یچه نکنم؛ ک نمچه ک یگیو به من م یایم

 :پته افتاده بود گفتکه به تته یقدم عقب رفت و در حال هی یبا دستپاچگ سارا

 ...خدا گفتم چون مهمون شماستآقا، مـ....ن غلـ....غلط بکنم. به -

 .رونیبشنوم، برو ب یزیچ خوامی. نمهیکاف -

 عیسر یلیانداخت، خ کردمیبه من که دلسوزانه نگاهش م یازدهشد. نگاه وحشت دیارا کامل سفس یرنگ چهره گهیکه زد، د یداد با

 .رفت رونیبرگشت و از اتاق ب

 .دشیهم کوببا دست محکم به اوشیکامل بسته نشده بود که س در

که بهش زنگ  یحتماً اون کس نبود. مونییبرهم خوردن تنها لشیتنها، دل اوش،یبودن س یعصب نیداد که ا صیتشخ شدیراحت م یلیخ

 .ش کرده بودو آشفته یزد که انقدر عصب یزده بود، حرف

 :سمتش رفتم و صداش زدمقدم به هی

 !اوشیس -

 :نگاهم کنه، برگشت و گفت کهنیا بدون

 .ها اومدنمهمون ن،ییپا میبر -

 .نگاه کردم شیعصب یدرهم چهره یها. به اخمدیتو دهنم ماس حرف

 .دنبالش رفتم یحرف چیهیسمتِ در رفت. بو بهرو گرفت  دستم

پا نشم. به پاگرد ها کلهمهمون ینکنه و جلو ریبودم، به لباسم گ دهیکه پوش یپاشنه بلند یهاتا کفش دمیلباسم رو باال کش دامن

 .ستادیکه ا میدیرس

وش زدم و دستم رو دور بازوش حـ*ـلقه به ر یسمتم گرفت. لبخندبهم انداخت و بازوش رو به یاو پرجذبه یو نگاه جد برگشت

 .کردم

 .میرفت نییها پابا هم از پله -اومد یآخ که چقدر بهش م-ها و تمام حرکاتش بود که تو چشم یغرور با

 .نهیلبم بش یرو یشد و باعث شد، لبخند محو دهیسمتمون کشها بهنگاه اکثر مهمون م،یدیاول که رس یپله به

 :و گفت دیکش رونیدستم ب یحـ*ـلقه ونیبازوش رو از م هوی. کردیاطراف رو نگاه م ش،یون نگاه جدکماکان با هم اوشیس اما
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 .گردمیبرم -

 اوش؟یاِ کجا، س -

 :و گفتم دمیکوب نیگذاشت. با حرص پام رو به زم جوابیرفت سمتِ در سالن و سوالم رو ب اما

 .یاَه لعنت -

 ؟یشد یشد مادمازل؟ چرا عصب یچ -

 .م رو باهاش کمتر کنم. عقب رفتم تا فاصلهدمیشهرام، ابروهام رو درهم کش دنیرگشتم. با دضرب ب به

 .نفهم یپسره س،دهیزد. خوبه لباسم پوش دیدور کامل تن و بدنم رو د هی فشیو کث زینگاه ه با

 :بهش رفتم و گفتم یاغره چشم

 ؟یینجایتو ا دونهیم اوشیها؟ س ،یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

سرعت عقب قدم جلوتر اومد که به هیشد و  نهیزد. دست به سـ*ـ کرد،یتر منحسش رو زشت یافهیکه ق یهیجوابم تنها لبخند کر در

 .رفتم

 :زد و گفت یخندشین

 ؟یترسیاز من م -

 .یترس ندار انتظار نازیعام و خاصه، نترسه، که از آ یو رذالت شهره ینامرد یوخال که تومار خوش خط هیکه از  هیک -

شهرام زد و به عقب فرستادش. با نفرت  یسمتمون برداشت و با دست به شونهچند قدم محکم به اسی. میبرگشت اسیسمتِ به هردو

 :هاش زل زد و گفتتو چشم

 .نکن کینزد نازیرو انقدر به آ فتیکث کلیه -

 :زد و گفت یپوزخند شهرام

 .یبزن اردشین یهاحرف یگرفت ادی. یزبون دراز شد -

 :جواب داد ره،ینگاه پر از نفرتش رو از شهرام بگ کهنیبدون ا اسی

 اد؟یبدت م ه،یگرفتم. چ ادیآره  -

 :کرد و آروم گفت کینزد اسیبا وقاحت تمام، سرش رو به صورتِ  شهرام

 ....مَـ یمیعشق قد یشد یبرو و خوردنتودل شتریب یجورنینه، اتفاقاً خوشم اومد. ا -
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بود که در فضا حاکم  ییپرخشمش تنها صدا یهانفس یکه صدا یدر حال اسی تو صورتش زد، حرفش رو قطع کرد اسیکه  یایلیس با

 یزیهاش رو با حرص بسته بود، دور کرد و کنار مسرعت از شهرام که چشمبود، با غضب به شهرام چشم دوخت. دستم رو گرفت و به

 .ستادیا تاز شهرام داش یادیز یکه فاصله

 .شدم کردنیو شهرام نگاه م اسیباز از تعجب به  یبا دهن اشونینگاه متعجب همه که بعض متوجه

 :بلند شد و گفت ایدر یصدا

 .میخب خب، به نظرم جشن رو شروع کن -

 .نذاشتمش جوابیبه من رفت که ب یچپچپ زمانهم

 :گفت یآروم و با نگران اسین اومد. سالن بود، سمتمو یکه تو ییهااز نگهبان یکی. دیچیآهنگ در فضا پ یصدا

 .گنیم اوشیبه س رنینگهبان بودن. االن م ،یوا یا -

 :گفت اسیو رو به  ستادیکنارمون ا نگهبان

االن خودِ آقا  د،ی. شما نگران نباشدهیحرف گوش نم رون،یبره ب میگیزبون نفهم، م نیبه ا ی. هرچادیرفت به آقا بگه ب یخانوم مرتض -

 .ادیم

 :نگهبان داد و گفت لیتحو یمصنوع یندلبخ اسی

 .یبر یتونیباشه ممنون. م -

 .چشم خانوم -

*** 

 کل یدانا

 :به اطراف انداخت و داد زد یقیزد. نگاه دق رونیسالن ب از

 .احمد -

 .رساند اوشیسرعت خودش را به سسمت احمد رفت که احمد بهبلند و محکم به یهابا قدم و

 بله آقا؟ -

 رهام کجاست؟ -

 .افتهینم یاتفاق چی. همیمواظب یچهارچشم د،ینه. آقا نگران نباش ایها سرجاشون هستن، نگهبان نهیآقا رفته بب -

 !اوشیس -
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 :رهام برگشت و گفت سمتِبه

 شد؟ حله؟ یچ -

 :و کالفه بود، جواب داد یعصب یکه از موضوع رهام

 .ستنی. نصِف نگهبانا نینه داداش، چه حل -

 :گفت یو عصب دیم کشرا دره شیابروها

 شه؟یمگه م ستن؟ین یچ یعنی -

 :موهاش زد و گفت یتو یکالفه چنگ رهام

 .شنیوگور مدارن گم یکی یکیاز صبح تا االن،  گهیم دی. سعگهید ستنین -

 :را بست و لب زد شیهابا حرص چشم اوشیس

 .شرفشهیکار خودشه. کار خود ب -

 :ود، نگاه کرد و گفتکه از خشم قرمز شده ب اوشیبه س جیگ رهام

 ه؟یکار ک اوش؟یس هیمنظورت ک -

 :برگشت و سر احمد داد زد مقدمهیبه اطراف نگاه کرد و ب آلودغضب

بشه چشم و از  کلشون،یتمام ه چیکه ه یچهارچشم دیحواسشون باشه. امشب رو با دیحواست باشه احمد، نگهبانا هرچقدر هستن با -

تکتون امشب وارد عمارت بشن که اگه وارد بشن، حساب تک یاون شاپور عوض یهانفر از آدم هی خوامیکنن. نم یعمارت نگهبان نیا

 .نهیالکاتببا کرام

 .آمد رونیاز سالن ب یزمان مرتضسمتِ سالن برگشت که همرا زد و به حرفش

 :گفت عیبزند، سر یحرف خواهدیم یکه متوجه شد، مرتض اوشیس

 شده؟ یچ -

 :تازه کرد، به سالن اشاره کرد و گفت ینفس .ستادیکنارش ا یمرتض

 اوردیکرد که خانوم طاقت ن یاچه غلط اضافه دونمی. نمکردنیخانوم داشتن باهاشون دعوا م اسیقبل  قهیآقا، شهرام اومده و چند دق -

 .زدش یلیو س

 .سمتِ سالن رفتبه تریبود، عصب یکه عصب اوشیرهام درهم رفت و س یهااخم
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 :کرد زمزمه رلبیز

 .یعوض یحرومزاده -

 یقهیشهرام متوجه شود،  کهنیبرداشت و قبل از ا یبلند یهاسمتِ شهرام قدمرا جلب کند، به یتوجه کهنیسالن شد و بدون ا وارد

 .دیکش رونیشهرام او را با خودش ب یبه تقالها توجهیکتش را گرفت و ب

 :زد و گفت اسی یزده به بازووحشت نازیآ

 ...اوشیس اس،ی -

 .دیدو رونیبه ب اوشیبه دنبال س یمعطلیب و

نگران از سالن  اسیو  نازیو خط نگاه متعجب افراد حاضر در سالن را از خود و شهرام قطع کرد. آ دیهم کوبسالن را محکم به در

 .زدند رونیب

 :و هلش داد و داد زد دیها کشسمتِ پلهشهرام را به یقهیبا خشم  اوشیس

 !االیولگرد.  یهاسگ یرو بندازن جلو فتیکث یت رو جر بدن و الشهوسط خرخره نیتا ندادم هم رونیارت بگمشو از عم -

 اسیکرد و با همان نگاه، به  یچشم دوخت. مکث اوشیو نفرت به س نهیپر از ک یصورت کنار زد و با نگاه یرا از جلو شیموها شهرام

 :دیبا خشم غر رلبیرفت و ز نییها پامحکم از پله یهاو با قدم دیپا چرخ یپاشنه یانداخت. رو ینگاه نازیو آ

 .خرسند اوشیدارم برات، س -

 یزد و انگشت شستش را به گوشه یخندشیگر رفتنش بود انداخت، نکه با غضب نظاره اوشیبه س یگریرا برگرداند و نگاه د سرش

 .دیلبش کش

 :منفجر شد و نعره زد یمثل بمب ساعت اسیو  نازیآ دنیداد. برگشت و با د رونیب ینفسش را به سخت اوشیس

 د؟یکنیم یچه غلط نجایشما ا -

 .سرعت برگشتند و وارد سالن شدندحرف به یاخوردند. بدون کلمه یزده تکانوحشت هردو

 .ودخندانش نش یهامتوجه لب اوشیانداخت تا س نییاش گرفت و سرش را پاصحنه خنده نیا دنیبود، با د یکه عصب رهام

 :از او دور بود، داد زد یسمتِ تارا که چند قدم. رو بهگشتیم اوشیو دنبالِ س کردیبا دقت به اطراف نگاه م ایدر

 تارا جونم. تارا؟ -

 :با ناز برگشت و گفت تارا

 جون؟ ایجونم در -
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 .ارا فرستادت یبرا یارا غنچه کرد و بـ*ـوسـه شیهازد و از همان فاصله لب شیبه رو یقیلبخند عم ایدر

 .برمیرو م کیک یکنارم باشه وقت خوامیم اد،یکجاست. بگو ب اوشیس نیقربونت عشقم، برو بب -

 .زمیباشه عز -

که به  اسیسمت را به شیرو خورد،یکه حرص م یبود، در حال دهیو تارا را شن ایدر یکه از اول مکالمه نازیدر سالن رفت. آ سمتِبه

 :گفت یپرحرص و عصب یو با لحن کرد دیخندیحرص خوردنش م

 یهانتونه حرف گهینمونه که د یش باقپروتز شده یهااز اون لب یچیبرم دهنش رو جر بدم که ه اوشیحاال حقشه به قولِ س -

 .کنارش باشه اوشیبخواد س کنه،یتر از دهنش بزنه. غلط مبزرگ

 :به پشت سرش اشاره کرد و گفت اسی

 .خان داداشم با تارا اومد -

انگشت  د،یلرزیکه از حرص تمام وجودش م یگرفت و در حال اسیسمتِ را به شیدوباره رو اوشیس دنیضرب برگشت. با د به

 :گرفت و گفت اسیصورت  یرا جلو دشیتهد

 ...ایکنارِ در ستادیبه خدا قسم اگه رفت ا ن،یخدا قسم. بببه اسی -

 .ستادیا -

بود. با  ستادهیا ایبا دو قدم فاصله کنارِ در اوشیس گفت،یدرست م اسیبرگشت.  دیا تردزد، ساکت شد و آرام و ب اسیکه  یحرف با

 .بودند ایتوسط در کیشدن ک دهیبودند و منتظر بر ستادهیهردو ا یروکه روبه یتیجمع

 :به تارا انداخت و گفت ینگاه تیبا جد اوشیس

 ؟یداخل واسه چ یمنو آورد -

 :برگشت و گفت اوشیسمتِ سبه خواندیرا م« تولد تولد»نگ و آه زدیکه دست م یدر حال تارا

 .کیک دنیموقعِ بر یتو کنارش باش خواست،یدلش م ایدر -

 .بود رهیخ نیکف زم یهادرهم به پارکت یهابود که با اخم نازیآ یبه رو اوشیس یرهینگاه خ زد،یکه تارا حرف م ینیح در

 :گرفت و گفت نازینگاهش را از آ تارا

 ست؟ین طورنیا شت؛یپ ادیدلش رو گفت. اگه زنت هم واقعاً دلش بخواد کنارِ تو باشه، االن م یخواسته ایرد -

 .به تارا انداخت که باعث شد ساکت شود و به دست زدنش ادامه دهد یآلودنگاه غضب اوشیس

 :زد وگفت نازیآ یبه پهلو یاضربه اسی
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 .ششیپ ی. از نگاهش مشخصه که منتظره بریجون داد، انقدر نگات کرد و تو نگاش نکرد مچارهی. داداش بریسرت رو باال بگ نازیآ -

 :گفت یبرگرداند و با اوقات تلخ اسیسمتِ را به شیرا پس زد. رو اسیبود، دستِ  یعصب اوشیکه بدجور از س نازیآ

براش  یلیخ اوشیش من برم جلو. اگه سا همه. چرنهیمن بب یهاچشم یانتظار رو تو اوشیهم که شده س بارهیمنتظره که منتظره!  -

 .سهیکنارم وا ادیمهمه که االن من کنارش باشم، خب خودش ب

 .نگاهش را گرفت عیسر یلیگره خورد؛ اما خ اوشیس یرهیرا برگرادند که واسه چند لحظه نگاهش به نگاه خ شیحرف را زد و رو نیا

 ؟یستادیا نجایمن چرا ا یزن داداش اخمو -

 :گفت یبشنود، با لحن شوخ نازیکه آ یم جورآرا اسی

 .رهیگیتو رو هم م ینگو که االن پاچه یزیچ اسیداداش، جونِ  -

اشاره کرد و  نازینگاه کرد. با سر به آ اسیکرد. رهام کنجکاو به  اسینثار  ی«کوفت»اش گرفته بود، خنده اسی انیکه از طرز ب نازیآ

 :لب زد

 چشه؟ -

 .بود، اشاره کرد ستادهیاز قبل ا شتریب یبا فاصله ایکه کنارِ در اوشیداد و با سر به س تکان یبا تأسف سر اسی

رو گرفت و رهام بود، با حرص نگاهش را از روبه اسیکه متوجه حرکات  نازیگفت. آ ییصدایب «یوا»و  دیلب گز یشیبا حالت نما رهام

 :و گفت

 .دیبا هم حرف نزن صدایزدن ب و با سر و لب د؟ینکن یباز میانقدر پانتوم شهیم -

شد، برگشت که دنبالش  نازیکه متوجه رفتن آ اوشیسمتِ آشپزخانه رفت. سگذشت. به اسیاز کنارِ رهام و  ظیرا گفت و با غ نیا

 :گفت یمنددستش را گرفت و با لحن پر از ناز و گله عیسر ایبرود؛ اما در

 .مکادوها رو باز کن خوامیم اوش،یاِ کجا؟ نرو س -

 .سمتِ آشپزخانه رفتانداخت، دستش را پس زد و به ایبه در ینگاه سرد اوشیس

او برداشت. در  یقدم به سو هیحائل کرده بود، نگاه کرد.  زیکه پشت به او دستانش را به م نازیآشپزخانه شد و در سکوت به آ وارد

 .آشپزخانه را پشت سرش بست

 ناز؟یآ -

مکث برگشت. با  لحظههیو بدون  دیبه خودش آمد. ابرو درهم کش عیسر یلیخورد؛ اما خ یانتک شیدر جا اوسیس یصدا دنیشن با

 :گفت یزیآمهیلحن کنا
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 !ها؟ کدوم؟ ؟یایخانوم اجازه داد که ب ایدر ای یخودت اومد ؟یشد که دل کند ی! اصالً چیخان، چه عجب دل کند اوشیبَه س -

 ،یمملو از کنجکاو یگرداند و با لحن نازیآلود آحرص یهانگاهش را در چشم جیگ آورد،یسر درنم نازیآ یهاکه از حرف اوشیس

 :دیآرام پرس

 ناز؟یآ یگیم یچ -

 :زد و گفت یپوزخند

خودش درست و به جاست،  دیمثل تو که تموم کاراش از د یآدم مغرور و خودخواه ی. برایرو بپرس نیهم ا دیآره؟ با گم،یم یچ -

 .رو داشته باشم الیٔ  سو نیتوقع همچ دمیبا

 :به جلو برداشت و گفت یقدم یعصب اوشیس

 .یگیم یچ نمیدرست صحبت کن، بب نازیآ -

 :استفاده کرد و داد زد تیاز موقع نازیباالتر رفت و آ رونیآهنگ از ب یصدا

 تیها؟ تو روزِ عروس ،یادستیا یریکبیا یو کنارِ اون دختره یرفت یحق ی. به چیجواب بد دیو با گمی. مگمیدرست بگم، آره؟ باشه م -

 ...وقتاون ،یو کنار من نشست یبه زور اومد

 :زد و به عقب هلش داد اوشیس ی*ـنهـیبه س یمحکم یرا قطع کرد و با کف هردو دستانش ضربه حرفش

 از غرورت کم بشه، ها؟ یدیترسیمن؟ م شیپ یومدیها؟ چرا ن ،یستادیکنارش ا یچرا رفت اوشیس -

 .بردیحسادت خودش را نشان دهد، لـ*ـذت م گونهنیا نازیآ نکهیاز ا یی. گوکردینگاه م نازیبه آ یآرامش خاص در سکوت با اوشیس

 :. داد زدزدیم اوشیس ی*ـنهـیبه س یدرپیپ یهاشده بود، مشت تریعصب اوشیکه از سکوت س نازیآ

 !خسته شدم ،یتو فقط حق من ،یفهمینم نکهی. از اوشایس یکنیم مخسته یدار گهی!داوشیها؟ حرف بزن س ،یزنیچرا حرف نم -

 :گرفت و گفت فشیظر یهاپنجه انیرا م اوشیس یقهیحرص  با

 .... فقطیگفتم؟ تو فقط حق من یچ یدیفهم -

 . ...آورد و کیگذاشت و سرش را نزد نازیتحملش تمام شده بود، با خشونت دستش را پشت گردن آ گریکه د اوشیس

 :دیرهام به گوش رس یزدهبلند و وحشت یبه در خورد و صدا یمحکم یکه ضربه نگذشته بود یلیخ

 !ستشین اسی. اسی. رونیب ایب اوشیس -

 :سمتِ در آشپزخانه برگشتند و لب زدندضرب بهبه هردو
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 ؟یچ -

*** 

و  دیهم کوبرا به نیر ماششد. با حرص د شتریاز صندوق عقب ب اسی یخفه یهاغیج یشد که صدا ادهیسرعت پبه ن،یتوقف ماش با

 :داد زد

 .ارمیرو م یوحش نیداوود تو برو داخل، من ا -

 .چشم آقا -

 .صندوق عقب رفت، درش را باز کرد سمتِبه

 .بسته در حالِ تقال بود یانداخت که با دست و پا و چشمان اسیبه  ینگاه

 :آرام زمزمه کرد رلبیز انداخت و یبه اطراف نگاه یصندوق زد. کالفه و عصب یرا به لبه دستش

 .خدا لعنتت کنه مرد -

 :گفت تیرا گرفت و با تحکم و جد اسی یخم شد بازو و

 .رو ببندن کلتیتمام ه گمیم ،یاریدر ب یباز یوحش یداخل. بخوا یپاهات رو باز کنم تا خودت مثل آدم بر خوامیم -

 :گفت کردیم شتریرا ب اسیکه ترس  یبا لحن و

 .کنن تییایموم گمیم ه؟یچ یوندیکه م ییایموم -

 :به هوا رفت و داد زد غشیکه ج دیبود را کش اسیدهان  یکه رو یچسب هوایب و

 !ینفهم پوست لبم رو کند یکهیمرت -

 :کرد و گفت کینزد اسیسرش را به صورتِ  طنتیش با

 خوبش کنم؟ یخوایم -

 :با حرص گفت اسی

 ؟یهست یچه خر گهیشو کثافت! تو دخفه -

 :زد داد

 .دهیمنو دزد یعوض نیکمک کنه. ا یکیکمک!  -

 :گفت دیکشیم اسی یرا به طناب دور پا زبریکه ت یشد و در حال خم
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 .صدات رو نشنوه یانقدر پرت هست که کس نجایخودت رو پاره نکن، ا یحنجره -

 :دیو آرام پرس دیحرف ترسش چند برابر شده بود، خودش را عقب کش نیکه با ا اسی

 ها؟ ،یشد ریاز طرف شهرام اج ؟یهست یتو ک -

 :را محکم گرفت و گفت شیرا بدهد، بازو اسیکه جواب آن بدون

 .فتیحرف نزن، راه ب -

 :زد غیو ج دیزده خودش را عقب کشوحشت اسی

 ؟یخوایاز جونم م ی! تو رو خدا ولم کن. چاوش؟ی. داداش؟ سامیولم کن، نم -

 :شده بود، با تمسخر گفتوارد بالکن  اسی یکه از سروصدا داوود

 ش؟یاریب یتونیشد؟ نم یچ -

 :برگشت و داد زد یعصب

 .کنم یتو خال یحرصم رو رو ومدمینداره داوود. برو گمشو داخل تا ن یبه تو ربط -

 :جواب داد ظیبا غ داوود

 .یتونیداخل، نم یاریگوشت رو ب لویکمین یخوایم ساعتههیخب  ؟یریگیهو، چته پاچه م -

 :ا خشم برگشت و داد زدب اسی

 .و هفت جدوآبادت کثافت االغ یگوشت خودت لویکمین ابو،ی یهو -

 :گرفت و رو به داوود گفت اسیاش گرفته بود، نگاهش را از که خنده یحال در

 .نوش جونت. حاال گمشو داخل تا کارم رو بکنم ؟یخورد -

 :داد زد اسیکه حرصش گرفته بود، رو به  داوود

 .داخل ارشیب عیزبون دراز. محمد سر یدختره دارم برات -

 :سمتِ محمد برگشت و ناباورانه لب زدبه ضرب به« محمد»اسمِ  دنِیبا شن اسی

 محمد؟ -

 .چشمانش برداشته شد یبند از روزمان چشمهم که

*** 
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 .رفت شیبه سومحکم  یهابلند شد و با قدم شیبه ضرب از جا اوشیسرعت وارد شد. سبه دیسالن باز شد و سع در

 نش؟یآورد -

 .مشیانداخت یانبار یبله آقا. تو -

 یقابل کنترل به سو ریغ ی. با خشمدیکوب واریسمتِ انبار رفت. در را محکم به دزد و به رونیتحمل از سالن ب یاهیبدون ثان اوشیس

 .شهرام هجوم برد

 .انبار پرتاب شد یاش زد که به گوشهبه چانه یمشت محکم یو ضربه دیسمتِ خود کشاو را به انهیرا گرفت وحش اشقهی

 :دیچیدر فضا پ اوشیخراش سگوش ادیفر یصدا

 ؟یرو کجا برد اسیحرف بزن شهرام. حرف بزن و بگو  -

 :و داد زد دیبه چانه و لبش کش یبا خشم برگشت، دست شهرام

 .کجاست اسی دونمیممن چه ؟یتو روان یگیم یچ -

به خون نشسته  یبلندش کرد. با نگاه شیگرفت و از جا شیهاپنجه انیاش را محکم مله کرد و چانهحم شیبه سو طاقتیب اوشیس

 :گفت یشهرام زل زد و با لحن پر از خشم یهابه چشم

 .حرف بزن شهرام -

 :زد و گفت یپوزخند اوشیبه خشم س توجهیب برد،یلـ*ـذت م اوشیس تیکه از حرص خوردن و عصبان شهرام

 !دن؟یرو دزد تیرت به زنت گرم بود، آبجشده؟ س یچ -

 :دیغر رلبیو ز دیهم سابرا با خشم به شیهابست و دندان زدیدو دو م تیرا که از فرط حرص و عصبان شیهاچشم

 .شو شهرامخفه -

 :کرد شتریفک شهرام ب یدستش را رو فشار

 .کشمتیحرف بزن، وگرنه به واهلل قسم م -

 :دیشهرام گذاشت و غر یقهیاش کرد و کنار شقورد، آمادهاش را در آزمان اسلحههم و

 .حرف بزن -

 :گفت یارفته لیتحل ی. با صداندینب شیهادرد و عجز را در چشم اوشیرا بست تا س شیهاچشم

 .کجا بردنش دونمی. من نمدونمیمن نم -
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 :زمزمه کرد یآلود و عصبخشم ییصدا با

 .یگیدروغ م -

 :زد نعره

 !یعوض یگیدروغ م -

 .دیچیپردردش در فضا پ ادیشهرام زد که فر یبه گونه یمحکم یبا پشتِ اسلحه ضربه و

 :گفت ینگران و عصب یقدم برداشت و با لحن اوشیسمتِ سسرعت وارد انبار شد، بهبه رهام

 نه؟ ایمُغور اومد  اوش،یشد س یچ -

 :پر از نفرتش را از شهرام گرفت و گفت نگاه

 .زنهیف محر یهنوز نه؛ ول -

 :شهرام زد و داد زد یبه پهلو یلگد

 .کنمیمن مجبورش م یعنی -

 :دیو نال دیچیاز درد به خودش پ شهرام

 .سرِ اونه ریش زنکردم، همه یخدا من کارنزن. به ینزن. عوض -

 .ندیو مجبورش کرد بنش دیشهرام را کش یقهیرا درهم برد. خم شد،  شیحرفِ شهرام، ابروها دنیبا شن اوشیس

 ه؟یکار ک -

 .داد هیتک واریرا بست و سرش را به د شیهاچشم جانیتوان حرف زدن نداشت، ب شیکه از درد فک و پهلو شهرام

 :به صورتِ شهرام زد و نعره زد یمحکم یرا کنار زد و ضربه اوشیفرستاد. رهام با حرص س رونیخشم نفسش را ب با

 ه؟ی. کار کیحرف بزن لعنت -

 :را باز کرد، آرام زمزمه کرد شیهاچشم شهرام

 .شاپور و محمد -

 :دیچیدر فضا پ اوشیخراش سگوش ادیفر یقدم عقب رفت که صدا هیناباورانه  رهام

 !یلعنت -

*** 



 

 
395 

 :و داد زد دیدو نییها پازده از پلهوحشت نازیانداخت. آ یرا به نگران یاهال یو همه دیچیدر کُل عمارت پ اوشیس ادیفر یصدا

 !یرز ،یزر -

 رونیبه ب یبودند و با نگران ستادهیها که کنارِ در ااز مستخدم گریو چندنفر د یآمد. برگشت که نگاهش به زر نییپله پا نیآخر از

 .افتاد کردندینگاه م

 :گفت یآلودآرام و بغض یبا صدا سارا

 ؟یچ ارنیخانوم ب اسیبه سرِ  یی. اگه بالترسمیمن م -

 :لرزان گفت یپاک کرد و با صدا شیهانهگو یرا از رو شیهااشک سحر

 .ریخدا نکنه، زبونت رو گاز بگ -

 :با حرص گفت سارا

 .برسونه فشیاعمال کث یکار رو کرده و اون رو به سزا نیا ،یکاش آقا بفهمه ک -

. از شستندیم رخت یی. در دلش گوستادیاعالم حضور کند، پشت سرشان ا نکهیبدون ا زد،یرا م اسیکه دلش بدجور شورِ  نازیآ

 .بود دهیپر شیو رنگ از رو خوردیبهم م وقفهیحالش ب ینگران ایاسترس بود 

 :آمد و داد زد رونیمحکم از انبار ب یهابا غضب و قدم اوشیس

 .کشمیم دنیرو دزد اسیکه  شرفیشاپور و اون محمد ب یعوض یرهام. به واهلل قسم اون حـ*ـرومزاده کشمشیم -

 .رفت نشیماش سمتِبه

« محمد»اسم  اوشیکرد به خودش بقبوالند که از زبان س یرا با عجز بست و سع شیهابود، چشم دهیرا شن اوشیبلند س یکه صدا نازیآ

 .شدیمدام در گوشش تکرار م اوشیس یاما جمله د؛یرا نشن

 «.کشمیم ده،یرو دزد اسیکه  شرفیمحمد ب اون»

 .فتدیگرفت تا ن واریسرعت دستش را به درا از دست داد؛ اما به جان از تنش رخت بست. تعادلش بارههی به

 .را کنار زد یسمتِ در رفت. زرکه از اشک تار شده بود، به یلرزان و نگاه یهاقدم با

 :برگشت و آرام لب زد شیو نگران به سو نیغمگ یزر

 خانوم؟ یریکجا م -

 .رفتن بودند انداخت یکه در حالِ آماده شدن برا ینیسه ماش یبه سو رفت گرفت و رونیکه از عمارت ب اوشیس نیرا از ماش نگاهش
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پاشنه بلند که راه رفتن هم باهاشان سخت بود،  یهاو با همان کفش دیلباسش را که هنوز عوض نکرده بود، باال کش دیترد بدون

 :سرعت برگشت و گفت. سوار شد که احمد بهدیدو یرنگیمشک نیسمتِ ماشبه

 .لطفاً دیش هادیخانوم پ -

 :گفت دیلرزیکه از بغض م ییرا درهم کرد و با صدا شیهااخم

 .حرکت کن شم،ینم ادهیپ -

 :گفت یکالفه و با لحن نگران احمد

 .شهیم یآقا بفهمه من شما رو با خودم آوردم، عصب ن؛ییپا دیبر کنمیخانوم خواهش م -

 :گفت یزیدآمیشدن نداشت، با لحن تهد ادهیقصد پ وجهچیکه به ه نازیآ

اما بازم  رسم؛ینم دیریکه شما م یبه مقصد دونمیدنبالتون. م امیکه شده خودم م یو به هر نحو شمیم ادهیپ ،یبه خدا حرکت نکن -

 .پس حرکت کن اندازم؛یتو رو به دردسر م

 :دیبا حرص غر نازیگفت که آ ی«ال اله اال اهلل»لب  ریانداخت و ز ینگاه یکالفه به مرتض احمد

 .حرکت کن -

و  رونیآلودش را به باز جانب رفتن راحت شده بود، نگاه اشک الشیکه خ نازیرا روشن و حرکت کرد. آ نیناچار برگشت. ماش احمد

 .اش سُر خوردگونه یآرام رو شیهاشب دوخت که اشک یکیتار

*** 

 نازیآ

کل اطراف رو پر کرده بود. نگاهم  اوشیس یادهایفر یدانشده بودم؛ اما ص ادهیتوقف کرد. هنوز پ یعمارت بزرگ یرورو به نیماش

بود و  ستادهیا نییکه پا اوشیآلود به سنفرت یپوزخند بود و نگاه هیکه شب یطبقه سوم عمارت افتاد. محمد با لبخند تلخ یبه پنجره

 .کردیسر نگهبان داد و هوار راه انداخته بود، نگاه م

من و  یبود و االن با تمام وجود کمر همت بسته بود تا زندگ دمیروز تمام ام هیکه  یاز برادر نیچرکشدم. دل شتریبودم و ب خوردل

 .بردم که در رو باز کنم نیسمتِ در ماشبود رو به زدهخیلرزونم که  یهاش رو نابود کنه. دستخونواده یشوهرم و حت

از  یاسمت گوشهدهنم گرفتم و به یاومدم. دستم رو جلو رونیب نیاز ماش یشتریم تو گلوم، با سرعت بمعده یهجوم تمام محتوا با

 .و عق زدم دمیدو ابونیخ

افتادنم رو  یجلو وار،یبود که بخوام با گرفتن خودم به د یاز اون ترجونینخورم؛ اما پاهام ب نیگرفتم که به زم واریرو به د دستم

 .رمیبگ
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 .شدیقطع نم ملحظههی و عق زدنم، خوردیم سُر مگونه یسرعت روبه هاماشک

 :دیاز کنارم به گوش رس اوشینگران س یصدا

 ؟یخوب نازیآ -

 :دمینال آروم

 اوش؟یس -

عطر  یهاش رو نداشتم؛ اما بونگاه کردن به چشم یرو یزدم. حت یچنگ راهنشیبه پ مگهیرو به بازوش گرفتم و با دستِ د دستم

 .هیگر ریزدم ز یبلند یش افتادم و با صدادلبرانه یو حرفا میرمستقیغ یهایتموم مهربون ادی د،یچیپ مینیتلخش تا تو ب

 .کردم هیگذاشتم و از ته دل گر شنهیسـ*ـ یرو رو سرم

 :دیچینگرانش تو گوشم پ یصدا

 منو؟ نیشده؟ بب یچ ناز؟یآ -

ش رو گرفته بودم. سرم رو چنگ زده بودم و بازو راهنشیکرد من رو از خودش جدا کنه؛ اما محکم به پ یرو گرفت و سع بازوهام

 .ختمیریش گذاشته بودم و اشک م*ـنهـیس یرو

 .نبودش گهیاتاق محمد انداختم؛ اما د یآلودم رو به پنجرهاشک نگاه

 .وحشت تمام جونم رو گرفت رون،یب ادیحالِ بدِ من، نگران شده باشه و بخواد ب دنینکنه با د نکهیفکر ا با

 :دمیوار شنگوشم زمزمه ریرو ز اوشیس یآروم اما جد یصدا

 مگه نه؟ ،یدیفهم -

نگاهش  اوشینداشتم؛ چون تا س هیگر یبرا یوقت گهیباز شدن در، د یتو گلوم نشست،؛ اما با صدا یترنیسوالش بغض سنگ نیا با

 .محمد هجوم برد یمن رو کنار زد و به سو امانیبه محمد افتاد، ب

نشست و  شنهیسـ*ـ یشد. اجازه نداد بلند بشه. خم شد و رو نیمحمد زد که نقشِ زمسمتِ چپِ صورتِ به یرو گرفت و مشت شقهی

 .به صورتِ محمد زد یدرپیپ یهامشت

و پردرد  اوشیگوش خراش س یادهایفر ی. صداکردمیروم نگاه مروبه یدرشت شده از ترس به صحنه یهابا چشم زدهوحشت

 .بود دهیچیرو کنار بزنه، در فضا پ اوشیتالش بود سرهام که در  الخصوصیو عل هیبق یمحمد و صدا

 .ختمیریاشک م صدایزدم. ب هیتک واریرو به د جونمیب تن

 :دیغر رلبیرو عقب آورد که ز اوشیبه زور س رهام
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 .رهام ولم کن -

 :گفت یعصب رهام

 .شیکشت اوش،یبسه س -

 :زد داد

 .رهیه بم. حقشه کرهیبم دیبا شرفیب نی. ارهیبم دیبه درک! با -

 :برداشت و نعره زد زیافتاده بود، خ نیزم یرو جونیرو به محمد که ب و

 .نقطه ضعفِ من بود یکردن و دست گذاشتن رو تینبود و تنها اذ دنشیقصدت دزد دونمیکثافت. م رونیب اریرو ب اسیبرو  االی -

 :تکون داد و گفت دوارانهیمحمد گرفت و تهد یرو به سو دشیتهد انگشت

 .شرفیب یخودم جون بد یرپایتا ز زنمتیانقدر مثل سگ م جانیهم یاوردی. نیآورد ،یآورد گهید قهیده د تا -

 :زدم غیدوباره محمد رو بزنه، ج اوشیس نکهیاز ا طاقتی. بدیسمتِ محمد دورهام رو هل داد و دوباره به هوایب و

 !بسه -

 :زدم غیهق افتادم و با عجز جهق به

 .گهیدتوروخدا بسه  -

زانو زدم.  نیزم یرو جونی. بزدمیباال آوردن و تنها عق م ینمونده بود برا یباق یزیچ بارنیم که امعده اتیهجوم محتو دوباره

 :دیچیگرم و مهربون محمد تو گوشم پ یفرورفتم و صدا یآ*غـ*ـوش یکه تو گرم شدیهام داشت بسته مچشم

 ناز؟ی. آنازیآ . باشه قربونت بشم. غلط کردمنازیباشه آ -

نگاه  رهیخ نیمحمد گذاشته بودم و به زم ینهیسـ*ـ یرو جونیحرکت دادن سرم رو نداشتم. سرم رو ب یحرف زدن و حت توان

 کردمیم

بکنم. فقط دلم  یکار تونستمیاما نم اوشه؛یس دمیهاش فهمدست ی. از گرمدیکش رونیمن رو از آغـ*ـوش محمد ب یقو یدست که

 .اتفاقات تموم بشه نیتموم ا دیهام رو ببندم و بخوابم. بخوابم تا شاچشم خواستیم

 :آلود صدام زد؛ اما جواب ندادم که آروم زمزمه کردبغض یبا صدا محمد

 .. فقط جوابم رو بدهنازیآ گمیخدا م. بهگمیم ی. من غلط کردم، من اشتباه کردم که از همون اولش بهت نگفتم؛ ولنازیباشه آ -

*** 

 .داشتم یحالیو ب ی. هنوز هم احساس سستدادمیآب گوش م وانیچرخش قاشق تو ل یرو بسته بودم و به صدا مهاچشم
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 .و محمد رو از هم دور نگه داره اوشیتا حد امکان س کردیم ی. رهام هم که سعرفتیم ممدام قربون صدقه یزر

 :دیچیگوشم پ یوآرومش ت یسردم فشردم که صدا یهادست ونیرو م اوشیگرم س یهادست

 .آب قند نیشد ا یچ یحالت خوبه؟ زر ناز،یشد آ یچ -

 .خانوم، بخور ایب -

رو گرفت و به  وانیبرد و ل شیدست پ اوشیکه س رمیرو بگ وانیدستم رو بلند کنم تا ل خواستمیباز کردم. م یرو به سخت هامچشم

 .کرد کیهام نزدلب

 :دمیجمع شده سرم رو عقب بردم و نال یافهی. با قختیهم رم بهدهاز آب قند رو خوردم که حس کردم مع یاجرعه

 .اوشیس خورمینم -

 :رو جلو آورد و گفت وانیل تیجد با

 .. بخور، فشارت افتادهنازیآ میندار تونمینم -

روم مبل روبه یه روشروع به خوردن آب قند کردم که نگاهم به محمد ک یحرف چیهیهام برخورد کرد، بکه به لب وانیل یلبه یسرد

 .افتاد کرد،ینگاهم م ینشسته بود و با نگران

 :گفتم یزدم و عقب فرستادمش. سرم رو به چپ کج کردم و جد وانیل یرو به بدنه دستم

 .خورمینم -

 :بزنه رو به محمد گفتم یخواست حرف اوشیس تا

 .یبهم بگ دیبا یزیچ هی یگفت -

 :آلود و لرزون صداش زدمبغض یاز جام بلند شدم و با صدا طاقتیانداخت. ب نییاکرد و سرش رو پ ریینگاه محمد تغ رنگ

 محمد؟ -

 :زدم غیو ج دیسرش رو باال نگرفت. بغضم ترک یرو نداد. حت جوابم

 کجاست؟ اسیها؟  ،یاریسر خودت و من م ییچه بال یدار ؟یکنیچکار م یمحمد حرف بزن. بگو دار -

 :فتآروم محمد بلند شد که گ یصدا

 .جاش امنه -

 :از جاش بلند شد و داد زد رهام
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 ؟یتو نامردِ عوض شیپ ؟یک شیجاش امنه؟ پ -

 :رو گرفت و از جا بلندش کرد، با خشم تو صورتش داد زد راهنشیپ یقهیسمتِ محمد هجوم برد، به و

جلو و  انیتا ن رم،یگیرو م هیبق یجلو اوش،یگرفتنِ س یاومد سروقتت، به جا اوشیوگرنه بار بعد که س ار،یبرو خواهرم رو بردار ب -

 .نکشن رونیب اوشیدستِ س ریحرومزاده رو از ز یتو

 :به رهام نگاه کردم و آروم لب زدم مندگله

 .رهام -

 :ساکت بود، از جاش بلند شد و گفت یکه تا االن به حالت ناباور اوشیس

 .میبر -

 :خت و گفتبه محمد اندا یجد یسمتش که نگاه میبرگشت جیگ هرسه

 .میگردونیرو برم اسیو  میریم -

 .ستادیا شیکه محمد زد، در جا یقدم رفت. با حرف هیرو زد و  حرفش

 .اوشیس شهینم -

زدم و قبل  یبلند غیسمتِ محمد حمله کرد. جبرگشت و به یش افتاد. آنگره خورده یهامکث کرد. نگاهم به مشت هیچند ثان اوشیس

 .ستادمیبرسه، جلوش ابه محمد  اوشیس نکهیاز ا

 :گفتم یرو جلوش گرفتم و با لحن ملتمس هامدست

 .توروقرآن نزن اوشیس -

 .که در هوا خشک مونده بود، به محمد نگاه کرد یبه خون نشسته و مشت یبا نگاه اوشیس

 :آروم گفت محمد

 .میحرف بزن دیبا -

 :نعره زد یآلودبا لحن خشم اوشیس

 دارم با تو؟ یها؟ من چه حرف ،یدر مورد چ -

 .گوشم گذاشتم یهام رو روهام رو بستم و دستچشم اوشیداد بلند س یصدا از

 :دیمحمد رو گرفت و غر یقهیهوا بازوم رو گرفت و به عقب هلم داد و  یب
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 !ه؟ هاتو و کنار تو بمون یخواهرم تو خونه دمیمن اجازه م ،یاگه بگ یکه فکر کرد یبگ یخوایم یها؟ چ ،یبگ یخوایم یچ -

 ایگفتن و  نیب دیشا ایبزنه، شک داشت  خواستیکه م یداشت، انگار به حرف یو دودل دیاز ترد یلبش رو تر کرد. نگاهش رنگ محمد

 .نگفتن مونده بود

 :به محمد داد و با غضب گفت یتر گرفت و تکونرو محکم شقهی اوشیس

 .گهیحرف بزن د -

 .ازم خواست یعل -

 :گفت تیبزنه که محمد با تحکم و جد یحرفدهن باز کرد تا  اوشیس

 .اوشیبذار حرفم رو بزنم س -

 :بود گذاشت و جدا کرد. عقب رفت و گفت شقهیکه به  اوشیس یهادست یرو رو هاشدست

ار ساله باهاش ک6که  یرو من نیتره. اخطرناک یلیخ د،یکنیکه شما فکر م یزیاز اون چ ی. علدیدونیهست که شما نم زایچ یلیخ -

 .دونمیخوب م کنم،یم

 :لب زدم ناباورانه

 سال؟6 -

 :انداخت و ادامه داد نییسرش رو پا محمد

 کهنیسال بدون ا6. نازهیمن و آ یهمه بدبخت نیکه باعث ا یدنبالِ انتقام رفتم. انتقام از کس دم،یرو فهم قتیکه حق یااز همون لحظه -

 قتیشدم. بهش نگفتم حق کینزد یبه عل ،یبا خبر بش ،یشدیبا خبر م مونیزندگ وبمریاز ز انهیکه مخف «اوشیس»توئه  یحت کس،چیه

وانمود کردم که باور  یجور یول ن؛یفکر کرد بهم گفت نجا،ی. اون روز که اومدم ادونمینم یزیچ کنهیاالن هم فکر م ی. حتدونمیرو م

که  شیچند ماه پ نیکنم، تا هم دایپ شینابود یبرا یکنم و راهجوره اعتمادش رو جلب سال تونستم همه6 نی. تو اخبرمیکرد هنوز ب

ش خونه یکار چند ماه نیخاطر ابه دیگرفته بود، کمکش کنم. قبول کردم؛ اما گفت که با یتازگ هکه ب یکار بزرگ هیازم خواست، تو 

جا هم و همه یسرباز رمیدم که دارم موانمود کر یجور نیهم یبه رفت و آمدم ادامه بدم، برا شدیبمونم. کارش خطرناک بود و نم

 .رمیم یپخش کردم که کجا و ک

نثارم کرد. آب گلوش  یکرد و لبخند تلخ ینگاه کردم،یآلود نگاهش ماشک یکه با نگاه یکرد. سرش رو باال گرفت و به من یمکث

 :رو فروبرد و گفت

از خودش مراقبت کنه؛ به قول  تونهی. اما دلمم قرص بود که مفتهیبراش م یتارا چه اتفاق شیپ نکهیبود؛ از ا نازیآ میتمام دل نگرون -

کرد به رفتن و باالخره به هزار زحمت  یم بمیترغ شتریب یشده بود برا خودش. نگران بودم؛ اما فکر انتقام و نابود یخودش خانوم

 شدمیم خودیکم داشتم از خود بکم نازیآ یاهاشک دنیسوارِ اتوبوس بشم، با د خواستمیکه برم. اون روز که م دمکر یخودم رو راض
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 شیپ نازِیبهم خبر داد که آ یکه عل یبود، تا روز نازیآ شِیخودم رو گرفتم و رفتم. رفتم؛ اما تمام فکرم پ ینرم؛ اما جلو خواستمیو م

. از یقیچقدر تو کارت دقو  یهست یچقدر خشن و جد نکهیا گفت،یازت برام م یبودمت. عل شناختهخوب  یلیسال خ6 نیتوئه. تو ا

ازت  نیهم یخودت، برا یبرا یهست یو برعکس سد یستیکه تو آدم خالف ن گفتیمتفاوت تو و بابات. م یایبابات گفت و از دن

ل من هم مث کردیبذر تنفر رو تو دلم از تو بکاره. حق داشت، فکر م تا گفتیرو از تو م نهایا یتو بود. همه یمتنفر بود و هدفش نابود

شب  کینفس راحت بکشم و  هی شته،یپ نازیآ دمیفهم یکه در موردت زد، باعث شد وقت یی. اما حرفافمیآدم خالفکار و کث هیخودش 

 ی. از طرفکنهینم یناز اعتماد داشتم که کار اشتباهی. به تو نه؛ اما به آنازیدنبالِ آ امیبالشت بذارم. قصد نداشتم ب یرو راحت سر رو

با کمک هم  میبتون دیرو بهتون بگم تا شا قتیو حق امیب خواستمی. میعل یو ببرم خونه ارمیب رونیرو از عمارت تو ب ازنیحاضر نبودم آ

 ی. وقتدیاومدم و عقد کرده بود ری. دنازیشدم، اومدم به قصدِ بردن آ یعصب دم،یرو شن تونیخبر عروس یاما وقت م؛یرو نابود کن یعل

 دیشا ایو  یاز خوشحال یبود؛ برق یبرق خاص هینگاهش  یآروم شدم. تو دم،یرو د نازیه درخشان آنگا یکنارِ هم، وقت دمتونید

اون  نازینگاهش به تو. حدس زدم که آ دم؛یاون نگاه رو د نه،یکه منو بب نیچون قبل از ا ست؛یمن ن دنیاز د دونستمی. میخوشبخت

رو  قتیحق دمیفهم یاما وقت ؛یولش فکر کردم، قصد سوءاستفاده دار. ایعقدش نکرد لیدلی. حدس زدم که تو بستین یقبل نازیآ

سال صرف 6 قتیاز گفتن حق نیهم یبرا ست،یسوءاستفاده ن ایقبول کردم که قصدت انتقام  یپدرت، تا حدود یهیبه جز قض دونهیم

خداخدا  اد،یبا من ب خوادیگفت م نازیآ ی. وقتستمین یراض تیوضع نیاز ا یعنیوانمود کردم که  یجاش جور هنظر کردم و نگفتم. ب

 یآغـ*ـوش خواهرانه و نگاه مهربونش بودم که ممکن بود با خودمم ببرمش. اما نذاشت قراریچون انقدر ب ؛یریجلوش رو بگ کردمیم

تا  نازه،یردن آک تیو بهم ثابت بشه که قصدت تنها اذ نمیازت بب یبودم تا رفتار تظرو من رفتم؛ اما دورادور حواسم بهش بود و من

به  تونهیم تیوضع نیکه تو ا یبلکه تنها کس ست،ین تشیکم باور کردم نه تنها قصدت اذکه شده ببرمش؛ اما کم یو به هرصورت امیب

 ...اسی. اما میَعل شِیپ یبفهمکردم که  یکار نیهم ی. براییمراقبت کنه، تو نازینحو احسنت از آ

 :داد و گفت رونیرا با صدا ب نفسش

ازم  نیهم یپشتش باشه، برا یکلک دی. شک کرده که شادیبا هم ببند گهید یکه قراره تا هفته یشک کرده بهت. به شراکت یعل -

کار من بوده. به شهرام گفتم؛ اما  یکارم رو انجام دادم که تو بفهم یخودم تا اون روز؛ اما جور شِیرو بدزدم و ببرم پ اسیخواست 

و حرفام رو بزنم.  ادیب شیفرصت پ دیسراغم تا شا یایو ب یبفهم خواستمیستور از طرفِ شاپوره. منزدم و گفتم د یاز عل یحرف

 نیراحت به زم یلیخ میآتو گرفتم که بتون یسال از عل6 نیراه کمکت کنم. انقدر تو ا نیتو ا خوامیانتقامه و م یقصدت از عل دونمیم

 ؟یگیم یمن بمونه، چ شِیپ اسی دیروز با4. اوشیروز س4. اما فقط مشیبزن

*** 

بکنه،  یرد بشه. تا خواست کار شیاون پسره از دو قدم یذاریباشه. نم اسیحواست به  یچهارچشم ه،یرق گمیدارم بهت م یچ نیبب -

 ن؟یدیفهم ،یخوریجُمب نم اسیهم از در اتاق  لحظههیتو هم حواست باشه، واسه  ژنی. بیزنیم ژنیصدا ب

 .که برگشت کردمینگاه م اوشیدرهم به س یهااجازه داد برن. با اخم اوشیگفتن که س یا«بله»بلند و رسا  هردو

 :گفتم یو عصب اوردمین طاقت

 .داداشم یگُردان بفرست خونه  هی یخوایم -
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 :گفت رفتیها مسمتِ پلهکه به یزد و در حال یپوزخند

 .یعل یداداشت نه و خونه یخونه -

 :گفتم یلحن پرحرص با

باهاش نداشته باشه. تو که انقدر  یباشن؟ محمد که قول داد کار اسیکه مواظب  یدوتا رو فرستاد نیا یچ یعنی. یال هر چحا -

 .ششیمن برم پ یذاشتیم ،یبود اعتمادیب

بذارم رو  یبعد یپله یو برگشت سمتم. پام رو که باال گرفته بودم تا رو ستادیا هویکه  نییپا رفتمیها مپشت سرش از پله داشتم

سرم رو  دیبا دنشید یبدتر شده بود و برا گهیبود، د ستادهیپله باالتر هم ا هیقبل گذاشتم. خودش قدش بلند بود،  یهمون پله یرو

 .گرفتمیباال م

 :گفت یجد ییها چسبوند و با صداحرکت کمرم رو به نرده هیبازوهام رو گرفت و با  هوایتو هم بود. ب هاشاخم

 و گفتم نه، نگفتم؟ یمسخره رو داد شنهادیپ نیم هممحمد یجلو -

 :آره تکون دادم که گفت یسرم رو به معن یرارادیبود که غ زیآمو تحکم یلحنش جد انقدر

 .حرف نزن گهیپس د -

 :هام رو تو هم بردم برگشتم سمتش و گفتمکنارم رد شد. اخم از

 چه طرزِ حرف زدنه؟ نیا اوش؟یس یچ یعنی -

 :بهم انداخت و گفت یو برگشت سمتم. با غضب نگاه ستادیا پله نیآخر یرو

 .رو اعصابم نرو، حوصله ندارم یعنی -

 .در رو بستم ظیسمتِ اتاقش رفت. وارد اتاق شد. لجوجانه پشت سرش رفتم و با غ و

 ها؟ ،یکه االن داشته باش یحوصله داشت یتو ک -

 :حرص برگشت و گفت با

 .یچه خبرته؟ در رو کند -

 :تر بستمش و با حرص گفتممحکم بارنیدوباره در رو باز کردم و الج  از

 .چون دوست دارم -

 :سمتم اومد و گفتتر شد، با چند قدم محکم و بلند بهپررنگ هاشاخم



 

 
404 

 ناز؟یتو چه مرگته آ -

 :زدم غیج

 .اوشیدرست صحبت کن س -

 :و داد زد شنهیسـ*ـ یمشت زدم رو با

 .نکن یاحترامیب گهیحداقلش د یکه بخوام انتظارش رو داشته باشم؛ ول یندارم؛ چون احساس ندارازت انتظار ابراز احساسات  -

 :کنارش زدم و گفتم یو عصب حوصلهی. بکردیم دادیهاش باز تعجب تو چشم یتو هم بود؛ اما رنگ هاشاخم

 .بخوابم خوامیبرو کنار، م -

 .تم داشکنارش گذشتم که مچ دستم رو گرفت و نگه از

 .سایوا -

 :گفتم حوصلهیب

 .اوشیول کن س -

وقت بود  یلی. خرفتمیبا محمد م خواستینگاهش رو حس کردم؛ اما برنگشتم. دلم م ینی. سنگدمیکش رونیدستم رو از دستش ب و

 .تر شدمخواستم بذاره برم؛ اما نذاشت. دمغ بودم و بد اوشیکنارش ننشسته بودم و باهاش حرف نزده بودم. از س ریدل س هی

 کمهی یجوراون دیشا کرد،یکنارم و بـغـ*ـلم م اومدیاالن م شدیم یکه دورش چندتا برگه بود نگاه کردم. چ اوشیبه س یچشم ریز

 .شدمیتر مآروم

 .هامیبدخلق یبرا یاو محمد شده بهونه اوشمیتنگِ آغـ*ـوش خودِ ساصالً دل دیشا

با  اوشیپر از عشق و س یچشم دوختم. تو عکس، من با نگاه میبه قاب عکس عروس .دمیتخت خوردم و به شکم دراز کش یرو یغلت

 اوشیس یخواست لبخند بزنه؛ اما هر دفعه با چشم غره اوسیاز س یلیخ اسیاون روز  ادمهیبه من زل زده بود.  یکامالً جد ینگاه

 .شدیرو مروبه

محمد هم من رو محرم اسرار خودش  یرو لبم نشست، حت یلبخند تلخکه محمد زد افتادم.  یقتیحرفا و حق ادِیرو بستم.  هامچشم

زد رو  یو به خاطرش دست به انتقام از عل دیسال به خاطرش زجر کشهمه نیکه ا یهنوز اون موضوع اوشیکه س جورنیندونست؛ هم

 .م سُر خوردگونه یبه روهام مژه یالهام لجوجانه از البه. اشکدمیرو شن قتیحق نیبه من نگفت و من از زبون رهام ا

 :دیچیبود که تو گوشم پ اوشیآروم س یصورتم افتاد و صدا یرو یاهیهام رو باز نکردم که ساخورد. چشم یتخت تکون زمانهم

 ناز؟یآ -
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 :جواب دادم یاخفه یرو باز نکردم و تنها با صدا هامچشم

 هوم؟ -

 .هام رو پس زدو اشک دیم کشگونه یروگونه صورتم نشست و انگشت شستش رو نوازش طرفهی دستش

 ؟یخورهات رو. از من دلباز کن چشم -

هام رو باال بردم و دور گردنش حـ*ـلقه کردم که آغـ*ـوش مادرش باشه، دست طاقتیکه ب یرو باز نکردم؛ اما مثل کودک هامچشم

 .م نشستشونه یسرش رو

 :گفتم یآلود و لرزونبغض یصدا با

 .آره -

 :به گردنم زد و دم گوشم زمزمه کرد یاهاش رو دور کمرم حـ*ـلقه کرد. بـ*ـوسهتخت اومدم و دست یرو کامل

 چرا؟ -

 .هام رو باز کردم که چشم تو چشمش شدمرو عقب برد. چشم سرش

 .در پنهون کردنش داشت یناشناخته که سع یو حس یبا نگران ختهیآلود و نگاه او آممن اشک نگاه

 ش؟اویس یدوسم دار -

 .لبش نشست یرو یکج لبخند

 .آره -

 ؟یگینم وقتچیپس چرا ه -

 :هام زل زد و گفترنگش تو چشم یاقهوه یلهیجفت ت هیکه تو صورتم افتاده بود رو کنار زد و با اون  ییانگشت اشاره تار مو با

 .گفت دیرو که نبا یچهمه -

 ؟یکن یکه تو ازش فرار مسخته  یلیخ« دوست دارم». گفتن ستین زیچکه همه نیاما ا -

 .نه -

 ؟یگیپس چرا نم -

 .خاص باشم خوامیم -

 :. با خنده گفتمارهیگرفت؛ قشنگ مشخص بود، داره بهونه م مهخند
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 ؟یمورد خاص نباش نیا یتو شهینم ،یهمه موارد خاص یتو که تو -

 .نه -

 :اسمش رو صدا زدم معترض

 !اوشیاِ س -

 .م زدگونه یرو یارو جلو آورد و بـ*ـوسه صورتش

 حالت بهتر شد؟ -

 :گفتم متعجب

 مگه چم بود؟ -

 :نگاهش رو از موهام گرفت و گفت د،یکشیموهام م یگونه روکه دستش رو نوازش یحال در

 .در خونه محمد حالت بد شد -

 :گفتم و ادامه دادم ییباال یبلند آهان

 .رفت اصالً. آره بهتر شدم ادمی -

 .لبم نشوند یرو یگفت که لبخند ی«خدا رو شکر»لب  ریکه ز دمیشنو  دیرو تو آغـ*ـوش کش من

*** 

 .توروخدا ولم کن ،یزر خورمینم یوا -

 :گفت ینگران کنارم نشست و با لحن ملتمس یزر

 .دیشیخوب م د،یبخور هاانهیراز نیاز ا کمهیخانوم، توروخدا  -

 :نگاهش کردم و گفتم یتوهم یافهیق با

 .دهیزهرمار م یمزه یگیکه تو م یاهیراز نیا یخب زر -

 :ش هم گرفته بود گفتوسط خنده نیا یکه با اون همه حجم از نگران یدر حال یزر

مرضِ تو، دل  کنمی. هرچند من فکر مشهیت خوب متو بخور دلت و معده ،یش دار! بعدشم تو چکار به مزهانهینه، راز هیخانوم راز -

 .ستیدرد ن

 .نگاهم کرد طنتیهمراه با ش دیپر از ام یبا نگاه و
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 :شک نگاهش کردم و لب زدم با

 ه؟یپس دردم چ -

 :شکمم گذاشت و گفت یدستش رو رو یاذوق بچگانه با

 .دخترم، حامله یاحامله -

وارد سالن  اوشیزمان در باز شد و سشکمم بود، نگاه کردم که هم یدرجه گشاد شد. با تعجب به دستش که رو نیتا آخر هامچشم

 .دش

 :گفت زدهجانیو با لحن ه دیدو اوشیسمتِ سبود، به دهیرو فهم یآخرِ زر یکه جمله سحر

 .خبر خوب دارم براتون هیمشتلق بده آقا که  -

 :با خنده گفت یبلند شدم. زر یصندل یاز رو سرعتبه

 .خبر خوش رو به شوهرش بده نیم خودش بخواد ابچه دیدختر، شا رتتیسحر درد نگ -

 .کردمینگاه م کرد،یکه با تعجب و کنجکاو به من نگاه م اوشیو سحر و بدتر از اون س یباز به زر یدهن با

 :و گفت دیخند سحر

 .ساالن بفهمه، خانوم حامله نیآقا هم شهیم یرو خودش بگه. چ یچ ،یزر -

 .و سحر نگاه کردم یحرص به زر قدم عقب رفتم. با هیو  دمیچنان سرش رو برگردوند سمتم که ترس اوشیحرف رو زد، س نیا تا

 :با شک لب زد اوشیس که

 ؟یچ -

 :گوشم گفت ریو ز دیآروم خند یزر

 .تو خودت کاملش رو بهش بگو م،یما بر -

 آوردیلبش که بدجور حرصم رو در م یبا همون لبخند رو یگرفتم. زر اوشیس یزدهم زد که نگاهم رو از نگاه شوکهبه شونه یدست

 :گفت

 ...فقط حدسه، تا فردا که نیبگو ابهش  یول -

 :. با حرص آروم گفتمنتمیکردم که نب اوشیحرفش رو ادامه بده و با حرص بازوش رو گرفتم و کامل پشتم رو به س نذاشتم

 !دایکنیحامله باشم؟ چه کارا م شهیمن االن تو حالت اون هفت روزم. آخه مگه م ؟یاچه بچه ،یاچه حامله یزر -
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 :گفت یآروم باًیناباور و تقر یرو باال گرفت و با صدا به ضرب سرش یزر

 س؟انهیهفت روز؟ منظورت عادت ماه -

 .آره تکون دادم یرو به معن سرم

 :و آروم زمزمه کرد دیش گرفته. لبش رو گزمشخص بود که بدجور خنده شافهیسرخ شدن ق از

 م؟یجور به آقا بگخاک به سرم االن چه -

 .یزر اریدرن یبازبیبعد طب یدفعه فقط د؛یبگ ستیالزم ن -

قلبش  یزد و دو قدم عقب رفت و دستش رو رو یکوتاه غیج چارهیب ی. زرمیکه پشت سرمون بود، با ترس برگشت اوشیس یصدا با

 .گذاشت

 :دمیانداختم و پرس ینگاهم رو به زر نگران

 ؟یخوب -

 :گفتم اوشیبا حرص رو به س و

 .دیزهرش ترک هچاریپشت سرمون؟ ب یایم هویچرا  -

 :گفت ینگاهش رو از من گرفت و رو به زر اوشیس

 ؟یخوب -

 :داد و گفت رونینفسش رو ب یزر

 ...که دیخوبم آقا. شما ببخش -

 :گفت یزر یخواهمبل نشست و در جواب معذرت یرو اوشیاندخت. س نییسرش رو پا زدهخجالت

 .یبر یتونی. مستین یمشکل -

 یمن و زر یکه حرفا دونستمی. مدمیکشیخجالت م اوشیس یسمتِ آشپزخونه رفتن. از روو هر دو به با سر به سحر اشاره کرد یزر

 .برگشتم تا برم تو اتاقم ریز. سربهدهیرو فهم

سمت خودش کشوندم و برگرده سمتم، به کهنیسمتش برگردوندم. بدون ااول رو برداشتم که مچ دستم رو گرفت. سرم رو به قدم

 :گفت

 .نیبش -
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به  یلبخند یرارادی. غبردیرو داشت که دلم رو م یپنهون یزمان سرش رو برگردوند. نگاهش دوباره همون آرامش و مهربونهم و

 .روش زدم و کنارش نشستم

 .ش گذاشتمشونه یبه خودش چسبوند. سرم رو رو شتریمبل انداخت و من رو ب یپشت یرو پشت گردنم رو دستش

 :بود، اشاره کرد و گفت انهیراز یکه دارو وانیبه ل که دور گردنم بود، یدست با

 دوباره حالت بد شد؟ -

 .اوهوم -

 ؟یخوب شد -

با  اوشیس احساس؟یب گفتمیم اوشیش تنگ شده بود. واقعاً من چرا به سعاشقانه یکارها یبگم آره؛ اما دلم برا خواستم

 هوایلبم نشست و ب یرو ی. لبخنددادیحالت نشون م نیترخاصکه احساساتش رو به  ی. مردشناختمیبود که م یمرد نیتراحساس

 .افتاد ماز جام بلند شدم که دستش از رو شونه

 :به روش زدم و خم شدم دستش رو گرفتم و گفتم یو کنجکاوش لبخند جیبه نگاه گ توجهیب

 .پاشو -

 :ابروش رو باال داد و متعجب گفت یتا هی

 کجا؟ -

 .گمیپاشو بهت م -

 .دیم رو بـ*ـوسو گونه دیدستم رو کش هوایداد. کف دستش رو به مبل زد و از جاش بلند شد و ب رونیب رو نفسش

بلند و  یهاشد. دستش رو گرفتم و با قدم ترقیلبم عم یهام دوخت. لبخند رودارش رو به چشمو نگاه حس دیرو عقب کش سرش

 .ها باال رفتماز پله عیسر

شدم، دستش رو  زیخ می. ندمیخند زی. رستادیسرم ا یکه مستاصل باال دمیم. سمتِ تخت رفتم و دراز کشاتاق شدم و در رو بست وارد

 .تخت یکه نشست رو دمیکش

 .شکمم گذاشتم یو دستم رو رو دمیکش دراز

 .کنهیدلم هنوز درد م-

 .روم تکون دادشکمم آ یو کف دست گرمش رو رو دیلباسم رو باال کش یحرف چیهیلبش نشست. ب یرو یکج لبخند
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 ینیرنگ، ب یادرشت قهوه باًیتقر یهاداشت، چشم یزیاخم ر شهیهم هم یکه تو حالت عاد یپهن یابروها نقصش؛یب یبه چهره رهیخ

 .نگاه کردم برد،یدرست کرده بود و دلم رو م یاالعادهفوق بیش ترککه از چهره ششیدرشتش با اون ته ر یهاو لب یقلم

 .مکث کرد و سرش رو باال گرفت یادادم که واسه لحظه رونیو با صدا بنفسم ر یاراد ریغ

 :دیپرس آروم

 شده؟ یزیچ -

 :گفت هویمکث کرد و  یاتکون دادم. چند لحظه ینف یرو به معن سرم

 .نیپاشو بش -

 :دمیپرس متعجب

 ؟یچ -

 :شد و به نگاهم دوخته شد یدوباره جد نگاهش

 .بگمرو بهت  یزیچ هی دیبا ن؛یپاشو بش -

 :تخت نشستم و گفتم یدو زانو رو عیحرفش ترس و اضطراب به جونم افتاد. سر نیا با

 ؟یدر مورِد چ -

 :انداخت و آروم زمزمه کرد نییرو پا سرش

 .م، پدرم، مادرمگذشته -

 .بغض کرده بود اوشی. لرزشش از بغض بود. آره، سدیحس کردم صداش لرز« مادرم» یگفتن کلمه با

. دونستمینم ،یبشنونم؛ اما چه جور اوشیکه رهام بهم گفته بود رو االن قرار بود از زبون خوِد س ییبگه. حرفا خوادیم یچ دمیفهم

 .بهم بگه یجورآور رو چهعذاب یقراره اون گذشته اوشیس دونستمینم

 :. دستش رو تو دستم گرفتم و آروم گفتماوشیحالت دو زانو در اومدم و نشستم کنار س از

 .ه، بگوباش -

 رهیخ رونیزد و به ب هیکنارِ پنجره تک واریتمام قد اتاق رفت. آرنجش رو به د یسمتِ پنجرهو به دیکش رونیدستم ب ریرو از ز دستش

 .شد

ش سخت . گفتن گذشتهسختشه دونستمیفرما بود. منتظر بودم تا خودش شروع کنه. مگذشت و تنها سکوت تو اتاق حکم یلحظه چند

 .تر از همون لحظهتلخ یبود، حت
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 :گفت یسکوت اتاق رو شکست. آروم و جد صداش

 رونیدستم سالم و بدون کتک ب ریاز ز ابونیتو خ یابچه چیبود. ه طونیش یکه به سخت یکالس چهارم یبچه هیم بود. ساله10فقط  -

 یهاطنتیش ریمدرسه از ز ریلم گرفته تا مدهمه از من کتک خورده بودن، از مع یگرفته تا پنجم ی. تو مدرسه از کالس اولرفتینم

بود که کار  مچارهیمادر ب یتر براسخت یتحمل من سخت بود؛ ول نیهم یآورده بودم، برا ییبال هی شونهمهمن در نرفته بودن. سر 

که تو مدرسه  یو کالس اول تنها کس خوندیهمون مدرسه درس م یهر روزش شده بود، اومدن به مدرسه و تعهد دادن. رهام هم تو

 .هواش رو داشتم، رهام بود؛ اونم چون داداشم بود

مدرسه و در آخر از مدرسه  ادینتونست هر روز ب گهیاومد و مامان د ایبه دن اسیبرخالف من آروم بود. خالصه که همون سال،  رهام

 .اخراجم کردن

 .لبم نشست یرو یلبخند د،یحرفش که رس ینجایا به

 مارستانیاخراج شدم، گرفتم به باد کتک. انقدر زد که سر از ب دیاز حدم شده بود، تا فهم شیب راتیی، متوجه تغبود سالهیبابام که  -

 یو... بابام آدم خوب نهیانقدر دستش سنگ دونستمینم یشاهد کتک خوردن مامان از بابا بودم؛ ول یچند بار سالهیدر آوردم. تو اون 

به  شحدواندازهیسال شاهد عشق ب9سال شاهد خوب بودنش بودم. 9من فقط  یه دوست. ولو خانواد شناسفهیوظ دسرگر هیبود؛ 

کرد.  رییتغ شبههیاما  د؛یچرخیدهن همه م یو معرفت، اسمش رو یدوستو خانواده یهاش بودم. انقدر خوب که از خوبمامان و بچه

که من به عنوان بابام  یامکیخونه و شد پدر ما و شوهر مادرم. س وون به تمام معنا اومدیح هیخوب مُرد و به جاش  امکیشبه اون س هی

اون  دونمی. نمرشییکه به همه نظر داشت. هنوز هم باورم نشده، اون همه تغ زیپرست و هـ*ـآدم پول هیشده بود  شناختمش،یم

 ...شد به یراض شد، یبه سرش آورد که انقدر پست شد. انقدر پست که راض ییچه بال یعوض

. از جام بلند شدم؛ اما دنیچکیم مگونه یهام آروم روگذاشت. اشک شهیش یش رودست مشت شده یکرد. سرش رو رو تسکو

 .رو نداشتم اوشیشدن به س کیجرئت نزد

 .رو بشنوم هاشهیگر زیر ینداشتم برم جلو و صدا طاقت

 :ش بلند شدگرفته یصدا

و  طنتیدر حال ش شهیو منو که هم اومدیم عیسر شد،یم یدلِ من و رهام. بابا که عصببعد از بابام، فقط مامان بود که شده بود مرحم  -

 ییروزها یو کتکم بزنه. حت ادیبابا ن هویکه آروم باشم که  خواستیبه التماس ازم م یو گاه بردیسروصدا تو خونه بودم رو به اتاق م

 .تا بابام نفهمه اومدیم یپنهون شد،یاحضار م هکه به مدرس

به  یعل یبار پا نیاول یاومد برا ایکه بدن اسیالتماس و خواهش دوباره برگردوندم مدرسه.  یمدرسه اخراج شدم؛ اما مادرم با کل زا

بود، انقدر بد  یجور هی. نگاهش به مامان ومدیمون باز شد. از همون اولش ازش خوشم نبه خونه یسر سالمت یعنوان دوستِ بابام برا

 نیا ادیحق نداره ب که،یمرت نیا گهیو گفتم د ستادمیبابام ا یرفت، تو رو یبه جوش اومد و وقت رتمیغ امیبچگ ملکه تو عا زیو هـ*ـ

 ییکه چا کردیبابا، مامان رو صدا م یهم شد. گاه شترینه تنها کمتر نشد، بلکه ب ،یآمد علوجا. گفتم چرا؛ اما منو زد. دوباره زد. رفت

 یمحکم ی. آخرش با پس گردنختنیریتو فنجون م هاییهام تمام چابرسم به سالن از لرزش دست یوقت ابردم و ت یاما من م اره؛یب
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و پشت گردنم « مامان، محکم نزد که! اوشیلوس نشو س» گفت،یدادن به من م یدلدار یمامان که برا شیپ گشتمیبرم هیاز بابام با گر

. شدیبه مامان بدتر م زشیو نگاه ه شتریمون ببه خونه یوآمد علمدت رفت نیاکه مثالً خوب بشم. گذشت و تو طول  دی*ـوسبـیرو م

 ...دو روز مونده بود به تولد مادرم که

هام رو دور شکمش جلو رفتم. از پشت، دست طاقتی. بکردمیفاصله هم به وضوح حس م نیهاش رو از همکرد. لرزش دست یمکث

 :گفتم هیحـ*ـلقه کردم و با گر

 .بشنوم خوامینگو. نم ش،اویبسه س -

 :.تر از قبل گفتگرفته

تو  یو با تموم قوام مشت دمید یلحظه اون بچه رو عل هیکه بهم فحش مادر داده بود، دعوام شد. واسه  یروز تو مدرسه با پسراون -

بود که  یزیچ نیمانم اولما یهاغیج یاز مدرسه فرار کردم و رفتم خونه. وارد که شدم، صدا دم،یشد. ترس هوشیزدم که ب شینیب

 .سالن و وارد شدم سمتِ دمیزده دو. وحشتدمیشن

 . ...رو که روش افتاده بود، کنار بزنه و یداشت عل یو سع زدیوپا موضعِ مامان خشکم زد. دست دنیبا د اما

 یشهیش رو به شت گره شدهمش زیآمحالت جنون هیبا  هوایزده عقب رفتم که بش بلند شد. وحشتمردونه یهاهیهق گرهق یصدا

 دیپنجره کوب

 .انداخت نیباهم در اتاق طن شهیبلند من و شکستن ش غیج یصدا که

*** 

 کل یدانا

 .برو کنار -

 :به داوود انداخت و گفت یسرد و جد ینگاه ژنیب

 .وارد اتاق نشه یآقا دستور دادن کس -

 :انداخت و گفت ژنیبه ب ینگاه ظیبا غ داوود

 .نمیبرو کنار بب ه،یآقا چه خر -

 .ستادیداوود ا یبرداشت و جلو زیبهسرعت خ ژنیرو کنار زد؛ اما ب ژنیب و

 ...گفتم آقا -

قدم عقب رفت. داوود با لحن خشن  کیزده و وحشت دیحرفش را خورد. رنگ از رخش پر ش،یشانیپ یاسلحه رو ینشستن لوله با

 :گفت یزیآمو تحکم
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 .یعوض یکهینکردم مرت یمغزت خالگلوله تو  هیگورت رو گم کن تا  -

 :داد زد و

 !شوگم -

 .تا محمد را صدا بزند دیدو نییپا یسمتِ طبقهسرعت از کنارِ داوود رد شد و بهبه ژنیب

داوود  دنیبا د آمد،یسمتِ در مبلند شده بود و به شیاز جا رونیب یکه از سروصداها اسیزد و در اتاق را باز کرد.  یخندشین داوود

 .سرعت دو قدم عقب رفتزده بهحشتو

 :انداخت و گفت اسی یرا به سرتاپا زشینگاه هـ*ـ داوود

 .یخانوم یدار یکلیجونم! چه ه -

 :با نفرت نگاهش را به داوود دوخت و داد زد اسی

 .آشغال یعوض رونیشو ببرو گم -

به هوا برخواست  اسی غیبرداشت که ج زیخ اسیمتِ سپرت کرد و به شیآرا زیم یاش را رورا درهم کرد. اسلحه شیهااخم داوود

 :گفت یو شاک یگرفت و با لحن حرص اشیمحکم و قو یهاپنجه انیرا محکم م شیقدم عقب رفت. داوود بازوها هیسرعت و به

 ...هم یکه هم حال کن یجور هیخانوم کوچولو.  کنمیخودم زبونت رو کوتاه م -

 :خشن و سرد محمد بلند شد یحرفش را خورد. صدا اسلحه پشت گردنش، ینشستن لوله با

 .رونیب یکنیخودم زبونت رو کوتاه کنم، بشمار سه گورت رو از اتاق گم م شهیهم یاالن برا نیهم یخوایاگه نم -

د به حرصِ داوو ختهیآلود و آمداوود را گرفت و به عقب فرستادش. برگشت و با غضب نگاهش را به نگاه ترس یبا خشم بازو و

 :دوخت و نعره زد

 .رونیشو ب گم -

 :داد زد یعصب داوود

 .یکنیم یچه غلط یو بهش نگفتم، دار یتا زنگ نزدم به عل رونینداره. خودت گمشو ب ی. به تو ربطرونیب رمینم -

 شیروروبه یو به صحنه دیچسب واریزده به دوحشت اسیبرد.  زیسمتِ داوود ختخت پرت کرد و به یبا خشم اسلحه را رو محمد

 :گفت یآلود و خشنحرص یگردن و فک داوود قرار داد و با صدا انیم ییمحمد دستانش را جا د،یایماند. داوود تا به خودش ب رهیخ

 .ی! چرا الل شدگهیها؟ حرف بزن د کنم،یم یچه غلط -
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محمد را از دور  یهاتا دست کردیتقال م دستان محمد قرار داد. یکرد. دستانش را به رو رییتغ یکم به سرخکم یداوود از زرد رنگ

 .گردنش بردارد

 :کرد و آرام زمزمه کرد کیرا به گوش داوود نزد سرش

بار بعد، تا نفست قطع نشده،  خورمیوگرنه قسم م رون،یب یبر یوقت دار هیثان30فقط  دارم؛یهام رو برمکه دست یااز لحظه -

 ؟یدیهام رو برندارم، فهمدست

 .آورد نییرا پا شیهامثبت تکان داد. محمد عقب رفت و دست یت سرش را به معنسرعبه داوود

 :زد و با حرص گفت شیبه پا یشد و به سرفه افتاد. محمد لگد نیکه داوود پخش زم دینکش هیچند ثان به

 .یوقت دار هیثان30فقط  -

بلند شد.  شیاز جا یبه محمد انداخت. به سخت یانهیآلود و پرکرا به گردنش گرفته بود، نگاه نفرت شیهاکه دست یدر حال داوود

 .دیهم کوبرفت و در را محکم به رونیسکوت اتاق را پر کرده بود، ب امانشیب یهاسرفه یکه صدا یدر حال

 :سرعت داد زدبه اس،ی یدهیپر یرنگ و رو دنیکه با د اسیسمتِ زد. برگشت به شیبه موها یچنگ

 ه؟یرق ه؟یرق -

 :به صورتش زد و گفت یچنگ اس،ی دنیدستپاچه و آشفته وارد شد. با د هیرقباز شد.  در

 د؟یخاک به سرم، خانوم خوب -

 :را گرفت و گفت شیبرداشت که محمد جلو اسی یقدم به سو کی

 .اریآب قند ب وانیل هیبرو  -

 .رفت رونیب هیرق بارنیاش را تکرار کرد که ا. محمد با تحکم جملهکردینگاه م اسیمردد به  هیرق

چسبانده بود و از ترس به خودش  واری. خودش را به دکردیپر از ترس، به محمد نگاه م یبا نگاه اسیبرگشت.  اسیسمتِ به نگران

 .دیلرزیم

 .زد غیزده جبرداشت، وحشت شیکه محمد به سو یقدم با

 .جلو ایجلو، توروخدا ن این -

 :گفت یقدم عقب رفت و بلند با نگران کیسرعت که جلو نرود. محمد به دکریو عاجزانه به محمد التماس م ختیریم اشک

 .امی. نترس نمامیباشه. باشه نم -
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رو به محمد  یبا لحن ملتمس هیگر انیاتاق را پر کرد. م یفضا اشهیهق گرهق ینشست، صدا نیزم یرو جنیب اسیرفت.  عقب

 :گفت

 .داداشم شیبذار برم. توروخدا بذار برم پ -

خواهر کوچکش تنگ شد. از  یبرا شیاز پ شیافتاد و دلش ب نازیآ ادِیبه  یالحظه یبرا امانش؛یب یهاو اشک اسی دنیبا د محمد

 .کرده بود قرارترشیب اس،ی یقراریهمه ب نیا یطرف

 .بلند شد شیسرعت از جابه اسیرفت که  اسیسمتِ آرام و نامطمئن به یهاقدم با

گوشش زمزمه  ریز یو با لحن مهربان و آرام دشیبزند، در آغـ*ـوش کش غیبخواهد ج اسیت و تا برداش شیبه سو یزیخ محمد

 :کرد

 .ندارم یباهات کار نازیباهات ندارم. به جون آ ی. کاراسیآروم باش  -

 .دیش کشاز شال زدهرونیب یموها یگونه رودر آغـ*ـوش فشرد. دستانش را نـ*ـوازش د،یلرزیرا که از ترس به خودش م اسی

 .صبر کن کمهیباهات نداشته باشم؛ فقط  یکار دمی. قول میلرزیم یآروم باش دختر، دار -

 :لب زد یگرفته و لرزان یبا صدا اسی

 .داداشم ششیبذار برم پ -

 .فقط صبر کن ؛یبر ذارمی. میریم -

 :دینال یلحن بغض آلود با

 چقدر؟ -

 :گوشش آرام زمزمه کرد دم

 .روز3فقط  -

*** 

داد و  چیسرش چندبار دور هم پ یرا باال شیرا برداشت، موها زیم یرنگ رو یطوس لیاست یرهی. گدیکش شانشیپر یبه موها یدست

 .زد شیرا به موها رهیدر آخر گ

شد. هنوز هم  رهیخ اوشیمعصوم س یبود برگشت. به چهره دهیکه خواب اوشیسمتِ سگرفت و به شیآرا زیم ینهییرا از آ نگاهش

و  گرفتیبغضش م افتاد،یبود م دهیچیاش در اتاق پمردانه یهیهمراه با گر اوش،یاز خشم س یهانعره یآن لحظه که صدا ادِی یوقت

 کیاو را تنها به  یکه عل یطانیتخس و ش یو آن پسر بچه اوشیس تیمظلوم یبرا ییهاهیخواست. گریاز ته دل م یهاهیدلش گر

 .کرده بود یآدم زندگ نیترها تنها و تنها با هدف انتقام از پستکه سال ی، پسرککرده بود لیپسرِ سرد و خشک تبد
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 شیهارا در دست گرفت، به لب اوشیس یشده یچیتخت نشست و دست باندپ یاش سُر خورد. روگونه یآرام رو شیهااشک

 .به باند زد یاکرد و بـ*ـوسـه کینزد

 .کردینم یزیرقدر خوناون گهید ،یکردیکار رو م نیاز همون اولش هم -

 .لبش نشست یرو یلبخند اوش،یلبِ س یلبخند رو دنیرا باز کرد. با د شیهاچشم اوشیس یصدا با

 :را رها کرد و گفت اوشیس دست

 شده؟ ریحاال مگه د -

 :به دستش اشاره کرد و گفت اوشیس

 .شده یچیباندپ گه،یآره د -

 :باال انداخت و گفت ییابرو طنتیش با

 .گمیمن اونجا رو نم نچ. -

 پس کجا؟ -

 :نشست و با خنده و ناز گفت اوشیشکمِ س یرو مقدمهیتخت نشست. ب یلبش نشست. دو زانو رو یرو یطانیش لبخند

 .رونیهات بزنن ببپربپر کردن رو شکمت که تمام عضله کنمیشروع م اوشیبلند شو له شدم، جون س ،یبگ -

 :بود گفتلبش  یرو یکه هنوز لبخند محو اوشیس

 .کنمیمن حس نم ،یتو بپربپر هم کن -

 :زد و گفت اوشیس ینهیبه سـ*ـ یاخور ضربهدل نازیآ

 .خوبت کنم خواستمیم فی. حایس یبد یلیخ -

 ینهیسـ*ـ یکامل رو اشتنهمیشکمش، ن یو باعث شد در همان حالت نشسته رو دیدستش را کش هوایب اوشیبلند شود که س خواست

 . ...و تدفیب اوشیس

سمتِ را پس زد و به اوشیسرعت ساش را حس کرد. بهمعده اتیهجوم محتو بارهکیبه  ش،ینیدر ب اوشیعطرِ س یبو دنیچیپ با

 .هجوم برد ییدستشو

رساند. وارد شد  ییسرعت خودش را به دستشوبه اوشیانداخت و شروع به عق زدن کرد. س ییروشو یِرا رو اشتنهمیرا نبسته، ن در

 :دیپرس یبا نگران و

 شد دوباره؟ یچ نازیآ -
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حالش، از پشت در آغـ*ـوش  نیا دنیبا د اوشیفشارش افتاده بود و رنگ به رو نداشت. س یی. گودیخودش را عقب کش رمقیب

 .گرفتش

 ییو از دستشوزد، بلندش کرد  نازیزانوان آ ریدستش را ز کی. دیپاش نازیرا باز کرد، مشتش را پر از آب کرد و به صورت آ آب

 .تخت خواباند یرا رو نازیسمتِ تخت رفت و آزد. به رونیب

 :دیپرس دیکشیم نازیآ یگونه یگونه روکه دستش را نـ*ـوازش یحال در

 ناز؟یآ یخوب -

 :ناله کرد آرام

 ..کنهیم موونهیعطرت داره د یرو عوض کن، بو راهنتیبرو پ اوشیخوبم. س -

 ...حاال یعطر بود؛ ول نیعاشقِ ا نازیآ دانست،یکه م ییتنش نگاه کرد. تا جا راهنیو پ نازیبه آ جیگ اوشیس

 :دیپرس یآلودبلند کرد و با لحن شک نازیآ یرا از رو اشتنهمیانداخت. ن نازیبه آ یشک نگاه با

 ...که االن عاد یتو مطمئن نازیآ -

 :گفت یو با کالفگ دیحرفش پر انیم نازیآ

 .رو عوض کن راهنتیرو پمطمئنم. ب اوش،یآره س -

را عوض کرد. برحسبِ عادت  راهنشیسمت کمد رفت و پبلند شد. به شیبود، از جا نازیکه نگرانِ حال نامعلوم آ یدر حال اوشیس

 .عطرش را برداشت

 :گفت نازیآ که

 .اوشیس گهینزن د -

 .گذاشت شیکرد و عطر را سرجا یپوف

 .برات ارهیب یزیچ هیبگم،  یمن برم به زر -

 :گفت یسرعت نشست و با لحن ملتمسبه نازیآ

 .شهیحالم بدتر م یجوربه نافم، اون بندهیم انهیراز ادیم یباز زر ،ینرو. االن اگه بر نازیجان آ -

 :اش را گرفت و گفتخنده یجلو یاش گرفته بود، به سختخنده نازیکه از لحن ملتمس آ اوشیس

 .ارهین انهیراز گمیم -
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 :داد و گفت رونیحرص بنفسش را با  نازیآ

 ؟ینزن یاصالً صدا زر شهیم -

 :گفت یبا لحن مظلوم و

 .هاهیکاف یتو خودت باش -

 :ابروش را باال داد و گفت یتا کی

 ؟یمطمئن -

 .یلیاز خ شتریب -

*** 

 انداخت اشیبه ساعت مچ ینگاه اوشیبود. س دهیچیپچ حاضران در فضا پپچ یو صدا یسنت کیموز یصدا

 :. لب زدکردیاشاره م رونینگاهش به رهام افتاد که با دست به ب زمانهم که

 اومدن؟ -

 .را گرفت دیسع یدر آورد و شماره بیرا از ج اشیسرعت گوشبه اوشیتکان داد. س دییتا یسرش را به معن رهام

 بله آقا؟ -

ها، نفر از بچه4و با  یداریمتوجه بشه، برم یسک کهنیبدون ا یرو از در پشت نازیاالن آ نیهم گم،یم یچ نیخوب گوش کن بب دیسع -

 .دیگردیبرنم وجهچیوسط جنگل و تا خودم خبر ندادم، به ه یهمون کلبه یبریرو م یزر

 .چشم آقا -

 .انداخت یرا به عل اشنهیرا قطع کرد و نگاه پر از ک یگوش یحرف چیهیب

 :لب زمزمه کرد ریز

 .حسابه هیوقت تصف گهیامشب د -

شان با رهام و محمد جدا لبش نشست و از جمع سه نفره یرو یقیلبخند عم اوشیس دنیبا د یرفت. عل یسمتِ علمحکم به یهاقدم با

 :گفت یرساند. با لحن سرخوش اوشیخودش را به س یشد و با قدم بلند

 .لحظه بودم نیکه چقدر منتظرِ ا یدونیجان! نم اوشیبَه س -

انداخت  یجد ینگاه ینگاهش را پنهان کند، به عل ینهینفرت و ک کردیم یکه سع یدر حال اوشیگرفت. س اوشیس یرا به سو دستش

 .فشرد یرا کم یبرد ودست عل شیو دست پ
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 :با ابرو به دستشان اشاره کرد و گفت یعل

 .و شراکت یلحظه بودم؛ دست صلح، دوست نیمنتظرِ ا -

را  شیهاآرام چشم اوشی. سدیگذاشت و او را در آغـ*ـوش کش اوشیس یشانه یرا بر رو گرشیدست د« شراکت»با گفتن  زمانهم

 :زد و آرام زمزمه کرد یو آرام دستش را دو بار پشتِ کمرِ عل یشیانداخت و با حالت کامالً نما رونیبست، نفسش را ب

 .منم منتظر بودم -

 :گفت که پنهانش کرده بود یایزد و با بدجنس اوشیس یبه رو یعقب رفت، لبخند یعل

 ؟یکرد داشیپ اس،یچه خبرِ از  یراست -

 :کنارشان اشاره کرد و گفت یرا تر کرد و به صندل لبش

 !. نهنیبش -

 :گفت ینشست. با لحن ناراحت زیآن طرف م شیروهم درست روبه ینشست. عل یصندل یرو

 دش؟یدزد یک یدینفهم یحت ،یوا یا -

 :زد و گفت یخندشین اوشیس

 .رو برگردونه اسیفرصت دادم، تا خودش  فیبه اون دزد کث ییوراج هیفعالً که نه.  -

 :زد و گفت یاخندهتک یعل

 !سک؟یو ر اوشیس -

 :گفت تیبا تحکم و جد د،یقالب کرد و خودش را جلو کش زیم یرا رو دستانش

 .بهتره م،یتموم کن جانینه، فرصت. به نظرم بحث رو هم سکیر -

 :د و به محمد اشاره کرد و گفتمثبت تکان دا یسرش را به معن یعل

 نجاست؟یچرا ا نیا -

 :زد و گفت یشد. پوزخند دهیبود، کش اشیمحمد که در حال صحبت کردن با گوش یبه سو اوشیحرفش نگاه س نیا با

 .مهمونِ توئه دیدونم، با تو وارد شد، گفتم شا ینم -

حواسش نبود که همان دمِ در  یبود و هول شده بود انداخت. علاش رنگ باخته که به وضوح چهره یرا به عل اشینگاه سرد و جد و

 .داندیشان نماز رابـ*ـطه زیچچیه اوشیخودش س الِیاز محمد جدا شود. به خ
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 .کنهیم یتو زندگ شِیدونستم محمد پ یوقته م یلیخ -

 :و گفت دیخند شیحفظ ظاهر و نشان ندادن دستپاچگ یبرا یعل

 .یکنیجور که تو فکرش رو ما نه اونکنه؛ ام یم یآره خب. زندگ -

 :لبش نشاند و گفت یرو یپوزخند محو اوشیس

 .نکردم، آخه خودِ محمد بهم گفت که چرا اونجاست یمن فکر -

 اوشیلبِ س یسرعت که محمد متوجه شد و با تعجب برگشت. پوزخند روقدر بهمحمد برگرداند. آن یسرعت سرش را به سوبه یعل

 :با خبر باشد گفت اوشیزدن س یدست هیاز  آنکهیبود. ب دایهو یعل یوضوح ترس در چهرتر شد. به پررنگ

 گفت؟ یچ-چـ -

 :گفت یو جد یعاد یلبش پس زد. با لحن یپوزخند را از رو اوشیزمان برگشت که سهم و

 .انتقام از من -

 :خنده و گفت ریزد ز یبلند یرفته بود، با صدا نیکه حاال ترسش از ب یعل

 .احمق یرهپس -

 .رفع کرد یمصنوع یو آن نفرت را با لبخند یاهیثان یپر از نفرت شد؛ اما فقط برا اوشینگاه س هیچند ثان یبرا

*** 

 د؟یسع میر یکجا م -

 .خانوم دیلطفاً سوارش -

 .هم پشت سرش سوار شد یشد که زر نیانداخت. سوار ماش دیبه سع ینگاه تیبا عصبان نازیآ

 :بودند گفت نیکه اطراف ماش یبانرو به سه نگه دیسع

 .دیایو پشت سرم ب دیرنگ بش یمشک یسوار اون پرادو -

 :گفت دیرا باز کرد، برگشت و با تأک نیرفت. در ماش نیماش سمتِبه

 .دیایچراغ خاموش ب -

را روشن و حرکت  نی، ماشفرستاد رونیب یدرهم بود انداخت. نفسش را به سخت شیهاکه اخم نازیبه آ ینگاه نهییآ یشد. از تو سوار

 .کرد
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 :گفت ینگرانبا دل یرا برداشت که زر یبلند شد. گوش اشیگوش ینصفِ راه را نرفته بودند که صدا هنوز

 .یجواب نده مادر، پشت فرمون -

 .یحواسم هست زر -

 :را جواب داد یگوش و

 ...... چشم آقا حوامینیبله؟... بله آقا، االن تو ماش -

 .دیکش رونیب دیسرعت از دستِ سعرا به یو گوش دیاست، خود را جلو کش اوشیدر حال صحبت با س دیبود، سع دهیکه فهم نازیآ

 :گفت یآلودحرص یگوش خود قرارش داد و با صدا دم

 منو از عمارت دور کنه؟ یگفت دیباشم؟ چرا به سع یمگه قرار نبود من هم تو اون مهمون ؟یکنیچکار م یدار اوشیس -

 :گفت یلبش نشسته بود، با لحن آرام یگوشه یلبخند کج نازیآ یصدا دنیبا شنکه  اوشیس

 .به صالحت بود خانوم -

 :خود کرد. آرام لب زد خیرا م نازیو با احساس تلفظ کرد که آ بایرا ز« خانوم» یکلمه چنان

 هان؟ -

 :فتگ عیسر یآرام یافتاد. با تُن صدا آمدندیسمتش مو شاپور که به یبه عل نگاهش

 .امیم عینکن. من سر ی. بدقلقنازیمواظب خودت باش آ -

 :صاف نشست و گفت شیدر جا یدلش آشوب شد، با نگران اوشیآخر س یجمله دنیکه با شن نازیآ

 ...من نگر اوشیس -

 .نره. مواظب خودت باش ادتی! نازیدوستت دارم آ -

 .کردینگاه م رهیخ شیرواورانه به روبهزده و ناب. بُهتدیچیپ نازیگوشِ آ یکه تو یبوق ممتد یصدا و

اعتراف ذوق نکرد؟ چرا نگران  نیا دنیبا شن نازی! اما چرا آیقدر ناگهانآن گونه؟نیآن هم ا« دوستت دارم»به او گفته بود  اوشیس

 .بود؟ تمام جانش به اضطراب افتاده بود

 :زد شیزد و آرام صدا نازیآ یبه بازو ینگران دست یافتاد. زر یصندل یدستانش به رو نیاز ب یگوش

 دخترم؟ نازیآ ناز؟یآ -

 :برگشت و گفت دیسمتِ سعبه طاقتیب نازیآ
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 .برگرد دیسع -

 کجا خانوم؟ -

 :بلند و پر از بغض گفت یصدا با

 .. برگردفتهیم ییهااتفاق هیداره  یبرگرد عمارت. توروقرآن برگرد عمارت، تو اون عمارت کوفت دیعمارت؛ سع -

 :فه و نگران جواب دادکال دیسع

 .شهیخانوم نم -

 :داد زد دیسر سع تیحرص و عصبان با

 ؟یفهمیتو خطره، چرا نم اوشی. جونِ سگفتم برگرد دیسع -

 :داشت آرام باشد گفت یکه سع یبا لحن نگران یزر

 ...دیخانوم جان توروخدا آروم باش، حتماً آقا صالح د -

 :عاجزانه گفت یبا لحن ختیریکه اشک م یدر حال نازیآ

عنوان ابراز عالقه. نه به یازش بشنوم رو گفت؛ ول خوامیساله م کیکه  یبه من گفت دوسِت دارم. حرف اوشیس ؟یزر یچه صالح -

 .بگو برگرده تو رو قرآن ترسم،یم ی. زرکردیم یانگار داشت باهام خداحافظ

را در آغـ*ـوش  نازیاش را با دست پس زد و آبر گونه یجار یهااشک ی. زردیچیپ نیماش یهق بلند و دلخراشش در فضاهق یصدا و

 :دیکش

 .فتهینم یاتفاق چی. خدا بزرگه، خودش حواسش به آقاهست، هادیسرِ آقا نم ییبال چیآروم باش دخترم. ه -

 .کردیرا خوب م نازیحالِ آ زد،یم نازیآرام کردن آ یتنها برا یها که زرحرف نیمگر ا اما

 .ختیریبه عمارت برگردد. تنها در سکوت اشک م کردیخواهش نم دیاز سع گرید یرده بود. حتسکوت ک نازیآ

*** 

 .سر اصل مطلب میبر اوش،یخب س -

 .ثابت ماند یعل یگرداند و رو یرهام، محمد، شاپور و عل نیدور نگاهش را ب کی اوشیس

 .میتنها باش خوامیم -

 :دوختند. رهام متعجب گفت اوشیسرعت نگاهشان را به سو محمد به رهام
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 .نبود نیقرارمون ا ؟یچ یعنی اوشیس -

 :را درهم کرد و گفت شیهااخم اوشیس

 .کرد رییاالن تغ -

 :که تا االن ساکت بود گفت شاپور

 ؟یقرارداد رو تنها ببند یخوایچرا م -

 :به شاپور انداخت و گفت یآلود و جدغضب ینگاه اوشیس

 .مسئله دخالت نکن نیشما تا حداکثر توانت تو ا -

 یرو به عل ست،یگرید زِیچ اوشیس یبود نقشه دهیتوجه به نگاه نگران رهام و نگاه مشکوکِ محمد که فهم یبلند شد، ب یصندل یرو از

 :گفت

 ...ای یایم -

 :بلند شد و گفت شیسرعت از جابه یعل

 .میبر -

 .دیزد که محمد خوب منظورش را فهم یرو به محمد چشمک نامحسوس و

 .دور شد زیبلند شد و از م شیسالن بود، شاپور با حرص از جا یکه انتها یاتاق یبه سو اوشیو س یرفتن عل با

 :زد و گفت زیم یبه رو یمشت آروم یعصب رهام

 .احمق خر -

 .کنه یکار خوادیم اوشیس -

 :داد و گفت رونینفسش را با حرص ب رهام

 .بهت چشمک زد یلواقعاً ع ایمن حس کردم  یدونم. راست یم -

 :کالفه به اطراف نگاه کرد و گفت محمد

 .چشمک زد -

 چرا؟ -

 .اسیبود، برو سراغِ  یحواست باشه؛ اوضاع خطر یعنی -



 

 
424 

 .به محمد انداخت یرهام درهم رفت و نگاه عصب یحرف ابروها نیا با

 :گفت کردیکه به اطراف نگاه م یبلند شد و در حال شیجا از

 .ستین یعل یتو خونه گهیاالن د قتیدر حق ناز،یآ شِیرو ببرن پ اسیراحت. سپردم  التیخ -

را باز  امیپ عیسر اوش،یاسم س دنیرا برداشت. با د یدوختند. رهام گوش یرهام، هردو نگاهشان را به گوش یگوش امکیپ یصدا با

 .کرد

 .دیکار رو تموم کن گهید نیده م -

 :سرش را بلند کرد که محمد گفت رهام

 مدارک کجان؟ خوندم. -

 :بلند شد و گفت شیبود، آرام از جا اوشیکه نگرانِ حالِ س رهام

 .تو اتاق -

 .خوبه -

 :از کنارش بلند شد یمرد یعصب یصدا

توزرد از  زد،یازش حرف م یکه عل یاوشیس نی. اگه امیتموم قراردادها رو ببند نجایاحمق، گفت امشب ا یِچرا اون عل دونمیمن نم -

 ؟یچ ادیآب در ب

 ...نباشه، وگرنه جورنیخدا کنه که ا -

 یزیکرد و با لحن تمسخرآم کیزدند. محمد سرش را به گوشِ رهام نزد یخندشیسمتِ هم برگشتند و نزمان بهو محمد هم رهام

 :گفت

 .دمیرو براشون د روزنیساله خواب همکه من، ده دوننینم -

 :آرام گفت محمد زد و یبه بازو یزد و مشت یاخندهتک رهام

 .یدار ولیا -

*** 

با  یسمتِ در رفت و در را قفل کرد که علبلند شد، به شیاز جا یامضاء کرده بود را بلندکرد. در مقابل نگاه منتظرِ عل یکه عل یابرگه

 :تعجب برگشت و گفت

 ؟یچرا در رو قفل کرد -
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 :انداخت و گفت زیم یرا رو دیکل

 .میرو شروع کن مونیلها برن، بعد جشن اصمنتظرم مهمون -

 :سرعت گفتبه اوشیبزند که س یشده بود، دهان باز کرد تا حرف جیگ اوشیکه از حرفِ س یعل

 یلیخونه خ نی. تو اکردمیم یزندگ اسیبچه بودم، با بابام، مامانم، رهام و  یکه وقت ییجا م،یپدر یخونه ادته؟یخونه رو  نیا یراست -

 .ارهیاالنم جلوش کم م یشکو خ یکردم. انقدر که سرد طنتیش

 یتو سیپل یاسلحه و صدا کیشل یصدا دنِیبود که با شن دهیبلند شد. قدم اول به دوم نرس شیکه کرده بود، از جا یاحساس ترس با

 .خشکش زد شیدر جا داد،یعمارت م یبلندگو که خبر از محاصره

 یبرد که با جا شیسمتِ اسلحه پسرعت دستش را بهبه وش،ایس ینهینگاه پر از ک دنیبرگشت. با د اوشیسمتِ سبه زدهوحشت

 .مواجه شد اشیخال

 :برداشته بود را باال گرفت و گفت بشیرا که در هنگام وارد شدن به اتاق، از ج یعل یزد و اسلحه یپوزخند

 ؟یگردیم نیدنبالِ ا -

 :گفت یبرداشت و عصب شیقدم به سو کی یعل

 ا؟یس یچ یعنی -

 :گفت یزیدآمیسمتش گرفت و با لحن تهداسلحه را به یم عقب رفت، لولهقد کی سرعتبه

 .شو تا مأمورا برنکنم. خفه یدرست تو مغزت خال ریت هی خورمیقسم م ،یایجلو ب گهیقدم د کی -

 :زده لب زدناباورانه و وحشت یعل

 ؟یتو چکار کرد -

 :لبش گذاشت و با غضب زمزمه کرد یاش را رواشاره انگشت

 !شوفهخ -

 :زد و گفت یخندشین یبود. عل دهینخواب ادیاسلحه و دادوفر کیشل یصدا هنوز

 .فتهیبرم، جونِ خواهرت به خطر م ینذار -

 :زد و گفت یخندشین

 .تو بود؟ محمد زودتر بهم گفته بود شیاِ پ -
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ترسش را نشان  کرد،یم یکه سع یر حالرا باز کرد و د شیهانثار محمد کرد. چشم یلعنت رلبیرا بست و ز شیهابا حرص چشم یعل

 :ندهد گفت

 ؟یخوایاز جون من م یچ -

 :ترسناک گفت یآرام با لحن اوشیس

 .میکن یبازخاطره کمهیامشب  خوامیفقط م ،یچیه -

 :بود، لب زد دهیبه وضوح رنگ از رخش پر اوشیکه از لحنِ س یعل

 ؟یبا چ ؟یبازخاطره -

 :را باال گرفت و لب زد اسلحه

 .یفهمیصبر کن، م کمهی. تو یچ. اصالً با همهنیبا ا -

 :گفت دوارانهیام یعل

 .پشتِ در انیمأمورا االن م -

هست که در را از نظر  ییکشو یواریکه پشت در، د دیخام خودش سر کند و به او نگو الیدر خ یسکوت کرد. اجازه داد عل اوشیس

 .کندیپنهان م

 .داد شیآرا زیرا به م اشهیتکزد و  یخام عل الِیبه خ یپوزخند

*** 

چشمانش گذر  یاز جلو لمیکلبه آمده بود، مثل ف نیبه هم اوشیروز که با سآن یهاشد. به اطراف نگاه کرد، صحنه ادهیپ نیماش از

 .کرد یکرد و اشک را مهمان آن نگاه مملو از نگران

سرعت به اسیتوقف کردند.  دیسع نیکنار ماش گرید نیدو ماش زمانسمتِ کلبه برد که همرا گرفت و با خود به شیبازو ریز یزر

 :آلود لب زدبغض یانداخت و با صدا رونیب نیخود را از ماش

 .نازیآ -

 .دیلبش نشست و محکم او را در آغـ*ـوش کش یرو یقیلبخند عم اسی دنیضرب برگشت. با دبه اس،ی یصدا دنیشن با

 نازیبه زحمت هردو را از هم جدا کرد و رو به آ ی. زرکردیم هیبلند گر یه بود، با صدازبانش بند آمد جانیکه از ه یدر حال اسی

 :گفت

 .خودت رو یبسه خانوم جان. تلف کرد -
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 :دوخت، با خنده گفت یآلودش را به زرنگاه اشک اسی

 .جونم یتو هم تنگ شده بود زر یالمصب دلم برا -

 .تادبه خنده اف یکه زر دیرا در آغـ*ـوش کش یزر و

 :که تا آن لحظه سکوت کرده بود گفت هیرق

 .داخل میهوا سرده خانوم، بر -

 .دیایب یزود نیبه هم اوشیس کهنیا دیکه ازش آمده بودند انداخت؛ به ام ینگاه منتظرش را به راه نازیآ

 :گفت یحـ*ـلقه کرد و با مهربان نازیآ یشده بود، دستش را به دورِ بازو نازیآ یکه متوجه نگران اسی

 .داخل، سرده هوا میبر -

 :زد و گفت اسی یِبه رو یجانیب لبخند

 ...دیس. شاحالم گرفته کمهیبمونم.  خوامیم -

 .میایداخل، مام م دیشما بر هیرق ،ی. زرشتیپ مونمیباشه پس من هم م -

 :گفت یو با نگران دیلب گز یزر

 .دیکنیم پهلونهیخانوم هوا سرده، سـ*ـ یوا -

 :برد و گفت شیاش گرفته بود، دست پخنده یز لفظ زرکه ا اسی

 .میایم گهید کمهیمام  د،ی. شما بریزر میپهلو نکن*ـنهـیس میدیقول م -

 .وارد کلبه شد کرد،یکه غرق افکار خود بود، نگاه م نازیبه آ یکه با نگران یتکان داد و در حال یناچار سر یزر

 .ستادندیجا بـرده و خود دور و اطراف کلبه ا نیتریرا به مخف نیاشهر سه م د،یهم به دستور سع هانگهبان

کنارش  اسیرفت و نشست.  یسنگِ بزرگسمتِ تختهداد. نگاهش را به اطراف گرداند و در آخر به رونیب ینفسش را به سخت نازیآ

 .نشست

 .انداخت نازیآ یپر از غم و دلهره رخِمیبه ن ینگاه

 ؟یاوشینگرانِ سدل -

 .چکار کنن خوانیم دونمیهم محمد و هم رهام. نم اوش،یس هم -

 :را گرفت و گفت شیبغض گلو اوش،یآخرِ س یهاحرف یادآوری با
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 .اسیبود  یجورهیامشب  اوشیس -

 :برگشت و گفت اسیسمتِ به قراریب

 .نره، مواظب خودت باش ادتیهرروز نبود. پشتِ تلفن بهم گفت دوسٌت دارم. بهم گفت  اوشِیس -

 :و نگران شده بود، آرام لب زد قراریخودش ب ناز،یآ یهاحرف دنیکه با شن اسیاش سُر خورد. گونه یرو شیهااشک

 گفت؟ اوشیس -

 .اما نبرد اوش؛یس شِیگفتم منو ببره پ دی. به سعیتو هم نگران شد نی. بباسیآره  -

 .ش بدتر نشوداشک در چشمانش، حال دنیبا د نازیانداخت، تا آ نییسرش را پا اسی

 شتریب شینگران گذشت،یحالِ او را بهتر کند. نگران بود و هرلحظه که م توانستینم یاتفاق چیبه پا بود که ه یچنان آشوب نازیدلِ آ در

 .شدیم

 :گفت یرا گرفت و با لحن ملتمس شیسمتش برگشت، بازونگران به اسیقدر که به سرفه افتاده بود. . آنختیریم اشک

 !نازیتو رو قرآن بسه کن. آ نازیآ -

 :گوشش زمزمه کرد ری. با عجز زدیاو را در آغـ*ـوش کش و

 .ادیسرش ن ییبال دمی. قول مدمیقول م گرده،یبرم اوشیخدا س. بهنازیبسه آ -

 :گفت جانیدار آرام و بلرزان و بغض یبا صدا نازیآ

 ...جور بزرگبچه رو چه نی! ااسیبدم  یرو چ بچه نیمن... من... جواب ا اد،یب اوشیسرِ س ییاگه بال -اگه -

 :و لب زد دیناباورانه خود را عقب کش اسیهق بلندش باعث شد حرفش را ادامه ندهد. هق و

 ؟یا... تو... تو... حاملهنازیآ -

 .مانهیگفت؛ اما دروغ گفتم که عادت ماه اوشیبه س د،یفهم یآره. زر -

 :را بست و با غم گفت شیهاچشم

 .یشیبابا م یخودم بهش بگم که مردِ من، دار خواستمیخبر رو بهش بدم، م نیخودم ا واستمخیم -

 :گفت جانینشست و با ه اسیلبِ  یرو یقیعم لبخند

 .گردهیتا فردا صبح خودش برم اوشی. من مطمئنم سیگی. خودت بهش میگیم -

 .سمان نگاه کردآ ینشست. سرش را باال گرفت و به ماه تو نازیلبِ آ یرو یتلخ لبخند
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 :جو گفت رییتغ یبرا اسی

 .داخل میبر ایسرد شده؛ جون اون فسقلِ عمه ب یلیهوا خ ناز،یآ یوا -

 :آرام گفت اسیطبعِ به لحن شوخ توجهیب نازیآ

 اس؟ی -

 :انداخت و مهربان گفت نازیرا پشت گردن آ دستش

 !اسیجان  -

 ه؟یمن مثلِ چ یبرا اوشیس یدونیم -

 :فتگ طنتیبا ش اسی

 .گهیمثل عشقه د -

 :آسمان شب دوخت و گفت یاهیرا به س نگاهش

نه گذشته  ست،یاز پسش مشخص ن زیچچیکه ه یایکی. تارکی. مثل امشب تاریو به همون سرد یکیشبِ سرد؛ به همون تار هیمثل  -

که نه تنها من رو سرد نکرد، بلکه  یایکه منو عاشقِ خودش کرد. سرد یایرفتارش. همون سرد یحال وَ سرد یو نه حت ندهیو نه آ

 .شبِ سرده واسم هی هیشب اوشی. ساوشیس بهعشق بزرگ  کیگرمم کرد. گرمِ 

 :اش را پس زد و آرام زمزمه کردگونه یرو یهااشک

 .شبِ سردِ من -

*** 

 .در رفت یانداخت. به سو یزیرآمیبسته بود، نگاه تحق شیوپاکه دست یعل به

 :انداخت و گفت یکه رنگ به رو نداشت، نگاه یزد و به عل یخندشیرا زد که آرام به کنار رفت. ن ییکشو واریرا باز کرد و رمز د در

 نه؟ ،یرو نکرده بود نجاشیفکر ا -

را  شیحمله کرد، بازو یسمتِ علشد و به زیخشم در وجودش سرر بارهکیبه  اوشیداد. س یتخت تکان یاز ترس خودش را رو یعل

 :زد ادیوسط اتاق. فر گرفت و پرتش کرد

 .حسابه هیوقت تصف گهیحاال د -

 :زد و داد زد شیبه پهلو یرا باز کرد. لگد یعل یشد و طناب دور پاها خم

 .رونیپاشو. پاشو گمشو ب االی -
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 :گفت ظیبسته به ضرب بلند شد. هلش داد و با غ یهاکه وحشت تمام جانش را گرفته بود، با همان دست یعل

 .گهیجون بکن د -

 .گرفته بود، دنبالش رفت یکه اسلحه را پشت سر عل یهم پشت سرش در حال اوشیآمد. س رونیبود، از اتاق ب یایهر سخت به

 یرا گرفته بود، پرتش کرد و با صدا یقبل یکاناپه یکه جا یرنگ یمشک یکاناپه یرا گرفت و رو یعل یبازو د،یسالن که رس به

 :دیکش ادیفر یادورگه

 ادته؟یاپه رو کان نیا -

نگاه کرد. دهانش از ترس خشک شده  اوشیس یگرد شده، اول به کاناپه و بعد به نگاهِ به خون نشسته یهازده با چشموحشت یعل

 .توان حرف زدن هم نداشت یبود و حت

قرار داد و با خشم  یلگردن و فک ع انیم ییاش را جابرداشت و پنجه زیخ یعل یمبل کنارش پرت کرد. به سو یخشم اسلحه را رو با

 :دیغر

 ها؟ ،یگرفت یمونچرا الل -

 :زد و گفت یبلند ادیفر

 زاده؟حروم ادتهیرو  یلعنت یکاناپه نیگفتم ا -

اول، دستانش  یلیبا همان س یبود که چون موتور اوشیاستارت ضربات س یلیس نیزد و هم یعل یبه گونه یمحکم یلیزمان سهم و

 .ادافت یگرم شد و به جان عل

 :زدیرا م شیهاحرف ادزنانی. فرزدیبه صورتش، فکش و شکمش م یدرپیپ یهامشت

 ؟یهاش چالتماس ادته؟یمادرم  یهاغیج ادته؟یروز رو اون ادته؟یکاناپه رو  نیا -

 یصدا گریو د دیجه رونیب اوشیس درنگِیسف راهنیپ یرو یزد که خون دهان عل یبر فکِ عل شیرا عقب برد و با تمام قوا مشتش

 .جا شده بود که توان داد زدن را از او گرفته بودفکش جابه ییپردردش قطع شد. گو یادهایفر

 :زل زد و گفت شیهارا گرفت. با نفرت در چشم اشقهی ،یآلود علو صورت خون کلیبه ه توجهیبلند شد. ب شیاز رو اوشیس

 ش؟یچطور کشت ادتهی ادته؟ی گهیکه د رو نیروز مرگش. اهم تولد مادرمه، هم سال گهیدو روز د -

 .گذاشته بود، در آورد زیم ریرا که از قبل ز یرا رها کرد. عقب رفت و باتوم اشقهی

التماس  یکه نشانه یبیوغربیعج یو صداها دادیزده عقب رفت و خودش را به مبل چسباند. سرش را به حالت نه تکان موحشت یعل

 .آوردیکردنش بود در م
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به هوا  فشیخف یناله یفرود آورد که صدا یعل یپاها یباتوم را باال برد و بر رو ش،یرومردِ روبه یبرا یسوزدل یادون ذرهب اوشیس

 .برخاست

 :حرکت جا زدش و لب زد کیگذاشت و با  یدستانش را اطراف فک عل رحمانهیبا حرص باتوم را پرت کرد. ب اوشیس

 !پس داد بزن، التماس کن رم؛یزاده بگمادرم رو از توئه حروم یهاو التماس هاغیروز و جانتقام اون خوامیم -

را  یتمام فضا را پر کرد. ضربات بعد یخراشِ علگوش یصدا بارنیزد که ا یعل یبه پا یگرید یباتوم را برداشت و ضربه دوباره

 .زدیتر ممحکم

 :دینامشخص نال ییبا صدا یو لحن ملتمس هیبا گر یعل

 ...یس -یآخ، آ -اوشی! غلط کردم ساوشی. سکنمیبسه. خواهش م اوشیس -

 :دیکش ادیزد و با خشم فر یدستِ عل یهاانگشت یرو یمحکم یضربه

 به مادرم، آره؟ یزد یلیهات سدست نیبا هم -

 .زد یعل یبسته یهابه دست یضربات ممتد و

 ...اوشیس کنم،یبسه. خواهش م اوشیس -

برگشت. با  یعل یبه سو زد،ینفس منفس تیکه از خشم و عصبان یسمتِ اسلحه رفت. در حالپرت کرد،گ و بهاتاق  یرا گوشه باتوم

 :گفت یدارلرزان و خش یاسلحه به ستونِ کنار در اشاره کرد و با صدا

 . ...و یاسلحه رو سمتِ مادرم گرفت دمیبودم. د ستادهیروز اونجا ااون -

 کیروز و شلآن یرا که از اشک پر شده بود، بست. صحنه شیهاآماده به کارش کرد. چشم گرفت و یرا درست سمتِ عل اسلحه

 .دیچیمادرش در گوشش پ یبه سو یعل یاسلحه

 یلوله یزمان سردماشه گذاشت. هم یاش را روسُر خورد. انگشت اشاره شیهاگونه یبر رو شیهامژه یالاز البه یاشک سمج قطره

گلوله  کیشل یصدا ند،یبرگردد و شخصِ کنارش را بب کهنیرا باز کرد و قبل از ا شیهاحس کرد. چشم اشقهیقش یرا بر رو یااسلحه

 .دیچیدر فضا پ

*** 

 :زد غیرا باز کرد، ج شیهاچشم زدهوحشت

 !اوشیس -

 :مملو از اشک و ترس به اطراف نگاه کرد. با عجز داد زد ینگاه با
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 .اوشیس -

نشست و با  نازیکنارِ آ اسیبودند، وارد شدند.  دهیترس نازیآ غِیج یکه از صدا یدر حال هیو رق یزر اس،ی سرعت باز شد.اتاق به در

 :گفت یلحن نگران

 شده؟ یچ ناز؟یجانم آ -

 :نگاه کرد و لب زد اسیبه  زدهوحشت

 .رو زدن اوشیس دمیخدا خودم د. بهاسیزدنش  -

را در آغـ*ـوش  نازیکه مغموم کنارِ در بودند، نگاه کرد و آ هیو رق یآلود به زراشک یهبا غم و نگا اسی. هیگر ریبلند زد ز یبا صدا و

 .دیکش

 :زمزمه کرد یآلودغم یبا صدا آرام

 .یدیخواب د فتاده،ین یقربونت بشم. اتفاق یدیخواب د -

 شیهاگونه یرو صدایآرام و ب شیهاکلبه بود انداخت، اشک واریکه به د اوشیرا به قابِ عکس س طاقتشینگاه ب رمقیب نازیآ

 .دیچکیم

 .رفتیم نیآشوب از ب نیا اوشیس دنِیبه پا بود که تنها با د یدلش آشوب در

 :محکم و پرتحکم گفت یبلند شد. با لحن شیرا کنار زد و از جا اسی مقدمهیب

 .برم دیبا -

 :دیبلند شد و نگران پرس شیسرعت از جابه اسی

 ؟یریکجا م -

 :تخت برداشت و گفت یرو را از شالش

 .اوشیدنبالِ س -

 .دیدر شکمش بود، به دنبالش دو یو آن بچه نازیکه به شدت نگرانِ حال آ اسیرفت.  رونیمحکم و بلند از اتاق ب یهاقدم با

 .جانم صبر کن توروخدا نازیصبر کن. آ نازیآ -

 .سمتِ خود برگرداندت و بهرا که کنارِ در بود گرف نازیرفت. دستِ آ نییها پااز پله تندتند

 :گفت یآلودلحن ملتمس و بغض با
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 ها؟ ،یبر یخوای. توروخدا قسم. آخه کجا منازیصبر کن آ -

 :خراب نگاه پر غمش را به اطراف کلبه گرداند و لب زد یبا حال نازیآ

ازش  یو خبر دمشیسر شب تا االن ند . ازاوشیس یرو تحمل کنم. دلم آشوبه، آشوبه برا نجایا تونمی. به خدا نماسی دونمینم -

 .اسیتو خطره  دونمیندارم؛ اما م

 یاحساس خوشبخت اوشیجا در آغـ*ـوش سروز همان کیکه  یانهیچسباند و نگاهش را به شوم واریخودش را به د جانیزد و ب هق

 .تدوخ رد،یرا از او نگ یخوشبخت نیا یخطر چیرا داشت که ه نیا یو از ته دل آرزو کردیم

 داد رونیب یرا با غم بست. نفسش را به سخت شیهاچشم

 :جواب داد دیاز پشت در توجه هردو را به خود جلب کرد. سع دیسع یگوش یصدا که

 جانم آقا؟ -

 :بود، آرام لب زد دهیدر نگاهش دو جانیه« آقا» یکلمه دنیکه حاال با شن نازیآ

 اوش؟یس -

 .در همان حالت خشک ماند دیسع یبعد یت که با جملهنشس رهیدستگ یدر برگشت. دستش رو یسو به

شده؟ دل  یچ دیبگ دیآقا، مرگِ سع د؟یکنیم هیگر دیافتاده؟ چرا دار یشده آقا رهام؟... چشم حواسم هست؛ اما چه اتفاق یچ -

 افتاده؟ اوشیآقا س یبرا ی. اتفاقدینگرونم کرد

ها پشت در، در حال از آن خبریکه ب دیسع یهابه حرف د،یکوبی*ـنه مـیس سرعت خودش را بهکه به یزده با قلبوحشت نازیو آ اسی

 .دادندیصحبت کردن با رهام بود، گوش م

 .جا کنار در نشستو همان دیبر سر خود کوب انیگو«ابوالفضل ای»آخرِ رهام،  یجمله دنیبا شن دیسع

 :زده لب زدلرزان و وحشت یبا صدا نازیآ

 !اوشمیس -

شده بود، نگاه  اسیو  نازیکه حاال متوجه آ دیو ملتمس به سع انیگر یجا کنار درگاه در زانو زد و با نگاهرا باز کرد. هماندر  امانیب

 .کرد

 :توانست آرام لب بزند تنها

 اوش؟یس -

 .انداخت نیزم یزد و خود را رو هیگر ریز یخراشبلند و گوش یبـرده بود، با صدا زیچبه همه یپ دیسع یهااشک دنیکه با د اسی
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 :لب زد یآلودنگاه کرد و آرام با لحن شک اسیو  دیگشاد شده از ترس و وحشت به سع یهابا چشم نازیآ

 افتاده؟ یچه اتفاق دیسع ن؟یکن یم هیگر نیشده؟ چرا دار یچ -

ضر بود تمام عمرش را فدا کند؛ اما که حا ی. جوابدادیرا به او م یادالنهو سنگ امانیبود که جواب ب دیسع یهاهیگر یتنها صدا اما

 .آن را نشنود

 :را گرفت و داد زد اشقهیبرد و  زیخ دیسع یِخشم به سو با

 من کجاست؟ اوشِیحرف بزن. گفتم چه خبره؟ س دیسع -

 .دوخت نازیآ قرارِیآلود و سرخش را به چشمان بنگاه اشک دیسع

 :دیلو آرام نا دیرا با درد بست، خود را عقب کش شیهاچشم

 .نه -

ماند؛  شیجمله برا کیآلودش گذر کرد. در آخر فقط چشمان بسته و اشک یاز جلو یلمیچون ف اوشیبودن با س یهاصحنه تمام

 «.دوستت دارم»

 :زد شیصدا یزانو زد. با ترس و نگران نازیزده کنارِ آوحشت اسی

 ناز؟یآ -

 .ددر آغـ*ـوشش افتا نازیآ جانیزد که تن ب شیبه بازو یدست

 «ماه بعد دو»

 نازیآ

 

 .روش حک شده بود، نگاه کردم« خرسند اوشیس»که اسمِ  یآلود به سنگ مزاراشک یخون شده و نگاه یدل با

 خیسرد و  یهااطرافم گم شد. دست تیجمع ونیم هامهیهق گررنگ، هق یسنگ قبر مشک یرو اوشیاسم س دنیبا د شهیهم مثل

 .هوا سنگ قبر هم سرد شده بود یرد. از سدمیسنگ قبر کش یم رو روزده

رو از  اوشیکه س یبود. درست مثل همون شبِ سرد اوشیس یبه گذشته هیقبر شب یکی. تاراوشیبه نگاهِ س هیسرد، درست شب سردِ

 .من گرفت

 .شهیهم یرو از دست دادم برا اوشیکه س یشب همون
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که تموم  شدیما فاصله انداخته بود. دو ماه م نیو ازم گرفته بود و بر اوشیکه س یسنگ قبر لعنت نیا دنیبا هربار د شدیفشرده م قلبم

 .کردمیرو کم حس م یزیچهیقلبم  یلبم ننشسته بود و هرروز تو یلبخند رو هیم دو ماهش بود و جونم رو از دستِ داده بودم. بچه

 .کردمیکه نه، نبود تمام وجودم رو حس م زیچهی

 یآلود و پردرد شروع کردم به حرف زدن با سنگ قبر مشکبغض ی. با صدادمیکش اوشیاسم س یوهام رو آروم و نرم رانگشت نوک

 .داشت قراریمن ب یرو برا اوشیکه دو ماه بود، حکم س یرنگ

 ادیاون م یسر قبر کس یریم یکه وقت گفتیبچه بودم بهم م یوقت شهی. محمد همیشنویم دونمیم ؟یشنوی! صدام رو ماوشیس -

 .نهیشیو کنارت م ادیم شت،یپ

 :دار و گرفته ادامه دادمخش یغم به چپ و راستم نگاه کردم، با صدا با

هم من نازت  بارنی. اامیهم من م بارنیباشه، ا یسمتت؛ ول امیتا من ب یازم فاصله گرفت شهینکنه مثل هم ایهوم؟  ،یکدوم سمتم نشست -

 .کشمیرو م

 .قبر ثابت بود یرو اوشیعکس س یو نگاهم رو ختمیریاشک م صدای. بدمینگِ قبر دراز کشرو کنارم گذاشتم و آروم کنارِ س فمیک

 ...اوشیحاال خوب شد؟ فقط س -

 :زدم و گفتم یپردرد هق

 .یهات رو دور کـ*ـمرم حـ*ـلقه کنتو دست کهنیا دیبه ام بندم،یهام رو ممن هم چشم -

 .دمیم کششکمم بر آمده یرو رو دستم

 .اوشیت رو حس کن سو بچه اریب شیدستت رو پ حداقل ای -

 :رو بستم، با عجز لب زدم هامچشم

 .و من رو هم با خودت ببر ایب اوش،یهات رو دور کمرم حـ*ـلقه کن. من رو تو آغـ*ـوش خودت بکش ستوروخدا، دست اوشیس -

 :زدم غیج اوش،یمتِ عکس سسسنگِ قبر زدم و رو به یرو یهام رو باز کردم. بلند شدم، مشتچشم زیآمجنون

 ؟یلعنت یها؟ چرا رفت قرارتم،یچقدر ب ینیبیحالِ خراب منو، ها؟ مگه نم ینیبینامرِ مغرور دِ مگه نم ؟یکنیچرا تمومش نم ،یدِ لعنت-

 .. توروقرآن برگرداوشیها؟ برگرد س ،یچرا تنهام گذاشت

 .تنش بود، نگاه کردم یبرگشتم و به محمد که هنوز مشک .دیبه گوش رس اومد،یسمتم مکه به یدو مانند یهاقدم یصدا
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افتادم که  یروز ادی. میاز دستش داده بود ده،یکه ند یمادر ایبود،  اوردهیرو از تنش در ن یهنوز مشک اوشیبه سوگِ س دونستمینم

 دنیکه بدون د یمادر یرامادرمون کجاست. رفت؛ اما با خبر مرگش برگشت. اون روز دلم شکست ب دهیباالخره محمد گفت، فهم

 .درفته بو شهیهم یمن و محمد برا

 :گفت یکنارم زانو زد و عصب محمد

 قبرستون؟ یایب گهید دیها؟ مگه دکتر نگفت نبا ،یواسه چ نجایا یحالت دوباره اومد نیبا ا نازیآ -

 :زدم و به سنگ قبر اشاره کردم و گفتم یخندشین

 .شده بود شوهرم. خب دلم براش تنگ شِیاومدم پ -

 :گفتم یآلودمحمد دوختم و با لحن تلخ و غم ونیگر یهاآلودم رو به چشمبغض نگاه

 .دیکن غیسنگِ قبر رو ازم در نیا دیخوایخدا که خودش رو ازم گرفت، شما هم م -

 :گفت زدیمنفس که نفس یسمتمون اومد و در حالبه دیدویکه م یدر حال اسینزد.  یانداخت و حرف نییسرش رو پا محمد

 .خدابه مونیکشت ناز،یآ یوا -

قبلش رو نداشت و  یهاطنتیش گهینبودن. رهام د یو رهام قبل اسیاون  گهیو رهام، که پشت سرش بود، نگاه کردم. هردو د اسی به

 .نشد یاون عمارت قبل گهیعمارت د اوش،یهاش بود، نداشت. اصالً بعد از رفتنِ سمهمون لب شهیاون لبخند رو که هم اسی

عمارت  گرفت؛یجون م اوشیس یمحکم و جد یهاهاش با قدمها و پارکتو هواش با نفس زیآمتحکم یکه فضاش با حرفا یعمارت

 .نشد یقبل

 :بلند شدم و آروم گفتم نیزم یرو از

 .منتظرتونم نیمن تو ماش -

رو برام آوردن. باورم نشد. گفتم دروغ  اوشیمرگِ س اون روز افتادم که خبر ادیرهام راه افتادم.  نیسمتِ ماشبه یحرف چیهیب و

 !ستنمرده، زنده اوشیس ن،یگیم

 یا. جنازهاوشیس یسر جنازه یبا محمد دعواش شد و به زور من رو برد باال د،یحالِ بد من رو د یاما رهام وقت داد؛یاجازه نم محمد

 .اومدمیبهوش نم گهیکاش همون لحظه د یحال رفتم. ا از دم،یجنازه رو د یمشخص نبود؛ سوخته بود. وقت زشیچچیکه ه

 .دمیشنیمحمد و سرگرد رو نم یو حرفا اومدمیدوباره بد موقع بهوش نم کاش

 .بعد از رفتنِ مامورها، شهرام وارد عمارت شده دهید یاز اهال یکی»

 :گفت یازدهجانیبا لحن ه محمد
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 ممکنه اون جنازه متعلق به شهرام باشه؟ یعنی -

 :تکون داد و گفت یمتأسف سر رگردس

خرسند و بهداد  یآقا کهنیخرسنده. در ضمن قبل از ا یکه جنازه متعلق به آقا دهیمتاسفم جناب نامدار. اما تمام شواهد نشون م -

 .کنهیار مفر هاسیپل دنیگلوله هر دو مقتول رو به قتل رسونده و بعد از سوزندِن هر دو، قبل از رس هیرو بسوزونند، با  «یعل»

 :ناباورانه لب زد محمد

 اما چرا؟ -

 :داد و گفت رونیب ینفسش را به سخت سرگرد

 «.میفهمیم یما رو سردرگم کرده؛ ول یکه همه هیاتنها مسئله نیا -

 .فوت خیچشم دوختم و بعد به تار« خرسند امکیس». با غم به اسم ستادمیا رمردیسر قبر پ یباال

بلند رهام  یهاهیگر ینگذشته بود از رفتن رهام تو اتاق که صدا ساعتمیرهام خبر رو بهش داد. هنوز ن ش،اویروز بعد از س هی درست

 .دیچیتو فضا پ

 .و رفت اوردیطاقت ن د،یبود رفتنش. خبر مرگ فرزندِ بزرگش رو که شن راحت

 .... کاشمردمیخبر م دنیزمان با شنخان هم امکیس یمن جاش بودم. کاش من جا کاش

**** 

 ناز؟یآ -

لبم  یرو یآلود و سرخ بود. لبخند تلخدو ماه، اشک نیهاش مثل تمام ا. چشماسیرو از آسمون گرفتم و برگشتم به سمتِ  نگاهم

 :نشست و گفتم

 ؟یدلدار ینگو که اومد -

 :و گفت دیخند تلخ

 .نه -

 :کنارم اشاره کردم و گفتم یصندل به

 .نیبش -

 :گفت یآلودبغض یو به ماه تو آسمون انداخت. با صدانشست. نگاهش ر یصندل یرو کنارم

 .دوباره هوا سرد شد -
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 :زدم و آروم لب زدم یتلخ شخندِین

 .شبِ سرد -

 :گفت یآلودشکمم گذاشت و با لحن ملتمس و بغض یسمتم. نگاهش رو به شکمم دوخت و دستش رو رو برگشت

 اوش؟یس یذاریاگه پسر بود، اسمش رو م -

 :و پس زدم. از جام بلند شدم و گفتمدستش ر تیجد با

 !نه -

 :. با غم لب زدمدیم چکگونه یآروم رو یو قطره اشک دیم از بغض لرزهام دوخت. چونهآلود و پرعجزش رو به چشماشک نگاه

 !اسینمرده  اوشیس -

 :داد و لب زد رونیبا عجز نفسش رو ب اسی

 ...دوباره نازیآ -

 :خشم داد زدم با

باور کردم اون  د،یباورم شده، ها؟ فکر کرد کنم،یم هیگر یاون قبر لعنت یو باال رمیم دیفکر کرد ؟یها؟ دوباره چ س،ای یدوباره چ -

 منه، ها؟ اوشِیازش مشخص نبود، س یچیسوخته که ه یجنازه

 :زدم غیته دل ج از

بوده،  ونیهم در م ینفر چهارم هی یبوده و پااون جسدِ مرده، خود شهرام  دیکنیفکر نم درصدهیمن نمرده. چرا  اوشِیس اس،ینه  -

باال سرش  دیقبول کردم، شا دیمرده. اون قبر رو شا اوشیس دیداشته باشه، ها؟ به من نگ یو شهرام دشمن یکه با عل یها؟ نفر چهارم

 ...شه یاون جنازه دی. اون نمرده. شااوشیحرف بزنم؛ اما هنوزم مطمئن نشدم از رفتن س اوشیبا س

 .شد ریشهرام دستگ ز،نایآ -

 :قدم عقب رفتم و لب زدم هیزد، الل شدم. آروم  ادیبا فر اسیکه  یحرف با

 ؟یچ -

 :داد زد هیبا گر اسی

 .شد دایمرده، پ اوشیس یبه جا یکنیکه فکر م یشد. اون دایپ اوشینه؟ قاتل س ای یفهمی. منازیشد آ ریشهرام امروز صبح دستگ -

 .هام نقش بستبا لبخند جلو چشم اوشیس یزدم. چهره هیپشت سرم تک واریبه د جونیکم بسته شد. بکم هامچشم
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 .نشستم نیزم یرو حالیاما توان حرکت نداشتم. جون از پاهام رفت و ب دم؛یشنیرو م زدیکه صدام م اسینگران  یصدا

 .کنارم نشست د،یسرعت به سمتم دو. بهدیچیتو گوشم پ اسیکوتاه  غیج یصدا

 .اما توان حرف زدن نداشتم کردم؛یبزنم، نگاه م یتا حرف کردیو التماس م کردیم هیدل گرکه از ته اسیآلود و تار به اشک ینگاه با

 .گرفتیم شتریکه هرلحظه جون رو از تنم ب یاینی. سنگکردمیم ینیقلبم احساس سنگ ی. رودیچکیم مگونه یرو محابایب هاماشک

*** 

 کل یدانا

را درهم کرد و نگاهش را از سرم گرفت و به اطراف  شیها. اخمشدیقطرات سرم در سرش اکو م یرا آرام باز کرد. صدا شیهاچشم

 .ناآشنا بود شیخوِد اتاق برا یاتاق و حت لینگاه کرد. وسا

 هوشیب اسیکه در آغـ*ـوش  آوردیرا به خاطر م یااما تنها لحظه اورد؛یذهنش فشار آورد تا اتفاقات چند ساعت قبل را به خاطر ب به

 .شده بود

 .بلند شد شینشست. سوزن سُرم را درآورد و از جا شیدر جا یسختخورد و به یتکان

 .و باز شد دیپاشنه چرخ یزمان در روآرام به سمتِ در رفت که هم یهاقدم با

 :لب زد جیگ محمد دنیکم باال آورد. با دکه وارد شده بود گرفت و کم یشخص یهارا از کفش نگاهش

 محمد؟ -

 .اتاق شد و در را بست وارد

 .یمشخصه هنوز ضعف دار تدهیاز رنگ پر ؟یچرا بلند شد -

 :گفت حوصلهی. بدیکش رونیمحمد ب یهارا از حصار پنجه شیبازو نازیرا گرفت و به سمتِ تخت برگرداند که آ نازیآ یبازو

 کجاست؟ نجایخوبم محمد، تو بگو ا -

 :زد و گفت نازیآ یبه رو یلبخند

 .هاشیبه دور از عمارت و تلخ یاکلبه هی -

 :گفت ظیو با غ دیرا درهم کش شیهااخم

 نجا؟یا یمحمد؟ چرا منو از عمارت آورد یچ یعنی -

 :برگشت و گفت تیبا عصبان محمد
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 .یشیقطره آب مقطره یکه چه جور نمیبیخودم م یهاچون دارم به چشم -

 :گفت یو تلخ زیمسخرآمزد و با لحن ت یتلخ لبخند

 شم؟یقطره آب نمباشم، قطره نجایاگه ا یعنیآها؛  -

 .آره -

 !نه -

 .متعجب نگاهش کرد یالحظه یرا با تحکم و مصمم گفت که محمد برا« نه» چنان

 :سمت در اتاق رفت و گفترا از محمد گرفت، به ظشیو پر غ یعصب نگاه

 .عمارت گردمیمن برم -

 :و تحکم گفت تی. با جددیرساند و دستش را کش نازیش را به آچند قدم بلند خود با

 .نازیآ یرینم کجاچیتو ه -

 :برگشت و داد زد آلودغضب

 چرا؟ چرا نرم؟ -

 :تخت پرت کرد و گفت یاو را رو فتد،ین نازیشکم آ یتو یبچه یبرا یکه اتفاق یو آرام، جور دیدستش را کش محمد

 .گمیچون من م -

 .به محمد انداخت. نگاهش را از او گرفت و پشتش را به محمد کرد یلودآنگاه حرص نازیآ

 دهد،یرا م اوشیعطر س یخامش که اتاق سرتاسر بو الیخ نیلبش نشست، خودش هم به ا یرو یبسته شدن در اتاق لبخند تلخ با

 .دیخندیتلخ م

 .کرد را خفه اشهیهق گرو سرش را در بالشت پنهان کرد و هق دیتخت دراز کش یرو

 .کردیم هیو از ته دل گر دیکوبیرا به تخت و بالشت م یجانش به جانِ تخت افتاده بود، ضربات ممتدو کم فیظر یهامشت با

پرتاب کرد.  نیزم یرا رو لیحرکت تمام وسا کیحمله کرد و با  شیآرا زیم یبه سو زیآمتخت نشست. با حالت جنون یرو طاقتیب

 .را با عجز به زبان آورد اوشیاسم سزد و  یبلند غیاز ته دل ج

 .دیدر آغـ*ـوش کش د،یلرزیرا که به خود م نازیهراسان وارد اتاق شد و آ محمد

 .زد غی. با درد جدیکوبیمحمد م ی*ـنه و بازوهاـیرا بر س یدرپیپ یهاو مشت کردیآغـ*ـوش محمد تقال م در
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 .ادیب اوشیمحمد بگو س -

 :گفت یاگرفته ی. با صدادیچیمحمد در فضا پ یهق مردانههق ینفس افتاد. صدانفس به

 .یاریخودت رو از پا در م یتو روخدا. دار نازیآروم باش آ -

 :داد و لب زد رونیب یرا به سخت نفسش

 .طاقت ندارم محمد اوشیسی. من باوشیس -

 :گفت یبا لحن آرام محمد

 .بچه هم باش نی. توروخدا به فکر انازیوم باش. دراز بکش آ. تو آرادیب گمیم اوشی. به سادیب گمیم ناز،یباشه آ -

 نازیکرد که آ قیتزر نازیکه دکتر به او داده بود را به آ یبخشتخت خواباند و آرام یدر بدنش نمانده بود، رو یجان گریرا که د نازیآ

 .و خواب کشاند یخبریکم در عالم برا کم

 یتداع شیرا برا اوشیخاطرات س شیجایبه آن عمارت که جا نازیم اجازه نداده بود، آو محمد هنوز ه گذشتندیاز پس هم م روزها

 .برگردد کردیم

 .کم آرام شداما کم کرد؛یم یبدقلق لشیاوا

 .بهتر نشده بود نازیآ یِحالِ روح یاگذشته بود؛ اما ذره یاهفته دو

بود که با قطع شدن آهنگ،  رهیخ اوشیاز اشک، به قاب عکس س پُف کرده یآلود و چشماناشک یآشپزخانه نشسته بود. با نگاه کف

 :گذاشت و داد زد نیزم یقاب عکس را رو تیسرش را باال گرفت. با عصبان

 .کن play محمد اون آهنگ رو -

 .خودش تموم شد -

 .بشه ی. بذار دوباره پلیتو قطعش کرد یول دونمیم -

 .باشه -

 :از جا بلند شود. داد زد تیبا عصبان نازیشد آباعث  د،یچیکه در فضا پ یآهنگ یصدا و

 .محمد آهنگ رو قطع کن -

 !جان دلبر»

 جان دلبر خوشه دلم تو به

 جان دلبر میکشه منو چشات
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 شم آروم منو کن یکارهی

 «جان دلبر وقتشه حاال

 .رو بذار یمحمد! آهنگ قبل -

 .بلند به سمتِ سالن رفت یهامو با قد دیکوب زیم یبا حرص قاب عکس را رو د،یمحمد را که د سکوت

 هی خودم مال تو دل ای»

 کی بگو فقط میام من ای

 هی ببینمت دارم دوس

 «جان دلبر

 .نثارش کرد. سمتِ دستگاه رفت «یشعوریب» رلبیمحمد، با حرص ز یخال یجا دنیسالن شد. با د وارد

 .تنش افتاد یرو یاهیزمان سابرد که هم شیشد و دستش را پ خم

قدم عقب رفت. قلبش به تپش  کیزد و  یبلند غیج شیروشخص روبه دنیضرب برگشت. با ددستش نشست، به یرو که یدست

 .کردیپوشانده بود، نگاه م یکه صورتش را با نقاب مشک یعقب رفت و به مرد گریقدم د کیزده افتاد. وحشت

 :فرو برد. آرام لب زد یرا به سخت شیگلو آب

 ؟یهست یتو ک -

 :قدم جلو آمد. با ترس نگاهش را به اطراف گرداند و داد زد کیب رفت که مرد قدم عق کی

 !محمد! محمد -

 :گفت یاش با فاصله گرفت و با لحن ملتمس*ـنهـیس یرا جلو دستانش

 ها؟ ،یهست یبه من نداشته باش. اص... اصالً..تو ک یجلو. توروخدا کار این -

 .آهنگ گم شد یصدا نِیزد که در ب یخراشگوش غیزده جت. وحشتبرداش زیقدم عقب رفت که مرد به سمتش خ کی

 .تا خود را از دستِ مرد رها کند کردیدار محکم گرفته شده بود، تقال متوسط مرد نقاب شیکه بازوها یحال در

 ...ی. تو کیولم کن عوض -

 :نفسش قطع شد. آرام و ناباورانه لب زد بارهکی. به ستادیرنگ مرد شد و از حرکت ا یاقهوه یهاچشم خِیچند لحظه م یبرا نگاهش

 اوش؟یس -
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داشت، زد و او را عقب فرستاد.  اوشیبه چشمان س یبیرنگش شباهت عج یاکه چشمان قهوه یمرد ی*ـنهـیرا به تخت س دستش

 .مرد مسخ شد. عقب رفت

 .مانش را بست و آرام نقاب را برداشتنقاب زد، چش ینقاب مرد برد، دستش را به گوشه یلرزانش را به سو یهادست نازیآ

 .کامل نقاب را برنداشته بود که در آغـ*ـوش مرد گرفتار شد هنوز

 :آرام زمزمه کرد رلبی. زدیچیپ اشینیدر ب ییعطرِ آشنا یبو

 .اوشیس -

 :گفت زدهجانیه ییمرد را پس زد و با صدا طاقتیب

 اوش؟یس -

 :دیچیدر گوشش پ یمحکم و پراحساس یصدا فتد،یمرد ب ینگاهش به چهره نازیاز آنکه آ قبل

 اوش؟یجانِ س -

 :گفت زدهجانیو ه دیدوم را بلندتر کش غیشد. ج رهیبود، خ ستادهیا شیروکه روبه یاوشیزد و به س جانیه یاز رو یبلند غیج

 !اوشیس -

 :فتنشسته بود گ شیکه در گلو یقاب کرد. با بغض اوشیلرزانش را دو طرف صورتِ س یهادست و

 مگه نه؟ نم،یبیخواب نم -

 .ندیبیبرسد که خواب نم نیقیبه  نازینشست که باعث شد، آ اوشیلب س یرو یکج لبخند

بود که نفسش و  دهیکه حال فهم یدر آغـ*ـوش مرد بارنیو ا دیرا سخت در آغـ*ـوش کش اوشیو س دیخود را جلو کش طاقتیب

 .را سر داد هیبلند گر یابا صد یخوش یست، از روبه او بسته اشیزندگ

*** 

 .رها شد نیزم یاز دستش به رو یبگذارد که اشتباه زیم یآب را رو وانیخم شد تا ل رد،یبگ اوشیس ینگاهش را از چهره آنکهیب

خود را در آغـ*ـوش  طاقتینگاه کرد. ب نازینگران به آ اوشی. سردیبگ اوشیهم باعث نشد، نگاهش را از س وانیشکستن ل یصدا

 :زمزمه کرد یآلودلرزان و بغض یانداخت. با صدا اوشیس

 .اوشینرو س گهید -

 نازیبلند شد و دستانش را دور کمرِ آ شیبود، از جا نازیکه در آغـ*ـوش آ یلبش نشاند. در همان حال یرو یلبخند تلخ اوشیس

 .حـ*ـلقه کرد
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 :کرد و آرام زمزمه کرد کینزد نازیرا به گوشِ آ سرش

 .ذارمینمتنهات  گهید -

 یهادستانش را دور شانه یرا با لـ*ـذت بست و حـ*ـلقه شیهانشاند. چشم اوشیس یپهن و مردانه یهاشانه یرا به رو سرش

 .تر کردمحکم اوشیس

*** 

 نازیآ

 

عطر  یبوو  اوشیآغـ*ـوش س یگرما نیتنگِ افرستادم. آخ که چقدر دل هیعطر تنش رو با لـ*ـذت به ر یو بو دمیکش یقیعم نفس

 !کردیمن رو مسـ*ـتِ خودش م شهیتنش بودم که هم

 رونیزدم، از آغـ*ـوشش ب اوشیس ینهیتو گلوم نشسته بود رو به زور فرو خوردم. دستم رو به سـ*ـ یکه از فرط خوشحال یبغض

 .اومدم

 :گفتم یلودآلرزون و بغض ینگاه کردم. آروم با صدا اوشیکه تو نگاهم نشسته بود، به س یآن یخوردل با

 افتاد؟ یاون شبه چه اتفاق اوش؟یس یکجا بود -

م سُر خورد، پس گونه یرو که رو ی. هر دو دستش رو دور صورتم قاب کرد و با انگشت شستش قطره اشکدیرو تو هم کش ابروهاش

 :گفت تیزد و با جد

 .نکن هیگر گهی. دنازینکن آ هیگر -

 :گفتم کنهیادرش گله مکه به م یابه بچه هیشب یو لحن تیمظلوم با

 .کردم هیگر یلیخ یتو نبود -

 .م زدگونه یرو ینرم یلبش نشست. سرش رو خم کرد و بـ*ـوسه یگوشه یکج لبخند

 :براش، گفت رفتیکه دلم ضعف م یلحن با

 خانوم؟ هیواسه چ هیاما من االن هستم. گر -

 اوش؟یس -

 بله؟ -

 :و دوباره صداش زدم دمیرو تو هم کش هاماخم



 

 
445 

 !اوشیس -

دست راستش دراز شد و  یپام گذاشت، رو ی. سرش رو رودیمبل دراز کش یمبل، خودش هم رو ی. نشوندم گوشهدیرو کش دستم

 هاش رو دور کـمرم حـ*ـلقه کرددست

 :آروم گفت و

 بگو؟-

 :حرص آروم زدم تو سرش و گفتم با

 .نکن تیاذ اوشیس -

هام عقب برد، نگاهش رو باال گرفت و تو چشم دیلحظه مکث کرد. سرش رو با تردرو به شکمم چسبوند. حس کردم واسه چند سرش

 .نگاه کرد دیپر از شک و ترد یبا نگاه

نه و تنها با شک  ایکنه که حامله هستم  دایپ نیقی اوشینبود که س ادیقدر زاون شیبرآمدگ یشکمم شد؛ ول یبرآمدگ یمتوجه دمیفهم

 :بلند شد و نشست. آروم لب زد طاقتی. بندگردویمن و شکمم م نینگاهش را ب

 ...تو نازیآ -

رو بهش  میکه خبر حاملگ یالحظه رو داشتم. لحظه نیلبم نشست. آخ که چقدر انتظار ا یرو یقیحرفش رو ادامه نداد. لبخند عم و

 .نمیالعملش رو بببدهم و عکس

شکمم  یمبل بود، تو دست گرفتم و آروم رو یرو که رو اوشیجلو بردم و دست س د،یلرزیو ذوق م جانیرو که از زور ه هامدست

 .گذاشتم

بشه.  ترقیباعث شد، لبخندم عم نینشست رو حس کردم و هم اوشیس یهاتو چشم یکه به طور آن جانیاز ه یحرکتم برق نیا با

 :گفتم دیلرزیم جانیکه از ه ییآروم با صدا

 ...من اوش،یوقته منتظرم بهت بگم. س یلیخ -

 اوشی. دست سدیم چکگونه یهام رواز چشم یقطره اشک یرارادیچشم دوختم. غ اوشیس طاقتیکردم و به نگاه منتظر و ب تسکو

 :دیچیدار و لرزونش تو گوشم پخش ی. صدادیشکمم کش یگونه روو نوازش دشیکش رونیدستم ب ریخورد و از ز یشکمم تکون یرو

 ؟یاتو حامله -

 مثبت تکون دادم یبه نشونه یرو مهمون خودشون کرده بودن، سر یقیکه لبخند عم ییهابتار و خندون و ل ینگاه با

آرومش تو  یبه کنار گوشم زد. صدا یا. بوسـ*ـهدیو من رو در آغـ*ـوش کش دیبازوم رو کش یطاقتیبا حالت خشن و ب اوشیس که

 :دیچیگوشم پ



 

 
446 

 .خدا رو شکر که دارمت -

 :زدم و دم گوشش زمزمه کردمرو دور گردنش حـ*ـلقه  هامدست

 .ی. خوبه که نرفتیخوبه که هست -

 :هاش رو قاب صورتم کرد و گفتصورتم رو پس زد، دست یتو یلرزون موها یهارفت. با دست عقب

 برم؟ ییجا تونمیمگه من م ،یتو هست یوقت ناز؟یآخه من کجا برم آ -

 :مهربونش رو به شکمم دوخت و آروم زمزمه کرد نگاه

 ...بچه نین هم که ااال -

 :و گفتم دمیتو حرفش پر طاقتیب

 !یاز خوش فتمیپس م ،ینیبیم هویحرف زدنت رو ندارم،  جورنیا ی. من جنبهبسه اوش،یس یآ -

 :رو گرفتم و بلند شدم دستش

 .یکه برگشت میباال به محمد بگ میپاشو، پاشو بر -

 :به گردنم زد و گفت یا. بـ*ـوسهو از پشت بغـ*ـلم کرد دیقدم رفتم که دستم رو کش هی

 .دونهیمحمد خودش م -

 :رو به سمتش گرفتم و بلند گفتم رخممین متعجب

 ؟یاز ک ؟یچ -

 :گفتم یرو از دور شکمم باز کردم و برگشتم سمتش. با لحن متعجب هاشدست

 دونه؟یم یک گهیچرا نگفت؟ واقعاً که! دمن چقدر حالم بده، پس  دیبه من نگفت؟ اون که د یزیپس چرا چ دونه؟یواقعاً محمد م -

 ...حتم

 :گفت یابروهاش نشسته بود. آروم و جد ونیم یزیلبم، سکوت کردم. اخم ر یش رونشستن انگشت اشاره با

 .بدم رو جوابت تا بپرس الٔ  سو یکییکی ر،ینفس بگ کمهی

 :گفتم ظیکنارش رد شدم، نشستم رو مبل و با غ از

 .تا بپرسم نیپس بش -

 :باال انداخت و گفت ییبه سمتم، ابرو دیپا چرخ یپاشنه یرو
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 .باشه -

 :رو مبل و ادامه داد نشست

 .بپرس -

 افتاد؟ یاون شب چه اتفاق -

. فتادهین یندیخوشا ادیمشخص بود که اون شب اتفاقات ز شیتو هم و نگاه جد یهادوخت. از اخم نیکف زم یهارو به پارکت نگاهش

 .ش مشخص بوددرهم گره شده یهاحالتش از مشت نیو ا کردینگار داشت خودش رو آروم مچند لحظه سکوت کرد، ا

 .اومدم رونیو محکمش از فکر ب یجد یافکار بودم که با صدا نیهم تو

 اینا نداشت، حرکت کنه و  گهیقدر که دانداختمش رو کاناپه، زدمش. اون من،یرو دست بسته آوردم تو نش یکه رفتن، عل هاسیپل -

. قصد زدیو به نفرتم دامن م دیچیپیمامانم تو گوشم م یهاو التماس هاغیج یهام رو گرفته بود. صداچشم یناله کنه. خون جلو یحت

 ...بزنم که خواستمیاسلحه رو در آوردم و گرفتم سمتش. م ماکشتنش رو نداشتم؛ ا

*** 

 کل یدانا

 «به عقب برگشت»

 

 کیآن روز و شل یرا که از اشک پر شده بود، بست. صحنه شیهاماده به کارش کرد. چشمگرفت و آ یرا درست سمتِ عل اسلحه

 .دیچیمادرش در گوشش پ یبه سو یعل یاسلحه

 یلوله یزمان سردماشه گذاشت. هم یاش را روسُر خورد. انگشت اشاره شیهاگونه یبر رو شیهامژه یالاز البه یاشک سمج قطره

گلوله  کیشل یصدا ند،یبرگردد و شخص کنارش را بب کهنیرا باز کرد و قبل از ا شیهاحس کرد. چشم اشقهیشق یرا بر رو یااسلحه

 .افتاد نیبرزم شیپا یجلو یپسرک جانیو جسم ب دیچیدر فضا پ

 .سر بلند کرد شد،یم کیکه نزد ییهاقدم یقدم عقب رفت. با صدا کی سرعتبه

 :عقب رفت. آرام لب زد یگرید ناباورانه قدم شیروشخصِ روبه دنید با

 ا؟یدر -

به نگاه متعجب و  توجهیانداخت و ب یجان داده بود، نظر اوشیس یکه کنارِ پا یو پسرک یآلودش به علو نفرت یبا آن نگاه آب ایدر

 :درهمش، داد زد یهااخم

 .نمیبب دیایافشار. ب م،یرح -
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 :انداخت و گفت اوشیبه س یانهیدرهم رفت. افشار نگاه پرک رشتیب شیهاافشار که وارد سالن شد، اخم دنیبا د اوشیس

 م؟یخانوم چکارش کن -

 :دوخت و گفت اوشیرا به س اشتوزانهنهیسرش را برگرداند. نگاه ک ایدر

 .نیتو ماش دشیببر -

اسلحه را به سرعت از  زد. اوشیس یبر چانه یمشت محکم د،یایبه خودش ب اوشیآمد و تا س اوشیبلند به سمتِ س یهابا قدم افشار

 .و هردو دستش را پشت سرش قالب کرد دیدستش کش

 :با خشم داد زد اوشیس

 .ولم کن ؟یکنیم یچه غلط وون،یح یهو -

 :زد و گفت یپوزخند ایو افشار خود را رها کند. در میتا از دستِ رح کردیم تقال

 .دارم براش شی، نماوپاش رو ببندکن دهنش و دست دایپ یزیچ هی مینظرم عوض شد. رح -

 .را محکم بر دهانش زد یرا بست و چسب شیوپادست اوش،یس یاز تقالها اریآورد و با تالش بس یبه سرعت اطاعت کرد. طناب میرح

 .خارج نشد شیاز گلو یزیچ یاخفه یدوخت و داد زد که جز صدا ایآلودش را به درنگاه غضب اوشیس

 .بود، برگشت لیو نگاهش به اسماع دیلرزیکه از ترس به خودش م یتِ علگرفت و به سم اوشینگاهش را از س ایدر

 زیگرفت و تمسخر آم شیهاپنجه انیآلودش را مفک خون انهیآمد. کنارش زانو زد، وحش یمحکم و بلند به سمتِ عل یهابا قدم ایدر

 :گفت

 .سرت آوردا ییخوب بال اوشیخوشم اومد. س -

 :آلود گفتنفرت یو لحن توزنهیک یزد. با نگاه یدر گوشِ عل یمحکم یلیدستش را باال برد و س هوایب و

 ادته؟یاومد سراغت، آره؟ اون شب رو  یچ یبرا یدونی. مشرفیب یکتک خورت ملسه عمو -

 :اشاره کرد و گفت یاسلحه به عل با

 .و تارا لیتو، اسماع -

 :زد داد

که  دیکرد دشیشرف و تهد یب لیاسماع نیبا ا نشیبود دهی**. درخویشه زب دینه؟ اون شب که خواهرم رو مجبور کرد ای ادتهی -

 .نیگیرو انجام نده، به بابام م نیخوایکه م یاگه کار
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 :زد غیج یآلودبغض یتر زد و با صدارا محکم یبعد یلیس

 دیکرد یکار هی*ـوس، نامـیب نیا از خودت و تریاون دختر عوض ی. با نقشهیمن چشم داشت یساله19مگه نه؟ تو به ترالنِ  ادتهی -

 ...بشه و بعد لیترالن عاشقِ اسماع

 :بلند شد و گفت شیاز جا زیآمرا ادامه نداد. با حالت جنون حرفش

زد رو  یدست به خودکش ایخاطر شما عوض. امشب وقتشه انتقام خون ترالن رو که بهیمنِ با تو، عل حسابِهیاما امشب وقتِ تصف -

 االن تارا کجاست؟ یدونیم ی. راسترمیبگ

 :باال آورد و گفت5 یکرد. دستش را به نشانه یطانیش یاخنده

 .رانیکشوندمشون ا یتا عرب که به هزار زحمت از دب5 شِیپ -

 :زد و گفت یاخندهانداخت. تک لی. نگاهش را به اسماعدیدوباره خند و

 .طفلکم که رفت تو گور مادرش نیا -

 یبرگشت. لوله کردینگاهش م دیسف ییرووزده با رنگکه وحشت یبه سمتِ عل هوایکه ب دیخودش خند یمعنیخودش به حرفِ ب و

 :گرفت و گفت یاسلحه را سمتِ عل

 .سوزونمتیو بعد م کشمتی،اول م ستی. اما چون دلم از سنگ نیکه قراره برات درست کنم، بسوز یشیتو آت دیاما تو... تو با -

 :گفت جانیاشاره کرد. آرام با ه اوشیزد و به س یچشمک

 .عشقم رو با خودم ببرم خوامیآخه م -

 .زد اشیشانیرا درست وسط پ یبعد یکرد. گلوله کیشل یحرفش، به سمتِ قلبِ عل انیبا پا زمانهم

زد.  یعل جانیجسم ببه  یلبخند روزمندانهیپ اینباشد. در ایدر یهایکاررا بست تا شاهد کثافت شیهادرهم چشم یهابا اخم اوشیس

 :عقب رفت و با تحکم رو به افشار گفت

 .دی. آخرش هم هردو رو بسوزونلیاسماع کهیمرت نیو بپوشون به ا اریرو در ب اوشیس یهابزن. قبلش لباس شیهردو رو آت -

 :و گفت دیخند

 «.میکن یبازشیآت کمهی -

*** 

 نازیآ
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 :دمیزده پرسشد. وحشت خیمو به تنم س اوشیس یحرفا دنیشن با

 سرِ تو آوردن؟ ییچه بال -

 :زد و گفت یلبخند تلخ اوشیس

که بعد  یاو اون جسد سوخته یتو بود هامینگران. تموم دلفتهیب یاونجا کجاست و قراره چه اتفاق دونستمیمنو با خودشون بردن. نم -

 .رنیگیم لیمطمئن بودم، از اسماع بود که یاِاِنیتست د هی میمنم. تموم دلخوش کردنیاز اون شب، همه فکر م

 :و گفتم دمیحرفش پر تو

 ...از اون جنازه و بابات گرفت یاِاِنی. تست دمیگرفت -

 :بردم. ناباورانه لب زدم زیچبه همه یپ اوشیساکت شدم. از نگاه س بارههی به

 !نه -

 :گفت یدارگرفته و خش یانداخت و با صدا نییرو پا سرش

 دونم؛یاسم اون زن رو نم ی. حتکردهیم انـتیفروخته، بلکه از اولش به مامانم خــ ـ یبابا نه تنها مامان رو به عل دم،یماونجا بود که فه -

. دمیبر یچ. از همهدمیفهم یبابام به مادرمه. داغون شدم، وقت انـتِیمنه که متأسفانه حاصلِ خــ ـ یبرادر ناتن لیکه اسماع دمیفقط فهم

که محکوم بود  یای. درست شده بودم، مثل زندانشدیواسم درست کرده بود، فرار کنم؛ اما نم ایکه در یتا از زندان زدمیم یبه هر در

نفر نگهبان و  10اونم با  ،یبرم هواخور تونستمیساعت م2 ی. روزیاپنجره یبود، بدون حت واریطرفش د4اتاق که  هی. تو یبه انفراد

 .... مدام اسمِ ترالن رو زبونش بود وشدیم وونهید از قبل شتریب رروزکه ه ایخودِ در

 :ادامه داد یمکث کوتاه با

که حدسم درست بود  دمیشن ایعمارت. تا سه روز قبل که از زبونِ در یبه فکرت بودم. به فکر تو و اهال شهیتموم اون دوماه، هر ثان -

من دق  یاز دور یتو دار گفتیو م دیخندیها اومده بود تو اتاقم. مبار اول تن یزده بود به سرش. برامُردم. جنون دیکنیو شما فکر م

. قلبِ ارهیبه سرِ من م ییداره چه بال دیفهمیحرفا رو که زد، نم نی. ایدیسنگ قبر دراز کش یتو قبرستون که رو دتتید ت. گفیکنیم

مکث  یالحظه یرو جا گذاشته بود تو اتاق. بدون حت شیگوش یرفته بود؛ ول رونیب ام،یکرد؛ اما تا به خودم ب ترطاقتیرو ب طاقتمیب

هاش رو بذاره ذوق و اشک جان،یکه ه نیرهام رو وادار کردم به سکوت و ا ،یبه چه سخت دونهیخدا م فقطرهام رو گرفتم.  یشماره

 .دنبالم ادیو ب رهیط رو بگرد خ عیداخل و دوباره برگردم به همون دوماه. از رهام خواستم سر ادیب یکس دمیترسیبعد. م یبرا

 :وحشت گفتم با

 .دیفتیم ریجور که گتنها؟ اون یوا -

 :نشست، تازه متوجه حرفم شدم. با خنده گفتم اوشیلبِ س یکه رو یلبخند محو با
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 تنها اومد؟ نه،یمنظورم ا یعنی -

 :سرم زد و گفت یروبه  یا. بـ*ـوسهدیرو دور بازوهام حـ*ـلقه کرد و من رو تو بغـ*ـل خودش کش هاشدست

 .میفتادین رینه گ -

 .که وارد خونه شده دهیشهرام رو د یاز اهال یکیگفت که  سیپل ؟یپس شهرام چ یاِ راست -

 :برم عقب که اجازه نداد و گفت خواستم

شدن، خودش رو  همه بهش مشکوک فهمه،ی. بعدش هم که مکنهیفرار م نه،یبیاوضاع رو م یاومد داخل که وقت ایشهرام بعد از در -

 .کنهیوگور مگم

 :دمیرو عقب بردم. متعجب پرس سرم

 بگه؟ ومدیوا خب چرا ن -

 :داد و گفت رونیب یرو به سخت نفسش

 .حرفش رو باور نکنه یکس دیترس دی. شادونمینم -

 :لبم گذاشت و آروم گفت یش رو روبزنم که انگشت اشاره یحرف خواستم

 .میو فراموش کن ایرو ب های. اون سختمکنی فراموش بذار. پرسن الٔ  سو گهید ناز،ی! بسه آسیه -

 :گفتم آروم

 ...یاون همه تلخ شه؟یمگه م -

 :گفت زیآمآرام و تحکم یم گذاشت. سرم رو باال گرفتم. با لحنچونه ریش رو نرم زاشاره انگشت

 !میکنیفراموش م -

 .رو به حالت فکر کردن غنچه کردم هاملب

 .کنماوم، بذار فکر  -

 :گفتم ظیمبل بلند شدم، دست به کمـ*ـر زدم و با غ ینه باال انداختم. از رو یبه نشونه ییابرو

 .کنمیتا حسابِ رهام و محمد رو نرسم که چرا زودتر بهم نگفتن، فراموش نم -

 :گفت یلحن آرام و پر احساس با

 .یدلبرتر شد یلیو خ نازیآ یپرتر شد ُیخاطر حاملگبه -
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 :رو جلوش گرفتم و گفتم دمیهام رو تو هم کردم، انگشت تهداخم عیاما سر شد؛یباز مداشت  شمین

 .یحرفا خرم کن نینکن با ا یاصالً، اصالً سع -

 :خودش رو گرفت و گفت یجلو شهیگرفت؛ اما مثل هم شخنده

 .یطرب نشمض شتریکه ب یتو نفهم ومدم،ین رونیتا من کامل از اون خونه ب خواستنیم هاچارهیآخه ب -

 ؟یکرد داینجات پ یمگه ک -

 .شبید -

 :حرص گفتم با

 ...نداره. من یباشه، ربط -

 :بلند شد اسیو نگران  یعصب یدر رو گرفتن که صدا یباز شدن در کلبه، حرفم رو قطع کردم. محمد و رهام وارد شدن. جلو یصدا با

 ا؟برم داخل. اصالً شما چه مرگتونه، ه خوامیکنار؟ م دیبر شهیم -

 :ادامه داد یآلودبغض یبا صدا و

 اومده؟ نازیسرِ آ یینکنه بال -

 .رهام و محمد رو کنار زد و وارد شد اسیزمان قدم جلو رفت که هم هی اوشیس

 :هاش گشاد شد. ناباورانه لب زدچشم هیافتاد، در عرض چند ثان اوشیکه به س نگاهش

 اوش؟یس -

و به  دیکش یخراشگوش غیکه ج قتهیحق اوشیصحنه و س نی، افتاد؛ انگار باورش شد که ارو لبم بود یقیبه من که لبخند عم نگاهش

مبل  یدستش رو به دسته هیحفظ تعادل خودش،  یبرا اوشیانداخت که س اوشی. چنان خودش رو تو بغـ*ـل سدیدو اوشیسمتِ س

 .اس حـ*ـلقه کردیرو دور کـ*ـمر  شگهیگرفت و دست د

 :زمزمه کرد یآلودبغض یشد و با صدا قیدق اوشیس یآلود به چهرهاشک یعقب رفت. با نگاه اسی

 مگه نه؟ نمیبی! خواب نماوشیس شهیباورم نم -

 :گفت ی. با مهربوندشیبه روش زد و در آغـ*ـوش کش یلبخند مهربون اوشیس

 .رمینم ییجا گهیقربونت برم. من برگشتم، اومدم و د ینیبیخواب نم -
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که حس  کردمیروم نگاه مو ذوق به صحنه روبه یپر از خوش یجا داد. با نگاه اوشیتو آغـ*ـوش س شتریو بهق زد و خودش ر اسی

 .خورد یتو شکمم تکون یکردم بچه

 .کیشکمم گذاشتم که دوباره همون تکون کوچ یانداختم. دستم رو رو نییشک نگاهم رو پا با

 .رو صدا زدم اوشیزدم و س یبلند غیج جانیزور ه از

 .کردم . به شکمم اشارهدمیپریم نییو پا البا

 .زده سمتم برگشتنچهار نفرشون وحشت هر

 .اوشی. ساوشیس -

 :گفت یبلند و نگران یبرداشت سمتم. با صدا زیرو از خودش دور کرد و خ اسیسرعت  به

 ناز؟یشده آ یچ -

 :نفس افتاده بودم گفتمکه به نفس یحال در

 .بچه -

 جانیکه از ه ییشکمم گذاشتم. با صدا یبزنه که دستش رو گرفتم و رو یتر شد. لب از لب باز کرد تا حرفدر نگاهش پررنگ ینگران

 :گفتم دیلرزیم

 .خورهیداره تکون م اوش،یس نیبب -

 .خورد یشکمم، بچه تکون یرو اوشیزمان با نشستن دستِ سهم و

 :بچگونه گفتم یذوق با

 !یدید -

 شکمم گذاشت یرو رو شگهیبود. دست د رهیبه شکمم خ زدهنجایمهربون و ه یبا نگاه اوشیس

 :سمتم، کنار پام زانو زد و گفت دیزده دوذوق اسی که

 .نمیکو، کو؟ منم بب -

 .شکمم گذاشت یهاش رو رورو پس زد و دست اوشیس دستِ

 :گرفته گفت یبا حال اسینخورد.  یتکون گهیم خسته شد؛ چون دانگار بچه اما

 ؟شد یاِ پس چ -
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 :با خنده گفت محمد

 .دهیمن قر م یحتماً تو رو دوست نداره. برو کنار مطمئنم برا -

 :به محمد زد و گفت یایخنده. رهام با خنده پس گردن ریز میزد اسیحرفش من و  نیا با

 .کشتتی. بفهمه مهیحاال بچه رو رقاص نکن که پدرش بد آدم نچسب نیاز هم -

 .نثارش کرد «یشعوریب»به رهام انداخت و  ینگاه د،یخندینده؛ اما نمخ یبرا رفتیهاش مکه لب اوشیس

 :کنارم گفت نشستیکه م یدر حال محمد

 .میسازیم یجور هیبا پدرش  -

 :گفت یطبعشکمم گذاشت. با لحن جالب و شوخ یدستش رو رو و

 !خورهیماهشه، چه زود داره تکون م4بچه  نیا نازیآ گمیجان، قر بده. م ییقر بده دا -

 :گفتم آروم

 .ماه هست که سه ماهِ اول رو خبر نداشتم، حامله هستم 5 -

 .دیشکمم کش ینزد و با دقت دستش رو رو یحرف محمد

نگاهش  یزیکه با لبخند تمسخرآم اسیسرش رو باال گرفت و به  یعیوا رفته و ضا یافهینشد و با ق دشیعا یچیکه گذشت، ه کمهی

 انداخت ینظر کرد،یم

 :گفت یآروم و جد هوی و

 .دیحتماً خواب -

 .زد یهم سرش رو تکون داد و لبخند اوشیس یمون بلند شد. حتهمه یخنده یلحنش جالب بود که صدا انقدر

 :با خنده گفت اسی

 گه؟ید یگفتیم یچ ،یگفتیرو نم نیا -

 :گفت اوشیرو به س دیقدم جلو اومد و با ترد هی رهام

 اجازه هست؟ -

 .رو نشون داد تشیم حـ*ـلقه کرد و با باز و بسته کردنِ چشم، رضادور شونهدستش رو  اوشیس

 شکمم گذاشت یبه روم زد و آروم دستش رو رو یلبخند رهام
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سرش رو باال گرفت  زدهجانی. هدمیرهام د یهاخورد که به وضوح درخشش رو تو چشم یکیبچه تکون کوچ یباوررقابلیبه طور غ که

 :و گفت

 .تکون خورد -

 :بلند گفتن اسیو  محمد

 !دروغ نگو -

 .به جون خودم -

 :خنده گفتم با

 .مادر شوهرت دوسِت داره رهام -

 :سرش رو باال گرفت و گفت یبا حالت باحال محمد

 منظورت مادر کوکبه؟ -

 .دمیشنیم« خان» ای« آقا»بار اول بود که اسم محمد رو بدون  یاما برا زد؛یکه محمد رو صدا م دمیرو شن اسی یآروم و تشرگونه یصدا

 :برگشتم. رهام با حرص نگاهم کرد و گفت اسیبه سمتِ  متعجب

 ؟یبهش گفت یرفت ناز،یآ ینامرد یلیخ -

 :بهم انداخت که مجبور شدم بگم یسرش رو باال گرفت و نگاه ملتمس اسی

 .دیاز دهنم پر -

 :بهم رفت و گفت یچپرهام چپ که

 ریز یزدیم ،یشدیم داریتا ب ،یساعت هم بهوش نبود4دوماه سر هم  نیاصالً تو، تو ا د؟ینت پراز ده یدراز ریموضوع به اون د -

 .هوشیو دوباره ب هیگر

 :دیکه رنگ به رو نداشت انداخت و با شک پرس اسینگاه مشکوکش رو به  و

 ؟یتو گفت اسی -

 :گفت تیو با جد دیکه تا االن ساکت بود، ابروهاش رو تو هم کش اوشیس

 کنه؟ فیمحمد تعر یرو برا یموضوع نیهمچ دیچرا با اسی -

 :انداخت و آروم گفت اسیبه  ینگاه کوتاه محمد
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 .نگفت، خودِ کوکب گفت اسی -

 :با خنده اضافه کرد و

 .یداده بود، تو رهام ریتو روستا گ روزید -

 :تکون داد و گفت یبا خنده سر رهام

 .بابا سوونهید -

 :آروم گفت مبل بلند شد، یاز رو اوشیس

 .ایلحظه ب هی نازیآ -

 .شده بود یهاش تو هم بود و دوباره جدرو باال گرفتم. اخم سرم

 .به روش زدم و دستم رو تو دستش گذاشتم یبرگشت سمتم و دستش رو به سمتم گرفت. لبخند اوشیرو بستم. س در

 اس،یعطر گلِ  یسبز و بو یراف پر از درخت بود. فضا. اطمیکلبه بود رفت یروکه درست روبه یابا هم به سمتِ رود خونه قدمهم

 .دادیرو به آب رودخونه م یبخشکه موج لـ*ـذت یشُرشُر آب رودخونه و باد یصدا

 .حـ*ـلقه کردم اوشیس یهام رو با لـ*ـذت بستم و دستم رو دورِ بازو. چشممیستادیهم ا کنار

 اوش؟یس -

 بله؟ -

 :گفتم یآلودبه صورتش زدم و با لحن حرص یا. آروم ضربهکامالً حسم رو پروند« بله»گفتن  با

 .بله نه، بگو جانم -

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 .گمیرو تو زمان خاص خودش م یزینه، من هر چ -

 :ش زدم و گفتمبه شونه یام گرفت. ضربهحرفش خنده از

 باره، نه؟ کی یتو سال یزمان خاص برا -

 .یبریو دل م یشیم طونیتو ش یوقت یعنینه، زمان خاص؛  -

 یکه افتاد رو شنهیسـ*ـ یزدم رو هوایمطمئن بشم. برگشتم سمتش و ب یحرفش سر برگردوندم سمتِ کلبه تا از نبود کس نیا با

 :گفتم طنتیش انداختم و با ش*ـنهـیس یرو رو متنهمیبهش بدم، ن یکار یاجازه کهنی. بدون انیزم
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 مثلِ االن؟ -

 :گردنم گذاشت و گفت رو پشت دستش

 .االن نیهم -

 . ...فاصله داد و نیرو از زم سرش

ش بردم که وسط راه دستم رو گونه به سمتِ گونهگردنش آروم و نـ*ـوازش یکردم. دستم رو از رو شیرو بستم و همراه هامچشم

 .شنهیسـ*ـ یتو دستش گرفت و گذاشت رو

 ؟ینین یاونم جلو 18+ یکارا -

انداختم و لبم رو  نییزده سرم رو پابود، خجالت ستادهیمحمد که با سه قدم فاصله از ما ا دنیفتم. برگشتم، با دسرعت عقب ر به

 :زد و رو به محمد گفت نیپشت کـ*ـمرش به زم یهاش رو روسر جاش نشست و دست اوشی. سدمیگز

 ...ینگرفت ادیتو  -

 :و گفت دیتو حرفش پر طنتیبا ش محمد

 .خودشون رو جمع کنن کردن،یبد بد م یاگه دوتا عاشق داشتن کارا اناًیشدم، در بزنم که اح عتیوارد طب یکه وقت ؟ینگرفتم چ ادی -

 :گفت یواررتیو ح دهیبهش رفت و با لحن کش یچپچپ اوشیس

 !ییپررو یلیخ -

 :خم شد و گفت کمهیش گذاشت و به حالت احترام *ـنهـیس یدستش رو رو محمد

 .میما چاکر -

 :من اشاره کرد و ادامه داد به

 !میریخواهرمون رو قرض بگ نیا قهیدو د شهیفقط اگه م -

م رو دستم رو گرفت و کشوند سمتِ خودش. گونه هوایباال انداخت. خواستم بلند شدم که ب یاانداختم که شونه ینگاه اوشیس به

 :و مهربون گفت دیبـ*ـوس

 .مواظب خودت باش -

 :و گفتم به روش زدم یقیعم لبخند

 ...طورنیچشم. تو هم هم -
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 :محمد

 .کجا برن خوانیاووَه حاال انگار م -

 :خنده برگشتم و گفتم با

 شه؟یم تیحسود هیچ -

 :تو صداش به صورتم اشاره کرد و گفت یخندهبا ته محمد

 .یزبون شدچقدر بُلبل اوشیس یهیسا ریز ه،یهنوز پفِ چشات خوب نشده از گر -

 .کـ*ـمرش زدم به یحرص مشت با

 کوفت، مگه بده؟ -

 :گفت میشدیدور م اوشیکه از س یرو دور گردنم انداخت و در حال دستش

 .لبات باشه یلبخند رو نیا شهینه از خدامه هم -

 :و با خنده گفت دیش انداختم که خنددستم رو دور شونه متقابالً

 .یدوتا بچه دبستان نِیع میشد قاًیاالن دق -

 .اشاره کرد م،یکه دور گردنِ هم انداخته بود هامونبه دست و

 .ایگیاِ راست م -

 .پشتِ کلبه انداخت و لم داد روش یچوب کتینم یرو رو خودش

 .گمیراست م شهیمن هم -

 :م به دستش زدم و گفتمنوک انگشت اشاره با

 .نیدرست بش -

 .در اومد یزد و از حالت لم یصندل گاههیرو به تک دستش

 نشستن؟ جورنیاز ا ادیم هنوز هم بدت -

 .یبگ یخواستیم یآره. بگو، چ -

 .حرف رو زدم، صاف نشست نیا تا

 بگم؟ خواستمیم یآها، چ -
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 :به محمد که هول شده بود، نگاه کردم و آروم لب زدم متعجب

 چته؟ -

 !ازدواج کنم خوامیمن م نازی. آیچیه -

 :زده بلند گفتمگفت که شوکه ییهوی انقدر

 ؟یکن چکار ؟یچ -

 :و لبش گذاشت و با حرص گفت ینیب یش رو رورو تو هم کرد. انگشت اشاره هاشاخم

 آروم چته پس؟ س،یه -

 :آروم گفتم بارنیهمون حجم از تعجب؛ اما ا با

 ؟یچکار کن یخوایم یگفت -

 :به پشت سرم انداخت و آروم جواب داد ینگاه

 .واسم یخواستگار یبر دیبا یعنیازدواج کنم،  -

 :شک لب زدم با

 محمد؟ -

 جانم؟ -

 ؟یگیم یجد یدار -

 :آره تکون داد و گفت یبه نشونه یسر

 .آره -

 :و گفتم دمیهم کوبهام رو بهدست یساختگ یجانیبا ه ه،یو منظورش ک هیدردش چ دونستمیم نکهیا با

 .یخواستگار ادیترِ تو، باهامون بعنوان همسر من و بزرگبه دیحرف بزنم. آخه اونم با اوشیاما بذار با س رم؛یباشه م -

 .خودم رو گرفته بودم یجلو یاما به سخت شد؛یخنده باز م یهام داشت براش رو به اطراف گردوند. لبنگاه کالفه محمد

 .لبم نشوندم یرو یزیاستفاده کردم و لبخند ر شی. از حواس پرتهیکه من خبر دارم دردش چ دونستیمن نم یچارهیب داداش

 :انداخت و آروم گفت نییپارو  سرش

 ناز؟یآ -
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 :دمیبا شک پرس آروم

 بگم؟ اوشیبه س یخوایمحمد. نکنه نم یشده؟ چرا ناراحت شد یچ -

 :روباال گرفت و جواب داد سرش

 ...ترِ منعنوان بزرگبه میخواستگار ادیکه ب نیا یاما نه برا ؛یبگ اوشیبه س دیچرا با -

 :لب زدم یرو ادامه نداد. با لحن قبل حرفش

 ؟یاما چ -

 !اسیترِ عنوان بزرگبه -

 اس؟یچرا  -

 :گفت یحرص نگاهم کرد و عصب با

 .اسی یخواستگار یبر دیبا نهیخب؟ منظورم ا نهییپا تییرای. چرا انقدر گنازیاَه آ -

 :زده بغـ*ـلش کردم و بلند گفتملبم نشست و ذوق یرو یقیعم لبخند

 .رمیچشم. م یچشم داداش -

 :ام بلند شدم و گفتماز ج هوی و

 .گمیاالن م نیاصالً هم -

 ...ینه آ -

 .ومدیدنبالم ن کنم،یتوجه نم دیصدام زد؛ اما د ی. محمد چندباراوشیسمتِ س دمیندادم حرفش رو کامل بزنه. برگشتم و دو اجازه

 .سمتِ کلبه. صداش زدم که برگشت رفتیکه داشت م دمیرو د اوشیدور س از

 ریبرداشت و ز زیسرعت خبه اوشیکه س فتمیبود ب کیخورد. نزد چیچند قدم مونده بود بهش برسم که پام پ سرعت دادم. دنیدو به

 .بغـ*ـلم رو گرفت

 ناز؟یتر. چه خبرته آآروم -

 :هاش زل زدم و گفتمتو چشم دم،یزدم، خودم رو باال کش راهنشیپ یقهیبه  یچنگ

 اوش؟یس -

 جان؟ -
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 :تمش و با حرص گف*ـنهـیرو س زدم

 .بگم خواستمیم یچ رهیم ادمیجانم،  یگی. نکن توروخدا. ماوشیاَه س -

 :به روم زد و گفت یمهربون لبخند

 ؟یبگ یخواستیم یچ خب باشه، بگو. -

 :گفتم عیدادم و سر رونیرو ب نفسم

 ...محمد یعنی. نه خوامیرو م اسیمن  -

 :هول شدن خودم حرصم گرفت و بلند گفتم از

 .بگم خواستمیم یاَه، چ -

 ناز؟یآ -

 هاش زل زدمبود، ساکت شدم. مظلوم و آروم تو چشم اوشیس یکه تو صدا یتیجد با

 :گفت تیبا همون جد که

 ؟یرو چ اسیمحمد،  -

 :بگم فکریباعث شد ب خت،یتو دلم ر اوشیو تحکم س تیکه از جد یترس

 .... مثل من، مثل تو که عاشقِگهیعاشقش شده د -

 !نازیآ -

 :انداختم و آروم گفتم نییتو گلوم نشست. سرم رو پا یکه زد، ساکت شدم. بغض یداد با

 ؟یزنیچرا داد م -

 :گفت یعصب

 ؟یگیم یچ یفهم یتو خودت م-

 :سرم رو باال گرفتم و گفتم ظیغ با

 .یخواستگار امیمحمد ب یبرا خوامیواسم؛ گفتم م اری. نگفتم که برو کوه رو بکن، الماس بفهممیآره م -

 :بهم رفت و گفت یچپچپ

 ؟یرو گفت نیتو ا -
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 :گفتم شدمیکه رد م یزدم و در حال کنارش

 .منظورم بود نیگفتم، هم یهرجور -

 .که افتادم تو بـغـ*ـلش دیقدم رفتم که دستم رو از پشت کش چند

 ؟یکنیحاال چرا قهر م -

 :گفتم کردمیم یزبا راهنشیپ یکه با دکمه یش گذاشتم و در حال*ـنهـیس یرو رو هامدست

 .سرم یداد زد -

 :رو خم کرد سمتم. آروم دم گوشم زمزمه کرد سرش

 !دیخب ببخش -

 :سرم رو عقب بردم و بلند گفتم سرعتبه

 ؟یچ -

 :داد و گفت لمیتحو یکج لبخند

 .گذشت هیکه گفتم، چند ثان یاز زمان خاص -

 .نثارش کردم ی«بدجنس»و  دمیخند آروم

 ؟یدیم اجازه اوشیخب حاال س -

 .نچ -

 :رفته گفتم وا

 آخه چرا؟ -

 .خدمت ما ادیبه داداشت بگو اول بره خدمت، بعد ب -

 .دمیخدمتم رو خر -

 :باال انداخت و گفت یاکه مظلوم شونه میدو به سمتِ محمد برگشت هر

 .بخرهرو  میداشت که برام سرباز ریکه نداشت، حداقل خ یریخ چیه ی. در ضمن علدمیشن شدم،یداشتم رد م -

 :و گفتم دمیهام رو بهم کوبدست جانیه با

 .پس مبارکه ول،یا -
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 :گفتم اوشیرو به س و

 شد؟ یاُک -

 :آرومش رو از محمد گرفت و گفت نگاه

 .بگه دیبا اسیخودِ  -

 .گهید دیایها ببچه -

 :زدم غیزده جسمتش و ذوق دمیکه دم در بود برگشتم. دو اسیسمتِ  به

 .زن داداش -

 :رص داد زدبا ح اوشیس

 !نازیندو آ -

*** 

 «کل یدانا»

 

 یروز قصد نابود کیکه  یهمان پسرک ل،یاسم اسماع اوش،یاسمِ س یبه جا گریکه د خوردیم یآفتاب درست به سنگ قبر برق

 .را داشت، نوشته شده بود اوشیس

 :دوخت و آرام لب زد یرا به سنگِ قبرِ عل اشنهینگاه پر ک ،یزن عل تارا،

 .یعل یخودت سوخت فیکث یکارها شیآتآخرش تو  -

 .دور شد یمحکم و بلند از قبر عل یهاقبر انداخت. برگشت و با قدم یبود، رو ستادهیسر قبر ا یکه باال یرا در همان حالت گل

*** 

 قیتارا را تشو هایو بعض ایدر هایبعض آوردند؛یرا به زبان م یاسم کیبود و هر  دهیچیدر فضا پ مارانیخراش بگوش یادهایفر یصدا

 کردندیم

کج بودند، دوخته  یبه قولِ خودشان کشت ایو  یکشسیوگسیدر حالِ گ مارستانیو تارا که وسط سالن ت ایرا به در جانشانینگاه پر ه و

 .شده بودند یو تارا که هردو پاسوزِ هـ*ـوس زودگذر عل ایبودند. افسوس به حالِ در

*** 

 :آرام گفتبه شاپور انداخت و  ینگاه خان
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 س؟زنده اوشیس -

 :برگشت و گفت یعصب شهرام

 واسش؟ یبر رون،یب یرفت یخواینکنه م ه،یچ -

 :و گفت دیخند شاپور

 .رهیحتماً م اد،یاگه تونست از حبس ابدش در ب -

 :جوابش را داد و گفت زیتمسخرآم خان

 .یمهمون نجایکم ا یلینه که تو خ -

افسوس  کرد،یم یسالش را در زندان سپر20 دیکه با شیخودش و جوان یاپور گرفت و براآلودش را از خان و شنگاه غم شهرام

 .دیکش یقیخورد و آه عم

*** 

 «باال یاز نما دید»

 .بود دهیچیکه در فضا پ ییهاخنده یقهقهه یصدا

که در جواب محمد که  شیهایرهام و شوخ یهاحرف زدن ی. صدازدیبرق م اسیو محمد که در انگشت  اسی ینامزد یحلقه برقِ

 «.رو عشقه داداش ییتنها» داد؛یجواب م کیتنها  خواند،یم« ماندهعزب»او را 

 اوشیآرام به خواب رفته بود و دست کوچکش در دست س نازیکه در آغـ*ـوش آ یهم و کودکبه نازیو آ اوشیس یعاشقانه نگاه

 .پنهان بود

آن همه همهمه، با نشستن دست  انیگذاشت و در م اوشیس یشانه یآرام بر رورا بست و سرش را  شیهابا لـ*ـذت چشم نازیآ

 .حس کرد اوشیرا کنار س یلبانش نشست و با تمام وجودش خوشبخت یاز ته دل بر رو یدستش، لبخند یبر رو اوشیس

 .تون آرزومندمهمه یکه برا هیشاد و ابد انیپا کی ان؛یپا نیا»

 قشنگ و خاصه؛ یلیکه خ دو روزش هست ینظر من از زندگ از

 .یرسیکه بهش م هیروزش روز کیو  یشیکه عاشق م هیروزش روز کی

 «.دو روز نیسرشار از ا تونیزندگ

 انیپا

 1:31:ساعت
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 97/5/9خیتار

 97زییپا

 

 :سندهینو سخن

 .که از رمان خوشتون اومده باشه دوارمیام« شبِ سرد»رمان  انیهم از پا نیا

 .دیببخش داشته، شما یکم و کاست اگه

 .شهیحتماً رفع م یدر رمان بعد انشاهلل

 «بیغر یآرامش» یبعد رمان

 اثر نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با

 

 :های پیشنهادی رمان 

 دانلود رمان آسمانم هرگز نارنجی نخواهد شد از سارا معینی 

 دانلود مجموعه شعر نیمه های شب اثرil_shamsRah  

 دانلود رمان تاج اثر کوثر جباری 

 دانلود رمان ایستگاه آخر اثر نیم تاج ایزدپناه 

 ز رویادانلود رمان چشمان سرد ا)dream(   

 دانلود رمان پارال ازanital  

 دانلود رمان مرواریدهای احساس از آوید محتشم 

 یاه از پریسا غفاریدانلود رمان طلوع س 
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