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  و دل آرا دشت بهشتینوشته مهسا رمضان|رمان به جنونم کشاندند
 

 : رمانخالصه

 ي شد برایلی شد که زن برادرش مسبب آن بود و دلی گرفتار تهمتشی سال ها پرهام
آن هم به , حاال رهام برگشته. میشوی رمان از گذشته باخبر میدر ط, رفتن او از خانه پدرش

 .اوردی تا هم رفع اتهام کند و هم قلب پدرش را به دست بایهمراه نامزدش مار
 

از همان خنده ها که وادارت ...  مستانه اش تمام سالن را پر کرده بودي خنده هايصدا
 مضحک دیشا! آن هم از عمق گلو» ق«تکرار پشت سر هم حرف ! ي تو هم بخندکردیم

 دی از او که شايتنها نقطه ا!  متقابلدنی کننده به خندکیتحر!  کنندهکی به شدت تحریول
 ... گذاشتی مریهنوز در من تاث

 دیخودم را لعنت کردم که چرا زنگ نزدم و کل...  حضورمان را حس نکرده بودند هنوز
!  کردند که خوشحالنی مي نقش بازمی شدند حداقل جلویاگر زودتر خبردار م! انداختم

 ! داشتنديعکس العمل بهتر...  هم خوشحال نبودند اما در هر حالدیشا

 .سالم -

مگر از او نخواسته بودم ...  در هم گره خوردمی از کنار گوشم ابروهاای ماري صدادنی شنبا
 !چانمی خواست گوشش را بپی دختر واقعا منیا.  که اجازه ندادمینه تا وقت!  نزند؟یحرف

 طور نیده بودم و اکاش حداقل خودم را آماده کر! یلعنت... دی سرها به سمتمان چرخهمه
 و در ای که انجام دادم فشردن دست ماريتنها کار!  کردمی نگاه نمهیشوك زده به بق

 .ش بود» آخ« فی ضعيآوردن صدا

 !!نجاستی ای کنی ببيوا -
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 گری بود، دشی اش تا زانوهاي که بلندی رنگیاسی راهنیپ!  دادانی پادنشی به خندباالخره
 !  باز ماندمهی چهره اش ناخودآگاه دهانم ندنیبا د! دادیجذاب نشانش نم

 خودش را به من رساند و با میای برونی از شوك صورت شکسته شده اش بنکهی از اقبل
 : لبخند زدمی به رویذوق کامالً مصنوع

 !متینی بی وقت نمچی هگهی دمی کردیفکر م!! رهام... شهی باورم نمایخدا -

 : با ذوق به عقب برگشتو

 !نجاستیم اپدر جون رها -

 تا ستادمی ام را سپر کردم و صاف تر انهیس! چاندی را در هم پمی ابروهاای گرفتن ماردهیناد
منتظر استقبال هر !  شانه ام گذاشته بود، نشان دهمي که روی ام را نسبت به دستیلی میب

 ... مار خوش خط و خال! منتظر او نبودم... کس که بودم

 که در دمی برد و پدرم را دنی را از بي اهی عصا به کف پوش، سکوت چند ثاندنی کوبيصدا
 حداقل ای ی حرفچیبدون ه...  کردی را به سمت باال طچی مارپيمقابل چشمانم پله ها

 ...!ینگاه

 ...  گرفتی لبم جان مي که گوشه ي اش بود و پوزخنددهی به قامت بلند و خمنگاهم

 !؟يازدواج کرد -

 شلوارش فرو  برده و بی را در جشی که دست هایدر حال... دیبرادرم چرخ به سمت سرم
 نکرده يگری نشسته بود کار دشی روشی پی که لحظاتی همان مبلي در جلوستادنیجز ا

 دنی که از شنیگمان کنم تنها کس... نگاهم را به صورتش دوختم! دی سوال را پرسنیبود، ا
 ! بودو شد، ای خوشحال مي خبرنیچن

 :  را رها کردم و دستم را پشتش قرار دادمای ماردست

 .ایمار... نامزدم -



  و دل آرا دشت بهشتینوشته مهسا رمضان                                    رمان به جنونم کشاندند

 4 

.  به سمتمان برداردی داد و به خودش زحمت داد چند قدمرونی را با آرامش بنفسش
 : گفتای زد و رو به مارمیدستش را چند بار به بازو

 .نیخوش آمد -

 شی دور شانه های مصنوعي و دستش را با حالت عاشقانه استادی اش اتهی کنار عفرو
 :انداخت

 .صدف...  هم همسرمشونیبرادر بزرگ رهام و ا... نمیمن رامت -

 مبل نشسته بود و ي در هم هنوز روي که با ابروهانهی پوزخند زدم و تهمناخودآگاه
 : کرد را اشاره کردمینگاهمان م

 .نیهمسر بزرگ رامت... نهی هم تهمشونیا -

 :دی پرنی لب رامتگوشه

 !ي کردیاگر صبر م...  کنمی خواستم معرفیدم مخو -

 : در هم صدف گرفتمافهی از قنگاه

 . باالمیریما م -

 . اشاره زدم که زودتر حرکت کندای حرکت سر به ماربا

 نی رامتي از جلوای ماري برداشتم و شانه به شانه نی زمي شدم و ساك و چمدان را از روخم
 دو نفر نی انتخاب شود، بدون شک اخی زوج تارنیاگر قرار بود منفور تر. میو صدف گذشت

 ! آوردندیمقام اول را بدست م

 ... زل زده بودای در هم به ماري که با ابروهانهی شد به تهمدهی کشنگاهم

 من نهیدر نظر تهم.  گذردی در ذهنش ميزی توانستم بفهمم چه چی فکر کردن هم مبدون
 .نداشتم را زی چچی هاقتیل
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 به دنی و تا رسفتدی جلو بای تا مارستادمی راه پله اي کوچکش گرفتم و جلوي از جثه نگاه
استقبالشان خارج از حد تصورم . نمی ببی سر برنگرداندم تا عکس العملگریطبقه باال د

 ! با شکوهیلیخ.... بود

 : سالن را اشاره کردميانتها.  و به درها نگاه کردستادی پله ها سرگردان ايباال

 .برو اونجا -

 : ترس به صورتم نگاه کردبا

 م؟ی زنیاالن با پدرت حرف م -

 :دمی در هم کشابرو

 ...اونجا اتاق خودمه... فعال نه -

 گذاشتم و از داخل نی زمي را رولی در وسايجلو.  را تکان داد و دوباره به راه افتادسرش
 اتاقم يزی تمدنیبا د.  و در اتاق را باز کردم آوردمرونی را بدی شلوارم دسته کلبیج

!  نفر مهم بودمکی يحداقل برا! پس هنوز مرا فراموش نکرده بودند...  باال رفتمیابروها
 به ای کنم مارلی و تحلهی اتاق را تجزهی فرصت کنم بقنکهی در و قبل از انبه محض بسته شد

 میگره ابروها... دی را به سرعت بوسمی و لبهاستادی نوك انگشتانش ايسمتم برگشت و رو
 :دیلبش را گاز گرفت و عقب کش. باز شد و با تعجب نگاهش کردم

 . که به حرفت گوش نکردمدیببخش -

 : اخم کردن مجدد داشتم، خنده ام گرفتي که برای تالشرغمیعل

 ... تشکي تویقهرمان واقع!  ندارمتیاالن کار... ی انداختادمیخوب شد  -

!! دی ترسدمیچقدر هم که از تهد.  تاسف تکان دهميث شد سرم را از رو اش باعخنده
 : دور خودش زد و گفتیچرخ

 !ي داريچه اتاق خوشگل و دلباز -
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 اتاقم همان ي تخت و پرده هايملحفه رو.  از او من هم به دور و برم نگاه کردمتی تبعبه
 يواری مطالعه و کمد دزیم . مادرمقهی سل؛یی طالي هاهی حال و حاشیسبز ب!  ها بودندیقبل

 ی لعنتاهی سيانویو آن پ!  نصب بودوارهای که به دی فراواني رنگ و قاب عکس هایشکالت
 ....  ننشسته بودشی خاك روو  گرديکه ذره ا

 : گفتي رفت و با لحن بامزه اي به سمت چراغ خواب قدایمار

 !ر؟ی شيکله ! ؟يدی خرنوی که اي بودی نیچقدر ن -

 : زدمیضی عرلبخند

 ! دومایاول .  بودمیرستانیدب!  هم بچه نبودمنیهمچ -

 راهنمی پيدستم را به دکمه ها.  را باز کرديواری کمد دي را تکان داد و درهاسرش
 :رساندم

 ؟ي به کنجکاوی بعد شروع کنی اول لباساتو عوض کني خواینم -

 : که سرش داخل کمد بود گفتی جواب دادن به سوالم، در حالي جابه

  ازت بزرگتره؟یلیداداشت خ -

 ...اخم کردم.  را در آوردمراهنمی تخت نشستم و پي لبه

 خونه هی يجالبه برام که هر دو زنش رو تو!  خوره دو سه سال فقط بزرگ باشهیبهش م -
 ...نمی هم بباتوی خواد آبجی دلم میلیخ. نگه داشته

 .ده سال بزرگتره -

 : و با تعجب نگاهم کرددی سمتم چرخبه

 ! خورهیاصال بهش نم! واقعا؟ -

 : نگاهش کردمی برزخي افهی قبا

 !!؟یکه چ -
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 : باال رفتشیابروها

مخصوصا که دو تا زن هم !  چهل سال داشته باشهي خوره که بخواد باالیبهش نم... خب -
 ! نگفتميزیکه چ من ؟ی کنی نگام مينجوریاِاِ چرا ا!!  درشت ترهکلتینه که تو ه!... داره

 : کردم و نگاهم را گرفتمیپوف

 ! آره؟ری پمیحاال ما شد -

 : سراندمی موهانی را بشی سمتم آمد و دستهابه

 صدف چه ي چشمايدیند! ي تو ازش سرادیاتفاقا هر چقدر هم داداشت جوون به نظر ب -
  زد؟ی میبرق

 : به عقب هل دادی کرد و مرا کمی مصنوعی تمام شدن جمله اش اخمبا

 دست یچرا به من حت! ه؟ینجوریبا همه هم!  برخورد کرد؟یمی صمنقدری چرا ایراست -
 !نداد؟

 : زدميپوزخند

 ! ي غسل بدي بردیاگر دست صدف بهت خورد با -

 :دستم را دور کمرش حلقه کردم.  باز ماندمهی ندهانش

 .طانهیاون خود ش -

 : را در آغوشم رها کردخودش

 ! بود که از برگشتنت خوشحال شدی کس تنهایول -

 : زدمپوزخند

 ! کردهدای پدی جدی سرگرمهی -

 . را هم با خودم همراه کردمای و ماردمی تخت دراز کشيرو. دی باال پرشیابروها

 : اش گفتمیشانی پي از روشی حال کنار زدن موهادر
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 .ادیازش خوشم نم! يری باهاش گرم نگادیفقط حواست باشه ز -

 : اضافه کردمي جدی با لحنو

 !امی کوتاه نمی دفعه اگر حرفمو گوش نکننیا -

 : را تکان دادسرش

 عکس العمل ی کسچی هم،یستادی ربعه اونجا اهی دمید! دیبابا اون دفعه هم از دهنم پر -
 !دادینشون نم

 تخت ي که از رویدر حال.  اخم سرم را تکان دادم و دستانم را از دور کمرش باز کردمبا
 : شدم گفتمیمبلند 

 . کمدها جابجا کنيتو هم لباس ها رو تو. رمی دوش بگرمیم -

هر چند که به .  اتاق رفتمی بهداشتسی از برداشتن شامپو و حوله ام به سمت سروبعد
 عی سریلی مقاومت کردم و خیول!  حمام کوفتم شدبای آب سرد تقرریخاطر خراب بودن ش

 دست بزند لی به وسانکهی بدون اایکردم مار یهمانطور که فکرش را م. خودم را شستم
 . تخت خوابش برده بوديرو
 

 . گرفتم و به در ضربه زدمیقی عمنفس

آن زمان ها !  اتاق بشود من بودمنی توانست بدون در زدن وارد ای که می تنها کسیزمان
 نی ایزمان... ستی شباهت به ماتمکده نینه مثل حاال که ب!  عمارت شکل خانه بودنیا

 ! که مادرم زنده بودیحداقل تا وقت... دادی می زندگيعمارت بو

 . توایب -
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! باشد» من« توانست مخاطبش یگفتن نم»  توایب« نیا.  لبم نشستي روینی غمگلبخند
 و بخواهد وارد ستدی پررو باشد که پشت در بانقدری کرد پسر کوچکش ایمطمئنا گمان نم

 !اتاق او شود

 نشسته بود و کرشی مبل غول پيرو. اشتم و در را باز کردم گذرهی دستگي را رودستم
 . مشغول مطالعه بودقای انداخته بود و عمشی زانوهايشَمد چهارخانه را رو

 ... نقطهنی خواست همی شد که دلم می میی دور بودم، زمانهانجای از ایوقت

 که دست به سمت ی فاصله تماشا کنم و تعداد دفعاتنی و پدرم را از همستمی در بانی بیعنی
 . کند، بشمرمی چفت مشی برد و آن را به چشمهای منکشیع

 ! جا خورددنمی فرستادم نگاهش را باال آورد و به وضوح از درونی را که بنفسم

 : به سمتش رفتمی را بستم و قدمدر

 .سالم -

 »کیعل« به هی شبيزی لب چری و دوباره نگاهش را به کتابش دوخت و زدی در هم کشابرو
 !دلم گرفت. زمزمه کرد

 م؟ی با هم حرف بزنقهی چند دقنیوقت دار -

 : گفتاورد،ی گرفت و بدون آن که سرش را باال بیقی عمنفس

 !شنومیم -

 . چهارزانو نشستمنی زمي از او روي مترکی ي عادت گذشته ام به فاصله طبق

 . شد و دوباره به کتابش چشم دوختدهی به سمتم کشي لحظه اي برانگاهش

 .دلم براتون تنگ شده بود -

 : گرفتمیقینفس عم.  زدینی غمگپوزخند

 ...مخصوصا که مامان...  برگشت نداشتمي رویول -



  و دل آرا دشت بهشتینوشته مهسا رمضان                                    رمان به جنونم کشاندند

 10 

 : گفتینی لحن غمگبا

 ! تو دق کردياون زن بدبخت هم از دست کارها -

مادرم !  شاخ دار بودياز آن دروغ ها! مادرم از دست من دق کرده بود؟.  بسته شدمیلبها
 !جانش بود و رهامش

 ي ظاهری حوصلگینگاهش را با ب.  گرفت و آن را بستی چشم از آن کتاب لعنتباالخره
 :به پنجره اتاقش دوخت

 !؟ی برگشتی چيبرا -

 : کردماخم

 ! رفت من نبودمی خونه منی از ادی که بایچون اون کس -

 : شدت سرش را به سمتم چرخاندبه

 يدیچه نقشه جد! ي همراهت آوردهیاون دختره ک! ؟ی به پا کنیشیچه آت يباز اومد -
 ! رو تحمل کنمگهی فاجعه دهی ام که بتونم ی از اونرتریبه خدا من پ! يدار

 حد از من خراب نی پدرم تا ای ذهنری تصویعنی!  فشرده شدی رحمی همه بنی از اقلبم
 :؟؟ بغضم را قورت دادم!بود

 .اینامزدمه، مار... اون دختر -

 ی را به پدرم معرفای ماری بود که بعد از گذشت چند ساعت از ورودمان هنوز کسبیعج
 تا يگری دقی نفس عمدنیبا کش!  تر بودندعی تر و سرقی ها دقيقبال خبرگذار! نکرده بود

 : به خودم مسلط شدميحد

 خواست براش یدلم م...  نبودزی جالب و خاطره انگادی زمونی و نامزدیینحوه آشنا -
 .به پدرش قول دادم!  اش باشهستهی که شارمی بگي ایعروس

 : را به نشانه تاسف تکان دادسرش
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 ! خونه ساز و دهل راه بندازم؟نی من به خاطرت، تو ايو حاال توقع دار -

 : گرفتمدی اش را ندهیکنا

 !رتونم من باز هم پسد،یهر چقدر که منو از خودتون برون... بله -

 : رفتنی از بپوزخندش

 !یتو خودت رفت... ادی گربه دزده حساب کار دستش ميچوبو که بردار -

 : کردمکی را بارمی هاچشم

 !دزد؟ -

 : کرداخم

 !ست؟ی نيچشم داشتن به ناموس برادرت دزد -

 : خم شدمی سمتش کمبه

 ... کنمی رو براتون رو متهیدست اون عفر -

 : حرفم را قطع کردی درماندگبا

 !یتو هنوز هم به فکر شر درست کردن! بس کن رهام -

 : لب زمزمه کردمری بلند شدم و به سمت در رفتم و زنی زمي رواز

 !دی دونیو شما هنوز منو مقصر م -

 ... در رساندمرهی را به دستگدستم

 !د؟یچطور با هم آشنا شد -

 : زدمینی غمگلبخند

 ...شیدو سال پ...  طلبم از پدرش عقدش کردميجا -
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 ای من و مارییمساله آشنا.  را بشنومشی اتاق خارج شدم و نماندم که باز هم سرزنش هااز
 داد، ی که اول جلوه مي ظاهرش به آن بدگری دیعنی خودمان دو نفر حل شده بود؛ يبرا

 !نبود

دستم .  در هم نشسته بودي حوصله و با اخم های تخت بي روای به اتاق برگشتم، ماریوقت
 . ترش کردمختهی اش بردم و به هم ردهی ژولي موهايرا ال

 ! گازت گرفته؟یک -

 : شدنهی به سدست

 !لنتی رو ساشی بذارای ي با خودت ببرلتوی موبادی باای خوابم ینی بی میوقت -

 : برداشتمی پاتختي را از رولمی شدم و موباخم

 ! زنگ بزنهی کردم کسی نمشرمنده، فکر -

 : کنار زدشی را از روپتو

 شهی قورباغه همي هم زنگ نزنه اون رنگویچکیه!!  زنگ بزنه؟ی کسي کردیفکر نم -
 .هست

 تماسم نگاه ستی که به لیدر حال. دی شد و در را به هم کوبی بهداشتسی حرص وارد سروبا
 : بلند گفتمي کردم با صدایم

 ...یراست!. رنگو قورباغه نبود، آفتاب پرست بود -

 شدم، ی از اتاق خارج می که به آرامی را بستم و در حالمیچشم ها.  بلند شدغشی جيصدا
 :گفتم

 . آب سرد هم خرابهریش -

 :دیچی اش در اتاق پی بلند و حرصيصدا

 !!!!؟یگـــیاالن م -
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 ي بوق هاي گوشم گذاشتم و به صدايرو را لیموبا.  را به دندان گرفتم و در را بستملبم
 : را برداشتی بوق گوشنیبعد از پنجم. آزاد گوش دادم

 ! پسر؟ییسالم کجا -

 : رفتم جواب دادمی که به سمت راه پله می حالدر

 و جواب ندادم ي دو بار زنگ زدیصد دفعه گفتم وقت!  خاننی سالم جناب شاهکیعل -
 ! زنمیم بتونم، بهت زنگ مخود!  نکنکسرهی تونم و زنگو یبدون نم

 : را باال بردشیصدا

 ! شدهیاووو حاال انگار چ -

 تا تهشو گهی سرش بود و خودت دي هم باالمی خواب بود و گوشای نشده فقط ماريزیچ -
 !برو

 :دی بلند خندي صدابا

 ..اوه اوه، حتما باز اون مادر فوالد زره -

 .درست حرف بزن! يهو -

 :دی هم خندباز

 ! که ندادیباشه بابا، فقط فحش ناموس -

 : سالن را باز کردم و از عمارت خارج شدمدر

 . نگفتی خاصزینه چ -

 آفتاب ي داد در کنار رنگوی و ظاهرش مپی که به تیبی با آن وسواس عجنی شاهي افهیق
 ی چشمانم جان گرفت، به سختشی تابه تا پيپرست با آن گردن کج و کوله و چشم ها

 :را کنترل کردمخنده ام 

 : تر شدي؟جدي ده بار زنگ زدی کار داشتیحاال چ -



  و دل آرا دشت بهشتینوشته مهسا رمضان                                    رمان به جنونم کشاندند

 14 

 .دی پسره حمنی اـ

 .دمی کرد، ابرو در هم کشمکث

  خب؟ـ

 . دفتر آروم شدشی پقهی چند دقنیهم. نجای اومده بود اـ

 . باغ رفتمي سمت انتهابه

 !سر و صدا کرد؟!  کرد مگهی زر زر می چـ

 . را فوت کردنفسش

 جا گم؛ی مخورد؛ی به خواهش و تمنا مشتری بیی جوراهی سر و صدا به اون صورت نه، ـ
 ...نداره

 : را قطع کردمحرفش

 کنه؟ حواست ی مي فاکتورا رو دستکارینگفت!  دست کجه؟ی گفتي خود تو نبودنی همـ
 !م؟ی تره بار جا افتاددونی تازه تو مستین

 . هم کالفه نفسش را فوت کردباز

. می فرصت دوباره بهش بدهی مونهیحاال که پش... ياگر تو اجازه بد. لم سوختد...  چراـ
 . شاگرد الزم دارههی گفتیم.  ور دست حسن تو انبارذارمشی بار منیالبته ا

 يادآوری به خاطر ی باغ و لبخند کم جاني گوشه ی چوبي شد به کلبه دهی کشنگاهم
 . لبم نشستي کمرنگ، رویخاطرات

 !ی دونیهر جور خودت صالح م.  داداشي تو همه کاره اـ

 ...فقط.  کنمی مسشیخودم راست و ر.  باشه پسـ

 : ادامه دادی آرامي صدابا

 ! نه؟ای می افتادی شام عروس؟يدی با خانواده محترم به کجا رسـ
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 : سمت کلبه به راه افتادمبه

  کهياوضاع به اون بد.  از حضورم بگذرهدی باي دو هفته ایکی فکر کنم حداقل ـ

 !ستی روبراهم نادیز... ی ولستی کردم نی متصور

 ی که جرات نمي کردکارشیچ.  گرفتیخبر تورو م.  بودنجای امروز ای مفنگکهی مرتنی اـ
 !رهیکنه به دخترش زنگ بزنه خبر بگ

 : گفتمی آرامي متوقف شدم و با صدامی در جای مشکوکي صدادنی شنبا

 وقت هی.  خواد و بهش بده بره رد کارشی که ميزیچ. ستی اون انگل نگران دخترش نـ
 . زنمیمن بعدا بهت زنگ م!.... رهی پدرزنمه و واسم دست بگنی نفهمه که اي نوروزیحاج

 کی به کلبه نزدی بمانم به تماس خاتمه دادم و به آرامنی منتظر جواب شاهنکهی ابدون
 شد از تصور آن چه که االن در کلبه ی شدم و صداها واضح تر می تر مکیهر چه نزد. شدم

 .ستادمیپشت در ا.  شدی افتد تمام تنم داغ میاتفاق م

 . آوردی به زبان مي احانهی که جمالت وقدمی شنی را منی رامتي به وضوح صداحاال

 نهیمطمئن بودم آن صدا نه متعلق به تهم. دی رسی به گوش مي زنانه افی ضعي ناله يصدا
 را که در گذشته کنارشان ی زمانی از آنها دور بودم وليادی مدت زدیشا! است نه صدف

 ! بودی کاففی ضعي ناله کی ي از روی حتشان،ی صداصی تشخيگذراندم برا

بعد از چند .  متوقف شدشانی و در جا صدادمی به در کوبی را باال بردم و مشت محکمدستم
 سرك رونی برافروخته به بیصورت با نی باز شد و رامتی در به آرام،ی طوالنری تاخهیثان

 : فرستادرونی من نفسش را با آرامش بدنیبا د. دیکش

 !به حالم... يالمصب ر! ؟یزنی در مينجوریبابا چرا ا!  رهام؟یی توـ

 .دمی اش ابرو در هم کشییاز پررو. دی بلند خندي صدابا

  داخله؟ی کـ
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 : کلبه خارج شد و در را بستاز

 .ییداشتم تنها... چکسی هـ

 . ام دهانش را بستی برزخي افهیق

 ! نبودننهیمطمئنم صدف و تهم!  بود؟ی کـ

 : را داخل دهانش چرخاندزبانش

 ....بابا داشتم! کهی داداش کوچای دادری گـ

 ي روسري که دسته های در حالي هجده ساله اای موقع در کلبه باز شد و دختر هفده همان
 .دی عمارت دو خارج شد و به سمتد،ی کشیاش را از هم م

 . سر و وضعش مشخص بود خدمتکار خانه استاز

 ... کهگمی مـ

 : شده ام گفتمدی کلي دندان هاي و از الدمی حرفش پرنی خشم به سمتش برگشتم، ببا

 ! کثافتـ

 :دمی غرغرش را شنيصدا.  چرخاندم به سمت عمارتپا

 ... بشهبتی زن دو تا اژدها نصي به جایوقت! یستی من ني تو که جاـ

 آن به قول خودش دو اژدها، چهل فرشته ياگر به جا.  تا به خزعبالتش گوش کنمنماندم
 ! دله بودنیهم دور و برش بودند، باز هم ذات رامت

 توانستم ی می بود که به سختختهی اعصابم را به هم رتی در آن وضعنی رامتدنی دآنقدر
 !خوددار باشم

 حدش ساکت نگه داشت مشغول ی بي هاي کنجکاو را با آنای شد ماری که می راهتنها
 و تا می را داخل کمد ها جا به جا کردلمانیپس به همراهش وسا.  بوديکردنش به کار

 .می نزده بود از اتاق خارج نشدمانی شام صداي از خدمتکارها برایکی که یزمان
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 نی اياحترام تو. دیای نشسته بودند و منتظر پدر تا بشانی های صندلي و روزی پشت مهمه
 چشم می بودزی منی که دور ایی از ماهاکیکدام از ... هه! یلیخ!  زدی موج میلیخانواده خ

 م؟ی را داشتگریکدی دنید

 نیصدف از آست. دندی چی را مرتب مزی مي رولی و وسادندی چرخی دورمان مخدمتکارها
 یالبته من که خوب م.  کردی لوس منی رامتي شده بود و خودش را برازانی آونیرامت

 ...حداقل در گذشته مطمئن بودم! ستی نشی بي تظاهرشیدانستم تمام کارها

پدر عادت . یمی کالم و قدی بیقی موسکی.  آمدی از کنار گوشمان میمی مالیقی موسيصدا
 ي عصاي صدایقی موسي نت هانیباالخره از ماب.  گوش بدهدیقیداشت هنگام شام موس

 . رساند و نشستزیآرام آرام خودش را به پشت م. دیشم رس دستش به گويتو

 : شد که گفتی لحظه از او جدا نمکی نگاهم

 . سوپو بکشنی مهـ

مهربان بود و دوست . خانه اش آن سر شهر بود.  خانه بودنی ایمی خدمتکار قدنیمه
 جان نی دختر و پسرش و آن ها هم قدر اي کند برایجان م...  مادر خوبکی مثل یداشتن

 . دانستندی مشهیکندن را هم

 سرم را.  کردی گذشت نگاهم نمی که از آمدنم میمثل تمام ساعات...  پدرماما

اگر خوب .  عذاب آدم هاستي هی ماشهیگذشته هم.  انداختم و به فکر فرو رفتمری زبه
 ی که زود گذشت؛ و اگر بد هم باشد می شود حس و حال خوب و حسرت لحظاتیباشد م

 . گرفتن انتقامي دوش و عقده يشود بار رو

  رهام؟ـ

 : مکث پاسخ دادمبا

  جانم؟ـ
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 ؟ي خوری پس چرا نمـ

.  هم همراه من شروع به خوردن کردای سوپ فرو کردم و ماري و قاشق را تودمی کشیآه
 : گوشش گفتميتو

 .ایخودت بلند نش.  دارمیبرات برم.  به خودم بگوی داشتاجی احتيزی اگه چـ

 : زد و گفتيندلبخ

 . حواسم هست به حرفت گوش کنمگهی بار دنیا. زمی باشه عزـ

 پشت حرفش طنتیش.  شدمرهی خورد خی بلند کردم و به چهره اش که با لبخند غذا مسر
 ی ادبی آن را گرفته بود تا به او انگ بي و به زور جلودی ترکیداشت از خنده م. معلوم بود

 .نزنند

 کار دو نگاه نی برداشتم و سر بلند کردم و همزمان با اگری قاشق دکی کج کردم و ییابرو
 شی شده بود و انگار اصال برارهی به من خییای حی نگاه صدف که با بیکی.  کردمریرا غافلگ

 شی هم به قول معروف چشم هادی بکنند و شاي در موردش چه فکرگرانیمهم نبود که د
 ! بوداینگاهش مار پدرم که مخاطب يگریو د! دندی کشیراه م

 ن؟ی غذا چرا انقدر نمک داره مهنی اي واـ

 . شدرهی خنی با اخم بشقاب را هدف گرفته بود، به رامتيری پدرم که بعد از آن غافلگنگاه

 !از دستم در رفته انگار...  آقادی ببخشـ

 ...چی هـ

 !نی رامتـ

 یبدش م.  بود، گفت تا ساکتش کندنی دعوا کردن با مهي که آماده نی را پدرم به رامتنیا
 کار غروبش ادی دوخته شد، نینگاهم که به رامت.  سر بلند کندی غذا کسزیآمد سر م

  از آن دختر کم سن و سالياثر. به آشپزخانه نگاه کردم. افتادم
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 : گفتدی ام را که درهینگاه خ.  گرفته بودم، نبودنی مچش را با رامتکه

 ؟يدی هان؟ آدم ندـ

 را می دادم شام کوفتحی اما سکوت کردم و ترج؟ی مگر تو آدممیخواست بگو ی مدلم
 و صدف نی نحس رامتي افهی خواست قیدلم نم.  به اتاقمان برگردمایزودتر بخورم و با مار

 . ها کراهت داشتنیشام خوردن با ا.  چشمانم باشديجلو

 . جمع نفرت داشتنی اي ها تویلیاو هم از خ.  بودنهی که برخواست تهمی کسنیاول

 : رو به او گفتپدر

 .نهی تهمي امشب کم غذا خوردـ

 : زد و گفتینی لبخند غمگنهیتهم

 . ندارملیم... رمی سـ

 قاشق نی آخرای برنج و مرغ خوردم؛ منتظر شدم ماریسوپ و کم.  را ترك کردجمعمان
 خانه نی اي کس توچی که هيکار.  زحمتش تشکر کردمي برانیاز مه. برنجش را تمام کند

در .  غذا بودهنی غذا خوشمزه ترنی هم دنبال من تشکر کرد و گفت که اایمار.  کردینم
 : گفتي را زد و با پوزخندششی باالخره نضهی عرن نبودی خالي صدف براانی منیا

  بهت غذا نداده رهام جون؟؟ي نخورده بودی خوشمزگنی به ايقبال غذا... ی آخـ

 که از نیقبل از ا.  گرد شدشی چشم هاایمار. دی خندزی مزه اش ری بی هم به شوخخودش
 : بکنم گفتیاو دفاع

 . بار اومدمينجوریا!  ادب تشکر کردمي از روـ

 يچرا که صدف تا لحظه .  نشاندشی صدف پررو را سرجانی اامدیبدم ن.  را گرفتمدستش
 !حاال نه که الل شده باشد؛ نه. خروج ما از سالن کامال الل شده بود

 .دی دانست چه بگوی نميادی خشم زاز
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 : را رها کردم و گفتمای اتاق دست ماريتو

 هم يزی اگه چیحت. ی باهاش دهن به دهن بشادیخوشم نم.  با صدف کل کل نکنادی زـ
 . سوزوندشهیصدفو با سکوت هم م. گفت سکوت کن

 : باال بردطنتی را با ششیابروها

 ! چقدر واسم سخته جواب ندمیانیتو که در جر -

 سخت بود وگرنه آن همه زهر شیواقعا جواب ندادن برا. حق با او بود. دمی اراده خندیب
 ! داشتری تاثی اش از او گرفته بودم، کمی که من به خاطر حاضر جوابیچشم

 . آورده استمی گذرد که خنده را به لب های در فکرم ميزی چه چدی فهمانگار

 : جلو آورديالت با مزه ا را با حشی هالب

 ؟ی کنی نگام مي چرا اونجورهیچ -

 را آرام و شیلب ها. طانی حال شنی نگاه معصوم و در عکی.  نگاهش قنج رفتي برادلم
 .  کردی ممی لذت همراهتی و او هم با نهادمی بوسمیمال

 از من دمی فهمدمشیاز همان بار اول که د.  بودماوردهی به دست نی اش را به آسانیهمراه
 ي پدرش و دزدياما خطاها.  آمد سر به سرش بگذارمی خودم هم بدم نمد،ی آیخوشش م

 دخترش یاز طرف. ختی ری شد و اعصابم را به هم می مشتری روز به روز بشی هایگرگ
 ها و نظر طنتی شدنی مشغول کرده بود و هر روز از داذهن خسته و فکر درمانده ام ر

 ای شدم و گفتم وانهی دانم چه شد که دی نمقایودم هم دقخ.  شدمی سرگرم مشی هايباز
 ! دخترت راایطلبم را بده 

 کردم حاال دخترش عاشقم خواهد یفکر م.  هم که از خدا خواسته درجا قبول کردپدرش
 که ی شبنی اولي داخل محضرش گرفته تا کتک بازی کرد، از بلبل زبانرییشد اما وضع تغ

 داد، باعث ی ام عذابم منهی سي که تا چند روز روشینگ ها و رد چمیدیدر کنار هم خواب
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 منم که عاشق او نی ادمیو به خودم که آمدم د.  تر شومبستهشد هر چه او مرا براند وا
 !شدم

از گذشته به زمان حال .  از پشت در آمدیی که صدامی آسوده در آغوش هم بودمانیهردو
 جدا شدم و در را باز ایفورا از مار.  محکم به در برخورد کرده باشديزی چییگو. برگشتم

 کردم؛

 رونینفسم را با حرص ب. دمی زن که در حال فرار بود ندکی ي هی جز سايزی چاما
 رهام عواقب ي کردن در کارهای رفته بود فضولادشانی خانواده نی ايانگار اعضا. فرستادم

 ختهی عمارت رنی کار را در انی صدف قبح ایعنیم  هم حضور فضول اعظدیشا!  نداردیخوب
 !بود

 يگاری تخت نشستم و سيلبه .  لباسش بودضی در حال تعوای به اتاق برگشتم ماریوقت
از گذشته گرفته تا حال . دی کشی بود و ذهنم به همه جا سرك ماینگاهم به مار. آتش زدم

  و در آخر به اتفاقای و پدر ماردانی و اتفاقات مندهیو آ

 حق با دیشا.  خوردمی حرص ممی های عرضگی از بشی از پشی و بدمی رسی مغروب
 ! بودمرتی غیخاتون بود؛ من ب

 ؟ی کنی مری آقاهه کجا سياو -

 از حد قشنگ شی تنش بدی پوست سفي که روی در آن لباس کوتاه صورتای ماردنی دبا
 نی را از بگارمیجلو آمد و س. به حال برگشتم جدا شدم و می فکرهاي کرد از همه یجلوه م

 که یدر حال.  پرتاب کردرونی و با غر غر به سمت پنجره رفت و آن را به بدیانگشتانم کش
 . شدمرهی از پشت سر خفشی کردم، به اندام ظری مج شرتم را از تنم خاریت

 .ستادی رفت و کنارش ای لعنتاهی سيانوی و به سمت آن پامدی خالف تصورم به سمتم نبر

 ؟ی بزنيبلد -
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 . زدمی تلخپوزخند

 . دارهي جنبه دکورشتریب... نه -

 . را باال فرستادشیابروها

 نجای اانوی پنی اگر ایدرسته که اتاقت بزرگه ول.  سالن بزرگ باشههیپس بهتره گوشه  -
 .شهی دلباز تر میلینباشه خ

 : حوصله گردنم را کج کردمیب

 !ونهی دکوراسریی مخصوص تغيدیکه پوش ینگو اون لباس -

 : قدم عقب تر رفت و گفتکی و دی خندطنتی شبا

 !نیهم... دمشیخوشگل بود که پوش -

 :نفسم را فوت کردم!  گل کرده بودطنتشیباز ش...  باال رفتمیابروها

 . ندارميحوصله موش و گربه باز!  بچهنجای اایبدو ب -

 : را کج و کوله کردشی هالب

 . بخوابریخب بگ -

 دورش می که دست هانی برگشت و قبل از اشی لبخند به لب هاد،ی برخواستنم را دیوقت
 به عقب ی ساختگیبا کالفگ.  خورد و از دستانم فرار کردزی لیمحکم شود مثل ماه

 : باال فرستادطنتی را باز با ششی و ابروهاستادی تخت اگریسمت د. دمیچرخ

 !! شد؟یچ! گهیبرو بخواب د -

 : را نشان دادممی پاهايبا انگشت اشاره جلو.  لبخندم را کنترل کنمنستمنتوا

 ...کی...  دونم و توی جا وگرنه من منی اای شمرم بیتا سه م -

 :دی پرشی جادر

 ! دنبالميای بدیبا! ستیقبول ن -
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 : را اشاره کردممی را باال فرستادم و دوباره روبرومی ابروکی

 ...دو -

 .دی کوبنی را به زمشی پاکی

 !گهی نکن دیجر زن! ی لوسیلیاِاِ خ -

 ی محکمي ضربه رم،ی فرارش را بگي که جلونی اما قبل از ادمی تخت پري روي قدم بلندبا
 : اش متوقف شومی قدمکیکه به در خورد باعث شد در 

 !بابا خوابه...  آروم ترکمی -

 بلند ي و صدايبا سرد.  سرخ شدشی لبش را به دندان گرفت و گونه های با ناراحتایمار
 : و لحن طلبکارش را دادمنیجواب رامت

 !شب خوش -

 ایاز بهت مار!  مچش را گرفتمیتی رفته بود غروب با چه وضعادشیانگار !  خروسمردك
 کردم و دستانم را دور کمرش حلقه ی را به سرعت طماندهی قدم باقکیاستفاده کردم و 

 شی از گلویفیضع» آخ«.  گردنش فشردمي را رومی از او دندان هایکردم و قبل از واکنش
 . نکشدغی ججانی را گرفت که از شدت هدش خوي جلویخارج شد و به سخت

 می او برای انداختنش بعد از چموشری به اندازه گزی چچی خلوت دو نفره مان هدر

 نی عمارت، بزرگترنی بعد از مرگ مادرم و رفتنم از اایوجود مار!  بخش نبودلذت

  که دری لطف را تصاحب کردم، اما آن کششنی اول به زور ادیشا.  بود خدالطف

 . کردی به سمت من بود به کنار هم بودنمان کمک بزرگای ماروجود

 ی کودکنی همدیشا...  سال از من کوچکتر بودازدهی که يدختر.  را دوست داشتمایمار
 رفتار پدرم ي خانه و سردنی انی بود که باعث شده بود، غم سنگشی هاطنتیکردن ها و ش
 !اوردیمرا از پا در ن
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 و نهی سي را روفشی آتش زدم و چشمانم را بستم تا لذت انگشتان ظريگری دگاریس
 بر يبوسه ا.  محکم کردمشیحلقه دستم را دور پهلوها. شکمم با همه وجود حس کنم

 : گردنم نشاند و آرام غر زديگود

 ؟يری می می تر برخورد کنمی مالکمی -

 به شتری گردنش با خباثت لبخند زدم و او را بدی پوست سفي رومی دندان هاي جادنی دبا
 . کردلی را زامی مقدمه خوشیب. خودم فشردم

 .ادیبابات از من خوشش نم -

 : کردماخم

  زده؟ی حرفنی همچیک -

 : نشستشی ام برداشت و در جانهی سي را از روسرش

 کس و کاره ی دختره بگهیالبد با خودش م!  کردیاصال به من نگاه نم... دمی جور فهمنیا -
 ؟ی کنی زنم کجا رو نگاه می دارم با تو حرف میه...  ونجایکه بدون بزرگتر پاشده اومده ا

  با انگشتش به چانه ام ضربه زد، نگاهم را باالتر بردم و به صورتش چشمو

 .دمی و آرام خنددوختم

 :را جلو داد شی کرد و لب هااخم

 ! شعوریب -

پدرم !  حدسش درست بوديتا حد... لبخندم جمع شد.  رفتشی به سمت لباس هاو
 از قانون یلی خنی من و رامتیفکرش راجع به روابط دختر و پسرها بسته بود اما تابو شکن

 حواسش پرت ای بود که مارنیدر حال حاضر مهم ا!  سوال برده بودری را زشیها و فکرها
 . کردیحس بدم را کمرنگ تر م شی شدن گونه هانید و رنگشده بو
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 . بدوایمار -

 و خودش را خم کرد و شروع کرد ستادی اشی که نفس کم آورده بود سر جای در حالایمار
 و بهتر ای دچار مشکل شده بود؛ اما نه به اندازه ماردنمیمن هم نفس کش. دنیبه نفس کش

 .ستادمی اشی پايراه رفته را برگشتم و جلو. دمی دویم

 ؟يکم آورد! یه -

 : و گفتستادی زانو برداشت و صاف اي را از روشی هادست

 .رمیم... یدارم م... نه... نه -

 : و تنگ در آغوشش گرفتم و گفتمدمیخند.  را چسباند به منخودش

 !الی که واويری ورزش ساده قرار بود بمهیبا . يریخدا نکنه تو بم -

 که گفتم خنده اش گرفت و ییالی منظور واودنیبا فهم.  برداشت امنهی سي را از روسرش
 :گفت

 .یجون به جونت کنن به فکر خودت -

 : و گفتمدمیخند

 . تو پاركمی بزندی باگهی دور دهی سایحاال صاف وا -

 : و گفتدی کوبنی به زمپا

 .خسته شدم! نه -

 .شهی نمي جورنی که انینه مثل ا... فتیراه ب... نمیبدو بب! نه و کوفت -

 وگرنه من که.  نخوردنیمجبور شد دنبالم بدود تا زم. دمی را گرفتم و دودستش

  و داد او کل پارك را برداشته بودغی خنده ها و جيصدا!  کردمی را رها نمدستش

 . کردی با تعجب نگاهمان مای و دی خندی ممانی برام،ی شدی که رد می از کنار هر کسو

 .بروم رفتبابا آ. رهام ولم کن -
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 نی اي بار به جانی آوردم تا هم قدم با من بدود و انیی را پادنمی سرعت دویکم

 : دست پشت شانه اش گذاشتم و گفتمرم؛ی دستش را بگکه

 ي و توکتنی برات مهم باشن که نزدییآدم ها.  خواد بکنهی مي هر فکریبذار هر ک -
 . خونهمیری دور تموم بشه؛ منیا. تموم شد و رفت. ذارنی مری تاثتیزندگ

 .ي و مثل رهام قویحاال نشون بده که زن رهام.  عشق و حالرونی بمیری از ظهر مبعد

 که من دی و محکم دوي از من جدا شد و چنان قوکبارهی و به دی کشی از سر خوشحالیغیج
 اثر هوانی دنی اي عشق و حال گفتن انقدر روکی دانستم یاگر م. از تعجب دهانم باز ماند

 . گفتمیدارد زودتر م

 . بذار من برسم بهتوونه؟ی ديریکجا م... سایوا -

 خودم را به او رساندم و جفتمان همگام با هم.  توجه نکردمی به حرف هااما

  و از سنی کنطنتی شنطوری الزم است ایگاه. میدی دوی و ممی کردی مطنتیش

 ی و ممیدی دوی کوچک مي بچه هانی که عایمثل من و مار. يری فاصله بگتیواقع

  های صندلي روی از خستگمیدی به محل ورود به پارك رسیسر آخر وقت. میدیخند

 م؛ی شدولو

 ی که وقتيبه قدر.  داده بودی خوبي خنده ها بود به ما انرژنی که در ای حساما

 صدف که.  کردندی همه با تعجب نگاهمان مم،یدی به خانه رسقهی از چند دقبعد

 ادی شده بود زعی ضاای که توسط مارشی خواب آلود بود و از چند شب پشهی معمول همطبق
 عقب ي خواست برود دنبال کارهای نشسته بود و مزی که پشت منی بودمش و رامتدهیند

 .افتاده اش

 .زیسالم به زن و شوهر سحرخ... به به -

  نگاهشرهیخ.  آمده بودرونی چند کلمه از دهانش بنی طعنه و تکه همی کلبا
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 رفت ی نمرونی افتاد چهره اش از ذهنم بی اگر به غلط کردن هم میحت...  وقتچیه. کردم
 قی عمی شد و تا ابد نفرتی هم فراموش نممیحال و روز آن شب ها و روزها.  رفتیکه نم

 . گذاشتی میدر دل و روحم باق

 !ری عدو شود سبب خیهر چند که گاه... لعنت. نی چون رامتیفی کثي به آدم هالعنت

 !ن؟ی بدنیستیجواب سالم بلد ن -

آرام دستم را پشت سرش گذاشتم و به سمت پله ها .  در سکوت منتظر من بودایمار
 . نزنی برو و حرفیعنی نیفرستادمش و ا

 توجه به او که چون خوك یب...  راه افتادمای به دنبال مارفی ضعي» سالم« هم بعد از خودم
  بود؛دهیرا به گند کش اول صبحمان یفیکث

 به اتاق هر دو ساکت دنیتا رس.  گردش به کجا ببرمي را براای فکر کردم که مارنی ابه
 دم؛ی کشی مرونی حمام از کمد بي جفتمان را براي که داشتم حوله های و در حالمیبود

 .دمی را شنشیصدا

 رهام؟ -

را گرفتم و به سمت خودم  انداخته بودم؛ دستش می شانه هاي که حوله ها را روی حالدر
 .دمیکش

 . منيجانم خوشگل عرق کرده  -

 : زد و گفتي لبخندفمی توصاز

 ن؟ی جورهی جا همه باهات نیچرا ا -

 . جمله قانعش کنمکی کردم با ی و سعدی لبم پر کشي از رولبخند

 .میدی گند مي حمام که جفتمون بومیبدو بر. ستیفعال مهم ن. گمی برات منمیشی روز مهی -

 : باال انداخت و گفتییابرو
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 با هم؟ -

 بعد از من یستی وايبخوا.  آب سرد هم خرابهریتازه ش. نمیبدو بب... جدا جدا! نه پس -
 !یشی قشنگ با آب جوش پخته م،يبر

 رونی چند ساله ام را بي عقده های فراهم شد تا کممی برایتی نهار در واقع موقعزی مپشت
 یکس. زی عزکی دنی دي بودم برادهی دو نفره چي برنامه کی بعد از ظهرمان يبرا. زمیبر

 دورادور.  سال ها فکرم را مشغول کرده بودنیکه در تمام ا

 دنیی و بودنی اما ددم؛ی پرسی حالش را مشیی تنهاي را داشتم و از مونس شب هاخبرش
  ساده کجا؟ی خبر حال و احوال پرسکیدستانش کجا و 

 : آرام گفتیی به اطراف کرد و با صدای خورد؛ نگاهیوول م ی صندلي که روی در حالایمار

  رهام؟ـ

 گفتم و با تکه یآرام "هوم  " نی همي بروم؛ برادارشی به دی بودم که چه ساعتنی فکر ادر
 . ور رفتم تا دو نصف شودی دستشی پي توي چهیماه

 . گرمه توشيدی لباسه که برام خرنی؟ ا! ورانی کم راحت تر بچرخم اهی من شهی نمگمی مـ

 : گفتمی بالفاصله بعد از اخم هاای درهم شد و مارمی هااخم

 .دی ببخشـ

 : که پدر هم بشنود گفتمي طعنه؛ جوربا

 رنی هستن که بدجور هرز میی جا چشمانیا.  به ذهنت برسهگهی دزای چنی خوام از ای نمـ
د  خوایفقط دلشون م.  چرخهی می و کی چي که چشماشون روستیو اصال مهم ن

 . کننرابیعطششون رو س

 ی خالي برای راهیی گود،ی پری بود و مدام به صدف می که از صبح ناراحت و عصبنیرامت
 . کرددایکردن خشمش پ
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 ؟يتو االن با من بود... نمیبه من نگاه کن بب...  نه؟ی با منـ

 . زدمي و پوزخنددمیچرخ

 ! دارهی صاحبش خودش برش مي اندازی فحشو که مگنی که با تو بودم؟ می با تو؟ مطمئنـ

 یپدر در سکوت نگاهمان م.  برخواستممیاز جا.  را دور زدزی برخواست و می عصبنیرامت
 . کردی نميادآوری و سفره را زی و حرمت مدی کشی نميادی بود که فربی عجمیبرا. کرد

 ؟ی کنی منی به من توهی کشی تو خجالت نمـ

 کنم چرا حرف ی ؟ با زنم صحبت مي شنویم.. . من با زنمی اصال چرا وقت؟ینی چه توهـ
  وسط؟يندازی و خودتو میزنیم

 خونه مذکر نی که تو ایتنها کسان.  اندازم وسطی مربوط به منه خودمو می حرفی وقتـ
 .يهستن، منم و بابا که تو با تمام وجودت اون حرفو به من زد

 : را کج کردم و با خشم و خنده گفتمسرم

 حالم کلتی از نگاهت؛ از وجودت؛ از کل ه؟ي بشنوي خوای منویا. اصال با تو بودم...  آرهـ
 . خورهیبه هم م

 : و گفتدی ام را گرفت و من را به سمت خودش کشقهی

 يادآوری رو گهی ديزای چي سرهی ادب و دیانگار با... ي خونه دور بودنی چند سال از اـ
 ...چون...زن تو نگاه کنم به ادیاوال من اصال خوشم نم. کنم

 و دمی کشرونی دستانش بانی ام را از مقهی کند؛ با دو دستم ای بار ماريزی چاوردمی نطاقت
 ام را ی گناهی شده بود و آمده بودم بشتری بیلیزورم از آن زمان ها خ. به عقب هلش دادم

 . بودم باز سکوت کنمامدهین. ثابت کنم

 یچی جا و هنی انمی بشرتای غی بنی که عستی نشی چند سال پي هیقض.  دهنتو آب بکشـ
. ي کردی راحت دست روم بلند میلی که تو خیی گذشت روزاگهید. نگم و سکوت کنم
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.  خورا نگاهتون کردمي تو سرنی و عی رو ازم گرفتزای چي سرهی که ییگذشت روزا
 ی دهنتو با خاك قبرستون پر می به زنم بزنای  به خودم وی اگه حرفگهیاالن د... گذشت

 ری به بعد گوشاتو بگنیاز ا. زنمه؛ دوست دارم بهش بگم چطور بگرده و چطور نگرده. کنم
 .ي و چطور نکردي که چطور برداشت کردستیبرام مهم ن. ي منو نشنويتا حرفا

 ی که هلش داده بودم برخواسته بودند و به ما نگاه می از زماننهی و تهمصدف

 : آرام گفتنهیتهم. کردند

 ! رهامـ

اما صدف نگذاشت .  از سال ها اسمم را به زبان آورده بود و با من حرف زده بودبعد
 . وسطدی ها پرطهیحرفش به اتمام برسد و دوباره مثل سل

 ... شکنه وی وسط حرمت منیا. یگی نمیچیپدر جون شما هم که ه!  خوبه واالـ

 . را درآوردمشی ام گرفت و بلند اداخنده

 می رفتم خودمو قای تو بودم مي زنه؟ اگه جای حرف از حرمت می کنی ببای حرمت؟ خداـ
 ؟ی و حرف بزنی من نگاه کني تو چشماشهیتو چطور روت م.  اومدمی نمرونی کردم و بیم

 ... کهنهی زنه واسه ای نمیپدر هم اگه حرف

 ي حرف هاادی.  ساکت شومتی که به من زده بود باعث شد در اوج عصبانیی حرف هاادی
 .آن روزها

 . نگاهم نشست و به پدر زل زدمي تویغم

. ستمی جا هستم فکر کن ننی من ایتا وقت... نیو اما تو رامت! یی جامی بردیبا... ای پاشو مارـ
 فکرو نیهمتون ا. فکر کن من مردم. رمی از کارها و بعدشم مي سرهی يمن اومدم برا

 ي ذاری که بهش احترام مي و سفره ازی و حرمت مستمی نمیدببخش پدر که مثل ق. دیبکن
 . شدمری سری سریس... نی رو بخوراتونغذ. و نگه نداشتم
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منتظر ماند تا حرف بزنم . می باال رفتي فاصله گرفت و هر دو به طبقه زی دنبال من از مایمار
 : گفتمیو من هم آرام و عصب

 خواد همون جور یدلم م...  و مرتبزیتم. کی ساده و شیلیخ. ی کسشی پمی حاضر شو برـ
 . تو رو بشناسهیکه هست

در فاصله لباس .  انجام دادمی مالیشی و آرادی دست لباس مرتب پوشکی سکوت در
.  هوا ول کردمي روشن کردم و از پنجره دودش را تويگاری کردنش، سشی و آرادنیپوش

 پرتابش کردم و بعد رونیه ب تاقچه خاموش کردم و بي را لبه دهی به نصفه نرسگاریس
 دوباره اش را دنی دي بود که سال ها آرزویخصمخاطبم ش. دمی پوشيزیلباس مرتب و تم

 . بازگشتم بودلی از دالیکیداشتم و 

 نی باز هم سکوت کرده بود و اایمار. می شدی و راهمی را با آن جو نچسبش ترك کردخانه
 .  رفتی اعصابم ميسکوتش داشت رو

 ا؟ی مارـ

 : انداخته گفتری به زسر

  هوم؟ـ

 .برام حرف بزن تا آروم بشم.  ساکت نباشـ

 ... خبر داشتم وتتیمن از حساس... خب.  زدمی اون حرفو مدی من نباـ

نه ... میاما عصبان. رونی بزمی رو برزای چي سرهی باعث شد ي که زدیاتفاقا حرف... ای نه مارـ
 .از دست اونا و گذشتم... از دست تو

 ! توشهی دونم چی که هنوزم نميذشته ا گـ

 . و بسمی زندگي تویمهم االنه که تو هست. ستی ني فعال عجله اگمی بهت مـ

 . رسمی نمییبازم به جا... اما.  زنمی میی حدساهی خب ـ
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 . انداختمانبری مری مسي حوصله فرمان را چرخاندم و تویب

 . که خوشگل باشهرمی بگیبگو چه گل. رمی بگینیری خوام گل و شیم.  حرف اونا رو نزنـ

 : را تر کرد و گفتشی لب هاایمار

  کار؟ی چي خوای مینیری گل و شم؟یری ممی اصال کجا دارـ

 . از خانوادم براش ارزش قائلمشتری و دو هزار برابر بزهی عزیلی که برام خی کسشی پـ

 فهمد، پس ی نميزی دانست تا خودم نخواهم چی می ولدی باری مي کنجکاوشی چشم هااز
 . شدرهی خرونیسکوت کرد به ب

 قهی را به داخل فرستادم تا با سلایمار. می شدادهی نگه داشتم و هر دو پی گل فروشيجلو
بعد از دو سه بوق، قبل از .  کردميریخودش گل انتخاب کند و خودم شروع به شماره گ

 . دیچی پی در گوشي پچ پچ گونه اي بزنم، صدای که فرصت کنم حرفنیا

 ! خوابه های االن من؟یی پس کجاگهی دنیای بـ

 :می توانستم بگوفقط

 .می تو راهـ

 مای صحبت نداشت وگرنه سطیالبد شرا.  نگاه کردمیبا تعجب به گوش! افتی خاتمه تماس
 !  جمله تماس را قطع کندکی حرف ها بود که با گفتن نیپر چانه تر از ا

 گذاشتم، ی ، پا به داخل گل فروشمی رد و بدل کردامکی پمای که با سقهی از چند دقبعد
 شدن دسته گل دهیچی بود و به پستادهی فروشنده ازی مي در هم جلوي با ابروهاایمار

 :کنارش قرار گرفتم.  کردی نگاه مدشی سفيرزها

 !الی عی تو لکنمی نبـ

 :آرام نگاهم کرد.  همزمان به فروشنده سالم کردمو

 ؟ي زنگ زدی به کـ
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 : برداشتم و به دستش دادمزی ميل را از رو گدسته

 .گمی بهت مامی منی برو تو ماشـ

من هم بعد از حساب کردن به سمت .  خارج شدی اکراه به سمت در رفت و از گل فروشبا
 نبود، پس به همان دسته گل قناعت ینیری شدنیفرصت خر.  رفتم و سوار شدمنیماش

 شی دلخور پي افهی قنی را با اایاگر مار.  گرفتمشی خاتون را در پيکردم و راه خانه 
 : گرفتمیقینفس عم.  شدمی ها سرزنش ممدت  تانیقی بردم قطع به یخاتون م

 . حکم مادر منو دارهششی پمیری ممی که داری کسـ

 . باز شد و به صورتم زل زدشی از گره ابروهایکم

 همون موقع خاتون رو به عنوان  و ازرهیگی می سختیضی مرارهی مای مادرم منو به دنی وقتـ
 . خانواده اش رو از دست دادهي زن کُرده که همه هیخاتون .  خونهي توارنیپرستارم م

 : گفتی آرامي صدابا

 ؟ی ازش نگفتيزی وقت چچیچرا ه! می ما دو ساله که عقدـ

 : را با حرص فوت کردمنفسم

 خواست ی رفت حاال حاالها دلم نمی نمورتمهی مغزم ي نبود و رونی شاهي چون اگر وروراـ
و ...  دوستام،ی همه رو بشناسدیبا... یحاال که برگشتم و تو همراهم!  خونهنیبرگردم به ا

 .دشمنام

 :ادامه دادم.  سرش را تکان داددهی را نفهممی از حرف هايزی معلوم بود چنکهی ابا

 به خاتون میه خاطر وابستگ کامال خوب شده بود بگهی مادرم دنکهی بزرگتر شدم، با ای وقتـ
.  خوشگل ته باغ ساختی کلبه چوبهیاونجا موندگار شد و به خواست خودش پدرم براش 

 هم، همراهش مایپرستار مادرم س.  که مادرم مرد، خاتون هم از اونجا رفتشیچهار سال پ
 .رفت
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 : عقب برداشتمی صندلي را متوقف کردم و کتم را از رونیماش

 . شوادهی پـ

قبل از .  شدادهی لب نشاند و پي به روی راحت شده بود، لبخند کمرنگالشی که انگار خایمار
 :نتوانستم لبخندم را کنترل کنم.  باز شدیکی تي دستم به زنگ برسد در با صدانکهیا

 . دهی شننوی ماشيمطمئنا صدا! شترهی ذوقش از ما بـ

  خاتون؟؟ی کـ

 : کردمتشیدا گذاشتم و به داخل های را پشت کمر ماردستم

 .گمی رو ممایس.  نه، خاتون خبرندارهـ

 : را بستم و با تعجب گفتماطیدر ح.  دلهره به عقب برگشت و نگاهم کردبا

 ! شد؟ی چـ

 : دهانش را به وضوح قورت دادآب

 !مثل خونه پدرت باهامون برخورد نکنن! م؟ی خبر اومدی باز بـ

 : گرفتمیقینفس عم...  دختر ظلم کرده بودمنی در حق ایلیمن خ.  گرفتدلم

 . راحت باشهالتیخ...  خاتون جنسش فرق دارهـ

 به استقبالمان آمد و بعد از مایس. می انداختم و با هم همقدم شدشی را دور شانه هادستم
 : داشتیچشم از صورت من برنم.  در آغوشش اجازه ورود دادایچالندن مار

 !چشم حسود بترکه. ي شدپی پسرم چقدر خوش تي واـ

 به سمت در رفت و از ما فاصله گرفت، در ای ماری کمنکهی ام گرفت و به محض اخنده
 : پچ پچ کردممایگوش س

 !! پسرمیگی که ميمگه چند سال از من بزرگتر!  برو خودتو رنگ کن فسقلـ
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.  داشتی هم عالممای کردن ستیاذ.  لب نثارم کردری زیی رنگ گرفت و پرروشی هاگونه
 .  دادی اش را نشان می که به ندرت خوشحالیزن مهربان

 بزنم مثل فشفشه از کنارم گذشت و من هم به سرعت خودم را يگری حرف دنکهی از اقبل
 ری غيادی زی اش گاهیخاتون با همه مهربان. می رساندم تا با هم وارد خانه شوایبه مار

 . کردیمنتظره برخورد م

 زدم و با هم وارد شی به رويدستش را گرفتم و لبخند.  زدی موج می نگرانای نگاه ماردر
 گره ینگاهم در نگاه زن.  لبم رفتيبا چرخاندن سرم لبخند از رو. میسالن بزرگ شد

 . از مادرم دوستش نداشتم، کمتر هم نبودشتریخورد که اگر ب

 يری پپنج ساله بود و حاال گذر زمان گرد - و چهاری مان شد سی وارد زندگی که وقتیزن
 را ی خوش بودن زندگدی نوی چاقنی چاق شده بود و ایحساب.  چهره اش نشانده بوديرو
 ! دادینم

 می چشمانش تنظي را رونکشی و عدی گرفت و به سمت ما چرخونیزی از صفحه تلونگاه
 :کرد

 ؟یتو رهام من!... نم؟ی بیدرست م -

 : لبم نشستي از ته دل رويلبخند

 .رهامت فدات خاتونم -

 شتریهر چه ب.  شد و مشامم پر شد از عطر گالب تنشدهی اراده به سمتش کشی بمیاپاه
 .  شدمی دلتنگ مشتری فشردم، بیآن تن گوشتالود را به خودم م

 ! خاتون؟نمتی چطور طاقت آوردم چهار سال نبـ

 : نشاندمی سر بازوی در آمد که ناگهان مشتهی از شوك اولانگار

  رو نداره؟ی مادر دارم جز من کسهی ی نگفت؟ی که رفتیرفت!  چشم و روی بيپسره  -
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 : با ظرف اسپند از آشپزخانه خارج شد و دود تمام هال راگرفتمایس

 برامون آورده؟ ی خاتون؟ چه عروس خوشگلینی بیم! لیبترکه چشم حسود و بخ -
 ...ماشاا... ماشاا

 به ما یجی و با لبخند گادهستی همچنان کنار در اایمار.  را غرق دود کردای مارکلی تمام هو
 : فشار دادممی بازوهانی خاتون را بيشانه ها.  کردینگاه م

 ؟ینی بی دل منو مزیخاتون عز -

 : ناباور تا صورتم باال آمدنگاهش

 ... به مننکهی بدون ا؟ي کردیعروس -

 :دمی را بوسشیخم شدم و چشم ها. دی اشک دوسشی هنوز خي چشم هابه

 شه بدون حضور مادرم یمگه م! شیآوردمش که خودت عروس خونم کن! نه خاتون -
 رم؟ی بگیعروس

 من را کنار زد و با کمک دسته ی رحمی طور با بنی بغضش را پس زد و همیقی نفس عمبا
 : گفتای به ماریقیمبل از جا بلند شد و با نگاه دق

 . عروس خانمنجای اایب -

 به سمت ای ماريقدم ها. ت و من با لبخند سر خم کردم صورت من نشسي روای مارنگاه
 دور کی هم به سمت من آمد و مایس.  را در آغوش گرفتایگرم مار. خاتون برداشته شد

 ! دود اسپندش غلتاندانیمرا در م

 : درهم کردافهی قخاتون

 .دود برداشت خونه رو! ي خفمون کردمایبسه س -

 برگشت يدلتنگ بودم و رو!  که شاخ و دم نداردیدلتنگ. دمی خندشی غر زدن هابه
 . نشستند، فکرم را به زبان آوردمیوقت. نداشتم
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 . اومدمی زودتر میلی خی کنی خوب برخورد منقدری دونستم ایاگر م -

 : شدی اش برزخافهیق

 !ی معرفتیتو ب!  بد برخورد کردم؟یمن ک! ی چیعنی -

 : نشسته، سر خم کردمکنارش

 مای التماس سی زدم خونه ات، کلی کردم زنگ می استخاره میمن کل! مقربون لپات بر -
 ! از زنگ زدن آخهي کردی ممونمی پشی گرفتی می کردم و بعد که گوشیم

 : اخم رو گرفتبا

 دنم؟ی دي اومدی مدی تو نباره؟ی گی میآخه آدم خبر مادرشو تلفن! ییبس که پررو -

 :ندی انداختم تا بغضم را نبنیی ضعف رفت و سر پاشی پشت اخم های مهرباني برادلم

 . خاتوناهیروم س -

 ! مادراهی دشمنت سيرو -

 : لب با حرص زمزمه کردریز

 !خدا ازش نگذره -

 یچه م!  من و خاتونم زل زده بودي لبخند به لب داشت و با حسرت به صحبت هاایمار
 مبل يش را در آورد و رو مانتو و شالای مارما،ی با تعارف سست؟یدانست دشمن من ک

 معذب ای ماري کرد که من جای نگاه مایخاتون آنچنان به مار.  من و خاتون نشستيروبرو
 را پشت شی موهاي ارادری چرخاند و غی نگاهش را میه  هم معذب شدهایمار! شده بودم
 ! دختر و خجالتنیا! خنده ام گرفت.  زدی مشیگوش ها

 اش با ازدواج من و او موافقت ی بدهي پدرش به جادیم که در محضر فهی آن روز لعنتیحت
 ی در مواقعای خجالت مارتینها.  من را بست به فحششیبه جا! دیکرده هم خجالت نکش

 . شد و بسی ختم مشی گونه هاي اهیخاص به رنگ گرفتن ثان
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 لبم ي روینی گارد گرفته بود، لبخند غمگمی که آن روز روبرویفی بدن نحيادآوری به با
 .نشست

 ؟ي افتادرزنی پنی اادی شده که یحاال چ -

 معذبش کرده شی از پشی و بای ماري خودم هم زوم کرده بودم رودمی خودم که آمدم دبه
 . کردم تا حواس پرتم جمع شودی مصلحتيسرفه ا! ام

 .رمیاومدم مراسم ازدواج بگ! گفتم که خاتون -

 :م زل زد کرد و با نگاه موشکافانه اش به چشمانیاخم

 ! بشه؟یکه چ -

 زرنگم منظورم را گرفت و شهی و خاتون گرداندم و خاتون همای مارنی نگاهم را بی ناراحتبا
 : ادامه دادایرو به مار.  شدشتریاخمش ب

 .از خودت بگو دخترم -

 : را باال انداختشی با خجالت شانه هاایمار

 ! بگم؟یچ -

 ؟یدانشگاه رفت -

 : گذاشتشی خاتون به نماي را برانشی دلنشلبخند

 . زبانیترم ششم مترجم. دانشجوام -

 :دی خاتون درخشنگاه

 ؟يدیکجا رهام منو د -

 : خالف تصورم لبخندش را حفظ کردبر

 . رهام بوديپدرم راننده  -
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اخم نشست .  به من نکردی توجهنی به او اشاره کنم که ادامه ندهد اما کوچک ترخواستم
 : ادامه دهدای خاتون و منتظر ماند تا ماري ابروهانیب

 ... سال قبل فوت شده بودیلی و مادرم خمیما سه تا بچه بود... خب -

 .خدا رحمتش کنه مادر -

 و با چشم دی که خواست ادامه دهد خاتون ناگهان به سمتم چرخنی زد و همی قدردانلبخند
 : درشت شده گفتيها

 ؟ی زنیچرا بال بال م! هیچ -

 : گفتمایم را قورت دادم و رو به مار دهانآب

 م؟ی در مورد مراسم ازدواجمون حرف بزنيدوست دار -

 : را باال انداختشی خونسردانه شانه هاایمار

 ! ندارمیمن مشکل -

خاتون ! نگو دختر... نفسم را فوت کردم.  کرده، براندازم کردزی را رشی چشم هاخاتون
 .زدی ریخونم را م

 خواستم کار یم. امی خواستم از مدرسه در بی رو تموم کردم مرستانمی سال دوم دبیوقت -
 روز اومد هیاما .  تونست خرج خواهر و برادر کوچکترمو بدهی نمگهیکنم چون پدرم د

 . کردهادی زشویخونه و گفت به درسم ادامه بدم چون خدا خرج

 : به منِ اخم کرده زد و رو به خاتون گفتی قدردانلبخند

 رو کترهی من و خواهرم که دوسال از من کوچلی رهام خرج تحصدمید فهمبعد از عق -
 .گردن گرفته بوده
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 نکند ي روده درازای خاتون ادامه ندهد و مارگریخدا کند د!  بودی جا کافنی تا همخب
 اندازد و باز چهار ی مرونی دارد و من را بی را نگه مای کرده، ماریوگرنه خاتون گرو کش

 !نمشیشم تا دوباره بتوانم بب حسرت بکدیسال با

 ! پاك خوردهریقربون بچم برم که ش -

 . خاتون زدمي به روي سکته کرده البخند

  کرده؟ي ازت خواستگاري بگو گل پسرم چطورزم،یخب عز -

 رنگ گرفتند و لبخندش کمرنگ ای ماريگونه ها.  قصد جانم را کرده بودندییگو! ایخدا
 .شد

 ی ادبی بودم و بدهی چند بار رهامو دیعنی.  اومدی از صابکار پدرم خوشم مشهیمن هم -
 . کردمی بهش فکر مینباشه، گاه

 : ادامه دادای گذاشت و مارشی را به نماثشی لبخند خبخاتون

 خوشحال یلیاولش خ. تی خواستگارادی خواد بی روز پدرم اومد خونه و گفت رهام مهی -
 ...شدم

 : را انداختم وسطخودم

 م؟ی بری ما رو رد کني خوایخاتون نکنه م -

 : حواسش کامال پرت شدخاتون

 ! خودت؟ي برای گی میچ! وا -

 : کردمی مصنوعیاخم

 . گلوش خشک شدی منو به حرف گرفتالی عدهیهنوز از راه نرس -

 : را بلند کردشی از رانم گرفت و صدایشگونین

 ما؟یس -
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 .اومدم. اومدم خاتون -

 : گفتای رو به مارخاتون

 .می مزاحم هم نداشته باش،ی کنفی برام تعراتیی با جزدیبا -

 : را جلو دادممی به من اشاره کرد؛ لبهاو

 ! خاتون؟میداشت -

 را به دستمان ي چاي هاوانی به دست از آشپزخانه خارج شد و لینی سمای و سدی خندآرام
به  »امیاالن م«د و بعد از گفتن  مبل بلند شي به آشپزخانه، خاتون هم از رومایبا رفتن س. داد

 . رفتمایدنبال س

 :خودش را جمع کرد.  شدمرهی خای نگاهم رفتنش را دنبال کردم و بعد با غضب به ماربا

 ! گفتم؟ی مدینبا -

 : بلند نشود گفتممی که صداي با حرص و طورمی دندانهاي الاز

 . رسمیحساب تو رو به وقتش م -

 ... نگفيزیمن که چ -

 : ام نگه داشتمینی بي اشاره ام را جلوانگشت

 .سسسس نشنوم صداتو -

 چشم دوختم که با مایبا اخم نگاهم را گرفتم و به خاتون و س.  کرده در مبل فرو رفتبغ
 وهی هم با ظرف ممای نشست و سای بار خاتون کنار مارنیا.  شدندیهم از آشپزخانه خارج م

 .اش کنار من

 :دی آرام خندخاتون

 .دهی خانم قبال تدارك ددمی بخره که دوهی بره ممایگم سرفتم ب -

 : رفت و گفتمای به من و سي غره اچشم
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 ! کردنینگو هم دست -

 خنده اش از ته دل نبود و فقط ظاهر گری دایالبته حواسم بود که مار. دی کوچکمان خندجمع
 . بوديساز

 : شده بود، گفتای ماري در چهره ی که متوجه ناراحتنمیزبی تخاتون

 ! شده؟يزی دلم چزی خانم؛ عزای مارـ

 : انداخته بود، متوجه حرف خاتون نشد و گفتری که در فکر فرو رفته بود و سر به زایمار

  جانم؟ـ

 ؟يچرا تو فکر!  لحظه رفتم؟هی شد من يزی چگمی مـ

 : کرد و گفتقی لبخندش را عمایمار.  اش را به من که ساکت بودم انداختی نگاه برزخو

 ! نکرد کهيکار...  خبدی نگاه نکنيتو رو خدا رهامو اون طور...  نه خاتونـ

 شدم و منتظر ماندم حرف رهی کرد خی که حاال فقط به خاتون نگاه مای به مارقدردان
 . تمام شودشانیها

 . شناسمشی مادر مهیمثل .  پسره رو بزرگ کردمنی نه آخه من اـ

 :مکالمه شان انداختم باز خودم را وسط شی نبا

 ...تاج سر من اصال...  شما خود خود مادرـ

 : شدرهی درشت کرد و به من خچشم

 . ازشادی بدم میلی ممنوع که خینیریخود ش...  بسه بسهـ

 : را با تعجب باال فرستادممیابروها

 دروغ بزنم؟ من ي برگشتم که فقط حرف هاي همه سال دورنی بعد از ای کنی چرا فکر مـ
 ! از قلبم تنگ شده بودکهی تهیواسه ... اومدم چون دلم واسه خاتونم؛ واسه مادرم

 : و گفتدی صورتم چرخي اعضاي روشیمردمک چشم ها.  کردبغض
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 .منم دلم برات تنگ شده بود...  کنم جان مادری می شوخـ

 : شد و گفتری سرازشی چشم هاي قطره اشک از گوشه کی

نه که . ي من بودي پسر مهربونه ؛يتو پسر با محبتم بود.  نباشمادتی به  نبود کهی شبـ
 کی يخدا شاهده هفته ا!  نکرده هاي کاررزنی من پي اصال برانی ناکرده رامتییبگم خدا

 . زنهی جا و بهم سر منی اادیبار م

 ...نی رامتیعنی به من نگفته بود؟ ی مورد را کسکی نیچطور ا.  کردمتعجب

کارهاشو قبول ندارم؛ .  آوردی و برام مدی خری ملهی وسیکل...  اومدیم.  تعجب نکن مادرـ
 يمن به عشق روزا.  نداشته باشي من کاریبه خودشم گفتم؛ گفت که به سبک زندگ

 یی ساعت هامی فرار از زندگيبذار برا. يدی مادرم رو مي بوشت؛ی پامی ممونیخوب بچگ
 .م جا رو آروم باشنی اامیکه م

 که کنارش نشسته بود چشم دوختم، تا آن لحظه داشت به ما نگاه ای کردم و به مارسکوت
 در حال ی دانستم بدجور از دستم ناراحت شده؛ ولیم.  انداختری کرد و دوباره سر به زیم

 . خاتون بودتمیاولو.  نبودای مارتمیحاضر اولو

 !ي زدی برامون حرف می جان داشتای مارـ

 لحظه نگاهم کرد و کیتنها .  دوختماینگاهم را به مار.  کرده بودرمی دوباره غافلگخاتون
 : گفتيبعد با لبخند

 يمن رهام رو دوست دارم و حاال در خدمت شمام که مادر.  نمونده که نگفته باشميزی چـ
 .نی من و رهام رو در کنار ما سر و سامون بدی زندگي و کارهانیبکن

 :فت زد و گي لبخندخاتون

 . رهامم آرزوها دارمي من که براـ

 : بلند گفتمي و با صدادمیخند
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 .ی وقت به من نگفتچی هشویکی ی اما حت؛ی واسه من آرزوها داشتشهی همـ

  شد؟رفهمیش. ي و تازه آدم شدي چون که اون موقع آدم نبودـ

 : گفتمي همه تمام شود و بعد آرام و جددنی خندگذاشتم

  خواهش داشته باشم؟هی من شهی مـ

 : شد و گفترهی با لبخند و اخمش به من خخاتون

  گذره؟ی تو اون کله ت می باز چـ

  کردم؟ی بحث را شروع مدیچطور با.  را جمع کردممی هالب

 ... سر ما وي رونی خوام ازتون خواهش کنم که منت بذاری من مـ

 ! نهـ

 . تو اون خونهنی برگردای و با من و مارنی بگم آخه؟ منت بذارنی نه؟ بذاری چـ

 . شده بودي خاتون هم جدگرید

 پسرم برنامه ی عروسي جا انقدر عزت و احترام ندارم که برانی بشه؟ من از همی که چـ
  دست اون بشه؟ي چهی ور دل اون مار هفت خط و احترام و آبروم بازامی بدی حتما بازم؟یبر

 : اخطار گفتمبا

 ! خاتونـ

 :دی خودم توپمثل

 ! زهرمار خاتونـ

 : حرص گفتمبا

 کنم به غلط ی مي کنه کاري کارای بزنه و ی احد و واحد قسم اگه بخواد حرفي به خداـ
 مثل اون رو ی بار نه من رهام اون موقعم که گول کثافتنیمگه دست اونه؟ ا. فتهیکردن ب

 . کنمیه خفش متو نطف.  من سر بلند کنهيبخورم و نه اون جراتش رو داره جلو
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 : گذاشت و گفتشی پاي و لرزانش را روری پدست

 جور نرو تو هم که من ازت نیتو هم ا. دمیبذار چند روز فکر کنم، بعد خبر م...  رهام جانـ
 . طفل معصوم که زنتهنیچه برسه به ا...  ترسمیم

 : جا بلند شدم و گفتماز

خاتون ... کی کوچی ساك دستکیبا  .می خونه برنی دنبالتون که از اامی مگهی دي دفعه ـ
 . من خاتونمهی زندگي آبرویعنی. ادی مرمیمن؛ هر جا که من م

 : رفت و گفتي لبخند چشم غره اهمراه

 ی به دردم نمکی کوچی ساك دستامیبعدشم من بخوام ب. خب بسه لوس نکن خودتو -
 !خوره

 .دهی را چسبای چشم دوختم تا بلند شود که متوجه شدم خاتون دست مارای و به ماردمیخند

 : دهانم را باز کنم خاتون خونسردانه حرفش را زدنکهی تر شد و قبل از اقی ام عمخنده

 تا من نجای انیفعال هست!  که ناراحتهی بهش گفتی چستیمعلوم ن.  هر و کر راه نندازیالک -
 .فکرامو کنم

 چشمم گذاشتم و با يپس دستم را رو.  قرار نبود جواب نه بشنومیعنی حرف خاتون نیا
 : خم شدمی چاپلوسانه کمیحالت

 . چشم بانويبه رو -

 . مبل نشستميرو

 من ي های از بچگی گذشته و هيوی راديخاتون رفته بود رو.  را در کنار خاتون خوردمشام
 ی رفته بود و دوباره از ته دل مادشی غمش گری هم که دایمار.  کردی صحبت مای ماريبرا

 .دیخند
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 که نی ايفقط برا.  دادی همچنان از من ناراحت بود و کمتر من را مخاطب قرار مالبته
 هم ی اگر از دست من ناراحتیگفتم حت.  داده بودمادی ای را خودم به مارنیا! خاتون نفهمد

ز خودم و خودت باخبر  از اختالفمان جیدوست ندارم کس.  جمع احترامم را نگه داريتو
 ... بکنی کنی ميکار  خلوت هريتو. باشد

 گرفته ادی مدت نی ايسخت بود؛ اما تو.  باشگری جور دکی فحش بده؛ اما در جمع اصال
 .بود چطور رفتار کند

 . خاتون جمع شدي لبم نشست و دوباره حواسم به حرف هاي رولبخند

!  قدر گنده نشده بودن کهنی دو تا هنوز انیا.  مسافرتمی بار رفته بودهی ادمهی آره مادر ـ
 بکن که ي کارهی و ای داده بود که بامیمخشون بهشون پ. طونی بودن؛ اما شر و شیالغرمردن

جونم برات .  خسته شده بودنزای چنیاز بند کفش گره زدن و ترسوندن و ا.  باشهدیجد
بعد هنوز بودن .  بکر و خوشگل بود تو مازندراني جاهی م؛ی که رفته بودییبگه که اون جا

 مال و اموالشون و رفتارشون عزت و ي که اون جا بزرگ بودن و به واسطه ییخانواده ها
 نیا.  مردم داشتننی بیاحترام

 هی.  که اون جا بودنیی خانانی از ایکی خورن به دختر ی رفتن برمی جور که منی تا همدو
 از ما گهید. می کم بخندهی می بترسوننوی اگنی و ممی رجطونی ششنی و مگهینگاه به همد

 ي وسط جنگل جلودنی شرفا پریب.  بودن و رفته بودن سراغ ترسوندن دخترادهیدست کش
 ... خبر نداشتن کهش؛دختره که مثال بترسونن

 .ای ماري جلویآبرو برام نذاشت... گهی خاتون بسه دـ

 : و گفتدی خندش؛ی بود به گل حرف هادهی که رسخاتون

 ! هاتی تو بچگي بوديبذار بدونه چه موجود! سی هـ

 : ادامه دادای خنده رو به ماربا
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 اون ياونم دخترا. ستنی سوسول ني شهري مثل دخترایی روستايخبر نداشته دخترا-
تازه اگه . انی بار بي که قوننی ببی از طرف باباها و برادراشون آموزش میروستا که از بچگ

 یدختره نه تنها نم.  پا مردنهیبه موقع !  بدترگهی خان و کدخدا برگرده که دنسلشون به
 رفتن ي نه اون ورگهیاز ترسشون د. دنی دوی زنه که تا خونه می مرو نایترسه؛ آن چنان ا

 البته رهام.  زدنی به کسیو نه حرف

 اومد حرفاشو به من ی من مشی آورد پی کم میخودش وقت...  حرفا نداشت کهنی من از ابا
 . گفتیم

 خوردم ی دختر کتک مکی بود که از ي بارنی و آخرنیاول.  انداختمری زده سر به زخجالت
سال ها از آن موقع .  ذهنم مانده بودي که به پس گردنم زده بود تويو هنوز ضربه ا

 .می پا به آن روستا نگذاشته بودگری دنیگذشته بود؛ اما من و رامت

 ! از آن ماجراها تا قبلالبته

قرار بود امشب را آن جا .  مستانه اش لبخند زدمي و من هم به خنده هادی باز خندایمار
 ي کوچک که پر بود از عشق، و فردا خاتون همراه ما به خانه ي خانه نی ايتو. میبمان
 را کدام ای مار؟ي کس زنگ نزده بود که رهام زنده اچی ساعت هنیتا به ا. دیای بمانیپدر

 ی ها ميری خبرگنی از ای دانم چرا دلم کمی مهم نبود؛ اما نمادی زمیبرا! ي برده ايورگ
 . ام بپرسدی و از زندگردیخبرم را بگ!  مادرکی باشد؛ مثل یکه کس. خواست

 ؟ي کردی چه مياون جا بود.  کم از خودت بگو برامهی...  خب پسرمـ

 !مستجاب الدعوه شده بودم انگار.  ام گرفتخنده

  بگم خاتون؟ی چـ

 . جدا کرد و به سمتم آمدای را از مارخودش

  بود برات غذا درست کنه؟ی کس؟یی تو تنهاي کردی کار می ساال اون جا چنی اـ
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 : را گاز گرفتم و گفتملبم

 . اشتباه بودندمی کردم و فهمی مدی که نباییزایچ.  دادم واسه اشتباهاتمی تاوان مـ

انگار مسخ . ي شده بودي طورنی به خاطر اون کثافت اشهیم رهام هنوزم که هنوزه باورم نـ
 .ي بودشیی جادويروین

 يتاوان بد...  خاتونمونمیپش.  کرد انگاریکنترلم م. مسخش شده بودم.  هم بودنی و همـ
 ...رفتن مادرم؛ قهر پدرم؛ دور شدن از خانوادم....  اون ماجرايدادم برا

 جور داره نیهم.  خواد دست بکشهیحاال هم نم.  هم کم مقصر نبودنی رامت؟ی چنی رامتـ
فقط بذار دست اون کثافت ...  امااد؛ی که به خودش بنی مگر استی ني و چاره اشهیغرق م

 ! اول تویول. رمی پسره هم منیدنبال آدم کردن ا...  پاکش کنمتونیرو بشه و از زندگ

 :دی پرسیجی با گایمار

  شده بود خاتون؟ی چـ

 : پلک زدمیبه آرام.  نگاهم کردزی زل زد و بعد سرزنش آمای به مارهی چند ثانخاتون

 . کنمی مفی تعرویبراش همه چ...  از شما راحت بشهالمی خواستم اول خیم -

 . با شک نگاهم کردای سرش را تکان داد و مارخاتون

.  پهن کرده بودنی زمي را روی کوچکيسفره .  آمد و خبر از حاضر شدن شام دادمایس
 همان يخاتون رو.  قرار داشتشی جلوزی مکی بود که واری دي هم گوشه ی صندلکی

 : نشست و گفتیصندل

. بتیپا درده و هزار مص...  که مادری دونیم.  خورمی جا غذا منی هممی تنها هم که هستـ
 . نشستنی رو زمشهینم

 ی درست کرده بود ممانی برامای ساده که سیآن استانبول. می نگفتيزی و چمی تکان دادسر
 ری زي با عشق همراه باشد تا مزه ادی غذا درست کردن باندی گویم. زی به همه چدیارز
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 دنیتا مرز ترک.  عشق بوده،ی ادوي به جامای سي غذايبه گمانم تو. زبانت جا خوش کند
 شکست و سر ایباالخره قفل زبان مار.  کردم باز هم جا دارمی مسخورده بودم؛ اما احسا

 : گوشم و گفتيکرد تو

 .گهی رهام خان؟ بسه دي نخوردیچی هي نشون بدي خوای مـ

 : گفتممظلومانه

 .ی خانم نذاشت بخورم درست و حسابای حیناهار که اون ب.  گرسنمه خبـ

 ظرف ي توختی رگری دری کفگکیخنده اش گرفت و .  من و او عوض شده بودي جاانگار
 :و گفت

  خونه؟می برگردشهینم.  ندارم بپوشمایچی من هم؟یی جانی امشب اـ

 . دارملهی خاص وسي وقت هاي براشهی همنمی تو ماش؟ی تو هنوز منو نشناختـ

 . بوددهیخودش منظورم را فهم.  رنگ گرفتشی خاص باز گونه هاي گفتن وقت هااز

 مانیابعد از شام بر. ردی را بگطنتمی شي توانست جلوی خاتون هم نمي های چشمری زیحت
 ی ساعت مغزم را شست و شو داد، و وقتکی قبل از خواب یدر اتاق مهمان جا پهن کرد ول

 . تپش قلب داشتمای بار در مقابل مارنی اوليوارد اتاق شدم برا

 .دمی ترسی ممی در برابر حرف هاایکه از واکنش مار! جانی از هنه

. دمی کشمی پاهايکنارش نشستم و پتو را رو.  بودداری بای کردم ماری طور که فکر مهمان
 دهی را که آورده بودم نپوشیی که لباس هاستی نطنتی از شي بود امشب خبردهیانگار فهم

 گرفته بود که حاضرم قسم ی شلوار راحتمای اش را در آورده بود و از سیفقط شلوار ل. بود
 !  شدی در آن شلوار جا مای ماريبخورم دوتا

 حق با خاتون دی گفتم شای و با خودم مدی چرخی خاتون در مغزم مي هاحتینص ها و حرف
 دانست چه یخب خاتون که نم!  کردمی می مخفای را از مارزی از اول همه چدیمن نبا! است
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گفتن !  دختر را به خودم جلب کنمنی افتاد تا توانستم اعتماد اای من و مارنی بییاتفاق ها
 . راحت نبودطی در آن شراقتیحق

 نجای کردم که مجبور شوم به ای وقت فکر نمچی برقرار شد هنمانی بی هم که رابطه خوببعد
 !  از من برنجدای خواست دوباره ماریبرگردم و دلم نم

  شده رهام؟يزیچ -

 : را جلو دادممی هالب

 . که افتاده مربوط به گذشته اسیهر اتفاق... نه -

 :د نشست و به صورتم زل زشی جادر

  بدونم؟دی هست که من بايزیچ -

 . را پشت گوشش زدمشی را باال آوردم و موهادستم

 .ی صاحب قلبمشهیتو هم...  کنهریی تغيزی چستیقرار ن -

 : را نازك کرده بودشیچشم ها. اخم کردم! دیسرش را عقب کش...  را جلو بردمسرم

 ؟ی کنی مینی مقدمه چي که داری بگي خوای میچ -

.  کردی نگاه پر از شک دلم را نا آرام منیا.  خواستمی را نمای شک موجود در نگاه مارمن
 : گرفتمیقینفس عم

 .ي نشنوي اگهی کنم که بعدا از کس دی مفیخودم دارم برات تعر -

 ی که در محضر به من زل زد و ته دلم را خالیهمان نگاه.  اش همان بودی نگاه لعنترنگ
 که پدرش ی ازدواجم خوشحال است و درست زمانشنهادی از پکردمی که فکر میوقت... کرد

آن !  اش صحبت کرد، او با خودش گمان کرد معامله اش کردمیراجع به صاف شدن بده
! ي اعتمادی از بیمیبا حجم عظ...  نگاهم کرده بودیگمان طور با شک و بدنیلحظه هم هم

 :زبانم را در دهانم چرخاندم
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 ي به گذشته برگردم و براستیقرار ن...  بار بهت گفته بودمهی...  دارمیاهیمن گذشته س -
 ...خوشحال بودن تو

 !ی زنی حرف مهیچرا نس. يرهام جونمو به لبم رسوند -

 : ادامه دادی کالفگبا

! ی کنفی تعري خوای فهمم االن چرا می نمیول...  بودهاهی گذشته ات سيآره گفته بود -
 !فتهی قراره بی چه اتفاق؟ي شده که مجبور به نبش قبر شدیچ

 : توجه به مقاومتش خواباندمشی را گرفتم و بشیبازو

 . زنمی راحت تر حرف مينجوریا -

.  دادی معکوس مجهی نتینی بار مقدمه چنیانگار ا. دمی هم به پهلو به سمتش دراز کشخودم
 : راست رفتم سر اصل مطلبکیپس 

اون موقع ها عمارت بابا پر از رفت و آمد !  کرده مامانم بودم و نور چشم پدرمزیمن عز -
 لبخند نهیتهم... خواهرام همش اونجا بودن... خاتون بود.  دادی می زندگيخونه بو. بود

 .داشت

 : را پس زدماندازدی بمی صداي خواست لرز روی که می بغض،یقی نفس عمبا

 جز نهی تهمدیشا.  دخترخاله ام ازدواج کرده بودنهی با تهمنی شد که رامتیدو سال م -
 شاد خونه ي فضای نداشت ولنی از رامتی وقت دل خوشچی هگهی اول ازدواجشون ديروزها

 يدانشجو. نی رامتي ظاهر شادش رو حفظ کنه و سرپوش بذاره رو گندهاشدیباعث م
 رفتم دانشگاه؛ بابا ری رفته بودم ديچون اول سرباز...سال دوم...  بودمي کشاورزیمهندس

 می دونستی همه میول! به بهونه گرفتن دکترا... کای رو فرستاد آمرنی مامان رامتشنهادیبه پ
 . کنه جز درس خوندنی مي اونجا هر کارنیرامت

 : زل نزنمای ماري چشم هاي کردم توی زدم و سعپوزخند
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هرچند که . ردن نداشتم رفته بود و دل و دماغ شر به پا کنی رامتیعنی شرارت هام، يپا -
 نی که پدرم رامتیلی از دالیکی دیشا.  از من بودشتری بیلی خنی رامتي هايدامنه خراب کار
!  بند و بار شمی از حد بشی بنی خواست من هم مثل رامتی بود که نمنیرو فرستاد بره ا

 نی اي خواست توی بود و دلم میقیفرزاد رشته اش موس.  بودمیمی صميوستا از دیکیتولد 
 یول...  بودی عالزشی بود که به گفته بچه ها همه چی فروشگاههی.  بخرمهی براش هدنهیزم

 اهی سيانوی پهی بخرم، چشمم خورد به تاری گقمی رفي که رفتم برايروز. خب گرون بود
 ...بزرگ که درست وسط فروشگاه بود

 
 : کشف کرده باشد سرش را بلند کردی مهمزی که انگار چایمار

 ! اتاقته؟ي که توییانویون پهم -

 : کنج لبم نشستی کجلبخند

 .دهیهوشت به خودم کش! ی زن منستی که نیالک -

 : زدمی به بازوی اخم مشتبا

 . از فرصت استفاده نکن!  حرفات به کجا قراره برسه که ساکت موندمنمیمنتظرم بب -

 .دی دراز کشدوباره

 :لبم را با زبان تر کردم. دمی پاششی به رولبخند

 ! نگاهنیبا اول...  همونجا عاشق شدمدیشا -

 : نگران شدنگاهش

 ؟یعاشق ک -

 : گرفتمي را به بازشیموها

 ...انویبا همون پ... زدی رو ممی که داشت آهنگ جان مريعاشق دختر -
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 چون ياده سال گذشته بود و من حاال فرشته !  نبودبیعج! دی آن روز دلم نلرزيادآوری با
 نی خواستم اینم. دی کشی را به آتش ممیای نگاه نگرانش دندنی را داشتم که حاال دایمار

 . خواستمی خندانم را ميایمن مار. طور نگاهم کند

 به آن دختر زل ی رفتم و ساعتی از آن لحظه هر روز به آن فروشگاه ممی بود بگویاجیاحت
 من جذب می نواخت؟ واقعا الزم بود بگوی را مییبای زي زدم که با احساس آهنگ هایم
 بعد ی سال داشته باشد ولستی بتای خورد نهای شدم که به او می نقشزی دختر رییبایز

 ایآزار دادن مار! می بگواتیی است؟ نه الزم نبود با جزرگتر پنج سال از من بزدمیفهم
 . انجام دهمای خواستم در دنی بود که مي کارنیآخر

 فروشنده در موردش رمردی کردم از پی رفتم و نگاهش می میکه هبعد از چند روز  -
 و پشت اون نجای اادی و هر روز مستی خوب نشونی و اون گفت دختره وضع مالدمیپرس

 .دمیمنم اون رو خر... نهی شی مانویپ

 : را باال فرستادشیابروها

 چرا؟ -

 : را باال انداختممی هاشانه

 می تو سن بلوغ تصمي مثل پسربچه های و دو سالم بود ولستیب... مغز خر خورده بودم -
 و روز بعد رفتم فروشگاه و دمی رو خرانویپ! بدون فکر کردن به عواقبش...  گرفتمیم

 متوجه من بشه از نکهی بدون ادی رو دانوی پی خالي اومد و جایوقت. ادیمنتظر موندم دختره ب
 !هی گرری هموجا زد ز فروخته شدهانوی پدی فهمیوقت  ودیفروشنده پرس

 : فرستادمرونی را به صورت آه بنفسم
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 و دمی رو خرانوی دنبالش رفتم و بهش گفتم که من اون پرونی از فروشگاه رفت بیوقت -
 خواست باهام تماس ی گردم و بهش شماره ام رو دادم که اگر می خوب می مربهیدنبال 

 .رهیبگ

 : زدمپوزخند

 ی شدم حاضرم قسم بخورم که مینی سوار چه ماشدی دیاون لحظه کالس گذاشت اما وقت -
 . خواد بهم زنگ بزنهیدونستم م

 : کرده بوداخم

 اومد؟ -

 : را تکان دادمسرم

 ي برق چشماشو و به جادمی پا به خونه گذاشت دیوقت...  اومدی کاش نميکه ا... اومد -
 دهیخودش هم فهم! ن دل بردي دارم براازی که امتدمی احساس خطر کنم به خودم بالنکهیا

 نواخت و بعدش با هم ی خودش مي اومد و برای ندارم و ميریادگی به ي عالقه اچیبود ه
به خودم !  پرسهی همه منی من جالبه که ای کردم براش زندگیم  و من فکرمی زدیحرف م
 برد تا لب ی منو میلعنت!  تونم باهاش نباشمینم!  تونم بهش فکر نکنمی نمدمیاومدم د

 ونی هذي توی کردم و حتی شب ها براش تب می گردوند و من گاهیچشمه و تشنه برم م
 .  آوردمیهامم اسمشو م

 : شده بودمی عصبمی آوردن حماقت هاادی به با

 کرده قی خواستم و پدرم تحقیمن اونو م...  کرددای ماجرا ادامه پنی سال اکی به کینزد -
 کرده بود که از ارث دمی پدرم تهدی و حتستیشان ما ن گفت اون دختر در یبود و م

 انوی پری تاثی بي کالس های من با سرتقی شدن ولی ام مهیهمه داشتن عل.  کنهیمحرومم م
 نی تصادف مردن و رامتهی تو نهی پدر و مادر تهمنکهیتا ا... کردم یرو همچنان برگزار م
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! نی دل رامتزی شد عزهوی...  من بودي براروزی که تا دیعروسک... رانی اادیمجبور شد ب
 کردم برادرم بهش یفکر م! نی رامتي رنگ داشت و در نبود من هزار رنگ براهی من شیپ

 ی مي هم مثل من بازنی رامتنکهیغافل از ا...  جبهه گرفتمنینظر داره و در مقابل رامت
 .دمیکامل از هم پاش نخ بند بود رو هی که به ی گفت زندگی باهام بد شد و منهیتهم... خورد

 : را جلو دادممیلبها

 ! به خونه آوردم؟طانی شانوی پی مربي دونستم که به جایمن چه م -

 : زمزمه کردی لرزاني صدابا

 !صدف؟ -

 دی نگاهم کرد و بعد کامل دراز کشهیچند ثان.  زل زدمشی پلک زدم و به چشم های آرامبه
 :به سمتش خم شدم. و به سقف زل زد

 ا؟یمار -

 :دمیگونه اش را بوس.  گوشه چشم نگاهم کرداز

 . هست مال گذشته هاستیهر چ -

 ... دلخور بودنگاهش

 ؟ی نگفتمیای بنکهیچرا قبل از ا -

 : گرفتمیقی عمنفس

 !مهمه؟ -

 : را جمع کردشی هالب

 !ست؟یمهم ن -

 :  ممکن گفتي صدانی ترفی و با ضعدی حرف نگاهش کردم، به پهلو پشت به من چرخیب

 .ادیخوابم م -
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هنوز ! دلم گرفت...  فکر کندیبهتر بود کم.  خودم را گرفتمي کنم اما جلوشی صداخواستم
 که ی کسدی فهمیاگر م!  بودختهی به هم رنطوری نکرده بودم و اون افی را تعرزیهمه چ

 ! کرد؟ی ميچه برخورد...  نداشتهطانی کم از آن شيزی در گذشته چدهیکنارش خواب

 و در عوض خواب از چشم دهی خوابای مطمئن شدم ماری و وقتدمی چرخمی در جای ساعتکی
 يگاری باغچه نشستم و سيلبه .  رفتماطی من به کل فرار کرده از جا بلند شدم و به حيها

 تا غممان می خوردی مي بودم به قول خودش تا خرخره زهرمارنیاگر کنار شاه. آتش زدم
 رفت و هر کدام دلمان پر درد ی از ذهنمان نميزیت چ وقچی هههر چند ک... فراموش شود

 ! بوديگریتر از د

 : زدمپوزخند

 ! تو سرمی اومدنو انداختنجای که فکر انی شاهرمیدهنتو گل بگ -

 ؟یینجای انکهی از ایمونیپش -

 فکر کنم نکهی باطل بود االیخ.  پرتاب کردمي را گوشه اگارمی سيرارادی خوردم و غیتکان
 شد و بعد کنارم رهی را پرتاب کردم خگارمی که سيبه نقطه ا. دهی را ندگارمیخاتون س

 :نشست

 ؟ي سر خودت آوردیی چه بالهاگهید -

 : دهانم را قورت دادمآب

 .ستمیمعتادش ن -

 . انداختمنیی زد و سرم را پاپوزخند

 ؟یبهش گفت -

 : را تکان دادمسرم

 .دی حرفام کامل بشه پشتشو به من کرد و خوابنکهیقبل از ا -
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 و ستی جانب من نی حقچی آرام کردنم ندارد و هي برای حرفیعنی که سکوت کرد خاتون
 . زل زدممی پايمن نگران تر از قبل به جلو

 . باالي صبر و تحملت رو ببردیبا! ي تا تهش بری گرفتمی تصمیوقت -

 : غم نگاهش کردمبا

 .امیاز پا در م... ماد نداشته باشه بهم اعتایاگر مار -

 : شانه ام گذاشتي را رودستش

 . بشه نقطه ضعفتتی نگراننی برسه که اياعتمادشو جلب کن و نذار روز -

 دانست زهرش را کجا یدشمن زرنگ بود و م.  شدشتری ام بی و نگراندمی را فهممنظورش
 .زدیبر

 .دارمیاز هم دور نگهشون م!  همکالم بشهتهی با اون عفرای ذارم مارینم -

 : لبخند زدخاتون

 ! نشه و از دستت سر نخورهزی لتیبپا پوست ماه...  آلوده اسایدر...  مواظبش باشیلیخ -

 حرف نیخاتون و ا.  رفتنش زل زدمری درشت شد و به مسمی برخواست، چشم هاازکنارم
 !!!ها؟

 : زدمشیصدا

 خاتون؟ -

 :را ترکردملبم . ستادی در ايجلو

 . داخلای تو کلبه؟ بي خوام برینم...  خونهمی برگشتیوقت -

 : کرد و زود ادامه دادماخم

 . به اونجا هم رحم نکردهنیرامت...  قداست ندارهگهیاون کلبه د -
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 ی و بنی نثار رامتی لب فحشریبه خانه رفت و ز!  رنگ غم گرفت و سرش فرو افتادنگاهش
 . کردمشی هايفکر

! دی رسی مي خاطرات به زوددیزمان تجد...  پشت سرش کار داشتمي با آن کلبه و فضامن
 ی ام درس پس می به مربيبه زود...  دهندی را هم درس مطانیوقتش که برسد آدم ها ش

 .دادم

 . جا خوش کردمی لبهاي رویضی عرلبخند
 
 : جمله گفته بودکیاز صبح که بلند شده بود فقط .  کردممی تنظای صورت ماري را رونهیآ

  خونه بابات؟می نرگهی دشهینم -

 عقب جا گرفته بود و با غم به ی صندلي من خاتون با او صحبت کرده بود و حاال روي جابه
 گرفتم و ای قرار گرفت، نگاه از صورت مارمی بازويدست خاتون که رو.  زل زده بودرونیب

 :دی کشیآه.  شدمرهیبه لبخند خاتون خ

 ...پسرم -

 : را تکان دادمسرم

 جانم؟ -

 !يبه کشتنمون ند -

 : غر زدمایس.  ام گرفت و به روبرو زل زدمخنده

 ...  تونمیمن نم! انی به دخترا که بیکاش زنگ بزن.  زنهی مریاز االن داره تنم که -

 : حرفش را قطع کردخاتون

 .می بشریفعال بذار اول خودمون جاگ. می زنی زنگ مندهی دو سه روز آيان شاهللا تو -

 : به من ادامه دادرو
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 ؟ي دونن اومدیخواهرات م -

 : لب غر زدری زدم و خاتون زی کجلبخند

 !آدم سگ باشه خواهر نباشه -

 بل مای و سدمی جمله خاتون دنی را به اای لبخند مارنهیاز آ!  خاتونمي جمله هاي مرده کشته
 :گرفت

 . به زناشونچسبنی بردارا میلو!  فکر برادراشوننشهی بدبخت هميخواهرا! ها واال -

 : به حرف آمدایمار

 ! دونه با خودش چند چندهی آق داداش نمنیا! ستی خبرا ننی جون از اماینه س -

 : گفتمای فرصت استفاده کردم و خطاب به ماراز

 !م؟یداشت -

 رونی بقینفسم را که عم.  نگاهش را گرفتطنتی باال فرستاد و با شمی را براشیابروها
 :دیفرستادم خاتون خند

 !بچمون نفسش برگشت -

 ! گذردی من و خاتون منی دانستند چه بی که نمای و مارمای سدم؛ی ته دل خنداز

 : گفتی آرامي سرش را از سمت چپم جلو آورد و با صداای ماریقی از دقابعد

 .داروخونه نگه دار -

رو به خاتون . ودم را گرفتم خي که به موقع جلواورمی ناله در بي اداشهی مثل همخواستم
 :گفتم

  داروخونه کجا هست؟ک،ی نزدي دور و بر جانیا -
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 را پارك کرده و به نی مانده به عمارت، ماشیابانی آدرس داد و خمای خاتون سي جابه
 طنتی سرم را خم کردم و با شی کمم،یشانه به شانه هم شد. می شدادهی  پایهمراه مار

 :گفتم

 . هاتم با قهرات هماهنگنخی که تارنمی عاشق ایعنی نه؟ یته ضد حال -

 ! خواستی مچاندنی دختر گوشش پنی انکهیمثل ا! نه.  نگفتزی چچی زد و هيپوزخند

دو سه قدم عقب تر .  بود رفتشخوانی که پشت پی ورودمان، به سمت دخترجوانبا
 گرفت که مطمئنم تابحال از آنها لی کوچک تحویلی بر خالف تصورم دو بسته خستادم،یا

 سوالم می از داروخانه خارج شدیوقت. جلو رفتم و مبلغ را حساب کردم! استفاده نکرده بود
 :را به زبان آوردم

 ...ی که گرفتیی اوناایمار -

 : را قطع کردحرفم

 . دمی محیبرات توض.  خونهمیبذار برس -

خدا را شکر که . دمی نپرسيزی چگری فرستادم و به حرفش گوش کردم و درونی را بنفسم
 رابطه دوستانه دنی دانستم دیهر چند که م.  نکردندتمی اذنشانیزبی با نگاه تمایخاتون و س

 . استندی خاتون خوشاي چقدر براایمن و مار

 ی پنجره اتاق پدرم و وقتي رودی را وارد باغ کردم ناخودآگاه نگاهم چرخنی ماشیوقت
 هی زودتر از بقنیبا توقف ماش.  فرستادمرونیرا به صورت آه ب نفسم دمی را پشتش ندیکس

 ای شود با کمک مارادهی پمایتا خاتون با کمک س.  شدم و به سمت صندوق عقب رفتمادهیپ
 که قصد داشت چمدان خاتون را بردارد ایرو به مار. می کردی خالب را از صندوق عقلیوسا

 :گفتم

 . تو برو کمک خاتونارم،یمن خودم م. نیبذارش زم -
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 . کوچک به سمت خاتون رفتي هافی سرش را تکان داد و بعد از برداشتن کری تاخبا

هر دو را برداشتم و خودم را به . مای ساك بزرگ هم سکی چمدان خاتون داشت و کی
 ونیزی تلودنی با هم مشغول دنی و مهنهیتهم. میآنها رساندم و با هم وارد عمارت شد

 به سمت خاتون هی از ثاني و در کسردیز شدن در سر هر دو به سمت ما چرخبودند که با با
 به کمکم آمد و بر خالف تعارفم نی شان تمام شود مهیلپرستا مراسم احوا. پرواز کردند

 :دمی با ورود به اتاق پرسم؛ی به سمت اتاق مهمان رفتهی را گرفت و زودتر از بقمایساك س

 کجاست؟ -

 : گفتی آراميگذاشت و با صدا ي ساك را گوشه انیمه

اگرم منظورتون . رونی رفتن بنیاگر منظورتون صدف خانمه، بعد از ناهار با آقا رامت -
 . اتاقشهيآقاست که تو

 : به سمت در رفت و دوباره برگشتیقدم.  باشه تکان دادمي را به معناسرم

 ...یراست -

 : صورتش نگاه کردمبه

 نی تو ایخاتون روح زندگ... بعد از خانم. يبرگردوند ممنون که خاتونو به خونه یلیخ -
 .خونه بود

 را پس زد و از اتاق شی نم اشک موجود در چشم هایقیبا نفس عم.  زدمینی غمگلبخند
 .خارج شد

 را بر فرق سرم شی بود تا پدرم عصای لبخند کافکی.  کردم لبخندم را کنترل کنمیسع
 :  به صورتم زل زدمی فرستاد و بعد مستقرونی بیچند بار نفسش را عصب. بکوبد

 ... تو گورامرزوی تن اون خدابدیحتما با! شهی نکنم انگار نمي خوام با تو تندی میمن هر چ -

 .نجامیمن به خاطر شما ا -
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 : گرفتمیقینفس عم.  اخم سکوت کردبا

شتم که  هم داياونقدر!  کردمی ممویوگرنه من که داشتم زندگ... به خاطر شما و مادرم -
 ... بابایول... رمی بگی عروسای ماريبتونم برا

 : نفس گرفتمدوباره

 تی هوی بای مثل بعضایمار!  نباشنمی عروسي که خانواده ام توستمی کس و کار نیمن ب -
 ! که براش مهم نباشه نبودن خانواده شوهرستین

 و نی کس در مراسم عقد رامتچیه...  مطلب را گرفتی ام به صدف بود و پدرم به خوبهیکنا
 ! برگزار نکرده بودشی برای عروسچیصدف شرکت نکرده بود و پدرم ه

 : فرستادرونی حرص نفسش را ببا

 ؟ي به کشتن بدي خوای رو هم میکی نیا! نجا؟ی اي آوردی برداشترزنوی اون پی چيبرا -

 : گفتمدلخور

 .اومدم که جبران کنم! قبول...  اشتباه کردمن؟ی زنی مهی چه حرفنیا -

 : باال رفتشیصدا

 مادرت رو ؟ی به هم برگردونی تونی رو مدی که از هم پاشيخانواده ا!! ؟ی جبران کنویچ -
 ؟ی زنده کنی تونیم

با حرص .  کندیسکوت کردم تا خودش را خال.  شدسی ام در هم شکست و گونه ام خاراده
 :نگاهش را گرفت و به پنجره دوخت

! بس که ساده بود اون زن...  مادرت طلبکار نباشهایتا اون دن... رمی گی میبرات عروس -
 . کنهي و باز هم دلشو نداشت که باهات تندي دونست خطاکاریم
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اگر بود ...  چشمانم جان گرفتشی برقرار شد و چهره مادرم پنمانی لحظه سکوت بچند
خودش !  را ندارددنمی چهارزانو ننشسته بودم که چشم دي پدری صندليمن االن روبرو

 ! کردی مسی را راست و رزیهمه چ

 . شرط دارههی یول -

 : به چشمانش زل زدممنتظر

 . هم برنگردگهید... بعدش برو -

 .چشمانم را بستم!  کردم قلبم با جمله پدرم فشرده شدحس

 . خراب تر نشهزیاما برو تا همه چ...  کنمی دعا متی خوشبختيبرا -

 ینیتا به در اتاق برسم سنگ.  و دست به زانو زدم و برخواستمدمی را به داخل کشمی هالب
 گفتم یتنها قبل از خروج به سخت.  بزنمی کردم، اما نتوانستم حرفینگاهش را حس م

 .»ممنون«

 ی هوا طي اتاق پدرم به اتاق خودم را انگار روریمس.  شدمي کردم دچار خالء مغزی محس
 کی ي و برادی کشیاز بعد زمان و مکان خارج شده بودم و فکرم به همه جا سرك م. کردم

 . ده سال قبلی حوالییجا... لحظه در دل آرزو کردم کاش زمان به عقب برگردد

 ! هست؟ی کی عروسخیحاال تار -

به !  کوباندنی و با قدرت به زمدی کشرونی افکارم ب مرا ازیدر واقع انگار کس... ستادمیا
 : دادهی تکواری شد و به دنهیدست به س... صورتش زل زدم

 !  هفته اسنی همي انگاری که راه انداختیبا توجه به قشون کش -

 : زدملبخند

 ؟یخوشحال -

 : را باال فرستادشیابروها!  برخورد آرام من تعجب کرداز
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 ؟یاز چ -

 : دادمهی تکروای هم به دمن

 !رمی گی باالخره سر و سامون منکهیا! گهی من دیعروس -

.  گرفتمشیراه اتاقم را در پ» فعال«سرم را خم کردم و بعد از گفتن .  شک نگاهم کردبا
 ! منحصر به فردش نسبت به رفتار منيصدف بماند و پردازش ها

 پف کرده ي چشم هادنی خودم را به اتاق رساندم و به محض قفل کردن در با دی معطلیب
 !دی کشری ام تنهی درون سیی جاایمار

.  اش شدت گرفتهی گردنمیبا د.  بودسی خهی تخت نشسته بود و صورتش از گرلبه
 :دی لرزمیپاها

  شده؟یچ -

 : زانو زدم و دوباره زمزمه کردمشی پايجلو.  را به چپ و راست تکان دادسرش

 !گم؟ی شده بت میچ -

در ذهنم همه را به صف کردم و .  کودکانه اشکش را پاك کرد را باال آورد ودستش
 را بر اتمیخواستم دهان باز کنم و حدس...  اول از همه هم صدف رادم،ی حکم برشانیبرا

چند .  را که مشت شده بود باال آورد و مشتش را باز کردگرشی که دست داورمیزبان ب
 : نگاهش کردمهیثان

 ه؟ی چنیا -

 : آماده به حمله به صورتم زل زدي حرص نگاهش را باال آورد و مثل گربه ابا

 ! چکه؟یبی بِنی ای دونی نمی بگي خوای میعنی -

 : را باال فرستادممیابروها

 !اد؟یبه چه کار م -
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 : گفتتی عصبانبا

 ! نهای تونن بفهمن حامله ان ی خانما منیبا ا -

 : به جانب گفتمحق

 ...ومدی کارم ن که تابحال بهدیببخش -

 : وا رفتمخی مثل

  شده؟یچ...چ -

 : اش شدت گرفتهیگر.  افتادنی ام خورد و به زمنهی چک را پرت کرد سمتم که به سیبیب

 تی رعاکمی... ری بگی گفتم زودتر عروسیه! ری بگلیبفرما تحو...  دو تا خط شدیلعنت -
 .کن

 شکل را برداشتم و با لیکارت مستط.  و سرش را در بالش فرو کرددی را عقب کشخودش
 !! آراسته شدزیبه سبزه ن... گل بود....  دادمهی به تخت تکیحالیب

 ی به دردم نمنجای اش در ای خاتون با همه مهربانیحت!  بود صدف بو ببردیکاف

 ! کرد مسخره اش کردمی فکر مدی فهمیاگر پدرم م! خورد

 مغزم را سوراخ ای مارهی گريصدا... یلعنت!  نبوده؟ي اتفاق عمدنید که ا کری باور میکس
 ! کرد انگاریم

 ! از دوست و آشناها بفهمهی رهام اگر کسيوا! م؟یزی به سرمون بری حاال چه خاکـ

 بلند شدم و نی زمي از روی آنمی تصمکیدر . دمی را فوت کردم و پشت گردنم را مالنفسم
 . را آرام کنمای توانستم در آن لحظه ماریخودم کالفه بودم و مطمئنا نم. لبه تخت نشستم

 .می زنیبخواب فردا در موردش حرف م!  که شدههیکار!  حاالی کنهی خواد گری نمـ

 : بالش بود با حرص گفتي که صورتش روی حالدر

 ! برو باباـ
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 استوانه وسط ي از هم روی که با فاصله کوچکیگ و دوباره به دو خط قرمز رندمی کشیآه
 . بودیبه نظرم تست جالب.  شدمرهی قرار داشتند، خلیمستط

 ا؟ی مارگمی مـ

 : و سوالم را ادامه دادمدمی نشنیجواب

 ! کنه؟ی کار مي بر اساس دماست؟ خونه؟ چجوره؟ی چجورنی اـ

 : جواب دادهی گربا

 . رهام تو رو خدا ولم کنـ

 : ادامه دادمدنمیپس به پرس. سش را پرت کنم خواست حوادلم

 .برام جالبه!  نه خب بگوـ

 : بالش برداشت و با حرص تند گفتي را از روسرش

 .دهیخودش نشون م.  روشيزی ریدو قطره م!  ادرارهـ

 ی فرستادم و در حالرونینفسم را با حرص ب. ای چک نگاه کردم و بعد به ماریبی بهت به ببا
 : رفتم گفتمی می بهداشتسی بلند به سمت سرويکه با قدم ها

 لباس ي روی کنیدِ آخه المصب چرا پرتش م.... ی چیعنی ای چرك بازنی فهمم ای من نمـ
 ! کنمی چپ و راستش می دستم گرفتم هي ساعته توهیمنو بگو ! من

 . نگاه کردمری از زنجزانی آویمی لبخند به مربا

 . دارمی بر مـ

کارت پولم را در آوردم و به دستش دادم و .  کردفیشروع به تعر ی هم با چرب زبانمرد
 ای فکر کردم که خدا کند مارنی شدم به ای خارج می از طالفروشیوقت. مبلغ را کسرکرد

 . فرستادامی تماس گرفتم، رد داد و چند لحظه بعد پمایبا س. دیایخوشش ب

 ادی از خونه نمادی تا رهام نگهی کنم می دخترو که هر کار منی اي کار کردی چـ
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 !رون؟یب

 تماس ایبا مار!  کردنزی سوپراالی خیب! خودم کردم که لعنت بر خودم باد.  ام گرفتخنده
 .گرفتم و از او خواستم که آماده شود تا بروم دنبالش

 هنوز قهر دمی شود خوردش، فهمی بشکه عسل هم نمکی که با دمی سوار شد و دیوقت
 ! کرد من به او تجاوز کردمی دانست فکر می نمیکس. خنده ام گرفت! است

 : سکوت را شکستی از لحظاتبعد

 . که خودشون بفهمننی قبل از ا،ي خاتون گفت به خواهرات خبر بدـ

 : را تکان دادمسرم

 . سراغشونمیری بعد از ناهارخودمون با هم مـ

 : حرص به سمتم بر گشتبا

 . خواد با استرس منتظر واکنش بمونمی دلم نمگهیمن د! يریخودت تنها م. ری نخـ

 : را باال فرستادممی ابروکی

 سرم شوی بهش گفتم که نامزد کردم و دق دلشیچند هفته پ.  بزرگم خبر دارهی آبجـ
 چون خودم بهش خبر ندادم دلخوره و ی هم صددرصد خبردار شده ولیدوم...  کردهیخال

 کنه با تو بد برخورد ی جرات نمیشه کس راحت باالتیخ. زنگ نزده که بهم فحش بده
 .کنه

 : دوخترونی اخم نگاهش را به ببا

 . باهاتامینم...  که گفتمنی همـ

 : لب گفتمری را فوت کردم و زنفسم

 . به جهنمـ
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 ی رستورانيجلو.  شدرهی خرونی نگاهم کرد و باز در سکوت به بي با دلخورهی ثانچند
 افتاده کنارم به راه نیی پايبا سر. می شدادهیدو پتوقف کردم و بعد از برداشتن کتم هر 

 خواهد خودم ی شود دلم می ساکت و مظلوم منطوری ای دانست وقتیخودش خوب م. افتاد
 !را بزنم

 :اوردمی طاقت نگری دمی را دادمانی سفارش هایوقت

 ا؟ی مارـ

 : لبم نشستيلبخند رو.  رفتی دوخته بود و با اخم به نمکدان ور مزی را به منگاهش

 ؟ی خانومـ

 : گفتمي آرامتري و صداطنتیبا ش. اوردی را کج کرد و نگاهش را باال نشی هالب

  مامان کوچولو؟ـ

 : لب گفتری به من دوخت و زظی را با غنگاهش

 ! کوفتـ

 : شدمپررو

 ه؟ی چهمی تنبلیحاال بگو دل.  نوش جونمـ

 : شد و طلبکار به صورتم زل زدنهی به سدست

 !ی دونی نمیعنی ـ

 : را باال انداختم و حق به جانب گفتممی هاشانه

 ... که بخوامدمی به زور نبوسیمن تا به حال تو رو حت! آخه به زور که نبوده!  معلومه که نهـ

 : را قطع کردحرفم

 ؟يدی نبوسـ

 : را جلو دادممی هالب
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 ... بارهی حاال اون ـ

 ! بار؟هی ـ

 : را فوت کردمنفسم

 ... خب با اون دفعه کهـ

  خب؟ـ

 : گفتمکالفه

 . ثابت کناریحاال قرآن ب!  باشه باباـ

 : کرداخم

 برام شی ماه پکیتا ! ياز اول مجهول بود!  رهامیبرام مجهول!  نزنخودی پس حرف بـ
 .دهیجالب بود و حاال داره آزارم م

 : هم اخم کردممن

 ه؟ی منظورت چـ

 :دی عقب کشیکم

 ؟ی کنی مي چه تصوری من باشي جاخب اگه تو...  خبـ

 : درهم گفتمي و با ابروهادمی را جلو کشخودم

 . نکني رك حرفتو بزن با اعصابم بازـ

 .  ترسدی شدنم می دانستم از عصبانی را گم کرد و مشی دست و پایکم

.  چندان موفق نبودمی را باز کنم ولمی کردم گره ابروهایسع.  خواست بترسانمشی نمدلم
 غرور کم رنگش را نیاخمش را هنوز حفظ کرده بود و من ا... با انگشتانش ور رفت

 :باالخره لب باز کرد. دوست داشتم

 ... کهياونقدر باهام خوب بود.  دارمنانیمن بهت اطم...  رهامنی ببـ
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 . بودهفمی وظـ

 : دو دستش را باال آوردهر

 ات بوده فهیبه قول خودت وظ! يتم در حقم لطف کردنگف! ي منظورم رو بد متوجه شدـ
 ! نگام نکنياونجور! اَه...  کهي که اونقدر خوب بودنهیمنم منظورم ا. میچون زن و شوهر

 . پرتاب کردرونی به بعی قدرت گرفت و جمله اش را تند و سرتی شدت عصباناز

 . نکنتمیاذ! هی منظورم چی دونی خودت خوب مـ

 . بودمدهیالبته که منظورش را فهم.  نشستنهی و دست به سساکت

  رهام؟ـ

 ...بغض داشت.  نگاهش کردمی چشمریز

 .می خواد باهم حرف بزنی دلم مـ

  برداشتم و جعبه کوچک رای به چهره نگرانش زدم و کتم را از پشت صندليلبخند

  کردمیسع.  گذاشتم و با دست به سمت او هل دادمزی ميجعبه را رو.  آوردمرونیب

 : بزنمخندلب

 اد؟ی خوشت منی ببـ

 گردنبند دنیبا د.  و جعبه را برداشتدی خودش را جلو کشی گرفت و کمیقی عمنفس
 : لبش نشستي رویلبخند کمرنگ

 مونه؟ی قاچاقی نیواسه ن...  مناسبتش؟ـ

 :دمی گذاشتم و خودم را جلو کشزی مي دو آرنجم را روهر

 ... هم نبودی قاچاقنی همچـ

 : زدمیچشمک

 .گهی قبول کن دـ
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 گذاشت و با لبخند فشیجعبه را داخل ک.  نثارم کردیی» پررو« لب ری زد و زی کجلبخند
 کردم با غذا خودم را مشغول کنم تا نسبت به یغذا را آوردند و سع.  تشکرکردیکمرنگ
 : واکنش نشان ندهم و در همان حال گفتمشیحرفها

 .و رو دلته بگیهر چ! می حرف بزني خوای می گفتـ

 : گفتیبعد از لحظات. اوردمی سرم را باال نی نگاهش را حس کردم ولینیسنگ

 زیهمونطور که به من در موردشون چ... ؟ی چرا به خواهرات از اول در مورد من نگفتـ
 !ي نگفته بوديادیز

 : کردمانی بيگری ام را به شکل دیشگی همجواب

 خواست تو از یدلم نم. نی بش کردم با هم روبرویفکر نم.  خب قصد نداشتم برگردمـ
 . ازدواجمون روانی و اونا از زبون تو جریزبون اونا از گذشته من بفهم

  چرا؟ـ

 :قاشقم را داخل بشقابم گذاشتم و به صورتش زل زدم...  لحظه مکث کردمچند

 .یمتی قچیبه ه...  خواد از دستت بدمی دلم نمـ

 : نگران شدنگاهش

  هست درسته؟يزی چهی ـ

 : دستم قرار داديدستش را جلو آورد و رو.  اخم به بشقابم زل زدمبا

 ی چ؟يدی افتاده که از همه خانواده ات دست کشیچه اتفاق... می ترسونی مي رهام دارـ
 همه هم نی که ایچرا از خاتون.  زنهی درست درمون به صورتت زل نمیشده که پدرت حت

 فی که تعری اونزیهمه چ... ا خواهرات چر؟ي چهار سال دور بودن،ی رو دوست دارگهید
 درسته؟...  نبوديکرد
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نفسم را !  که از آن وحشت داشتميزی بودم؛ همان چزاری شک موجود در جمله آخرش باز
 : فرستادمرونیبه صورت آه ب

 ...رشدنی گنیبعد ازسه سال زم...  مادرم مردشی چهار سال پـ

.  فشردندی را احاطه کرده و ممیانگار دو دست گلو.  به غذا خوردن نداشتمیلی مچی هگرید
 : مالحظه گر گفتی به دور و بر کرد و با لحنی نگاهایمار

 م؟یبر...  ندارملی مگهی من دـ

 شعور یاگر کم.  استدهی فای دانستم اصرار به غذا خوردن بی نخورده بود و ميزیچ
 . خواستم حرفش را بزندی، بعد از او م را بخوردشی کردم غذایداشتم صبر م

 یی خواهر بزرگم سارا، بود توقف کردم و دوتاي خانه کی که نزدی پارکي بعد جلویقیدقا
 : را شکستمنمانی بنی بار من سکوت سنگنیا. می نشستنی شدن در ماشادهیبدون پ

 .من هم بنده اش...  بودطانیخودِ ش...  صدفـ

!  را بداند؟تی خواست واقعیمگر خودش نم...  کردمی را حس مای نگاه نگران مارینیسنگ
 :آب دهانم را نامحسوس قورت دادم

 کس چی عقد کردن و بابا به هنی بود با رامتی دوسال بعد از ورودش به خونه به هر نکبتـ
 ی خونه ما زندگي همه ما قابل احترام بود و هنوز توي برانهی بود تهمیهر چ. اجازه نداد بره

 اگر اون هم تک فرزند نبود و مادر و پدرش فوت نکرده بودن به پشتوانه دیشا. کرد یم
 موند چون اونقدر صبور بود نهیاما تهم.  گرفتی شد و حقش رو می جدا منیامتاون ها از ر

 شناسنامه و نگاه غلط جامعه به زن یو مادرم رو دوست داشت که هوو رو به خط خوردگ
 . بدهحیمطلقه ترج

 !من چه کرده بودم؟...  آن روزها غم دلم را فرا گرفتيورادآی با
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 مرد نی بود ادهی فهمنهی رفت اون ور آب تهملی ادامه تحصي مثال برانی رامتی از وقتـ
 صدف تنها ي دست گذاشت رونی رامتیوقت.  بوددهی و ازش دست کششهیبراش شوهر نم

 ! بودنهی تهمدی که نجنگیکس

 : گفتمي پوزخندبا

 چه دی فهمیهمونطور که صدف بعد از مدت...  ندارهدنی ارزش جنگنی بود رامتدهی فهمـ
 . سرش رفتهيکاله گشاد

 : سکوت را شکستباالخره

 ه؟ی منظورت چـ

 : کردم و به صورتش نگاه کردمدای جسارت پیکم

 .دمیبعدها فهم!  دونستمیالبته منم نم!  تونه بچه دار بشهینم.  مشکل دارهنی رامتـ

 :روبرو زل زدم به دوباره

 هیاما بعد .  و سفر گذشتی و صدف همش به خوش گذروننی رامتی اول زندگي روزهاـ
صدف دوباره با من .  شروع شددی جدي بازهی بار نی عوض شد و اشونیمدت زندگ

 و با خودش فکر شهی بچه دار نمنی بود رامتدهی همون موقع ها فهمدیشا... مهربون شد
 . بودميکرده من سوژه بهتر

 : ادامه دادمي سکوت کردم و بعد با پوزخند صداداریکم

 نوی و سفر خارجه رامتالتیصدف گول تحص! من پسر خوبه بودم!  کرده بودمزیمن عز -
 در اصل دی فهمی بعد از مدتیول!  پسر بزرگه و همه کارهنی که رامتنیگول ا! خورده بود

 !نینه رامت...  دست باباميمن عصا

 : و آن ها را به عقب راندمدمی کشمیموها ي البالیدست
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 کرد و گفت برادرم بهش هیگر. احمق بودم که دوباره بهش دل بستم... دوباره با هم -
!  اومدی از برادرم برمي کارنی کرده و مجبور شده و من باور کردم چون چنيدست دراز

 . گرفتمیچشم بسته ازش فرمان م.  مغزم نفوذ کرده بوديتو

 .دی کشی اعصاب نداشته ام مي ناخن روای ماري انگشت ها تق شکستنتق

 .میدی کشنوی با هم نقشه قتل رامتنکهیتا ا -

 اش دهی و با صورت رنگ پردمیبه سمتش چرخ.  ساکت شدمدمی را که شننشی هيصدا
 دنشی توجه به عقب کشیدستم را جلو بردم و ب.  ماجرا مانده بودیقسمت اصل. مواجه شدم

 : گفتميدستش را گرفتم و با لحن دلگرم کننده ا

 هی ثاني که بهش داشتم براي فکر کردن به گذشته و عشق کورکورانه ای حتشهیباورت م -
 عوضش ای خودمو که با دنی دوست داشتنيایمار! من تو رو دارم!...  کنه؟ی دلمو گرم نميا

 . کنمینم

 : جمله ممکن را به زبان آوردنی لب دردناك ترریز...  غرق اشک شده بودچشمانش

 زنده مونده و حاضر ي االن زنده اس و چجورنی که رامتستیمهم ن...  شناسمت رهامینم -
 ... نگاه کنهی تو حتي تو روشهیم

 : ادامه داديشتری بهت ببا

 : انداختم اما دستش را رها نکردمنییسرم را پا! ؟ی آدم بکشي شدیتو چطور راض -

پنج سالم بود و اونقدر از عشقش کور  -  و چهارستیب... دف کرد کارها رو صيهمه  -
 نمی بی کنم میاالن که فکر م!  مشخصهزی کردم چقدر همه چیبودم که با خودم فکر نم

 نقدری ازی همه چدمی چطور نفهمگمی و با خودم مرهی گیخنده ام م. واقعا چشمامو بسته بودم
 .ختهی و به دستم داد و گفت توش سم رت شربوانیصدف ل! مشکوکه؟
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 اش را هی بقدی گفته بودم بانجایحاال که تا ا.  دهانش گرفتي را جلوگرشی دست دایمار
 : ادامه دادمیقیبا نفس عم.  بارکی هم ونیش...  بارکیمرگ .  گفتمیهم م

 دهین خواببابا و ماما.  رفته بودن مشهدنهیخاتون و تهم.  بودنی بود و همه مرخصدی عامیا -
طبق نقشه به . می کردی با هم فوتبال نگاه منی از شب گذشته بود و من و رامتیساعت. بودن

.  صدا به اتاق برگشتی شربت رو از صدف گرفتم و اونم بي هاوانیآشپزخونه رفتم و ل
شربتش رو به دستش دادم و .  بودهرونین اصال متوجه نشد اون تا االن بی که رامتيطور

 .منتظر موندم تا تمومش کنه

 : ام را پاك کردمیشانی پي روعرق

 تشی خوام اذی فکرکرد میدستمو بردم جلو ول.  شدممونی پشدی رسوانی لبش به لیوقت -
 .دی نفس سر کشهیکنم، 

 : کردمبغض

 . زی مي رودی کوبشوی خالوانی لنی رامتیبه خدا نفسم رفت وقت -

 ... سکوت کردمهی ثانندچ

 که دی کشی مکیانگار صدف داشت کش.  شد و از حال رفتنیکم کم چشماش سنگ -
!  گفتم من برادرمو کشتمی و مدام با خودم مدی لرزیچهارستون بدنم م. خودشو رسوند

 . صورتم تا بتونه ساکتم کنهيصدف زد تو

 .دی لرزی ممی مثل همان شب دست هادوباره

 که ی کولم و منو فرستاد داخل باغ و سمت همون گودالي انداخت رونویکمک کرد و رامت-
 .میپشت کلبه خاتون کنده بود

 .خودم بدتر از او بودم!  شده بودندخی ي مثل تکه هاای مارانگشتان
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 انداختم داخلش و نوی که رامتنیهم. خودش برگشت داخل و من رفتم سمت گودال -
 که با چشم دمشی و ددمی بهت زده پدرمو پشت سرم شنيشروع کردم به پرکردن، صدا

 ... کنهی قبر نگاه مي تونی دستم و رامتي تولی گرد شده داره به من و بيها

 : شکستبغضم

 .  بلند نشدگهی نشست و دنی زمي و رودیمادرم همونجا پاهاش لرز -

باطل بود اگر  الیو خ.  ساله ام را رها کردمنی صورتم گذاشتم و بغض چندي را رودستانم
 . کندی آرامم مشهی مثل همای کردم ماریگمان م

 از جعبه ی جمع و جور کردم و دستمالی خودم را کمم،ی به همان وضع بودقهی دقچند
 . داشبورت برداشتمي رويدستمال کاغذ

 !هنوز زنده اس...  کهنیرامت -

 : حس و حال جواب دادمیب.  آنقدر لرزان بود که از خودم متنفر شدمشیصدا

 . خواب آور بود نه سمي شربت، دارويتو -

 : گرفتمیقینفس عم.  کرد بپرسدی جرات نمیپر از سوال بود ول.  صورتش نگاه کردمبه

 اگر ی اون قدرام ارزش نداره و از طرفنی بود رامتدهی دیوقت...  بودنینقشه صدف هم -
 گرفته بوده می تصمشمین از ارث محروم م مادی سمت من به احتمال زادیازش جدا بشه و ب

 .که منو از چشم بندازه که موفق شد

 :دی پرسی آرامي صدابا

  دونه؟ی هم منیرامت!  خبر دارن؟ایک -

 : جواب دادمینی پوزخند غمگبا

حتما تا االن هم !  افتادهی شده چه اتفاقهوشی که بی نگفت اون شبنی کس به رامتچیه -
 گهیمامان هم خبر داشت که د... پدرم، من و صدف!  نداشتهينگفتن که باهام برخورد
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 و سرزنش هاش دی رو از زبون پدرم شنانیبعد از سکته مامان، خاتون هم جر. ستین
 من همچنان یول! طونهی و بهم بفهمونه که صدف شکنه  کرد چشمامو بازیشروع شد و سع

 که بابا و مامان نیا! ستی دونسته سم نی که نمنیا!  کردمی صدف رو باور ميحرف ها
 ي کجان مجبور شده بگه که تونی پس رهام و رامتدنی پرسی و وقتدارهی که بدنشید

 !میباغ

 : نگاه کردمای ماري التماس به چشم هابا

 ؟ی کنی فکر می به چيدار... تو -

 . پر از اشک بودشی هاچشم

 ؟یتو واقعا برادرتو کشت -

 :دمی نالی کالفگبا

 .... خواب آوري داروگمیم! اینکشتمش مار -

 !يتو واقعا اونو به خوردش داد!  سمهي کردی تو فکر میول -

 :دی چکشیاشک ها...  به هم دوخته شدمی هالب

 مرده بود و مادر و پدرت تو رو تو اون نیاگر واقعا رامت! ؟ی نبود چنیاگر نقشه صدف ا -
 ؟ی رفت که برادرتو کشتی مادتی واقعا ؟ی داشتیاالن چه حس!  بودندهی ندتیوضع

 : باال رفتمیصدا

من !  دونمیم!  که خودمو لعنت نکنمستی نیهفت سال گذشته و شب! بس کن تو رو خدا -
 .ستمی اون رهام سابق نگهی دای به خدا ماریول! لجن بودم... کثافتم

 را پر نی ماشي هق هق خفه اش فضاي تکان داد و صداي دانم به چه منظوری را نمسرش
خدا !  دختر را خواسته و ناخواسته رنجانده بودمنیمن چقدر ا. با غم نگاهش کردم .کرد
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با حرص سرش را عقب .  را پاك کنمشیدستم را جلو بردم تا اشک ها. دی بخشیمن را نم
 . تلخ بودندبیگذشته ها عج...  را بستممیشد و چشم ها  راه خشکي انهی دستم مد؛یکش

...  نگاهش سرد بودی به من بود ولشیچشم ها.  در نگاه سرد مادرم گره خورده بودنگاهم
 نگاه خاموش یحت.  وارفته بودمخی کرد و من مثل ی مییخاتون با لهجه خودش ناله سرا

 مادرم را گرفت، شانه ری تصوي درشت پدرم جلوکلیه! شده اش هم رنگ سرزنش داشت
 سپر کرد و کف دستش نهی شد، سی مشی اشک هاشزی رع اما مصرانه ماندی لرزی مشیها

 .  به عقب رفتمی ام خورد و قدمنهیمحکم به قفسه س

 .رونیبرو ب...  که تو رو بخوادستی ننجای کس اچی هگهید... رونیاز خونه من گمشو ب -

 :دمینال

 ...مامان -

 : پدرم هنوز در گوشم نشسته استادی فري صداو

 !ع کنه که ازت دفاستی ني مادرگهید -

 ی اشتباهاتم را جبران مدیزمان حاال در دست من بود و با.  گذشته ها گذشته بودنداما
هق هقش اوج .  بغلش کردمای ماري توجه به تقالهایدستم را دوباره جلو بردم و ب. کردم

 : مشت زدمیگرفت و به بازو

 ! ولم کـــن...  ترسمیازت م... ی کنی متمی اذيولم کن دار... ولم کن رهام -

 :  را با خشم به هم فشردم تا مانع شکستن دوباره بغضم شودمی هادندان

 يحق ندار. ی بهم پشت کني حق نداریول... اصال منو بزن.  فحش بدهي خوای میهر چ -
 ...ی باهام سرد بشيحق ندار! یاز من بترس

اخم کرده .  توانستینم بکشد رونی آغوشم به بانی کرد خودش را از می تالش مهرچقدر
 ای جور پر از تنش و ترس که هر لحظه فکر کنم مارنیا...  خواستمی رابطه را نمنیا... بودم
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 ی نمگری بار دنیا.  خواهد بردشی از پي مجسم کارطانی آن شای دهم و یرا از دست م
 گفتند ی و هر چقدر که مستادمی ای مشکالت مي همه ي و مردانه پارد بار منیا... گذاشتم 

 . شدمی بار موفق منیا.  رفتمیبرو نم

 صدف همه یشگی افتاد، به خاطر ترس از دست دادن همنی زمي آن موقع که مادرم رواگر
 شدم و ی طور در چشم پدرم خار نمنی حاال ادی گرفتم، شای تنه گردن نمکیگناه ها را 

 ! کردی دم مرگش به صورتم نگاه نمدانهیمادرم هم آن طور نا ام

 را نی اش ماشهی گريصدا.  دست از تالش برداشت و همان طور در آغوشم ماندالخرهبا
 ی و مدی آی کردم جانم تا نوك زبانم می زد احساس میبرداشته بود و هر بار که هق م

 . رود

 درست يبرا.  را راه انداختمنی کردم و ماششی اش کم شد رهاهی گري که صدایوقت
 ی از کسی همراهنی به همراه داشتم و ااجی برداشتن صدف احتانی ماجرا و از منیکردن ا

 . ساخته نبودمیبه جز سارا و مر

 . منو ببر خونهم؟یری کجا مـ

 . را ندادمجوابش

 ... خـــوامینم.  خونهمی برگمی بهت مـ

 !ای مارـ

 . بگذارمشی تنهاطی شرانی خواست در ای نمدلم

 ؟ی چای هان؟ مار؟ی چای مارـ

 .ابونهی خنی خواهرم که همي خونه میریاالن م. ی منو شناختگهی دای مارـ

 .ستادمی سارا اي در خانه ي جمله ترمز کردم و جلونی گفتن ابا
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 کنن مشکل من و خانواده یاونا فقط فکر م.  دوننی نمیچی هانی جرنی از امی سارا و مرـ
 .لطفا آبرومو حفظ کن.  مسخره سی رقابت عشقنیسر ا

 . کردی نگاهم هم نمیحت

 ا؟ی مارـ

 ی رو میکی ی تو داشتایخدا... تو...  خوام صداتو بشنومینم. ساکت باش رهام.  مردای مارـ
  بهت اعتماد کنم؟يمن چه جور!  برادر؟ی فهمیم! برادرتو... بهی غرهیاونم نه ... یکشت

 ی هم داشت اعتمادش را به من از دست مای کس من را قبول نداشت؟ مارچی چرا هایخدا
 ستم؟ی کرد که من رهام آن روزها نی کس قبول نمچیچرا ه. ددا

.  احمق و خطاکار هستمي پسربچه اای کردم در مقابل ماریاحساس م.  انداختمری به زسر
 شی در زندگيزی چچی موفق و کاردرستند و او جز خطا هانشی اطرافي که همه يپسربچه ا

 ! دهد و نخواهد دادیانجام نداده و نم

 .ایاما االن همراه من ب.  کنمیمن خودمو بهت ثابت م. یگیتو راست م...  باشهـ

 : قرمز و پف کرده اش نگاهم کرد و گفتي چشم هابا

 که شهی نمچی کرده؟ پاپهی دختره چرا گرنی اگهی چشما؟ خواهرت نمنی با ا؟ي جورنی اـ
 ن؟یگی شده و به ما نميزیچ

 آن هستند حضور تو است؛ اما ساکت چیرم پاپ که حاال دو خواهی موضوعمی بگوخواستم
 .ماندم

. تا اون موقع چشمات خوب شده. ششونی پمی برمیری و دسته گل بگینیری شمی باشه برـ
 م؟یبر

 : زمزمه کردری تاخبا

 . بروـ
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 از من و او داشت که کتک زدن صدف ی آن چنان خشمد؛ی دی نظرم اگر حاال صدف را مبه
 حال و حوصله اش سر جا دی تا شامیدی چرخی مرونی شب بمهی تا ندیپس با.  بودیحتم

 . راندمی فروشینیری شي مغازه نیبه سرعت به سمت اول. دیایب

 !يزی چي ایدنی نوشهی. حالم بده. اری و بری هم سر راهت بگيزی چهی ـ

طفلک در چه .  بودی در حال زندگی کوچکنی که جنییجا.  به شکمش دوخته شدنگاهم
 . پا بگذاردفی کثيای دننی عزمش را جزم کرده بود که به ایطیشرا

 . شدمادهی پنی تا هوا بخورد و از ماشدمی کشنیی پای ها را کمشهیش

 با طعم هلو یدنی کنار آن دو تا نوشي را انتخاب کردم و از مغازه ینیری شنی ترتازه
 .گرفتم

 .ت دوست داشیلی که مربوط به آن بود را خيزی هلو و هر چایمار

 به شهی اش گرفته و از شیشانی پي متوجه شدم دستش را رودمی که رسنی ماشکینزد
 . زدی کرد و به آسمان زل می شد سکوت می خراب میلیحالش که خ. آسمان زل زده

 هر حرکت گرید.  شدی ماند تا آرام می کرد و ساکت می کرد و فکر می مي جورنی اانقدر
 . دانستمی زن را جزء به جزء منی ازیهمه چ.  را از بر بودمایمار

 زن بودم و هر روز نی دفتر خاطرات شناخته شده بود و من عاشق اکی من مثل ي براایمار
 شناختم و دل به ری را دای مثل ماريچطور فرشته ا.  گذارندمی فکر مکی ام را با یزندگ

  چون صدف بستم؟یطانیش

 . بخورنوی اایب...  خانمای مارـ

 : برق زد و گفتی فروغش اندکی ها چشمان بیدنی به نوشی نگاهبا

  رهام؟ـ

 .ستی سرش ني توی خوبيمعلوم بود فکرها.  بغض داشتشیصدا
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 موندم؛ اما یهمش تو ذهنمه که کاش همون جور کنجکاو م. می گشتی رهام کاش برنمـ
 . رو به رو بشمفی کثقتی همه حقنی که با امی گشتیبرنم

. اما وقتش حاال بود.  ماجرا دفن بشهنی خواست نگم بهت و ای دلم میلیخ. ای متاسفم مارـ
 نی زنم که ای بودم و هر روز دارم عق میفی من چه آدم کثی شد که تو بدونی گفته مدیبا

 ما جوالن ی صدف تو خونه و زندگی دونم تا وقتی اما خودم خوب مارم؛یآدم رو باال ب
 .نهیخصوصا تهمم...  مونهیهم تو ذهن همه م میرهام قد... دهیم

 : شد و گفتری چشمش سرازي از گوشه ی اشکقطره

 آورد ته حالم بغض ی روش هوو مای زد و ی زنش رو ممونی قبال که مجرد بودم؛ اگه همساـ
 که هر روز رفتن هیچه حس بد.  کنمی رو درك منهیاما حاال با تمام وجود تهم.  زنهيبود برا

 !اَه...  وینیشوهرت و عشق دومش رو به اتاق خواب بب

.  شدی دارتر مشهی قسم در قلبم رکی تنها ای بغض آلود ماري با هر کلمه ی افتادم؛ ولراه
 . کردمی اتفاقات شوم را دوباره درست منی ايهمه .  کردمی را درست مزیهمه چ

دستانش را به کمرش .  دادم و به چهره آماده به حمله سارا زل زدمهی آشپزخانه تکواری دبه
 :نفسم را فوت کردم.  بودحی و منتظر توضزده بود

 ! چته؟ـ

 : اشاره اش را به سمتم گرفتانگشت

 ؟ي کردکارشیبگو چ!  من اگر تو رو نشناسم که کالهم پس معرکه اسـ

 :دمی خندیعصب

 !دی هر جا دعواست شما خِر منو بچسبـ

 : شدنهی به سدست

 . دعواها هستي از تو توي اثرهی شهی که همنجاستی ای بدبختـ
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 او با لحن آرام ستاد،ی هم داخل شد و کنار سارا امیدر آشپزخانه باز شد و مر.  زدمپوزخند
 : گفتيتر

 .رهی فکرش درگی باشه، اما مشخصه حسابی خوره دختر آرومی اش نمافهی به قـ

 به من ی با اخم نگاهمیمر!  من روان شناس شده بودنديحاال همه برا.  را فوت کردمنفسم
 :رد و بعد گفتک

 .خوشگله... ی دلخورم ولیلی هر چند از دستت خـ

 : جوابش را بدهم که لحن مواخذه گر سارا مانع شدخواستم

 میستی تو هال نچکدومی هنهی ببادی مرونی بییاالن از دستشو. ستادی انجای اشهی نمادی زـ
 .زشته

 سمت من دیشانه تهد را باز کرد و قبل از خروجش انگشت اشاره اش را دوباره به ندر
 :گرفت

 .ی خراب کنزوی همه چذارمی نمگهی دـ

 : گرفتم گفتمی که نگاه می زدم و در حالي حوصله ای لبخند بمیرو به مر.  رفتو

 ! کنمی طور فکر منی بوده؟ خودم که ای برگشتنم کار اشتباهی کنی تو هم حس مـ

 : جواب دادینی لحن غمگبا

 . کردی عقلت از عقب کار مشهی تو همـ

 و دی را عقب کشیکی ها رفت و یبه سمت صندل.  چشمان گرد شده به صورتش زل زدمبا
 : کرد و گفتي اش بازيبا دسته روسر. نشست

 میچهلم مامانو که داد...  بودنی سنگیغم رفتن مامان به اندازه کاف... ی که رفتي بد کردـ
بابا هر روز تنها و ... ره ندااجی اونجا به حضورش احتی کسگهیخاتون هم رفت و گفت د

 .تنهاتر شد
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 . اشک در چشمانش برق انداختنم

 ی مخصوصا با حضور صدف که مثل سوهان روح مم؟ی اونجا سر بزنمی تونی مگه ما چقدر مـ
 هم که به مرده گفته نهیتهم!  شدی متی نرفته چقدر مامان با حضورش اذادمونی. مونه

 اونقدر نهی بی هم که هر بار آدمو منیرامت! به قول سارا خونه بابا شده خونه ارواح! یزک
 !می نکنه ارثشو خوردمی افتی شک مه که بندازهیمتلک م

 : نشستمشی و روبرودمی کشرونی ها را بی از صندلیکی سمتش رفتم و به

 برم و ی از عروسبهم گفت بعد! دهی محی کنم بابا حضور صدف رو به من ترجی فکر می ولـ
 .پشت سرم رو نگاه نکنم

 : نگاهم کرد و بعد آرام گفتی با تعجب و ناراحتهی ثانچند

 خانواده ما يارهای جور هم با معچی همه و هی درسته که صدف با ورودش گند زد به زندگـ
حضورش تنها نکته روشن اون ... بعد از رفتن مامان و تو و بعدش هم خاتون... جور نبود اما

 ... کنهی نمی احترامی که به بابا بنیهم. ونه اسخ

 يصدف رو باز...  بودنیهم.  کردمی گوش نممی مري حرف هاهی فکر فرو رفتم و به بقدر
...  اش بودندي بازی اصلي که مهره های کسانيحداقل برا...  بودبندهیظاهرش فر!  کردینم

 اش یحاال که از دور خارج شده بودم چهره واقع...  مني هم برایو زمان...  پدرمن،یرامت
 . رو شده بودمیبرا

 : حرفش را قطع کردمزد؛ی همچنان داشت حرف ممیمر

 . حامله اسای مارـ

 آرام شد، رگبار فحش ی رفت و وقتشی پی و تا مرز خفگدی پرشی دهانش به گلوآب
 . بستکلمی را به کل هشیها
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آخه ما از دست تو چه ...  خدااااايا. ي داری دست بر نميند که تا آدمو سکته يری بملی ذلـ
 ...ستی و دو سالته قد بچه ده ساله عقل تو مغز پوکت نیس. می کنیغلط

 :هول کردم. هی گرری گفت و گفت تا خسته شد و زد زآنقدر

 ؟! آخههی چي براگهی ت دهی گرـ

 : گفتي زد و با بغض خنده دارمی به بازویمشت

 !شم؟ی باالخره دارم عمه میعنی ـ

 : لبم نشست و بعد از چند لحظه سکوت گفتمي روینی غمگلبخند

 در گهی نفر دهی تا یفقط خواستم خبردار بش. ي که خبردار شدی هستی کسنی تو اولـ
 . داشته باشهمونوی مسافر قاچاقينبودم هوا

 : را پاك کردشی هااشک

 ن؟ید کری می جا زندگهی ي دو سال نامزدنی تو اـ

 : را تکان دادمسرم

 .می کردی ممونوی زندگمی وگرنه داشتم،یری بگی به سرم زد که عروسهوی...  آرهـ

 : کردی مهرباناخم

 .ي شعوری بس که بـ

 :دی کشیآه

 .ی مامان خالي جاـ

 . گذاشتمی بازويدستش را رو.  کردمسکوت

 . ندارهیصورت خوش...  خبردار نشهی بهتره کسـ
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.  تکان دادمدییبا لبخند سرم را به نشانه تا!  را گفته بودمنیخودم هم هم.  ام گرفتخنده
 هم خبر میخوب شد که سارا به مر. می زد و هر دو از آشپزخانه خارج شدمانیسارا صدا

 .داده بود و او هم خودش را به آنجا رسانده بود

هنوز نگاهم . د، نشستم سرگرم کرده بومی مري که خودش را با دخترکوچولوای مارکنار
 . کردینم

.  با اخم به صورتم زل زد و باز نگاهش را گرفتهی را دور شانه اش انداختم، چند ثاندستم
 :سارا بحث را در دست گرفت

 .می آماده کنی که خودمونو واسه عروسمی طور که معلومه فقط دو هفته وقت دارنی اـ

 : را جلو دادشی لب هامیمر

 . دنبال لباس واسه خودمون و بچه هامیفتی امروز بنی از همدی باـ

 : با حرص رو به من گفتسارا

 . گرفتنتی عروسنی با اـ

 کرد و با در آوردنش از ی مي که در دهان النا بود بازی بود و با پستانکنیی سرش پاایمار
 : مداخله کردمیمر.  آوردی خنده اش را در ميدهان بچه صدا

 ده؟ افتای جان اتفاقای مارـ

 رونیاز فرصت استفاده کردم و بچه را از آغوشش ب.  چند لحظه سرش را باال آوردایمار
چهار سال قبل سها دوازده . را صدا زدم و النا را به او سپردم) دختر سارا( و سها دمیکش

 زد و النا را از من يلبخند.  شده بوديسالش بود و حاال دختر بزرگ و خوش چهره ا
 .گرفت

 ! تو رو خدادیببخش... نایسر درد و ا... ستی کم حالم خوش نهی ؟یاق نه چه اتفـ

 : اتاق را نشان داد و گفتنی و با دست اولدی به صورتش پاشي لبخندسارا
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من از ... نیبب.  جانی حالت تو رو آورده انی پسره س که با وجود انی اریتقص. زمی نه عزـ
تو هم برو تو اون اتاقه استراحت کن تا شام حاضر . نیی جانیامشب شام ا... گمیاالن دارم م

 .بشه

 . را دور از من سر کندی خواهد بود که لحظاتای ماري براشنهادی پنی بهترنی دانستم ایم

 : او جواب دادميپس به جا 

 ی ممیمنم کنار سارا و مر. ادیبرو بخواب تا حالت جا ب. گهی راست میآبج... زمی برو عزـ
 .مین زی و حرف منمیش

انگار از .  بود باالخره لبخند زد و از جا بلند شددهی که سرم کشي از آن همه داد و هواربعد
 . خواستی را ميشنهادی پنیخدا چن

 .دی بازم ببخشـ

 دست لباس کی و سارا هر دو جواب تعارفش را دادند و سارا به دنبالش رفت تا میمر
 که وارد اتاق شد و در اتاق، ی را دنبال کردم تا وقتایبا نگاهم مار.  هم به او بدهدیراحت
 : گفتي خنده داري با صدامیمر.  شددنشی دشتری بي برایمانع

 !دو ساعت رفته بخوابه ها!  حااليرینم...  اوههههههـ

 : آمد کنارم نشست و گفتمیمر.  ام را به مبل دادمهی و تکدمیخند

  چند ماهشه؟ـ

 ... دارهي کثافت کارهی دستگاهه چنی با ازروی دنیتازه هم...  دونمی نمـ

 ! چکیبی بـ

 .میدی چک فهمیبی بنیبا هم...  آرهـ

 : و گفتدی اش کوبنهی دست به سبا

 .خودم نوکرشم اصال. ی الهـ
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 : انداختم که گفتریسر به ز.  رو دوباره شکر کردخدا

 . حالش معلومهنیاز ا. شهی ماری طفلک معلومه بد وـ

 ی که سرم را مدهی فهمزهای طفلک چه چنی همدی فهمیاگر م.  ور کج شدکی به لبم
 نشست و ی کنارم نمي طورنی اگرید. دی بری کوچه و گوش تا گوش ميگذاشت لب جو

 . رفتی بچه و خودم نميقربان صدقه 

 .یشی ساکت می و حاال هي و بعد از چند سال اومدی تو فکر؟ رفتيری چرا انقدر مـ

  بگم؟ی چـ

 ؟ي کردی کار می چهار سال چنیا...  بگوتی از زندگـ

 ازی مورد ني چمدان از لباس هاکی اندك، ی حساب مالکی که با ی اولي افتاد به روزهاادمی
 . شهر و افرادش دور شدمنی از انی ماشکیو 

 توانستم ی که میی ساعت هايتو.  نکنمهی سوخت و لج کرده بودم که گری ممی هاچشم
 .  کرده بودرونمی پدرم با قهر کردن، از خانه بنم،یم بنشکنار قبر مادر

 نکنم هی که گرنی ايبرا!  خنددی و مستادهی سر مادرم اي کردم حاال صدف باالی مفکر
 تا دمیانقدر کوب...  بار؛ نه دو بارکینه . دمی کوبنی و محکم به فرمان ماشدمی کشينعره ا

 .دندی باری لعنتيکف دستم درد گرفت و اشک ها

 ي هانی زمي زدم و رورونی بنی و از ماشستادمی کشاندم و اي را گوشه انی بغض ماشبا
 .  و هق زدمدمی کشادیاطراف جاده زانو زنان فر

 ي که رو به روای دنکی کرد و ی سجده مشی براطانی که شیعاشق زن...  فقط من بودممن،
 و ونددی پی مای دنيم ها که معشوقه ام به آددمی دی بود و با چشم خودم مستادهیمن ا

 . پر از گناهی و جسمی خالي با دست هایمن... ستادهی من ايدرست رو به رو

  رهام؟ییکجا... ی هـ
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 : چشم دوختممی مات به مری شدم و با نگاهدهی کشرونی گذشته بانی از مکبارهی به

  بله؟ـ

 :آرام و مطمئن گفت.  کردکی زد و خودش را به من نزديلبخند

 .ي حرف تو دلت داریلیانگار خ...  برام حرف بزن رهامـ

 . گذاشتمشی پاهاي زدم و سرم را روی کجلبخند

 .نمیبلند شو بب...  خرس گندهيپسره ...  اِ اِ اِـ

 : گفتمینی لبخند غمگبا

...  سر خاکشامی چهار سال بنیوجودشو نداشتم ا. می مامان تنگ شده مري دلم براـ
 پاهاش ي سرم روگهی بار دهی زنم که ی شهر و دارم له له منی به اوجودشو نداشتم برگردم

 .میدلم تنگه مر.  رهاممشهی موهام دست بکشه و بگه درست ميباشه و رو

 :دی پر کشمی مري از صداخنده

 دونم چرا انقدر بابا از دستت یمن نم. شهی درست مزیهمه چ... ی دورت بگردم داداشـ
 یول... ی عوضي مسخره و حضور اون دختره ی گرده به اون عاشقی دونم برمیم... هیعصبان
 !هی به نظرم افراطتشی عصبانکمیخب 

 . خورهی به هم میاز اون روزا نگو که حالم از اون عشق و عاشق... می نگو مرـ

 همه نی کرد، اانتی بهم خی به همون آسونی شدم و وقتی طور خر صدف نمنی اکاش
 االن مامان زنده دیشا.  رفتمی شده منی نفريودتر از اون خونه  کردم و زیجنجال به پا نم

 .بود

 : آرام آمد کنارمان نشست و گفتسارا

 !يری کم آروم بگهی دی سر خاك مامان؟ شامی بري خوای مـ

 : سرخ شده گفتمی دانستم از شدت فشار غدد اشکی که میی چشم هابا
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 . باشهدهی برم که بابا هم منو بخشیبذار وقت. رمی درست نکردم نمزوی همه چیتا وقت!  نهـ

 ... که رهامشهی نمـ

 : نشستم و گفتممی جا بلند شدم و دوباره سر جااز

 ها بابت آوردن اون یلیمن به خ. ستی نی کنم صدف آدم درستیبه همه ثابت م. شهی مـ
 دارم که برم سر ی رو صاف نکردم قدم از قدم برنمي بدهکارنیتا ا.  بدهکار شدمطهیسل

 .خاك پاك مامان

 میهر دو از عمق جان با من و حرف ها!  هممیمر.  انداخت و سکوت کردری سر به زسارا
 .موافق بودند

 سال ها را با سوال کردنشان نی ایدلتنگ.  دم غروب خواهرها از جفت دلم تکان نخوردندتا
 که سواالتشان به اتمام یوقت.  چالندندی بار من را مکی قهی کردند و هر دو هر چند دقیخال
 ي بلند شدند تا برادند،ی کشرونی تا خورد و خوراك من را بای ماري و از شجره نامه دیرس

 . برومای کردم که به سراغ ماردای و من هم فرصت پنندی بچیشام تدارک

 ینم. م شدکی باز کردم و وارد اتاق تاریدر را به آرام!  خوش خواب شده بود امروزچقدر
.  جلو رفتمی کنم؛ پس سکوت کردم و با نور گوشدارشیخواستم با روشن کردن چراغ ب

 خواب شروع ي که تودمی تخت دراز کشيکنارش رو...  تخت دو نفره مچاله شده بوديرو
وقت ...  داشته استی بچگي عادتش را از روزهانیا  گفتیخواهرش م. به صحبت کرد

 . زدی خواب حرف مي تودی خوابی متی عصبان شد و با همانی می که عصبییها

 .رهام... نه...  رهامـ

دستم را جلو . ندیای بزنم تا دامادها به خانه بیوقت بود که چرت.  نگاه کردمی ساعت گوشبه
 : و آرام زمزمه کردمدمی را در آغوش کشایبردم و مار

 . منو ول نکن که اون روز، روز مرگمهگهی دیکیتو ... ای دوست دارم ماریلی خـ
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.  خوام از دستت بدمینم... مثل مادرم... یتو پاک! ی چیعنی ی عشق واقعدمی با تو فهممن
تو رهام ... حاال که خدا فرصت جبران بهم داده. ی که توبه مو باور کنيکاش برسه روز

 .نکن

خودش .  را بستممیاچشم ه. دمشی به آغوشم کششتری گذاشتم و بشی موهاي روي ابوسه
 نیا.  شدقی باز عمشی نفس هايرا در آغوشم جمع کرد و سرش را جا به جا کرد و صدا

 . ام را حفظ کنی زندگایخدا...  بودندینفس ها خود خود زندگ

*** 

 به مایس. وارد اتاق شدم »ه؟یک« دی زدم و به محض سوال خاتون که پرسي در اتاق ضربه ابه
 پناه گرفت و من رو به ای که وسط اتاق بود پشت ماری زد و زنرجهی اش شيسمت روسر

 مشت اورم،ی ام را به جا بی که مراتب عذرخواهنی و قبل از ادمیدر و پشت به آنها چرخ
 .نشست می شانه هانیخاتون ب

 : خودش مجوز دادي اهی از چند ثانبعد

 .برگرد -

. محشر شده بود...  زل زدمایبه مار تر قی بار عمنی تا بناگوش باز شده برگشتم و اشی نبا
 :سرچرخاندم و رو به زن گفتم

 .فوق العاده اس.  قشنگ شدهیلیخ -

 :دی خندزن

 . کار داره تا تموم بشهیکل.  تازه مرحله پروشهنیا -

 : گفتای اندام ماري به لباس نشسته روزی آمنی تحسی نگاهبا

 .ی فهمی فوق العاده رو می تموم شد معنیوقت -

 :با خنده گفت خاتون
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 ! هولهکمیبچمون  -

لبخندم کم رنگ شد، اما رنگ ...  کردغی نگاهش را از من دری حتای و ماردندی خندیی تاسه
 :دمیرو به خاتون پرس. نباخت

 ن؟یدی ندنویشما رامت -

 : زودتر جواب دادمایس

 . رفت باغشی پقهیده دق -

به . سرم را تکان دادم و از اتاق خارج شدم!  خاتون درهم شد و فک من سفتي هااخم
به .  گوشه لبم نشستي برطرف شد و لبخندمی صدف اخم هادنیسمت راه پله رفتم و با د

 : زدمشیصدا.  رفتی منیسمت در و مطمئنا به دنبال رامت

 .صدف -

 بار نی نبود آخرادمیخودم هم .  که رنگ تعجب گرفته بود، به من زل زدی و با نگاهستادیا
 اش نهی به سنهی آمدم و سنیی مانده را هم پایچند پله باق!  او را به اسم صدا زدمیک
 .ستادمیا

 ؟ي اقهیهنوزم مثل اون روزا خوش سل -

 ي شدم و به اتاق باالنهیدست به س.  نشست و جوابم را ندادشی ابروهاي روی کمرنگاخم
 :راه پل اشاره کردم

 اگر شمیخوشحال م.  کنهی تنش پرو مي رو توای اتاقه و داره لباس عروس ماري تواطیخ -
 . باشهلینظر تو هم توش دخ

 : به تمسخر باال رفتشیابروها

 !! شده که نظر من مهم شده؟یچ -

 : عمق گرفتلبخندم
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 ...ی زمانهی...  داشتممانی ات اهقیمن نگفتم نظرت مهمه، فقط چون به سل -

.  رنگ تمسخر نداشتگرینگاه او هم د.  کاره ول کردممهی رفت و حرفم را ننی از بلبخندم
 تر شد و از کنارم عبور کرد و قیاخمش عم. می شدرهی خگریکدی ي به چشم هاهیچند ثان

. ، دنبال کردم که به او اشاره کرده بودمی رفتنش را تا اتاقریبه سمت راه پله رفت؛ مس
 . نشستمی لب هايرو يزی آمطنتیلبخند ش

 . توي اون عروسک برافیح -

 کردم دای گوشه سالن پي مبل دو نفره ي برگشتم و او را رونهی تهمي بهت به سمت صدابا
 . بودمشدهیو خودم را لعنت کردم که ند

 ی ميزی بود و تند تند چچاندهی که دور انگشتش پی افتاد و نخشی پاي روي به کاموانگاهم
 : دستش دوخته بودي توي هالیبافت؛ نگاهش را به م

 .هزار سال هم بگذره ذاتت مثل برادرت دله اس -

 : زدمپوزخند

 مگه برامون بد بوده؟ -

 که به سمت یدر حال.  بودشی هالی مي نگاهش هنوز روی ثابت ماند ولشی دست هاتکان
 : رفتم، گفتمیدر سالن عقب عقب م

 . مثل من و برادرمیی آدماي خور رو خلق کرده براي تو سريدا زن هاخ -

 پاچرخاندم تا از در خارج شوم و در یی را که باال آورد با لبخند دندان نمانشی خشمگنگاه
 : که با حرص گفتدمی را شنشیلحظات آخر صدا

 !آشغال -
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 راست به سمت کلبه کی.  تا اعصابم را کنترل کنمدمی کشقیچند بار نفس عم.  را بستمدر
 ي تاب فلزي آن دور و بر را گشتم و او را رویکم.  آنجا نبودنیرفتم، برخالف تصورم رامت

 . بوددنی کشگاریدر حال س.  کردمدایته باغ پ

 تاب يبه سمتش رفتم و کنارش رو.  نشان ندادی عکس العملچی شده بود و همتوجهم
 : سکوت را شکستقهید از چند دقبع.  تعارف کرد و گرفتميگاری حرف سیب. نشستم

 ؟ی بکشگاری که باهام سی گشتیدنبالم م -

 : زدمپوزخند

 ! خلوت بگردمي ندارم که بخوام دنبال جادنی کشگاری واسه سیتیمن محدود -

 : گوشه چشم نگاهم کرد و بعد به روبرو چشم دوخت؛ پوزخند زداز

 . خواستم باشمی که من ميزی اون چيشد -

 : فرستادرونینفسش را ب. سوخته ام چشم دوختم مهی نگاری سبه

 !ی کالمکی...  دارهيزنت ازت حرف شنو... مقاوم... مستقل -

 : گذاشتمشی را رومی انداختم و پانی زمي را روگارمیس

 .انتخابم درست بود -

 . راهت برداشتميپس ازم تشکر کن که انتخاب غلطو از جلو -

صورتم را به سمتش . دی کشری ام تنهی سانی میی در جمله اش بود که جاي حس بدآنقدر
 : دانم چطور به زبان آوردمینم.  در هم بودی حسابشیاخم ها. چرخاندم

  منم جبران کنم؟ي خوایم -

 : گوشه چشم چپ چپ نگاهم کرداز

 .دوسش دارم -

 : دهانم را نامحسوس قورت دادمآب
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 ده؟ی خوابیطانی چه ششی پشت چهره واقعی اگر بدونیحت -

 : زدزخندپو

خبر داشتم قبلش کارشو ...  مقدس نبودمی در تصورم مرنی کردم همچی عقدش میوقت -
 ...یساخت

حماقت ! رهام خان کالهت را باالتر بنداز!...  را ساخته بودم؟یمن کار چه کس... ستادی ازمان
 که از تو استفاده کرده تا با دروغ در نظر اد،یآنقدر ز.  قابل شمارش استری غتیها

 هیچند ثان.  را از خشم به هم فشردم، زمانش حاال نبودمیدندان ها! رادرت هم جا باز کندب
 . را باز کردممیچشم ها...  خوردیتاب تکان.  بستم تا به اعصابم مسلط شوما رمیچشم ها

 شی بازوي و دستم را روستادمی اعی بردارد که سریخواست قدم.  بلند شده بودنیرامت
 : فرستادمرونینفسم را به صورت آه ب. با تعجب نگاهم کرد. گذاشتم

 . برادرم تنگ شدهيدلم برا -

 : زدپوزخند

 ه؟یبرادرت ک -

 : کردماخم

 . روز برادرم باشزدهیبه اندازه س. ینی بی وقت منو نمچی هگهی و درمی ممی عروسيفردا -

 : شمردممتیفرصت را غن.  را باال فرستادشی ابروکی

 .ي دارازی خلوت برادرانه نهیمئنم تو هم مثل من به مط -

 : قدرت گرفتمشتریب.  کرده بودسکوت

 .می که از دختر خان کتک خوردییهمون روستا.  دو روزهیکی سفر هی -

. سرش را تکان داد و به سمت عمارت حرکت کرد. دمیخودم هم خند...  اش گرفتخنده
 .لبخندم وسعت گرفت... دی آی دانستم که میم
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 لب داد که متوجه ری هم زی فحشچ،یبه سمتم که برنگشت ه.  را صدا زدمای حرص ماربا
 را گرفتم و به سمت شی تخت بلند شدم و به سمتش رفتم و بازوياز رو. نشدم چه بود

 :دیغر. خودم چرخاندمش

 .ولم کن -

 :دمی را چسبشی نکردم و هر دو بازوولش

 خوام دو روز راحتت بذارم قهر ی حاال هم که م،يدی محل سگ نمتمشِیپ! چه مرگته؟ -
 !!! که نَرََم؟يکرد

 : باال رفتی کمشی و صدادی کشرونی دو دستش را با حرص بهر

 کس تو خونه پدرم چیازت حامله ام و ه!!  کردمری گینی بینم!!  چه مرگمه؟ی فهمینم -
عادت به مستقل بودن ندارم که ! ونم تی بخوام برم هم نمی دونیخودتم م. ستیمنتظرم ن

 ...اگر از خونه ات برم، بتونم خودمو جمع و جور

 : را باال دادممی ابروکی.  را قطع کرد و وحشت در نگاهش نشستحرفش

 !!؟يکجا بر! ؟ي زديچه زر -

 : کرده گفتبغض

  تونم برم؟یکجا م...  جاچیه -

 ی آدم میمن ک!  فرستادم، باز هم ترسانده بودمشرونینفسم را با حرص ب. هی گرری ززد
خودش را مثل قبل در آغوشم رها . دمشیشدم؟ دستانم را باز کردم و در آغوش کش

.  در هم رفت و خودم را هزار باره لعنت کردممیاخم ها.  کردی نمینکرد، احساس راحت
 :دمیچی به دورش پشتریدستانم را ب

 . به دل من بندازشی آتیه...  کنهیم هات داغونم هی گری دونیخودت م -

 : را نوازش کردمشیموها.  کردی مهی گرهمچنان
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 خوام با برادرم باشم تا یاالنم م.  بوده تموم شدهیهر چ! ؟ی ترسی می فهمم از چینم -
 فی خوام براش تعریم... می نبودکدلی کم با هم نیمن و رامت. اون حس بد ازم دور بشه

 .کنم

 :دمی اش را بوسیشانی لبخند زدم و خم شدم و پشیبه رو.  وحشت سرش را بلند کردبا

 .شهیحداقل بار گناهم سبک م... ی ولادی مشی پی دونم چینم -

 : باال رفتیثی طرف لبم به لبخند خبکی.  سرش را تکان دادیجی گبا

 ؟ی شوهرتو بدرقه کني خواینم -

 : کرداخم

 !رینه خ... ی کنی استفاده میاز هر فرصت -

 :دیسرش را به زور عقب کش. دمی را محکم بوسشی شدم و لبهاخم

 !گفتم نه رهام -

 : را تکان دادشیپاها.  انداختم و بغلش کردمشی زانوهاری را زگرمی شدم و دست دخم

 !!؟؟ی چیعنی ی دونینه نم -

 : گفتمی ساختگی تخت گذاشتمش و با بغضيرو

 .دو روزه با من قهر کرده. دلم واسه زنم تنگ شده -

 :دی را عقب کشخودش

 .ولم کن. هنوزم قهرم -

 :دمشی و به سمت خودم کشدمی را چسبشیپا

 . ستمیمن که قهر ن! يتو قهر -

 : زد و گفتی به روتختی دو دست چنگبا

 ! خوادیبابا امشب دلم نم!  نکن رهامگمی بهت مـ
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 :آرام گفتم زدم و ي لج درآورلبخند

 مقاومت ی تونی نمتمی من و جذابي جلوی دونی که میصد بار بهت گفتم وقت...  جانای مارـ
 ی مشی و با هم پی کشی مشی چرا با دست پي خوای میوقت...  منزیعز.  نزنی حرفیکن

 !؟یکش

 : باال انداخت و گفتیی شد ابروی مکمی که به خاطر مقاومتش آرام آرام نزدی حالدر

 !ی خواد گند نزن به زبون فارسیضمنا اگه دلت م! تیجذاب... برو بابا...  ها ها ها هاـ

 . را گرفتم و به خودم چسباندمششی شد؛ جفت دست هاکمی که خوب نزدیوقت

 .نهی زن سرکش همهی مجازات ـ

 ی نمی بکشد؛ ولرونی کرد خودش را از آغوشم بی میسع.  نشستشی رو لب هامی هالب
 که ببوسمش و در نیا.  بودنی توانستم بکنم همی که مي تنها کارطی شرانیدر ا. توانست

 .  دور کنمنی و رامتنهی پر از لذت ذهنش را از صدف و تهمي رابطه کی و دار ریگ

 به من حس شهی اش همی رام شدن ناگهاننیا.  از چند لحظه مقاومت باالخره آرام شدبعد
 تمام ي شد و برای من رام مي من بود؛ فقط براي روي که جلویزن.  دادی ميقدرت و برتر

 .ي کردی نمدای جا پچی بود که لنگه اش را هیرزنی شای دنيمرد ها

.  وارد شودیبی کوچکمان آسنی که به جننیاز ا... دمی ترسیم.  تخت خواباندمشي روآرام
 جدا شی از لب هالبم را.  من سپرده بودي را بسته بود و خودش را به دست هاشیچشم ها

 :کردم و آرام گفتم

 .ای دوست دارم ماریلی خیلیخ... دوست دارم...  دوست دارمـ

 رابطه نیهم به ا.  پر از شورم را ندادي جواب دوستت دارم هاشهیبرخالف هم.  نزدیحرف
 .نه...  بود و هم به حضور منیراض
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 گردن و زی رزی ري زود عشق به شکل بوسه هایلی را به گونه اش چسباندم و خمی هالب
 . صورتش را در آغوش گرفت

 ي پلک هاانیدو قطره اش از م.  زدمدی لرزی چشمانش که مي به روي همان حال بوسه ادر
 .  شدری سرازرونیبسته اش به ب

 . داشتتی مثل روز اول جذابمی براای گذشت دو سال هنوز هم ماربا

.  درهم شکستشیباالخره قفل پلک ها.  سر خوردشیا شانه هي تاپش از رويبندها
 را شیچشم ها.  دوختمی نقش بست و نگاهش را به چشم هاشی رو لب هایلبخند کج

 . دمیبوس

. بوسه ام را با لرز پاسخ داد.  را به دور گردنم حلقه کردشیدست ها...  شکستخشی
 گرفته شهی زن رنیوجود ا به شهی همه جا و هماقمیعالقه و اشت. نگاهم به تنش گره خورد

 روزها در نیا.  ناتمام بودشهی همای ماریوگرنه تمام من ب.  رهام بودایرهام با وجود مار. بود
 یی رفت، گوی خانه منی و اگر صدف هم از امی کردی عشق را معنا میتیرضا ترس و ناانیم

 ی راحت و فراغ بال و بالی که با خي روزدی رسی نبود و مرید.  دادندی را به من مایتمام دن
 . کنمی زندگای تلخ با ماريترس از گذشته ها

. دمی کردم، دراز کشی حلقه مشی که دستم را دور شانه های و در حالدمی را باال کشخودم
 : حال زمزمه کردیب

 برام ضرر نداره؟ -

 : را باال انداختممی هاشانه

 .ان شاهللا که نداشته باشه...  کردمیبه ضررش فکر نم -

 !رهام؟ -

 : فرستادمرونی بی را با آسودگنفسم
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 .جان دلم -

 .شمی متی خونه دارم اذنی ايهر لحظه تو.  تنها باشمنجای خوام ایمن نم -

 : به سرش زدم و آرام گفتمي ابوسه

.  گم اصال ببرنت خونه خودشونیبهشون م. رمی بعد مادی سارا بای می کنم مریصبر م -
 . تو راههمونی نی دونه نی ممی مریراست

 موقع ی فهمم حکمت حضور بیحاال م... من هم لبخند زدم.  زندی دانستم لبخند می مدهیند
 از حضور ای ماري حضورش برای دانستم دلخوشیو متاسفانه م! ستی چمانیمسافر قاچاق

 .من پررنگ تر است

ا در  رندهی بود و مدام چند روز آری آغوشم به خواب رفت و من تا غروب فکرم درگدر
 !نی رامتی احتمالي خواستم بزنم تا واکنش های که میی کردم، از حرف های ممیذهنم ترس

 از کنارش بلند شدم و بعد ی اضافیی جابجاچی را از آغوشم جدا کردم و بدون های مارآرام
 .  زدمرونی از اتاق بمیاز مرتب کردن لباس ها

 و آنقدر ناواضح بود که دی رسی به گوش می و صدف به سختنی جر و بحث رامتيصدا
 . نشدرمی دستگيزیچ

 : باال رفته گفتي به سمتم آمد و با ابروهامایس

 شده از شی آتي برو اتاق پدرت که مثل اسپند روایب!  مونهی تو بچه ميآدم تو کارها -
 !نی برنی خوای منی تو و رامتدهی فهمیوقت

 را درشت کرد و از شیا بزنم که چشم هشی به روي کردم لبخند دلگرم کننده ایسع
 . کنارم گذشت
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خاتون گارد گرفته .  در را باز کردمي به سمت اتاق پدرم رفتم و بعد از ضربه ای معطلیب
 کردم خاتون قصد زدن ی نداشتم گمان میی بود و اگر به اخالقشان آشناستادهی اشیروبرو

 !پدرم را دارد

 ی به صورت ناگهانشی به سمت من برگشت و صداشی به عصاهی بسته شدن در پدرم تکبا
 :باال رفت

 !!؟یشی نمزی همه چالی خیچرا ب! ؟ي خوای می کوفتی زندگنی از جون ایچ -

 : گفتي آرام تري به دفاع از من با صداخاتون

 !نی کرده شما هم مقصریی بچه اگر خبط و خطانیا! دیبس کن -

 : پدرم گرد شدي هاچشم

 ...ال اله اال ا... ومن گفتم بره برادرش -

 : را به هم فشردممی هادندان

 !صدف گفت... نیشما نگفت -

 : را پر باد کردشی لپ هاپدر

 !ياز عقل معاف بود... تو هم که الحمدا -

 : باال رفتشی باز صداو

 که به يزیچ!  نداشته اش ندارمتی با شخصيکار!  حرفو زده باشه؟نی ادیچرا صدف با -
 . دوست دارهنویکه اون رامت نهیهمه ثابت شده ا

 : ام را نشانه گرفتنهی را بلند کرد و سشیعصا

 . شرمنده ترم نکن...  بار از خودم به خاطر داشتن تو شرم کردمکی -

 : لرزان مداخله کردي شکسته تر شد و خاتون با صداقلبم

 ! از خودش دفاع کنه؟ي ذاریچرا نم -
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 : گفتتی لرزان از عصباني سرخ به صورت خاتون زل زد و با شانه هاي با چشم هاپدر

 گناهه، هر روز مادرش ی بهمون گفت صدف بی زبونیسه سال سکوت کرد و با زبون ب -
 گهی شده که حاال می چستیمعلوم ن.  نگفتی ولمونهی کلمه بگه که پشکیمنتظر بود 

 . کنمیمعلومه که حرفشو باور نم! صدف اغفالش کرده

 : زدادی به من فررو

 تو ي براگهی ديدی و فهمیرفت!  خونه بمونه؟نی اي توتهی اون عفری خواستیمگه نم -
 گهی زن دهیحواست هست !  برادرت هم نباشه؟ي تا برای که دورش کنی و برگشتستین

 ؟ي خودت کردریرو درگ

 : کرد اما حرفم را زدمی از حماقت خودم بود داشت خفه ام می که ناشیبغض

 اون گودال ي خواستم توی که ميبرادر...  خوام برادرمو به خودم برگردونمیمن فقط م -
 ...یلعنت

 رونی ام بنهی زد که حس کردم قلبم را از سی حرفم را ادامه دهم و پدرم حرفنتوانستم
 :دیکش

 خوام جنازه اش یمن نم... رهام! ؟ياری خونه دلشو به دست نمنیتو هم...  جانیچرا هم -
 کشن و هر کدوم ی آسمون نفس منی اریبرو تا بدونم هر چهار تا بچه ام ز... برگردهبهم 
 .  خودشون رو دارنیزندگ

 منصف باشم حق یالبته اگر کم! ؟ی قاتل جانکی!  از من در ذهنش چه ساخته بود؟پدرم
 ! شود؟ی که من انجام دادم را مرتکب میتی جنایکدام آدم عاقل...  همه بترسدنیداشت ا

 ی در بطن اتفاق قرار می مشابه در صفحه حوادث روزنامه ها؛ اما وقتيترهای تستندی نکم
 طلبد ی مطانی از جنس شیمسلما روح!  وحشتناك تر از چند خط خبر استتی واقعم،یریگ

 !کشتن برادر به خاطر عشق
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 : تالشم را کردمنی را جمع کردم و آخرعزمم

 رو دارم ایمن مار.  جز تنفر به صدف ندارمی حسچی هگهی خورم دیبه خاك مادرم قسم م -
 ! به محبت صدف ندارمیاجی احتچیو ه

 . ندارم به زنشی درست کنم و بهش ثابت کنم حسنی خرابمو با رامتي خوام رابطه ی مفقط

 کرد و طرف مرا ي بار هم مادرنی خاتون ای معلوم بود که حرفم را باور نکرده ولپدر
 .می آمدرونی کند دست مرا گرفت و از اتاق بی دوباره پدر مخالفتنکهیگرفت و قبل از ا

 ی لعنتی و برگردم سر زندگزی همه چری خواست بزنم زی و دلم مدی باری چهره ام غم ماز
 .  و در را بستمی وارد اتاق شدد؛یخاتون مرا به سمت اتاق خودش کش. خودم

 : و گفتمدمی کشرونی دستم را از دستش بی ناراحتبا

 اگر دست یمن حت!  ثابت بشم؟ی که به کدمیدارم خودمو جر م. اشتباه کردم خاتون -
 ! گناه صد در صد نبودمیمن که ب.  منو قبول کنهستیصدفو رو کنم بازم بابا حاضر ن

 :دی ام کوبنهی به سی از کوره در رفت و مشتخاتون

 که یرو هر گورستونب!  باشه؟ی کنی مثل همون موقع شونه خاليخوایم! ؟يبازم شل شد -
 !ياریاسم منو هم نم! ي نداری خاتونگهی دی ولي بري خوایم

 کردم تعجبم را دو چندان ی ام حس منهی که در سي دهن باز به خاتون نگاه کردم و دردبا
 همه نی بود که انی قدر خشمگنی ایعنی! د؟ی مشت را کوبنی کرد که واقعا خاتون ایم

 !محکم زد؟

 : گفتمي لحن آرامتربا

تازه از !  دلسرد نشم؟نمی بی همه مقاومت بابا رو منی اي توقع دارگم؟یخاتون مگه بد م -
 . رهی اجازه بگتونهی نمداستی و زنش هم پنی رامتيدعوا

 : لب زمزمه کردمریز
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 !لیبدبخت زن ذل -

 : سرش را داخل آورد و رو به من گفتنی خورد و رامتي موقع به در ضربه اهمان

 ؟یینجایا -

 : ادامه دادنی ما گردش کرد و رامتنی نگاهش بخاتون

 . رو جمع کردملمی من وسام؟ی کنی حرکت میک -

من هم لبخند زدم و .  نشسته بودشی لب هاي لبخند رود،ی به سمت خاتون چرخسرم
 : گفتمنیخطاب به رامت

 .میفتی راه مگهی ربع دهیتا .  جمعهلمیاز ظهر وسا -

 : ببرد گفترونی سرش را بنکهی را تکان داد و قبل از اسرش

 .فکر کنم خانمت خواب بود... ی اول فکر کردم تو اتاق خودتیراست -

 .  به اتاقم رفتمعینفسم را فوت کردم و سر.  اتاق خارج شد و در را بستاز

 و تا  دندان نما زدميلبخند.  تخت نشسته بودي جز کرده و اخم در هم روي با موهاایمار
 :دی بزنم، توپیخواستم حرف

 ! خونهنیحسرت خواب به دلم موند تو ا -

 : را کج کردمگردنم

 .یشی از شرم راحت مرمیاالن م! شرمنده خانوم -

 : حالت گارد گرفته اش خارج شداز

  اومدن؟اتیمگه آبج -

 : برداشتم و جواب دادميواری آماده ام را از کمد دچمدان

 .شتی پادی بگمیه خاتون مب. انی مینه هنوز، ول -

 : گذاشتم و به سمتش رفتمنی زمي را روچمدان
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 ...با صدف.  تکرار نکنمگهی دایمار -

 : گفتی تخسبا

 ! صدفشی پرمی مي که برنیاصال هم.  کنمی خواد می دلم ميهر کار -

 : نفسم را فوت کردمی کالفگبا

 ! حرفا االن؟نی ای چیعنی -

 .حاال برو با داداشت خوش بگذرون!  که گفتمنی همیعنی -

کنارش نشستم و خواستم بغلش کنم که از .  نگاه کرديگری شد و به سمت دنهی به سدست
 :خنده ام گرفته بود.  خورد و فاصله گرفتزی دستم لریز

 !ا؟یمار -

 : حرص گفتبا

 ؟يرا منو اصال آورد بود چنطوریاگر ا! گهی دي جاي بري و منو بذارنجای امیایقرار نبود ب -
 !گهی موندم دیتو خونه خودمون م

 : را باال فرستادممیابروها

 ؟! گرفتمی می واسه عمه ام عروسنجایاون وقت من ا -

 : نکردم و بغلش کردمیبه مقاومتش توجه.  و با غم نگاهم کرددی سمتم چرخبه

 .حرف بزن به جاش! ای نگاهم نکن مارينجوریا -

 :دی بغض نالبا

 ینم...  امبهی کنم باهات غریحس م...  خوامی می دونم چینم...  کردمری گیتو بد حس -
 ی بره چه اتفاقاتادمی که میاونقدر دور بش. می خونه برنی از اایتو رو خدا ب... شناسمت

 ! ترسم رهامیمن م... افتاده
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در . وبم بکيواری خواست سرم را با تمام قدرت به دیدلم م.  را به سقف دوختمنگاهم
 و چند می خانه برونی کرد از ای معصومم قرار داشت و کودکانه التماس ميایآغوشم مار

 دو نیب!  آوردی اسمم را هم نمگری کرد که اگر بروم ددمیاتاق آن طرف تر خاتون تهد
 ی فکر و راه حلچی را داشتم که هي مغزی بودم و حس آدم به کردری ام گی مهم زندگزیعز

 . رسدیبه ذهنش نم

 : را پاك کردشی و اشک هادی کشرونی را از آغوشم بسرش

 ؟ي گردی برمیک...  زنمی دارم زور ميخودی دونم که بیم -

 . درمانده بودمی واقعيبه معنا.  نگاهش کردمنی نزدم و غمگیحرف

 : ام حرکت داد و گفتنهی سي داشت که نوك انگشتش را رودی امشی سکوتم براانگار

 نه؟...  کنهی نمدمیناام... یی بعد از خدا تودمیام. شهیمثل هم...  کنم رهامیبهت اعتماد م -

 : و زمزمه کردمدمی اش را بوسیشانیپ

 .شهی از همشتری بکمی... بهم اعتماد کن... ای ماردمیبهت قول م -

 : سرش را تکان داد و گفتمغموم

 . چشمـ

 ي مثل همه دیبا.  گذارندی را می راحتی دوران حاملگدیطفلک من با!  شدی طور منی ادینبا
 ی منیی اجازه پای که بیدو قطره اشک.  طور ناراحت و ساکتنینه ا.  بودیمادرها شاد م

 و دی کشرونی قرآن کوچکش را بفشی کياز تو. آمدند را گرفت و پاك کرد و بلند شد
 :گفت

 .دهی آرامش میلیخ. بتی بذار تو جنوی اـ

 : رنگش را گرفتم و نگاهش کردم که گفتي با جلد نقره اقرآن

 ... گهی دي گردیرهام تو برم. بگو که خدا کمکت کنه...  ساده یلیخ.  ببوسشـ
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 یتا به حال حت. دمی کوچکم گوش کردم و قرآن را بوسيای ام گرفت؛ اما به حرف مارخنده
 . خوردم از سر اجبار و معمول بودی هم اگر میقسم.  بار هم قرآن را باز نکرده بودمکی

 اگه هنوز ؛ي اگه هنوز دوستم دارشه؛ی اگه مایخدا ":  گفتمی حس درونکی بار با نی ااما
 آدم درست و درمون که فقط هی بشم دمیقول م...  بارم کمکم کن نی ای کنیآدم حسابم م

 آدم هیمن . .. صحبت کنم ستمی بلد ننی تر و بهتر از ایمن ادب. فکرش کار خوب باشه
 ". تو  ولم نکن... من بدم ... اما تو تنهام نذار . شهی سرش نمیچیتنهام که ه

ساکم را برداشتم و گونه و .  کردمشی مخفراهنمی پبی جي آوردم و تونیی را پاقرآن
 : و گفتمدمی بوسی و طوالنقی را عمای ماریشانیپ

 .مراقب هر دوتون باش! معلومه.  گردمی معلومه که برمـ

 : سمت در رفتم و خودم را به اتاق خاتون رساندمبه

 .ادی بمی باش تا مرای کنار مارای خاتون بـ

 . زديلبخند

کنارشم و ... نگران عروس گلمم نباش . ی کنی می چنمیبرو بب.  خدا پشت و پناهت مادرـ
 ذارم ی رو هم نمای حی ذارم تنها بمونه و اون بینم.  ذارم آب تو دلش تکون بخورهینم

 .ادیسمتش ب

 : و گفتمدمی که عصا گرفته بود را بوسی خم شدم و دستی حرکت ناگهانکی در

 . نوکرتم خاتونـ

 .ی دل منزیبرو تو عز...  پسر؟ بروي بود کردي چه کارنی اِ اـ

 در و رونی بود بستادهی انیرامت. می رفتایبه همراهش به اتاق مار. دمی کشی آرامنفس
به .  شدریکه راه افتادم؛ جلوتر از من حرکت کرد و از پله ها سراز نیهم.  کردینگاهم م

 : و گفتدی پررونیمحض رد شدن از در اتاقشان صدف ب



  و دل آرا دشت بهشتینوشته مهسا رمضان                                    رمان به جنونم کشاندند

 108 

  نکنه؟داشی پی که کسی کنستشی سر به ني جورهی بار نی اي خوای م؟ي کارش داری چـ

انگار .  کردی مي من هم نقش بازي شرف برای بيای حی بي کهیزن.  وجودم را گرفتخشم
 ی زد که رهام برادرت من را بی آغوشم هق مي توی زن نبود که در آن شب لعنتنیهم

 یجوابش را که نم.  را بستم و از کنارش گذشتممیچشم ها... ریانتقام من را بگ. عفت کرده
 ي گفت همه یم.  گفتی را منی که برده اش بود هم هماهمان سال ه.  سوختیدادم م

 . سوزمی می کنیحلم نکنند؛ تو که محلم نمعالم و آدم هم م

 ! با تواماي هوـ

 که بزرگ تر هست ي کشه تو خونه ایخجالت هم نم. ای حی بي دختره نیی پااری صداتو بـ
بدو تا ندادم .  حرف نزنهی با بقیدونی قدر هم چاله منیبرو تو اتاقت و ا.  کنهی مدادیداد و ب

 . کننزونتی آوساتیاز گ

 بود یرزنیحقا که ش.  دادمی خاتون گوش مدادی بودم و با خنده به داد و بستادهی پله اسر
 لب ریز.  اتاقشي داد بلند صدف را خفه کرده و فرستاده بود توکیبا .  خودشيبرا

 :زمزمه کردم

 کنم ی پرتت می خونه و زندگنی و از ایشی به طور کل خفه ميبه زود... ی خوب شد لعنتـ
 آدم هینه ...  بدم زن باشهادی و بهش ارمی رو به دست بنهی دل تهمدی بااون وقته که. رونیب

 .دهی خور محبت نديتو سر

 ری را به دستم داد و من ناخودآگاه و تحت تاثی و خوردني سبد چاکی با نی پله ها مهنییپا
 را پشت لمیسبد و وسا.  رفتمنی و ماشاطی که داشتم تشکر کردم و به سمت حیحس خوب

 صورتش ی که اخم جزء جدانشدنینیرامت...  نشستمنی گذاشتم و کنار دست رامتنیماش
 . دادی نشان می چه واکنشدی فهمی را مهمانده بودم اگر گذشت. بود
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 نی حرف بزنم و تمرکز رامتنی ماشي خواست تویدلم نم.  سکوت کردمالی به ودنی رستا
 حرف بزنم تا اگر دلش خواست نی رامتي خواستم در آرامش کامل برایم. را بر هم بزنم

خدا کند . دمی ترسی اتفاق منیاز بعد ا. بغض کردم.  به او نرسدیبیو کتکم زد هم آس
 . ندی چشمانم را ببیمانیپش  وردی را بپذزی همه چنیرامت

 ي خودش را رونی که رامتی در حالالی ونییهمان پا. اوردمی طاقت نگری دمیدی رسیوقت
 : داخل سالن ولو کرده بود، آرام گفتمیراحت

 اد؟ی مادتی ی که همه از من بدشون اومد چی از اون شبن؟ی رامتـ

 .دی رمق خندیب

 تا ادمهیتازشم من تا اون جا که .  کردمی جا رانندگنیبرو خستم تا ا!  بدش اومد بچهی کـ
 . اومدیعمر داشتم از تو بدم م

 .  کردمینچ. دی خندباز

 . که مامان سکته کردیاز همون شب.  حرف رو باز کنم بذارنی رامتـ

 .  باز شد و با اخم به من نگاه کردنی رامتي هاچشم

 ؟ياری مادی ی تو چته؟ چرا اون اتفاق رو هـ

 زود جوش یلیخ.  بد داشتیلی خصلت خکی نیرامت. بلند شد به سمتم آمد.  ندادمیجواب
 . آوردیم

. یگی و نمی بگي خوای وقته انگار میلی رو خيزی چهی.  حرفتو بزنسای مرد واهی نی رهام عـ
 ...اما...  درستمی اختالف داریلیچه مرگته تو؟ من و تو خ.  بچه ها من من نکننیع

 ... خواستمیمن م...  مننی رامتـ

 . شدی باز نمدهنم
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آوردمش که همسرم بشه؛ اما تو و اون ...  خودمي من صدف رو آوردم تو اون خونه براـ
 دهی نقشه کششی زندگي که برایمن.  هم هستمی رفت منادتونی نیدی رو دگهی همدیوقت
 دنی پسندی خواستن؛ تو رو می دخترا تو رو م؛ي از من جذاب تر بودشهی تو همنیرامت. بود

خر ... من خر شده بودم ؟ی فهمیم. ی من داشتم رو ازم گرفته کيدیتو تنها ام... و من
 . دادی که تو رو داشت اما باز به من چراغ سبز نشون منی که با ایصدف

 : شدی اش داشت برافروخته مافهیق

... ستی دونم صدف نرمال نی حرفا؟ من خودم منی ای چیعنی!  رهام؟یگی چرت می چـ
 ... یول

 . ستی ننی خوام بگم ای که میاون.  بذار حرفم رو بزنمـ

 . خود به خود بسته شد و منتظر مانددهانش

 نویخودش هم هم.  گفتم حتما داداشم گولش زدهدمی چراغ سبز دادنش رو دنی ای وقتـ
ازت بدم اومده . که داداشت بهم تجاوز کرده و من مجبورم که باهاش باشم.  گفتیم

 يادوست داشتم بر. رمی و من بمریحاضر بودم صدف بگه بم... ازت متنفر بودم... بود
 يوالی هي تو شده بود؟ی فهمیم.  بکنمي هر کاري بودوالی ههینجاتش از چنگ تو که 

خر ...  من دور کنی رو از زندگنی شر رامتایگفت که ب... شمی شب اومد پهی.  منیزندگ
 صدف توش پر بود از ي رو به خوردت دادم که به گفته ي ایدنینوش... نفهم شدم... شدم
 .سم

 داشت قرمز و ی هشی چشم هايدیسف.  شدسی توپ تنکیاندازه  به نی رامتي هاچشم
 . شدیقرمزتر م
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. يدی و سر کشهی بازي اومدم از دستت بکشمش که فکر کردشی خوردی می داشتی وقتـ
هم ازت بدم اومده بود؛ هم .  مردمی داشتم می شد تو دوراهیچشمات که داشت بسته م

 .يداداشم بود

 : باال رفتشی را گرفت و صداشی هاگوش

 .بسه رهام...  رهام بسهـ

 : را گرفتمدستانش

 فکر ي شدهوشی که بیوقت.  عذاب راحت بشمنی بار اری بگم و از زشهی همي نه بذار براـ
صدف گفت ببرمت پشت خونه . هول کرده بودم.  کار کنمی دونستم چینم... يکردم مرد
 ی مامان و بابا اومد و منو در حال کرده؛ اما اون باریفکر کردم تو خونه گ. ومدیو خودش ن

 .ختمی ری خودم خاك مرادر بي که داشتم رودنید

 و چند قدم آن دی کشرونیدستانش را به ضرب ب.  باعث شد خفه شومنی رامتادی فريصدا
 : و گفتنی زمي و بزرگ خانه را محکم پرت کرد رویمیطرف تر رفت و گلدان قد

 . خفه شووووـ

 . بارکی ونی بار و شکیمرگ .  بود که به سمتش بروم؛ اما رفتمنی کار انی تراحمقانه

 ... داداش به خداـ

 ي رونی که ادامه ش به نشستن رامتیمشت.  کاره ماندمهی ننی ام با مشت محکم رامتجمله
 را مینی بشی بعديضربه .  دادی خوردم و فحش میراه به راه مشت م.  ام ختم شدنهیس

 . دست گرفت و تکانم دادي ام را توقهی.  خرد شدمینیهدف گرفت و احساس کردم ب

 شد، ی رو مقی حقادی بانکهی مردم، جدا از ای مدی کشت هم حقم بود، اما نبای مرا ماگر
 ی را به سختمیپا.  بود تنها گذاشتنشي نامردتی پدرم منتظرم بود و نهاي در خانه ایمار

 . به عقب پرتابش کردمی ناگهانی اش گذاشتم و با حرکتنهی سيجمع کردم و رو
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 :  کردی اش از خشم خس خس منهیس.  به من نگاه کرد و بعد بلند شدهی چند ثانيبرا

 که صدفو هم از چشمم ی کنی ممی گناهتو تقسيحاال دار...  رسهی دستت نميدید -
  آره؟؟يبنداز

 : از چشمم راه گرفته بوداشک

 ي و اشاره امای االن هم بهش ا اگریحاضرم قسم بخورم حت... صدف وصله تن ما نبود -
 !ادیکنم به سمت من م

 : زدداد

 !یاون منو دوست داره لعنت -

 :ستادمی اگری دی و سمتختمیاز دستش گر.  برداشتزی سمتم خبه

 پشت سرمو هم نگاه گهی و درمی رو کولم و مذارمی دمم و میاگر حق با تو باشه به عل -
 . کنمینم

 :دیی را به هم ساشی هادندان

 !یستیتو آدم بشو ن...  کشمت رهامیم -

!  نداشتی خشونت که اشکالکمی. ستادمی امی بار سر جانی به سمتم حمله کرد و ادوباره
 !داشت؟

.  زدی را آتش مگارشی سنی داخل تراس نشسته بود و به شمارش من هفتمی صندليرو
اهم کرد و از گوشه چشم نگ.  کنارش جا گرفتمی صندلي قدم برداشتم و رویبه آرام

 : گرفتمیقینفس عم. دوباره به درختان سبز روبرو چشم دوخت

 ؟يباهام قهر -

 : فرستادرونی از دود بی را با حجمنفسش

 .ببند -
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 یمن فقط م.  چشمش ثابت ماندری زي کبودي به هم دوخته شد و نگاهم رومی هالب
 چربد محال بود ی که زورم به او مدی فهمی زدم و نمیاگر نم... خواستم از خودم دفاع کنم

 : دوباره سکوت را شکستمي اقهیبعد از دق.  گوش دهدمیبه حرف ها

 !؟ی فکر کني خوایهنوزم م -

 : را بستشی حوصله چشم هایب

 !! فکر کنم اون وقت؟دی بایبه چ -

 :دی را باز کرد و سرش به سمت من چرخشی هاچشم

من ! ؟ي کردی اعتماد ميتو بود!  کن رهامیضکالهتو قا!!  تو فکر کردنم داره؟يحرفا -
 ي کنم که چجوری فکر منیدارم به ا! ی کارو کرده باشنی که تو واقعا انمیهنوز تو بهت ا

 .رمی انتقام از دست دادن مادرمو بگيچجور! مغزتو بترکونم

 ي زودنیاگر قرار بود به ا.  زدگارشی به سيگری به روبرو چشم دوخت و پک ددوباره
 ! کردمی که اصال شروع نممیایبکوتاه 

و !  پدرم و از دست دادن برادرمي مهریتاوانش هم شد مردن مادرم و ب. نیمقصرم رامت -
 ! که فقط من تاوان بدمهی ته نامردنیاما ا!  که ازم رو گرفتیخاتون

 : را باال فرستادشیابروها

 !!ده؟ی که چرا صدف تاوان نمنهیمشکلت ا!!!  بگونویآهاااان ا -

 : سر دادی عصبي اخنده

خدا ! يدی درس مطانویرهام تو ش!! ي کردم چقدر پخمه ای فکر مشهیهم!!  منيخدا -
 !دهیی زای چدیخوب شد مرد و ند!  مامانوامرزهیب

 : را به سمت جلو پرتاب کردگارشیس
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 مدت بهم ثابت شده صدف منو نی اياما تو! نی کردی گذشته چه غلطستیبرام مهم ن -
 !نمی چی برات مي بدترياون موقع برنامه ! ی به حالت براش دام پهن کنياو!  خوادیم

 : ادامه دادزی آمدی بلند شد و تهدی صندلي رواز

 !بدتر از خر کردن صدف و در آوردنش از چنگت تو اون زمان -

 به شی را با پایصندل...  کند که کرددی تهدای مارقیفقط کم مانده بود مرا از طر... خب
 : بلند گفتميبه رفتنش نگاه کردم و با صدا. عقب زد و به سمت در قدم برداشت

 .اون خودش دامه...  به دام پهن کردن ندارهیاجیصدف احت -

 :زمزمه کردم.  شدالی کرد و وارد وی آنکه به سمتم برگردد مکثبدون

 ! داداش بزرگهنیصبر کن و بب -

 : ام ناسزا گفتمیشگی که بسته شد رو به جنگل، از همه جا مانده باز هم به فحش خور همدر

 ! به برگشتني کردکمی که تحرنیتو روحت شاه -

 تلفن ی در گوششیبعد از چند بوق صدا.  و شماره اش را گرفتمدمی کشرونی را بلمیموبا
 :دیچیپ

 جونم؟ -

 ؟یخوب.. سالم.  بالیجونت ب -

 :رد را فوت کنفسش

!  مشت آدم زبون نفهمهی با يمنو ول کرد!  شد؟ی چی عروسنیداداش ا.  سالمکیعل -
 ... دنبالیخودت رفت

 : را قطع کردمحرفش

 ! شده؟یباز چ -

 : گفتری تاخبا
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 ی مری بچه رو اجنی ای هنیدی جوابشو نمدهیپدرش د!  کردسی محمد مارو سرونیبابا ا -
 . فرستهیکنه م

 . را بستممی هاچشم

 االن اونجاست؟ -

 . زنهیآره حسن داره باهاش حرف م -

 : را تکان دادمسرم

با خانواده .  برجنی چهاردهم همي افتاد برای عروسخی خواستم بگم تاری خب، میلیخ -
 .دیاری بفیتشر

 : زدي کشدارصوت

 !يپس باالخره موفق شد!! مبارکه پسر -

 : را حفظ کردمظاهرم!! چقدر موفق بودم...  زدمتمی به وضعيپوزخند

 .اوضاع روبراهه فعال... بازم شکر -

 .ازطرف من خداحافظ..  راهروياومده تو...  رو بدم محمدیمن برم گوش. همونم خوبه -

 ي صدایبعد از لحظات.  را به دست محمد بدهدلی کردم و منتظر ماندم تا موبایخداحافظ
 :دیچی پیتخس محمد نوجوان در گوش

 !الو -

 .سالم آقا محمد -

 : زدغر

 معرفت یبهش بگو ب! دم؟ی نشنموی آجي چند روزه صدای دونیم!  آقا رهامیچه سالم -
 !؟ی افتی داداشت مادیاصال 

 : زدملبخند
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 خودش امشب بهت گمیبهش م.  شلوغهیلی ناخوش احواله و سرش هم خکمی تیآبج -
 خوبه؟. زنگ بزنه

 !ضه؟ی شده؟ مریچ -

آن هم بار ...  باردار استیفقط کم... نه! ض؟یمر...  زدمینی اش لبخند غمگی نگرانبه
 .شهیش

.  ماهنی چهاردهم هميبرا. دی ماندانا برو خریبا آبج. شهی عروسي هاینه مربوط به نگران -
 .زمی بگو خودم برات بریپولم کم داشت.  بخرکی کت و شلوار شهی

 .پس من برم به بابا خبر بدم!! ــــولیا -

 خواستم پدرشان در ی نبود نمایاگر به خاطر دل محمد و مار. دی پر کشمی از لبهالبخند
از .  کندی می با حضورش احساس سرشکستگایمطمئن بودم مار. مراسمم شرکت کند

 ایپدر مار.  فکر کردمزی لبم گذاشته و به همه چي را رولیمحمد خداحافظ کردم و موبا
بسوزد پدر ...  مردم ارج و قرب داشتانی در میول... نه ثروتمند.  بودی آدم سرشناسیزمان
 ! کردرانی که خانه شان را وادیاعت

 کردم وگرنه به محض ورودمان به عمارت ی را آرام منی تا فردا و قبل از حرکت، رامتدیبا
 . کردی را نقش بر آب ممی داد و نقشه های نشان می معمولریواکنش غ

 : بودای از جانب ماریامیپ. دی در دستانم لرزلیموبا

 "  مرتبه؟ی همه چ؟یخوب. سالم "

در جوابش .  تصور کنمامشی کردن پپی توانستم چهره اش را هنگام تایم.  زدملبخند
 :نوشتم

 خودت زنگ ای خونتون جواب بده ي به تلفناایتو هم .  روبراههیهمه چ.  دلمزیسالم عز "
 ". محمد از دستت شکاره. بزن
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قبل از رفتن به .  برادر هجده ساله اش شده استری فکرش درگدمی فهمامدی نی جوابیوقت
 الزم را ي های شد، تماس گرفتم و هماهنگی بود و هم باجناقم مقمی با احمد که هم رفالیو

 . محمد و پدرش را به او کردمي برادیانجام دادم و سفارش خر

 ی را منی ناز آقا رامتدیبا ! نبودي چاره ایاز توانم خارج بود ول.  برگشتمالی به وبعدش
 .دمیخر

 ...نی ساکت شو رامتيوا... نی رامتيوا... نی رامتـ

 خواب ي و با چهره ستمی خبردار بامی اول صبحشان باعث شد در جادادی داد و بيصدا
 می صدف در جاغی جدنی را بکشم که با شنمی خواستم موهایم. آلوده به در نگاه کنم

 . دی و خواب به طور کل از سرم پرستادمیا

 ینم. ستادمی در اي و جلورونی کرد هفت صبح؟ از اتاق زدم بی داشت چه کار منیرامت
 .دمی شننهی تهمي را همزمان با صدانی رامتيصدا.  دخالت کنمنی از اشیخواستم ب

هر ! ای کني سرم سواري روی تونیخب؟ فکر نکن م! ی چرت و پرت نگی زدم بدوننوی اـ
 !لعنت به تو...  خراب شده رو برام زهر کننیروز صبح ا

 ! زنهیداره عشق سابقتو م...  برو جلوـ

بگذار آن قدر ! به من چه.  اتاقي نگاه کردم و دوباره رفتم تونهی به تهمی و چپ چپبرگشتم
.  مهم نبود، صدف بودمی براای دننی که در ايزیتنها چ. دیایکتک بخورد که جانش درب

 رهی بود خدهی که در خودش جمع شده بود و معصومانه خوابای تخت و به مارينشستم رو
 تنگ ي ساعت دورکی ي برایحت...  دخترنی ايدلم برا. شیهادست بردم سمت مو. شدم

 .چه برسد به مسافرت بدون حضورش. شده بود

 معصومانه و ي حرکت دادم که چشم باز کرد و با آن چشم هاشی موهاانی را مانگشتانم
 .درشت به صورتم نگاه کرد



  و دل آرا دشت بهشتینوشته مهسا رمضان                                    رمان به جنونم کشاندند

 118 

  شده رهام؟ی چـ

   صورتش آراسته نبود؛ی وز شده بود و حتشیمسواك نزده بود؛ موها.  آلوده بودخواب

 .  من شودی توانست وارد زندگی که مي دخترنیزتریعز.  بودای موجود دننی ترزی عزاما

 خاتون را هم ي صداادی فرنی بار همزمان با انی بلند شد که اگری بار دکی صدف ادیفر
 .دمیشن

  کنم نه؟تتی تربگهی جور دهی دی که بانی مثل اـ

 .ای کردم به سمت ماررو

 . تو بخواب عشقمـ

 ...ي داري اومدی از وقتکه؟ی به تو چه زنـ

 . و خودم را به اتاقشان رساندمرونی بدمیدو

 . جا حرمت دارهنیا!  خفه شو تا نزدم دهنتاـ

 کارها نیا.  از جانم را بزندزتری و دست بلند کرد تا مادر عز وقاحت را به حد رساندصدف
 .ای کرده بود گویآب و روغن قاط.  بوددیاز او بع

 ! تو خفه شوـ

 به قول خودش خراب نی و از ادی نبود؛ به گمانم رفته بود دست و صورتش را بشونیرامت
 . از پشت دست صدف را گرفتم.  بزندرونیشده ب

 ي آدما جورنی اي همه ي حرف بزن تا به جاگهی کلمه دهی ي خانم جرات دارارهی پتـ
 . کنیزود از خاتون عذرخواه.  بکشنقی نفس عمهی عالم و آدم ي کنم که همه تتیترب

 . خوامینم... ولم کن...  آخـ

 : و گفتمچاندمی را محکم تر از قبل پدستش

 . شکونمشیوگرنه به قران محمد قسم م...  زود بگو گه خوردمـ
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 تا صدف کوتاه آمد و با می شدرهیآنقدر در چشمان هم خ.  به چشمانم زل زدي ناباوربا
 تاسف تکان داد ي از رويخاتون سر.  کردی رو به خاتون عذرخواهي آرام و گرفته ايصدا

 . رفتيگریو به سمت د

 : گفتدی دزدی که مثال از من می با نگاهصدف

 ؟ی کنیدستمو ول نم -

 : لبم نشستي رویثی خبپوزخند

 ؟ي داریاگر ول نکنم اعتراض -

 شی رهاعی به دستانش دادم و سريفشار.  نگاهم کردي سر چرخاند و با ناباوردوباره
 به اتاقم دنی شدم که تا رسی نگاهش مینیاما متوجه سنگ.  کردم نگاهش نکنمیسع. کردم

 .مرا بدرقه کرد

 محل ندادم و وارد زیبه او ن.  بوددهی مشکوك را فهمي بود و بوهازی تنهی نگاه تهمخنجر
 .اتاق شدم

 . کردی خواب آلودش نگران نگاهم مي تخت نشسته بود و با چشمهاي روایمار

 : لب نشاندمي رويلبخند

  خودم چطوره؟يخانوم خوابالو -

 : کشدار گفتي اازهی را پشت گوشش زد و بعد از خمشیموها

 !نت نشدم اصال متوجه اومد؟يدی رسیک -

 : رفتم جواب دادمی می بهداشتسی که به سمت سروی و در حالدمی را بوسشی موهايرو

 .ي نشدداریسر و صدا نکردم که ب... شی دو ساعت پیکی. دمیبعد از اذون صبح رس -

 ی خانه منیدو هفته از آمدنمان به ا.  داخل حمام آه از نهادم بر آمدرآبی شدنی دبا
 .  آب سرد نکرده بودمری به حال شيگذشت و هنوز فکر
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 . وقوعش زود بودي برای در ذهنم جرقه خورد که کمثی خبيفکر

 تخت نشسته و ي حاضر و آماده روای آمدم ماررونی از حمام بی دوش گرفتم و وقتی نکبتبا
 .می زدرونی را خشک کردم و با هم از اتاق بمی و موهادمیزود لباس پوش. منتظرم بود

 بعد از قهیچند دق. می و نشستمیسالم کرد.  صبحانه نبودزی سر می کسنهیهم خاتون و تجز
 .وستندی هم به جمع پمای و سمینشستنمان مر

 میمر.  صبحانه اش را به اتاقش ببردشی را صدا زد تا برانی هم به بهانه کسالت مهپدر
 : صبحانه را شکستزی منیسکوت سنگ

سه روزش هم که به سفر تو و ! مای نداری وقت چندانن؟ی سفارش کارت بدنیری میک -
 ! گذشتنیرامت

 : حوصله گفتی بایمار

 . ندارهیواسه من فرق. خود رهام بره -

 : گفتممی شد رو به مری که در هم میی به صورتش انداختم و با ابروهاینگاه

 .میبعد از صبحونه حاضر شو با هم بر -

 : تکان داد و گفتي شده بود سرای ام از برخورد ماری هم که متوجه ناراحتمیمر

 .میری هم وقت بگهی آتلي برادی بایراست. می هم بری و گل فروشیپس عکاس -

 : گفتمی با کالفگای ماريری جبران حالگبه

 ؟ي کار کردی رو چشگاهیآرا.  خوادی نمهیآتل -

 : باال رفته گفتي با ابروهامی کرد و مری نگاهم مي با دلخورایمار

 . کنهی ها هم سارا گفت آقا سهراب هماهنگ موهیواسه م.  کنهیاونو سارا قرار بود اوک -

 : مداخله کردخاتون

  خواد؟ی میآشپز نگفت چه نوع برنج -
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 : رو به خاتون جواب دادمیمر

 .ارهی تونه خوب در بی نداره میگفت مشکل. می باشه بهش گفتی برنج محلنیشما که گفت -

 : بلند شد و گفتی صندلي از رومیمر.  لب نشاند و سر تکان دادي روتی لبخند رضاخاتون

 . آماده بشمرمیمن م -

 : رو به من گفتخاتون

 ؟يدیرهام جان کت و شلوار خر -

 : که در دهانم بود قورت دادم و گفتمي القمه

 . قبال، همراهم آوردمدمیخر. آره -

 :خاتون رو به او گفت.  بلند شدی صندلي هم از رونهیتهم

 ؟ي بخري خوای نميزیمادر تو چ -

 : زدي لبخندنهیتهم

 اگر پسند دمیبعدا بهتون نشون م. دمی نپوشیی لباس نو دارم که جایکل. نه خاتون -
 . خرمی تازه مرمی منینکرد

 : از ته دل زدي لبخندخاتون

 .باشه قربونت برم -

 دانستم چه در یم.  بدرقه اش کردیاتون با ناراحتخ.  هم از آشپزخانه خارج شدنهیتهم
آن .  بودنی تنها زن رامتنهی کردم که کاش تهمی فکر منیمن هم به هم.  گذردیذهنش م

 . کردی فرق متی وضعیلیموقع خ

 رهام؟ -

 :دوباره اخم کردم.  بود که سکوت را شکستای ماريصدا

 بله؟ -
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 : را جلو دادشیلبها

 .خوامی مهیمن آتل -

 : پنهان کنممی لبخندم را پشت اخم هانتوانستم

 . واسه کارت انتخاب کردنيای که خودت بیبه شرط. دیباشه چشم سف -

 :ادامه دادم.  کج کردتی را با معصومسرش

 . تو هم زود آماده شوشهی حاضر ممیپس تا مر -

 ي جديخاتون با چهره ا.  رفترونی بلند شد و از آشپزخانه بزی زد و از پشت ميلبخند
 :گفت

 ! چقدر بهت وابسته اس؟ینی بیمگه نم.  نکنتشی اذنقدریا -

 :خاتون با حرص گفت.  آماده کردميگری زدم و لقمه دي پر غرورلبخند

 !شهی دل من آب منیتا شما گاو بش -

 : گرد شدچشمانم

 !!ایدیخاتون ضرب المثلو به گِل کش -

 : گفتي قلدربا

 ! که هستنهیهم -

 : چشمم گذاشتمي دست رودمیند اش خي چهره جدبه

 .دی شما بگیباشه هر چ.  ترکیگردن ما از مو بار -

 : ام بلند شدمی صندلي رواز

 .با اجازه -

 : لب نشاندي روی مهربانلبخند

 .برو به سالمت مادر -
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تنها دو .  از روزم نداشتمي تصورچی همی رفتی مرونی از خانه بمی و مرای به همراه ماریوقت
 هم ایاما به خاطر شاد کردن مار.  کسلم کرده بودی در شب به اندازه کافدنیساعت خواب

 .  برخورد کنمي کردم با انرژی میکه شده بود سع

 دانستم مدت ی داد و می خودش را با قدرت نشان مای که هنوز هم غم در نگاه مارهرچند
 به می خواستی می وقتانیدر پا. نمی الزم است تا بتوانم دوباره او را مثل سابق ببيادیزمان ز

 : گوشم گفتری آرام زای مارمیخانه برگرد

 . چون همراهمون اومدهمی بخريزی چهی می واسه مردیبا -

 دادم و ایکارتم را به مار. می رفتکی نزدي از پاساژهایکی گفتم و به سمت یآرام »چشم«
 که حضور من دندی خری ميزی چدیشا.  برونددی به خرمیخواستم خودش به همراه مر

 ی و گاهدمی هدف در طبقه اول پاساژ چرخی که از من جدا شدند بیزمان! چندان الزم نباشد
 قلبم می شدم و صحنه روبروخکوبی ازمغازه ها میکی يجلو. دمستای ای ها منیتری ويجلو

 ي نه چندان دوري کوتاه تن مانکن بود که مرا به خاطره ییموی تاپ و دامن لکی. را فشرد
 .برد

 توانسته بود به قول معروف ی لباسنی با چنمیدی را کشنی که با صدف نقشه قتل رامتیشب
 . رنگ بودییموی تاپ و دامن لکی اما مطمئنم ستی نادمی مدلش را قیدق. خرم کند

 کردم و ی حس مقای حرام که تا مدت ها بعد لذتش را عمدای احمقانه و شدي رابطه کی
 مکافات توانستم آن خاطره را در ذهنم کمرنگ کنم ی که به خودم آمدم با کلیبعد از مدت

 بار هزارم خودم را لعنت کنم ي لباس مشابه، دوباره پررنگش کرده بود تا براکیو حاال 
 . بودطانی معشوقه ام شیکه زمان

 رم؟ی بگي خوای ماد؟یخوشت م -

 :خم پاسخ دادم بود با همان استادهی که حاال کنارم اای جواب ماردر
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 . رنگ متنفرمنیاز ا -

آنقدر اعصابم به .  هم به دنبالم آمدندمی و مرای به راه افتادم و ماری تر به سمت خروجزود
 . نزدمی به خانه اش حرفمی بود که تا رساندن مرختهیهم ر

 ربط دادم و شبمی دی به کم خوابدی ام را پرسی حوصلگی و بی علت کالفگای هم که ماریوقت
 شد و ادهی زود تر پای پارك کردم ماراطی را که در حنیماش. از گفتن اصل ماجرا طفره رفتم

 .به داخل عمارت رفت

خدا چقدر دوستم داشت که صدف . دمی کشقی نشستم و نفس عمنی در ماشي اقهی دقچند
 که روحش را به ستمی نی آن رهامگریخدا را شکر کردم که د. را از سر راهم برداشته بود

 . فروخته بودطانیش

 ی باغ مي افکنده به سمت انتهاي حواس با سری شد به سمت صدف که بدهی کشنگاهم
 .رفت و آنقدر در خودش بود که متوجه من نشد

 ادهی را باز کردم و پنیدر ماش.  که از نظرم خارج شد، بدرقه اش کردمی نگاهم تا وقتبا
 نکردم به سمت کلبه خاتون دای او را پی باغ رفتم و وقتيشدم و به دنبالش به سمت انتها

 .قدم برداشتم

صدف آنجا . حدسم درست بود. قفلش نکرده بود.  در گذاشتم و هل دادمي را رودستم
پا به داخل کلبه .  را بغل کرده بودشی کاناپه بزرگ نشسته بود و زانوهايرو... بود

 پرکاربرد یزمان. چشمانش غرق اشک بود دم؟ی دیدرست م. سرش را بلند کرد... گذاشتم
آن دل سنگ را آب کند، چه رسد به رهام ساده و   توانست بای سالحش بود که منیتر

 !احمق را

 : جا خورددنمی دبا

 !رهام؟ -
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 : به سمتش برداشتمی را رها کردم و قدمدر

  شده؟یچ -

 :دی در هم دوشی بود که ابروهازی آنقدر طعنه آملحنم

 !وانمود نکن که برات مهمه -

 : شدمنهی و دست به سستادمی اش ای دو قدمدر

 . در اومدن اشکتو بدونملیفقط کنجکاوم که دل -

 : چشم دوختيگری زد و نگاه گرفت و به سمت دینی غمگپوزخند

 ! دارهي برخوردنی نه؟ که برادرت باهام چنیخوشحال -

 :سرش را به سمتم چرخاند.  ندادمیجواب

 . مثل قبل دوستم ندارههگید -

 : باال رفتمی ابروکی

 ؟يخودت چطور؟ مثل قبل دوسش دار -

 خواستم ته مانده عذاب وجدانم یمن م.  خواستمی را منیهم...  نگاهم کردهی اندر سفعاقل
 : لبم نشستي رویلبخند کج.  برودنیهم از ب

 !ي دادحی و اونو به من ترجیدوستش نداشت -

 : شدنی غمگنگاهش

 ...اون به من... مجبور بودم -

 : را قطع کردمحرفش

 !ي که جا زدي تو بودنی ا؟ی چمی کردی چالش ممی که داشتیشب -

 : شدزی خمین

 . کردچمیسوال پ. دی سالن ديپدرت منو تو! من جا نزدم -
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 : زدمي صدا دارپوزخند

 منو نکهینه ا...  برمشهی همي تا براياری بود به زبون بیکاف... يتو از من متنفر بود... هه -
 ...ياز چشم مادر و پدرم بنداز

 : شدبلند

 ...هنوزم...  دوستت داشتمشهیهم...  رهامی کنیاشتباه م -

 : باال رفتمیصدا

 . خورمیگولتو نم.  نکني تئاتر بازگهید... بس کن -

... چشمانم را بستم. دستانش دور کمرم حلقه شدند.  برومرونی چرخاندم تا از کلبه بپا
 : حس کردممی شانه هانیسرش را ب

 ...من واقعا... ستی نيباز -

گره دستانش را باز کردم و .  دستانش گذاشتمي دهانم را قورت دادم و دستانم را روآب
. به محض ورود به عمارت لبخند کل صورتم را پوشاند.  از کلبه خارج شدمی حرفچی هیب

 . کردم و خودم را به اتاقم رساندمی طیکیپله ها را دو تا 

 را گرفتم و به شیدم موها. به سمتش رفتم.  بودشی در حال بافتن موهانهی آي جلوایمار
 :دادش بلند شد. دمیعقب کش

 .. موهاميآ -

 :دمی سرم را عقب کشقی عميوختم و بعد از بوسه ا را به هم دشی هالب

 .عشقم... یعشق من -

 . دمیاز ته دل خند.  کردبمی نصيا »وانهید« لب ری را پنهان کرد و زلبخندش
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 يبرا.  نشستممی را باز کردم و بدون مکث در جامی چشم هايدی احساس سردرد شدبا
 باز کردم ی را ببندم و وقتمی سراغم آمد که وادارم کرد چشم هاي بدجهی سرگي اهیثان
 . رنگ بوداهی منحوس سيانوی که در نگاهم نشست، آن پيزی چنیاول

 و دهی اغواگرانه دراز کشی آن با ژستي که رونمی بی را می زنیکی کردم در آن تارحس
 .منتظر من است

 ی تالشچی بود و بدون هدهی کنارم خواب حالتنی انداختم که با معصومانه ترای به مارینگاه
 . کردی صورتش طلب مي جاي جادنی بوسي را برامیلبها

 گذاشتم و نی زمي را رومیپاها.  توهماتم پوزخند زدمي چشم دوختم و براانوی به پدوباره
 که به ینیح. دیای اعصاب خرد کن سراغم ني جهی بلند شدم تا دوباره آن سرگیبه آرام
 نی که صدف با هماورمی بادی را به ي کردم صحنه ای داشتم سعی قدم بر مانویسمت پ

 .ود بدهی آن دراز کشيژست رو

 دتری و هر روز شددمی دی برگشته بود و من رابطه ام با صدف را در خطر مرانی به انیرامت
 خورد و اگر جا داشت ی هفته تمام شک و سوءظن وجودم را مکی.  باختمیاز قبل دل م

 . برادرم را نداشته باشمانتی ترس از دست دادن صدف و خگری کشتم تا دی را مجفتشان

 شی رهاابانی و وسط خدی داشتم که به قهر من انجامي جانانه اي قبل با صدف دعواروز
 جم نخوردم نی روز از کنار رامتماندهیاما باق.  به عمارت برگشتمییکردم و خودم به تنها
 .تا سراغ صدف نرود

 دانست یم.  دادمی را نمشیطبق برنامه با صدف کالس داشتم اما جواب تماس ها بعد روز
 هم نیو هم...  رساندی دانستم که راس ساعت کالس خودش را می و ممیدر عمارت تنها

 .شد
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 که صدف وارد خانه شد و توجه یوقت.  قدم فراتر از بوسه مان همان روز اتفاق افتادنیاول
 . گذردی شصتم خبردار شده بود که او راحت از کنار قهرمان نمد،ی ام را ندیشگیهم

 تی در واقعشهی رتمی فهمم حساسی اما حاال می حساسيادی گفت زی زمان به من مآن
صدف هر دو ...  شده بودشتری صدف توجهش به من بنیداشته و واقعا بعد از حضور رامت

 و پسر ارشد بودن یلی تحصگاهیعالقه اش به من و جا.  خواستیبرادر را در کنار هم م
 ی نمنی اصال به سمت رامتدی پدرم، شاي کرده زیعز  دانست منیکه اگر م!  رانیرامت

 !رفت

 که دی فهمیآن وقت م!  خاموش کندی مدتي صبر کند و طمعش را برای بود کمیکاف
 نی ایمطمئنم وقت! ستی نشتری بی پسرخوش گذران و الآبالکی در چشم پدرم نیرامت

 . رفتی نمنی سمت رامتگری ددی فهمیموضوع را م

 دنی شنبیدلم عج. دمی آن کشي فشار دهم، روانوی پي هادی کلي را بدون آنکه رودستم
 ! بنوازدمی حتما صدف برانکهی خواست؛ البته نه ای را منشی دلنشيصدا

را  خواست ساعت ها چشمانم ی داشتم؛ دلم مینی آمد حس دلنشی در مانوی پي صدایوقت
 .ببندم و فقط گوش کنم

 بسته ي سالن نشسته بودم و با چشم هاي های راحتي به همان روز فکر کردم که رودوباره
 ... باره قطع شدکی کردم که به ی گوش نوازشش گوش میقیبه موس

 رنگ رو ی سرخابي تنه می را باز کردم و به صدف چشم دوختم که با آن تاپ نمی هاچشم
 . خواندی مرا فرا می زبانی با زبان بشی نشسته و چشم هاانویبه من و پشت به پ

 : نشستمی کنج لبهای کجلبخند

 ! تو سرته فتنه؟یباز چ -

 : را جلو دادشیلبها
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 ! فتنه؟ی به من بگادیدلت م -

 و حرکت ی طوالنی به آن ها با مکثی فرستاد و بعد از دادن تابشی موهاي دستش را البالو
 پوست يدی که بخواهد سفییگو.  آوردنیی گردنش پاری دستش را از مسيلوندانه ا

 . دهدشی حرکت دستانش نماریگردنش را ز

 بود مثل دهیفهم.  کردمی رفته بود و به حرکتش نگاه منی آنکه بخواهم از بی بلبخندم
.  باال دادی نشست و سرش را کمشی لب هاي رويلبخند محو.  مجذوبم کردهشهیهم

 ثابت ماند و همزمان با نشی دکمه شلوار جي کمر شلوارش حرکت کرد و رويدستانش رو
 .را قورت دادم  آب دهانمانهیباز شدن دکمه آن، ناش

 دکمه ها حرکت ي و دستانش رودی چرخانوی به سمت پی واضح شد و با بدجنسلبخندش
 : کرد

 . کردی متمیکمرش اذ -

 بودم و قبل از ستادهیدم پشت سرش ا به خودم آمی اراده حرکت کردند و وقتی بمیپاها
 . دستانم سر خوردری برسد نواختن را رها کرد و از زشی به شانه هامی دست هانکهیا

 به ي کرد و مرا چون تشنه ای خواست و از دستانم فرار می را مدنشی در آغوش کشدلم
 ها یاحت بود که من پشت ری فاصله مان وقتنیدورتر.  کشاندیدنبال خودش به دور سالن م

 مشابه توهماتم گرفته بود و ی رسانده بود و ژستانوی پي بودم و او خودش را به روستادهیا
 .طاقتم را تمام کرد

 کردن آن تن چموش در آوردن آن شلوار تنگ و اعصاب ری اقدام بعد از اسنیاول... خب
 ! شدی معلوم نبود کار به کجا ختم ممیدی شنی را نماطی در حيخرد کن بود و اگر صدا
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 شدن رابیدلم س. ردی را بگانمی طغي توانست جلوی صدف هم نمي محافظه کاری حتچون
 و کنترل رمی خودم را بگي گذاشت جلوی و پوست نرم صدف نمدی خواست و تن سفیم

 .شده عمل کنم

 نگاه ش،ی هانهی گردن و سنیمخصوصا پوست ب...  کردم به تنششی رهانکهی محض ابه
 :دیکرد و با حرص توپ

 !یوحش -

به سمت پنجره رفتم . دمی لبم نشست و دستم را عقب کشي روي فکر به آن روز پوزخندبا
 . گرفتمیقی و مطبوع به صورتم خورد و دم عممی ماليهوا. و بازش کردم

 دمی فهمی ناب و بکر بود و چقدر ساده بودم که نممی اش براي گری با همه ناشایمار
 ! لوند استي از اندازه حرفه اشیحرکات صدف ب

 را آزار ای گرفتم تا دودش ماری جا از آن کام منی خواست و بهتر بود همی مگاری سدلم
 کیآن هم از ...  گرفتمی مادی را انوی واقعا نواختن پي روزدیشا! يدیخدا را چه د... ندهد

 ! مردیمرب

 نیخدا را شکر کردم که سرنوشتم را به ا گذشته زدم و ي به خاطرات و آرزوهايپوزخند
 . در کنارم باشدای داده تا ماررییشکل تغ

 آب سرد حمام ری شي براي زدم تا فکررونی از عمارت بای روز بعد به خاطر غرغر مارصبح
 ي و به خانه برگشتم، به محض باز کردن در وروددمی الزم را خرلی وسایوقت. اتاقم بکنم
 .خشکم زد

 از خاتون و خدمه ها ي داخل سالن نشسته بود، اثري های راحتيعمول رو طبق منهیتهم
 . کل عمارت را برداشته بودانوی گوش نواز پيو صدا. نبود
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.  بلند از پله ها باال رفتم تا به اتاقم برسمي مغزم پردازش کرد و با قدم هاهی از چند ثانبعد
 . در باز اتاق پدر مکث کردم و ژست متفکرش را از نظر گذراندمي جلوي اهی ثانيتنها برا

 ستادهی کنار پنجره اای مارستادم؛ی در اتاقم اي تر برداشتم و جلوعی را سري بعدي هاقدم
! صدف هم از او بدتر...  نبودای دننی شده بود که انگار در ارهی باغ خي به نمايبود و طور

 بود و دهی پوشی آسمانی سارفون آبکی! ستی ن مکان و زماننیمشخص بود اصال در ا
 . گذاشته بودشی به نماتاندامش را با سخاو

 شی به تن داشت و موهای طوسي شرت و شلواری تای کردم، مارسهی مقاای را با مارظاهرش
 . بودختهیرا باز دورش ر

 :  گفتمایخطاب به مار.  به در زدم، سکوت شد و هر دو به سمتم برگشتندي اتقه

 ؟يذاری سرت لخته چرا در اتاقو باز میوقت -

 : او جواب دادي به جاصدف

 .ستی خونه ننیرامت -

 خنده ام را يجلو.  چشم دوختمانوی گرفتم و به صدف و پای ماردهی را از چشمان ترسنگاهم
 کرد و ی دستشیباز هم صدف پ.  از خدا خواسته بودميگری دزی چشبیگرفتم؛ کاش د

 :سکوت را شکست

 . اجازه گرفتمایاز مار...  بزنمانوی خواست پی وقته دلم میلیخ -

 : و در جوابش گفتمدمی انداختم و به سمت صدف چرخای به ماری سطحینگاه

 !يای بی تونیهر وقت دلت خواست م -

 یاز همان گوشه چشم هم م. دمی همراه تعجب را در چشمان صدف دی خوشحالبرق
 تخت داخل ری درون دستم را زکیبه سمت حمام رفتم و پالست. نمی را ببایتوانستم بهت مار
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 تشکرش از ي رفت و صدایصدف داشت از اتاق م. رختکن گذاشتم و به اتاق برگشتم
 .در را بستم  سر تکان دادم وشیبرا. دمی را شنایمار

 : شروع کرد به شکستن انگشتانش.  به عقب برگشتم و دستانم را به کمرم زدمی آرامبه

 ! توادی خواد بی جز همون اول که گفت ممی کلمه حرف نزدهیبه خدا .  زدانویفقط اومد پ -

 خواست یدلم نم. دی جمع کرد و عقب کشیبا ترس خودش را کم.  سمتش قدم برداشتمبه
 به خودم، به خاطر آوردم و به سمت ای ماریجمله خاتون را به در مورد وابستگ! بترسانمش

 . دادمری مسرییتخت تغ

 : کردم گفتمی را باز ممی هانی که دکمه آستیدر حال.  بوددهی ترسيای ماري هنوز رونگاهم

  جاست؟نی وقته ایلیخ -

 : آن حالت آماده به فرار خارج شد و گفتاز

 .شهی می ساعتمین -

 مشکوك ی کمنی که از خانه رفتم او به اتاق آمده و ای از وقتبایتقر...  در هم رفتمیابروها
 :دمی را باال دادم و مشکوکانه پرسمی ابروکی! بود

  زده؟انویمطمئن باشم که فقط پ -

 لبخند زدم و دستم را به یهر چند دلم آشوب شده بود اما به سخت.  سر تکان دادمظلومانه
 .سمتش دراز کردم

 .نمی جا ببنی اایب -

 :صله گفتم حوی بيبا خنده ا.  کنمهشی که بخواهم تنبدی ترسیم.  حرکت به من زل زدیب

 . جانی اایب...  ندارمتیکار! نترس -

 سرانگشتانش را لمس کردم دستش را محکم نکهیبه محض ا.  بلند کردی را به آرامدستش
محکم . تعادلش را از دست داد و در آغوشم رها شد... دمشیگرفتم و به سمت خودم کش
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حالت انقباض در کم کم بدنش از . دمی و بوسدمیی را بوشی بغلش کردم و موهاصیو حر
 : قرار دادم و زمزمه کردمشیشانی پي را رومیلب ها. آمد و خودش را در آغوشم رها کرد

 . بدهلتی مشت خزعبل تحوهی و نهی وقت بشهیدوست ندارم ! هی قهارگریصدف باز -

 : از غم ادامه دادمیمی حجم عظبا

 . خراب تر بشهنی خوام از اینم...  چشمت خراب شدهشی پرمی تصویبه اندازه کاف -

 : جمله گفتکی تنها

 !ادی تونه بی خواد، می هر وقت می تو بهش گفتیول -

 : نگاه کردمشی و در چشم هادمی را عقب کشسرم

 .به لج تو اون حرفو زدم -

 : آمدرونی بیاز آغوشم به آرام.  کرد و نگاه گرفتی مصنوعیاخم

  آب؟ری شری واسه تعميدیابزار خر -

 .از حموم اتاق خاتون استفاده کن! ستیحاال چندان واجب ن ...نه، بسته بود -

 . را جلو دادشی هالب

 !يدی خری مگهی جا دهیخب از !  کهشهینم -

باز دز .  نشده بوددمی خرکی که معلوم بود به خاطر ترسش اصال متوجه پالستنطوریا
 :در جوابش گفتم! خباثتم باال زد

 . راه بندازمراتی کنه بخوام تعمی نمهیکرا!  فقطمیی جانی اگهی هشت روز دیکال هفت ال -

 ییقبل از رفتن به دستشو.  رفتمی بهداشتسی تخت بلند شدم و به سمت سروي رواز
 . کردم تا متوجهش نشودي تخت حمام را جاسازری زکیپالست
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 نیا.  کردمی دود مگاری کردم و سی افراد خانواده ام نگاه مي به تکاپوشهی پشت شاز
.  رفتی می که فکرش را بکنییهر کجا...  بودم و فکرمدهی بود که کشيارگی سنیسوم

 .دی چرخی مورد شده بود و تمام مسائل حول و حوش آن مکی ریمهم تر از همه ذهنم درگ

  رهام؟ـ

 : و پنجره را باز کرد و گفتدیپرده را کش.  کرد و وارد اتاق شدي اسرفه

 . به خداشهی حالم بد م؟ی کنی دود مگاری چند روزه سنی تو چته؟ چرا انقدر اـ

 ی دلم می معلوم نبود؛ ولزی چچیهنوز ه.  به شکمش کردمینگاه.  را گرفتشینی بيجلو
 و در نمی کوچمان را ببنی توانست از پوست و خونش رد شود و جنی ممیخواست چشم ها
خم و  ام کنکاش کنم و بچرندهی آي تویبعد ه.  پسرم برومای دختر يدلم قربان صدقه 

  بچه خواهم شد؟نیا ي برای پدر خوبایفکر کنم که آ

 خودم که اشتباه هینه آن قدر شب.  شدمیقطعا م.  زدمي فکر کردم و لبخندمی به حاالیکم
از .  جست و جو کندگری دي مهر و محبت که کمبودش را در زن و مردیکند و نه آن قدر ب

 .  رفتی کوچک قنج مي رفاقت با آن جوجه يحاال دلم برا

  رهـــام؟ـ

 . زدمي آمدم و لبخندرونی بالی فکر و خاز

  جان دل رهام؟ـ

 .اطی تو حمی برای بگمی م؟ي چرا همش تو فکرـ

 . رو ندارممی و داد مرغی جيحوصله .  خوادی کم سکوت مهیدلم . ای نه مارـ

 : انداخت و آرام گفتاطی به حینگاه

 نگران یلیخ.  کنهیه من محبت م کشه و بی روزا همش داره زحمت منی طفلک اـ
 رهام؟.  ذاره دو قدم از جام جم بخورمیبرادرزادشه و نم
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 را در آغوشم محاصره می زبان زندگنیری را لبه پنجره خاموش کردم و دخترك شگاریس
 ی گذشته ام را فراموش مي روز به روز خطاای من شده بود که ماربیچقدر لطف نص. کردم

 . آوردی نممیکرد و به رو

  بله نفسم؟ـ

 . دوست داشتیلی لقب را خنیا. دهی دانستم دلش لرزیم.  زديلبخند

 کم هی... به خدا دق کردم!  برگ مونده کهی قسمت هنوز کلنی پس ايازی نيآقا...  باباي اـ
 .نیدل به کار بد

 خورد پوستش به ی حرص می وقتمیمر.  خندمان گرفتمی دو از حرص خوردن مرهر
.  و ارد بدهدستدی گوشه باکی را به کمر بزند و شیعادت داشت دست ها. د زی ميقرمز

 ی ممی تصمی خانوادگي مراسم و جشن هاي براشهی داشت و همی خوبتیریانصافا مد
 .می واگذار کنمی کارها را به مرمیگرفت

 داشته ي بهتري آب و هوانجای ادیشا. میری رهام دوست دارم تو شهر خودمون خونه بگـ
 .دهی بهم نمی خونه حس خوبنیا. رهی گی جا نفسم منیا.... باشه اما

 . فرستادمرونی را بنفسم

 . تمامم رو کامل کنممهیمن فقط اومدم کار ن.  وقته روح ندارهیلی خونه خنیا. ای منم مارـ

 . از من فاصله گرفتی شد و کمنگران

 ...ی نکني کارهی رهام ـ

 . کردمی را درك مشینگران

 کم استراحت هیمنم .  تا سکته نکرده آرومش کنمی مرشیحاال هم بدو برو پ. زمی نه عزـ
 .کنم
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 دی سرخ و سفی به سمت در اتاق رفت و قبل از خروجش با کلی گفت و به آرامي اباشه
 :شدن و من من گفت

 .ری برو دوش بگیدوست داشت -

 لباسم را در مشت گرفتم و بو ي قهی باال آوردم و یجیدستم را با گ.  رفترونی اتاق باز
 ! کردمی حس نمیی من که بویول!  دادم؟ی عرق مي بویعنی. دمیکش

 تخت پرت کردم و چشمانم را يخودم را رو.  را جلو دادم و بعد نفسم را فوت کردممیلبها
 خرابش را نداشتم و ری هم فشار دادم؛ اصال حس استفاده از حمام اتاق با آن شيبه رو

 . را هم نداشتمرشیحوصله تعم

 اتاق ي رفتم و درست جلورونیاز اتاق ب.  بردیخسته بودم؛ اما خوابم نم.  جا بلند شدماز
 اتاق نی رفتن به ايدلم برا.  رفت و همان جا ماندرهیدستم به سمت دستگ. پدر مکث کردم

 کیکاش .  خواست زمان به عقب بازگرددی تنگ شده بود و چقدر دلم میدوست داشتن
 و اشتباهت را ی گشتی به عقب برم،ي هر بار موقع خرابکاره دادند کیدکمه به آدم م

.  کس در اتاق نبودچیه.  را گرفتم و در را باز کردمممی تصمکبارهیبه . ي کردیجبران م
 به یکی یکی.  ناب و محبوب پدرم رفتميبه سراغ کتاب خانه .  اتفاق ممکن بودنی بهترنیا

 يکتاب ها.  از حدمشی و بادی زيکنجکاو  وی کودکي روزهاادیبه  .دمیکتاب ها دست کش
 . بودمدهی بودند که من چیبیمحبوبم هنوز به همان ترت

 !نی مال منه رامتنایـ ا "

 .ي بذاردهی همون طور که بابا چدیبا... رمی نخـ

 .دست نزن بهشون...  خوامی نمـ

دردش گرفت و کتاب ها را نامرتب رها کرد و به سمتم حمله .  زدمي لگدشی ساق پابه
 . دادی نمدنی عقب کشي اما غرورم اجازه دم؛ی دی مي را خطرتیوضع. کرد
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 . رمی را بگشی کتک احتمالي گرفته بودم تا جلوزی خبرعکس

 . کنمی متی االن حالـ

  جا؟نی چه خبره اـ

 هم گارد گرفته ي به ما که برایتابخانه و نگاه به کیپدر نگاه. میستادی امانی دو سر جاهر
 . چاندی گرفت و پشیگوش هر دو نفرمان را با دست ها.  انداخت و به سمتمان آمدمیبود

 .می بخشش داشتي درهم رفته بود و هر دو از پدر تقاصانی من و رامتدادی و بداد

 د؟یری دعوا نگگمی مگه بهتون نمـ

 : که کوچکتر بودم زودتر به زبان آمدممن

 .میغلط کرد.  بابامیغلط کرد...  چراـ

 : گفتیی را رها کرد و با اخطار بلند و باالگوشمان

 پشت یطیدر هر شرا! دای فروشی می الکي دعواهانی رو به اتونی بار آخرتون باشه برادرـ
 ". نیری گیهمو م

  جا چه خبره؟نی اـ

 هی تنبکی ها با ی بود و حاال مثل بچگی که از دستم عصباني پدربه.  زمان حال برگشتمبه
 قلبم را ادی خواست فریدلم م.  زل زدمشیدر چشم ها.  شدیساده حاضر به بخششم نم

 : گفتمی که مدی شنیم

 ". زبون نفهم رو ببخشنیبابا ا. بابا پسرت رو ببخش تا خودش رو بهت ثابت کنه"

 .دی دیرا نم نگاهم یمانی که پشدهی چه فااما

 قول و قرارم با ادیبه .  گرفتمشی را در پی قبلری حرف مسی و بدمی کشي آه مانندنفس
 نداشتم و قلبم نیقی شدنش یهنوز به قطع. دی خوره وار به مغزم رسي بودم و فکرنیرامت

 . گرفته بوددنی تپيبنا
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 . دمی ترسی شدم و خودم هم از خودم می مثی واقعا خبیگاه

 نبود و آن ها هم حواسشان به کار یجز خدمتکارها کس.  را گرد سالن چرخاندمنگاهم
 . دست لباس و حوله برداشتم و از اتاق خارج شدمکیبه سمت اتاقم رفتم و . خودشان بود

 یبه در اتاق که ضربه زدم در دلم خداخدا م.  دورتادور را نگاه کردم و به راه افتادمدوباره
 کنج ی و با باز شدن در توسط صدف لبخند کمرنگدیایاز آب در بکردم که نقشه ام درست 

 .لبم نشست

 : لباسم را باال آوردم و گفتمي حاوي هادست

  تونم از حمومتون استفاده کنم؟یم -

 کراستی وارد اتاق شدم و ی معطلیب.  در کنار رفتي سرش را تکان داد و از جلویجی گبا
 :به سمت حمام رفتم و در همان حال گفتم

  کو؟نیرامت -

 :دمی بسته شدن در اتاق را شنيصدا

 .تو باغه -

 طرح دار درِ حمام لباس ي شهیپشت ش.  را تکان دادم و وارد حمام شدم و در را بستمسرم
 :ستادی از در ای که با فاصله کمدمی صدف را دي هی را در آوردم و سامیها

 حمومتون مشکل داره؟ -

 . آب سردش خرابهریآره ش -

 : مکث گفتبا

 .اتاق خاتون هم حموم داره -

 : اش پوزخند زدمهی کنابه

 ! شدمینبود وگرنه مزاحم تو نم -
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 : را گرفتشی ام شد و دست پی ناراحتمتوجه

 . اتاق داداشتم هستنجایا! ینه چرا مزاحم بش -

 : ادامه دادي آرامتري صدابا

 !مخصوصا حاال که روابطتون خوب شده -

چشمان گرد شده اش را از باالتنه برهنه ام گرفت و به . ستادمی در اي را باز کردم و الدر
 : درهم گفتميبا ابروها. صورتم دوخت

 ! منت تو نباشمری زی ولرمی گند بگي حاضرم بوی متلک بارم کنيبخوا -

 : گفتیجی گبا

 .راحت باش!... نه -

 . بستم را با اعتماد بنفس تکان دادم و دوباره وارد حمام شدم و در راسرم

 آب گرم و سرد را با هم ریش.  توانستم جمع کنمی عنوان نمچی را به همی پخش و پاللبخند
 : نوشتمیامی را برداشتم و پلمیباز کردم و موبا

 ؟ییکجا -

 : جواب دادری تاخبا

 ه؟یچ -

 به شیمنتظر جواب نماندم و به جا.  کنم و فرستادمپی جمله را تانی کردم مناسب تریسع
 : بلند گفتميسمت در رفتم و با صدا

 ؟ياری از داخل حموم اتاقم شامپومو بشهیم -

 در اتاق از حمام خارج شدم و در اتاق را باز ي صدادنی گفت و به محض شني مکث باشه ابا
 دوش ری آشفته زتی نهای بالی بار با خنیگذاشتم و دوباره به سمت حمام برگشتم و ا

 ! تپدیدف و آوردن شامپو حس کردم قلبم در دهانم م و تا برگشتن صستادمیا
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 : گذشته بود که به در ضربه خوردستادنمی دوش اری حرکت زی از بي اقهی دقچند

 رهام؟ -

 : جم بخورم جواب دادممی از جانکهی ابدون

 بله؟ -

 .رهیگی رطوبت مياون تو بو.  بذارمرونی بزتوی تميبده لباس ها -

 يبه لباس ها.  متعجب شدمرونی آشفته به لباس ها نگاه کردم و از آرام بودن جو بی ذهنبا
 فرستادم و آنقدر رونی باز نگه داشتم و لباس ها را بمهی چنگ انداختم و در حمام را نزیتم

 ! در بر نداشتمی را برای عکس العملچی بود که تماس دستم با دست صدف هریذهنم درگ

 شستن بدنم را دی شستم و قی حواسی را با بمی ام را حفظ کنم، موهاي کردم خونسردیسع
 آب را ری آرام تر شدم، شی که حس کردم کمی خودم را معطل کردم و زماني خودیب. زدم

 .بستم

 گرفتم و در حمام را به یقینفس عم.  را گرفتم و حوله را دور کمرم بستممی نم موهایکم
 : همان قسمت کم صدف را صدا زدماندازه دوسه سانت باز کردم و از 

 ؟ي لباسامو بهم بدشهیم -

 .ستی نی کسرونی بایب -

!  کرد؟ی خودش را محرم حس میعنی!! ست؟ی نیکس.  کل صورتم را گرفتپوزخند
 . ام را نندازمکهینتوانستم ت

 !ي افهی طاهیخودت  -

 : زندی کردم او هم پوزخند محس

 !دمتینه که تابحال ند -
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 ی همه تمبانت را گند گرفته و باز متلک منیا!  آقا رهام؟یگرفت.  در هم رفتمیابروها
 !یپرروتر از تو خودت! يانداز

 : گفتمی را به هم فشردم و با لحن خشکمی هادندان

 .لباسامو بهم بده. اری در نيمسخره باز -

 : مشابه جواب دادی هم با لحناو

 . ور دارایخودت ب!  بوداهینوکر بابات س -

 گرفتم و اتاق را از نظر دهینگاهش را ناد.  حمام را کامل باز کردم و وارد اتاق شدمدر
 . توالت بودزی مي جلوی صندلي رومی بود؛ لباس هادهی تخت دراز کشيرو. گذراندم

 ی بود و سعیناخودآگاه حرکاتم عصب.  رفتممی بلند برداشتم و به سمت لباس هاي هاقدم
 را برداشتم و خواستم تنم کنم که ی رکابرپوشیخم شدم و ز.  کردم آرامتر عمل کنمیم

 :گفت

 .ي خوری سرما مسهیتنت خ -

 : زدم و بدون آنکه نگاهش کنم جواب دادمی کجلبخند

 .ممنونتم... ؟؟!یاالن مثال نگرانم -

 خیا منگاهم ر. دمشی دنهی که درون آی شدنش را حس کردم تا وقتکینزد.  ندادیجواب
 ی منیی را پارپوشی زي لبه هایوقت.  را تنم کردمرپوشینگاهش کردم و در همان حال ز

 کند و حاالتش ی که نگاهش عضالتم را دنبال مدمی دی بدنم مرتب شود مي تا رودمیکش
 :واکنش نشان ندهد نتوانست.  آشنا بودمی برابیعج

 !يچاق شد -

 : راستم را باال فرستادميابرو

 !!چاق؟ -
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 : باال آوردمی را تا چشم هااهشنگ

 .يخوب شد... نه -

 راه دستش مهی را برداشتم اما نراهنمی تکان دادم و خم شدم و پدیی را مثال به نشانه تاسرم
 هی شبیحس...  ترساندی مرا میحس.  کردمی نگاه نمشیبه چشم ها.  دستم نشستيرو

 .به در اتاق نگاه کردم! ی حمله ناگهانکی

 .درو قفل کردم -

 دهی و تخت دونفره وسط اتاق کشيوارینگاهم به کمد د! برادر احمق من...  فشرده شدقلبم
 . گره حوله از دور کمرم باز شد ناخودآگاه چشمانم را بستمیشد و وقت

 !ي ندارینگو که نسبت به من کشش -

 : زدمچشمانم را باز کردم و دستش را پس.  آماده کندی توانست جوابی نمذهنم

 ! صدفي شدوونهید -

 : هلم دادواری شکمم گذاشت و به سمت دي را رودستش

 .ستی ننجای جز ما ایکس!  تمومش کن رهامویمسخره باز -

 چیاگر ه.  کنندی کردم همه دارند نگاهمان میحس م!  شک داشتمنشی من به همیلعنت
 !! کردند؟ی مقابل چشمانم چه مای نبود پس چشمان مارنجایکس ا

 :ستادی ام انهی به سنهیس

 !بگو که هنوز برات جذابم -

 : چشمانش زل زدمبه

 ...ی صدف ولی هستیتو زن جذاب -

 : شدبراق

 ؟ی چیول -
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 :دمینال

 !!ن؟یرامت -

 :دی ام کوبنهی به سیمشت

 !  تو قلبم ندارهیی جاچی اون هی دونی کس ندونه تو که مچیه! ؟ی نفهمنقدری ایعنی -

 : تکان دادم را به چپ و راستسرم

 !گهی مي اگهی دزی چند ساله تو به اون چيوفادار!  دونمینه نم -

 !  گفت برو حمامی نمایاگر مار....  فرستادنیی زد و دستش را پايپوزخند

 نگاهم را از صورتش ی باال بردم و لیناخودآگاه سرم را کم.  را جلو آوردصورتش
 ام بود و نگاه من دوباره نهی قفسه سي رويبوسه بعد.  زدمی گلوری زيبوسه ا. برنداشتم

 .دی و تخت چرخيواری کمد دنیب

 ؟ي نداری حسی بگي خوایم -

دلم .  سوق دادم و نگاه نگرانشایبا اخم ذهنم را به سمت مار.  حرف را گفتنی متلک ابا
 !!مگر من خواجه بودم؟! نه... آنقدر آشوب بود که

 ی را در دست مزیم صدف داشت همه چباز ه.  بکوبمواری خواست سرم را به دی مدلم
 .  شدمی مچهیگرفت و من احمق مثل گذشته باز

 کردم که به صورتم دوخته ی شده اش نگاه مکی باري آوردم و به چشمهانیی را پاسرم
 .  فرو نبرمشی خودم را گرفتم تا دستانم را در موهاي جلویبه سخت. شده بود

 زود یلیخ. ستادی کرد ای را پاك مشی که لب های و در حالدی را عقب کشصورتش
 : گفتيظاهرش را به دست آورد و با لبخند مرموز

 !ی مقاومت کنی تونی نميدید -

 : داد و صورتش را جلو آوردهی ام تکنهی را به سشی هادست
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 !يبگو که تو هم به من کشش دار -

 اش نهی سيدستم را رو.  جلو آوردشتریصورتش را ب.  گرفتم و قامتم را راست کردمینفس
.  گرفتمی صندلي را از روراهنمیدست انداختم و پ.  به سمت عقب راندمشیگذاشتم و کم

 : در هم گفتيبا ابروها

 !لعنت به تو -

 : شورتم گفتمدنی پوشنی را باز گذاشتم و در حشی و دکمه هادمی را پوشراهنیپ

 !!چرا؟ -

 : باز کردي را با ناباوردستانش

 !تو رو... من... تو -

 : را باال فرستادممی ابروکی

 !!!مگه من خواستم؟ -

 و به سمت حمام رفتم و بعد از برداشتن دمی مقابل دهان باز مانده اش شلوارم را پوشدر
 در یبه محض ورود به اتاق گوش.  از اتاق خارج شدملمی موبایلباس چرك ها و گوش

 : را خواندمامیپ. دیدستانم لرز

 !ی آشغالهیتو  -

.  افتادمنی زمي شکست و رومینگاهم تار شد و زانوها! دی لرزلمی رو به صفحه موبامی هالب
 :دمی که روان شد نالمیاشک ها

 . آشغالهی... ی آشغالم لعنتهیمن ... آره -

 و هر لحظه ختی ری مرونی ام حبس شده بود به صورت هق هق بنهی سانی که مینفس
 ری شیهجوم بردم و بدون توجه به خراببه سمت حمام !  کردم ناپاك تر از قبلمیحس م
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 که حس کردم پوستم در حال جدا شدن ی تا زمانستادمی آب جوش اریآب سرد آنقدر ز
 .از تنم است

 به اتاق ای ماریوقت.  را عوض کردم و به تخت پناه بردممی زدم و لباس هارونی بی حالی ببا
 ! دهدی تعفن مياتاق بو کردم تمام یحس م.  گرفتمی اراده از او نگاه میبرگشت ب

 را حس می تعفن فکرهاي بورمی موقع رفتنش از من خواست دوش بگای ماری وقتدیشا
 !کرده بود

 قی نفسم را عمی کردم، هر از گاهی سرم گذاشته بودم و به سقف نگاه مری را زمی هادست
 همه در نیسابقه نداشت ا. دمی خری را به جان مای فرستادم و نگاه متعجب ماری مرونیب

 و در دیبه سمتم چرخ.  سابقه دار شده بودزی اما همه چیاز آن روز لعنت... خود فرو بروم 
 : آرام گفتاورد،ی نبود از حالم سر دربدلش ي که دل تویحال

  ذهنتو مشغول کرده؟يزی چـ

 . جلو دادمی را کممی هالب

 ! دونمی نمـ

 نگرفت بحث را عوض ي اجهی نتی ماند، و وقترهی و در سکوت به من خدی در هم کشابرو
 .کرد

 . دوستش دارمیلیخ. شهی لباسم فردا آماده مـ

 .دمی لب نشاندم و به سمتش چرخي رويلبخند

 .یتو همه جوره خوشگل. ادی مطمئنم بهت مـ

 . دی چرخنهیی لوس کرد و به زور لبخندش را نگه داشت، دوباره به سمت آی را کمخودش

 . ذره شدههی دلم واسه داداش محمدم ـ
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. می خانه برونی و از ارمی االن دستش را بگنی شد همیکاش م.  حرف نگاهش کردمیب
 گوشم بابت گرفتن ری نفس زکی نی برگردانم که شاهي شد زمان را به روزیاصال کاش م

حداقل حس گند . دمی کوبی چانه اش مری مشت زکیآن وقت .  کردی وز وز میعروس
 . صدف را نداشتمدنید

.  تخت بلند شدمي زد از روی پشت سر هم حرف مای که ماریاز افکار فراوان در حال کالفه
 کوچکش نقش نبندد؛ به ي کله ي توي که فکر ناجورنی ايبرا. دی دهانش ماسيحرف تو

 درشت شده ییهمان طور ساکت و با چشم ها. دمی را بوسشی موهايرو. دمیسمتش چرخ
متعجب .  داشتم نفس بکشماجیاحت...  برداشتمی صندلیپشت  را ازراهنمیپ...  کردینگاهم م

 :دیپرس

 ! کجا؟ـ

 پاکش نگاه کنم ي چشم هاي شد توی نممی که روی به سمت در برداشتم و در حالقدم
 :گفتم

 . گردمی بکشم برمگاری سهی ـ

 نی کنم و از همه مهم تر ای را ترك نمگاری گفته بودم که سشی نگرفت؛ چون براي ابهانه
 به سمت کراستی.  کوچکمان ضرر داردنی جني براگاری دانست سیهم مکه خودش 

 ي به خون نشسته روی با نگاهنیانگار نه انگار که رامت.  تاب نشستمي باغ رفتم و رويانتها
 بیپاکت را از ج.  دادی تنم جوالن مي رونشیاز حد سنگ شیتاب نشسته بود و نگاه ب

 ذهنم قی عمي کردم با پک های آتش زدم و سعیشلوارم درآوردم و بدون تعارف زدن، نخ
 .را منحرف کنم

 ؟يای من در بي جلوشهیموندم چطور روت م...  رهامی آشغالهی تو ـ
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 رو کی تاري در فضاي که به نقطه ای هوا رها کردم و در حالي محبوس در دهانم را تودود
 : زل زده بودم پاسخ دادممیبه رو

 ؟ي شده بودمیکجا قا! يدی پس دـ

با . دمی دنی دستان رامتي لباسم را توي قهی میای خورد و تا به خودم بی تکان محکمتاب
 . تنگ نگاهش کردمییچشم ها

 ... با زن مــني کثافت لجن چطور جرات کردـ

 : بلندش را قطع کردممهی نادی حوصله فریب

 !ی کنی فاحشه زندگهی که با يخودت انتخاب کرد...  فهمنی مهی صداتو ول نکن بقـ

 دستانش را پس شی رها کردم و با استفاده از بهت زدگنی زمي سوخته ام را رومی نگاریس
. حداقل ده سانت از او بلندتر بودم.  زل زدمشی تخم چشم هاياز جا بلند شدم و تو. زدم

 : باشد گفتمادی حرفم زری کردم تاثی می که سعی اش قرار گرفتم و در حالنهی به سنهیس

 رمی می عروسيفردا... خواستم چشمتو باز کنم...  خوامی مشتری بایز همه دن رو اای من مارـ
 .ي به سر خودت زدي زدیهر گل...  کنمیو پشتمو نگاه نم

 : را به صورتش دوختم و با طعنه گفتمقمی عمنگاه

 ! داداش بزرگهـ

 داد، اما ی نشان نمی واکنشچی بود که چرا هبی خودم هم عجيبرا.  کنارش گذشتماز
 . داغان شده بودنیرامت... خودم به خودم فورا جواب دادم

 که از ی در حالیدنی نوشی بزرگوانی لکی را با نهی به داخل عمارت که گذاشتم تهمپا
 انداخت و پوزخند زنان از راهنمی باز پي به دکمه هاینگاه. دمی شد دیآشپزخانه خارج م

 .از فرصت استفاده کردم. کنارم رد شد

 .اطهی تو حنی رامتـ
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 . باال انداختي توقف شانه ابدون

 ؟! به من چهـ

 . سرش راه افتادمپشت

 ! داغونهیلی خـ

 . کردی پله مکثنی دوميرو

 ! ندارهی بازم به من ربطـ

 : پله راهش را بند آوردم و با حرص گفتمنی سوميرو

 !به صدف؟!  ربط دارهی پس به کـ

 . کرد کنارم بزندی نگه داشته بود؛ سعاطی را با احتوانی که لی حالدر

 !؟ی کنیچرا ولم نم!  تو سرته؟ی چـ

 ی به خودش مدیبا.  فرق سرشي تومی را کوبیشگی همي را باز کردم و جمله می هادست
 . شدی اگر از من تا آخر عمر متنفر میآمد؛ حت

 کنن ی می رو خالدونی که مییزن ها.  خورهی مثل تو حالم به هم میفی ضعي از زن هاـ
 !یبیاونم چه رق! بی رقيبرا

 .  کردم؛ اما حقش بودی مرشیداشتم تحق.  تنش را لرزاندي لحظه ایخشم

 ... خوره، اون وقت تویعالم و آدم از تو حالشون به هم م.  رهامری برو بمـ

 : را قطع کردمحرفش

 ای چرا به ماری دونی تر باشم اما مفی کثنی تونم هزار برابر از رامتیمن م! ی شناسی منو مـ
!  حواسش بهم هستیچون چهارچشم!  که ناراحت بشهنی ترسم از ایچون م! وفادارم؟

چون !  کنهی به مشامش برسه خون به دلم مبی رقي بويری و سر به زیچون با همه بچگ
 با دلم يکار...  از تو کمترهیلیاون زن که سنش خ... مهم تر از همه.  محبتشميوابسته 
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 ادمهی یاما از وقت. انیبه چشمم نم...  و بزرگکیکوچ... بایزشت و ز... ی زنچیکرده که ه
 نی که به چشم رامتنی مامان و بابا مهم بود نه اشی و فقط ارج و قُربِت پيتو مثل ماست بود

 .يایب

 : را باز گذاشتمراه

 . راحت تو اتاقت تخت بخواب و اجازه بده صدف بره آرومش کنهالی حاال برو با خـ

 : گفتری وصف ناپذی هم فشرد و با حرصي را روشی هادندان

 !یی صدف هر جای ارزوننی مثل رامتيدله ا!  خوابمی مرمی که می پس چـ

 رفتنش نگاه ری گفتم و با سرزنش به مسی لعنتکی ی لبریز.  رد شدي کنارم با تنه ااز
 توانند عامل ی داشتم و دارم که مرد و زن منیقی.  سوختی منی رامتيدلم برا. کردم
 . باشندگریکدی ی پاکدامنای یخراب

 از کنارم به نهی و خواستم از پله ها باال بروم که تهمدمی از تالش مجدد در جا چرخدیناام
 . فحشش لبخند به لبم آورددنی به تنم زد، شنيگری ديضرب رد شد و تنه 

 !ضی شعور مری بـ

.  رفتی می به دست به سمت در خروجوانیل.  شدمرهی رفتنش با لبخند خری بار به مسنیا
 : بشنود گفتمنهی که فقط تهميآرام و طور

 . تاب ته باغ نشستهي روـ

 ی نگاهم کرد که هنوز هم نمی که به طور کامل خارج شود جور خاصنی آخر قبل از الحظه
 بود ی دوست داشتني آن چشم هاي تویهر حالت. توانم درست متن نگاهش را ترجمه کنم

 .خصمبه جز 

 . به سمت اتاقم رفتمدی تپی آرام تر می که کمی فرستادم و با قلبرونی را آسوده بنفسم

 . خوامی خدا کنه همون بشه که مـ
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 را باز کردم و می دست هایبا خستگ.  را باز کنممی باعث شد چشم هاای گرم ماري بوسه
 آمدن از رونی بي و تالشش برازی رزی ري خنده هايصدا. دمی را به آغوش کشایمار

 : نشاندمیآغوشم لبخند را بر لب ها

 . جا بمون جوجهنی همـ

 : شده بود گفتغی که از شدت خنده جیی صدابا

 . ولم کن خفه شدمه؟ی جوجه چ؟ی چـ

 :دی چرخشی در جاای آغوشم را شل کردم و ماري حلقه

  دوسِت دارم؟ی دونی مـ

 مشکل شد؛ با هر جان می برادنینفس کش.  را بستمی راه گلوچکی مثل پيزی چکی
 : که بود گفتمیکندن

 .زمی منم دوست دارم عزـ

 ی سر و سامونهی دتی پولدهی ظاهر ژولنی دوست دارم بلند شو و به ايدی خب حاال که فهمـ
 .مای شدداریما زودتر از تو ب. بده

 که من نی شکمش گذاشتم و با حس اي کردم و دست آزادم را روای به شکم مارینگاه
 : زدم و گفتميپدر آن بچه ام لبخند

 ي توله سگ بازگهی استرس داره؛ تو دیلی روزا خنیا! ای نکنتیمامانتو اذ...  تولهی هـ
 .اریدرن

 :دی بلند خندي با صداایمار

 . رهام؟ با بچه درست صحبت کنهی توله چـ

 : باال انداختمییابرو

 .ستی مثقالم نمی که هنوز ننی اـ
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 حس شهی ملی انسان از همون دوران که داره تشکنیجن...  نخودهیال بگو قدر اص... ی هرچـ
 بچه تی ها شخصنی کنه و بعدها همی زنن رو درك می که باهاش حرف مییمادر و کسا

 ت؟ی تربی بي بچه هانی بچم بشه از اي خوایم.  سازهیرو م

 : ام دادم و آرام گفتمینی به بینیچ.  سخت بودمی براای ماري قلبمه سلبمه ي حرف هاهضم

 یلیخ.  نشهتی تربی بنمی نکنم که ایتی تربی بی گفتيانگار! هی به چی چدمی من که نفهمـ
 مادرت که نفس ما هم هست نی نکن تا اي روادهی اعصاب مادرت پيجناب توله رو. خوب

 روزها اضطراب نی خانم انیا...  توله جانی دانی آخر مچد؛ی ما نپي نشود و به پر و پایروان
 ...  دارديادیز
 

 شده رهی خشیبا لبخند به خنده ها.  شدی مشتری و بشتری هر لحظه بای ماري خنده يصدا
 : احساس ممکن گفتمنیشتری با بکبارهیبودم و به 

 . خنده هاتي فداـ

 لب ي روي طرح لبخندتیلحظه به لحظه آرام تر و در نها...  و بعد آرام شددی هم خندباز
 می دست هاي توانم تویشست و مجبورم کرد عروسک کوچکم را تا آن جا که م نشیها

 . زن را دوست دارمنیچقدر ا... من گناهکار... آخ خدا. فشار دهم

خودم هم .  خاتون برودشی و پنیی کردم تا به طبقه پاشی از او جدا شدم و راهی سختبه
 بستم و دست در یر را به آرامد.  از اتاق خارج شدمتمیبعد از سر و سامان دادن به وضع

 از اتاق ها باعث شد یکی باز شدن در ي رفتم که صدای به سمت پله ها مری و سر به زبیج
 .سرم را بلند کنم

  رهام؟ـ
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 لحن دلبر عالمت نیپشت ا.  را تنگ کردممی صدف چشم هادنی و با ددمی جا چرخدر
 يبا لوند. ستادمیمنتظر ا...  رنگ قرمزکی با اطیمثل چراغ احت.  مشخص بودیخطر بزرگ

 :به سمتم آمد و آرام گفت

 .زمی عزری صبحت بخـ

از شدت درد اخم . چاندمی را باال آورد که مچ دستش را محکم گرفتم و محکم پدستش
 : هم رفتيکل صورتش تو...  که نهشیها

 تو چت شده؟... دستم رهام...  آخـ

 ی بلند نشود و با خشممی کردم صدای می سع کهی گوشش بردم و در حالکی را نزدسرم
 :آشکار گفتم

 خواد عق بزنم و تمام خاطرات مشترکمون رو باال ی دلم مزمی عزیگی هر بار که بهم مـ
 ی سرش مي که باالي قبرنیا... صدف دور و بر من نپلک.  و تفشون کنم تو صورتتارمیب

 ری زنمت که مردتو از زیدور و بر من نباش؛ وگرنه انقدر م. ستی توش مرده نیچرخ
 .رونیدست و پام بکشن ب

 کج کردم و مچ دستش را با يسر.  بودندنی خشمگشیچشم ها. دمی را عقب کشسرم
 : ادامه دادمي بلند تريضرب ول کردم؛ با صدا

 !ی خود دانـ

 صحبت ي گذشتم صدایم پله که نیاز آخر.  خانه دور شدميای حی بطانی سرعت از شبا
 کی را با نهی شدت گرفت که تهمی و لبخند زدم و لبخندم وقتدممی را شنای با شوق ماريها

 به جمع ي ابتدا گرد شد؛ اما خودم را کنترل کردم و با شادمیچشم ها. دمی ددیظاهر جد
ز  خودم حس کردم؛ جدا اينگاه پدرم را رو.  را بلند دادندممهمه جواب سال. سالم کردم

 : گفتی آراميجمع و با صدا
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 . سالمـ

 .ی لبری سالم زنی گرفتم از ایعجب حس خوب...  جنگانیپرچم اعالم پا... هوم

 : دوختمنهی نگاهم را به تهمدوباره

 . دخترخالهادی رنگ بهت منیچقدر ا...  خانمنهی سالم تهمـ

 روزهی فی به رنگ آبیبعد از مدت ها لباس.  کوچکي دختربچه کی شد؛ درست مثل سرخ
 . به تن کرده بوديا

 .  ساختی فرشته منهی که از تهمیرنگ

 . خواد بوستون کنمی دلم ميوا.  امروزنی شدبای زیلیخ...  جوننهی آره تهمي واـ

 نهی تهمي گونه هایسرخ.  گذاشتنهی تهمي گونه ي روي جمع بلند شد و بوسه ايجلو
 :دمی را شننهی تهمی لبری زيصدا.  جمع را پرکردي و خنده اشتریب

 .زمی عزی مرسـ

 یلیخ. دمی دي از انرژی رنگنهیبعد از مدت ها در نگاه تهم.  را به چشمانم دوختنگاهش
 دادم حیترج.  شدشی رويزود نگاهش را از من گرفت و مشغول ور رفتن با تکه نان جلو

 .  نشستم و مشغول خوردن صبحانه شدمایمعذبش نکنم؛ در کنار مار

 ی خاصی روزها را با خوشحالنی دامادها که ايبرخالف همه ... یز مانده به عروس روکی
 .  از خواب بلند شدمي کنند، با حس بدی ميسپر

 ای ماری مراسم زندگنی خوب برگذار شدن مهم ترياسترس برا.  از استرس و غمیمخلوط
 بود که روزی دنیانگار هم...  خانه برومنی از ادی که بعد از اتمام مراسم بانی ايو غم برا

 ي باال آوردن و عق زدن هايصدا.  خانه گذاشته بودمنی قدم در اایدست در دست مار
به .  زدی عق مشهی از همشتری بار بنیا.  برومییبه سمت دستشو  وادارم کردایمکرر مار
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م را دور  بدي آن زن هم که شده تمام حس هاي برادی کردم که من بايادآوریخودم 
 .زمیبر

 حالت خوبه؟...  منو نگاهي خانم کوچولوی هـ

 .دمی خاتون را شني و بعد از آن صدادی به در کوبیکس.  را ماساژ دادمای دست پشت ماربا

  شده؟يزیچ...  رهام جانـ

 : آوردم و بلند گفتمرونی بیی را از دستشوسرم

 .نیشما بر...  هستمششیمن پ...  نه خاتونـ

خودش را در . دی دست و صورتش را شست و به سمتم چرخد،ی عقب کشای بعد ماریکم
 :آغوشم رها کرد و آرام گفت

 . ترسمی من مـ

 . را دورش حلقه کردممی هادست

  چرا خوشگلم؟ـ

 : بغض گفتبا

 . ترسمی مزی دونم چرا؟ اما از همه چینم...  استرس دارمـ

 ییزای سر جات استراحت کن تا برات اون چمی برایب.  مني دهی خوشگل و ترسي کوچولوـ
 نی خانم کوچولو بهتريامروز برا.  باالارمی کرده رو همراه با صبحانمون بزیکه دکتر تجو

 ي ذارم اتفاق بدی نمشتمی من پیتا وقت... زمیاسترس هم نداشته باش عز. شهی مایروز دن
 ؟يدیفهم. فتهیب

... حق داشت.  بوددهی پرشیرنگ و رو.  زد زلي به چشم های را بلند کرد و با نگرانسرش
 نی شد و همی که چند ماه بعد مادر منی داشت و از همه مهم تر اشی را در پیمراسم مهم

 . بودای استرس دننیبزرگ تر
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 .نمی دراز بکش ببایب...  خبـ

.  از اتاق خارج شدمشی از راحتنانی را گرفتم و به سمت تخت بردم و بعد از اطمدستش
خدمتکارها مشغول کار .  را زمزمه کردم تا به آشپزخانه برسمای لب شعر محبوب مارریز

 و نیآقا رهام خوش اومد" یکی یکی به آن ها سالم کردم و یبا لحن مهربان. بودند
 . گرفتملیتحو "ریصبحتون بخ

 . باال منتظرمهایمار. دی صبحانه مفصل برام آماده کنینی سـ

 زد و سمتم ینیری گرفته بودم، لبخند شنیه مچش را با رامت کوچک خانه؛ همان کخدمتکار
 ي بامزه ايبا صدا...  لبخندش را دوست داشتمنی آمد؛ اما ای از او خوشم نمادیز. دیچرخ
 :گفت

 ...سر جـمـ...  چشم آقا رهامـ

 .زود! رونی همه بـ

 کرد ی به جمع نگاه میبی و غربی که با خشم عجنی رفت و به سمت رامتنی از بلبخندم
 .دمیچرخ

  مگه؟نیکر شد! رونی بـ

باز چه مرگش شده بود؟ در . دمی را در هم کشمی به خدمتکارها دادم و ابروهایعالمت
 تر ها مهربان بود، میقد.  مرد برادر من بودنی نگاه کردم و انی به رامتیآشپزخانه خال

 .  کردیمن نگاه م به ی و عصبدهیجذاب بود، خوش پوش بود؛ اما حاال ژول

.  مهم بودشی برایلیقبال ظاهرش خ.  شبانه گود افتاده بودی خوابی از بشی چشم هاریز
 . مرد برادر من بودنیا

 به يپا.  آمدی که داشت با لبخند به خانه می و خشمتی که قبل ترها با همه عصبانیکس
سال ها .  و مغرور بودی دوست داشتنیبی طور عجکی خوب بود و شهیگردش رفتنش هم
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 قلب شکسته کی متزلزل با تی شخصنی با اي خواست؛ نه مردیبود که دلم آن برادر را م
 . اشتباهيو ظاهر

 می سر جای بترسدی که رهام تو نبانی انی بودم؛ اما با تلقدهی ترسنشی صورت خشمگاز
؟ کار اشتباه و  کردیم!  کردیآب از سر من گذشته بود؛ چند وجبش فرق نم.  بودمستادهیا

 .  نداشتی ترس معنگریفعل حرام انجام شده بود؛ د

 ی لباسم را در دست مي قهی که ی بلند خودش را به من رساند و در حالي با گام هانیرامت
 :گرفت گفت

 ؟ی من چه مرگمه لعنتـ

 میدست ها.  کردمی را فقط من درك منی نهفته بود و اي پس تک به تک کلماتش درددر
 .دمی کشرونی لباسم را بي نوای بي قهیرا دور مچ دستانش حلقه کردم و 

 . ي بودیابونی خي اون هرزه ي کنه عاشق و دلخسته ی ندونه فکر می چه مرگته؟ هر کـ

 :دی کشادیفر

 ! رهامـ

 گفتن آن نی هيبا صدا.  آشپزخانه شوندکی رهام گفتنش باعث شد خدمتکارها نزديصدا
 :دیها در جا چرخ

 !اطی تو حدی اخراج کنم؟ گمشدی نکنه تک تکتون رو باد؟یی جانی شما آشغاال هنوزم اـ

 نی رو به مهن،ی توجه به خشم رامتیب.  بوددهی رسای به گوش مارشی نعره هاي صدامطمئنا
 :گفتم

حالش خوب ... ای ماري رو آماده کن و ببرش براینیگفتم س...  خانم بمون شمانی مهـ
 با داداشم ي فوردی خرهی ي برایگی به خانم م؟يدیفهم. ششیخاتون رو بفرست پ... ستین

 .رونی آشپزخونه بره بنی کلمه از اهی به حالتون اگه يوا. رونیرفتم ب
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 . دمی را گرفتم و کشنی تکان دادند و من دست رامتي ترس سربا

 . ته باغی لعنتيه  تو اون کلبمی برای نداشتت برات مهمه بي ذره آبروهی اگه همون ـ

 : بلندتر گفتي با صدادی خاری می حسابي دعواکی ي که انگار تنش برانیرامت

 .شمیمن دارم خفه م.  دستمو ول کن نفهمـ

 : به درد آمد؛ اما به اجبار محکم تر از قبل دستش را گرفتم و گفتمقلبم

 دونم رو به همه ی که می کنم و هر چی جا دهنمو باز منی خدا همي به خداوندنی رامتـ
 .فتیپس راه ب. گمیم

 ؟یگی به من زور مي الف بچه دارهی تو ـ

 : زدميپوزخند

 که دو یینای ا؟ی فهمی م؟ي بری منای اشی بابا رو پي آبروي د نفهم دارگم؟ی من زور مـ
د گمشو تن لشتو ببر سمت . ي ور و اون ور بگن بدبخت شدنی و اننی بشگهیفردا د

 ...اطیح

 تا از میهر دو صبر کرد.  فاصله از من راه افتادیبه اجبار با کم. دش راه افتادم از خوجلوتر
 کج و کوله لی و وساختهیتخت به هم ر. وارد کلبه شدم. می شده دور شونیآن عمارت نفر

 ی وحشنیبعد از ورود به کلبه از آن رامت.  در آن کلبه داشتنی رامتی موقتینشان از زندگ
 .  تخت نشستي و لبه تفاصله گرف

 : سوخت اما حرفم را زدمی مشی دلم برانکهی ابا

 به اون خونه و آدماش هم یول. ی شی فحش بده تا خالایب...  بکشای بزن؛ بایب... ای حاال بـ
 ؟يدی نمی نکبتی زندگنی به ای بار هم که شده سر و سامونهی چرا ن؟یچرا رامت. فکر کن

 . دمیر چشمانش را د جمع شده دي را که بلند کرد اشک هاسرش

  منه؟ هان؟ی زندگي توتی نکبتي هی ساشهی چرا رهام؟ تو بگو چرا همـ
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 سرخ و اشک آلود بود که صاحب آن چشم ي را ندادم، تنها نگاهم به آن چشم هاجوابش
بلندتر .  باشندتشی شخصییگو.  آن اشک ها شودختنی خواست مانع ریها با سماجت م

 :دی کشادیفر

 .  خورهی به هم میحالم از تو لعنت.  خورهی حالم ازت به هم م؟ی آخه چرا لعنتـ

 ادی صورتم فري و توواری دي ام را گرفت و هلم داد توقهی.  بار مانعش نشدمنیا.  شدبلند
 :دیکش

 . خسته؟ی فهمیم.  خسته امـ

 : آرام شدشیصدا

ازت . ه بدم تونم فکر مرگت رو به سرم رای نمی که حتی هستی آشغال عوضهیتو ...  توـ
نه خونه طاقت .  تويشب و روزم خالصه شده تو.  خورهی حالم از وجودت به هم ماد؛یبدم م

 ي رو توی کنم من کی فکر منی حجره هم تمرکز ندارم و فقط به ايتو.  نه سر کارارمیم
 ي که به پشه یدوم.  کدومشون منو دوست ندارنچی زن دارم که ها دارم؟ دو تی زندگنیا

 ی چنگ می آروم کردن خودم به هر آت و آشغالي و من خاك بر سر برادهینر هم نخ م
.  خورهی که االن هستم به هم ميزی چنیحالم از ا.  سر و تهی کالف بهی شده میزندگ. زنم

نه بچه، نه آرامش و نه زن و .  ندارمزیچ چی داشته باشم هزی همه چدی که باي دوره ايتو
 ...نای و باعث ایزندگ

 : صورتش پرت کردمي گفتم را توی مشی وقت پیلی خدی که بایی هاجمله

 که توش دست و ی گندابنی اي کس توچیه.  خود تو؟ی فهمیم. یی تونای اي باعث همه ـ
 بلد نبود یچی هنهیقبول دارم؛ تهم. ی وقت قدر زنت رو ندونستچیه. ستی مقصر نی زنیپا م

 ياما تو هم مرد نبود.  که چطور شوهرش رو تو دستش نگه دارهنیاز زن بودن؛ از ا
نه . ي دادی مادشی رو ی بود و راه و رسم زندگی منهیبه تهم  حواستيکه اگه بود. نیرامت
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من کور و کر صدف ! ی پر کني رو با هر هرزه اتی زندگي که کمبودای باشنیکه به فکر ا
 نی رامت؟یاما تو چ...  دادم ویرو به کشتن معاشقش بودم؛ به خاطر اون داشتم تو ... بودم

 که ته ته جمله هات يری گی منو مي قهی ي و حاال اومدتی زندگي توي... احمق ريتو
 ی آره من بن؟ی رامتيای منم؟ ها؟ چرا به خودت نمتی سگی که مقصر زندگنیبرسه به ا

 ي آبرو توی و بای حیهمون صدف ب...  رو زدم که بهت نشون بدم زنت رمی تنیشرف آخر
 یی کن تا اوناه کم دور و برتو نگاهی بفهم و نویا. خونت به من هم که برادرتم رحم نداره

 .ی خوان داشته باشیکه واقعا تو رو م

 : بلند صحبت کردن خواهرانم آمدي و به دنبال آن صدانی بوق ماشيصدا

 ...گهی بار دهی عمارتو نی که امی ما دو تا خواهر اومددیدرا رو باز کن...  خونهی اهالـ

آقا ... عروس خانم... نمیبرو اون ور بب.  کنهی مییداره داستان سرا.  شروع کردنی اه باز اـ
 د؟ییکجا... داماد

.  محو شدنی لبم مشست؛ اما همان هم با واکنش رامتي روطنتشانی از شی کمرنگلبخند
 . احساس مرگ کردمدمی شانه ام نشست و هق هق تلخش را شنيسرش که رو

 من بود، هر چقدر ری تقصشی از ابتدا تا به انتهای اتفاقات لعنتنی ايهمه .  مشت شددستم
 گوناگون و مختلف؛ با يپر از حس ها!  کنممی تقسگرانی خواستم آن را با دیهم که م

 :حرص، بغض و درد گفتم

 ن؟ی رامتـ

.  کرد به سمت در رفتی پاك م راشی که تند اشک های را از من جدا کرد و در حالخودش
 من با برادرم چه کار کرده بودم؟.  خواست از من دور بماندی ميانگار به بهانه ا

 . صبر کننی رامتـ

 . صبر کننی رامتـ
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 .رونیبرو ب.  خوام تنها باشم رهامی مـ

 را نزده بودم؛ به میهنوز حرف ها.  دوختنی از منش را به زمي را باز کرد و نگاه فراردر
 : خش دار شده بود، گفتمتی که از شدت عصبانییمت در رفتم و با صداس

 يزیتو چ.  کندای رو داره پاقتتی که ليزیبگرد و اون چ. نی رامترمی و مگمی ميزی چهی ـ
 بودم، حاال نه تو دهی فهمشی اگه من سال ها پنویا.  باشهزونتی که اون هرزه آويکم ندار

 شمال يالیتو و.  زدمی دست و پا می عذاب لعنتنی و نه من تو اي مشکل بودنیدچار ا
...  تالشم رو کردميمن همه . ستی نی ثابت کنم که صدف زن زندگتقسم خورده بودم به

 . با خودتشیباق

 پرت کردم و همان طور که به سمت خانه و اتاق آرامش رونی را از در کلبه به بخودم
 انداختم و به ریسرم را به ز.  کردم شمال فکريالی رفتم به وی مزمی عزيایبخش و مار

همان جا .  فکر کردممی و خوردمی که زدیی و به کتک هامانی به صحبت هامان؛یادهایفر
 ی که او فکر می که ثابت کنم صدف آن کسنی اي بدهد برات گفتم فرصنیبود که به رامت

 را زهای چیلی خشی باز کردم و برامهیهمان جا بود که نقشه ام را نصفه و ن. ستیکند ن
.  خاندان پاك کنمنی ای صدف را از زندگيهمان جا بود که قسم خوردم پا.  دادمحیتوض

 و همراه ی زن زندگنهی تهمدیم فهی مدی بانیرامت...  تالشم را کرده بودميمن همه 
 .ی اوست؛ نه آن صدف لعنتیشگیهم

  کو؟نی رامتـ

 :دمی را درهم کشمیاخم ها.  را بلند کردمسرم

 ! دونمیمن چه م... ي زدم انگارشیآت موشو ـ

 .حتما اون جاست... رونی بي از کلبه اومددمیخودم د... ي کردخودی بـ
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 زدم و با يشخندین.  باال انداختم و به راهم ادامه دادمي به کلبه کردم و بعد شانه اینگاه
 ".دهی زنده زنده قورتت منیاون وقت رامت.  کلبهي پاتو بذارهیفقط کاف": خودم فکر کردم

 : که به خاطرش خنده ام گرفته بود پشت سرم راه افتاديبرعکس فکر

  رهام؟ـ

 . را ندادمجوابش

 ؟ي چرا باورم ندارـ

 بخندم که خودش دمش را بگذارد زی خواستم آن قدر تمسخر آمیم.  شدقی ام عمخنده
 :دمی را شننی ناراحت مهي صداشی کولش و برود؛ اما به جايرو

 نشی ببرستیبهتر ن.  انقدر باال آوردهرهی میداره م.  به خداادی آقا خانم االن معدشون درمـ
 دکتر؟

 مجسم خانه به سمت پله ها طانی توجه به شی را به هم فشار دادم و به سرعت و بمی هالب
 :دمی شنی عق زدنش را از آن فاصله هم ميصدا. پا تند کردم

 ا؟ی مارـ

 :دی خاتون به گوشم رسيصدا

 . مادرگهی دهیاسترس عروس...  هول نکن بابا.  جاست پسرمنی اـ

 تنها گذاشتنمان را دوست ي خاتون برايدرك باال.  و به سمت در اتاق خودش رفتدیخند
 :وارد اتاق شدم و باز پشتش را ماساژ دادم. دارم

 که به نیهم... تشی همه اذنیاصال به جبران ا.  رو اعصاب باباشرهی توله سگ داره منی اـ
 . اومد تا دو سال حق نداره حرف بزنهایدن

 :لبخند زدم. دی حال خندیسرش را باال آورد و ب.  به صورتش زدیآب

  وروجک؟ي خندی مه؟ی چـ
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 دت؟ی کو خرـ

 .ادی بتیبرو بگو ول. دمی نمیچی بهت ه؛ي آقاهه گفت شما دامادـ

 را دوباره ینیس.  و تا تخت بردمشدمیدست بردم و به آغوشش کش.  عمق گرفتلبخندش
 : که گفتماوردیلب و لوچه اش را جمع کرد و خواست بهانه ب.  گذاشتمشی پايرو

 .رمی گیاصال خودم برات لقمه م... ي بخوريمجبور. یستیتو تنها ن... شی هـ

 : اول را گرفتم و با خنده گفتمي لقمه

 .انهی بره تو آشمای دهنت رو باز کن هواپـ

 : شدتخس

 . خوامی نمـ

 : باال  انداختمییابرو

 ؟ي خوای که نمـ

 :دی کشغی که جی قلقلک حسابکی ي شکمش نشست و آماده بودم براي رومی هاانگشت

 ... غلط کـرـ

 ي روش کل صبحانه را تونیبا هم.  دهانش و مجبور شد آن را بخوردي را بردم تولقمه
 اری و ویتهوع حاملگ.  ها محبت نقش دارديماری بنی بدتريمن معتقدم تو. ختمیحلقش ر

 .ستی نیکه اتفاق مهم

 ي را با صحبت هاایسر مار. دیچی پاطی صحبت چند نفر در حي ظهر بود که صداکینزد
 خواب ي تخت افتاده بود و من هم محو چهره يخوب گرم کرده بودم و خمار خواب تو

 : گفتیجیبا گ. آلوده اش

 ه؟ی کي صداـ

 : شددهی شناطی از حییصدا
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 ا؟ی ماری آبجـ

 : باز شدی به آنای ماري هاچشم

 . محمدهـ

 : اشنهی سي خواست هول زده از جا بلند شود که دست گذاشتم روی کرد و مذوق

 . فکر کنتتی به وضع؟یی دوی مهویکجا؟ چته ... ي هاي هاـ

 :دی را برچشی هالب

 ... رهامـ

 : گفتمتی کردم و با جداخم

 !ای سرت حامله اریخ. آروم بلند شو... شی هـ

 استقبال از يبرا... می رفتنییدستش را گرفتم و با هم از پله ها پا.  بلند شدی آرامبه
 ما جمع يجمع دوستانه .  و مادرشنی شاهيبه اضافه ا... برادرزن و خواهرزن و پدرزنم

 ! شدیجمع م

 جشن ي برایخواسته بود حت دلش نیعنی.  نبودای از پدر ماريخبر...  گرداندمچشم
 . ماندانا با ذوق جلو آمدد؟یای دخترش بیعروس

 . دورت بگردم منیاله...  جونی آبجـ

 ی و مادرش احوال پرسنی و من با شاهدندی را به آغوش کشای و ماندانا به نوبت مارمحمد
 . کردمیبعد از آن محترمانه تر با محمد و همسر ماندانا و خود ماندانا احوال پرس. کردم

 .نیخوش اومد.  جاستنی ای کنیبب...  به بهـ

 استقبال آمده ي برابی عجيصدف با ظاهر.  گرد شدی ماندانا و محمد در آني هاچشم
 دهی که از من شنیفاتی توصي بالفاصله صدف را از رونی انداختم؛ شاهریسرم را به ز. بود
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 به صدف يزی چی لبری سالم زکی خاله هم او را شناخته بود که جز یحت. بود، شناخت
 .نگفت

 .دی عروس گلمون باشي خانواده دی شما باد؟ی خوب هستـ

ماندانا .  خودم را گرفتمي به زور جلودم؛ی کوبی خواست با مشت بر دهان صدف می مدلم
 رو یبا لحن خشک.  دادی کرد و محمد از همان فاصله تنها سالمی با صدف روبوسیلی میبا ب

 :به صدف گفتم

 .نیی پاانی صدف بابا رو صدا بزن و بگو بـ

 : دادلمی تحوی لبخند از ته دلصدف

 .زمی باشه عزـ

 : جز خودمان نشنود، گفتی که کسي و طورستادی و درست کنارم ادی به سمتم چرخایمار

 . بچه سپای جور تنی ادنی دي کنه رهام؟ داداش من هنوز برای مي طورنی چرا انی اـ

 :بلند گفتم صاف کردم و ي انهیس

 .انیاالن بابا هم م... میسرپا نگهتون داشت.  تودیی بفرماـ

 : گفتمای رو به مارآرام

 . جانی اایاحمد جان ب...  خوادی کتک مفصل مهی نی اـ

 .میبا هم از جمع فاصله گرفت. به سمتم آمد) شوهر ماندانا( اشاره من احمد با

  بابا کو؟ـ

 : تاسف تکان دادي را از روسرش

 . خانواده توي خجالت زده نشه جلوای که مارامی گفت نممی اصرار کردی؟ هر چ! بگمیچ -

 : احمد زدمي به بازويضربه ا.  قضاوت زود هنگامم شرمنده شدماز

 . ناراحت نشهادی جور بگه که زهی دی پرسایبه ماندانا بگو اگر مار -



  و دل آرا دشت بهشتینوشته مهسا رمضان                                    رمان به جنونم کشاندند

 165 

 با یر حال احوال پرس را دمی و خواهرهامی را تکان داد؛ با هم به داخل خانه رفتسرش
 آمد و با همان لحن سخت نییپدرم سالنه سالنه از پله ها پا. دمی دای ماريخانواده 

 مهمان ي را جلومیچقدر خوب بود که آبرو. مخصوص خودش با مهمان ها صحبت کرد
 .  کردی حفظ ممیها

 : گفتی به سمت من آمد و با نگرانمیمر

 تو اتاقتون که خاتون میای با سارا بمیخواست!  شده داداش؟ رنگ به رو ندارهشی چایمار -
 .میگفت دورشو شلوغ نکن

 نی و همی از استرس عروسی تهوع ناشنی خوب است و اای دادم که حال مارنانی او اطمبه
 . استای ماريطور باردار

دوست نداشتم . م خدمتکارها بودی و باقنی آشپزخانه و سفارش به مهنی در گردش بمدام
 محبت يبرا.  روزها من را تنها نگذاشتنی در سخت ترنیشاه.  کم داشته باشنديزیچ
 ی را از او و مادرش به عمل مییرای پذنی بهتردی که در حقم کرد هم که شده بود، باییها

 : نشستمنی کنار مادر شاهییرایپذ  ازنانیبعد از اطم. آوردم

  خاله؟نی خوبـ

 : جوابم را داديزی لبخند محبت آمبا

  مادر؟ی جان تو خوبایمار. شکر خدا...  پسرم؟ من خوبمی تو خوبـ

 ی لعنتطانی کجا و آن شنیا.  آمدنیی از پله ها پای به آرامنهیتهم.  محجوبانه پاسخ دادایمار
با .  انداخته بودشی موهاي روی با رنگ شاد به تن کرده بود و شالي و شلوارکیتون. کجا

 :افتخار گفتم

 . خانمنهی ما تهمي عروس خانواده نمی خاله اـ
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 هم در ایمار...  کردی نگاهم می با قدرشناسنهیتهم.  اجرا شدگری بار دی احوال پرسمراسم
 : گفتمی صحبت هايادامه 

 ...  دارم کهی خوبي چه جاردی دونی خاله نمي واـ

 را باال نهی تهممی توانستی و من تا مای با هم نداشتند؛ اما ماری که برخورد آن چناننی ابا
 اوست و من هر طور شده بود ي خانواده برانی در انی زن رامتی واقعگاهیجا. میدیکش

 .  گرداندمیعزتش را به او برم

 شده بوده اما دهی طالق هم کشي تا پانهی و تهمنی کار رامتلی بودم که آن اوادهی شنمی مراز
 بوده وگرنه انی صدف در مي دانستم پاینگفته م.  پدر و دخترها طالق نگرفتندیانیبا پادرم

 شوند چه ی هم خانه هم محسوب نمیآنها حت!  نداشته و نداردنهی با تهمی مشکلنیرامت
 برهم زدن ي براي بود، اصراردهی قبل تر فروپاشیلی که خي انهیتهم!  شوهرو برسد به زن

 که تنها گذر زمان یمار خوش خط و خال!  توانست باشد، مگر توسط صدفیکسترش نمخا
 ی واقعا فکر مدمی شنی نمنی اگر از خود رامتدیشا.  اش را به من نشان دادیچهره واقع

 ! ن شده استیکردم، صدف مجبور به ازدواج با رامت

 مهمان ها دنیبا د.  که مغموم و در خود فرو رفته بود کامل شدنیجمعمان با آمدن رامت 
 . زدي بندمیلبخند ن

 .نی خوش آمدـ

 : افتخار گفتمبا

 . جاننی داداش بزرگم رامتـ

 نکرده شی و پر از احترام معرفی طور رسمنی که انیاز ا.  نشستنی با اخم کنار رامتصدف
 .  سوختیبودم داشت از ته وجود م
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 که زدم يپوزخند. دی خط و نشان کشمی براری وصف ناپذیزل زد و با نفرت می چشم هايتو
با همان پوزخند به جمع خانواده نگاه کردم و در دل . آتش خشمش را شعله ور تر کرد

 " دارمجانی چقدر هایخدا. دمی روز بگذره و تموم بشه من جون مکی نیتا ا": گفتم

 . می روز را کنار هم گذراندتمام

 ی شدند و همه با کمک هم صندلاطی وارد حي با خاورمی از اذان مغرب، شوهرخواهرهاقبل
 بعد از ساعت نه شب ی شخصنی هم با ماشگریدو جوان د. می کردادهیها را از خاور پ

 .  از باغ بساطشان را پهن کردنديآمدند و گوشه ا

ها را قرار بود صبح  سهیر.  عروس و داماد را درست کنندگاهی گفت قرار است جای مسارا
 .وصل کنند

 و به ستادمی کنار پنجره اد؛ی بعد از باال آوردن هرچه شام خورده بود، خوابای ماری وقتشب
 گریکدی را مثل پازل به یی صفحه هااطی نور چراغ بزرگ حری که با حوصله زیدو جوان
 .  شدمرهی کردند، خیوصل م

هر .  باشدی از من راضای شود تا مار خوب برگذارزی داشتم؛ دوست داشتم همه چاسترس
 پر ي روزهای عروسنی نخواسته بود و به بهانه همی وقت از من عروسچیچند که ه

 . خانه گذرانده بودنی را در ایاسترس

 که مادرم با نیا! مادرم... نیگذشته، رامت.  به سرم هجوم آوردندزی افکار جنون آمدوباره
 ترس از ای بود نی سکته کرد، بابت ترس از مرگ رامتنی من در حال چال کردن رامتدنید

 مسائل نیاالن وقت فکر کردن به ا.  نگاه کردمایقاتل بودن من؟ به صورت معصوم مار
 !بود؟
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دلم .  کردی آرامم مگاری سی نخدنی کشدیشا.  را تکان دادم و از اتاق خارج شدمسرم
 آب ی بزرگوانیم و بعد از لبه سمت آشپزخانه پا کج کرد.  خواستی خنک هم میدنینوش

 .  را دود کردمگارمی پنجره نشستم و سيخنک لبه 

 ی ام مرا مخاطب قرار داده بود تکان سختی که در چند قدمي وحشتزده اي صدادنی شنبا
 :خوردم

 !رهام؟ -

*** 

به .  گرفتمیقینفس عم.  بودی نگاه کردم که سرش داخل گوشنی به شاهنهی آي تواز
 کرد و اگر به ی شلخته میبی را به شکل عجمیشم دوختم که موها چشگریدستان آرا

 که امشب فیح. اوردی در بختی رنی مرا به ای دادم کسی نبود عمرا اجازه مایخواست مار
 . بودایشب مار

 : سرش را خم کردی کمشگریآرا

 ن؟یکدوم باغو اجاره کرد -

 : تکرار کردمیجی گبا

 !باغ؟ -

 .گمی ميلمبرداری فيبرا -

 : گفتم و جواب دادمیآهان

 .میری مهیفقط آتل!  جاچیه -

 دستش به ری کرد داماد زیاو فکر م.  را نامحسوس تکان داد و دوباره مشغول شدسرش
 به لمبرداریاواخر کارش، ف!  کردمی کند و من واقعا به کجاها که فکر نمیکجا فکر م

 .ته بود کل جانم را گرفيدلهره ا. ردی بگلمی فیخودش زحمت داد کم
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 شبش مانند مهین.  نگاهم کرده بودی شدم صدف با حالت خاصی که از خانه خارج مصبح
 ها از اتاقم خارج شده بودم و به آشپزخانه رفته بودم و کنار پنجره باز شروع دهیکابوس د

 صدف در آن لحظه که وارد آشپزخانه شده بود، يحرف ها... دنی کشگاریکرده بودم به س
 میمر.  بودمدهی را موقع خروج از خانه ندنیرامت...  بترسمگاهشباعث شد صبح از حالت ن

 . هم خوشحال بودی و کلدهی خوابنهی را در اتاق تهمشبی دنیدر گوشم گفته بود رامت

.  نبودشی سر جايزی چکی.  خوب افتاده بودند اما دلم نا آرام بودياتفاق ها.  قرار بودمیب
 زدم ی قدم می گل فروشي گل هايالبال.  دادمی گوش ملمبرداری ربات به حرف فکیمانند 

 .  کردمی دقت نمشانی که اصال به رنگ هایی گل هاي گذاشتم رویو دست م

 شود و زانی بغل آونی ماشي شهی ش ازی بتواند به راحتلمبرداری کردم تا فی می رانندگآرام
 .ردی بگلمیاز من ف

مثل بچه .  هم دلم آرام نگرفتدمی در لباس عروسش دي را چون فرشته اای ماری وقتیحت
 ي دختر را از پدرش خواستگارنی که ايروز.  تار شددمی بغض کردم و ددنشیها از د

 . دی آی محترمانه گفته بودم از دخترش خوشم میلیکردم، خ

 شود تمام ی گفته بودم اگر دخترش راضنی پدرش از دفترم خارج شد رو به شاهیوقت
 . بخشمی اش را میبده

 دخترانه اش به او يحس ها... من واقعا دوستش داشتم.  بوددهی رسای به گوش مارحرف
 حرف را درون محضر گفته نیخودش ا.  امدهی است که از پدرش خرییگفته بودند کاال

 .  بخشدیرا داده بود اما به من گفت که مرا نمجواب بله ... بود

 مورد کار را سخت تر کرده نی داد همان جا به او ابراز عالقه کنم و همی اجازه نمغرورم
 ي اوقات آنقدر رویهر چند گاه. خودم را کشتم تا به او ثابت شود واقعا دوستش دارم. بود

 ! کنم تا از من حساب ببردي شدم با او تندی رفت که مجبور میاعصابم م
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...  روشن شده اشيموها. دمی اش را بلعییبای و با نگاهم زدمی اراده دورش چرخیب
مگر ...  اشی گلبهيلب ها...  و دنباله دارشدیلباس سف... تاج بزرگش... چشمان براقش

 .لبخند زد، به وسعت قلب بزرگش.  فرشته را دوست نداشته باشمنی شود من ایم

 .  بودی باقشیدلهره اما سرجا. دمیدر آغوشش کش! دسته گل را به دستش بدهم رفت ادمی

 : زمزمه کردمی گوشش به آرامدر

 دنی تو رو شنيمن از ذوق جواب بله ... ای وقت تو رو با بابات معالمه نکردم مارچیمن ه -
 .نیهم! دمی بخششویبده

.  حرف را گفتمنیردم که ا کی داد کار خوبیلبخند نداشت اما بهتش نشان م. دمی کشعقب
 :دی لرزشیلب ها

 !واقعا؟ -

 : شدزانیاز گردنم آو.  را تکان دادمسرم

 .عاشقتم -

 سخت ییبای همه زنی ايبرداشتن نگاهم از رو. می رفتهیبا هم به آتل. دمی ته دل خنداز
 .همچنان پابرجا بود!! دلهره اما... بود

 : دستم را محکم تر گرفت و آرام زمزمه کردتی جمعدنی با دم،ی وارد باغ شدیوقت

 . ازم جدا نشوي اهیثان -

 اغواگر در ي که با ظاهردی را دی شده اش را دنبال کردم و نگاهم صدفزی چشمان تریمس
 که ایبه مار. دی کشی و نگاه ها را به دنبال خودش مدی درخشی رنگ میی طالیلباس

 : خورد نگاه کردم و گفتمی حرص میرپوستیز

 .ستی نیچیدر برابر تو ه -

 . نکرد و فقط سرش را تکان دادنگاهم
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 که مخصوص می رفتی میبه سمت.  کردندی و سارا و خاتون جلو آمدند و روبوسمیمر 
 خواهرانم جواب يحرص خوردن ها.  بودنی باالتر از سطح زمینشستن ما آماده شده و کم

 . درست شده بودی عروسکی سالن شکی ي پدريداده و از باغ خانه 

مشغول .  کردمشیدای پلی فامي جمع مردانه نی بییجا.  گشتمنی نگاهم دنبال رامتبا
 . آب پرتقالش بوددنینوش

 طانیش. دی رقصی شناسم وسط می که نمی نشسته و صدف به همراه زنمای سشی پنهیتهم
 . دی خری داد و نگاه همه را به جان می و تاب مچیمجسم کمرش را پ

به ...  را از سر راه برداردنی خواهد رامتیگفته بود م.  داند هنوز دوستش دارمی م بودگفته
 دهی را چسبدشی لباس خواب سفي قهی شب درون آشپزخانه مهین...  زده بودمیلیاو س

 .بودم و به او گفته بودم سگ به او شرف دارد

.  که ممکن بود در مغز لجن گرفته اش بگذرد مرا ترسانده بودیی و فکرهانشی خشمگنگاه
 خواهد بگذارد و ی را نمنیخواسته بودم اگر رامت. ندی بنششیبا التماس گفته بودم، سر جا

 . برود

 که یی و چشم هابی و غربی عجشی آرانی گذاشت، اما ای بر او اثر ممی حرف هاکاش
 . از او بترسمدی با داذی زد نشان می در نگاهشان موج میدشمن

 ؟ی طور با دقت نگاهش نکننی اشهیم -

 :آرام گفتم. هی گرری بود تا بزند زی تلنگر کافکی بود و یعصب.  نگاه کردمای ماربه

 .  بودگهی ديفکرم جا -

 : جواب دادی ناراحتبا

 ؟یبه من نگاه کن... ی هم فکر کنگهی دي قراره به جای وقتشهیم -

 : زدميلبخند خسته ا.  کردن نداشتمهی توجحوصله
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 .زمی عزدیببخش -

 رقص ستی سرم به سمت پی نگاهش کردم و وقتي اهیچند ثان.  صورتش باز شدیکم
 . دمی صدف را آنجا نددیچرخ

 و با سهراب گرم صحبت ستادهیهنوز همان جا ا.  نگاه کردمنی رامتی قبلگاهی اراده به جایب
 . نبودتی جمعنیصدف ب. ..نامحسوس سرم را چرخاندم. بود

 . استدهی را فشرد، متوجه شدم نوبت رقص ما رسمی بازوای ماریوقت 

تمام مدت رقص در چشمان .  آمدمنیی لب نشاندم و همراهش از سکو پاي رويلبخند
 ... غرق شدم و دلنگران نبودن صدفای ماريبایز

 ینیا به سمت رامت نگاهم رای ماریشانی پدنی محض روشن شدن المپ ها، در حال بوسبه
 جوان ها وسط آمدند تا به ادامه رقصشان هیبق!  اش نبودی قبليکشاندم که حاال در جا

 .نبود! یلعنت...  را دنبال کردمنیبا نگاه رامت. می خواست تا ما هم برقصایبپردازند و مار

 :آرام گفتم.  خشک شددهانم

 . گردمی لحظه برم، بر مهی من ایمار -

 : شدبراق

 .ي ری نمییجا... نه -

با خودم گفتم نکند صدف قصد جان . االن وقت لج کردن نبود.  بچه ها بغ کرده بودمثل
 : پر اشک شدایچشمان مار! برادرم را کرده باشد

 . رمی مذارمی توجه به جشن می بی لحظه ازم جدا بشهیبه خدا اگر  -

 زد و ی مصنوعي لبخندایمار. دندی رقصی که می شدند، در حالکی و سارا به ما نزدمیمر
آهنگ اول تمام شد . دمی دیهنوز صدف را نم.  به بدنم بدهمی کردم من هم تکانی میسع
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 زی آمدی خواستم از جمع خارج شوم با نگاه تهدیهر بار م.  شروع شدندي بعديو آهنگ ها
 . شدن ته دلمی پر و خالهی شبیحس.  داشتمچهیپدل.  شدمی مواجه مایمار

به محض ! آن اتفاق ترسناك در حال وقوع بود؟! یلعنت.  شام بخورمي توانستم ذره اینم
 :دی مچ دستم را چسبایمار.  بلند شدما،ی شام من و مارزی از ملمبرداریجدا شدن ف

 !رهام؟ -

 :آرام گفتم.  و التماس با هم مخلوط بوددیتهد

 . دارمییدستشو -

 : را به هم فشردشی هادندان

 !ستیع ن جميصدف تو -

 : گرفتمیقینفس عم.  بوددهی او هم فهمپس

 . نمینگران رامت -

متوجه .  فاصله گرفتمزی بزند که منتظر نماندم و از می خواست حرفیم.  را چرخاندسرش
 : شانه ام گذاشتيدستش را رو. بلند شدنش شدم

 .یی دستشوامیمنم باهات م -

 :دمیبه سمتش چرخ.  اش گرفته بودي بچه بازیلعنت

  کنم؟ی چه غلطخوامی مثال ممی من شب عروسا؟ی مارهی چای بچه بازنیا -

 : را در هم فرستادشیابروها.  کل بدنم را گرفته بودیضعف

 . نباشمنجای اگهی دی برگشتی ازم دور شو تا وقتیقدم -

 ی خواستم غلطیمن اگر م! دمی فهمی را نمای همه خشم مارنی الیدل.  مانده بود داد بزنمکم
 ! کردمی باز نمشیکنم که گذشته ام را برا

 : زدمی صداي را پس زدم، با ناباوردستش
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 !رهام؟ -

 کردم صدف را در گوشه یحس م!!!  آورده باشد؟نی سر رامتییاگر بال.  از او دور شدماما
 چی بود، بدون هیی با لباس طالیفقط زن.   شدمقیبا وحشت به او دق. دمی دتی از جمعيا

 ن،ی صدف و نبودن رامتدنی از تنها دی ناشي اهی وحشت چند ثاننیهم!  به صدفیشباهت
 . قلبم نامنظم شودطپش یبیباعث شد به طرز عج

 :ستادی ام ایکی در نزديمرد. دندی چرخی تر معیسر.  چرخاندمتی جمعنی را بنگاهم

 .....یییییی خووووششششبخخخختي شادوماد، براتون آرزوووووگمی مکیتبر -

صورتش هم .  صورتش را مجسم کنمقی توانستم دقینم.  زد انگاریکش دار حرف م مرد
 از ي خورد و خبری مچیدلم پ! فشارم افتاده بود؟...  رفتجیسرم گ!!!  آمدیانگار کش م

 ... شداهی و همه جا سدمی را شنی زنغی جيبرادرم نبود، صدا

 یول.  تهوع آور نبودي چهی از آن دلپي خبرگرید.  چشمانم را باز کردمیبی سردرد عجبا
 نشستم، درد می و صدف، با وحشت در جانی و رامتی عروسيادآوریبا . دهانم خشک بود

 . را ببندممی که مجبور شدم چشم هادیچی در سرم پيبد

 رهام؟ -

 يادی ززی چییبای بود و از آن زستادهی امیروبرو. چشمانم را باز کردم.  بودای ماريصدا
 يروسر.  شده بود و چشمانش پف کرده بوداهی سي به طرز بدشی چشم هاریز. ودنمانده ب

 را هنوز باز نکرده و فقط تاج را شیمشخص بود موها.  سرش بودي رویساتن نامنظم
 : انداختمشی به سرتاپاینگاه.  بوددهیپوش ی کرم رنگيمانتو. برداشته

  شده؟یچ -

 : را در آغوشم انداخت و هق هقش کل اتاق را پر کردخودش
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سکته ...  از ترس مردمي افتادنی زمي وسط مجلس رویوقت...  رهاميفکر کردم مرد -
.  رهامدمی ترسیلیخ... من... من.  بودنیی پایلیدکتر گفت فشارت خ. ییهویچت شد . زدم
 .س آورد، نرفتم خونهفقط سارا برام لبا.  لحظه هم از کنارت جدا نشدمهی شبیاز د

 و سارا و می چه شد که در اتاق باز شد و مرنی خواستم بپرسم رامتیم.  کردمنوازشش
 . نداشتای دست کم از مارمی سارا و مرافهیق. خاتون وارد اتاق شدند

 : گفتی حالی تخت نشست و با بي لبه میمر. دندی مرا بوسکی به کی

 .  نگرانت بودیلیبابا خ -

 : کردلی را تکم جمله اشسارا

 افت فشار هی که فقط می به همه جواب پس بددی ماه باکیاز حاال تا . همه نگران شدن -
 .بوده

 :ختی را به هم رمی موهاخاتون

 ! بودشتریپسر ما استرسش ب. معموال عروسا استرس دارن -

مشکوکانه نگاهشان کردم و . دندی حال خندی هم به دنبالش بای و سارا و مارمیمر. دیخند
 :اوردمیآخر هم طاقت ن

  کو؟نیرامت -

 : پوزخند زدمیمر

 . کم تو لَکههی -

 . که زنده بود خوب بودنیهم.  آمدرونی آرام بنفسم

 .صدف رفته -

 :با تعجب گفتم. سکوت کرد.  نگاه کردممی دهان باز به مربا

 کجا؟ -
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 : جواب دادسارا

 . نامه گذاشته و رفتههی -

 : فرستادرونی نفسش را به صورت آه بخاتون

 گفته طالقش نیرامت!  کنهی میچه فرق!  کنه البدی مهی داره گری سر گور خالي باالدیفهم -
 ! خواد برهی ميهر گور. دمینم

 ي خواست دوباره نقشه ی که شب قبل میهمان زن! صدف رفته بود؟.  هنوز باز بوددهانم
 را شی نقشه هاي همه ی راحتنیبه هم!  رفته بود؟ی راحتنیبه هم!!! قتل برادرم را بکشد؟

 !!! رها کرده بود و رفته بود؟

 : با خنده گفتنیشاه. با هم وارد اتاق شدند) باجناقم( و محمد و احمد نیشاه

 .ي ما رو برديداداش تو که پاك آبرو -

 :دی خندمحمد

 ؟ي کردی رو نمي بودیغش -

به ! صدف واقعا رفته بود؟... دمیبه اجبار خند. ده افتادند به خنهیبق. چاندی گوشش را پایمار
  حذف شده بود؟طانی شی راحتنیهم

 :دی را چسبمی جلو آمد و بازواحمد

 .می و برمی جمع کنلوی خونه کم کم وسامی پاشو برق،یپاشو رف -

 : گفتنهی هم دست به سنیشاه

 ی هفته مهی سر کار من ي گردیبرم.  رو کردمی جنابعالیبسه هر چقدر من خرحمال -
 . حاج خانومو ببرم مشهدیخوام برم مرخص

 : حال غر زدمیب

 . فقط غرشو سر من نزنی ماه برو مرخصهی -
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 ی و رو به احمد تشکر کردم و گفتم خودم مدمی را پوشمیکفش ها.  تخت بلند شدمي رواز
 . توانم راه بروم

 هم حالم را نهی تهمیحت.  بودنی رامتامدی ندنمی که به دیتنها کس. می وارد عمارت شدیوقت
 : خاتون در گوشم گفتیوقت. مشخص بود خوشحال است. دیپرس

 . تو قبر دراز شدشبی مادرت ديپا -

 اتاق ي رفتم جلویاز پله ها که باال م!  حال خوب همه استنی کردم مادرم تماشاگر احس
 : زد و گفتي لبخندایمار. پدرم مکث کردم

 . من برم لباسمو عوض کنمی بزنتا تو با پدرت حرف -

 به در اتاق زدم و بدون منتظر ماندن يضربه ا.  تکان دادم و رفتنش را نگاه کردميسر
سرش را به سمتم چرخاند و .  بودستادهیپدرم سرپا پشت پنجره ا.  وارد اتاق شدمیپاسخ

 . ام ماندرهیخ

 : گرفتم و در را پشت سرم بستمیقی عمنفس

 .سالم -

 : بار بدون مکث پاسخ دادنیا

 ؟يبهتر. سالم -

 وقت بود آغوشش را یلیدلم خ.  نگاه کردمشیبه دست ها.  کل صورتم را پوشاندلبخند
 ي روی بار لبخند کمرنگنیبه صورتش که نگاه کردم ا.  کردی مغی خواست و او دریم

 . نقش بسته بودشیلبها

  . من استي براای بود تا حس کنم دنی کافمی برانیهم

 باشه نی دوباره تنها زن رامتنهی که تهمنیهم... هی کنم حاال مادرت از من راضیحس م -
 .هی مادرت از من راضیعنی
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 : دادمهی تکواری دبه

 . نزدمیبه صدف هم حرف... من نخواستم که صدفو طالق بده -

 . تکان داد که باعث شد سکوت کنمي دانم به چه نشانه ای نميسر

 .ی اتفاق خوبنی دونم تو باعث ایم -

 : نگاه کرد و زمزمه کردرونی به بدوباره

 .پدر شدنت هم مبارکه -

 یممنون.  دخترهاستی دانستم آگاه شدن پدرم حاصل دهن لقی گر گرفت و ممی هاگونه
 وارد اتاق شدم یوقت! دی رسی نممیمگر دستم به مر.  لب گفتم و از اتاق خارج شدمریز

 خورد و ماندانا وارد يبه در اتاق ضربه ا.  تخت نشستميلبه .  آمدی شر شر آب ميصدا
 :اتاق شد

  آقا رهام؟یخوب -

 : زدملبخند

 .الحمدهللا بهترم -

 : گفترهی به دستگدست

 ن؟یایشما هم امروز م. می افتی راه مگهی ربع دهیتا ... ان شاا. میما صبحونه رو خورد -

 : را تکان دادمسرم

 . بهتون بد گذشتنجای اگر ادی ببخشگهید. میفتی راه ممیما هم صبحونه بخور. آره -

 : زدیضی عرلبخند

 .شهی آخر شب هم خاطره مجانیه.  بودی عالزیاتفاقا همه چ -
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 را عوض کردم و شروع میلباس ها.  را درشت کردم و او با خنده خارج شدمی هاچشم
 که ی از حمام خارج شد و در حالایمار.  داخل چمدان هالیکردم به جابجا کردن وسا

 . شدرهی کرد به من خی را خشک مشیموها

 : حال تا کردن لباس ها گفتمدر

 . تو راههمونی نی به بابا گفته نمیفکر کنم مر -

 : جواب دادي خونسردبا

 .من گفتم -

 :دیخند.  شده به او نگاه کردمخشک

 .تم واسه منم صدق کنهخواس.  دارنی پدرشوهرا و عروسا رابطه خوبشهیخب هم -

 ی نمچاندنی دختر پنی نشان دهم وگرنه گوش ای بودم که واکنشی خسته تر از آنفیح
 :تنها گفتم! خواست؟

 .فقط بذار پامون برسه خونه.  رسمیحساب تو رو به وقتش م -

 از شدت خنده اش کم کرد و با یکم. از خنده اش خنده ام گرفت. دی خندسرخوشانه
 : گفتی آراميصدا

 دوست داشته که به یلی صدفو خنی گفت رامتی ممیمر! ي زدیکاش با برادرت حرف م -
 که نه هی عصبیلیحتما خ! دهی بوده و حرف مردمو به جون خرستادهی همه ايخاطرش تو رو

 .شهی جمع می و نه قاطرهیدنبالش م

 : تکان دادم و گفتمی را به آرامسرم

 زد ی خودشو گول می خواست و هی صدف رو منیاما رامت.  دوست نداشتنویصدف رامت -
 !که صدف دوستم داره
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 شانه ام ي روایدست مار.  آرامش کنمي توانستم طوریکاش م.  انداختمنیی را پاسرم
 :نشست

 . داداشتشی پمیبعد با هم بر. می جمع کنلوی وساایب -

 .می را جمع کنلی تکان دادم و کمکش کردم تا وساي را با لبخندسرم

 خواستم آنها را نی در گذاشتم و از شاهي بسته شده را جلوي ربع چمدان هاکی از کمتر
 بودند، گفتم که کمتر از ی که در سالن در حال خداحافظیرو به جمع.  بگذاردنمیدر ماش

 و بعد از در می رفتنی به سمت اتاق رامتای و بعد با مارمی افتی ما هم راه مگری ساعت دمین
 .میزدن وارد شد

 در کنار من، بلند شد و کنار تخت ای ماردنی بود با ددهی تخت دراز کشي که رونیرامت
 : لب نشاندي رویلبخند کمرنگ. ستادیا

 ن؟یسالم خوب -

 : زودتر جواب دادایمار

 ؟یشما خوب.  ممنونیلیخ. سالم -

 :خودش زودتر به زبان آمد.  نگاه کردمنی رامتي چشم هادر

 !ستی مهم نگهید! الی خیب -

 :دمی حال خندیب

 ! رفته باشه؟ی راحتنی که به همشهیباورت م -

 : را به سمتم گرفتي آورد و کاغذرونی ببشی را باال انداخت و دستش را از جشی هاشانه

 .شهی باورت میچند بار بخون -

 چیه! هر چند که حس کردم صدف قبال ها خوش خط تر بود.  شناختمی را مدستخطش
 بدون ی نوشته شده، حتیمشخص بود که هول هولک.  در نامه نداده بودي اضافه احیتوض
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خواسته بود .  نداردنی به رامتي عالقه اگری کند دی رود چون حس میفقط گفته بود م! سالم
 ! دنبالش نرودیکس

 : خط آخرش پوزخند زدم و گفتمبه

 ! رو نداشتیاون که کس!  تونسته دنبالش بره؟ی میجز تو چه کس -

 :دی هم خندنیرامت

 ی داشت که صدف خانوم عارش مری مادر پهیوگرنه ! احتماال منظورش هم فقط من بودم -
 ! هم مرده باشه تا االندیشا! شد بگه مادرمه

 : گفتنی شانه به شانه ام رو به رامتایمار.  را تا شده به او دادمنامه

 به گهی کنم دی مهی توصی کنم، ولحتی که بخوام شما رو نصمی تر از اونکی کوچیلیمن خ -
 .دی نکنهی ظاهر تکییبایز

 : آشکار گفتي با طعنه انیرامت

  هم خوشگل بود هم خوش قلب؟شهی نمیعنی -

 : و گفتاوردی تکان داد اما کم ني سریجی با گایمار

 به ی به راحتکمونی نزدي آدم هاییبای تا زمی چشمامونو باز کنهی کافیدرسته اما، گاه -
 ! که هم جوون تره و هم بکر ترنهیتهممثل ! انیچشم ب

 :دی باال پرنی رامتي ابروکی

 !حیصح -

 : زد و رو به من ادامه داديلبخند

 .شهی بچه ات مي برایمادر خوب -

 : گفتي با تک خنده انی که قرمز شده نگاه کردم که رامتای به مارمتعجب

 .دمی شنمی نگاش نکن من از مرينجوریا -
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 . نگاه کردمنی راحت شد و به رامتالمیخ

 . شددای هم واسه من پی راه درمانهی دیشا! يدیخدا رو چه د -

از اتاق خارج  »ذارمی صبحونه بخورم، تنهاتون مرمیمن م« با گفتن ایمار.  گفتمی شااللهان
 . شد

!  نبودي هم خبري اهی از همان لبخند عارگری نگاه کردم دنی دوباره به صورت رامتیوقت
 : به در گفتهی فاصله گرفت و به سمت در رفت آن را بست و تکیکم

 . کردمرونشیب. صدف نرفت -

 : درشت شدچشمانم

 !؟یچ -

 : سمت پنجره اتاقش رفتبه

 . کتکش زدمیحت! سهیمجبورش کردم اون نامه رو بنو -

 : کردیکیستری هخنده

 !  من زده باشمش؟شهیباورت م -

 : ترسناك شد و به من چشم دوختنگاهش

 .نهی همانتکاری زن خيسزا! مثل سگ زدمش -

تنها !  دادی جنون او را نشان متی واکنش نهانی نبود اما ای السالمهی علنی همچننی رامتخود
 :می توانستم بگویم

 !؟یکِ -

 : گفترونی بي به فضارهیخ
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 ی دونم چینم. به خاتوندنبالش رفتم تو کل.  از جمع جدا شددمی وسط مجلس دشبید -
 می فرصت بود که از زندگنی بهتریول!  برهیی خواسته دستشوی مدیشا! تو سرش بود
 .حذفش کنم

با تته .  توانستم نشان دهمی از خود نمی بود که واکنش درستي قوي شوك به قدري ضربه
 :پته  گفتم

اون !...  که نتونه برگردهي طالقش بددیتو با... ؟!چقدر امکان داره که رفته باشه... خب -
 ... کشهی دندون طمعو نمی راحتنیبه ا

 :نگاهم کرد. دهانم بسته شد... دیخند

 ! تونه برگردهینم -

 تکان داد و با يزی دانم چه چی نمدیی تايسرش را به نشانه .  بر چهره ام نشاندمیاخم
 : گفتی آراميصدا

 ! تونه؟یم!  کنهیی ادعا تونه برگرده وی باشه نمدهی که جمجمه اش ترکیکس -

 : گفتی نکرده بودم که با لحن ترسناکی جمله اش را حالجهنوز

 . من کنده بود خاکش کردمي که براي گوريتو -

 : گفترونی رو به بی معمولي با ظاهرو

 ی کسشبیآخه د.  فهمهی نمیوگرنه کس...  تعفنش باغو برندارهي بومی دعا کندیفقط با -
 ی همه سرگرم غش جنابعالیوقت... وقت رقص شما کشتمش.  بودومدهیسمت کلبه خاتون ن
 .شدن خاکش کردم

 : به صورت وحشتزده ام زل زددوباره

 !ی راحتنیبه هم -

 : به در ضربه زدیکس.  شدی خالمی پاهاری کردم زحس
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 .همه رفتن.  برو صبحونه بخورایرهام جان مادر ب -

 : مسخره ام کردنیرامت.  خاتون در سرم اکو شديصدا

 . برو صبحونه تو بخورایب!  غش نکننجایتو رو جون خاتون ا -

 : سکته کرده ها لبخند زدمهیشب

 ! مگه نه؟یدروغ گفت -

 :باال فرستاد»  دانمینم« را به نشانه شیابروها

 داداش ی دونیم!  خوب حفظ کنمنقدری شد بتونم ظاهرمو ایخودم هم باورم نم -
 ... کهیکوچ

 .گاهش کردم سکوت ندر

 غرق لشیمادرمون تو س... دی خونه باري روی مدت طوالنهی اهی ابر سهی میبذار فکر کن -
 ی زندگایب.  تموم شدهیاما حاال همه چ...  شد و رابطه هامون کدرفیتن هامون کث... شد
 ...رازمو حفظ کن... میکن

 : طاقت گفتمیب

 ... آدم کُشتهی تو نیرامت -

 : زدداد

 ...از سگ کمتر بود -

 :دی لرزشیصدا

 .هوا صاف شده... ولش کن رهام.  ندارهی ارزش ناراحتی که حتهیاهیصدف همون ابر س -

 :زمزمه کرد. دمی گونه اش را دي اشک راه گرفته روي شد و من قطره رهی آسمان خبه

 .تنهام بذار -
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ه سمت در رفتم و از عقب عقب ب.  مانع شدشی بزنم اما لرزش شانه های خواستم حرفیم
 : به دستم داد و گفتی راه پله لقمه بزرگي جلوایمار. اتاق خارج شدم

 .میبدو که از همه عقب موند -

 دی آدم در باغش مدفون شده بود، باکی خانه که نی از ایبا چه دل!!!  چه کرده بودم؟من
 میر خواهر هاخواهر زاده ها و شوه. صورتم غرق بوسه خاتون و خواهرانم شد!  رفتم؟یم

قبل از خروج از باغ نگاهم .  شدمنی دست دادم و سوار ماشنهیبا تهم. دمیرا در آغوش کش
 . قتل دردناك بودکی شاهد شبی کلبه دنیخاتون چرخاندم و ا  کلبهی حوالییرا جا

 ام یحواسم به رانندگ. دی پاشنی زمي رونی آب پشت ماشی ظرفمای و سمی باغ خارج شداز
 : زدی نفس حرف مکی اینبود و مار

 چک آپ هی دکتر برم و هی دیاول با. مونی نی ني دنبال کارهامی بردی به بعد بانیاز ا -
 ... دارمدی خریبعد کل!  رهاميوا.  بشمیاساس

 راحت نقدریچطور ا.  آورمی سر در نمشی از حرف هاچیه.  به لب نشاندمی مصنوعيلبخند
 : تلنگر زدی بود؟ کسدهی به قتل رس نفرکی ی کردم وقتی خودم فکر میبه زندگ

 افته؟ احتماال ی می بار چه اتفاقنیا! ؟ی راز رو هم فاش کنیکی نی و اي برگردي خوایم -
 همه خوشحال يدیند!!!  پدرت رونهیدفعه بعد چطور؟ تهم!  کشهی رو منیپدرت رامت

 .  بشنیمی که همه با هم صمیبرگشت! ؟ي برنگشته بودنیمگه به خاطر هم! بودن؟

مگر مردن !  خواست رازش را نگه دارمنیرامت!  انگارچاندی دستانش را دور گردنم پیکس
 تنها ي همه مدت که برگشته بودنی نبود بعد از ایکاف!  شد؟ی نفر هم راز محسوب مکی

 که نی از ایی و بگویفتی بنهی تهمي نبود به پای کاف؟ي کردی میاز پدرت معذرت خواه
 که به ندی ببي چنان صحنه انی بود حتما رامتاجیاحت! ؟یمانیپش يه آورد خاننیصدف را به ا

  برسد؟یوانگیمرز د
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 هم به پرونده ات یکی نی که ايفقط از برادرت قاتل نساخته بود!  آقا رهامدستخوش
 !. اضافه شد

هر چقدر ... صدف هر چقدر هم بد...  گرفتمی میکاش فراموش...  گرفتمیقی عمنفس
 ی را منی اگر راز رامتایخدا... میاما ما مسوول مجازاتش نبود!... طانیهر چقدر ش... پست

 ! گفتم چه؟یاگر نم!  شدی تباه ممیایگفتم دن

 روىی و سرور من، حکمى را بر من جارى ساختى که هواى نفسم را در آن پ خداى من"
 نی و بر افتیپس مرا به خواهش دل فر. دمی نهراس  دشمنمشی آرابکارىیکردم و از فر

 . نمودشیاریام   و ارادهاریامر اخت

 از حدودت گذشتم، و با برخى از دستوراتت مخالفت میها  گذشته هی و بر پانسانی بدپس
 در آنچه بر من از ستی حقى نچی و مرا هنهای در همه ا نمودم،پس حجت تنها از آن توست

 . ملزمم نمودهشتی جارى شده و فرمان و آزماتیسوى قضا

 در خواهشهاى نفس عذرخواه، روى ادهی پس از کوتاهى در عبادت و زنکی خداى من ا اى
کنان با حالت اقرار و اذعان و   طالب آمرزش، بازگشت  گذشتاىیدل، جو  شکستهمان،یپش

و نه پناهگاهى که به آن رو  ابمی از آنچه از من سرزده بزگاهىیآنکه گر اعتراف به گناه، بى
 .ىی بگنجارتی عذرم باشى، و مرا در رحمت فراگراىی پذنکهی از کنم، جدای پ آورم

 " ساز از بند محکم گناهمیام رحم کن و رها  و به بدحالىر،یپس عذرم را بپذ! ایخدا
 )لی کمي از دعایقسمت(
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