
با صدای زنگ موبایلم با استیصال چشم هایم را نیمه باز کردم وبدون انکه به شماره نگاهی بیاندازم خواب آلود جواب دادم: بله!!
 !؟-سLم خانم خانما ساعت خواب
 .باشنیدن صدای اهورا هراسان پتو را کنار زدم و با یک حرکت از تخت برخواستم
 وای اهورا ساعت چنده؟-
 با لحنی که خنده در آن موج میزد گفت:ساعت پنج و نیم
 .مشغول پوشیدن فرم مدرسه ام بودم که با شنیدن حرفی که زد دست از پوشیدن کشیدم وبه ساعت اتاق خیره شدم
از سر حرص پوفی کشیدم و با عصبانیت مقنعه م را روی تخت پرت کردم.ساعت پنج ونیم بود وب باز اهورا از سر بی خوابی
 هایش مرا سر کار گذاشته بود.لب باز کردم تا حرفی نثارش کنم که فوراتلفن راقطع کرد
 .خنده ای کردم و در دل دیونه ای نثارش کردم
 .روی تخت دراز کشیدم و چشم هایم را روی هم گذاشتم؛ اما دیگر خواب از چشمانم ربوده شده بود
اهورا چندباری تماس گرفت؛اما رد تماس میزدم،یکم تنبیه برایش pزم بود.... غلتی خوردم وبه پهلو شدم طوری که صورتم مماس
 .…دیوار بود... با سر انگشتانم شروع کردم به کشیدن شکل های نامفهوم روی دیوار
 .....فلش_بک دقیقا سه ماه پیش بود
 !اَه اpن وقت بارون گرفتنه حاp چطور برم خونه-
 :نگارکیفش را روی سرش گذاشت وگفت
 بیا من ماشین اوردم-
 :از گوشه چشم نگاه عاقل اندرسفیهانه ای به او انداختم و باحرص گفتم
 pزم نکرده مگه از جونم سیر شدم-
 :با غیض رویش را برگرداند
 خلی دلتم بخواد،توی این بارون برو خونه وقتی سرما خوردی دلم خنک میشه+
 :نیشخندی زدم
 ..ههه به دعای گربه سیاه بارون نمیاد-

با نگار خداحافظی کردم و از مدرسه بیرون زدم.به طرف خیابون اصلی رفتم؛اما مگر در این باران تاکسی پیدا میشد.نگاهی به
 :خودم انداختم وبا عجز نالیدم
 ..وای شدم موش ابکشیده..کاش با نگار رفته بودم-
خواستم راه م را به سمت پیاده رو کج کنم که ماشینی با سرعت جلوی پاهایم ترمز کرد،نگاه م را بلند کردم تا راننده را ببینم؛اما
شیشه هایش دودی بودو هیچ کس پیدا نبود.به دلیل اینکه مزاحم باشد راهم را گرفتم اما ان ماشین دائم پشت سرم می آمد و بوق
بوق میکرد.با بوق های پی در پی اش عصبی شدم،ایستادم زبان چرخاندم چیزی بگویم که شیشه را پایین کشید وپیش دستی
 :کردو گفت
 !دلناز خانوم من مزاحم نیستم،لطفا اگر میشه سوار شید+
 ..با شنیدم نامم از زبان این غریبه چشمانم حجم گرفت. متعجب به آن پسر خیره شدم تا شاید بشناسمش
 !دلناز خانوم+
 با صدایش به خودم امدم.چشم هایم را ریز کردم وگفتم: شما اسم منواز کجا می دونید؟
 :اشاره ای به باران کرد و گفت



 ..میخواید توی این بارون بهتون بگم؟سوار شید باهم صحبت میکنیم+
سری تکان دادم وبار دیگر خیابان را با نگاهم پاییدم،مگس پر نمیزدچه برسد به تاکسی واز طرفی میخواستم بدانم این شخص
کیست که مرا میشناسد واز طرفی دیگر هم میترسیدم ؛اما بLخره کنجکاوی وفوضولیم بر ترسم غلبه کرد ودر عقب راباز کردم
 .....وسوار شدم
سکوت بدی بینمان حکم فرما بود. از توی آیینه خیره اش شدم.اخم بدی میان ابروهایش نشسته بود.کم کم داشتم به غلط کردن
 ..میوفتادم که انگار متوجه حال بد من شد
 دلناز خانوم حالتون خوبه؟+
 :به سختی نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم
 اره خوبم فقط میشه بگید شما از کجامنو میشناسید؟-
 .. مادامی که نگاهش بین آینه وروبرویش در گردش بود گفت:من شمارو نمیشناسم فقط اسمتون رواز دوستتون شنیدم
 ابروهایم را در هم گره کردم و با آهنگی خشمگین گفتم:اونوقت کدوم دوستم همچین غلطی کرده؟
 :با خنده گفت
 .اوه سوتفاهم نشه...من وقتی که دوستتون داشت شما رو صدا میزد اسمتون رو شنیدم+
نفس راحتی کشیدم و به صندلی تکیه دادم .... اما خیلی سریع تکیه ام را برداشتم و در دل خاک بر سری حواله خودم کردم که
 فقط با شنیدن اسمم از زبان یک غریبه سوار بر ماشین ش شدم.سراسیمه گفتم
 .اقای محترم نگه دارید-
 چی شدی تو؟+
 دستم را روی دستگیره در گذاشتم وگفتم
 هیچی هیچی بزن کنار همین اpن ؟-
 باشه ...باشه+
 ماشین را نگه داشت،اما همینکه خواستم دستگیره را بکشم گفت: دلناز خانوم؟
 دست نگه داشتم وسوالی نگاهش کردم
 نمیخوایید بدونید چکارتون دارم؟+
سری به نشانه مثبت تکان دادم که ادامه داد:تقریبا ده روز پیش حوالی پاساژ(.....)شمارو همراه دوستتون توی یکی از مغازها
 دیدم
 خب ؟؟؟-
 :نگاهش را به روبرویش انداخت وادامه داد
یک لحظه فقط یک لحظه قفل نگاهتون شدم.یک چیزی ته چشماتون بدجور دلم رو لرزوند.من از اون روز به بعد یه لحظه نیست که+
 به شما فکر نکنم.تعقیبتون کردم میخواستم یه فرصت گیر بیارم باهاتون صحبت کنم که امروز اون فرصت گیرم اومد
 !خب-
 از آیینه نگاه بدی بهم انداخت که
 …فورا گفتم:وای ببخشید اینقدر غیر منتظره گفتید اصL نمی دونم چی بگم...یعنی اpن شما میگید عاشق منید

 :خنده کوتاهیی کرد
 نه نمیتونم اسمش رو بزارم عشق، اخه من چند روزه شما رو دیدم؛اما این رو میدونم که+
 ...شما یه چیزی دارید که منو جذب خودتون کردید



 :از گفB این حرفم خجالت زده سرم را پایین انداختم وبدون معطلی گفتم
 ببخشید من دیرم شد خداحافظ-
 :پیاده شدم که بار دیگر با صدایش بNجبار ایستادم وبا بی حوصلگی جواب دادم
 بله-
 :کارتی به طرفم گرفت
 .ین شماره منه فکراتون رو کنین به من زنگ بزنید+

 .کNفه پوفی کشیدم وکارت را از دستش گرفتم وبدون حرفی راه خانه را پیش گرفتم
 :در را با کلید باز کردم ومانند همییشه بشاش باصدای بلندی گفتم
 ..آهای اهلو عیال کجایین دلیل نفس کشیدنتون برگشت-
 :بابا مانند همیشه با لبخند از آشپز خونه بیرون امد وبا آهنگی مهربان گفت
 چته دختر بلندگو قورت دادی؟+
 :روبرویش ایستادم وجلویش زانو زدم.بوسه ای پشت دستانش نشاندم وگفتم
 سNم بر بهترین بابای دنیا-
 :سNم وروجک بابا، زود برو لباساتو عوض کن بیا ناهار با خنده گفتم+
 چشم بابای کد بانوی خودم-
 :بینی م را فشرد وخندان گفت
 …برو شیطون-
با خستگی وارد اتاقم شدم.کوله م را روی تخت انداختم وفرم مدرسه م را با لباس های راحتی عوض کردم.دست و رویم را شستم
وبه چهره م در آیینه خیره شدم ... از دید بقیه دختر خوشگل و معصومی بودم صورتی نسبتا کشیده وگرد داشتم با لب وگونه
هایی معمولی؛اما چیزی که چهره م را معصوم نشان میداد چشم های به رنگ جنگلم بود که از مادر خدابیامرزم به ارث برده بودم
 ....با ابرو هایی کوتاه وموهایی همانند جاده ای بلند در دل سیاهیی شب
Nهمراه. با بابا غذایمان را با شوخی وخنده تمام کردیم وبا هم میز را جمع کردیم. بابا خیلی خوب کارها را انجام میداد، اص
 :انگار این ولیچر لعنتی برایش وجود نداشت.....با صدایش به خودم امدم
 جانم بابا؟-
 چیه دخترم یکساعته مسخ من شدی؟+
 :لبخندی به روی مهربانش پاشیدم
 دارم به این فکر میکنم چه خوبه که شما رو دارم بابای قشنگم-
 ...بابا خندان گفت-خوبه خوبه نمیخواد خودت رو لوس کنی
 عه بابا-
 دستی در هوا تکان داد ودرحالی که چرخ های ولیجرش رابا دستش
حرکت میداد از آشپز خانه خارج شد.... نگاه غم بارم را به سالن دوختم،بابا خوب توانسته بودبعد دوازده سال خودش رابا این
وضعیتش وفق بدهد؛ اما من با هر بار دیدنش دلم خون میشد.... مادرم راکه در دوسالگی بر اثر سرطان از دست داده بودم وپدرم
هم مادرم بود هم پدرم..خوب به یاد داشتم، دقیقا شش سالم بود وبابا یک فروشگاه مواد غذایی داشت ..که پدر بی نوایم در مسیر
مسافرت کاریش همراه با کامیون فروشگاه تصادف کرد وبرای یک عمر ولیچر نشین شد وبعد از آن تمام داریاش را به شریکش
 ....فروخت و خانه نشین شد



 پارت٣
رمان هبت وعشق
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 .با صدای زنگ موبایلم به خودم امد وجواب دادم
 بله-
 :نگار با لحن نسبتا عصبی گفت
+Nبله و ب 
 :بی حوصله گفتم
 وای باز چته؟-
 :با تندی گفت
 کجایی؟+
 خونه-
با گفB *درو باز کن *تلفن را قطع کرد.پوفی کشیدم.. انگار این دختر ادم بشو نیست.سری از روی تاسف تکان دادم وهمین که
 .....خواستم از اتاق خارج بشوم در اتاق به شدتت باز شد
 :سینه به سینه نگار شدم،اخمایش بد در هم گره خورده بود. لحظه ای ترسیدم،قدمی جلو رفتم وبا نگرانی گفتم
 چی شدی نگار؟-
 :با نگاهی تندی گفت
 خیلی بدی دلناز خیلی مگه من چه بدی در حقت کردم که اینجور جوابم رو دادی؟+
 ..گنگ نگاهش کردم مگه من چیکار کرده بودم!!! -نگاری میشه واضع تر حرف بزنی مگه من چیکار کردم
 :نگار با یک حرکت خودش را روی من انداخت وشروع کردن به کشیدن موهایم ودائم زیر گوشم با جیغ میگفت
 .چرا بهم نگفتی دوست پسر داری؟هان!ا�ن حالیت میکنم+
 :عصبی کناری هلش دادم وگفتم
 اه ولم کن کی دوست پسر داره-
 :درحالی که نفس نفس میزد گفت
 توی نکبت-
 گمشو ببینم،دوست حرف بزن ببینم چی داری بلغور میکنی-
 ..نگار ازم فاصله گرفت وتمام ماجرای امروز را برایم تعریف کرد
 :با چشمانی ریز شده خیره ش شدم و در گفتم
 .. دختره زشت کN تعقیبم کرده-
 :خنثی گفتم
 خب-
 :نگار با لحن پر از حرصش گفت
 خب و درد بگو قضیه چی بوده؟-
نمیخواستم این موضوع را به کسی بگویم؛ اما خب نگار را میشناختم از آن کنه هایی بود که تا از موضوع سر در نمی آورد ول
 ...کن نبود، بNجبار همه چیز رو براش تعریف کردم
 :با چشمانی حجم گرفته گفت



 !جدی میگی+
 اره-
 خب بدو شمارش رو بیار بزنگیم+
 :با اخم گفتم
 ..غلط کردی من میخواستم خودم زنگ میزدم نیازی به گفB تو نبود-
 گمشو بعداز عمری خدا زده پس کله یکی ازت خوشش اومده اینم بزن پرش بده+
 :بی حوصله گفتم
 وای دیونه ام کردی کنه ،اونا توی کیفمه شمارش-

نگار با دو خودش را روی کیفم انداخت ومانند قحطی زده ها که انگار به دنبال غذا میگردن داشت دنبال شماره میگشت. با خنده
 :گفتم
 نگار شماره برا منه تو چته هل شدی؟ -
 :از گوشه چشم نگاهی به من انداخت وگفت
 گمشوو یعنی نمیدونی؟+
 :شانه ای با� انداختم
 !نه-
 ..خب خره اگر باهاش دوست شی شاید دوستی،داداشتی،یکی رو داشته باشه بعد منو همراه تو ببینه ازم خوشش بیاد+
 :قهقه ای زدم ومیان خنده گفتم
 !!! کسی از تو خوشش بیاد عمراً-
 :نگار چپکی نگاهم کردو با حرص گفت
 !توکه داغون تر منی چطورخوششون اومده+
 :خنده م را خوردم وگفتم
 خب بابا ناراحت نشو شوخی کردم-
 میدونم ابجی مشنگ خودمی+
 ادب داشته باش، شماره رو بیار-
 :کارت را از دستش گرفتم. استرس در تمام بدنم رخنه کرده بود،اگر کنه نبود هیچوقت این کار را نمیکردم. مضطرب گفتم
 نگار یعنی زنگ بزنم؟؟اخه چی بهش بگم-
کارت وگوشی را از دستم کشید و شماره را گرفت.بعد از خوردن چند بوق که صدای همان اقا در گوشی پیچید،موبایل را به گوشم
 ..چسپاند
 الو+
 .صدایش را که شنیدم دستپاچه گوشی را از خودم دور کردم
 نگار به معنای خاک بر سرت محکم در سرم کوبید وبار دیگرگوشی رابه گوشم چسپاند وخودش هم به گوشی چسپید
 :نفس عمیقی کشیدم گفتم
 سNم ؟؟-
 دلناز خودتی؟+
 :چشم غره ای به نگار رفتم وگفتم
 !بله خوب هستین-



 :با خوشحالی که در لحنش بود گفت
 باورم نمیشه زنگ زدی؟-
 حا� که زنگ زدم-
 مرسی ازت+
 ....همان لحظه بابا صدایم زد که فوری وهراسان گفتم: ببخشید اقا
 اهورا هستم، اسمم اهوراست+
 . اها بله اقا اهورا من باید برم خدافظ-
 .دیگر فرصت حرف زدن را بهش ندادم وگوشی را قطع کردم وروی زمین انداختمش
 عصبانی رو به نگار گفتم:ب
 بین منو وادار به چه کارایی میکنی-
 :بدجنس گفت
 دلنازی عجب چیزی تور کردی، صداش که معرکه بود+
محکم یکی بر سرش کوبیدم وبا گفB خاک تو سرت.. از اتاق بیرون زدم..از همان روز بود که رابطه من و اهورا شروع شد و تا
حا� که چهار ماه میشود ادامه دارد،نمیتوانم این رابطه را عشق بنامم؛اما اگر یک روز صدایش را حتی از پشت تلفن نشنوم روزم
 .…شب نمیشود و این وابستگی ترسی در دلم بنا کرده است

 پارت۴
 هبت وعشق

حال” آ�رم گوشیم که به صدا در آمد با کرختی از تخت جدا شدم و فرم مدرسه م که کف اتاق انداخته بودم را برداشتم
 .وپوشیدم.امروز اخرین امتحانم بود وبعد از آن میتوانستم نفس راحتی بکشم
بعداز اماده کردن صبحانه،لقمه ای برای خودم گرفتم واز خانه بیرون زدم. هنوز قدمی برنداشته بودم که صدای بوق ممتدی در
 .کوچه پیچید.صدای بوق را خوب میشناختم،برگشتم ودیدم بله اقا ست
 .با یادآوری کار صبحش اخمی کردم،به سمت ماشین شدم وبدون سNم سوار شدم
 :لب باز کردم که تشری بزنم پیش دستی کرد وگفت
 ....من تسلیم+
 :با ناراحتی گفتم
 خیلی بدی اهورا خودتت میدونی من چقد رو خوابم حساسم-
 :با لبخند مهربانی گفت
 فدای تو بشم.. خوابم نبرد خواستم یکم سر به سرت بزارم-
دست به سینه به روبه رو خیره شدم وجوابش را ندادم. او هم که دید حرفی نمیزنم ماشین را روشن کرد وراه افتاد... بعد از گذشت
 .نیم ساعت، جلوی در مدرسه توقف کرد وبعداز خداحافظی از ماشین پیاده شدم و به طرف سالن امتحان رفتم
 ”اهورا“
 :فورا گوشی م را جواب دادم
 اه چقد زنگ میزنی هوروش-
 هوروش درحالی که عصبی بود با تندی گفت
 !چه گوری هستی تو+



 اومدم دلناز رو رسوندم مدرسه-
 زود خودت رو برسون شرکت+
 چرا چیشده؟-
 :با همان لحن عصبی ش گفت
 بیا میفهمی+
وبدون حرف تماس رواقطع کرد. با عصابی داغون گوشی را روی صندلی پرت کردم. زیر لب فحشی نثار هوروش کردم وبا عوض
 .کردن دنده ای راه شرکت را پیش گرفتم
 .با عجله وارد شرکت شدم ومستقیم به طرف اتاق هوروش رفتم.دراتاق راکه باز کردم، هوروش عصبی داشت اتاق رو قدم میزد
 :با نگرانی پرسیدم
 چی شده؟-
 :با حالی مشوش گفت
 ..اومدی!بشین+
 :کNفه گفتم
 هوروش بگو چی شده که به خاطرش منو تا اینجا کشوندی-
 :حینی که پشت میز مدیریت می نشست زمزمه کرد
 بابا اینجا بود+
 :متعجب گفتم
 !دروغ میگی-
 !ا�ن به نظرت قیافه من به دروغ گفB میخوره+
 !خب چکار داشت-
 :پوزخندی زد
 .از همه چیز باخبر شده بود وتهدید میکرداگر بNیی سر اون دختره هرزه بیاد به خاک سیاه می نشونمتون+
برایم خیلی سخت بود که در هوروش مورد دلناز اینجور صحبت کند،نمی دانم این چند مدتت چه به حال و روزم آمده بود که روی
 .دلناز حساس تر شده بودم.وقتی هوروش اینطور درموردش حرف میزند دلم میخواهد دندان هایش را در دهانش خورد کنم
 حواست با منه؟+
 ها !!اره-
 :در حالی که ته خودکارش را ضربه ای به میز میزد گفت
 باید هرچه زودتر کارو تموم کنیم+
 :گنگ گفتم
 چه کاری؟-
 :عصبی برخواست و رو برویم ایستاد
 نه مثه اینکه تو امروز یه چیت هست+
 :دستی میان موهایم کشیدم و با لحنی که سعی در متقاعد کردن هوروش داشتم گفتم
 …ببین هوروش به نظر منم بهتره همه چیز رو فراموش کنیم، دلناز که نباید تاوان کار مادرش رو بده-
 :با شنیدن حرف هایم با فریادی گفت
 ..چی میگی تو؟من اگر خدا هم بیاد زمین نمیزارم اون دختره هزره هرجایی زنده بمونه+
دیگر داشت زیاده روی میکرد ،کنترلم دست خودم نبود..بلند شدم و انگشت اشاره م را تهدید وار جلویش تکان دادم و با صدای



 :خفه ای گفتم
 ..دیگه نشنوم به دلنازبگی هزره هرجایی....اون از هر نظر پاک تر ونجیب تر از اون دخترایی که دور بر تو امثال توهن -
 :هوروش با ابرویی پریده خیره م شد و سپس با خنده هیستریکی شروع به دست زدن کرد
 .افرین خوشم اومد، اونم تورو جادو کرده همونطور که مادرش زندگی من..تو ومادرمون رو بهم ریخت+
ببین هوروش من کاری با مادرش ندارم از اولم نمیخواستم توی این بازی کثیفت باشم؛اما همراهت شدم که حداقل بهت ثابت کنم-
دلناز گناهیی نداره ومن نمیزارم اون نقشه هایی شومی که توی کله پوچته روی دلناز پیاده کنی.. با عصبانیت کتم را از روی مبل
 .برداشتم و اتاق را ترک کردم

 پارت#۵
 رمان هبت وعشق

سوار ماشینم شدم،تمام خشمم راروی پدال گاز خالی میکردم.هوروش یک دیوانه به تمام معنا بود،عقلش را بر اثر آن مواد های
کوفتی از دست داده بود.نمیداستم چکار کنم تا منصرفش کنم؛اما این را خوب میدانستم که باید هرچه زودتر دلناز را از او
دورکنم،هیچ کدام رفتارهایش دست خودش نیست واز این میترسم که اگر دستش به دلناز برسد چه بNهایی که بر سرش نمی آورد
 ...................... .......................دلناز
هرچه گوشی اهورا را میگرفتم،جواب نمیداد.خسته از زنگ زدن درحالی که میخواستم گوشی را در کیفم بگذارم که در دستم
 :لرزید. فوری نگاهی به صفحه مانیتورش انداختم، اهورا بود. بی وفقه جواب دادم
 کجایی اهورا؟چرا جواب نمیدی؟
 :هول زده گفت
 ..ببین دلناز من کاری برام پیش اومده،قربونت برم زود تاکسی بگیر برو خونه بدون هیچ گونه توقفی+
 :اضطراب لحنش در وجودم رخنه کرد با اهنگی نگران پرسیدم
 چرا اهورا؟ چیزی شده؟
 :با فریادی گفت
 …همین که گفتم+
 ..وتلفن را قطع کرد.نمیدانم چرا؛اما بغضی سنگین در گلویم چمپانته گرفت، شاید چون هیچ وقت کسی سرم داد نزده بود
با دلی سنگین تاکسی گرفتم وبه سمت خانه رفتم؛اما تا خود خانه تمام حواسم پیش اهورا بود که یکساعته صدوهشتاد درجه تغیر
 .کرده بود
سرکوچه که رسیدیم باعجله کرایه تاکسی راحساب کردم وبا دو خودم را به خانه رساندم.استرس اهورابه من هم سرایت کرده
 :بوده. در را که با کلید باز کردم با صدای بلند بابا را صدا زدم
 ..بابا،بابا جونم-
 :صدای بابا را از سالن نشیمن شنیدم
 .جانم دخترم !اینجاهستم..مهمون داریم+
 .وارد اتاق نشیمن که شدم با یک اقای شیک پوش باموهای جو گندمی که چهره اش در نظرم خیلی آشنا می آمد،روبرو شدم
 :آن مردبلند شد وگفت
 . سNم دخترم من دوران هستم+
 به خودم امدم و مودب گفتم



 ببخشید،سNم خوب هستین؟خوش اومدین-
 :لبخند پر از محبتی زد وزمزمه کرد
 ممنونم+
 .با صدای پدرم چشم از آن اقا گرفتم
 دلناز جان برو تو اتاقت ا�ن میام کارت دارم+

چشمی گفتم وبا تکان دادن سرم انها را ترک کردم.با قدم هایم تمام اتاق را متراژ میکردم و هرچه شماره اهورا را میگرفتم، بازهم
 .جواب نمیداد. پیامکی برایش فرستادم(رسیدم خونه) وسین کردم که بابا وارد شد
 :به طرفش رفتم و وجلویش زانو زدم
 بابا این اقا کیه ؟؟چرا من نمیشناسمش؟ چرا اومده اینجا؟چرا شما ناراحتین؟-
 :با ناراحتی که در چشم هایش موج میزد گفت
 ..صبر کن دختر یکی یکی+
 خب بگین دیگه-
 :نفس عمیقی کشید وگفت
 دخترم باید وسایNتو جمع کنی با این اقا بری+
 :با چشمانی حجم گرفتم جواب دادم
 !برم؟کجا برم؟بابا حالت خوبه-
 :مغموم گفت
 اره دخترم من خوبم؛امابا این چیزایی که اقای دوران برام تعریف کرده حتما تو باید بری پیش اونا،اونجا باشی خیالم راحتره+
 :گیج ومنگ پرسیدم
 !خب مگه چی بهتون گفته-
 :دستی به صورتم کشید
 ..فعN بهتره ندونی،حا� وسایNتو جمع کن با آقای دوران برو-
 :برخواستم وروی تخت نشستم ومانند بچهای لجوج گفتم
 تا نگفتی اینجا چه خبره من هیچ جا نمیرم-
 :با یک حرکتی چرخ ویلچرش را به حرکت در آورد و نزدیک من آمد
 قربونت برم! دخترم تو مگه به بابات اعتماد نداری؟ -یعنی چی؟+
 داری یا نداری؟+
 ..دارم بیشتر از چشمام،شما تمام جون منید-
 :گونه م را بوسید
 خب وسایNت روجمع کن وبا این اقا برو+
 …اما-
 :حرف را در دهانم گذاشت وگفت
 اما بی اما… نگران منم نباش،میرم خونه عمت+

 :وحینی که اتاق را ترک میکرد زمزمه کرد
 ..منتظرتیم+



 پارت۶
 رمان هبت وعشق

 !حا� باید چه کار می کردم؟مگرمیشد سرخود یکی به خانه ت بیاید ومرا با خودش ببرد
 :یک آن ترسی در دلم نشست،زیر لب زمزمه کردم
 ..نکنه اتفاقی برای بابا افتاده که اینجور مصممه من برم خونه این اقا! اه بابا چرا روشن حرفت رونمیزنی-

 مقنعه م را از سرم کشیدم وروی تخت انداختمش.چمدان
 کوچکم رااز کمد بیرون کشیدم وتمام لباس هایم را در آن جا دادم.بدون عوض کردن لباس های تنم 
 .شالی روی سرم انداختم واز اتاق زدم خارج شدم

 :به طرف بابا وآقای دوران رفتم و گفتم 
 .من اماده ام-
 :اقای دوران لبخندی زد و گفت
 .چمدوتت رو بده به من دخترم+
 .لبخندی اجباری زدم وچمدان را به دستش دادم
 :بابا گفت 
 .دلنازم گوشیت رو هم خاموش کن وتا وقتی اقای دوران نگفB روشن نکن+
 :کNفه گفتم
 !وای چرا به من نمیگید اینجا چه خبره-

 :آقای دوران با لرزشی که در صدایش بود گفت
 .سر وقتش همه چیز رو میفهمی،بهتره بریم+
بار دیگر مهمان ناخونده در گلویم نشست،تا حا� پیش نیامده بود که حتی یک لحظه هم از بابا جدا بشوم.خودم را در اغوشش جا
 دادم واجازه دادم بغضم سر باز کند
 :دستی به سرم کشید وبا لحنی غمگین گفت
 ..قشنگم!نازنینم! اشکات رو پاک کن بابا هم گریه اش میگیره ها+
 :گریان گفتم
 اخه بابا من تا حا� از شما جدا نشدم،یه لحظه هم بدون شما برام سخته-
 تو دیگه بزرگ شدی بابا،باید کم کم مستقل بودن رو یاد بگیری+
 :با عجز گفتم
 .. بابا-
 :بوسه ای روی سرم نشاند
 جون بابا ....باید کم کم بری َبده اقای دوران منتظره+
 :از اغوشش بیرون آمدم وبا سرانگشتانم اشک های زیر چشمم را زدودم
 چشم-



 ...به سختی از پدرم خداحافظی کردم وهمراه اقای دوران خانه را ترک کردیم
تمام راه به سکوت گذشت؛اما دلهره بدی به دلم چنگ انداخته بود،موبایل لعنتی م هم خاموش بود که بتوانم صدای اهورا را بشنوم
 :تا کمی آرام بشوم.در اخر صبرم لبریز شد ورو به اقای دوران گفتم
 .اقای دوران لطفا شما بگید اینجا چه خبره؟؟اصN شما کی هستین؟من تا حا� شما رو ندیدم-
 :اقای دوران لبخندمهربانی زدم و با آرامشی که لحنش بود گفت
 او� دخترم از این به بعد منم مثل پدرت، اقای دوران رو بزار کنار وعمو صدام کن ..ثانیا در مورد سوالت+
 ..هرچی کمتر بدونی به صNح خودته ومن هم از دوستان خونوادگیتون هستم؛ البته قدیما بودم
باز هم جوابی دریافت نکردم کNفه وعصبی سری تکان دادم وبه روبروم خیره شدم. بعد از گذشت نیم ساعت روبروی یک حیاط
لوکسی توقف کرد وبه ثانیه نکشیده در باز شد.با دیدن عمارت سفید روبرویم ابروهایم با� پرید،عمارت چیزی از یک کاخ کم
 :نداشت. ماشین که متوقف شد آهسته پیاده شدم که اقای دوران گفت
 ..از این طرف دخترم+
مانند جوجه اردک دنبالش راه افتادم؛اماهمین که به در ورودی رسیدیم در باز شد ویک خانم شیک پوش زیبا سراسیمه بیرون آمد
 :ودرحالی که نگاهش روی من بود گفت
 … وایی رضا اوردیش+
 :در چند قدمیم ایستاد ودر چشم هایم خیره شد
 � حول و� قوه به �.. از عکست خیلی خوشگل تری+
 :متعجب گفتم
 !عکسم-
 :با سرفه اقای دوران به خودش آمد و دستپاچه گفت
بیا بریم تو دختر خوشگلم.. میدونی چقد منتظرت بودم، منکه بچه ای ندارم از این به بعد میشی دختر خوشگل خودم. نمیزارم+
 دست هیچ بنی بشری بهت برسه که بخوان بهت صدمه ای بزنن
 :اقای دوران با برآشفتگی گفت
 نسرین جان دلناز خسته اس، ببرش توی اتاقش+
 ...ببخشید اقای-
 :با اخم مصلحتی گفت
 :دیگه نبینم بگی اقای دوران،فقط عمو لبخند تصنعی زدم-
 ..چشم عمو جان. میشه یه زنگ به بابام بزنم، گوشیم که خاموشه-
 چشم برو اول لباس های مدرسه ات رو عوض کن بیا پایین زنگ بزن+
 مرسی-

 پارت٧
 رمان هبت وعشق

با راهنمایی های خانم عمو رضا که نمیدانم میتوانستم خاله صدایش بزنم یا نه، وارد یکی از اتاق های طبقه با� شدیم.تمام
 :دکوراسیون اتاق صورتی رنگ بود،حتی دیوارهایش.ذوق زده گفتم
 وای خیلی قشنگه ،ادم یاد نی نی ها میوفته-
 :باحسرت با اتاق نگریست وگفت



 .از تو چه پنهون دخترم، از خدا یه دختر خوشگل شبیه تو میخواستم؛ اماانگار به صNحم نبودوحا� این اتاق قسمت تو شد+
 خاله ببخشیدفوضولی میکنم، بچه هم دارید؟-
 :با حسرتی که در کNمش بود گفت
-Bنه عزیز خاله، فقط عمو رضا از خانم اولش دوتا پسر داره که اینجا نیس.. 
احساس کردم جمله اخرش را با حرص وعصبانیت بر زبان می آورد.من هم با سکوتی ترجیح دادم کنجکاوی را کنار بگذارم.
ولباس هایم را با یک تونیک وشلوار قهوه ای رنگی عوض کردم وبعد از برداشB شا�م از اتاق جدیدم بیرون رفتم..... عمو و خاله
 .پشت میز ناهاری خوری منتظر من نشسته بودن
 :رو به عمو گفتم
 عمو تلفنتون کجاست؟-
 اول بیا ناهارت رو بخور بعد تماس بگیر+
 شما بفرمایید شروع کنید-
 :سری تکان داد
 .. اونجاست عمو کنار راحتی ها+
 .مرسی*زیر لب گفتم به سمت تلفن رفتم*
 :گوشی را برداشتم وشماره بابا راگرفتم،بعد از خوردن چند بوق جواب داد
 بله بفرمایین+
 سNم عشق من من-
 :با خنده گفت
 سNم به روی ماهت یکی یدونه بابا،خوبی عزیزکم! خوبم دورتون بگردم،شما خوبید؟کجایید؟+
 ..صدای تو رو که میشنوم عالی میشم،دارم میرم خونه عمه ت،توراهم+
 :با ناراحتی گفتم
 مواظب خودتون باشین،دلم براتون تنگ میشه
 ...قربونت برم منم همینطور، توهم مواظب خودتت باش+
فقط زنگ زدم ببینم رسیدین یا نه،پس فعN خداحافظ بعد از خداحافظی با پدرم با چهره ای گرفته سر میز نشستم. معذب بودنم-
 یکم اذیت م میکرد واین طبیعی بود
 :با صدای عمو دست از خوردن کشیدم
 بابات چطور بود؟+
 .خوب بود،داشت میرفت پیش عمم-
 ..خوبه+
بعد از ناهار به سمت اتاق جدیدم رفتم شروع به خواندن کتاب های کنکورم کردم. یک ماهه دیگر کنکور داشتیم؛ امامن هر چه
 …میکردم نمیتوانستم تمرکزم را روی کتاب هایم بگذارم. چهره اهورا یک لحظه هم از جلوی چشم هایم دور نمیشد
 :در اتاق به صدا در امد
 بفرمایین-
 خاله با یک لیوان آب پرتقال وارد شد لبخندی روی لبم نشست. به نشانه احترام برخواستم
 :وبا محبت گفتم
 خاله جون چرا زحمت کشیدی-
 :با مهربانی گفت



 زحمتی نیست،خودم دوست دارم برات کاری انجام بدم+
 ..شما خیلی مهربونید-
 :دستی به موهای آویخته م کشید
 !میدونی خیلی شبیه مادرتی+
قلپی از آبمیوره را خوردم که با حرفش ابمیوه در گلویم وبه سرفه افتادم.خاله هراسان چند ضربه ای به پشت کمرم کوبید،آرامتر
 .که شدم دستم به نشانه کافیه با� اوردم
 :با ترس گفت
 !حرف بدی زدم+
 :با لحن مشکوکم گفتم
 نه؛ اما شما مامان منو از کجا دیدید ؟-
 هل زده گفت
 چیزه؟؟.....هوم.. اهان مگه نمیدونی عمو رضاقبN با پدرت اینا در ارتباط بوده+
 اها اره گفت-
 خب عکسای خانوادگی رو دیدم دیگه+
نمی دانم چرا حسی درونم میگفت که پدرم واین زن و شوهر راست چیزی را نمیگوییند،باید هر چطور میشد با اهورا تماس
میگرفتم.شب وقت خواب شده بود،به عادتت همیشگیم لیوان آبم راچک کردم که متاسفانه خالی بود. پوفی زیر لب کشیدم ولیوان به
دست از اتاق خارج شدم؛اما همین که از کنار اتاق عمو وخاله گذشتم صدای حرف زدنشان توجه م را جلب کرد،نمیخواستم
 …فالگوش بایستم؛اما تمام کارها و حرف هایشان مشکوک به نظر میرسید

 پارت٨#
 رمان هبت وعشق

 :صدای پچ پچ گونه خاله را به سختی شنیدم
 ..تاکی باید ازش پنهون کنیم!بهتر نیست خودمون بهش بگیم، اخرش که میفهمه+
 :عمو با صدای نسبتا آرامی گفت
 حا� بزار چند روز بگذره کم کم بهش میگیم،فقط نسرین جان خواهشا اینقدر سوتی نده+
 خیلی خب. حا�هیربد چی میگفت؟ چرا اینقدردادو بیداد میکرد؟+
 :عمو با غیض گفت
 ...میگفت من توی کارای هوروش شریک نیستم ....میگفت+
 ..خب+
 ..میگفت عاشقش شده؛ اما از عکس العمل هوروش میترسه+
 :خاله با ترس گفت
 خدا بخیر بگذرونه+
 :صدای عصبی عمو بلند شد
 .تا اون زنیکه شیطان صفت هست همین آشه همین کاسه، باید ادرسشو پیدا کنم...حا� تو بگیر بخواب من یه کم کار دارم+
با شنیدن صدای قدم های عمو بی خیال آب شدم وخودم را فوری به اتاقم رساندم....حرف هایشان خیلی ذهن م را درگیر کرده
 .....بود



 :زیر لب زمزمه کردم
 یعنی داشB درمورد من حرف میزدن؟؟هوروش وهیربد دیگه کی هسB؟؟-
 :سرم را بلند کرد وبا عجز نالیدم
 …وای بابا منو فرستادی کجا؟-

 ”اهورا“
 اهه چرا گوشیت خاموشه؟-
از صبح بیش از صد بار گوشی دلناز را گرفته بودم؛ اما هربار خاموش بود. دیگر به سیم اخر زدم وبه جلوی در خانه یشان رفتم؛
اما هر چقدر آیفون رو میفشردم هیچ کس جوابی نمیداد .عصبی لگدی به در کوبیدم واز خونه فاصله گرفتم و به پنجره اتاق دلناز
 …که رو به کوچه بود نگاهی انداختم، پرده کشیده شده بود وانگار کسی خونه نبود
 ....یک آن فکرم به سمت هوروش پر کشید،تلفن رو برداشتم وبی درنگ شمارش را گرفتم
 مانندهمیشه صدای عصبی وپر از خشمش درگوشم پیچید
 :فوری گفتم
 خبری از دلناز نیست-
 :متعجب وپر خشم گفت
 !یعنی چی ؟پس کجاست؟مگه با تو نبوده-
چرا صبح باهام بود؛اما بعدش اومدم شرکت وپیامش اومد که خونه اس؛ولی هرچی به گوشیش زنگ میزنم خاموشه،ا�نم در-
 ..خونشونم
 :با آهنگی خشمگین فریاد زد
 امکان نداره.. به دوستش زنگ بزن+
 .. یعنی باور کنم که کار تو نبوده-
 :بلند تر فریادی کشید
 چی میگی مرتیکه، من بخوام بدزدمش برام مثل آب+
 خوردنه ونه از تو بلکه از پدرتم نمیترسم. زود اهورا برام پیداش میکنی
 . لب باز کردم حرفی بزنم که تماس را قطع کرد
 :زیر لب غر زدم
 اه لعنت بهت هوروش.یه غلطی کردم مثل-
 .....خر توش موندم، اگر بNیی سر دلنازم بیاد خودم رونمی
 ..دلنازم!!! ده بار..بیست بار این صدا در مغزم اکو میشد. میم مالکیتی که عاشق شدنم را مانند پتکی بر دل وعقلم میکوبید
 :کNفه دستی میان موهایم کشیدم
 !وای خدا دارم دیونه میشم،بهش گفته بودم از خونه بیرون نرو...من حا� از کجا باید پیداتت کنم که دست هوروش بهت نرسه-
 ...با فکری به ذهنم رسید بی درنگ گوشی م را از جیبم بیرون کشیدم وشماره بابا را گرفتم
 :بعد از خوردن چند بوقی،صدایش در گوش م پیچید
 ..هیربد زود حرفت روبزن کار دارم+
 بابا باید ببینمتون-
 :با لحن سردی گفت
 کار دارم پشت تلفن بگو+



 ..اخه نمیشه باید-
 :با همان لحن سردش که مقصر این رفتارش خودمان بودیم گفت
 منم گفتم نمیتونم کاری نداری+
 :فورا گفتم
 ....صبر کنید می گم-

یکم این دست وآن دست کردم ودراخر با کشیدن نفس عمیقی همه چیز را برای پدر بازگو کردم ...از ان چیزایی که مامان برایمان
تعریف کرده بود....از کینه و انتقام مسخره ای که چشمان هوروش را کور کرده است ....از نقشه های که در سرمان بود.....ودر
 :اخر گفتم
 ..من پشیمونم وراه م رو از هوروش جدا کردم -
 :با لحنی خنثی گفت
 خب؟+
 : مشوش گفتم
 .بابا ا�ن دلناز نیستش ومن نگراشم ....دارم دیونه میشم، بهش گفتم از خونه بیرون نره، ا�ن گوشیشم خاموشه وخونه هم نیست-
 :با همان لحنش گفت
از من چه کاری بر میاد!حتما خودش همه چیز رو فهمیده از دست شما دوتا دیونه فرار کرده... به هوروش هم گفتم که دست از+
 !سر این دختر بر داره.. -بابا ا�ن من چکار کنم که خبری از دلناز نیست
 ..هیچ برو سر خونه زندگیت+
 :با تشویش و دلواپسی گفتم
 بابا من نگرانشم،دل تو دلم نیست ،از این هوروش دیونه همه کاری بر میاد-
 چرا؟؟+
 چی چرا؟-
 چرا نگرانشی؟+
یکم سکوت کردم؛ انگار میخواستم به حسی که در دلم جوانه زده بودم یقین پیدا کنم ....بی درنگ گفتم:من عاشق دلنازم.. دوسش
 ...دارم ،جونم به جونش وصله
 :صدای پوزخندش را شنیدم
 باید باور کنم ....تا قبل از این میخواستین سر دختر رو زیر اب کنی حا� عاشقشی+
 :داد زدم
بابا چرا نمیفهمی از همون اول هم زیاد دوست نداشتم همراه هوروش باشم ....اما از یه طرف هم نمیتونستم بزارم هوروش بره-
 .... وبNیی سر دلناز بیاره پس باهاش همراه شدم
 :بی خیال تر از قبل گفت
 خب حا� من چکار میتونم برات انجام بدم؟ -نمیدونم ....گفتم شاید ادرسی چیزی از خانواده مادری یا پدریش داشته باشی+
 بهت قول نمیدم؛اما سعی میکنم کمکت کنم فعN خدانگهدار+
 خداحافظ-
 ....تماس را قطع کردم و گوشی را روی صندلی انداختم.بی حوصله و مشوش مسیر خانه راپیش گرفتم
 ”دلناز“
 :باهق هق پشت تلفن گفتم



 بابا دیگه نمیخوام اینجا وایسم من همین امشب میام پیشت-
 :بابا با لحنی که سعی در متقاعد کردن من داشت گفت
 دلنازم یه کم صبر کن خودم میام پیشت-
 :میان هق هق هایم گفتم
 نمیخوام.. حا�..حا� یکماهه داری وعده سر خرمن بهم میدی،دیگه خسته شدم-
 :عصبی گفت
 ..گوشی رو بده به اقای دوران+
 :در اخر مصمم گفتم
 بابا من امشب میام خدافظ-
 :گوشی تلفن را به سمت عمو گرفتم وهمانطور که اشکایم را پاک میکردم گفتم
 ..بابا با شما کار داره-
همین که گوشی را از دستم گرفت ،خودم را با دو به اتاقم رساندم.بی توجه به خاله کع پشت سرم  میدوید فوری در اتاق را قفل
 زدم. محلی به صدا زدن هایش نکردم وصورتم خیسم را در بالشتم فرو بردم وگریه سر دادم....خسته شده شده بودم دیگر
یکماه بود که در این عمارت لعنتی زندانی شده بودم،دلم برای نگار تنگ شده بود ...دلم برای صدای اهورا تنگ شده بود.... نمی...
 ...دانم این چه سری بود بین پدر وعمو که نمیخواسB من بفهمم
من باید هر چه طور شده است امشب از این عمارت لعنتی بیرون بزنم. برخواستم و تمام وسایل هایم را جمع کردم وپشت پنجره
 .…منتظر آمدن شب نشستم
به ساعت کوچک روی پا تختی نگاهی انداختم، تا رسیدن شب زمان زیادی داشتم. چند تا از کتاب های تستم را مقابلم گذاشتم
 ....ومشغول تست زدن شدم.چند روز دیگر کنکور داشتم ومن امادگی هیچی را نداشتم
با صدای زنگ ساعت بزرگ سالن،نگاه م را کتاب گرفتم.بار دیگر ساعت کوچک را نگریستم،ساعت نُه بود.*یاعلی*زیر لب گفتم
 ...وبرخواستم، مانتو وشالم مشکی م را پوشیدم وچمدان به دست از اتاق خارج شدم
 .عمو وخاله سر میز شام ،مشغول شام خوردن بودم که خاله با دیدن من غذا در گلویش پرید وبه سرفه افتاد
 :سراسیمه برخواستم و به سمتم آمد
 خاله قربونت بره ،کجا؟+
 :مغموم گفتم
 میخوام برم خاله-
 :ورو به عمورضا گفتم
 .عمو منو برسونید ترمینال،میخوام برم پیش بابام-
 :صبور با دستمالی دهانش را تمیز کرد و با طمانینه از پشت میز برخواست وحینی که به سمتم می آمد گفت
 !مگه اینجا بهت بد گذشته عمو+
 :بغض آلو گفتم
اره بهم بد گذشته ....شماو خاله خیلی خوب ومهربونید،ولی من اینجا مثل زندونیام،معلوم نیست چرا منو اوردید اینجا ،نمیزارید-
 .....جایی برم...دلم برای بابام تنگ شده ...دلم برای دوستم تنگ شده....دلم برای ع
 :با آمدن ناگهانی خدمتکار حرف در دهانم ماند
 .. اقا! پسراتون تشریف اوردن+
 :خدمتکار این راکه گفت رنگ از روی خاله و عمو پرید.خاله دستپاچه رو به عمو رضا گفت
 پسرا اومدن چکار؟؟تو بهشون گفتی بیان؟+



 :ناگهان عمورضا دستم را با فشارگرفت ومادامی که به سمت طبقه با� میرفت خطاب به خاله گفت
 ببرشون توی نشیمن من ا�ن میام+
 :عمو من را به اتاق بردوتاکید وار گفت
 دلناز عموجان از اتاقت به هیچ وجه تاکید میکنم به هیچ وجه من الوجوع بیرون نمیای خب!!من+
 .بعد میبرمت پیش پدرت،بهت قول میدم
 ....گیج ومنگ از رفتار های ضد نقیض آنها فقط سرم را به نشانه مثبت تکانی دادم که وعمو با گفB *خوبه* از اتاق خارج شد
 ”اهورا“
مانند همیشه روی راحتی ها لم دادم.در این یک ماه که خبری از دلناز وپدرش نبود دیگر داشت کم کم دیوانه م میکرد....حا�
میفهمم که چقدر دلناز رادوست داشتم.بابا هم نتوانست جا ومکان شان را پیدا کند.روزی نبود که به جلوی در خانه یشان نرفته
باشم ،هوروش هم در به در دنبالش میگشت واین من را بیشتر نگران ودلواپس میکرد. با صدای ویبره گوشی م از خلسه بیرون
آمدم.دستی دراز کردم واز روی میز برداشتمس،هوروش بود. دیگر حوصل اش را نداشتم بی درنگ رد دادم،چند بار تماس گرفت ؛
اما جوابی ندادم.آرنجم را روی چشمم گذاشتم،تازه داشت چشمانم گرم میشدکه در خانه به صدا در اومد.*لعنتی* زیر لب گرفتم
 .وبا بی رغبتی برخواستم و در را باز کردم. با چهره عصبی وخشمگین هوروش روبرو شدم
 :عصبی غرید
 چرا اون واموندتت رو جواب نمیدی؟+
 :بی حوصله گفتم
 هوروش حوصله کل کل با تو یکی رو ندارم-
 :حینی که وارد خانه میشد بافریادی گفت
 به درک مرتیکه فکر میکنه کیه؟+
 :منم در جوابش داد زدم
اره من کسی نیستم، من اگر کسی بودم حداقل ا�ن میفهمیدم عشقم کجاست ،من هیچی نیستم.. من یه بدبختم که هم میخوام-
عشقم رو کنارم داشته باشم هم دعا میکنم پیداش نشه چرا؟؟ چون میترسم توی دیونه روانی بNیی سرش بیاری.من نه از خانواده
شانش داشتم نه توی عشق،پدر مادرمون که انگار نه انگار ما بچهاشونیم..توی مثN برادرم جوری باهام رفتار میکنی انگار زیر
 .دستتم …بابا برو بزار به حالم خودم باشه
 ..خودم را روی کاناپه رها کردم وبا سر انگشتانم شقیقه هایم را ماساژ دادم
 :صدای پوزخندش را شنیدم
 ..اقای عاشق پیشه بدبخت،اومدم بهت بگم عشقت رو پیدا کردم، امادشو بریم+
 :با شنیدن این حرفش مانند فنری برخواستم وبا چشمانی حجم گرفته گفتم
 ..هوروش سر به سرم که نمیزاری!من خودم حالم بده. +ده مین دیگه توی ماشین باش-
وبدون توجه به حال من از خانه بیرون زد. خودم را در اتاق انداختم وسر سری لباسی پوشیدم ...خدا کند ایندفعه را راست گفته
 .باشد وگرنه دیگر ضمانتی برای زنده بودنش نمیکنم
با دو به ماشین رفتم وخودم را روی صندلی انداختم،باز صدای پوزخند نحس اش در گوش م آزارم داد؛اما اعتنایی نکردم اوهم
 ..بدون حرفی ماشین را روشن کرد وبه حرکت در آورد

 :بعد از گذشت نیم ساعت بNخره توقف کرد.چشم های بسته م را گشودم،با دیدن عمارت پدرم متعجب به رویش برگشتم
 !چرا اومدی اینجا هوروش-
 :مسکوت به روبرویش خیره شده بود، بار دیگر گفتم



 هوروش! نمیگی که دلناز اینجاست؟-
 :نیشخندی زد
 .....اب در کوزه ما تشنه لبان میگردیم+
جا خوردم..شک بدی بهم وارد شد. بابا خودش گفته بود که از دلناز خبری ندارد، یعنی در این یکماه مرا سر کار گذاشته بود یا
حتی دلش برای التماس هایم وحال خراب م هم نسوخته بود…من قصد ونیتم را بدون کوچکترین دروغ ودغلی برایش ثابت کرده
 …بودم
عصبی و یکه خورده سری تکان دادم،حا� وقت این حرف ها نبود،فقط دیدن دلنازم برایم از همه چیز مهمتر است،دلم برای اهورا
گفB های بچگانه ش تنگ شده ؛اما با وجود هوروش ترسی در دلم رخنه کرده بود..... هر دو باهم وارد عمارت بزرگ پدر
شدیم.مامان نسرین با خوشحالی واضطرابی که در عمق چشم هایش هویدا بود،به استقبا�ان آمد. دلم برای چهره مهربانش تنگ
 .شده بود، بعد از رفB مامانم، مامان نسرین وارد زندگی ما دوبرادر شد که از مهر ومحبت مادریش چیزی برایمان کم نزاشت
 :بغض آلود گفت
 ..الهی دورتون بگردم،خوش اومدین چه بی خبر+

 :هوروش با خوش رویی مامان را به اغوشش کشید وگفت
 سNم مامان جانم....ادم باید برای اومدن به خونه خودش هم اطNع بده+
 :مضطرب ؛اما با مهربانی گفت
 .نه قربونت برم.. حق باتوعه+
 .نگاهش به سمت من چرخید، با دلتنگی به اغوشم کشیدمش وروی سرش را بوسیدم
 پسر عزیز من چطوره ؟+
 سNم مامانم.. خوبم تو خوبی عزیزم؟-
 :بوسه ای روی صورتم نشاند
 .. اره عزیز دلم-
 :هوروش با بدجنسی گفت
 مامان چیه؟رنگت پریده!!اتفاقی افتاده؟بابا کجاست؟+
 :صدای بابا از با�ی پله ها آمد
 من اینجام پسرم،خوش اومدین+
با طمانینه از پله ها پایین آمد و همراه هم به سمت نشینمن رفتیم و در حالی که در دل من غوغایی بر پا بود،خیلی عادی ومعمولی
 .نشستیم
 :هوروش رو به بابا گفت
 بابا جایی میرفتین؟+
 نه چطور؟+
 ..یه چمدون اون گوشه بود +
 ...بابا دستپاچه گفت:اها اون چیزه
 …هوروش میان حرفش پریدو با خباثت گفت:حتما چمدون مهمونتونه درسته! اسمش چی بود
 :رو به من گفت
 اهورا اسم این دختره چی بود؟+
 :گیج ومنگ گفتم



 کی؟دلناز؟-
 اوهوم اره دلناز.. حتما واسه اونه+
 :بابا عصبی غرید
 اره واسه اونه حا� که چی؟+
 :با دلخوری گفتم
 .بابا یعنی چی که واسه اونه ....من یکماهه در به در دنبال دلناز هستم، اونوقت شما گفتین ازش خبری ندارین-
 :طلبکار و خشمگین گفت
 ..میگفتم اوردمش اینجا که بیاین اون نقشه های شومتون رو روش پیاده کنین+
 ..بابا شما که-
 :هوروش خشم آلود گفت
بس کن اهورا.... بابا تا کی میخوای ما رو فدای اون مادر ودختر کنی....مادرمون رو به خاطر اون زنیکه هرزه اواره کردی،حا�+
 ... هم رفتی دست دخترش عوضی تر از خودش روگرفتی اوردی توی خونت
 :با لحن خودش گفتم
 … هوروش اجازه نمیدم به دلناز بد بگی-
 :دیوانه وار فریاد کشید
 ...چیه هی دلناز دلناز میکنی واسم...مگه همین ده دقیقه پیش نبود میگفتی کسی نیستی ، یه ادم بدبختی+
 :میان حرفش پریدم وبدتر از خودش فریاد زدم
اره گفتم بدبختم چون برادری مثل تو دارم که دیونه ای بیش نیست..بابایی دارم که توی این یکماه دید چطور دارم خودم رو به اب-
و اتیش میزنم تا دلنازم رو پیدا کنم؛اما ککشم نگزید، مادری دارم اونور آب داره زندگیش رومیکنه نمیگه بچه ای دارم؛البته دیگه
 ...مادری برام وجود نداره مادر منه این زنه
 :وبه مامان نسرین اشاره کردم ادامه دادم
 میدونی چرا؟؟چون حتی یه دقیقه هم-
 ...حاضر نشد و�ون کنه وتنهامون بزاره؛ اما مامان خودمون چی حتیحاضر نشد بعد از بیست سال دوری یه دقیقه مارو ببینه

 ”دلناز“
 گیج ومنگ گوشه تخت نشستم.چرا تا بچه هایشان آمدن عمو وخاله رنگ از رخشان پرید....چرا عمو من را در اتاق مخفی کرد؟
 :غرولند کنان زمزمه کردم
 ..واییی دیگه خسته شدم از این همه چرا-

 ..؟؟؟+اره گفتم بدبختم

ناگهان فریاد های بلندی از پایین بلند شد. برخواستم و در اتاق را نیمه باز کردم وفالگوش ایستادم. این تن صدا برایم آشنا
بود.از اتاق بیرون آمدم وبا�ی پله های ایستادم ... خدای من امکان ندارد این صدای اهورا بود.خوشحال شدم، یعنی بال
 .دراوردم…با دو از دوتا یکی پله ها را پایین رفتم و وارد سالن نشیمن شدم
از خوشحالی نفس نفس میزدم؛اما با دیدن صحنه روبرویم با ترس قدمی به عقب برداشتم.عمو وپسری که دیگر که چشمانش را
خون گرفته بود وشباهت زیادی بهم داشB،ایستاده بودن و وخاله اهورای در اغوش گرفته بود.هیچ کدامشان متوجه حضور من



 ..نبودن
 :با آهنگی لرزان گفتم
 میشه یکی به منم بگه اینجا چه خبره؟-
نگاه ها همگی به سمت من برگشت. اهورا با دیدن من نگاه غم بارش درخشید، از اغوش خاله بیرون آمد و با قدم های بلندی به
 :سمتم آمد. دست هایش را قاب صورتم کرد و بغض آلودگفت
 خوبی عزیز اهورا؟میدونی توی این یکماه چقد دلتنگت بودم+
 :قطره اشک سمجی از گوشه چشمم چکید
 منم دلم برات تنگ شده بود؛اما نمیتونستم بهت زنگ بزنم-
 :با سر انگشتانش اشک های ریخته شده روی گونه م را پاک کرد
 میدونم عزیزم+
 :مات ومبهوت گفتم
 .…تو اینجا چکار میکنی؟ یعنی تو پسر-
 :عمو حرفم را قطع کرد ومتاسف گفت
 اره این دوتا پسرای م�...پسرایی که فقط میتونن زور بازوشون رو به رخ یه دختر بکشن+
 یعنی چی؟عمو لطفا بهم بگو اینجا چه خبره؟؟دارم دیونه میشم-
 :با مهربانی همیشگیش گفت
 باشه عزیزم همراه خاله برو توی اتاقت، بعد همه چیز رو برات تعریف میکنم+
 :کNفه وقهر آلود گفتم
 (وای عمو بخدا خسته شدم از این جمله (بعد بهت میگم-
 :رو به اهورا ملتمس وار گفتم
 اهورا تو بهم بگم اینجا چه خبره؟-
 یه چیز میگم نه نگو+
 باشه-
 برو توی اتاقت بعد خودم میام همه چیز رو بهت بگم+
 :پوفی کشیدم
 !خیلی خب.اهورا نمیریا-
 :دستم را در مشت های مردانه اش فشرد وگفت
 ..چشم خوشگلم همینجام،بدون تو هیجا نمیرم+

 ...روبرگرداندم که با صدای پر ازخشم پسر دیگر عمو مجبور به ایستادن شدم
 !صبرکن+
 :برگشتم ودر چشم هایش زل زدم. وقتی نگاه خیره م را دید گفت
 میخوای همه چیز رو بدونی؟+
Bاهورا وعمو همزمان گف: 
 هوروش+
 :تند خو رو به آنها گفت
 شما حرفاتون رو زدید ومن سکوت کردم حا� من حرفام رو میزنم وشما سکوت میکنید+



 :در چشم های خیره شده وبا تنفری که در لحنش بود گفت
من ده سالی داشتم واهورا هشت ساله بود.هرشب شاهد دعواهای مادرم با پدرم وکتک خوردنش توسط پدرم بودیم....هروقت +
دعواشون میشد چشم وگوش های اهورارو میگرفتم تا چیزی نبینه ونشنوه! خیلی سخته ببینی مادرت به دست پدرت در حد مرگ
کتک بخوره ونتونی براش کاری انجام بدی! یه شب مثل همیشه شاهد دعوای پدرم ومادرم بود با چشمای خودم دیدم که بچه توی
شکم مادرم توسط پدرم از بین رفت ....نابود شد ...وبا بی رحمی تمام از خونه انداختش بیرون...از همون لحظه بود که قسم خوردم
 انتقام تک تک این ثانیه
 ....هارو از پدرم بگیرم....شده بودم یه ادم کینه ای....بعدها که بزرگتر شدم فهمیدم باعث بانی اصلی این ماجرا کی بوده
 :روبرویم ایستاد
 میدونی اون کی بود؟+
 :مسکوت نگاهش کردم که فریادی کشید
 باتوهم میدونی اون شخص که زندگیمون رو به هم زد کی بود؟+
 ..…با ترس سری به نشانه نه تکان دادم

 :مادامی که به طرف اهورا میرفت گفت
 :مادر تو.. با چشمانی حجم گرفته گفتم-
 ..چی!مامان من+
 :پوزخندی زد
اره مادر تو.....یه زن هرزه که مثل خوره افتاد توی زندگی مادر من....مادرکثیف تو باعث شد اونجوری بی رحمانه مادر من بچه+
 ...توی شکمش رو از دست بده،اونجوری بی رحمانه از خونه رونده بشه
 :عموبا لحنی پر از خشم غرید
 ..هوروش خفه شو+
 :با نیشخندی رو به پدرش گفت
 هنوز اول بازیه اقای دوران....زنیکه هرزه هرجایی که قصر در رفت وبه درک رفت+
 :شک زده جیغی کشیدم
 ....دهنت رو ببند عوضی،مامان من هرزه نبود و نیست،مامانم از گل پاک تر بود-
 :به عمو و خاله نگاهی انداختم،بغض آلود وبا چشمانی اشک آلودگفتم
 ...عمو،خاله..شما یه چیزی بگید،بگید این حرفا دروغ محضه-
برایم خیلی سخت بود این حرف ها درمورد مادر عزیزم بشنوم،با هر کلمه ای بر زبان نحث ش میاورد جگرم را میسوزاند.سکوت
 :عمو وخاله را که دیدم،گریان خواستم سالن را ترک کنم که بار دیگر صدای نحثش بلند شد
 ...کجا خانم خانما هنوز تموم نشده+
از وقتی که فهمیدیم مقصر اصلی این عذاب هایی که مادرم کشید،کی بود، من و اهورا خواستیم انتقام بی مادریمون رو بگیریم؛+
اما نه از مادرت بلکه از خود تو...اهورا را رو فرستادم تا به تو نزدیک بشه وتورو عاشق خودتت کنه بعد هم رهات کنه ومن ادامه
 ...ماجرا با روش خودم پیش بگیرم که مطمعنا عواقب خوبی برات نداشت
از چیز هایی که میشنیدم داشتم پس می افتادم،باورش برایم خیلی سخت که اهورا با نقشه از پیش کشیده شده به من نزدیک
 .شده بود،منه احمق دل به کسی بسته بودم که نامردی بیش نبود

 :اهورا با گفB*هوروش بسه دیگه*به من نزدیک شد وگفت



 ..ببین دلنازم برات توضیح میدم خوب! اینجوریا که هوروش میگه نیست+
 :لرزان سری با� پایین کردم
 ..اره اره میخوام توضیح بدی منتظرم-
 :شرمسار سربه زیر گفت
 اولش با حرفای مادرم داغ کردم،منم مثل+
هوروش میخواستم ازت اتنقام این چند سال بی مادریم رو بگیرم؛ اما تو تنهایام همیشه فکر میکردم تو که نباید تاوان کار مادرت
رو بدی.میخواستم هرجور شده هوروش رو منصرف کنم اما نشد که نشد.از شانس خوب یا بدم زد وبدجور عاشقت شدم،این رو
 ....بدون هیچ ترس وتردیدی میگم دلناز من عاشقتم دوست دارم
 :از عصبانیت به نفس نفس زدن افتاده بودم،با نفرت در چشم هایم زل زدم و گفتم
 ...ازت متنفرم-
 :یکه خورد وابروهاش با� پرید با چشم های بهت زدش بهم خیره شدرو به هورش گفتم
 ..از توهم منتفرم-
 :جیغ کشیدم
 ..ازهمتون متنفرم-
 :از جلوی چشمان بهت زدشان از سالن بیرون زدم که بار دیگر صدای حال بهم زن هوروش را شنیدم
 …ببین!داغ این عشق رو به دلتون میزارم+

 پارت١۴
 رمان هبت وعشق

با تنی لرزان وچشمانی اشک آلود وارد اتاقم شدم و در را محکم کوبیدم. هق هق هایم اتاق را برداشت، از خودمم متنفر بودم،
 ...چون حتی نتوانستم از مادرعزیزم دفاع کنم.در تعجبم که چرا عمو وخاله حرفی نزدن،یعنی ممکنه مادر من
 .فورا سرم را تکانی دادم تا این فکرهای مضخرف از ذهنم خارج شوند
با بیاد آوردن اهورا خودم را لعنتی فرستادم که با سادگی هایم چقدر راحت خام حرفایش شده بودم.....اما او میگفت که راهش را
از برادرش جدا کرده است.یعنی بابا هم از این ماجرا خبر داشته؟؟اخر این چه سوال احمقانه ایست حتما میدانسته است که من
 ...را به این راحتی به این جهنم فرستاد
 :ضربه ای به پیشانی م کوبیدم
 ...اخ خود خنگم رو بگو که چرا به یکی بودن فامیلیشان شک نکردم ،اه دیگه یه لحظه نمیتونم توی این خونه بمونم-
روسریم را روی سرم انداختم،باید با پدرم تماس میگرفتم.دستگیره در را که پایین کشیدم ودر را باز کردم،سینه به سینه اهورا
 :شدم.حتی یک لحظه هم نمیخواستم چشمم در چشم هایش بیوفتد.خواستم در را ببندم که پایش را �ی در گذاشت وملتمس گفت
 ...جان اهورا در رو نبند+
 .با گفB این جمله انگار یکی بند دلم راپاره کرد ودستم بی اختیار شل شد
 .در را باز کردم ورویم را برگرداندم
 :غمناک گفت
 !دلناز نمی خوای برگردی ونگام کنی+
 :با غیض گفتم
 ...زود حرفت رو بزن برو پی کارت،دیگه نمیخوام ببینمت-



لحظه ای هیچ صدای نیامد،به خیال اینکه اهورا رفته باشد برگشتم وبا دیدن ناگهانی ش پشت سرم از ترس جیغی زدم ،عصبی
 :گفتم
 چرا اینجوری میکنی،ترسوندیم-
 :با همان لحن ملتمس وغم بارش گفت
 دلناز اومدم ازت معذرت خواهیی کنم+
 :پوزخندی زدم
 ....نوش دارو بعداز مرگ،اهورا چطور دلت اومد با من این کارو کنی!مگه من چه هیزم تری به تو واون داداشت فروخته بودم-
 دلناز تو هیچ وقت جایی من نبودی+
 :با صدای نسبتا بلندی گفتم
اره جایی تو نبودم ...شاید تو مادرت روشیش سال با�ی سرت داشتی؛اما من مادرم رو دوسال با�ی سرم داشتم..درسته مادرت-
ترکتون کرد یا شاید بهتربگم مجبور شد ترکتون کنه؛اما یه زنه فرشته مثل خاله نسرین کنارتون داشتین، ولی من چی؟؟دوسالم بود
که مادرم مرد!یه دختر بچه دوساله از این دنیای بی درو پیکر چی میخواد جز یه مادر..پدرم باید از همسایه ها خواهش میکرد تا
 .....یکساعت منو پیش خودشون نگه دارن یا مجبور میشد منو باخودش ببره سرکار توی یه محیط مردونه
 :میان حرف هایم بغضم سر باز کرد وگریه م امانم را برید. میان گریه گفتم
اما تو چی؟خاله نسرین رو داشتی که حداقل دلتنگ میشدی سرت رو میزاشتی روی پاهاش وگریه میکردی؛اما من هروقت دلتنگ-
 .....میشدم باید سرم رو میزاشتم روی سنگ سرد قبر مادرم وگریه میکردم،عقده بی مادریم رو خالی میکردم
 ....درسته دوسالم بوده ومادرم رفته؛ اما من بهش ایمان دارم که پاک از این دنیا رفته،مادرم فرشته بود
 پوزخندی زدم وادامه دادم
 ..ادم مرده رو که دستش از این دنیا کوتاهه میشه همه چیز رو بهش چسپوند اقا اهورا:-
 ..باشه حرفای تو همشون درست!فقط بزار کنارت باشم تو هوروش رو نمیشناسی،کینه همه وجودش رو پر کرده+
 جبهه گرفتم وگفتم
 ..به درک که پر کرده مگه اینجا شهر هرته، قانون نداره-
 ..دلناز خواهش میکنم بزار کنارت باشم+
 :رویم را برگرداندم وخیلی سرد گفتم
 ...اهورا لطفا برو بیرون میخوام بخوابم.. لحظه ای در سکوت گذشت وبدون حرفی اتاق را ترک کرد-

 پارت١۵
 رمانت هبت وعشق

مغزم،جسمم..روحم خسته تر از ان چیزی بود که خودم را غرق در فکر وخیال کنم. تمام وجودم را تهی از هرگونه فکر وخیال کردم
 .وخودم را به دست خواب سپردم
با حس نوازش موهایم،چشم هایم را گشودم و سر برگرداندم با چهره همیشه مهربان خاله نسرین روبرو شدم.لبخندی زدم وبا
 آهنگی خواب الود
 :گفتم
 ..سNم خاله جون،صبح بخیر-
 :با لحنی گرفته گفت



 ..سNم عزیز خاله ...صبحت بخیر.بلندشو که یه خبر خوبی برات دارن+
 روی آرنجم نیم خیز شدم
 جدی؟چه خبری؟-
 ..اول برو دست روتو بشور، لباس مرتب بپوش اونوقت بهت میگم+
 چشم-
فوری برخواستم وبه داخل سرویس رفتم،ابی به صورت خواب آلودم پاشیدم و بعد از خشک کردن صورتم لباسی مرتب پوشیدم
وهمراه خاله از اتاق خارج شدیم…اخرین پله را که پایین آمدم،با دیدن کسی که پشت میز صبحانه نشسته بود که بال در
 ....اوردم
 :با ذوق بچگانه ای جیغ زدم
 ..بابا جونم-
 :بابا سرش را برگرداند وبا همان لبخند قشنگ همیشگیش گفت
 …جون دل بابا+
 .خودم را در اغوشش انداختم وبوسه بارانش کردم
 :بابا در حالی که سعی داشت من را از خودش جدا کند گفت
 ..وایی دختره گنده تفی م کردی-
 :بچگانه گفتم
 ..خب عشق من دلم برات تنگ شده بود-
 :از اغوشش بیرون آمدم
 ..اخ من دورت بگردم.. نمیدونی چقد دوست دارم که-
 :بابا با خنده گفت
 هندونه ها داره سنگینی میکنه+
 :با خنگی گفتم
 کو هندونه؟-
صدای خنده جمع بلند شد.نگاهم را به طرفشان چرخاندم..خاله، اهورا وعمو کنار هم پشت میز نشسته بودن.نگاهی به بابا
 :انداختم، بینی م را کشید
 خنگ خودمی+
 عه بابا-
 :دستم را کشید
 .بیا وروجک ..بیا صبحانت رو بخور-
صندلی کنار پدرم را کشیدم وسر میز نشستم.زیر چشمی نگاهی به بقیه انداختم،فعN نمیخواستم پدرم چیزی از ماجرای دیشب
 بفهمد، اگر میفهمید که چه
تهمت هایی به مادرم زده اند قیامت میکرد.... بعد از خوردن صبحانه خواستم به پیش پدرم که همراه عمو به سالن رفته بودن،بروم
 :که دستم توسط اهورا کشیده شد. به شدتت دستم را از دستش بیرون کشیدم
 ..به من دست نزن-
 باشه ..باشه فقط میخواستم بهت بگم که بابا گفت از ماجرای دیشب چیزی به بابات نگی+
 :پوزخندی زدم
 …خودم حالیمه-



رو برگرداندم که بار دیگر دستم را کشید،نگاهم را به سمتش چرخاندم.ابتدا نگاهی به دستم که در دستان مردانه اش قفل شده
 :بود انداختم وسپس نگاه عصبیم را در چشمانش قفل کردم که فورا دستم را رها کرد و مظلومانه گفت
 !دلناز منو بخشیدی+
 ...فکر نکنم موضوع ساده ای بوده باشه که بتونم خیلی راحت شب تا صبحی ببخشم...تو با احساسات من بازی کردی-
 :بهت زده گفت
 ...چی میگی دلناز؟من کجا با احساسات+
 :میان حرفش پریدم
 اما با دروغ و کلک بهم نزدیک شدی-
 اهورا عصبی غرید
 اینقد نگو دروغ...دیشب هم گفتم تا قیامت هم میگم وقتی باهات بودم هیچ دروغی نبوده:+
 ..میخوای باور کنم-
 اره+
 :دست به سینه ابرویی با� انداختم
 پس ثابت کن....ثابت کن همه حرفات راست بوده-
 :کNفه پوفی کشید
 وای دلناز چرا داری اینقد پیچیدش میکنی...من باید چطور بهت ثابت کنم+
 :شانه ای با� انداختم
 نمیدونم خودت راهش روپیدا کن-
 .رو برگرداندم که برم؛اما با حرفی که پاهایم قفل بز زمین شد
 همین ا�ن تو رو از بابات خواستگاری میکنم.. برگشتم وگفتم+
 .....چی میگی برا خودتت..من کی گفتم که:-
 .…نگذاشت حرفم را بزنم ودستم را گرفت ومانند کش تنبون دنبال خودش کشاند و به پیش عمو وبابا برد

 پارت١۵
 رمان هبت وعشق

 :جلوی عمو وبابا ایستادیم،هر دویشان با تعجب به ما خیره شدن.اهورا لب باز کرد و با جدیت گفت
 ..اقای ترکاشوند اول با اجازه پدرم وبعد شما..میخوام همینجا دلناز رو ازتون خواستگاری کنم-+
 .لحظه ای چشمام رابستم؛اما هیچ صدایی نیامد.چشم باز کردم و دیدم هاج و واج به ما خیره شدن
 :بابا سرفه ای کرد
 پسرم اینقد غیر منتظره گفتی که هممون تعجب+
کردیم،تو پسر خوبی هستی واینکه خیلی به پدرت اعتماد دارم میدونم پسری که رضا بزرگ کنه مثل خودش اقاست،هرچی خود
 ..دلناز بگه
 :خجالت زده سرم را به زیر انداختم که صدای پر شور خاله را شنیدم
 خب عروس خوشگلم نظرت چیه؟؟+
باز هم سکوت کردم،نمیتوانستم عجو�نه تصمیم بگیرم، ازیک طرف هم ترسی بر دلم نشسته بود که شاید اهورا هنوز ان کینه



وانتقامش را در دلش داشته باشد واین خواستگاریش هم جزیی از نقششان باشد؛اما ازیک طرف دیگر هم دوستش داشتم و
 طاقت دوریش را نداشتم. دربرزخ دل وعقلم مانده بودم که
 :عمو گفت
 سکوت عNمت رضاست.. نسرین جان اون شیرینی رو بیار+
 :خاله باخوشحالی بلند شد
 چشم+
 .به اهورا نگاهیی انداختم،از خوشحالی سر از پا نمیشناخت؛اما ترس من هر لحظه بیشتر روبیشتر میشد
 در اتاقم مانند همیشه مشغول خواندن کتاب هایم بودم که در به صدا درامد
 !بفرمایین-
 :اهورا سرش را از �ی داخل آورد
 :اجازه هست خنده ریزی کردم
 ..اره حتما
 :وارد شد وگفت
 حدس بزن چی اوردم برات+
 چی؟-
 :خندید
 حدس بزن دیگه+
 :چشمانم را ریز کردم
 اوم نمیدونم-
 خنگول+
 :دستی که پشتش مخفی کرده بود بیرون آورد وموبایلی که به دست داشت را به سمتم گرفت
 این چیه؟-
 گوشیه دیگه+
 :نگاه عاقل اندرسفیهانه ای بهش انداختم
 ..کور نیستم میبنم،چرا به طرف من گرفتی-
 بردارش وبزارش کنار گوشت+
 کاری را که گفت انجام دادم
 الو کن+
 خندیدم و آرام زمزمه کردم-الو ؟
 :با جیغی که پشت تلفن کشیده شد،کمی گوشی را از گوشم فاصله داد
 ...دلناز گور به گوری ....الهی من خفت کنم بیام خرمات روبخورم ،عوضی کجا بودی +
 :با اشک به اهورا خیره شدم.نگارم بود! ابجی یکی یدونه م با بغض گفتم
 ..نگاری-
 :با گریه گفت
 :کوفت..درد...مرض..نمیگی من دلم برات تنگ میشه میان گریه خندیدم گفتم+
 .خب دلت تنگ شده چرا فوش میدی خره-
 دلناز بخدا فقط دستم بهت برسه تیکه تیکه ات میکنم، دوماهه بدون خبر چه قبرستونی رفتی+



 :با غیض به اهورا نگاهی انداختم
 مفصله باید ببینمت بهت بگم-
 مفصله و درد، گوشیت چرا خاموشه؟-
 اونم مفصله-
 :عصبی گفت
 ای کوفت.. خب فردا که میای؟-
 :متعجب پرسیدم
 کجا؟-
 اللهم شفای کل مریضا..نکبت فردا کنکور داریم+
 :جفت ابروهایم با� پرید
 وای نگاری بخدا اصN یادم نبود مرسی که خبرم کردی-
 گمشو نبینمت خدافظ+
 :خنده ای کردم
 خدانگهدارت-
 :بعد از خداحافظی گوشی رابه طرف اهورا گرفتم وبا مهربانی گفتم
 ..مرسی خیلی خوشحالم کردی اهورا-
 :با نگاه پر از محبت گفت
 هیچ وقت نمیزارم غم مهمون دلت بشه+
 .خندیدم وسرم را زیر انداختم
 :صدای خاله از پشت در بلند شد
 هیربد....هیربد مامان+
 :اهورا با صدای نسبتا بلند جواب داد
 جانم مامان....اومدم+
 :متعجب لب زدم
 هیربد؟-
 نگو که نمیدونی دوتا اسم دارم+
 هیربد رو از زبون خاله وعمو شنیدم؛ اما اونموقع نمیدونستم تو بچشونی..حا� چرا دو اسمی؟-
 :خنثی گفت
+Bخب مامانم اهورا دوست داشته پدرمم هیربد،واسه همین هرکدوم یه اسمی گذاش..... 
 :لحظه ای سکوت کرد وادامه داد
همون موقع هم همیشه هرکدوم به فکر خودشون بودن تا حرف خودشون رو به کرسی بنشونن.هیچ وقت به ما که بچهاشون بودیم+
 فکر نکردن.....چرا باید هوروش کینه ای شه؟...چرا
 ..من باید ارزوم داشB آرامش باشه؟؟چون همین به اصطNح پدر مادر مارو عقده ای بزرگ کردن
با تک تک کلماتی که به زبان میاورد قطره اشکی از گوشه چشمش چکید. میخواستم درک شان کنم؛اما هیچ وقت جایی شان
 نبودم.بیشتر از ان نمیخواستم ناراحت باشه
 :با لحنی آرام بخش گفتم
 !اهورا عزیزم-



 :نگاه غمگینی انداخت ولبخندی زد
 تنهات میزارم استراحت کن+
 ....واتاق را ترک کرد
 ..دوست نداشتم غصه خوردنش را ببینم ،از ته قلبم دوستش داشتم؛اما نمیدانم چرا زبانم به گفتنش نمیچرخید

 پارت١۶
 رمان هبت وعشق

 .همگی به جز اهورا به دور هم نشسته بودیم وهرکس از دری صحبت میکرد
 :بابا گفت
 .اقا رضا دیگه ما باید رفع زحمت کنیم.. بابا این حرف را که زد، فوری حرفم را با خاله قطع کردم و به پدرم زل زدم+
 :عمو گفت
 .کجا خسرو جان ...ماهم اینجا تنهاییم، بمونین اینجا کم کم باید سورسات عروسی این دوتا جوون رو هم مهیا کنیم+
 ...رضا جان به خواهرم قول دادم حتما برم پیشش+
 ...پس اجازه بده دلناز بمونه پیش ما+
 :میان حرفشان پریدم
 ...بابا من فردا کنکور دارم نمیتونم بیام بسطام ...اونجا هم کسی نیست تنهایی چکار کنم-
 :با لبخندی گفت
 ..وروجک مگه تو نبودی هر روز زنگ میزدی میگفتی دلم برات تنگ شده+

وای راست میگفت،دیگر حرفی برایم نیامد.راستش دوست نداشتم از اهورا جدا بشوم،هم به خاطر ترسی که از هوروش داشتم هم
 .آنکه دیگر طاقت دوری از او را نداشتم
 .خب چیزه! اصN شماهم بمونید میریم خونه خودمون، چرا دوباره میخوایید برید بسطام-
به عمت قول دادم حتما برم. خودتت عمت رو که میشناسی... اگه تو اینجوره دوست داری بمون اینجا البته با اجازه اقا رضا+
 ..وخانمشون
 :خاله با خوشحالی گفت
 وای این چه حرفه خسروخان،دلناز دختر عزیزمه..همدممه+
 :درهمان لحظه اهورا وارد سالن شد وما رامشغول گفت وگو دید
 !چیزی شده+
 :خاله جواب داد
 ..نه مادر.. خسروخان میخوان برن بسطام پیش خواهرشون،میخواسB دلناز رو هم ببرن+
 :اهورا اخمی میان ابروهایش نشست؛ اما با ادامه حرفی خاله که گفت
 اما دلناز فردا کنکور داره واسه همین با خسروخان+
 ..نمیرن
 ...لبخندی زد و زیر لب*خوبه ای* گفت. همان شب بابا راهی بسطام شد ومن هم بعد از گفB شب بخیری به سمت اتاقم رفتم
 :به تاج تخت تکیه دادم که در اتاق بی صدا باز شد واهورا سرش را به داخل آورد که با دیدن من گفت
 عه بیداری! اومدم ببینمت وبرم بخوابم+



 نه بیدارم، یعنی خوابم نگرفت-
 :وارد اتاق شد
 ..چرا عزیز اهورا+
 :دلواپس گفتم
 .دلم بد جوری شور میزنه ...نگرانم هم برای تو هم برای خودم-
 :دست هایم را دردست های گرم مردانش فشرد وگفت
 ..تا من رو کنارت داری نباید نگران چیزی باشی،هیچ چیزی+
 ..اما دست خودم نیست-
 :کنارم به روی تخت نشست ولبخندی سر ازخوشحالی زد
 به روزایی خوبی فکر کن که کنار هم میخوایم بسازیم....به روز عروسیمون فکر کن+
 :با گفB این جمNت از زبان اهورا لبخندی زدم،لبخند روی لبم را که دید بشاش گفت
 :خوبه همیشه بخند ....حا� بخواب فردا کنکور داری مغموم گفتم+
 .اما خوابم نمیگیره-
 :مادامی که بالشتم را صاف میکرد ومرا میخواباند زمزمه کرد
 پیشت میمونم تا خوابت بگیره+
 ....سرم را آرام روی بالشت گذاشتم و آرام مشغول نوازش کردن موهایم شد.کم کم چشمانم گرم شد وبه خواب فرو رفتم
با ترس به اطرافم نگاهی انداختم.خدای من اینجا دیگرکجاست!من اینجا وسط این خرابه چکار میکنم!!ترسیده خواستم برگردم
 .که صدای فریادی باعث شد در جایم میخکوب شوم
 ..دلناز+
 ... این صدای اهورا نبود؟چرا خودش بود..این صدای اهورا بود
 .حیران و سرگردان نگاهم را در این هرابه چرخاندم خبری از اهورا نبود
 :با صدای بلندی گفتم
 ..اهورا عزیزم کجایی...بیا قایم موشک بازی بسته،من میترسم-
دیگرصدای نشنیدم.خرابه وحشت ناکی بود،عقب گرد کردم که برگردم بار دیگر صدای فریاد اهورا بلند شد +دلناز بروو....از
 ..اینجا برو
 :گریه م گرفت،جیغی کشیدم
 کجایی اهورا؟-
 .به دنبال صدا رفتم، یکی یکی اتاق های ویرانه را گشتم؛اما اهورایم نبود
 !اهورا...کجایی-
 .میان اتاق حیران وسرگردان ایستاده بودم که با صدای قدمایی که از پشت سرم می آمد سر برگردانم
 .با دیدن هوروش در این خرابه چشمانم حجم گرفت
 …هوروش! او در این خرابه چکار میکرد

 پارت١٧
 رمان هبت وعشق



 :نگران اهورا بودم، به هوروش نزدیک شدم و گوشه ای از استین کتش را گرفتم وملتمس گفتم
 هوروش!اهورا نیستش ...دنبالش میگردم نیست،فقط فریادشو میشنوم ..کمکم-
 .کن دارم از نگرانی پس میوفتم
بدون حرف راهی را پیش گرفت.به دنبالش رفتم.از خرابه خارج شدیم،کنارم ایستاد وبا دست جایی رانشان داد،با نگاهم انگشت
 اشاره اش را دنبال کردم، با چیزی که دیدم جا خوردم،یکی داشت اهورا رابا خودش میکشید.از دور صورت غرق در خونش
 مشخص بود
 :جیغی کشیدم
 اهورااا-
وشروع به دویدن کردم.اهورا بادیدن من انگار جان تازه ای گرفت و او هم شروع به دویدن کرد.به فاصله چند متری هم که رسیدیم
 موهام توسط شخصی
کشیده شد، از درد جیغی کشیدم وبه پشت سرم نگاهی انداختم،هوروش بود.. موهایم را میکشید ومن رادنبال خودش
میکشاند.سر برگرداندم و به اهورا نگاهی انداختم،او هم داشت توسط کسی روی زمین کشیده میشد....آن شخص سر بگرداند،
 .از چیزی که دیدم زبانم بند امد، هوروش بود!! مات ومبهوت به پشت سر خود نگاهی انداختم، این هم هوروش بود
 :به خودم آمدم وشروع به جیغ کشیدن کردم
 ولم کن....اهوراا-
 :هوروشخنده هیستریکی کرد و با نفرت غرید
 ..گفته بودم داغ این عشق رو به دلتون میزارم+
با فریادی اسم اهورا را صدا زدم وترسیده از خواب پریدم. از ترس نفس نفس میزدم،وای خدای من این دیگرچه خوابی بود که من
 !دیدم،اهورا..هوروش
از به زبان اوردن اسم اهورا،یک آن ترسیدم و فوری پتو را کنار زدم وبا دو خودم را به اتاق اهورا رساندم. در اتاق راباز
 .کردم،اهورا غرق درخواب بود.با دیدنش نفسی از سر آسودگی کشیدم و وارد اتاق شدم
 .با صدای قدم هایم اهورا چشم هایش گشود
 :نیم خیز شد وبا خواب آلودگی گفت
 دلناز؟اینجا چکار میکنی+
 :بغض آلود گفتم
 !اهورا-
 !جون دلم+
 :با لحنی بچگانه گفتم
 خواب خیلی بدی دیدم-
 :با دستش ضربه ای به روی تخت زد
 بیا اینجا+
 .کنارش روی تخت نشستم
 نمیگی چه خوابی دیدی؟+
 :خوابم رابرایش تعریف کردم در اخر گفتم
 اهورا من میترسم-
 :تره ای از موهایم را به پشت گوشم هدایت کردوبا لحنی آرام بخش گفت
 .مگه نگفتم تا منو داری ترس رو یه چیز بیهوده فرض کن+



 !اخه-
 ..آخه بی اخه.. درضمن مگه نمیگن خواب زن چپه+
 :مغموم گفتم
 ..اما همیشه خوابای من عین واقعیته-
 :خنده ریزی کرد
 حا� تا مارو به کشB ندی دست بردار نیستیا+
 .لبخند محوی زدم
 :با خجالت گفتم
 ..چیزه اهورا..میشه-
 چی! چی میخوای؟-+
 :شرمسار گفتم
 میشه اینجا بخوابم، میترسم توی اتاقم تنهایی-
 .اره قربونت برم! چرا نشه،من روی کاناپه میخوابم توهم راحت بگیر بخواب+
 .چقدر خوب است کسی را داشته باشی که همه جوره درکت کند
 :در چشم هایش خیره شدم ولب زدم
 ……چه خوبه که دارمت-
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 :باصدا زدن های مکرر اهورا،با استیصال چشم هایم را نیمه باز کردم، با خوابالودگی گفتم
 .چی شده! +بلند شو گلی مثل این کنکور داریا-
اسم کنکور را که شنیدم مانند فنر به پایین تخت پریدم وبا حالت دو به سمت در رفتم. در را که باز کردم سینه به سینه خاله شدم،
 :رنگ از رخم پرید. با تته وپته گفتم
 چیزه خاله.. اومم....اومدم اهورا رو بیدار کنم باید منو ببره سالن کنکور-
 :لبخند مشکوکی زد
 باشه عزیزم منم اومدم بیدارتون کنم+
 ....مرسی*زیر لب گفتم وبی وفقه خودم را به اتاقم رساندم*
با عجله کار هایم را در ده دقیقه انجام دادم ومداد وپاکنم را در کوله م گذاشتم وبعد از خداحافظی با عمو وخاله راهیی سالن
 ...کنکور شدیم
 .بعد از نیم ساعت جلوی سالن بزرگ کنکور توقف کرد. نمیدانم چرا اینقدر ریلکس بودم اصN انگار نه انگار کنکور داشتم
 :اهورابه سمتم چرخید وبه در تکیه داد
 استرس که نداری؟+
اهورا باورت میشه تاحا� ریلکس تر از امروز نبودم +بهتر عزیزم. زیاد به خودتم فشار نیار هرچی بلدی بزن،اونایی رو هم که بلد-
 نیسی رهاشون کن
 باشه.. مرسی عزیزم-
 لبخندی زدم ودستگیر در را کشیدم واز ماشین



 .....پیاده شدم،دستی برایش تکان و وارد حیاط سالن شدم
قدم اولم را در حیاط نگذاشته، یکی از پشت محکم مرا در اغوشش گرفت و شروع به بوسیدنم کرد.از بوی عطرش خوب
شناختمش.دست هایش را به دورم باز کردم و به سمتش برگشتم، بادیدن صورت اشکی نگار در اغوش فشردمش واز دل تنگی
 .چشم هایم شروع به باریدن کردن
 !دلناز قربونت بره خوبی اجی قشنگم-
 :میان گریه گفت
 ..خیلی بدی دلناز میدونی چقد دلتنگت بودم-
 .متوجه نگاه های سنگین کسانی که اطرافمان بودن،شدم
 :از خودم جدایش کردم وگفتم
 منم دلم برات تنگ شده بود، ولی بخدا یه مشکل بزرگی برام پیش اومده نتونستم بیام پیشت-
 :نگران پرسید
 چی چیشده؟ میدونی نریمان چقدر نگرانت بود. -چقد به کنکور مونده؟+
 سی مین+
 :دستش را گرفتم
 .بیا بریم روی نیمکته برات توضیح میدن-

 .هر دو روی نیمکت زیر درخت چنار نشستیم
 خب.. خب زودی بگو+
 تک خنده ای کردم و همه چیز را مو به
 .مو برایش تعریف کردم، حتی خواستگاری کردن اهورا

 : نگار سخت در فکر فرو رفت. دستی جلوی صورتش تکB دادم
 !نگار..کجایی-
 :به خودش آمد
 !ها با منی+
 .اره تو فکری-
 .اره...یعنی واقعا ا�ن تو نامزد اهورایی واو میگه عاشقته+
 :ترسیده گفتم
 !اره چطور-
 :یک ضربه آروی بر سرم زدو گفت
 خری دیگه...ترس ات برای چیه.. بابا اون که از+
 اولم با داداش هم دست نبوده هیچ کینه ای هم نسبت به تو به دل نداشته، خب همین باعث شده عاشقت بشه
 :مستاصل گفتم
 نمیدونم شاید تو درست بگی-
بروبابا چند روز دیگه عروس میشه میگه شاید تو درست میگی، وقتی قبول کردی خب یعنی بهش اعتماد داشتی دیگه.. باورش+
 .داشتی
 :با لبخند سری تکان دادم که گفت



 :کوفت نخند.. بگو این داداش اهورا زن نمیخواد اخمی کردموبا انزجار گفتم+
 .بخدا یه تار مویی گندیده تو می ارزه به صدتای اون عوضی
 :متفکر گفت
 ..نمیدونم چرا حس میکنم اسم هوروش به گوشم خیلی اشناست+
 :حیرت زده گفتم
 یعنی میشناسیش؟-
 !هرچی فکر میکنم چیزی به ذهنم نمیرسه،اصN ولش کن. یه چیز بگم ناراحت نمیشی+
 :سری به نشانه منفی تکان دادم که ادامه داد
 این حرف هایی که هوروش درمورد مادر خدابیامرزد زده از کسی هم راست دروغش رو هم پرسیدی؟ +
 :غم زده گفتم
از بابا که عمرا نمیپرسم،فکر نکنم عمو چیزی بهش گفته باشه...از خاله هم که پرسیدم گفت اینجور که هوروش میگه نیست؛اما-
 چرا نمیخوان حقیقت رو بگن نمیدونم
اوهوم..خیلی خوب تو خودتت رو نگران نکن،یکی مثل اقا اهورا داری که مثل کوه پشتته...واقعا مرد خوبیه تو که نبودی دربه در+
 .دنبالت میگشت بدبخت
 :حرفی نزدم وبه روبروم خیره شدم که نگار گفت
 .بیار بریم داره شروع میشه.. برخواستیم وباهم به سمت سالن کنکور رفتیم+
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اهورا* بعد از رساندن دلناز،مسیر اپارتمان خودم را پیش گرفتم....تصمیم داشتم هرچه زودتر دلناز را زن شرعی وقانونی خودم
 …کنم،اینجور احتمال مشکNت وخطراتی که هوروش ممکن بود یا میخواست برای دلناز به وجود بیاره کمتر میشد
ماشین را جلوی درب آپارتمان پارک کردم ووارد اپارتمان شدم. حوصله منتظر ماندن آسانسور را نداشتم بی خیال دوتا یکی از
 پله
 .ها با� رفتم. درخانه را با چرخاندن کلید باز کردم؛اما با صحنه ای که روبرو شدم،یکه خوردم
آپارتمانم داغون شده بود،هر کدام ازوسایل ها گوشه ای افتاده بودن.خودم را با دو به اتاق خوابم رساندم، اتاق خوابم هم مانند
اتاق های دیگر به هم ریخته شده بود.نگاهم به گاو صندوق گوشه اتاقم افتاد،در گاوصندوق باز بودوخبری از مدارکهایم نبود؛اما
 ...پول هایم سرجایشان بود
حدس زدن اینکه کار چه کسی است،کار خیلی سختی نبود، اما برام جایی تعجب داشت که پاسپورت وکارت های شناسایی من
 .به چه دردش میخورد
 :گوشی ام را از جیبم بیرون اوردم وشماره پدر را گرفتم،به یک بوق نخورده جواب داد
 جانم اهورا+
 :تمام داستان را برایش تعریف کردم،درنهایت پدر گفت
 .نقشه های شومی توی سر این پسره،باید هرچه زودتر قال قضیه رو بکنی+
 .اره نظر خودم هم همینه....بابا من باید قطع کنم-
+Nباشه فع . 
بعد از صحبت کردن با پدرم گوشی را روی تخت انداختم وبدون انکه کفش هایم را از پایم دربیاورم خودم را روی تخت رها کردم



 .ودست هایم را برحسب عادتم زیر سرم قرار دادم وبه سقف زل زدم
هوروش با این کارهایش میخواهد به کجا برسد!میخواهد چه را نشان بدهد!نمی دانم مادر چرا دارد بیشتر از این هوروش را
عصبی وداغون میکند، او که از وضعیت روحی هوروش باخبر هست..به جای آنکه آتش خشم او را خاموش کند بعکس دارد هیزم
 آتشش را بیشتر میکند... با به یاد اوردن اینکه دلناز گوشی موبایل همراه خود ندارد سریع از
 .جایم برخواستم وروی تخت نشستم ...شماره دوستش نگار را گرفتم؛اما جوابی نداد
 ....فوری از جایم برخواستم واز خانه بیرون زدم و با سرعت بسوی محل برگزاری کنکورش رفتم
 *دلناز*
 .بعداز چهار ساعت بNخره از بند اسارت کنکور راهی پیدا کردم وهمراه نگار از سالن خارج شدم
 :نگار پرسید
 چطور بود؟خوب دادی؟+
 :پوفی کشیدم
 .هی بدک نبود..با این اوضاعی که من دارم همین که تونستم بیام اینجا خودش جای شکرش باقیه-
 بی خیال باش وبهش فکر نکن..بزن بریم دوری بخوریم حال اهوات عوض بشه+
 :ترسان گفتم
 ..وای نه اهورا گفته فعN نباید باغیر از خودش جایی برم-
 خب حداقل بیا برسونمت+
 :چپکی نگاهشکردم که گفت
 نزن بابا گرفتم+
 :دست دراز کردم
 .اون گوشیت رو بده، یه تماسی با اهورا بگیرن-
 مگه گوشی نیوردی؟+
 :با حرص توپیدم
 نگار_
 بیا بیا+
 :گوشی را از دستش کشیدم وشماره اهورا را گرفتم،بعد ازخوردن چند بوق صدای مردانه اش در گوشم پیچید
 سNم نگار خانم+
 :با لحنی در از ناز گفتم
 ..سNم اقـــــا-
 :با محبت گفت
 سNم نفس اهورا.. خسته نباشی+
 قربونت برم .چیزه میگم من تمومم بیا دنبالم-
 جلو در مدرسه ام+
 عه جدی خب اومدم-
 :تماس راقطع کردم وبه طرف نگار گرفتم پبا عجله گفتم
 نگاری من باید برم اهورا منتظرمه-
 :قدمی برداشتم که دستم را کشید
 وایسا ببینم..کجا! من چطور باید ببینمت؟+



 .سر سری ادرس خانه عمو را برایش گفتم وبا حالت دو از مدرسه خارج شدم و نفس زنان سوار شدم
 سNم مجدد-
 :اهورا لبخند خسته ای زد
 سNم به روی ماهت+
وبدون حرف اضافه ای ماشین را روشن کرد وراه افتاد.احساس میکردم اهورا ناراحت است سرم را برگرداندم وبه نیم رخش خیره
 :شدم
اهوراجانم احساس میکنم ناراحتی!اتفاقی افتاده؟ جوابی نگرفتم؛ انگار اینجا نبود وغرق در افکارش بود.دوباره صدایش زدم که-
 :به خودش امد وگیج ومنگ گفت
 جان !چیزی گفتی؟+
 میگم پکری..ناراحتی چیزی شده؟-
 نه عزیز اهورا.. همه چیز اوکیه+
خوب میدانستم چیزی شده است؛ اما اهورا  نمیخواهد من بدانم .او میخواست که من رانگران نکند؛اما نمیدانست که با این حرف
 ....نزدنش بیشتر مرا نگرانمیکند
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اهورا* بعد از رساندن دلناز،مسیر اپارتمان خودم را پیش گرفتم....تصمیم داشتم هرچه زودتر دلناز را زن شرعی وقانونی خودم
 …کنم،اینجور احتمال مشکNت وخطراتی که هوروش ممکن بود یا میخواست برای دلناز به وجود بیاره کمتر میشد
ماشین را جلوی درب آپارتمان پارک کردم ووارد اپارتمان شدم. حوصله منتظر ماندن آسانسور را نداشتم بی خیال دوتا یکی از
 پله
 .ها با� رفتم. درخانه را با چرخاندن کلید باز کردم؛اما با صحنه ای که روبرو شدم،یکه خوردم
آپارتمانم داغون شده بود،هر کدام ازوسایل ها گوشه ای افتاده بودن.خودم را با دو به اتاق خوابم رساندم، اتاق خوابم هم مانند
اتاق های دیگر به هم ریخته شده بود.نگاهم به گاو صندوق گوشه اتاقم افتاد،در گاوصندوق باز بودوخبری از مدارکهایم نبود؛اما
 ...پول هایم سرجایشان بود
حدس زدن اینکه کار چه کسی است،کار خیلی سختی نبود، اما برام جایی تعجب داشت که پاسپورت وکارت های شناسایی من
 .به چه دردش میخورد
 :گوشی ام را از جیبم بیرون اوردم وشماره پدر را گرفتم،به یک بوق نخورده جواب داد
 جانم اهورا+
 :تمام داستان را برایش تعریف کردم،درنهایت پدر گفت
 .نقشه های شومی توی سر این پسره،باید هرچه زودتر قال قضیه رو بکنی+
 .اره نظر خودم هم همینه....بابا من باید قطع کنم-
+Nباشه فع . 
بعد از صحبت کردن با پدرم گوشی را روی تخت انداختم وبدون انکه کفش هایم را از پایم دربیاورم خودم را روی تخت رها کردم
 .ودست هایم را برحسب عادتم زیر سرم قرار دادم وبه سقف زل زدم
هوروش با این کارهایش میخواهد به کجا برسد!میخواهد چه را نشان بدهد!نمی دانم مادر چرا دارد بیشتر از این هوروش را
عصبی وداغون میکند، او که از وضعیت روحی هوروش باخبر هست..به جای آنکه آتش خشم او را خاموش کند بعکس دارد هیزم
 آتشش را بیشتر میکند... با به یاد اوردن اینکه دلناز گوشی موبایل همراه خود ندارد سریع از
 .جایم برخواستم وروی تخت نشستم ...شماره دوستش نگار را گرفتم؛اما جوابی نداد



 ....فوری از جایم برخواستم واز خانه بیرون زدم و با سرعت بسوی محل برگزاری کنکورش رفتم
 *دلناز*
 .بعداز چهار ساعت بNخره از بند اسارت کنکور راهی پیدا کردم وهمراه نگار از سالن خارج شدم
 :نگار پرسید
 چطور بود؟خوب دادی؟+
 :پوفی کشیدم
 .هی بدک نبود..با این اوضاعی که من دارم همین که تونستم بیام اینجا خودش جای شکرش باقیه-
 بی خیال باش وبهش فکر نکن..بزن بریم دوری بخوریم حال اهوات عوض بشه+
 :ترسان گفتم
 ..وای نه اهورا گفته فعN نباید باغیر از خودش جایی برم-
 خب حداقل بیا برسونمت+
 :چپکی نگاهشکردم که گفت
 نزن بابا گرفتم+
 :دست دراز کردم
 .اون گوشیت رو بده، یه تماسی با اهورا بگیرن-
 مگه گوشی نیوردی؟+
 :با حرص توپیدم
 نگار_
 بیا بیا+
 :گوشی را از دستش کشیدم وشماره اهورا را گرفتم،بعد ازخوردن چند بوق صدای مردانه اش در گوشم پیچید
 سNم نگار خانم+
 :با لحنی در از ناز گفتم
 ..سNم اقـــــا-
 :با محبت گفت
 سNم نفس اهورا.. خسته نباشی+
 قربونت برم .چیزه میگم من تمومم بیا دنبالم-
 جلو در مدرسه ام+
 عه جدی خب اومدم-
 :تماس راقطع کردم وبه طرف نگار گرفتم پبا عجله گفتم
 نگاری من باید برم اهورا منتظرمه-
 :قدمی برداشتم که دستم را کشید
 وایسا ببینم..کجا! من چطور باید ببینمت؟+
 .سر سری ادرس خانه عمو را برایش گفتم وبا حالت دو از مدرسه خارج شدم و نفس زنان سوار شدم
 سNم مجدد-
 :اهورا لبخند خسته ای زد
 سNم به روی ماهت+
وبدون حرف اضافه ای ماشین را روشن کرد وراه افتاد.احساس میکردم اهورا ناراحت است سرم را برگرداندم وبه نیم رخش خیره



 :شدم
اهوراجانم احساس میکنم ناراحتی!اتفاقی افتاده؟ جوابی نگرفتم؛ انگار اینجا نبود وغرق در افکارش بود.دوباره صدایش زدم که-
 :به خودش امد وگیج ومنگ گفت
 جان !چیزی گفتی؟+
 میگم پکری..ناراحتی چیزی شده؟-
 نه عزیز اهورا.. همه چیز اوکیه+
خوب میدانستم چیزی شده است؛ اما اهورا  نمیخواهد من بدانم .او میخواست که من رانگران نکند؛اما نمیدانست که با این حرف
 ....نزدنش بیشتر مرا نگرانمیکند

 :جلوی عمارت توقف کرد وروبه من گفت
 ..دلنازم توبرو من برم جایی کار دارم، زودی بر میگردم با خبرای خوب+
 ..میدانستم خبرهای خوب را برای دلگرمی من میگوید
 :درجوابش گفتم
 ..من که میدونم یه چیزی شده نمی خوای بگی،ولی ایرادی نداره نگو-
 .با غیض در ماشین را باز کردم وبدون حرفی پیاده شدم

 *اهورا*
 .بعد از رفB دلناز، پوفی کشیدم وبه راهم ادامه دادم
 .دختر باهوشی بود واز حال گرفته من متوجه بد بودن اوضاع شد
 باید هرچه طور شده است ان مدارک های لعنتی را از هوروش پس بگیرم...من نمی دانم مدارک های مرا میخواهد چکار؟؟؟
یک آن نکاهم به آیینه روبه رویم افتاد، چند دقیقه یا شاید بهتر است بگویم چند ساعت است که ماشینی پشت سر من در حال
 .حرکت بود ومن نادان متوجه آن نشده بودم
 :زیر لب زمزمه کردم
 ..ا�ن حالیت میکنم-
دنده را جابه جا کردم وتمام قدرتم را روی پدال گاز خالی کردم وماشین را در کوچه بس کوچه ها انداختم.در کوچه ها مشغول
بازی دادنشان بودم که از شانس بد من به یه کوچه بن بست رسیدن. با عجله دنده عقب گرفتم که آن ماشین رسید وراهم را سد
 :کرد.از آیینه دیدم دو مرد هیکلی پیاده شدن
 اینا دیگه کین؟-
 :یکی از انان به شیشه ماشین زد واشاره کرد که شیشه را به پایین بکشم،شیشه را پایین کشیدم وگفتم
 .بفرمایین بامن امری دارید+
 :یکی از انان جواب داد
 لطف کن پیاده شو+
 :با اخم گفتم
 انوقت به چه دلیل؟؟-
همانطور که مشغول صبحت کردن باآنان بودم،تفنگم را که همیشه زیر صندلی قرار میدادم،بیرون کشیدم و آرام بدون کوچک ترین
توجه آن را کنار کمربندم گذاشتم وپیاده شدم؛اما همین که پیاده شده یکی از انان به سمتم حمله ور شد همین که خواستم تفنگم
 .…را بیرون بیاورم دستمالی روی دهانم قرار گرفت وسیاهی مطلق



 *دلناز
 :با اعصابی داغون وارد خانه شدم،خاله به پیشوازم آمد وبا لبخندهمیشگیش گفت
 !عزیز مادر کنکورت چطور بود+
 ..بی تفاوت گفتم:خوب بود
 :انگار متوجه ناراحتیم شد که گفت
 چیزی شده؟+
 نه چیز مهمی نیست،فقط عمو خونه است؟-
 اره عزیزم تو اتاق کارشه+
 .به سمت اتاق کارعمو رفتم وبعداز در زدن واجازه گرفB وارد اتاقش شدم
 !سNم عمو خوبید-
 :نگاهش را از برگه های روی میز گرفت
 سNم دخترم تو خوبی؟کنکور چطور بود+
 خوب بود.میگم عمو یه چیزی بگم قول میدین راستش رو بهم بگید-
 ..اره عزیز دلم+
 اول قول بدید-
 :تک خنده ای کرد وگفت
 جان عمو من اول باید بدونم تو میخوای چی بپرسی -چیز بدی نیست حا� قول میدی+
 :مستاصل گفت
 ..باشه قول میدم+
 .همه چیز را برایش تعریف کردم.. از اینکه رفتار اهورا با صبح زمین تا اسمان تفاوت داشت...از اینکه گرفته وپکر بود
 .عمو نگاه متفکرانه ای بهم انداخت،چشمانش داد میزد که میخواهدیک داستانی سر هم کند
 :برای همین سریع گفتم
 ..عمو لطفا راستش رو بهم بگید ،میدونم ا�ن میخوایید بگید اهورا درگیر این موضوعاتیه که توی این هفته اتفاق افتاده-
 :عینکش را در آورد واز پشت میزش برخاست.مادامای که به سمت من می آمدگفت
 ..اره دخترم یه مشکلی برای اهورا پیش اومده+
 :دل نگران گفتم
 !چی چه مشکلی عمو-
 از خونه اش سرقت شده وتمام کارت های شناساییش وپاسپورتش رو بردن+
 :با تعجب گفتم
 !یعنی چی؟؟کارت های شناسایی اهورا رو میخواسB چکار-
 :دستی روی شانه م گذاشت
 ما میدونیم کار کیه..حا� اهورا رفته که ازش پس+
 بگیره
 :کنجکاو گفتم
 خب کار کیه؟-
 :لبخندی زد



 :دیگه فوضولی موقوف....برو تو اتاقت تا اهورا برگرده یه کن این دست و ان دست کردم و در اخر گفتم+
 خب چیزه ..عمو میشه گوشیم رو بدین-
سری به نشانه مثبت تکان دادو به سمت میزش رفت و از کشویش موبایلم را بیرون کشید. با خوشحالی به سمتش رفتم و گوشی
 .…را از دستش برداشتم وبا گفB*مرسی*به اتاق خودم رفتم
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به پشت در تکیه دادم وشماره اهورا را گرفتم.دلم گواه بد میداد اهورا جواب نداد.. باردیگر موبایلش را گرفتم ،اما اینبار خاموش
 ...بود
 :با عجله از اتاق خارج شدم و بار دیگر به سمت اتاق عمو رفتم،وسراسیمه وارد شدم
 ..عمو گوشی اهورا خاموشه!جواب نمیده-
 :ترسیده گفت
 ..دختر ترکوندی منو ..خب حتما شارژش تموم شده+
 :نگران نالیدم
 .اخه مگه شما نگفتین رفته پیش اون دزدا..خب میترسم بNیی سرش بیارن-
 :با لحنی آرام بخش گفت
 من بهت اطمینان میدم هیچی نمیشه، حا� برو استراحت کن+
مانند افراد شکست خورده از اتاق خارج شدم .یک بار دیگر موبایلش را گرفتم: دستگاه مشترک مورد نیاز خاموش می
 :باشد.گوشی را روی تخت انداختم و عصبی توپیدم
 کوفت وخاموشه.. دردوخاموشه-
صدای خاله را از پایین شنیدم که مرا به خوردن ناهار دعوت میکرد، او هم چه دل خوشی داشت من در این وضعیت کوفت
میخوردم بهتر از ناهار بود. بدون توجه به صدا زدن هایش روی تخت دراز کشیدم وچشم هایم را روی هم گذاشتم که بNخره بعداز
 ....چندبار این پهلو آن پهلو شدن به خواب فرو رفتم

باصدای مکرر زنگ گوشی ام از خواب پریدم وسراسیمه به دنبالش گشتم، که دراخر زیر پتو پیدایش کردم.اسم اهورا روی صفحه
 :مانیتور خود نمایی میکرد،فوری جواب دادم
 جان دلناز!کجایی عزیزدلـــم؟-
 صدای مبهم پوزخندی را از انور خط شنیدم.ـــــــ
 ـــ اهورا؟

اگر اهورا رو زنده میخوای همین ا�ن با شناسنامه ات به ادرسی که برات میفرستم میایی،حتما تاکیدمیکنم بدون شناسنامت+
 ..نمیایی وگرنه اهورا پـــر
 :متعجب گفتم
 ــ وایسا ببینم تو کی هستی؟
 :با لحن خشنی گفت
 .بیایی اینجا خودتت متوجه میشی+

 آهنگ صدایش خیلی آشنا بود ولی حا� وقت فکر کردن نبود چون.....اره یادم آمد او....او



 :ترسان گفتم
 ــ توهوروشی درسته؟
 :خنده نفرت آمیزی کرد
 افرین دختر باهوش.. حا� که فهمیدی من کی هستم پس بهتره وقت رو تلف نکنی+
 ــ ازکجا معلوم داری راست میگی؟
 !!نه مثل اینکه واقعا باور نکردی خیلی خب.....بچها+
 .چند لحظه به سکوت گذشت وبا صدای فریادی که از سر درد بلند شد چشمهایم را به هم فشردم
 خیالت راحت شد+
 :ناباور گفتم
 تو....تو....اهورا رو دزدیدی-
اره خوشگلم وحا� اگر می خوای جسدشو تحویل نگیری زود بیا به جایی که میگم....درضمن کسی بو ببره دخل دوتاتون+
 …کندس
و صدای ممتد بوق بود که درگوشم زنگ میخورد. باورم نمی شد هوروش برادر خودش را دزدیده باشد،ادم چقدر میتوانست پست
 .باشد که حتی به برادر خودش هم رحم نکند
باصدای پیامک گوشی ام فوری برخواستم وازکمدم  کارت های شناساییم را برداشتم وبعد از اماده شدن بدون انکه کسی را
 .متوجه خودم کنم از خانه بیرون زدم وتا سر کوچه دویدم که دیگر توانی در پاهایم نماند
 ....سرخیابان اصلی فوری یک دربستی گرفتم وسوار شدم
 :سراسیمه رو به راننده گفتم
 ..اقای راننده تورو خدا زود برید-
 .باشه دخترم+
 :وجعبه دستمالی به طرفم گرفت
 .اول اشکات رو باز کن.. بعد بگو کجا برم+
 .اشک؟دستی به صورتم کشیدم ،صورتم غرق در اشک هایم بود وخودم متوجه نشده بودم
 .دستمال را از راننده گرفتم واشکهایم را پاک کردم
 ..نمی دونم باید بریم کجا-
 :محتوای پیامک هوروش را نشانش دادم که گفت
 ..دخترم راهش خیلی دوره+
 .اگر شما زحمتتون میشه با یه ماشین دیگه میرم-
 :ماشین را به حرکت در اورد
 .نه دخترم من پولم رو میگیرم،گفتم شاید ادرس غلط بهت دادن+
 :گریان گفتم
 ..نه درسته فقط شما یه کم تند تر برید-

 ....رنگاه مشکوکی از آیینه بهم انداخت ودوباره چشم هایش را به جاده روبه رویش دوخت
حدودا یک ساعت در راه بودیم، سرم را به پنچره ماشین تکیه دادم وبه این فکر میکردم که چرا باید هوروش اهورا را
 ....بدزدد....میخواهد با این کارهایش به کجا برسد
 (حرف اخرش را خوب به یاد داشتم (داغه این عشق رو به دلتون میزارم



 ....با به یاد اوردن این حرف،دل شوره ام چند برابر شد
 ..دخترم رسیدیم+
با صدای راننده به خودم آمدم وبه آن خانه نگریستم.ترس ودلشوره دست به دست هم داده بودن وحالم را دگرگون کردن؛ اما
بیشتر از ان نگران اهورا بودم.. فورا پول تاکسی را حساب کردم وپیاده شدم وبا ترس به خانه روبرویم که دست کمی از خرابه
 .نداشت،خیره شدم
گوشیم شروع به زنگ خوردن کردن،فوراً از کیفم بیرون آوردم. اسم اهورا را که روی صفحه موبایلم نمایان شد به امید آن که
 ....خودش باشد فورا جواب دادم
 !اهورا -
 ..نه مثل اینکه که تو هنوز باور نکردی اهورا پیش من گروگانه +
 .صدای نحث هوروش را که شنیدم *لعنتی*زیر لب گفتم
 :بدون حرف اضافه گفتم
 ....من ا�ن دقیقا جایی هستم که آدرس دادی، حا� باید چیکار کنم-
 ..معلومه که خیلی اهورا رو دوست داری +
 ..منم گفتم ا�ن باید چیکار کنم!باید بیام کجا -

 ..…تماس قطع شد وبعد از چند لحظه با باز شدن در دو مرد قوی هیکل بیرون آمدن
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 :از ترس دست و پایم شروع به لرزیدن کرد، یکی از آنان پوزخندزنان به طرفم آمد وخواست بازویم را بگیرید که غریدم
 دست به من زدی نزدیا-
 :نگاه کثیفی به من انداخت وبا لحن چندشی گفت
 .راه بیوفت اقا هیچ خوشش نمیاد منتظر بمونه مخصوصا اینکه مهمونش یه خانم خوشگله ای مثل تو باشه+
 :فوری سرم را برگرداندم وجیغ زدم
 فقط خفه شو اوکی-
عصبی نگاهم کردند،بدون توجه به آن ها به داخل خانه رفتم.....یکی از غول تشن ها جلویم ودیگری پشت سرم درحال حرکت
 ...بودن
 ....این ویرانه عجیب برایم آشنا بود.... احساسی میگفت من اینجا را یک جایی دیده ام...اما کجا؟؟؟نمی
 :با به یاد اوردن این خرابه در خوابم،ترسیده قدم هایم شمرده وآهسته تر شد، پشیمان از آمدنم در دل نالیدم
 ..قراره امروز چه بNیی سرمون بیاد،خدا داند-

 .با صدای نکره شان سر بلند کردم
 ..اقا اوردیمش+
 .هوروش درحالی که پشتش به ما بود،رویش را برگرداند و سیگار در دستش را زیر پایش له کرد
 .نزدیک تر آمد ونگاه تحقیرامیزی به سرتا پایم انداخت،نگاه م را به زمین دوختم،از نفرت،کینه در چشمانمش میترسیدم
 ..ببرینش پیش عشقش+
ترسیده سرم را بلند کردم وخودخواسته دنبال ان دو مرد رفتم. از چند اتاق که رد شدیم، در اخر به یک اتاق در بسته رسیدیم که در



 .را با یک حرکت باز کرد و مرا به شدتت در اتاق پرت کرد
با اصابت زانوهایم با سنگ ریزهای کف اتاق،سوزشی در زانوهایم احساس کردم. با شنیدن صدای ناله ای سر بلند کردم و وقتی
 ....صورت پراز خون اهورا را دیدم،قلبم تیری کشید که آه از نهادم برخواست.فورا از جایم بلند شدم وخودم را به او رساندم
 :صورت خونی اش را دردستم گرفتم وگریان گفتم
 ..دلناز دورت بگرده چه به روزت اوردن این بی مروتها، اینم برادره تو داری-
 :با صدای ضعیفی که به سختی شنیده میشدگفت
 .دلناز فورا از اینجا برو.. هوروش فکر های خوبی توی سرش نیست+
 :لب باز کردم حرفی برنم، که صدای منفور هوروش در اتاق پیچید
 ....دیگه برای برگشت دیره برادر من+

 :عصبی به سمتش برگشتم وچند قدمی نزدیکش شدم.جیغی کشیدم
 .....عوضی پست فطرت این چه بNیی به سرش اوردی....به توهم میگن برادر توکه دست کفتارهارو-
با سیلی که به صورتم خورد،حرف در دهانم ماند.دستم را روی صورت گر گرفته م گذاشتم وناباور به او زل زدم که صدای فریاد
 :اهورا بلند شد
 ...نزنش کثافت عوضی ..مردی بیا دستم رو باز کن تا حالیت کنم معتاد مفنگی-
 .هوروش همین که این حرف ها را شنید مانند یک گرگ گرسنه به سویش حمله ور شد واهورا را به زیر مشت ولگد هایش گرفت
 ...زجه میزدم و التماسش میکردم
 ...هوروش ولش کن... توروخدا کشتیش..اهورام رو ول کن ....جون عزیزت ولش کن-

بازو هایش را گرفته بودم والتماسش میکردم...دونفر از آن غول تشن ها به زور مرا از آن جا دور کردن...دیگر جانی در بدنم
 ....نمانده بود...گریه میکردم، زجه میردم؛اما اشکی از چشمم نمیچکید
 ...هوروش انقدر اهورا را کتک زد تا اینکه خسته شد وکنار کشید
 :فورا بلند شدم وبه سمت اهورای بی جانم دویدم.صورتش غرق خون بود سرش را روی پاهایم گذاشتم وبا گریه گفتم
 عزیز من .... اهورای من چشمات رو باز کن-
 :اما همچنان چشمایش بسته بود، رو به هوروش زجه زنان گفتم
 ..دلت خنک شد زدی کشتیش-
 :با بی رحمی گفت
 به درک+
 :دستی به صورت اهورا کشیدم
 ..اهورا....اهورا....جان دلنازچشمات رو باز کن....ببین حالم بده چشمات رو باز کن-
 :ناله ای زیر لب کرد و خیلی گنگ حرفی رازیر لب زمزمه کرد، گوشم را به لبانش نزدیک کردم
 ...دلناز برو.. جان مادرت برو+
 :گریان گفتم
 ....بی تو کجا برم-
با فریادی که هوروش زد از ترس تکانی خوردم .سر برگردانندم وبه هوروش زل زدم.درحالی که یقه مرد کت وشلوار پوشی را گرفته
 :بود، داد میزد
 ...یا کاری که گفتم رو انجام میدی یا همین جا خونت رو میریزم+



 :آن مرد که داشت از ترس سکته میکرد با تته پته گفت
 با...شه...با....شه انجـ....ام میدم+
 :رهایش کرد وزمزمه وار گفت
 خوبه+
 ....گیج ومنگ به هوروش وکارایش نگاه میکردم نمیتوانستم درک کنم که از این کارها چه منظوری دارد
 .....سربرگردانندم وبه اهورا نگاهیی انداختم؛ اما انگار او هم حال وروزش بدتر از من بود
با صدای ریخته شدن چیزی روی زمین،بار دیگر سرم را به سمت صدا برگردانندم ودرکمال تعجب دیدم هوروش تمام وسایل در
 .کیف م را روی زمین خالی کردت وشناسنامه ام را در دستش گرفته است
فکری که یک آن به سراغم آمد رنگ باختم....ملتمس به اهورا خیره شدم... بیچاره دیگر جانی در بدن نداشت که بخواهد از من
دفاع کند، خودم می بایست از خودم دفاع میکردم. دستی به زانویم زدم وبرخاستم. با تمام شجاعتی که در خودم سراغ داشتم به
 :طرف هوروش رفتم وبا صدای لرزانی که سعی در پنهان کردنش داشتم گفتم
 منظورت از این کارا چیه؟؟شناسنامه من رو میخوایی چکار؟-
 .با سر انگشتانش فشاری به قفسه سینه ام وارد کرد ومرا به عقب هل داد،نتوانستم تعادل خود را حفظ کنم ونقش بر زمین شدم
 : جیغ زدم
 ..هویـــــــی با توام-
 :پوزخندی زد
 ..گفته بودم داغ این عشق رو به دلتون میزارم+
 :نفس عصبی م را بیرون فرستادم و از جاییم برخواستم.با نفرت در چشم هایش زل زدم
ندیده بود مرد این همه عقده ای...میخوای چی رو ثابت کنی....تف به شرفت که برای یه چیزی که حتی راست ودروغش مشخص-
 ....نیست اون بNهارو سر برادرت اوردی
و به اهورا اشاره کردم... ادامه دادم:می خوایی من رو بکشی بکش...میخوای برادرت رو بکشی بکش؛اما یادتت باشه عذاب
 ...وجدان خودتت رو هیچ وقت نمیتونی بکشی..هیچ وقت
نگاه خمارش را در چشم هایم دوخته بود.قدم قدم وبا طمانینه به سمتم آمد ودر یک میلی متری من طوری که نفس های گرمش به
 .صورتم میخورد، ایستاد
اره تو درست میگی من عقده ای ام؛ اما من واسه نابود کردن کسی که زندگیم رو نابود کرده هیچ وقت عذاب وجدان نمیگیرم..+
هیچ وقت....در ضمن نه تورو میکشم نه برادر بی عقلم رو ....ولی به جاش براتون خواب هایی دیدم که دوتاتون، صدالبته بیشتر
 ...تو
 :سرش را به گوشم نزدیک کرد
 .....آرزوی مرگ کنین +
بعد از گفB حرف هایش، با فریادی زیر گوش م یکی از نوچه هایش را صدا زد که از ترس تکانی خوردم وچشم های را بهم
 …فشردم
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چرا �ل شدم! چرا حتی نتوانستم جواب حرف های بی منطقش رابدهم...بیشتر ازخودم به فکر اهورا بودم چون میدانستم
کوچکترین مقاومتی از طرف من، دق و دلیش را به سر او خالی میکند.... نگاهیی به اهورا انداختم چشم هایش بسته بود.... انگار
راهـــی جز تسلیم در برابر خواسته هوروش نداشتم. دلم طاقت نیاورد و خودم را به او رساندم،سرش را روی پاهایم گذاشتم وآرام



 :زمزمه کردم
می دونم نامردیه...میدونم وقتی به هوش بیای میگی باید مقاومت میکردم...اره میتونستم مقاومت کنم؛اما در ازاش باید تو رو هم-
 از دست میدادم...ا�نش هم از دستت دادمت؛ اما از دست دادن اینجوری بهتره تا
 ...اینکه دیگه نخوام ببینمت.. اهورا خیلی خوشحالم که ا�ن بی هوشی حداقل تو دیگه شاهد خورد شدنم نیستی
 ..بهوشش بیارید+
 .با صدای هوروش با وحشت به او نوچه هایش چشم دوختم،دونفر از غول تشن هایش به طرف من واهورا آمدند
 :یکی از آن ها خواست مرا از زمین بلند کند که عصبی غریدم
 .. دست نجست رو به من نزن خودم پا میشم -
نگاهیی به هوروش انداخت نمیدانم عکس العملش چه بود که بدون حرف کنار کشید... آرام کیف ام را زیر سر اهورا گذاشتم واز
 ....جایم برخواستم ،ان دومرد با بی رحمی اهورای زخمی مرا از جایش بلند کردن وروی صندلی نشاندن
 :دل ازرده فریاد زدم
 ....هـــو…آروم چرا شماها اینقدر گاوید-
 :پوزخندی زدم وادامه دادم
 البته همچین هم عجیب نیست،کمال همنشینی با با ریس بزرگوارتونه که بهتون اثر کرده-
باسیلی که به صورتم خورد باعث شد به شدتت سرم برگردد ،مزه شوری خون را توی دهانم حس کردم با تنفر نگاه م را بلند
 .کردوبی پروا در چشم های وحشی هوروش زل زدم
 ....قسم میخورم انتقام تک تک این ثانیه ها رو ازت بگیرم-
 :پوزخندی زد
 ..حرفای گنده تر از دهنت میزنی....از مادر نزاییده کسی به هوروش دوران بگه با� چشمات ابروهه+
 :و خطاب به یکی از نوچه هاش گفت
 ...زود به هوشش بیارید وتو+
 ..رو به یکی دیگر از نوچه هایش
 برو اون مردک رو بیار+
 چشم اقا+
یکی از آنان با سطلی پر از آب به سویمان آمد وتمام سطل آب را را با شدتت روی صورت اهورا خالی کرد... خالی شدن سطل
 :آب همانا جیغ زدن من وداد دلخراش اهورا که فریاد زد
 ..دلناز+
به سختی ارنجم را از دست آدما هایش کشیدم وخودم را به اهورا رساندم،دسپاچه با دستهایم آب های روی صورتش را پاک
کردم.بی مروت ها آب یخ رویش ریخته بودن.درحال خشک کردن آب های روی صورتش بودم که چشمم در چشم هایش بی جانش
 .گره خورد،نگاهش پر از سوال های بود که توان جواب دادن به هیچ کدامشان را نداشتم
 !سکوت بینمان را شکستم وبا آهنگی لرازان لب زدم: -اهورا
 :با صدای ضعیفی که به سختی از دهانش خارج میشد گفت
دلناز میدونم چه نقشه ای توی سر این روانیه،اینم میدونم که تو به خاطر نجات جون من، اینکه هوروش بNیی سرمن+
 ....نیاره،میخوای به حرف اون عمل کنی؛ اما این رو بدون که اگر از دستت بدم خودم رو همینجا حلق اویز میکنم
 .انگشت اشاره ام را به معنی سکوت روی بینی ش گذاشتم
هیس قرار نیست اتفاقی بیوفته مطمعن باش...ما باهم از این جامیریم بیرون... نه قراره بNیی سر تو بیاد ونه قراره من به حرف-
 .…کسیگوش کنم...من زیر بار حرف زور نمیرم
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از هیچ یک از حرف های خودم مطمعن نبودم، حتی از یک لحظه بعد خودم هم خبر نداشتم؛ اما مجبور بودم این حرف ها را برای
 :آرام کردن خیال او بزنم.با پوزخندی که زد موشکافانه بهش زل زدم که گفت
انگار هنوزهوروش رو نشناختی...نگاهیی به من وخودتت بنداز، ببین با من که برادرشم چکار کرده!هوروش مریضه.. معتاده این+
 ...کاراش دست خودش نیست ؛اگر بزنه کسی روهم بکشه ککشم نمی گزه
 :وبعد با نگاه غمگینی وادامه داد
 ..ای کاش نمیومدی دلناز.. ای کاش+
 .لب باز کردم حرفی بزنم که با صدای یکی از نوچه هایش، حرف در دهانم ماند
 …اقا اوردیمش+
 .به همان مرد کت وشلوار پوشی که از ترس رنگش مانند گچ دیوار سفید شده بود،خیره شدم
 :هوروش رو به آن مرد گفت
 . خوبه.. زودتر کارت شروع کن+
 :آن مرد ترسان با تته پته گفت
 چ....ه چه کاری؟+
 :هوروش عصبی فریادی زد
 …باید چند بار حرفی رو به تو گفت مرتیکه+
 ..اخ...اخه ب....بدون اجا....زه پدر دخ...تر نمیشه+
 :هوروش پوزخند زنان گفت
 !مگه مطلقه ها به اجازه دوباره پدر هم نیاز دارند+
 :آن مرد که حدسش را زده بودم عاقد باشد سوالی رو به من پرسید
 !مطلقه ای دخترم+

مطلقه..مطلقه…این کلمه مانند پتکی بر سرم میکوبید ودل ازرده م را خونین جگر میکرد.منی که فقط برای دل خوش کردن پدر
بزرگ پیرم،به خواست خودم به عقد پسر عمم در آمدم،عقدی که فقط ناممان در شناسنامه هم بود نه بیشتر،زن و شوهری مان فقط
به همان شناسنامه وسند ازدواج مان ختم میشد واو انقدر مرد بود که بعد از رفB پدر بزرگم مرا اجبار به زندگی سوری نکرد و
عقد بینمان را باطل کرد;اما هیچ گاه ان زمان فکرش را هم نمیکردم که بعد ها منه ١٨ساله را مطلقه بخوانند،مطلقه ای که فقط
پیمانش در همان شناسنامه بوده است،مطلقه بودن گناه نیست،زشت نیست؛اما نگاه همین آدم هاست که باعث دل ازردنت میشود.
 .با صدای منزجر هوروش به خودم آمد
 ..نیاز نیست از این بپرسی که،شناسنامه اش رو ببینی متوجه میشی+
 :با غم به او خیره شدم،عاقد که نگاه غم دارم را که دید شاکی رو هوروش گفت
 .مطلقه هست که هست،همین فردا پدرش شاکیمون میشه که دختر من رو به اجبار عقد کردن+

 .هوروش با قدم های سریع خود را به عاقد رساند واسلح ش را روی سر آن قرار داد
 نه مثل اینکه باید یه تیر توی اون کله پوچت خالی کنم+
 :عاقد به یکباره شجاعت کNمش را باخت و رنگ باخته گفت
 .....نه نه ان....جام میدم فقط شناسنامه+



 .هوروش نگذاشت حرفش تمام شود و دوتا شناسنامه رابه طرف آن پرتاب کرد که باعث شد روی زمین بیوفتد
 :مادامی که عاقد شناسنامه ها را از زمین بر می داشت هوروش خطاب به او گفت
 !حواست باشه که چی بهت گفتم؛یادتت نره که چی باید بخونی+

هاج و واج نگاه م میان شناسنامه ها وان مرد درحال گردش بود.احساس پوچی میکردم،حس کسی را داشتم هرلحظه میخواهند
 ...از یک بلندی به پایین پرتم ک�
نگاه عاجزانه ای به اهورا انداختم،وقتی حال زارش را دیدم در دل پوزخندی به خود زدم، او با دستای بسته وحالی که بدتر از حال
 من است میتوانست چکار کند؟
 :اهورا با دیدن حال خراب من گفت
 ..دلناز مقاومت کن....کاری که هوروش میخواد رو به هیچ وجه انجام نمیدی+
 :با بغض خفه کننده ای لب زدم
 ...اما تو
 !اگر تیر بارونمم کردباید مقاومت کنی باید...فهمیدی +
 ....حتی دیگر توان آن را نداشتم که زبان بچرخانم،فقط توانستم سرم را به معنی باشه تکان بدهم
 ..با صدای هوروش که اهورا را خطاب خود قرار داده بود سرم را با� اوردم
سرت رو با� بگیر اهورا....ببین وقتی داداشت یه حرفی رو که میزنه چطور عملیش میکنه.حا� هم ببین که چطور در یک صدم+
 ..ثانیه راحت نامزدتت رو از دست میدی
نگاهی به اهورا انداختم، سرش را پایین انداخته بود انگار او هم میدانست که اینجا دیگر اخر کار است... از لرزش شانه هایش
 :متوجه چشم های گریانش شدم دلم طاقت نیاوردوجلوی پایش زانو زدم.با هق هق گفتم
 ..من دور دلت بگردم، گریه نکن جان دلناز...مرد که گریه نمیکنه،من به خاطر تو تا خود جهنم هم میرم...گریه نکن+
 ...سرش را با� اورد، چشمانش کاسه خون بود،خوب میدانستم که ا�ن چه می کشد
 :با غم نالید
 ...دلناز
 جان دلناز.. جونم بگو-
 خواست حرفی بزند که عاقد شروع به خواندن
خطبه کرد.... ناباور سرم را برگردانندم وبه عاقد زل زدم که چشمانی بسته درحال خواندن بود وهوروش هم درحالی که پشت به آن
 .نشسته بود وبا لبخند عمیقی از صمیم قلبش ،کام های محکمی از سیگارش می گرفت
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پریشان حال روی زمین نشستم. از درد زخم دلم به زمین چنگ زدم وخاک های در مشتم را فشردم.فریاد وگریه های اهورا دلم را
 .شرعه شرعه میکرد.هزار باز خودم را لعنت میگردم که چرا بی خبر از کسی به اینجا آمدم
 !دخترم+
 :با صدای عاقد نگاه گریانم را بلند کردم وبه اوزل زدم.با دیدن چهره وا رفته من،نگران پرسید
 جوابت چیه؟+
 :سرم را برگرداندم وبه اهورا نگاهی انداختم.ملتمس زمزمه کردم
 ..بلندشو..بلند شو و من رو از اینجا ببر-
 .سر به زیر افکنده بودوجوابی نمیداد.برخواستم و یقه لباسش را گرفتم



بلندشو دیگه..مگه نمیگفتی عاشقمی! بلندشو نزار بدبخت بشم،مگه نمیگفتی دیگه نمیزارم چشمات اشکی بشه....اهورا بلندشو،+
 تورو جان من بلندشو +خفه شو
با دادی که هوروش زد به رویش برگشتم،حال طبیعی نداشتم، دیوانه وار با قدم های بلند خودم را به او رساندم.دوست نداشتم
 :غرورم را پیش این کوه غرور خورد کنم...تمام شجاعتم را در چشمان وکNمم ریختم وگفتم
اصN تو کی هستی که من باید باب میل تو رفتار کنم!فکر کردی یه اسلحه گرفتی دستت میتونی هرکاری خواستی انجام-
 بدی....نه جانم تا اینجا
 اومدم به خاطر اهورا.. از این به بعدش رودیگه نمیزارم بدبختم کنی فهمیدی؟
 .....حرفایم که تمام شد،قهقه ای سر داد که خنده اش بیشتر شبیه صدای هیو� بود نه انسان
 :با لودگی گفت
 ..فیلم بازیت تموم شد بچه!خواهش میکنم ازتون حا� جواب بله رو بدین+
 :با نفرت گفتم
 ..به همین خیال باش-
 .خشمگین در چشم هایم خیره شد
 .. پس وایسا تماشا کن+
 :با قدم های بلند خودش را به اهورا رساند و اسلحه اش را روی شقیقه های اوقرار داد وبا نیشخندی گفت
 .....خب دیگه انتخاب با خودته+
 :مات ومبهوت گفتم
 !تو این کارو نمیکنی-
 :با همان نیشخند منزجرش گفت
 ..امتحانش ضرری نداره+
 :با صدای نسبتا بلند گفتم
 ..چی میگی تو!اهورا برادرته-
 :خنثی گفت
 هرکی میخواد باشه،من برای انجام خواسته ام هرچیزی که جلوی راهم باشه نابود میکنم+

 :اهورا مضطرب گفت
 :دلناز به حرفش گوش نکن ،نمیتونه کاری کنه هوروش گفت+
 .خیلی بزرگی کردم خواستم خودتت رضایت بدی، زودتر قال قضیه رو بکن تا بدتر نشده+
 :لجوج دست به سینه گفتم
 فکر کنم چندقیقه پیش بهت گفتم کاری که میخوای رو انجام نمیدم-
 :هوروش عصبی غرید
 خیلی خب خودتت خواستی.تا سه میشمارم؛اگر+
 ...بله رو دادی که دادی،در غیر این صورت اهورا َپر... یک
دست وپاهایم را گم کردم، نمیدانستم چکاری درست است،چه کاری غلط.اهورا میگفت نمیزد؛اما از این حیوان صفت همه چیز
 .برمی آمد
 ...دو+
 نگاهی به اهورا انداختم،او هم رنگ باخته بود؛ اما باز هم با تکان دادن سرش میگفت که چیزی نگویم. +دونیم



نگاهی به عاقد ونگاه دیگری به هوروش انداختم که بی خیال درحال شمردن بودو کلتش را از روی شقیقه های اهورا یه سانت [ ] -
 :تکان نمیداد.... تهدید وار گفت
 ..وقتت تمومه خانوم خانوما+ [ ] -
 : بی پروا در چشمانش زل زدم وگفتم
 ...جواب من همونه که همونه ..نه نه نه-
 .ورویم را برگرداندم
 ..خیلی خب خودتت خواستی “سه” ویک آن صدای شلیک گوش خراشی در خرابه پیچید+
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ترسان ولرزان چشمانم را روی هم فشردم ودست م را روی قلبم گذاشتم.قلبم کوبنده میکوبید،تمام بدنم به یکباره یخ بست؛ انگار
خونی در رگهایم وجود نداشت.چشم باز کردم؛اما توان برگشB نداشتم.به عاقد نگاهی انداختم،اوهم ماتش برده بود،گریه ام
 ....گرفت...اهورای من به خاطر لجبازی من
 :نتوانستم حرف م را کامل بگویم،زیر لب زمزمه کردم
 ..خدایا خودتت کمکم کن-

 آخخ+
با صدای اخ گفB اهورا فورا برگشتم،اشک هایم را با پشت دست م پاک کردم و با دیدن چشم های بازش جان دوباره ای
گرفتم.دورش غرق در خون بود،نامرد تیر را به پاییش شلیک کرده بود...خودم را به او رساندم و مادامی که شالم را به دور پایش
 :میبستم گریان گفتم
 ...دیدی گفتم شلیک میکنه دیدی-
 :از درد نالید
 آی......دلناز+
 هیس حرف نزن داره ازت خونه میره،باید برسونمت بیمارستان-
 :صدای نحث آن ملعون بلند شد
 تا اون برگه کوفتی رو امضا نکردی ازبیمارستان خبری نیست+
 :جیغ کشیدم
 عوضی داره میمره-
 :او هم متقابN فریاد کشید
 به درک.. اگر اون برگه رو امضا نکردی ایندفعه توی قلبش میزنم فهمیدی+
 :با هق هق گفتم
 تورو..توروخدا..اهورارو..بب..ببربیمارستان،منکه اینجام-
به من وسپس به عاقد نگاهی انداخت،باقدم هایی بلند به طرفش رفت وکاغذی از دست اوکشید و به طرف من انداخت. با
 :چشمانی گریان بهش زل زدم که داد زد
 ....بگیر وامضا کن؛ البته اگر میخوای اهورا زنده بمونه+
با ترس ولرز ان تیکه کاغذ را از زمین کندم...نیازی به خواندش نبود،از محتوای درون آن کامN اگاه بودم.این تکه کاغذ گواهی
 !!!مرگ من بود،گواهی مرگ روحم...غرورم...زندگیم وعشقم
دوتا راه بیشتر نداشتم یا امضای این برگه کوفتی درازای زنده ماندن اهورا وسیاه بخت شدنم یا پاره کردن این برگ واز دست



 ..دادن اهورایم
وقتی برای تصمیم گرفB نداشتم، نگاهی به اهورا انداختم که داشت خون زیادی از دست میداد وسپس به هوروش چشم دوختم
 .که خیلی ریلکس مشغول سیگارش کشیدنش بود
 :در دل نالیدم
 .ادم چقدر میتواند پست وسنگدل باشد که حتی به برادر خودش هم رحم نکند-
بعد از امضای این برگ، رسما… شرعاو قانونا به عقد دائمیش در می آمدم واینجا بود که تازه وارد یک مسیر پر پیچ وخم از عذاب
 .هایی یک حیوان صفت میشدم
 :تصمیمم را گرفته بودم، تصمیمی برای کل زندگیم دریک لحظه ...نگاه دیگری به اهورا انداختم وبا حسرت زمزمه کردم
 ..فقط به خاطر تو عزیزم-
 ....وامضایم را پای آن برگ نشاندم
 .حا� من زن رسمی هوروش بودم و این یعنی من از این ساعت ،از این لحظه سیاه بخترین زن دنیا میشدم
 :اشک هایم را پاک کردم وسرم را با� گرفتم، چشم در چشم اهورا شدم ارام لب زد
 ..دلناز چکار کردی+
 ..کاری که از اول باید میکردم تا تو به این روز نیوفتی-
 :ناگهان فریادی سر داد
 ...چرا این کارو کردی؟؟مگه نگفتم اگر مردم هم این کارو نکن؟دلناز تو چکار کردی؟چرا دارین با من این کارو میکنین+
 :درحالی که سعی در آرام کردنش داشتم گریه کنان گفتم
 تو رو خدا آروم باش،داره از پات خون میره...بزار ا�ن میرسونتت بیمارستان-
 ....بزار خون بره به درک ،بزار بمیرم به درک.دلناز ..دلناز ..دلناز دارم دیونه میشم+
 :از گریه زیاد دیگر جانب در بدنم نمانده بود.بی رمق گفتم
اینجور نگو اهورا ..اینجور نگو،خودم داغون تر از توهم؛اما اگر بNیی سر تو میومد من هیچ وقت خودم رو نمیبخشیدم.من-
 ... پشیمون نیستم از این کارم، برای نجات تو هرکاری میکردم
 :بغض آلود وبا چشمانی خون آلود گفت
 دلناز من بی تو چه کنم؟+
 :لبخندی تلخی زدم
 ..زندگی..زندگی کن،هم به جای خودتت هم به جای من،که دیگه دلنازت از این لحظه به بعد هرگز روی خوش زندگی رو نمیبینه-
 :کنترلش را از دست داد ،خشمگین غرید
 دلناز چرا این کارو کردی؟+

 :کفری برخواستم وبا فریادی گفتم
فکر میکنی خودم دوست داشتم!چند بار بهت بگم اگر اون برگ کوفتی رو امضا نمیکردم ،تورو میکشت میفهمی! چطور میتونستم-
 .شاهد پر پرشدنت باشم

محزون سرش را پایین انداخت، قدمی نزدیکش شدم،دستم را به سمتش دراز کردم که بNفاصله خودش را پس کشید وخنثی گفت:
 !!!!!به من دست نزن..زن داداش
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 .بهت زده نگاهش کردم،سرش را زیر انداخت
 :دیگر حرفی برای گفB نداشتم،سری تکان دادم وزیر لب زمزمه کردم
 مواظب خودتت باش-
 .اهسته به سوی هوروش قدم برداشتم وبدون آنکه حتی کوچک ترین نگاهیی به اوبیاندازم برگه را درمقابلش گرفتم
 :غم زده گفتم
 .اینم چیزی که خواستی، فقط زود اهورا رو از اینجا ببرین،خون زیادی ازش رفته-
بدون حرف، گواهی مرگم را از دستم کشید وادم هایش را صدا زد. همانجا به دیوار تکیه دادم وآرام آرام بر روی زمین سر
خوردم....دلم دریای خون است؛اما نمیدانم چرا اشکی از چشم هایم نمی ریزد .پاهایم بسته است وکاری از دستم بر نمی
آید....دلم آشوب است ؛اما انگار ظاهرم عکس این را نشان میدهد.امروز در این خرابه،بی کسم..آشفته ام...شده م مانند بچه یتیم
 .هایی که هیچ کس را ندارن
 .با صدای فریاد اهورا، به خودم آمدم.بی رحم ها او را کشان کشان به دنبال خود میکشیدن
 :با دو خودم را به آنها رساندم وبا گریه گفتم
 ..توروخدا آروم تر نمیبینید درد داره-
 :دست دراز کردم خواستم دستش را از مشت های آن عوضی ها بیرون بکشم که هوروش غرید
 .دستت بهش بخوره گردنت رو از هفت جا خورد میکنم+
 ....مات ومبهوت خیره اش شدم.پوزخندی به حال خودم زدم،از امروز همین آش بود وهمین کاسه
 ....لحظه اخر،نگاه درد آلود اهورا قلبم را به آتش کشید؛ اما من هم نمیتوانستم شاهد جان دادنش باشم
 :یک لحظه تمام هوش وحواسم به سمت پدرم پر کشید،وای اگر میفهمید دق میکرد.... سربلند کردم وآهسته لب زدم
 میدونم تمام کارات حکمتی توشه...پس منم به خودتت توکل میکنم-

 چی باخودت پچ پچ میکنی؟+
 .با صدای نحثش نگاهش کردم. نمیدانم دیگر چرا در برابر نگاه پر ازخشم و کینه اش ولحن تند گزنده اش هیچ ترسی نداشتم
اوبرخNف اهورا چهره ی بسیار خشمگینی داشت؛اما چشم هایش ....چشمهایش زمردی وحشی بود در مقابل چشم های معصوم
 .برادرش

 ...موهای بلندم را به دور دستش پیچاند. بادرد دلخراشی که درسرم پیچید،جیغی کشیدم
 :گستاخانه همراه بادرد توپیدم
 !هو ول کن موهام رو.. چته تو!فازت چیه مثل سگ یدفعه هار میشی-
حرفم تمام نشده بود که با مشتی که در دهانم خورد محکم به زمین پرت شدم. نزدیکم شد وبا پا ضربه محکمی به کتفم کوبید،از
 .دردی که در تمام جانم پیچیده بودم برای لحظه ای نفس با� نیامد. یقه لباسم را گرفت وبا شدتت مرابه دیوار چسپاند
 :خشمناک فریاد کشید
 سگ کیه..هان؟+
وبی هوا مشت دیگری حواله شکمم کرد از درد آخ بلندی کشیدم وباردیگر مرا به زمین پرت کرد.از درد به خودم میپیچیدم...دیگر
 ....نتوانستم تحمل کنم وگریه سر دادم
 :با گریه گفتم
عوضی داری عقده چی رو سر من خالی میکنی!مگه من خواستم مادرت ولتون کنه بره....مگه من خواستم پدرتون،مادرتون رو-
 ...بزنه....مگه من خواستم تو معتاد بشی



چشمانش از شدتت خشم حجم گرفت؛این حرفم انگار بنزینی بود بر روی آتش... بار دیگر مانند یک سگ وحشی به من حمله ور
 ....شدوبا لگد هایش به جونم افتاد
 :داد میزد
 :مادامی که زیر دست وپایش در حال جان دادن بودم،فریاد میکشید
آره مقصر همه اینا توکثافت هستی و اون مادر هرزت....همون بNیی رو سرت میارم که مادرت به سر مادربیچاره من اورد، ریشه+
 ....تون رو ریشه کن میکنم عوضی
آنقدربا لگدهایش به سر،صورت و شکمم کوبیدکه حتی دیگرتوان ناله کردن هم نداشتم.چشم هایم سیاهی میرفت وبعد از چند
 ........لحظه آرام چشمانم را روی هم گذاشتم ودیگر
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 .بادردی که زیر شکمم پیچید،چشم هایم را به سختی نیمه بازکردم
 آخخ-
 عزیزم بهوش اومدی+
 :نالیدم
 مامانی-
 عزیزم منو میبینی!من مامانت نیستم+
بیشتر چشم هایم را باز کردم وسرم را به سمت صدا کج کردم.چشم در چشم یک خانم مسن شدم....چهره مهربونی
 :داشت.لبخندی زد
 !حالت خوبه مادر+
 .نگاه گنگی به اطرافم انداختم
 من کجام؟؟شما کی هستین؟-
 اینجا خونه اقا هوروشه ومنم اینجا کارای اقا رو انجام میدم+
 اسم هوروش را که شنیدم،وحشت زده از جایم برخاستم که باعث شد درد بدی کل بدنم را فرا گیرد
 :از درد نالیدم
 آییی خدا-
 :نگران پرسید
 چی شد مادر...به خواب هنوز خوب نشدی؟+
 ...خدا لعنتت کنه هوروش که منو به این روز انداختی-
 :سرم را برگردانندم وخطاب به آن خانم گفتم
 من از کی تا حا� خوابم؟-
 بهتره بگی بیهوشم...دیروز ظهر بود که آقا شمارو اورد+
 ا�ن چه وقته؟-
 ...ا�ن شبه تقریبا یه روز  و نیمی بیهوش بودی+
 ....لب باز کردم حرفی بزنم که دراتاق با شدتت باز شد وقامت نحس هوروش بین چارچوب در نمایان شد
 :رو به آن زن گفت
 .طاهره خانم اون لباسارو بیار+



زن که نامش طاهره بود با گفB *چشمی* برخواست وبه سمت کمدی که درگوشه اتاق بود رفت و وچند تیکه لباس را بیرون کشید
 ..وکنار من گذاشت
 حا� میتونی بری پایین وبه کارات برسی+
 چشم اقا+
از اتاق که بیرون رفت هوروش در اتاق را بست وقدم زنان خود را به پنچره اتاق رساند.حتی سربلند نکردم که نیم نگاهی به او
بیاندازم.هیچ رغبتی برای نگاه کردنش نداشتم،حتی اگر میتوانستم گوش هایم را با دست هایم میگرفتم تا صدای قدم هایش را
 ....هم نشنوم
 ..این لباسا،لباس های دختر طاهره خانم، اونارو میپوشی ومیای پایین+

با تعجب سرم را بلند کردم،لباس های دختر طاهر خانم!من از وقتی که یادم می آید لباس هیچ کس را بر تن نکرده بودم،حا�
 .....باید
او قصددارد مرا با این کار هایش تحقیر کند؛اما کور خوانده است.من را از پدرم، خانوادم وعشقم دور کرده؛ اما دیگر اجازه
 ...نمیده م با این کارهایش تحقیرم کند.با کارهایم آنقد عاصی ش میکنم که خود مرا پیش پدرم بفرستت

 :خواست اتاق را ترک کند که به زبان امدم وبدون آنکه نیم نگاهی به او بی اندازم گفتم
 اهورا حالش خوبه؟-
 ...ایستاد، صدای پوزخندش را به وضوع شنیدم،ولی اصN برایم مهم نبود
 :بی توجه به من خواست اتاق را ترک کند که با صدای بلند تری گفتم
 با توام میگم اهورا حالش خوبه؟قطعا از حالش باخبری؟-
 :بار دیگر ایستاد وبا قدم های بلندی خود را به من رساند وچانه ام را محکم در دستش فشردوعصبی غرید
 فقط یکبار دیگه،یک بار دیگه اسم اهورا را توی خونه من اوردی زبونت رو میبرم ومیزارم توی کف دستت!فهمیدی؟+
فقط نگاهش میکردم!دروغ چرا ازش میترسیدم،این یک دیوانه زنجیری بود. با بNیی که بر سراهورا اورد مطمعن بودم که کشB من
 .هم برایش مانند آب خوردن هست
 !فهمیدی+
 .با فریادی که زد از ترس تکانی خوردم وبا بغض سرم را تکان دادم
 خوبه+
 :واتاق را ترک کرد. هنوز چیزی از رفتنش نگذشته بود که فریادش کل خانه را برداشت
 تا پنج دقیقه دیگه پایین باشی+

دلم به حال خودم سوخت،حا� دانستم که گیر چه ادم نفهمی افتادم.از بی خبری داشتم میسوختم...بی خبری از پدرم، از اهورا....

 ....این تازه شروع روز هایی تاریکی بود که در پیش رو داشتم
با�جبار از تخت پایین امدم وبه سمت سرویس توی اتاق رفتم. موهای ژولیده ام را مرتب کرد ودستی به لباس های پاره پوره ام
کشیدم. شالی نداشتم که برسرم بنشانم ....کNفه سری تکان دادم واز سرویس خارج شدم وبدون آنکه نگاه اضافه ای به اطرافم
 ....بیاندازم پله را به سمت پایین پیش گرفتم

Bپایین پله ها ایستادم.سرم را بلند کردم ونگاهی به اطرافم انداختم،هوروش روی یکی از راحتی ها نشسته بود ودرحال نوش



 ...چیزی بود.طاهره خانم هم داخل آشپز خانه بود
 :لب هایم را گشودم وبا صدایی که انگار از ته چاه بلند میشد گفتم
 با من چه کار داری؟-
 :صدایم را که شنید دست از نوشB برداشت ونگاهیی به سرتا پاییم انداخت وبا آن اخم همشگی اش گفت
 چرا اون لباس هارو نپوشیدی؟+
 :چشم هایم را ریز کردم وگفتم
 ..عادتت ندارم لباس های کسی رو بپوشم-
 :نگاهم افتاد به طاهره خانم که داشت مارا نگاه میکرد لبخندی زدم وخطاب به او گفتم
 طاهره خانم من از بچگی عادتت نداشتم لباس کسی رو بپوشم....ببخشید-
 :او که انگار از حرف های من تعجب کرده بود گفت
 ....لباس؟مگه اون لباس ها+
 :هوروش نگذاشت ادامه حرفش را بگوید ومیان حرفش پرید وگفت
 ....طاهره خانم از امروز شما مرخصید+
 :بیچاره بدون حرف اضافه ای گفت
 .چشم اقا+
 ...با عجله وسایل هایش را جمع کرد وبعد از خداحافظی خانه را ترک کرد
 میشنوم-
بدون حرف برگی را جلویم انداخت،از کارهایش فوق العاده حرصم گرفته بود؛انگار داشت با کنیزش رفتار میکرد.این ادم انگار
 ...بوی از از شعور وشخصیت نبرده بود
 چرا بر وبر داری نگاش میکنی، بردارش وبخونش+
 ...نا خودآگاه پوزخندی برلبانم نقش بست؛ اما فوری جمع ش کردم،دیوانست دیگر
 ...خم شدم وآن برگ را در دست گرفتم وشروع به خواندنش کردم
خط به خط ان را که میخواندم چشمانم از فرط تعجب میخواست حجم میگرفت،با خودش چی فکر کرده بود،که من واقعا
 ....خدمتکارشم!در این برگ کارهایی که متحلق به یک خدمتکار بود نوشته شده بود
 .از فرص عصبانیت خونم به جوش امد وبه نفس نفس افتادم
 .ازقدیم گفته اند جنگ اول، به از صلح آخر..به هدفی که میخواسته رسیده است؛اما دیگر بیشتر از آن نمیگذارم مرا بتازوند
سرم را با� گرفتم وبا لبخند بهش زل زدم. با تعجب داشت به من نگاه میکرد..برگ را با� گرفتم واز وسط به دو قسمت پاره ش
 .کردم ومحکم روی میز کوبیدم
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 ....رویم را برگرداندم وراهم را به سمت اتاق کج کردم
 کجا ؟وایسا ببینم+
 :ایستادم؛اما بر نگشتم. صدای نحث اش در گوش م پیچید
 ...فکر کردی اومدی خونه خاله ات ! از امروز میشی کلفتم،فکر نکن اوردمت اینجا فقط بخور بخواب+
 . این بار برگشتم وپوزخندی به سر تا پایش زدم
تو پیش خودتت چی فکر کردی!حتما پیش خودتت گفتی دوتا میزنم تو سرش چون زنه یا ضعیفه حتما قبول میکنه که بشه کنیز زر-
خریدم؛اما نه اقا کور خوندی،اونی که ضعیفه..توهیی نه من.این رو گفتم صد بار دیگه ام میگم تا اینجا جنگیدم فقط به خاطر



اهورا؛اما از این به بعدش رو به خاطر خودم میجنگم تا بهت بگم که درسته یک زنم؛اما زن بودن نشونه ضعیف بودنم نیست،من یه
 !چیزی دارم که نه تو نه امثال توهم ندارنش واون صNح زنانه امه که راحت باهاش خNصت میکنم...گرفتی که چی میگم
 .مکث کوتاهی کردم ویک نفس گرفتم
 ا�نم میخوام استراحت کنم ..مزاحم نشو لطفا-
 .خوشحال از کنف شدنش،به اتاق قبلی پناه بردم وفوری در را قفل کردم.به در بسته تکیه دادم و لبخند خبیثی زدم
 :آهسته زمزمه کردم
 بچرخ تا بچرخیم اقا هوروش-

روی تخت دراز کشیدم وچشم هایم را برهم گذاشتم،یک لحظه چشم های غم زده اهورا از مقابل دیدگانم محو نمیشد،از بی خبری
 ...داشتم پر پر میشدم
 .با�جبار از جایم برخواستم وپریشان حال مشغول قدم زدن شدم
 :اهورا..پدرم.. کم مانده بود دیوانه بشوم.پوزخندی زدم وزیرلب زمزمه کردم
 !یه ادم بیشعور احمق چرا باید یه سنگی رو بندازه تو چاه که صدتا ادم عاقل نتونن درش بیارن-
بغضم گرفت.دلم برایشان تنگ شده بود.با اهورا چه نقشه هایی که برای آیندمان نکشیده بودیم....چرا باید سرنوشت من اینجور
 بشود!؟
 چرا باید من دل به اهورا می دادم وقتی که قرار بود به اجباربه عقد برادرش در بیایم!؟
قطره اشکی از چشم هایم چکید...ای کاش هیچ وقت چیزی به اسم سرنوشت وجود نداشت، ای کاش هیچ وقت تقدیری هم وجود
 .نداشت..ای کاش .ای کاش .ای کاش
 .اما این ای کاش ها هیچ دردی از درد های من دوا نمی کرد
مستاصل وسط اتاق نشستم.دستانم را قاب صورتم کردم وگریه سر دادم. دیگر نتوانستم همه این درد هایم را در دلم نگه
 ....دارم.داشتم در آتش دلتنگی عشقم.پدرم میسوختم

 *هوروش*
با صدای آ�رم موبایم  وچشمانم را به سختی باز گشودم.خواب آلود به ساعت اتاق نگاهی انداختم،ساعت هفت و نیم بود.شرکت
کاری نداشتم وتصمیم داشتم امروز را استراحت کنم. پلک هایم را روی هم گذاشتم،دیشب این دختره بد حالم را گرفت وتا نزدیکی
 .های صبح خواب به چشمانم نیامده بود
 .پتورا روی سرم کشیدم؛ اما بعد از گذشت چند دقیقه فکری به سرم زد،فکری که میتوانست تNفی بلبل زبانی های دیشبش باشد
 .لبخند خبیثی زدم وآرام چشمانم را بستم.ساعت حدودا ده بود که از خواب پریدم
از توی کمد کمربندم را برداشتم واز اتاق خارج شدم.آنقدراز این دختر متنفر بودم که بی دلیل کتک زدنش هم دلم را آرام میکرد.به
 .خاطر او به برادرم رحم نکردم وبی رحمانه آن بN را بر سر اهورا اوردم
 .محکم دستگیره اتاقش را به پایین فشار دادم؛اما باز نشد،قفل بود

 .با مشت هایم محکم به در کوبیدم.بعد از چند دقیقه صدای بازشدن قفل در امد
 .دراتاق که باز شد امانش ندادم و وارد اتاق شدم.نگاهی به سرتا پایش انداختم
با بیاد اوردن اینکه مادرش وخودش چه بNهایی که بر سر خونوادم اورده بودن بیشتر به خونش تشنه میشدم؛ انگار میخواستم
 .انتقام کاری را که بر سر اهورا اورده بودم هم از او بگیرم
 .تعجب در چشمانش فریاد میزد



 :فریاد زدم
 سلیطه هرزه مگه من بهت نگفتم ساعت هفت باید من رو بیدار کنی..هان؟+
 !جوابی نداد
 :قدمی به سمتش برداشتم وخرمن موهایش را دور دستم پیچاندم وغریدم
چیشد زبونت رو موش خورده!دیشب که خوب بلبل زبونی میکردی.مگه نگفتم باید ساعت هفت من رو بیدارکنی .میدونی ا�ن از+
 .جلسه مهمی که داشتم جا موندم
 :از درد چشمانش را روی هم فشرد وگفت
 .به من چه که جا موندی.میخواستی کمتر بخوابی. من که گفتم نمتونی منو وادار به انجام کاری کنی-

نه باید آدمش میکردم.هلی دادمش و به وسط اتاق پرتش کردم.کمربندم را با� اوردم واولین ضربه رو محکم روی کمرش فرود
 .اوردم
 .از درد تکانی خورد؛اما صدایش در نیامد
ضربه های کمربند را پیاپی ومحکم بر بدنش میکوبیدم و او همچنان سکوت کرده بود. گریه میکرد؛اما جیغ نمیزد وتمام درد هایش
 .را در خودش میریخت
سکوتش مرا دیوانه میکرد.من این را نمیخواستم، من التماس کردنش را میخواستم،زجه زدنش را میخواستم؛اما دریغ از یک اخ
 …کوچک

 .خسته از زدنش،کمربند را گوشه ای انداختم واز اتاق خارج شدم وبه اتاق خودم پناه بردم
 .گُر گرفته بودم وداشتم میسوختم.خودم را درحمام انداختم وآب سرد را باز کردم
تماس ناگهانی آب با بدن گر گرفته ام باعث شد نفس عمیقی بکشم.کNفه دستی به صورتم کشیدم وسرم را برگردانندم،نگاه م در
 .نگاه در آیینه خودم گره خورد
من کی هستم؟ ان دختر با این همه ضربات آخ هم نگفت؛اما من چی؟میخواهم با کارهایم چه را نشان بدهم!که یک مردم..زور
 .بازو دارم..زور بازو برای یه دختر بچه!در آتش وجدانم داشتم میسوختم
 :اما فورا سری تکان دادم گفتم
عذاب وجدان چی؟هر کاری تاوانی داره واونم داره تاوان میده.تاوان نابودی بچگی من، خوشبختی مادرم..تاوان هرزگی مادرش+
 ...رو
 :باشدتت مشت آبی را به آینه پرتاب کردم وفریاد زدم
 …ازت منتفرم+
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 *دلناز
 .بی جان چشم هایم را باز کردم،از درد مانند مار زخمی به خودم می پیچیدم.بند بند بدنم خونی وکبود شده بود
چشم هایم مملو از اشک شد.چرا هیچ کس نمی آید من را از دست این شیطان نجات بدهد!پدرم…اهورا… عمو رضا..انگار مرا
 .فراموش کرده اند
 .به سختی خودم را به حمام رساندم ولباس هایم که بر اثر ضربات محکم کمربند تیکه تیکه شده بود،از خودم جدا کردم
 .از تماس آب با پوست زخم شده م جیغی از سر درد کشیدم



 :از درد نالیدم
الهی دستت بشکنه عوضی دیوانه مفنگی.مگه چه هیزم تری بهت فروختم که این بNرو به سرم اوردی.منکه میدونم اینا همش یه-
 ...بامبول الکی بود تا بتونی منو کتک بزنی؛اما به من هم میگن دلناز نشونت میدم بی همه چیز

 .بعد از گرفB یک دوش سرسری که تمامش همراه از درد وفوش به هوروش بود از حمام خارج شدم
 .به لباس های دختر طاهره خانم خیره شدم؛انگارچاره ای جز پوشیدنشان نداشتم
لباس ها را یکی یکی از هم جدا کردم که متوجه مارک یکی از لباس ها شدم.انگشت شصتم را روی مارک کشیدم، یک مارک
 .گران قیمت هم بود
 :پوزخندی زدم
 .هی اقا هوروش فکر کردی خیلی زرنگی.کور خوندی من از تو زرنگ ترم-
تونیک وشلوار مشکی پوشیدم و مقابل آیینه ایستادم ،لباس ها در تنم جار میزدن؛اما خوبی که داشت باعث میشد با زخم هایم
 .برخوردی نداشته باشد
جای جای بدنم میسوخت وگز گز زخم هایم مانع استراحت کردنم میشد.با�جبار از اتاق خارج شدم وبه طرف آشپز خانه رفتم تا
 .حداقل مسکنی پیدا کنم تا از شر این درد ها رهایی پیدا کنم
 .در یخچال را باز کردم و با نگاهم به دنبال مسکن میگشتم

 برگشتم باید ناهارم حاضر باشه+

با صدای ناگهای هوروش از ترس هین بلندی کشیدم ودستم را روی قلبم گذاشتم.نگاه تیز بینانه ای بهش انداختم.او هم مانند
 .مترسک سر جالیز خشک ایستاده ومنتظر جواب من بود
 .اخر یکی نیست به این مرتیکه خر بگوید که این حرفت جوابی نداشت! اما دردش را خوب میدانستم ولی کور خواندی آقاهوروش
 :خنثی گفتم
 چشم اقا حتما-
 :متعجب ابروهایش با� پرید؛اما فوری خودش را جمع جور کردو قیافه عبوسی به خود گرفت وپوزخند زنان گفت
 چی شد تو که گفتی لباس های این واون رو نمیپوشی؟+
 :لبخند حرص دراری زدم
 .اخه میدونی چیه اقا دیدم پول زیادی بابت تک تک لباس ها رفته دیگه حیفم اومد دست نخورده باقی بمونه، اصراف میشد-
 .به وضوع صدای سابیدن دندان هایش را میشنیدم واین صدا برایم لذت بخش ترین صدا بود

 .خوشحال ازکنف کردنش، تمام درد هایم را فراموش کردم؛ انگار نه انگار که ده دقیقه پیش کتک خورده خورده بودم
 .با صدای بسته شدن در به خودم امدم،رفته بود
 :زیر لب زمزمه کردم
 .بری که بر نگردی-

 .یکی از صندلی های ناهار خوری را عقب کشیدم و نشستم
 ..سوزش درد هایم کمی بهتر شده بود. به گلدان روی میز خیره شدم
یعنی اخراین مسیر چه میشود!یعنی امکان دارد بار دیگر به کنار پدرم واهورا برگردم!یعنی میشود باز هم فارغ از همه غصه و



 !درد ها،شادمانه بخندم

به روزهایی فکر میکردم که شاید ممکن بود تک تک شان برایم اتفاق بیوفتد؛ اما با وجود هوروش این خواب وخیال ها سرابی بیش
نبود.باید کاری میکردم،من نمیتوانستم تا اخر عمرم را کنار هوروش بگذرانم.شوهرم بود؛اما او هم مانند پسر عمه م فقط در
شناسنامه نه بیشتر. باید خودم دست به کار بشوم تا خودش مرا پیش پدرم بر گرداند؛اما چه کار؟منی که در این جهنم زندانی
هستم چه کاری از دستم بر می آید! فکری در ذهنم جرقه زد،شاید اگر ترک میکرد میتوانست خود واقعی ش را پیدا کند.من باید
به او کمک کنم،با بN هایی که بر سرم آورد و تهمت هایی که به مادرم زد شاید کارش نابخشودنی باشد؛اما اگر از این منجNب
 .بیرون آید من هم از این جهنم وازدواج اجباری رهایی پیدا میکنم

 .نفسم را با فوتی بیرون فرستادم واز پشت میز برخواستم
 .توکل کردم به خودتت-
 .باردیگر به سمت یخچال ومواد فسنجون را آماده کردم وخودم را سرگرم آشپزی کردم

 .ناهارو بکش+
گرم آشپزی کردن بودم که بار دیگر با صدای ناکهانی هوروش از ترس جیغی کشیدم.عصبی به رویش برگشتم،زبان چرخاندم
 .تشری به او بزنم؛ اما با بیاد آوردن تصمیمی که گرفته بودم،سکوت را ترجیح دادم باید با سیاست پیش میرفتم

 هو..کجایی تو+
 :به خودم امدم
 .ببخشید اقا اینقدر گرم آشپزی بودم که متوجه اومدنتون نشدم-
 :نیشخندی زد
 !مگه باید چطوری بیام!یه طبل دستم بگیرم از سر خیابون جار بزنم خوبه+
 .از درون حرص میخوردم؛اما سعی میکردم ظاهرم را خنثی نشان بده م
 ببخشید.ا�ن ناهار رو میکشم-
تعجب را میتوانستم در چشمانش بخوانم .لبخندی زدم ومشغول کشیدن غذا شدم واو هم به اتاقش رفت. میز را که چیدم وارد آشپز
 .خانه شد.با دیدن میز چیده شده،مشکوک به غذا ها خیره شد

 !چیزی شده اقا-
 یه کمش رو بخور+
 :متعجب گفتم
 چی؟-
 :تاکید وار گفت
 ..از همه اون چیزی که روی میزه یه کمش رو بخور+
 :شانه ای با� انداختم وبدون حرف بشقابی برداشتم واز همه آن چیزی که روی میز بود، خوردم و رو به هوروش گفتم
 خیالتون راحت ..نوش جان کنید-
 :پشت میز نشست ومادامی کفگیر را به برنج میزد گفت
 ...گمشو تو اتاقت، نمیخوام غذام کوفتم بشه+



بدون حرف آشپز خانه را ترک کردم وبه اتاقم رفتم.از حرفش ناراحت نشدم،چون اصN برایم مهم نبود، بدتر از این حرف ها را از
 .او شنیده بودم و من پی همه چیز را به خودم مالیده بودم
******** 
از شدتت درد زیرشکمم از خواب پریدم. تمام صورتم خیس عرق بود وانگار با لگد به شکمم میکوبیدن.این درد را خوب میشناختم...
 :نالیدم
 اخ لعنت بهت ا�ن وقت اومدن بود-
به سختی از جایم برخواستم وبرای خوردن مسکنی به آشپز خانه رفتم؛اما هرچه گشتم مسکنی پیدا نکردم. دیگر از شدتت درد
 ..داشتم بی حال شده بود، هیچ گونه لوازم بهداشتی هم همراهم نداشتم
 .وای خدا من چکار کنم-
 .فقط یک راه داشتم،با استیصال به سمت اتاق هوروش رفتم ومضطرب دستگیره را پایین کشیدم و در را به آرامی باز کردم
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 :با�ی سرش خم شدم وبا درد صدایش زدم
 هوروش..هوروش..توروخدا بیدار شو_
 اه چته+
 :از شدتت درد زیاد گریه ام گرفته بود. گریان نالیدم
 جون عزیزت بیدار شو ..دارم میمیرم+
 :درجایش نیم خیز شده وبا خوابالودگی گفت
 !کی گفت بیای تو اتاق من+
 .معذرت میخوام؛اما از درد دارم میمیرم-
 .از تخت پایین امد وبرق اتاق را زد. نگاهش که به چهره رنگ باخته افتاد،ابروهایش با� پرید وبا عجله قدمی به طرفم برداشت
 چت شده تو؟حالت خوبه؟+
 :بی حال گفتم
 نه خوب نیستم...میشه یه چیزی برام تهیه کنی-
 خب چته !چی میخوای؟+
 :اولش کمی خجالت کشیدم؛اما با این فکر که او شوهرم هست گفتم
 مسکن وپد بهداشتی میخوام-
 چی؟+
 :خجالت زده سر به زیر انداختم.مادامی که از اتاق خارج میشد زیر لب زمزمه کرد
 ا�ن وقتش بود خدا+

 .بعد از رفB هوروش به اتاق خودم رفتم وروی تخت دراز کشیدم،تا شاید کمی از دردم کاسته شود
**** 
 .هوروش مشمای مشکی را به دستم داد، فوری بدون آب دو مسکن را یکجا قورت دادم
 ....هوروش به دیوار تکیه داده ومتعجب به من خیره شده بود.از رویش خجالت میکشیدم؛اما نمیتوانست تا صبح اینجا بایستد که
 میشه برین؟-
به خودش امد وبدون حرفی فورا اتاق را ترک کرد.با تنی خورد برخواستم و بعد از انجام دادن کار هایم،از خستگی به خواب فرو



 .رفتم

 دو هفته بعد**

دو هفته از تمام این ماجرا ها میگذرد...در این دوهفته هوروش کاری به کار من نداشت؛امادلم از کسانی میسوخت که در این دو
هفته حتی خبری از من نگرفB که آیا من زنده ام یا مرده!حا� میفهمم که برای هیچ کدامشان ارزشی نداشتم،حتی برای
 .پدرم.پدری که حداقل میتوانست یه قدمی برای من بر دارد؛اما کاری نکرد
از آن شب به بعد، به جز وقت شام خوردن،برخورد زیادی با هوروش نداشتم.روزها به خانه نمی امد ومن هم کار زیادی نداشتم؛
 .اما از سر بیکاری،دسمالی دست میگرفتم وبه جان خانه می افتادم
 .باکوبیده شدن در،ترسیده به خودم آمدم
یعنی کی میتوانست باشد! با مشت هایی که به در میکوبید کم مانده بود در از جایش کنده شود.ترسی در دلم نشست،در این
 .مدتت کسی به اینجا نیامده بود
 ..هوروش بیا این در رو باز کن تا در رو با جاش روسرت خراب نکردم+

 :این صدا،صدای فریادعمو رضا بود.با عجله خودم را به پشت در رساندم وگفتم
 عمو رضا خودتی؟-
 ....دلناز دخترم تویی؟خوبی؟*

چشمانم مملو از اشک شد.حا� میفهمم چقدر دلتنگشان بودم؛ اما از دستشان دلخور بودم. در این مدتت کجا بودن که حا�
 .یادشان آمده است دلنازی هم وجود دارد
 دلناز عمو در رو باز کن+
 عمو نمیتونم در قفله کلید ندارم-
 :عصبی گفت
 .اون بی همه چیز در رو روت قفل میکنه،ادمش میکنم+
 :مکثی کرد و ادامه داد
 .ا�ن به کلید ساز زنگ میزنم تا بیاد در این خرابه رو باز کنه+
 :ترسان گفتم
 ....عمو کاش این کارو نمیکردی،اگه هوروش بیاد-
 :میان حرفم پرید و خشمگین غرید
 .هوروش غلط میکنه، توهم وایسا عقب کاریت نباشه+
 . .بدون حرف کنارکشیدم ومضطرب از عواقب این کار گوشه ای نشستم
** 
 عمو داریم کجا میریم؟-
 :درحالی که نگاهش به روبرویش بود گفت
 .خونه ما+
دیگرچیزی نگفتم وبه روبروم زل زدم.استرس در تمام جانم رخنه کرد بود؛اگر هوروش به خانه میرفت ومتوجه نبودنم میشد،قیامت به
 .پا میکرد



 نمیخوای چیزی بپرسی؟+
 :خنثی گفتم
 مثN چی؟-
 .خب از حال پدرت..اهورا+
 :سرم را به شیشه برگرداندم و نگاهم را به بیرون دوختم.آه سینه سوزی کشیدم وزمزمه کردم
 ..مگه اونا نگران من شدن، خبری از من گرفB ببین دلناز زنده است یا نه-
 :عمو اهی کشید
میدونم چی میگی عزیزم،توهم حق داری؛ اما اینجوری هم که میگی نیست.پدرتت خیلی نگرانته خواست بره شکایت کنه من ازش+
خواهش کردم که این کار رو نکنه،حال اهورا هم که خودتت میدونی چند روزی میشه که از بیمارستان مرخص شده.خونه هم که
 .شده ماتم کده
 .با خودش زمزمه کرد:حقش رو میزارم کف دستش.طNقت رو ازش میگیرم
لب باز کردم تصمیمی که برای هوروش گرفته بودم را برای عمو بگویم؛اما ترجیح دادم اول از پدرم اجازه بگیرم وبعد با کمک اهورا
 .این کار را انجام بده م
 عمو؟-
 جان عمو+
 اهورا حالش خوبه؟-
 :با آهنگی غمگین گفت
چی بگم عمو.روز های اولی که توی بیمارستان بودیم شده بود عین دیوونه ها، همه چیز رو میزد میشکوند،پرستارها رو کتک+
 .میزد،اجازه نمیداد عملش کنیم
 :با نگرانی پرسیدم
 ..حا� چی شد عمل کرد یانه!اخه خون زیادی ازش رفته بود-
 اره عمو+
 :مکثی کرد و گفت
 .جون تورو قسمش دادیم تا قبول کرد+
سکوت کردم،یعنی حرفی برای گفB نداشتم. زندگی همه یمان یک شبه به نابودی کشیده شد ومن تنها میان دوبرادری مانده بودم
که میخواستم دست کمک به سوی هر دویشان دراز کنم،غافل از آنه زندگی خودم به دست همین دو برادر به خاک سیاه نشانده
 .شد
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با دیدن کمر خمیده ونگاه پر از اشک پدرم شرمسار نگاه م را زیر انداختم.پیر شده بود پدر نازنینم،این دوهفته دوری رختی سپید
 .�به �ی موهایش نشانده بود

 :با بغض خفه کننده ای که از دلتنگی در گلویم نشسته بود لب زدم
 بابایی منو میبخشی؟-

میان اشک هایش،لبخندی روی لب هایش نشست واغوشش را برایم گشود.مانند همان روز هایی که بدون اجازه گرفB از او کاری
 .را انجام میدادم؛اما بجای سرزنش کردنم،با اغوش گرمش از من حمایت میکرد



 .بچگانه اشک هایم را با سر استین هایم زدودم وخودم را در اغوشش رها کردم
 :بوسه ای روی موهایم نشاند و با بغضی که در اهنگ صدایش هویدا بود گفت
 تو که هنوز دلناز کوچولویی خودمی،پس چرا بهم گفB دلنازم عروس شده؟+

 :میان هق هق هایم گفتم
 ..بابا جونم-
جون دل بابا.گریه نکن وجودم، سرتو با� بگیر.من هیچ وقت ازت عصبانی نبودم، بهت ایمان دارم که کاری رو بی دلیل انجام+
 .نمیدی
 .از آغوشش جدا شدم، کسی کنارمان نبود
 !خوبی اروم جونم-
 :خوشحال گفت
 دلنازم کنارمه چرا خوب نباشم+
 .لبخندی به رویش پاشیدم ودوباره سرم را روی پاهایش گذاشتم
 :بابا گفت
وقتی از محمد جدا شدی از خدا خواستم اول طعم شیرین عشق رو بچشی وبا رضایت دل خودتت ازدواج کنی،وقتی اهورا ازت+
خواستگاری کرد،میدونستم دوستش داری،خدارو شکر کردم که دعاهام رو بی جواب نذاشت؛اما وقتی اون پسر جگر گوشه م رو
 .ازم گرفت خودم رو لعنت فرستادم که ای کاش هیچ وقت اجازه ازدواج با محمد نمیدادم

 :با دلی پر از درد نالیدم
 .برای دلنازت دعا کن بابا…دعا کن کم نیارم فقط-
 !میخوای چکار کنی نفسم،میخوایی طNقت رو بگیرم+
 .سرم را از روی پاهایش برداشتم و روبرویش روی زمین نشستم
 .نه بابا اگر جدا بشم،میترسم خون یکی دیگه ریخته بشه-
 :با چشمانی ریز شده گفت
 اذیتت که نمیکنه؟+
 .نمیخواستم دروغ بگویم؛ اما راستش هم نمیتوانستم بگویم
نه ..هوروش درسته مریضه؛ اما اگر راهش رو بلد باشی کاری بهت نداره.بابا اون به کمک یکی نیاز داره تا از خواب غفلت-
 .بیدارش کنه
 :نگاه عاقل اندرسفیهانه ای به من انداخت وگفت
حتما اونم تویی!ببین دخترم این مملکت قانون داره،دکتر داره، راه خودش رو  داره. از این بشر هیچی بعید نیست،با اون بNیی+
 ..که سر برادر خودش اورده من برای تو میترسم

 .لب باز کردم حرفی بزنم که صدای اهورا در گوش م پیچید
 دلناز خودتی؟+
لحظه ای چشم هایم را بستم،نفس عمیقی کشیدم وبرگشتم.با دیدن حال وروزش یک ان جا خوردم،این اهورا با آن اهورای دوهفته
 .پیش زمین تا آسمان فرق میکرد،قیافه اش مانند انسان های اولیه شده بود
 ..دلناز واقعا خودتی!خواب نمیبینم+



 :عمو مادامی که از اشپز خانه خارج میشد رو به او گفت
 اهورا چرا با این حالت اومدی پایین؟+
 ..ولم کن کن بابا+
 .ولنگان لنگان نزدیک تر شد
 :لبخندی زدم
 .خوشحالم حالت خوبه-
جوابی نداد، انگار اینجا نبود. یکی از دست هایش را به صورتم نزدیک کرد،فوری صورتم را برگرداندم که دستش در هوا
ماند.نمیتوانستم اجازه همچین کاری را بده م،یک حس عذاب وجدان، ترس، گناه، یا..... نمیدانم یک حسی که مانع از انجام این
 .کار میشد ونمیدانستم از کجا سرچشمه میگیرد

 ...روبه رویش رو مبل نشستم. یک لحظه نگاهش را از من نمیگرفت، معذب شده بودم
 خوبی.اذیتت که نکرد؟+
سرم را بلند کردم وبه چشم هایش چشم دوختم. پوزخندی زدم،دلم میخواست فریاد بزنم: اره خوبم بهتر از این نمیشم. هوروش
 .مانند یک ملکه با من برخورد میکند .نازک تر از برگ گل به من نمیگوید
بغض بدی در گلویم نشست،لعنتی داشت خفه ام میکرد.دوست داشتم به گلویم چنگ بی اندازم واین بغض لعنتی را از بیغ گلویم
 .بکنم
 :درجوابم اهورا لب زدم
 خوبم+

 :اهورا انگار با دیدن من جان تازه ای گرفته بود،صاف در جایش نشست وگفت
 ....!ببین دلنازی بابات وبابام کمکت میک� وطNقت رو از اون دیوونه روانی میگیرن. ا�ن اینجایی وجات امنه+

 :فوری میان حرفش پریدم وگفتم
 ...ببین اهورا ما باید باهم صحبت کنیم.شاید اوضاع اینجور که تو میگی پیش نره-

 :چشمانش را ریز کرد و مشکوک گفت
 ..چطور؟واضع حرف بزن ببینم+

 :خواستم همه چیز را برایش توضیح بدم که سرایدار سراسیمه وارد خانه شد وگفت
 ..اقا....اقا.. اقازاده اومده،خیلیم عصبانیه+
 .اسم اقا زاده راکه شنیدم،مانند برق گرفته ها از جایم برخواستم
هوروش پایش را درخانه میگذاشت،یقین داشتم با پدرش دست به یقه میشدند وهمه را از چشم من واهورا می دید ومن اصN این
 .را نمیخواستم

 :قدمی بلند کردم به جلوی دراصلی خانه بروم که اهورا گفت
 کجا دلناز؟+
 :دستی تکان دادم وگفتم
 بر میگردم-



 .فورا به جلوی در خانه رفتم که سینه به سینه هوروش شدم.از عصبانیت چشمانش کاسه خون بود،ترسیده قدمی به عقب برداشتم
 :خشمگین غرید
 با اجازه کی پاشدی اومدی اینجا؟+
 :دست هایم را به نشانه اینکه آرام باشد با� اوردم وگفتم
 هوروش آروم باش.بریم خونه برات توضیح میدم-
 :فریاد زد
 .....توضیح نخواستم،گفتم با اجازه+
 :عمومیان حرفش پرید وفریاد زد
 ...با اجازه من+
 :مقابل هوروش ایستاد وادامه داد
او� به جایی نرسیدی که بخوایی توی خونه من صداتو با� ببری...ثانیا من دلناز رو اوردم اونم به اجبار،طNقشم ازت میگیریم.+
فکر کردی بی کس گیر اوردی که عقده هات رو خالی کنی.... چرا نمیخوای بفهمی اون حرفای مادرت فقط یه چرتوپرته،چرا
نمیخوای حقیقت رو بپذیری؟مگه من بهت همه چیز رو نگفتم،باز داری کار خودت رو انجام میدی.مغزت رو شستشو دادن بچه ،چرا
 ....ادم نمیشی تو....چقد باید از دست کارای تو حرص بخورم وسرافکنده باشم

دلم نمیخواست عمو اینطور با او صحبت کند،این حرف ها بیشتر او را تحریک میکرد ومنجر به کتک کاری میشدوعمو نمی دانست
 .که اگر با� برود وپایین بیاید هوروش مرا با خود میبرد وانوقت عواقب خوبی در انتظارم نخواهد بود

 :رو به عمو متلمس گفتم
 ...عمو جان-
 ....نگاهی به من انداخت؛انگار همه چیز را ازچشمانم خواند،سری تکان داد وبیشتر از ان ادامه نداد
 :هوروش بدون توجه به حضور کسی،با لحنی تهدید امیز روبه من گفت
 ....به اهورات بگو مگه اینکه تو خواب ببینه بزارم دستش به تو برسه +
وبا گفB *تو ماشین منتظرم* از عمارت بیرون زد.نگاهی به جمع انداختم که ماتم زده به من خیره شده بودن.از روی اهورا خجالت
 ...میکشیدم،خیلی عذاب هارا متحمل شده بود
 ..بار دیگر من ماندم وتصمیم های لحظه ای،باید درلحظه تصمیمی درست وعاقNنه میگرفتم
 .با صدای اهورا چشم به او دوختم
دلناز دیگه به فکر من نباش، به خودتت فکر کن.ا�ن همه ما پشتتیم؛اینبارم اگر بری من نابود میشم،شاید من بعد از تو یکی بشم+
 ....مثل هوروش

سرم را میان دست هایم گذاشتم،دیگر مغزم گنجایش هیچ چیز تازه ای را نداشت.من یک دختر ١٨ ساله..یکه تنها.... مگر
 ....چقدرمیتوانستم در برابر مشکNت خم به ابرو نیاورم و هیچ نگویم
 .پدرم مانند همیشه سکوت اختیار کرده بود وتصمیم را بر عهده خودم گذاشته بود
دو راه بیشتر نداشتم؛اگر میماندم اطمینان داشتم هوروش یک عذاب دیگری نازل میکرد؛ اما اگر میرفتم شاید میتوانستم سر عقل
بیاورمش،کاری میکردم که به اشتباهش پی ببرد،اینطوراحتمال سرو سامان گرفB همه چیز بیشتر بود.فقط به صبر وزمان زیادی
 ...نیاز بود،هم برای من....هم اهورا



 سرم را بلند کردم وبه اهورا زل زدم وارام گفتم:من باید برم
 :با چشمانی حجم گرفته گفت
 ...چی!چرا دلناز؟ا�ن که داره همه چیز خوب پیش میره+
 چراش رو خودتت بعدا متوجه میشی؛ اما بدون خودم هم دوست ندارم برم،ولی مجبورم-

 :عمو میان گفت وگویمان گفت
 ....عمو جون دخترم....زیاد نمیخواد به اُلدورم بّلدرم های هوروش گوش کنی+
 ....اما عمو من باید برم-
 :اهورا غرید
 د لعنتی بگو چرا باید بری؟؟چی مجبورت کرده که بری؟+

 .....سرم را پایین انداختم تا �عقل راحت بتوانم دروغم را بگویم
 :آرام زمزمه کردم
 ....بین من وهوروش همه چیز تموم شده-
 چی؟+
 آخ
 ..با دادی که اهورا زد از ترس تکانی خوردم
 :بابا گفت
 ..دلناز+
 .به بابا نگاهی انداختم وچشمانم لحظه ای باز وبسته کردم که دیگر چیزی نگفت
 :به اهورا نزدیک شدم وصدایش زدم
 !اهورا+
 :سرش را زیر انداخته بود وجوابم را نمی داد.چند بار صدایش زدم که فریاد کشید
 ...اهورا مرد...اهورا رو کشتی دلناز ....کشتی+

 .ولنگان لنگان به اتاقش رفت،با دو خودم را به اتاقش رساندم وقبل از بسته کردن در اتاقش خودم را در اتاق انداختم
 :با گریه گفتم
 ....اهورا من-
 .نتوانستم ادامه حرفم را بگویم وسرم را زیر انداختم
 :با تندی گفت
تو چی؟میخوای بگی عاشقی!میخوای بگی دوسم داری!دلناز تو عاشق نیستی یعنی عاشق من نیستی،تو فقط وانمود میکنی+
 !عاشقمی.فکر کردی متوجه سرد بودن رفتارت نشدم
تو تا خودتت نمیخواستی هوروش نمیتونست بهت نزدیک بشه،پس خودتت هم بی تقصیر نیستی،خودتم بی میل نبودی..گفتی کی
 ....بهتر از هوروش،خوشگله..پولداره..گور بابای اهورا

ناباور نگاه م را بلند کردم ودر چشم های پر از خشمش خیره شدم.هضم حرفایش برایم سخت بود،بی اختیار دستانم را با� اوردم
 .....ومحکم روی صورت پر از ریشش فرود اوردم



 :با صدای گرفته ام گفتم
خیلی نامردی اهورا.واقعا من رو اینجور شناختی!منکه اگر میخواستم بگم گور بابای اهورا،همون لحظه ای که اسحله روی-
 !شقیقه هات بود میگفتم گور باباش.چرا به جای این حرفا نمیگی خودم وداداشم زندگیش رو تباه کردیم
 .......چرا واقعا یه چیزی هم طلبکاری ا�ن که میبینم اونی که مریضه فکریه تو هستی نه هوروش
اگر یک درصد هم احتمال داشت که اینجا بمونم،با زدن این حرفا دیگه مطمعن شدم هیچ جایی بهتر از کنار هوروش بودن برام
 ...نیست
 :با خشم غریدم
 .اهورا این رو آویزه گوشت کن،دلناز رو تا ابد فراموش میکنی-
 :به سمت در رفتم و با تاسف گفتم
 خداحافظ ت-
 .وبا چشمانی اشک آلود از اتاق خارج شدم
 ....مستقیم راه خروج را پیش گرفتم که باصدای عموباعث شد بایستم
 دلناز! عمو جان حا� دیگه تصمیم خودتت رو گرفتی؟+

 .به کنار پدرم رفتم وجلوی پاهایش زانو زدم
 ...بابا جونم نبینم بشینی غصه بخوریا،شاید یکم دیرتر بیام ببینمت؛اما حتما میام.دلم برات تنگ میشه عزیز دلم-
 .بوسه ای روی پیشانی م نشاند
 ..بهت ایمان دارم دخترم.منتظرتم..مواظب خودتت باش+
 .دستانش را بوسیدم واز جایم برخواستم

 :اهورا با�ی پله های ایستاده بود،به رویش پوزخندی زدم و رو به عمو گفتم
 عمو جون میخوام برم پیش شوهرم، اون به من نیاز داره-
 .با گفB این حرفم، در اتاق اهورا با صدای بلندی به هم کوبیده شد
 :عمو گفت
 ..دختر زرنگی هستی،میفهممت.نسرین وسایNت رو اماده کرده+
 .گوشی به طرفم گرفت
 ..این گوشی رو بدون اطNع هوروش پیش خودتت نگه دار...�زمت میشه+
 ......ممنون عمو،بابام رو به شما سپردم-

 :بوسه ای در هوا برای پدرم فرستادم و لب زدم
 ..مواظب خودتت باش-
 .لبخندی زدم وبا دلی مضطرب از عمارت خارج شدم
 :درماشین را باز کردم  و عصبی در را محکم به هم کوبیدم که صدای دادش بلند شد
 هووو چته؟ خورده به پرت نتونستی پیش اهورات بمونی باید دق دلیش رو سر ماشین من در بیاری؟؟+

 .از حرص،ناخن هایم را در کف دستم فرو کردم.خودش وبرادرش زندگیم را تباه کردند،حا� دوقورت نیمشان هم باقیست



 :نگاه پراز حرصی به او انداختم ودرحالی که دندان هایم را بهم میسابیدم گفتم
 .میدونی چیه؟از تو ..از اون اهورا که زندگیم رو به پاش باختم،متنفرم ..متنفر.اولین اخرین باریه که اسم اون رو جلوی من میاری-
 :نفسی گرفتم وصاف سر جایم نشستم.زمزمه وار گفتم
 ....حا� راه بیوفت-
 هوروش درحالی که ماشین را به حرکت در اورد گفت: +هه، متنفر....پس چی شد اون همه عشق وعاشقیتون؟
 :آرام زمزمه کردم
 ....عشق؟؟نمی دونم شاید از اول هم عشقی وجود نداشته، اهورا درست میگفت-
 .با تعجب نگاهی به من انداخت وپوزخندی روی لب هایش نشست
 *هوروش*
 .از وقتی پدرم همه چیز را برایم روشن کرده بود،شب وروز نبود که در آتش عذاب وجدانم نسوزم
با خودم که دیگر تعارف نداشتم،عذاب وجدان بند بند وجودم را از هم پاشیده بد.سعی میکردم خودم را از ان دختر مخفی کنم؛ اما
نمی دانم چه سری بود با انکه دلم نمیخواست چشمم به چشمانش بیوفتد؛ اما هنوز از اومتنفر بودم واز کاری که کرده بودم
 .پشیمان نبودم
صبح وقتی خبر را از نگهبان ساختمان شنیدم، از عصبانیت خون خونم را میخورد،اگر همان لحظه دستم به او میرسید خونش را
حNل میکردم؛ اما وقتی متوجه شدم پدرم به اجباراو را با خود برده است کمی ارام تر شدم،ولی با حرفایی که پدرم درخانه به من
 .زد خشمم را جریحه دار کرد
 ***.او خوب می دانست که ماندنش در انجاچه عواقبی برایش دارد
در خانه را که باز کردم سر به زیر وارد خانه شد ویک راست به سمت اتاقش رفت. با فریاد بلندی گفتم: +زود باش ناهار رو
 حاضر کن
 :ایستاد؛ اما بر نگشت ودر همان حال گفت
 ....من حوصله خودمم ندارم،حا� بیام برای تو ناهار بپزم-
و وارد اتاقش شد. دختره خیره سر، باز تن ش میخارید. فوری خودم را به پشت در اتاقش رساندم وقبل از بسته شدن در،با دو
 .دستانم هلی به در دادم و او چون انتظار این حرکت را نداشت با شدتت به زمین افتاد
 .به چشمان پر از هراسش خیره شدم
 .کسی از مادر نزاییده که بخواد به من بی محلی یا بی احترامی کنه+
 .خم شدم وشالش را محکم دوردستم پیچاندم
 :غریدم
توهم اولین واخرین بارت باشه اون زبونت رو دومتر دراز میکنی،فکر نکن حا� که برگشتی کاری بهت ندارم برعکس خیلی کار+
 .....اشتباهی کردی که برگشتی

 .لبانش لرزید واشکی از چشمانش سرازیر شد
بی اختیار قفل چشمانش شدم،نگاه سبزش معصومیتی داشت که دل هر آدمی را به آتش میکشاند.مسخ ش شده بودم و
 .نمیتوانستم یک لحظه نگاهم را از ان دو تیله سبزینه اش بگیرم
باصدایی خفه ای که امد،فوری به خودم امدم ومتوجه صورت کبود شده اش شدم،شالش را رها کردم و با گفB *لعنتی* زیر لب
 .از اتاق بیرون زدم

 *دلناز*



 .نشستم ودست هایم را روی سرم گذاشتم وبر حسب عادتت همیشگی م، شروع به تکان دادن خودم کردم
 .دلم گرفته بود،از خودم..خدا..از این زندگی از عالم و آدم دلم گرفته بود
 .باز هم مانند همیشه رفیق همیشگی ام، مهمان ناخونده گلویم شد
حرف های اهورا خیلی برایم سنگین تمام شده بود.خیلی راحت با حرف هایش دلم را زیر پاهایش خورد کرده بود؛مگر چه کار
 !اشتبایی مرتکب شده بودم که او باید آن حرف ها را به من نسبت میداد
 !به فرض هم اگر حرفم حقیقت داشت، مگر یک دختر١٨ ساله، در برابر یک مرد زورگو،آن هم هوروش چقد توان دارد
بغضم ترکید وهق هقم فضای اتاق را پر کرد.دلم آغوش پدرم را میخواست..دلم نوازش های دست های گرمش را میخواست.مگر
Bمن در این دنیا به غیر پدرم چه کسی را داشتم که آن را هم به نامردی ازمن گرف. 
بعد از کلی گریه کردن وسبک شدن دلم،اشک هایم را پاک کردم وبه خودم تشر زدم:مگرزندگی وعمر آدمی چقدر است که نصف
 .اش هم را با گریه کردن و آه کشیدن سپری کند
از امروز میخندم،میشم یه دختر بی خیال وشاد،مانند همان روز های قبلی که همه با دیدن خنده های از ته دلم،لبخندهای بی دلیل
 .بر روی لب هایشان مینشست
 :سری تکان دادم وزمزمه کردم
 ..بدون اهورا هم میشه زندگی کرد-

بسم ا� ای گفتم واز جایم برخواستم.به سمت چمدانم رفتم وزیپش را کشیدم.اولین چیزی که به چشمم خورد قاب عکس اهورا
 .بود.در دست گرفتمش ونگاه خنثی ی به صورت خوش سیمایش انداختم
 .دیگر برق چشمهانش مرا وجد نمی آورد،دیگر طرح لبخندش ریتم قلبم را به هم نمی زد،اهورا برایم غریبه شده بود
 .عکس را قاب بیرون آوردم ودر مشت هایم مچاله اش کردم و به گوشه ای انداختمش

 *هوروش*

 .اعصاب م به هم ریخته بود و مصرف م این چند روزم از روزی دوبار بیشتر شده بود
تلفن های گاه بی گاه مادرم، سوهان روحم شده بود وبیشتر روانم را بهم میریخت.وقتی به این فکر میکنم که مادر من…مادر
هوروش دوران..یک زن هرزه بوده دلم میخواست خودم را زنده به گور کنم.وجود این دختر مایه عذاب وبدبختی م شده بود. حال
 .خراب خودم کم بود،حا� هر وقت چشمم به او هم می افتاد خودم را لعنت میفرستادم
باید چند روزی میرفتم،میرفتم به جایی که اگر به دیوار های سفیدش هم زل میزدم مرا یاد بدبختی هایم نمی انداخت.اما این
 !زنگوله پای تابوت را چه کارش میکردم

با لرزش گوشی،دست دراز کردم واز روی پاتختی برداشتمش وبه صفحه چشم دوختم،باز هم خودش بود.دیگر حتی روی م نمیشد
 !که به این زنیکه بگویم مادر
آنقدر تماس گرفت که بی جواب ماند وتماس را قطع کرد. نفس عمیقی کشیدم ودر جایی م نیم خیز شدم که چمدانم را آماده کنم
 :که باز هم صدای لرزش گوشی بلند شد.کNفه نفسم را خارج کردم وبN اجبار جواب دادم
 بله-
 :با آهنگی نگرانی گفت
 !سNم مادر خوبی؟چرا جواب نمیدادی نگرانت شدم+
 :سرد وبی تفاوت گفتم



 .گرفتار بودم-
 :کمی سکوت کرد و در آخر من من کنان گفت
 .من دارم از ایران میرم+
هه!فقط امده بود آتشی در زندگیمان بی اندازد وبرود. دیگر بود نبودش برام فرقی نمی کرد..چرا..چرا!! نبودش بیشتر خوشحالم
 .میکرد
 :پوزخندی زدم وفکرم را به زبان آوردم
 .دیگه بود ونبودت برام فرقی نمیکنه-
 .از گفته های پدر با خبر بود
 :با گریه گفت
 ....میدونم پسرم؛اما اگر توهم جایی من بودی+
 :میان حرفش پریدم وداد زدم
 .خفه شو مامان، حیف اسم مادر.... تو همیشه به فکر خودتت بودی-
 :با آهنگی گریان گفت
 .من فقط می خواستم شما رو برای خودم داشته باشم+
عصبی وکNفه بودم،خون جلو چشم هایم را گرفته بود؛اگر کنارم بود مرگش حتمی بود.او را باعث بانی همه این اتفاق ها
 .میدانستم
 :کفری گفتم
 .با هرزگی؟؟با بدبخت کردن اون دختر وبچه هات-
 .نفس عمیقی کشیدم تا یکم از التهاب بدنم کاسته شود
 : آرام زمزمه کردم

 .اگر هرزگی نمیکردی،ا�ن هم زندگیت رو داشتی هم مارو.دیگه شمارت رو روی گوشیم نبینم-
 :تماس را قطع کردم وگوشی را محکم بر روی زمین کوبیدم.فریاد زدم
 .لعنت به همتون-

 *دلناز*

از جلوی اتاق هوروش گذشتم که ناگهان صدای فریاد چهار ستون بدنم را لرزاند.. به پشت در اتاق اش رفتم،کمی فالگوش
 ....ایستادم؛اما صدایی نیامد..پشیمان از کارم، خواستم برگردم که صدای ناله اش بلند شد
 ..ترسیده از انکه بNیی سرش امده باشد،دستگیره در را باقدرت به پایین فشار دادم وسراسیمه وارد اتاق شدم
 !هوروش-
وقتی نگاهم به هوروش افتاد تمام تنم به یکباره یخ بست... با دهانش کش دور دستش را گرفته بود ودر دست دیگرش سرنگی بود
 .که داشت تمام محتویاتش در دستان عضلیه اش تزریق میکرد
 ...در آن لحظه فقط مات ومبهوت در حال تماشایش بودم که با فریادی که زد دوقدم به عقب برداشتم
 گمشو بیرون، چرا اومدی تو اتاق؟+

 :در آن لحظه توانایی انجام هیچ کاری را نداشتم...وقتی دید بدون حرکت ایستاده م،جلو رویم ایستاد وغرید



 ...مگه با تو نیستم....همین ا�ن از اینجا گمشو بیرون وگرنه تضمین نمیکنم زنده بمونی+

 .صدایش را می شنیدم؛اما زبانم قادر به گفB هیچ سخنی نبود
 ...با سیلی محکمی که به صورتم خورد برق از سرم پرید وهمان لحظه قطره اشکی از گوشه چشمم چکید
 :به آن سرنگ های خانه خراب کن چشم دوختم وآرام زمزمه کردم
 هوروش تو واقعا معتادی؟-
 :کNفه دستی در خرمن موهایش کشید وگفت
 .....اره من معتادم...حا� برو بیرون حالم اصN خوش نیست+
 چرا؟-
 ...چراش دیگه به تو ربطی نداره+
 ....دست هایم را گرفت ومرا از اتاقش بیرون انداخت

 ...با حال زاری خود را به اتاقکم رساندم ودراتاق را بستم.پاهایم تحمل وزن بدنم را نداشت،لغزیدن وهمانجا روی زمین زانو زدم
 ...هنوز در شوک بودم.با یاد آوری آن صحنه مو به بدنم سیخ میشد.از اعتیادش اگاه بودم؛اما دیگر نه تا این حداز مرحله اعتیاد
 !من داشتم با این حرف هاخودم را گول میزدم.چطور میتوانستم باوجود این مانع بزرگ، به او کمک کنم

 اهورا؟-
 !درحالی که پشتش به من بودایستاد؛ اما برنگشت
 :قدمی نزدیکترش شدم
 ........حق داری بخوای نگاهم نکنی؛ اما من برای موندن کنارم هوروش دلیل داشتم،ولی توزود قضاوتم کردی نداشتی برات-
 دلناز+
با شنیدن صدایش نگاهم را بلند کردم، با چیزی که چشم هایم دید، یکه خورده جیغی کشیدم ودست هایم را روی دهانم گذاشتم !
 ....صورتش بیشتر به یک ادمخوار شباهت داشت تا یک انسان
 :با انگشت اشاره ام به صورتش اشاره کردم و با تته پته گفتم
 !اه....ورا! صو....رتت-
 ...نگاه غضب آلودی به من انداخت وبا طمانینه به سمتم قدم بر داشت
 ....با هر قدمی که او بر میداشت من از ترس قدمی به عقب بر میداشتم
 ....دیگر قدم هایم به دو تبدیل شده بود واهورا هم یک لحظه مرا رها نمیکرد
 ....زجه میزدم وکمک میخواستم؛ اما هیچ کس به دادم نمی رسید
همانطور که به پشت سرم نگاه میکردم،پاهایم به سنگی برخورد کرد وبه زمین افتادم، اما همین که خواستم از جایم برخیزم،به
 .....سویم حمله ور شد وگلویم را در دستانش فشرد

 :با لحن خوفناکی غرید
 میخوای بدونی چه بNیی به سر صورتم اومده؟؟یا بهتر بگم چه کسی این بNرو به سرم اورده؟+

 .نفس کم اورده بودم و دیگر کم مانده بود خفه بشوم
 :اهورا ادامه داد



 !توئی عوضی این بNرو به سر من اوردی!بارفتنت داغونم کردی،نابودم کردی،خوردم کردی....خوب به صورت نگاه کن+

 :چشم هایم سیاهی میرفت وارام آرام داشت روی هم قرار میگرفت که فریاد زد
 ....خوب نگاه کن،نگاه کن چه بNیی به سرم اوردی+
 ...نگاه کن
 ....نگاه کن

از خواب پریدم وبه سرفه کردن افتادم.نفس کم آورده بودم ودرونم گر گرفته بود.به هوای تازه احتیاج داشتم،حس خفگی امانم را
 .بریده بود
 .فورا پتورا کنار زدم وخودم را به پنجره اتاقم رساندم
شب شده بود ونسیم خنک و مNیمی درحال وزیدن بود،سرم را به بیرون از پنچره بردم ونفس عمیقی کشیدم.کمی از التهاب بدنم
 :کاسته شد.آرام تر که شدم سری تکان دادم وزمزمه کردم
 .....هر جور که شده با اهورا تماس بگیرم-

 ...با نوری که به چشم هایم خورد،آرام پلک هایم را نیمه باز کردم.نگاهم که به ساعت دیواری اتاقم افتادخواب از چشمانم پرید
 .وای خدا بدبخت شدم،ساعت نه شده...ایندفعه میکشتم-
 ..با عجله از اتاق خارج شدم وسراسیمه خودم را به پشت دراتاق هوروش رساندم،دوضربه آرام به در اتاق زدم؛اما جوابی نشنیدم
 .آرام دستگیره را پایین کشیدم،دراتاق قفل بود
 ..عجیبه هیچ وقت در اتاق رو قفل نمی کرد-
 .همان لحظه صدایی از آشپزخانه آمد،بی خیال هوروش شدم وبه سمت صدا رفتم
*** 
یک زن در آشپز خانه حضور داشت وپشت به من مشغول جمع کردن میز صبحانه بود.قیافه اش برایم آشنا بود؛اما چیزی یادم
 .نمی آمد.همان لحظه برگشت، وبا دیدن لحظه ای من فنجانی که در دستش بود به زمین افتاد وشکست
 :درحالی که دستش را برروی قلبش گذاشته بود؛چشم از فنجان شکسته گرفت وبا صدایی که حاکی از ترسش بود گفت
 خدا خیرتون بده خانم جان ترسوندیم+
 .طاهره خانم!اینجا چکار میکرد

 :طاقت نیاوردم وسوالم را برزبان اوردم
 طاهره خانم شما اینجا چه کا می کنید؟-
 .خانم جان اقا صبح با من تماس گرفB وگفB تو نبودشون بیام پیش شما که تنها نباشید+
 :متعجب پرسیدم
 !توی نبودش؟اما من که همیشه تنها بودم-
 :یه کم این دست وآن دست کرد وبا�خره لب گشود
 .اقا رفB یه مسافرت کاری، ولی شما نگران نباشید من خودم کنارتون هستم.تنها نیستید+

 .پوزخندی به این حرفش زدم.تنها نباشم، زن ساده دل که نمی دانست زندگی من،وجود من،تمام من با تنهایی عجین شده است
اما حا� این چیزها اصNاهمیتی نداشت.با آن صحنه هایی دیشب وخواب بدی که دیده بودم،دلشوره ونگرانی جانوران موزی
 .…شدن بودن که سلول به سلول وجودم را با دندان های تیزشان میجویدن



 .بدون حرفی عقب گرد کردم وبه اتاقم برگشتم
تشک تخت را کمی بلند کردم و موبایلی را که عمو به دستم داده بود از زیر تشک بیرون کشیدم وبعد از روشن کردنش،شماره عمو
 .را گرفتم
 :بعداز خوردن چند بوقی با�خره صدای عمو درگوشم پیچید
 !دلناز عمو خودتی+
 .ناخودآگاه لبخندی برلبانم نقش بست
 سNم عمو جان.اره خودمم-
 !دختر توکه مارو جون به لب مون کردی+
 :متعجب گفتم
 چرا؟-
 .بعد از رفتنتون ترسیدم هوروش اذیتت کنه+

 :با آوردن نام هوروش،یادم آمد برای چه با عمو تماس گرفته ام.نفسی کشیدم وگفتم
 ....عمو جون من حالم خوبه.اما هوروش-

نتوانستم ادامه حرفم را بگویم.چطور میتوانستم به صراحت بگویم پسرت معتاد است!او هم یک پدر بود وخوب می دانستم که
 .غصه فرزند چه بر سر پدر می اورد
 :صدای عمو را شنیدم
 هوروش چی دلناز؟+
 عمو جون نمیدونین هوروش چه سفر کاری رفته؟-
 سفر کاری؟کجا؟+
 .خب منم نمی دونم-
 :با لحنی مشکوک گفت
 دلناز باور کنم که فقط برای این موضوع زنگ زدی؟+

 .می دانستم دروغگوی خوبی نیستم؛اما صNح نمی دیدم راستش را بگوید
 .اره عمو جون.خدمتکارش اومده اینجا پیش من که تنها نباشم-
 .نمی دونم،ولی میپرسم کجا رفته+
 باشه-
کمی سکوت کردم، دلم میگفت از حال اهورا هم بپرسم؛اما مردد بودم. گویی زبانم به سقف دهانم چسپیده بود وقادر به گفB حرفم
 :نبودم. عمو سکوت طو�نی م را که دید خودش انگار به حرف دلم پی برد، با صدای گرفته ای گفت
 ....اهورا میخواد بره عمو جون+
 :سوالی پرسیدم
 میخواد بره؟کجا؟-

 :غم زده گفت



 .میخواد از کشور بره،میگه میخوام برای همیشه از ایران برم-
 مکث کوتاهیی کرد وگفت
+Bبچه هام یکی یکی از دستم رف. 

 .اهورا میخواست برای همیشه از اینجا برود ومن خودم را مسبب این اتفاقات میدانستم
اگر آن جور با اهورا صحبت نمی کردم شاید این تصمیم را نمی گرفت.دلم برای عمو گرفت.زندگی اش را به پای بچه هایش ریخته
 .بود؛ اما آنها زندگیشان را برای یک انتقام احمقانه به باد دادند واینجا من مانده بودم که داشتم تاوان ان دو را پس می دادم
 .برای صحبت با اهورا سمج تر شدم،باید او را از رفB منصرف میکردم

 :با لحنی قاطع گفتم
 .عمو،ناراحت نباشید من نمی زارم اهورا بره-
 :هراسان گفت
 .نه نه عمو،تو نیاز نیست با اهورا صحبت کنی،هوروش بفهمه باز زندگی رو بهت جهنم میکنه-
 :آهسته گفتم
 .هوروش نیست عمو،من بهتون خبر میدم؛فعN خدانگهدار-
 .بعداز قطع کردن تماس، به بیرون از اتاق نگاهی انداختم؛مبادا طاهره خانم بیاید
 .بعد از مطمعن شدن،در اتاق قفل کردم
 .موبایل را روبه رویم گرفتم،شماره اش را از بر بودم؛اما تمام تنم می لرزید
دست لرزانم را به صفحه موبایل نزدیک کردم،ولی میان راه دست نگه داشتم؛انگار نیرویی این میان بود ومانع از انجام کار من
 .میشد
 .با یاد آوری خواب دیشب ولحن بغض آلود عمو،چشم هایم را بستم وبسم ا� گویان شماره اهورا را گرفتم
با هر صدای بوقی قلبم کوبنده تر میکوبید وصدایش را به وضوح میشنیدم، انگار او هم مانند من آرام قرار نداشت.مگر نگفته بودم
 اهورا برایم مرده است،پس دیگر این همه استرس وهیجان برای چیست؟
 .حال یک زندانی را داشتم که فردا موعد اعدامش بود
 :دستم را روی قلبم گذاشتم وزمزمه وار گفتم
 .آرامش باش قلب من-
 بله+
صدای بم خسته اش درگوشم پیچید،باورم نمیشد که این صدای اهورا باشد.سکوت بدی بینمان حکم فرما بود وفقط صدای نفس
 .هایم بود که ریتم این سکوت را بهم میزد
 :نتوانستم حرفی بزنم،خواستم تماس را قطع کنم که اهورا با آهنگی محزون وآزرده گفت
 !دلناز توهستی-

 .بغض سنگینی درگلویم نشسته بود واجازه حرف زدن را به من نمی داد
 :ملتمس گفت
 دلنازحرف بزن،چرا چیزی نمیگی؟+
 .نفس عمیقی کشیدم تا این بغض لعنتی که مانند کنه ای که در بیغ گلویم چسپیده بود،قورتش بده م
 :با صدای گرفته ای گفتم



 اهورا-
 :با صدای که سعی در پنهان کردن اشتیاق خود داشتگفت
 .جا.....بله-

شاید اینجاباید دلم میگرفت و اشکایم سرازیر می شد؛اما خوشحال شدم؛خوشحال از اینکه او هم مانند من، میخواهد همه چیز
 .را به دست باد فراموشی می سپارد
 :آهسته گفتم
 .....منو ببخش اهورا..من نباید اونجوری با تو صحبت میکردم-
 :میان حرفم پرید وگفت
 .نه! حرفای تو کامN درست بود-
 !ما خواستیم ونشد.تا دیروز عاشق بودیم؛اما امروز باید جدا شیم،نمیخوایم اما مجبوریم
 .ما قسمت هم نبودیم دلناز.من از اینجا میرم،میرم تا بتونم عشقت رو،از ذهنم..قلبم وزندگیم پاک کنم
 .من و هوروش داریم تاوان کاری که سر تو آوردیم رو پس میدیم؛اما اون به کمک یکی مثل تو احتیاج داره
 .شاید بگی دیوانه شدم،ولی میخوام کنار هوروش باشی واز منجNبی که برای خودش درست کرده بیرون بکشیش
 :گریه کنان گفتم
 .اهورا،می خوایی کجا بری.من..عمو..هوروش به بودن تو نیاز داریم،اگه تو بری من خودم رو نمی بخشم-
 :با آهنگی غمگین گفت
نخواه ازم دلناز،نمیتونم اینجا بمونم وشاهد سختی کشیدن های تو باشم.درسته عاشقتم وداداشم به نامردی تو رو ازم گرفت؛ اما-
 ....نمی تونم هر روز تو چشماش نگاه کنم ویادم بیاد عشقم،زن داداشمه
 .به این جایی حرفش که رسید گریه امانش را برید
 :میانه گریه گفت
 .سخته دلناز..گناهه-
 .وتلفن را قطع کرد
دلم مانند ساعت شنی شده بود که ذره ذره داشت فرو می ریخت.اشک هایم توان را ازم ربوده بود. پاهایم می لرزیدن وتحمل وزنم
 .را نداشB، میان اتاق زانو زدم وگریه سر دادم
گریه کردم برای بی کسی خودم..برای دل شکسته اهورا..برای هوروشی که زندگی هیچ وقت روی خوش خود را به او نشان نداده
بود وباز هم گریه کردم، برای هر سه یمان..برای بی مادری مان،برای روز هایی که به آغوش گرم مادرمان احتیاج داشتیم،ولی
 .نصیب مان اتاق تنگ تاریک و سردمان شد
شاید..شاید اگر مادرامان بودند،هیچ وقت زندگی ما سه نفر اینجور نمیشد،دلی کسی شکسته نمی شد..چشمی گریان نمی شد
 .وکسی از زندگی اش خسته نمی شد

 *هوروش*
 .بNخره بعداز شش ساعت رانندگی به ویN رسیدم.از ماشین پیاده شدم وقش قوسی به بدن خسته ام دادم
یار علی را دیدم که داشت دوان دوان به سمت من می دوید.وقتی به من رسید،دست هایش را بر زانوهایش گذاشت ودرحالی که
 :نفس نفس می زد گفت
 .هه....سNم....ههه.....آقا....هههه....خوش اومدین+
 :لبخندی به رویش پاشیدم ودستی بر شانه هایش گذاشتم وبا آهنگی پر محبت گفتم



 نفس بگیر یار علی....خوبین؟؟؟سمیرا خانم خوبه؟؟-
 :یار علی با آهنگی گرم جواب داد
 .بله آقا به صدقه سری شما و پدرتون خوب هستیم-
 .لبخند تلخی زدم وآرام قدم زنان راه کوتاه ویN را پیش گرفتم
 .وارد اتاقم شدم.به یک دوش اب گرم نیاز داشتم تا خستگی را از تنم بشوید
**** 
 .آنقدر خسته بودم که چشمانم را که روی هم گذاشتم به دنیای بی خبری فرو رفتم
 .با صدای ناگهانی زنگ موبایلم،از خواب پریدم
 .لعنتی* زیر لب گفتم وخم شدم موبایلم را از پایین تخت برداشتم*
با دیدن اسمی که روی صفحه موبایل چشمک میزد،عصبی وکNفه دستی در موهای ژولیده ام کشیدم.خواستم جواب نده ام؛اما
 .خوب می دانستم که تا جوابش را نده م دست نمیکشد
 :دکمه اتصال را زدم وتماس برقرار شد
 .سNم پسرم+
 :با آهنگی سرد پاسخ دادم
 .سNم-
 :مادر بالحنی شرمگین گفت
 ....میدونم خیلی پرو م که دوباره باهات تماس گرفتم؛اما فقط یه خواهشی ازت دارم، برای آخرین بار+
 :نفسم را صدا دار خارج کردم وبا همان سردی گفتم
 !بگو میشنوم-
 :متلمس گفت
 .میخوام با دختر خواهرم صحبت کنم+
 :باتعجب فریاد زدم
 ـ چی؟؟تو میخوایی بادلناز صحبت کنی؟؟
 :مادر به آرامی جواب داد
 .بله میخوام با دلناز صحبت کنم +
 :پوزخند صدا داری زدم وبا آهنگی کنایه آمیز گفتم
 ـ تا دیروز که می خواستی سرش رو زیر آب کنی، حا� چی شده امروز شده دختر خواهرت؟
 :با ناامیدی جواب داد
 .برای همین میخوام باهاش صحبت کنم،میخوام که ببخشتم..حNلم کنه،درحقش بد کردم+
 :به گریه افتاد.میان گریه نالید
 .ـ دارم میمیرم هوروش،دکترا جوابم کردن
سکوت کردم،باز هم ما برایش مهم نبودیم، فقط گفت دلناز. او زندگی پدرم..من..اهورا وحتی دلناز را هم نابود کرد.او بچگی ام را
از ما گرفته بود،باعث شده بشوم ادمی که هستم.وقتی فکرش را میکنم که ما را به هرزگی اش فروخت ،دیگر زنده یا مرده اش هم
 .برایم هیچ فرقی نمیکرد
 :عصبی غریدم
 .ـ پس چرا نمیمیری،زودتر بمیر تا شاید بعداز مردنت بتونیم بدون دغدغه زندگی کنیم
 :او زجه کنان گفت



 .....اینجور نگو هوروش،من مادرتم +
 :فوری میان حرفش پریدم وفریاد زدم
 ...ـ تو مادر من نیستی،هیچ وقت نبودی
 .بغض سنگینی در گلویم �نه ساخت
 :آرام زمزمه کردم
مادر من نسرینه.تو کجا بودی اون لحظه ای که وقتی از فرط مریضی تا صبح به خودم میلرزیدم ومامان نسرین پابه پای من بیدار-
بود! تو کجا بودی وقتی خاری به پای من یا اهورا میرفت، مامان نسرین پابه پای ما گریه میکرد.همیشه آرزوم بود که ای کاش
داشتمت،آرزوم این بود که صبح ها با صدای تو برای مدرسه بیدار میشدم،از دست های تو صبحونه میخوردم.ارزو داشتم کنارم
بودی وموفقیت هام رو با چشمات میدیدی وبهم افتخار میکردی،ولی ا�ن خودم رو سرزنش میکنم که چرا با وجود مامان نسرینم
 .بازم حسرت نداشB تورو میخوردم

 :آهسته پاسخ داد
 .چون من مادرتم،تو نمیتونی وجود من رو انکار کنی+
 :خنده هیستریکی کردم وبا تندی جواب دادم
اینقد به خودتت نگو مادر،تو فقط اومدی که عقده های چند سالت رو خالی کنی. تو، من و اهورا رو برای برآورده شدن خواسته-
 .خودتت میخواستی نه بیشتر 
 میدونی به خاطر اشتباه تو که یه مشت چرت و پرت به ما تحویل دادی ،چه به سر زندگی ما آوردی؟
 .من شدم یه معتاد،اهورا شده یه آدم افسرده، اهورایی که یه بند صدایی خنده هاش چهار ستون خونه رو میلرزوند
میدونی چرا؟چون من نامرد،منه خاک بر سر بی غیرت،به خاطر توهه به اصطNح مادر،عشقش رو به زور از دستش درآوردم،قصد
 ....کشB برادر خودم رو کردم.اون دختر به خاطر توهه به خاطر به اصطNح خاله ،داره تو اون خونه عذاب میکشه

 :جیغ کشید میان حرفم پرید وبا آهنگی گریان گفت
هوروش بسه،من خودم دارم به اندازه کافی عذاب می کشم تو دیگه نمک رو زخمام نپاش. میخوام که منو ببخشین ،حNلم کنید....+
 :پوزخندی زدم
 ...اینجا دنبال بخشش وحNلیت نباش-
 :مکث کوتاهی کردم ودر آخر گفتم
 .فقط میتونم بگم به خدا می سپارمت، دیدار به قیامت-
 .وتماس را قطع کردم

 .کNفه چنگی به موهایم زدم.حرف های آن روز پدر در شرکت بار دیگر برایم تداعی شدوبیشتر باعث کNفگی ام میشد

 (فلش بک)
 :پدر]
 .دلناز، دختر خاله شماست+
 :پوزخندی زدم و با آهنگی کنایه آمیز گفتم
 ....اینم دروغ جدیدتونه؟من نمی دونم اون دختره چی داره که دارین به خاطرش-
 :میان حرفم پرید وفریاد زد



 .مگه نمیخواهی حقیقت رو بدونی پس هیچی نگو بزار حرفم رو بزنم-
 :از جایم برخواستم و گفتم
 .من حقیقت رو میدونم-
 :دستی بر صورتش کشید وگفت
 .اون چیزایی که مادرت براتون تعریف کرده دروغ محضه،یه مشت چرت وپرته-
 .توهم یه دقیقه ساکت باش بزار حرفم رو بزنم

 :حرفی نزدم،کنجکاو شدم حرف های او را هم بشنوم.پدر وقتی سکوت من را دید لب به سخن گشود
 .بیست سالم بود، برای پایان نامه ام رفتم به یکی از روستاهای کردستان.عاشق دخترکوچیکه خان ده شدم-
بهش احساسم رو گفتم؛اما اون گفت که یکی دیگه رو دوست داره وازم یه خواسته داشت،این بود که برم خواستگاری خواهر
بزرگترش،چون رسم بود اول دختر بزرگ ازدواج کنه.خیلی سخته عاشق یکی باشی؛اما با یه نفر دیگه ازدواج کنی. عاشقانه
 .دلنواز رو دوست داشتم وبرای خوشبختیش قبول کردم به خواستگاری دل انگیز برم و مادرت هم خدا خواسته قبول کرد
 .یک لحظه سکوت کرد؛انگار بغضی در گلویش نشسته بود ونمی توانست درست سخن بگوید
 .خم شدم و لیوان آبی برایش ریختم وبه دستش دادم
 :پدر با آهنگی محزون گفت
 .ممنون پسرم-
من و مادرت به تهران اومدیم. اوایل کاری به کار هم نداشتم، هرکس سرش تو �ک خودش بود؛اما بعد از به دنیا اومدن
 .تو،زندگیمون از اون سردی وخشکی بیرون اومد
 .کم کم داشتم یه حس هایی به مادرت پیدا میکردم
 .اهورا رو که باردار شد خوشبخترین آدم روی زمین بودم
 .دیگه چی میخواستم خدا دوتا شیر بهم داده بود
تا اون روزی دلنواز خسرو از روستا فرار کردن و به تهران اومدن.دلنواز به مادرت پناه برد،ولی او با بی رحمی از خونه انداختش
بیرون ومن رو مقصر دونست چون هنوز خیال میکرد عاشق دلنوازم،از اون روز به کلی اخNق ورفتار مادرت تغییر کرد،دائم دنبال
بهونه بود که دعوا بگیره.یه شب که از مهمونی برگشتیم،آنقدر خورده بود که توی مستی همه چیز رو لو داد.فهمیدم که اون، دل
 ......انگیز اول نیست، دل انگیز شده بود یه زن
 .جمله اش را ناتمام گذاشت
 :نفس عمیقی کشید وادامه داد
آنقد کتکش زدم که مستی از سرش پرید وهمه چیز را گفت،گفت ازم متنفره و فقط به خاطر پولم زنم شده وهیچ عNقه ای نه به من+
 .ونه به بچهام، نداره
 .دیگه نمی توانستم اینجا بمونم،با آبروم بازی شده بود
 :میان حرفش پریدم وگفتم
 چرا همون موقع از هم جدا نشدین؟-
 :پدر گفت
 .ما طNق عاطفی گرفتیم،به خاطر شما جدا نشدیم+
داشتم میگفتم...به �س وگاس رفتیم،اونجا مادرت روز به روز افسرده تر میشد.به روان شناس بردمش،نمی خواستم افسردگی اش
 .روی شما هم تاثیر بزاره.مادرت روز به روز حالش بهتر میشداز روز اول هم حالش بهتر شد.بعد از پنچ سال برگشتم ایران
 .براتون پرستار گرفتم که حداقل تنها نباشید.دل انگیزجسمش بود؛ اما تمام حواسش جای دیگری بود



یک شب که دیر وقت از شرکت برگشتم،بدون صدا وارد خونه شدم،همینجور که داشتم از اتاقا میگذشتم،صدای پچ پچ مادرت رو
 .شنیدم
فالگوش ایستادم،داشت با تلفن به انگلیسی حرف میزدو به یک نفر ابراز عNقه میکرد.دیگه خونم به جوش اومده بودوارد اتاقش
 .شدم واونشب رو که خودتت به یاد داری

ناباور به چشم های پدرم چشم دوختم،واقعا چرا مادر باید این بNهارو به سر پدر وما میاورد!هرکس جای پدر بود او را سنگسار
 .میکرد.باورش برایم سخت بود
 :ناباور گفتم
 !باورش برام خیلی سخته-
 :پدر از جایش برخواست و به کنار پنچره رفت ودرحالی که بیرون را تماشا میکردگفت
میدونم پسرم.منم نیومدم اینجا داغ دلت رو تازه کنم،امدم بگم دلناز ومادرش هیچ گناهی ندارن،مادرت این قصه رو جوری+
 .براتون گفته که خودش رو بی گناه جلوه بده
 :پریشان حواس به او چشم دوختم وگفتم
 یعنی  اقعا دلناز؟؟؟ اما اون بچه که سقط شد چی؟-
 :پدر گفت
اره عزیزم دلناز دختر خالته،زندگی دلناز شده شبیه زندگی من؛ اما ازت میخوام پسرم،دلناز رو اذیت نکنی،اون دختری نیست که-
 .بتونه توی این سن این همه سختی رو تحمل کنه
واما درمورد اون بچه،هیچ بچه ای در کار نبوده و اون شب به خاطر کتکی که من بهش زدم بدنش به خون ریزی شده افتاد. بهت
 .گفتم که ما طNق عاطفی گرفتیم
میبینی پسرم مادرت چه دروغایی که به تو واهورا نگفته،به خاطر چی؟فقط میخواست از من انتقام بگیره، انتقام به خاطر زندگی
 .که خودش از هم پاشیدش ورفت
ذهنم وزبانم قفل شده بود.درک این موضوع برایم سخت بود.مادر من،مادر هوروش دوران که من میپرستیدمش،چرا باید اینکاره
 باشد؟
 .به سمت کیف م رفتم ونامه ای که صبح از نگهبان ساختمان گرفته بودم را باز کردم
 .سNم بر داداش اخموی خودم،گفتم زشته بدون خداحافظی برم]
داداشی تصمیم گرفتم برم بع یه سفر طو�نی،میدونم دلت برام تنگ میشه واگه پیشم بودی پشیمونم میکردی از رفB؛ اما من باید
 .برم،برم خودم رو بسازم،نمیخوام اینجا بمونم وبشم یه نامرد بیغیرت که به زن داداشش چشم داره
 .نمی گم عاشق دلناز نیستم،چرا هستم اما میخوام برم تا عشقش رو فراموش کنم، میخوام که دلناز بشه ابجیم
 .اونروز دلنازگفت میخوام کنار شوهرم بمونم. گفت شوهرش،یعنی تو رو همه جوره قبول کرده ومن براش مردم
خوب یا بد، دلناز هیچ وقت عاشق من نبود،شاید یه وابستگی ساده بود ومن براش خوشحالم که کنار توهه،میتونی خوشبختش
 .کنی
 .داداشم سرت رو درد نمیارم میدونم ا�ن میگی یه سر گیر اورده وداره همینجور حرف میزنه
 .برات بهترین هارو آرزو میکنم، امید وارم دفعه بعد که ببینمتون سرشاراز عشق یکدیگر باشید
 [.برادرکوچک تو اهورا

 .حیران وسرگردان طول عرض اتاق را طی میکردم؛نمی دانستم چه کاری درست است چه کاری غلط
 !مانده بودم سردوراهی،چه باید میکردم



 .به سمت پنجره قدی اتاقم،قدم برداشتم،پرده را کنار زدم ودست راست ام را روی پنجره گذاشتم وتکیه گاه پیشانی ام کردم
دریا هم آرام قرار نداشت.پوزخندی به حال خودم زدم،به اینجا آمده بودم که از همه آنچه که آزارم می دادنددور باشم، ولی انگار
 .اینجا بیشتر مرا یاد بدبختی هایم می انداخت
 :باز هم صدای نحث بلند شد.عصبی به سمت تلفنم گام برداشتم،پدر بود جواب دادم
 .سNم بابا-
 :با صدایی گرفته گفت
 سNم پسرم،خوبی؟کجایی شرکت نبودی؟+
 :درجوابش گفتم
 ....شما حالتون خوبه؟اتفاقی افتاده اخه صداتون-
 :غم زده پاسخ داد
 .هوروش،اهورا رفت+
شنیدن گفته پدر،گوشی را کمی از خودم دور کردم،گ ونفس عمیقی کشیدم؛من چه کردم!دل خیلی هارا شکستم؛اما انگار دیگر
 .پشیمانی سودی نداشت
 تو کجایی هوروش؟+
 :به خودم آمدم وبا صدایی گرفته وآرام جواب دادم
 .شمالم-
 :هراسان گفت
 تو شمالی انوقت دلناز رو تنها گذاشتی؟ اصN چرا رفتی شمال؟+
 :با طمانینه ودرعین حال باجدیت گفتم
 .بله.یه کم به تنهایی احتیاج داشتم-
 :با آهنگی که خوشحالی در آن موج میزد وسعی در پنهان کردن آن داشت گفت
 .پس من میرم دلناز رو میبرم پیش پدرش،اینجور خیا�ون راحت تره+
 :قاطع ومحکم گفتم
 .نه بابا،احتیاج نیست-
 :پدر فریاد زد
چته پسر،مگه من همه چیز رو برای تو توضیح ندادم،تو چرا داری نمک رو زخمام میپاشی.اون دختر چه گناهیی کرده که باید-
 تاوان زندگی ما رو پس بده؟

اصN حوصله یکی به دو کردن با پدر را نداشتم.از یک طرف چشم های اشکی دلناز یک لحظه مرا به حال خودم رها نمی کرد.نمی
 .خواستم خودم را در برابر پدر پشیمان نشان بدهم؛نفس عمیقی کشیدم تا لرزشی که در صدایم هست از بین برود
 .دیگه نمیخوام چیزی در باره دلناز بشنوم-
 :با تندی فریاد زد
 .لعنت به اون غرورت که زندگیت رو به پاش باختی+
و در آخرصدای بوق تلفن بودکه مانند ناخن کشیدن روی تخته سیاه تمام بدنم را به لرزه در می آورد و مرا بیشتر از پیش عصبی
 .میکرد
 .یک هفته بعد
 "دلناز"



یک هفته ای میشد که از هوروش خبری نداشتم.اهورا هم رفت، نمی دانم باید به خاطر کدام یک از آنها ناراحت باشم،به خاطر
 .اهورا که با دلی شکسته راهی دیار غربت شد یانگران هوروش باشم که با آن وضعیتش یک هفته است خبری از او ندارم
یک دل غمگینو ھزار درد بی درمان داشتم؛دلم یک هم درد میخواست..یک غم خوار،دلم آغوش گرم بی منت پدرم را می خواست؛اما
هیچ گاه دلم نیامد غصه هایم را با او تقسیم کنم.دلم برای دلناز گفتنش لک زده بود.برخواستم وبه سمت اتاقم قدم برداشتم،گوشی
 .موبایل را از مخفیگاهش بیرون کشیدم وشماره بابا را گرفتم
 ..الو+
 .به بوق سوم نرسیده صدای گرمش درگوشم پیچید
 :با آستین لباسم اشک هایم را پاک کردم وبا آهنگی لرزان گفتم
 با....بایی-
 :بابا شاد کام گفت
 جون دل بابایی.دلنازم تویی مهربونم+
 :خندیدم وگفتم
 !اره بابا جونم.خوبی عزیز دلم-
 :پدر جواب داد
 ...اره بابا خوبم.خیلی نگرانت بودم،هوروش که+
 :فوری میان حرفش پریدم وگفتم
 .نه بابا من خوبم.هوروش کاری به کارم نداره؛ اونجور که نشون میده آدم بدی نیست-
 :با آهنگی دلواپس گفت
 بابا برات بد نشه ا�ن داری با من حرف می زنی؟+
 :سرخوش خندیدم وگفتم
 .....نه جون دلم،هوروش نیست.دلم خیلی برات تنگ-
 .دلناز خانم...ناهار آماده است+
 .صدای طاهره خانم را که شنیدم،فورا با پدر خداحافظی کردم و موبایلم را در مخفیگاهش قرار دادم
 :بار دیگر صدایم کرد
 دلناز جان!بیداری؟+
 .نفس عمیقی کشیدم ودر اتاق را باز کردم
 :خشمگین از حضور بد موقع اش نگاه بدی به او انداختم و با لحنی که حرص ام در آن کامN مشهود بودگفتم
 .اره بیدارم فقط دستشویی بودم نتونستم جواب بدم-
 :آرام زمزمه کرد
 .نگرانتون شدم+
چشمانم را ریز کردم وبه او نگاهی انداختم.خوب می دانستم که با دستور هوروش کارهای من را زیر ذربین گذاشته است؛اما کور
 .خونده است،آنقدر ها هم دستپاچلفتگی نیستم
 .باید فکری به حال این زندگی می کردم؛اگر قسمت من،ماندن در کنار هوروش است پس باید دست به کار میشدم
 اما نمی دانم از کجا باید شروع میکردم؟اصN باید چه کار میکردم؟
 !آه خدای من،باید چه کار کنم
 .همانطور که مشغول بازی کردن با غذایم بودم،فکری به ذهنم رسید؛آره نگار خوب میتوانست کمکم کند
 .لبخندی زدم و با اشتها تمام غذایم را خوردم



بعد ناهار به اتاقم رفتم،اول در اتاقم را قفل کردم و بعد از آن موبایلم را برداشتم وبه حمام رفتم.شیر آب را باز کردم و شماره نگار
 .را گرفتم
 :بعد از خوردن چند بوق صدای نگار را شنیدم که با دهان پر گفت
 جانم+
 :لبخندی زدم وگفتم
 جانت سNمت-
 ..ناگهان صدای سرفه کردنش بلند شد
 :با آهنگی نگران گفتم
 نگار جان حالت خوبه؟-
 :با لحنی متعجب گفت
 باور کنم خودتی دلناز؟+
 :آرام گفتم
 .اره باور کن، خودمم-

 .او که انگار توپش پر بود جیغی کشید
 .حالش را خوب میفهمیدم؛ا�ن تا می تواست به من بد وبیراه میگفت
 :پیش دستی کردم وگفتم
 .نگار بخدا اگر بخوایی فوش بدی قطع میکنم.خوب گوش کن چی میگم به کمکت احتیاج دارم باید کمکم کنی-
 .صدایی نیامد،نگاهی به صفحه گوشی انداختم؛خیال کردم تماس قطع شده است
 .خنده تلخی کردم و تمام اتفاقات را به طور خNقه برایش تعریف کردم
 :صحبت هایم که تمام شد گفتم
 نگار هستی؟-
 :با لحنی که بغضش در آن کامN مشهود بود گفت
 الهی من دور دلت درد کشیده ات بگردم.تو چه کشیدی؟+
 .قطره اشک سمجی که در گوشه چشمم جا خوش کرده بود از روی گونه هام سر خورد
 :با آهنگی گریان گفتم
 نگار فقط تو میتونی کمکم کنی؟-
 :جواب داد
 .چه کمکی خواهری؟من جونمو برات میدم+
 :چشم های اشکی ام را پاک کردم ونفس عمیقی کشید گفتم
 .یادم میاد گفتی دختر خاله ات روانشناس ومشاوره است انگار.میخوام که اگر میتونه کمکم کنه بتونم هوروش رو سر عقل بیارم-
 :با لحنی متعجب ودر عین حال خشمگین گفت
 چی؟ اون نسناس اون این همه بN به سر تو اون اهورای بدبخت اورده بازم میخوای باهاش زندگی کنی؟+
 .حال روحی خوبی نداشتم وحا� نگار داشت نمک روی زخم هایم می پاشید
 :بی حوصله گفتم
ببین نگار تو نمی خواد به من بگی چکار کنم!من فعN حال روحی مساعدی ندارم ونیازی هم به دلسوزی هیچ کس ندارم. فقط ازت-
 .یه درخواست داشتم؛اگر میتونی انجام بدی که هیچ اگرم سختته قطع کنم



 :از پشت تلفن جیغی کشید وگفت
 .خیلی کله شقی،من امشب همه چیز رو به دختر خالم میگم.شب زنگ بزن باهاش صحبت کن+

صحبت کردنمان خیلی طو�نی شده بود وترجیح دادم قطع کنم. بعد از خداحافظی با نگار دوشی گرفتم وآرام در بسترم به خواب
 .رفتم

 .حول وهوش ساعت ده شب بود و من همچنان به انتظار خوابیدن طاهره خانم نشسته بودم
تا نزدیکی های ساعت دوازده خودم را سرگرم کردم ووقتی از خواب بودن او اطمینان پیدا کردم با نگار تماس گرفتم که بعد از
 :خوردن دو بوق صدایش در گوشم پیچید
 خودتی؟+
 :با آهنگی گریان گفتم
 .نگار کمکم کن اینا دارن منو میکشن-
 .از پشت خط شروع به جیغ زدن کرد؛اگر جلویش را نمی گرفتم تا خود صبح جیغ میکشید
 .نگار،نگار من حالم خوبه داشتم باهات شوخی میکردم-
 :کمی سکوت کرد وبعد با لحنی کامNً جدی گفت
 .اصN شوخی خوبی نبود؛گوشی رو میدم رضوان+
 :راست میگفت کار درستی انجام ندادم، پشیمان از کارم، آرام زمزمه کردم
 نگار؟-
 :با حالتی بچگانه گفت
 .باهات قهرم+
 :همیشه از این رفتارهایش متنفر بودم؛با انزجار گفتم
 .اهه توهم.گوشی رو بده دخترخاله ات-
 .و صدای لطیف وخانمانه رضوان خانم در گوشم پیچید
 .خیلی محترمانه با او سNم کردم واو هم با خوشرویی جوابم را داد
 باید نگار داستان زندگی من رو براتون توضیح داده باشه؟-
 :با لحنی مهربان گفت
آره عزیزم. میدونی وقتی شنیدم به جایی اینکه ناراحت بشم یا تاسف بخورم،تحسینت کردم که با این سن کم ات،مقاوم ومحکم+
 .جلوی مشکNتت ایستادی وقصد کمک کردن به شخصی رو داری که یه جورایی زندگیت رو از هم پاشیده
 :در دل پوزخندی از این فکرش زدم وبا آهنگی غمگین گفتم
 . کسی که از دل کسی خبر نداره،منم مجبورم وگرنه دلم داره از غم وغصه میپاشه-
 :بدون کوچکترین ترحمی گفت
 .هیچ کس بدون مشکل نیست ، من هم تا جایی که میتونم کمکت میکنم عزیز دلم+
 :لبخندی زدم وگفتم
 .ممنون ازتون-
 :بدون وفقه وبا جدیتی که درکNمش بودگفت
ببین جانم، اول از اهورا شروع میکنم؛از چیزایی که شنیدم اینطور برداشت کردم که شما از رفB اهورا عذاب وجدان دارید+
 .وخودتون رو مقصر میدونید



بهتر بگم که عذاب وجدان شما کامN بیهوده است،چون ایشون خودشون خواسB برن؛کار عاقNنه رو اهورا انجام داده ودرمورد
حسی که بینتون بوده هم باید بگم که حس شما نسب به اهورا یه حس کاذب بوده که به زودی از بین میره؛ اما اینم بدون که ادم رو
به ورطه نابودی روحی میکشونه، مثال همین عذاب وجدانی که دارید با این هم مشکNت، عذاب وجدانتون هم شده غوز با� غوز و
زندگیتون رو تباه میکنه.پس گذشته ای که رو که داشتی بزار کنار،چون خودتت هم میدونی که دیگه به اون گذشته بر نمی گردی
وباید سعی کنی زمان حالت رو به آینده ای درخشان تبدیل کنی،پس به هدفی که داری فکر کن وتNش کن براش واما درمورد
هوروش،تو میخوای با استفاده از عشق اون رو ازمواد مخدر دورش کنی و این بهترین راه حله؛اما چطوری هوروش سنگ دل رو
 .عاشق خودتت کنی باید اول روی ویژگی ها وخصوصیات اخNقی خودتت کار کنی
 :سوالی گفتم
 مثN چه خصوصیاتی؟-
 :با همان خونسردی که در لحنش بود گفت
اعتماد به نفست رو ببربا�،به ظاهر بیرونی خودتت برس.آشنایی با زبان بدنش،میتونی احساسات و افکارش رو به خوبی درک+
کنی و بهترین واکنش رو برای پاسخ به او انتخاب کنی.اینطور هوروش احساس میکنه تو به خوبی درکش کردی.اکثر مردان
عاشقی کسی میشن که ارامش دارن وخوش رو هستند.ببین دلناز جان این رو از من به عنوان یک خواهر یا دوست بشنو،همه مردا
 .مثل بچه ان،تو به غیر این چیزهایی که بهت گفتم به این چیزایی هم که میگم حتما عمل کن
 چی؟-
براش غذاهای خوشمزه بپز،بشین کنارش براش میوه پوست بکن،براش چایی ببر،وقتی از سرکار میاد برو به پیشوازش وکتش+
 رو ازش بگیر
 :پوزخندی زدم وگفتم
رضوان خانم من میگم هوروش نمیخواد سر به تن من باشه اونوقت شما میگید برم کتش رو ازش بگیرم یا کنارش بشینم میوه-
 براش پوست بکنم؟
 .آره جانم،شاید اوایل تندی وبد خلقی کنه؛اما بعدش اگر یک روز براش این کارا رو انجام ندادی انگار یه چیز رو گم کرده+
 :آهی از سر حسرت کشیدم وگفتم
 خداکنه همینطور که شما میگید بشه،ببخشید مزاحمتون شدم، خیلی ممنونم که کمکم کردید،شبتون خوش-
 :با آهنگی مهربان گفت
 .خواهش میکنم وظیفمه، امیدوارم موفق بشی.خدانگهدار-
 .بعد از صحبت کردن با رضوان خانم،انگار کوهی از دوشم برداشته شده بود وسبک تر شده بودم
میدانم نزدیک شدن به هوروش مشکل است ومساوی با خورد شدن غرورم هست؛اما باید بتوانم.هوروش حا� همسر من است ومن
 .باید برای نجات خودم واین زندگی تNش کنم

 .بعد از خوردن صبحانه، روی یکی از راحتی ها لم دادم و خودم را مشغول خواندن یکی از کتاب های علمی ام کردم
هیچ خبری از هوروش نبود.روز ها برایم تکراری وکسل کننده شده بود،به غیر از آن روزی که به خانه عمو رفتم، تقریبا یکماهی
 .میشدکه دیگربیرون از خانه را ندیده بودم. آنقدر بی حوصله شده بودم که به غیر از خواب،نمی توانستم کاری دیگر انجام بده ام
لحظه شماری میگردم هر چه زودتر هوروش برگردد،دلم تشنه شور وهیجان شده بود،با تصمیمی که برایش داشتم،دل خشیکده م
 .را ابیاری میکردم
شاید نزدیک شدن به او باعث بشود همه چیز به حالت عادی اش برگردد.با هزار ویک مکافات روز را به شب وشب را به
 .روزمیرساندم؛اما باز همان آش بود و همان کاسه
 .دلناز جان دخترم بیا ناهار+



 :با صدای طاهره خانم،نگاهی به او که درچهارچوب اشپزخانه ایستاده بود انداختم وبا بی میلی گفتم
 .نمیخورم-
و با کرختی از جایم برخواستم وبه اتاقم رفتم.گوشی ام را برداشتم وشماره بابا را را گرفت؛اما با صدای خانمی که میگفت
"دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد"متعجب نگاهی به صفحه موبایلم انداختم.چشمانم را ریز کرد وزیر لب زمزنه کردم:
 .- بابا هیچ وقت موبایلش رو خاموش نمی کرد
 .واماخودم را اینطور مجاب کردم که*حتما شارژ موبایلش تمام شده است
 .یک بار دیگر شماره ش را گرفتم،اه باز هم خاموش بود
 :دلم به فکر فرو رفت،فوری شماره عمو را گرفتم که بعد از خوردن چند بوق طو�نی جواب داد
 .جانم دختر عزیزم+
 :لبخندی از این محبتش زدم وگفتم
 سNم عمو جون خوبید؟خاله خوبه؟-
 :با لحنی مهربان گفت
 .آره عمو جون صدات رو که می شنوم عالی میشم+
 :با آهنگی نگران سوالم را بر زبان آوردم
 عمو هر چی به بابا زنگ می زنم گوشیش خاموشه،خبری ازش دارید؟-
 :با حالتی مشکوک،ِمن ِمن کنان گفت
 .عه.. اره رفته بسطام پیش عمه ات+
 پس چرا گوشیش خاموشه؟-
 :جواب داد
 .نمی دونم،حا� تو نگران نباش عمو ،من خودم پیگرش میشم بهت خبر میدم+
 :با آهنگی که کNفکی ام کامN مشهود بود گفتم
 .باشه.پس فعN خدانگهدار-
 .مانند مرغ پر کنده از این طرف اتاق به آن طرف اتاق می رفتم؛دلم بد جور گواه بد می داد
 .کNفه وسرگردان در خیالم میدویدم وبرای خودم خیال بافی میکردم،خیال بافی که باعث عذاب روح روانم میشد
به کنار پنچره اتاقم رفتم، خیابان در سکوت مطلق بود.آفتاب گرم وسوزان تابستان، با بی رحمی تمام حرارت سوزنده خود را بر
 .زمین می تابید
*** 
با صدای که از سالن امد، پلک هایم را از هم گشودم.از تاریک بودن اتاق متوجه شدم که شب شده است.برق اتاق را روشن کردم
 .وبه ساعت نگاهی انداختم،ساعت دو نیمه شب را نشان میداد
در اتاق را آرام باز کردم وراه رو میان اتاق ها گذشتم. برق آشپز خانه روشن بود وشخصی که از ظاهرش مشخص بود یک مرد
 .است سرش را در یخچال برده بود وداشت زیر لب با خود چیزی میگفت
 :ترسیده کریستالی که روی میز بود را برداشتم وبا ترس به آشپز خانه نزدیک شدم و با لکنت که حاکی از ترسم بود گفتم
 ت... و تو کی...یییی هس...تی؟-
 :سرش را از یخچال بیرون آورد؛با دیدن هوروش وحضور غیر منتظره اش آن هم این وقت شب متعجب نگاهش کردم وگفتم
 شما هستین؟-
 :پوزخند صدا داری زد وگفت
 .دیگه دارم کم کم به عقل نداشته ات هم شک میکنم،اخه غیر از من کسی دیگه هم اینجا هست+



عصبی از کNمش خواستم جوابش را بدهم؛اما سعی کردم با کشیدن نفس عمیقی،آرامش خودم را حفظ کنم.باید از همین حا�
 :شروع میکردم؛ لبخندی به چهره عبوس اش پاشیدم وگفتم
 !به هر حال خوش اومدی به خونه؛اگر گرسنه ای میخوای یه چیزی برات درست کنم-
 . ابروهایش با� پرید واز لحن صمیمانه ام جا خورد
 :آرام تر از قبل گفت
 .نه نیاز نیست.من میرم بخوابم+
 :خیلی آرام زمزمه کردم
 .شبت بخیر عزیزم،خوب بخوابی-
پایش را از آشپز خانه بیرون نگذاشته بود،ایستاد.سنگینی نگاهش را خوب احساس میکردم.آماده شنیدن صدای پوزخندش بودم؛
 .اما در کمال تعجب بدون کNمی آشپز خانه را ترک کرد
تا خود صبح خواب به چشم هایم نیامد.کاری را شروع کرده بودم که خودم به درست بودنش شک داشتم؛اما باید تا ته این راه
 .میرفتم. بادا باد، دیگر بدبخت از این که نمی شدم
 .نگاهی به ساعت اتاقم انداختم،عقرب ها هفت صبح را نشان میداد*توکل بر خدایی* زیر لب زمزمه کردم واز اتاق خارج شدم
 :یک راست به سمت آشپز خانه قدم براشتم ورو به طاهره خانم گفتم
 .طاهره خانم خودم صبحانه رو آماده میکنم-
 :درحالی که مشغول تمیز کاری بود گفت
 .نه عزیزم،تو بروبخواب+
 :بی حوصله گفتم
 .لطفا اگه میشه امروز اشپزخونه م رو به خودم تحویل بده-
 !آخه +
 :تاکیدی گفتم
 ..لطفا-
 .با�جبار آشپز خانه را ترک کرد.لبخندی زدم و زیر کتری چایی را روشن کردم
بNخره بعد از یکساعت،از خستگی قش قوسی به بدنم دادم ونگاهی به میز رنگ وارنگ صبحانه انداختم.نفس عمیقی کشیدم وبا
 .ولع بوی قرمه سبزی که روی اجاق در حال پخB بود را به ریه هایم رساندم
 .سNم آقا،صبح بخیر،رسیدن بخیر+
 .باصدای طاهر خانم تمام حواسم را جمع کردم وبه در آشپزخانه خیره شدم
 ممنون طاهره خانم+
صدای هوروش را که شنیدم ناخوداگاه تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد،نفس عمیقی کشیدم تا بتوانم به خودم مسلط بشوم.بNخره
 :قامت بلندش در چهار چوب در نمایان شد،لبخندی زدم وبا آهنگی گرم گفتم
 .سNم عزیزم،صبحت بخیر-
 :به میز صبحانه اشاره ای کردم وادامه دادم
 .دیشب فهمیدم گرسنه ای، امروز برات جبرانش کردم،بیا بشین-
در تمام وقتی که صحبت میکردم نگاهم را به میز دوخته بودم.توان آن را نداشتم که به چشمانش زل بزنم،نگاهش آدم را خورد می
 .کرد.در نگاهش چیزی بود بدتر از صد فوش
 .با صدای کشیدن صندلی،نفس عمیقی کشیدم وخودم هم بعد از نشسB،شروع به لقمه گرفB کردم
 :بعد از چند دقیقه،با عجله از سر میز برخواست؛هم زمان با اومنم برخواستم وگفتم



 میری سرکار؟-
 :جدی گفت
 !باید بهت جواب بدم+
 :بدون آنکه ذره ای ناراحت بشوم با اشتیاق گفتم
 .اخه امروز برات قورمه سبزی پختم،گفتم میری سرکار برای ناهار برگرد-
 .بدون آنکه جوابی بدهد،آشپزخانه را ترک کرد؛فورا من هم از آشپزخانه خارج شدم
به طرف کتش رفتم،دست دراز کرد که از روی مبل بردارمش و به دستش بدهم که او عصبی چنگی به کتش زد واز حصار دستانم
 .بیرون کشید
 :بی توجه به این کارش لبخندی زدم و با آهنگی گرم گفتم
 .مواظب خودت باش-
 .خنثی نگاهی به من انداخت ودر آخر پوزخنددلخراشی روی لب هایش نقش بست واز خانه بیرون زد

ناخودآگاه گوله اشکی در چشم هایم حلقه زد.من پی همه چیز را به خود مالیده م،این روز ها را دیده بودم؛اما مجبور بودم به نقش
بازی کردن درمقابل کسی شایدازش نفرت داشتم.کسی که با ندانم کاری هایش زندگی چند نفر را نابود کرد؛اما من حا�
 .میخواستم به کسی که زندگی را از من گرفته بود،زندگی تازه ای بخشم
 .با صدای به هم خوردن چیزی از عالم خیالم خارج شدم وبه سمت صدا برگشتم؛طاهره خانم داشت ظرف ها را میشست
از جایم برخواستم وبه غذایم نگاهی انداختم،باورم نمی شد برای اولین بار قورمه سبزی ام خوب شده باشد.لبخندی از خوشحالی
زدم وبه ساعت نگاهی انداختم،ساعت دوازده ظهر بود.فوراً به اتاقم رفتم ودوشی گرفتم وهمانطور که رضوان خانم گفته بود لباس
شیکی که به چشم بیاید به تن کردم وموهایم را شانه کشیده م را روی شانه هایم رهایشان کردم.دست دراز کردم وسری ام را
 .بردارم؛ اما میان راه پشیمان شده دست پس کشیدم
 .نگاه کاملی به خود در آیینه انداختم لبخندی از سر رضایت روی لب هایم نشاندم واز اتاق خارج شدم

 "هوروش"

 .سرم از درد درحال منفجرشده بود.خودکارم را روی میز پرت کردم وبا دست هایم شقیقه هایم را ماساژ دادم
 :همان لحظه مازیار بدون آنکه در بزند وارد اتاق شد، با آهنگی خشمگین گفتم
 مگه اینجا طویله است که سرت رو میدازی بدون اجازه وارد میشی؟-
 :ناباور گفت
 !هوروش حالت خوبه؟من هیچ وقت در نمی زدم که+
لحظه ای سکوت کردم،دغدغه های فکری ام زیاد بود.زندگی نابسامانم درهوا بود وکار های زیادی که در شرکت داشتم باعث
 .میشد نتوانم تصمیمی درست ومعقو�نه بگیرم.با گذاشB دست های مازیار بر روی شانه ام نگاهی به او انداختم
 .چته پسر،چرا حرف نمی زنی؟ناسNمتی من رفیقتم حرف بزن خودتت رو خالی کن+
آنقدر غد و مغرور بودم که نمیخواستم جلوی تنها رفیقم حرف دلم را بگویم،بگویم که از این زندگی زده شده ام..خسته شده ام از
 .دست خودم که اطرافیانم فقط مرا برای پول ام میخواهند وخانوادم که حتی رویم نمی شد در چشمانشان نگاه کنم
 :ایستادم ومشغول جمع کردن وسایل های روی میزم شدم و روبه مازیار گفتم
 .حالم خوبه،فقط یه کم کارای شرکت خسته ام کرده-
 :پوزخندی زد



 .امان از این غرورت که داره نابودتت میکنه،ولی باشه دوست نداری نگو.درمورد کارای شرکت خیالت راحت من هستم+
 .لب باز کردم جواب مازیار را بدهم که موبایلم به صدا در آمد
 :مادامی که موبایلم را از جیب کتم بیرون میکشیدم*مرسی*زیر بی گفتم. با دیدن اسم پدرم فوری اتصال را �س کردم
 سNم بابا-
 :بابا با آهنگی غمگین گفت
 سNم پسرم،حالت خوبه؟+
 خوبم ممنون.باباچیزی شده؟چرا صداتون گرفته است؟-
 .بابای دلناز بیمارستان بستریه،حالشه خیلی بده+
 :حیرت زده گفتم
 .بابای دلناز؟اون که حالش خوب بود-
 :با لحنی گرفته گفت
 .سکته قلبی کرده،چند روز بیمارستانه+
 :ناخودآگاه زیر لب زمزمه کردم
 ...وای دلناز-
 :میان حرف ام پرید وگفت
 .ببین هوروش، به هیچ عنوان نباید چیزی بفهمه+
 :بNفاصله گفتم
 چرا؟-
 :پدر خیلی محکم وجدی گفت
 .چون پدرش اینطور خواسته.باید قطع کنم هوروش،خداحافظ+
 .بعد از قطع کردن تماس،تلفن را روی میز پرتاب کرد و ایستاده دستانم را روی میز قرار دادم
 :آرام زیر لب زمزمه کردم
 .بدبختی پشت بدبختی-
 :مازیار نگران پرسید
 هوروش، کی حالش بد شده؟+

صدای مازیار را شنیدم؛اما فکر کردن به بدبختی هایم آنقدر زیاد بود که اجازه جواب دادن به او را به من نمی داد. یاد دلناز
وچشمان اشک آلودش افتادم،بار ها وبارها از خدا میخواستم که ای کاش راه جبرانی بود؛ اما حیف که هیچ دری برای جبران باز
 .نبود. آه،میدانم اگر باز هم راهی وجود داشت باز هم این غرور لعنتی ام مانع از انجام کارم میشد
باید به خانه بروم،باید هرچه سریع تر کاری را که قبN باید انجامش میدادم را حا� انجام بدهم،آن دختر باید برگردد به زندگی
 .اولش،بایدبرادرم اهورا برگردد
 .می بایست همه چیز را به روز اولش برگردانم انگار که آب از آب تکان نخورده است وبعد از آن هم خودم را یک جا گم وگور کنم

از شرکت بیرون زدم وبدون معطلی راه آپارتمانم راپیش گرفتم.در تصمیم م مصمم بودم،دیگر نمیخواستم دربرابر غرور کذایی
م آدمی ضعیف باشم.هرکس مرا میدید لعنتی بر غرورم میفرستاد،غافل از آنکه روزگارسیاه م مرا به اینجا رسانده واین هوروش را
 .از من ساخته بود
ماشین را در پارگینک پارک کردم وبدون معطلی از پیاده شدم.به انتظار آسانسور نایستادم وپله ها را دوتا یکی با� رفتم،حتی



 .یک لحظه هم دلم نمیخواست آرام در جایی قرار بگیرم
کلید را بر در بسته انداختم ونفس زنان وارد خانه شدم. قدم اول را درخانه گذاشته نگذاشته با دلنازی روبرو شدم که از زمین تا
آسمان فرق کرده بود.با ابروهایی با� پریده نگاهی به سرتا پایش انداختم.با دیدن ظاهر شیک و سیمای زیبا وبچگانه اش که
حتی زیر آن ارایش مNیمش معصومیتش بیداد میکرد،سیبک گلویم را پایین فرستادم.نگاهم قفل دو تیله سبزینه ش شد،چشمانش
 .عجیب ویرانگر بود
همه آن چیزی را که تا آن لحظه در ذهنم رشته بودم پنبه شد. زبانم در دهانم نمیچرخید،دیگر از آن تصمیم مصمم خبری
 .نبود،نمیدانم واقعا شاید ضیعف بودنم هم از ذات م سرچشمه میگرفت نه از غرور مردانه م
به سختی چشمانم را بستم تا بتوانم نگاهم را مهار کنم.برگشتم ودرحالی که پشتم به او بود از سر کNفکی دستی بر صورتم
 :کشیدم وخواستم خانه را ترک کنم که دلناز با لوندی که در صدایش بود گفت
 !هوروش-
 :ایستادم،چیزی نگذشت که یکی از دستانش بر شانه ام قرار گرفت وبا آهنگی دلواپس گفت
 حالت خوبه هوروش جان؟-
صدای کوبنده قلبم را به وضوح میشنیدم. عصبی بودم، حتی به قولی که به خودم هم داده بودم نتوانستم عمل کنم.نگاه پراز خشمم
 :را به او دوختم وبا دو دستانم به عقب هلش دادم وفریاد زدم
 .به من دست نزن+
چشم غره ای رفتم واز کنارش گذشتم وبه اتاقم رفتم. خودم را در حمام انداختم وآب سرد را باز کردم.با همان لباس های تنم به
 .زیر دوش اب سرد رفتم،بدنم کوره آتش بود.نگاهی به خودم در آیینه انداختم
خدایا من چرا اینقد سست اراده شدم؟چرا باید با دیدن یه دختر اینقد عصبانی بشم،چرا باید آهنگ صدش قلبم را به لرزه در-
 .بیاورد
 .مانند دیوانه ها با خودم حرف میزدم و همه این ها سوا�تی بود که جوابی برایشان نداشتم
 *دلناز*
 :حال پریشان هوروش را که دیدم، نگرانش شده به سمتش رفتم.یکی از دستانم رابر شانه انش گذاشتم وبا نگرانی گفتم
 هوروش جان حالت خوبه؟-
 :برگشت، چشمانش از عصبانیت کاسه خون بود.خواستم چیزی بگویم که مرا به شدتت به عقب هل داد و فریاد زد
 .به من دست نزن-
 .وبا قدم هایی بلند به اتاقش رفت.چشمانم را محکم بر روی هم فشردم تا اشکی که در گوشه چشمم جا خوش کرده بود نریزد
نفس عمیقی کشیدم وبه سمت آشپز خانه رفتم.زیر نگاه های طاهر خانم،لیوان آب پرتقالی را که از قبل آماده کرده بودم از یخچال
 .بیرون کشیدم وبه سمت اتاقش قدم برداشتم
پشت در ایستادم، نفس عمیقی کشیدم وبا دوضربه کوچک به در،دستیگره را پایین کشیدم و وارد شدم.هوروش با حوله تن پوش
 .روی تختش نشسته ودستانش را قاب صورتش کرده بود
 !هوروش جان-
باشنیدن صدایم فورا سرش را بلند کرد.نگاهش بین من واب پرتقال در گردش بود. لبخند دندان نمایی زدم ودرحالی که به سمت
 :میز کارش میرفتم، گفتم
 .ناهار آماده اس، آب میوه ات رو که خوردی بیا اشپزخونه-
در تمام مدتی که حرف میزدم سنگینی نگاهش را احساس میکردم؛اما جرعت بلند کردن نگاهم را نداشتم؛ همین که فریاد نزده بود
 .که چرا بدون اجازه وارد اتاقم شده ای جایی شکرش باقی بود
 :به سمت در اتاق رفتم،قبل از خارج شدن ایستاد م وبه رویش برگشتم وبا لحنی پراز محبت گفتم



 .زودتر لباست رو تنت کن،خدایی نکرده سرما میخوری-
لبخندی برچهره متعجبش پاشیدم واز اتاق خارج شدم.پشت درایستادم، تمام بدنم از ترس واسترس میلرزید انگار پا در خانه یک
 .…شیر زخمی وگرسنه گذاشته بودم

 .مشغول چیدن میز ناهار بودم که با صدای قدم های محکم هوروش،لبخند محوی بر روی لب هایم نشست
 :زیر لب زمزمه وار گفتم
 .اینم از این مرحله-
 کفگیر را برداشتم ومادامی که میخواستم برنج را بکشم،طاهره خانم کنارم ایستاد وگفت
 .عزیزم شما  برو بشین،خودم میکشم+
 ممنون،خودم میشکم-
 :مصر تر از قبل گفت
 .نه دخترم تو خسته ای+
 :با لحنی که سعی در پنهان کردن خشمم داشتم گفتم
 .طاهره خانم جونم! دوست دارم خودم برای شوهرم ناهار رو آماده کنم.شما بفرمایین به بقیه کارها برسید لطفا-
بNجبار "خیلی خبی" زیر لب گفت واز آشپز خانه خارج شد.در تمام ان مدتت سنگینی نگاه هوروش تمرکزم را به هم ریخته بود
 .واز دستان لرزانم کامN مشهود بود
 :لبخند عمیقی زدم و حینی که ظرف قورمه سبزی را روی میز میگذاشتم خوش رو گفتم
 .بفرمایین اینم از قورمه سبزی.فقط زودی بخور تا از دهن نیوفتاد-
 .خودم نیز پشت میز نشستم واز هرچیزی که روی میز گذاشته بودم برایش کشیدم
 :در سکوت مشغول خوردن ناهارمان بودیم.سر بلند کردم وگفتم
 .هوروش جان من خودم به کارهای خونه میرسم.توهم که دیگه خونه ای. لطفا اگه میشه به طاهره خانم بگو دیگه نیاد-
 .در سکوت فقط شنونده بود
 چطوره؟خوشمزه اس؟-
 .وبازهم جوابم سکوت ویک نگاه سرد بود
 .چشمانم را لحظه ای روی هم فشردم تا در مقابل رفتار های سردش آرام باشم
 !حالت خوبه-
باز هم پاسخی نداد.در آخر طاقتم طاق شد وقاشق چنگالی را که در دست داشتم به شدت در بشقاب انداختم؛اما باز هم نگاه
 .سردی به سویم انداخت وبدون حرفی از جایش برخواست
 .دوقدم بر نداشته بود که با صدای لرزان واعتراض آمیز مانع از رفتنش شدم
 وایسا! چرا جوابم رو نمیدی؟ اصN منو میبینی؟-
نیم نگاهی به من انداخت وپوزخندی گوشه لبش نقش بست.برگشت و دو دست هایش را بر روی میز گذاشت وبا آهنگی کنایه آمیز
 :گفت
 .در حدی نیستی که بخوام ببینمت+
 :با چشمانی پر از خشم به اوخیره شدم وبا آهنگی گستاخانه گفتم
 .یادت نره که من زنت هستم،اون اسم تو شناسنامه رو هیچ وقت نمیتونی انکارش کنی-
 :با چشمانی حجم گرفته زمزمه وار گفت
 !اسم تو شناسنامه+



 :برخواستم وبا تندی گفتم
 .اره اسم توی شناسنامه ات-
 :خنده بلند  هستیریکی کرد وبا آهنگی خشمگین فریاد زد
 با این کارات میخوای به کجا برسی؟+
 :مسکوت خیره اش شدم که ادامه داد
مگه من همونی نیستم که ازش نفرت داری؟مگه من همونی نیستم که تورو از عشقت جدا کرد؟ پس این کارات دیگه چه صیغه ای؟+
باز هم سکوت اختیار کردم،در کل حرفی برای گفB نداشتم. کامN˝ به اشتباه خود واقف بودم،خیلی تند رفته بودم.من میخواستم
 .آرام آرام به او نزدیک شوم؛اما انگار همه چیز را خراب کرده بودم
 :آهسته زیر لب زمزمه کردم
 .بین من واهورا هیچ عشقی وجود نداشته،شاید یک دوست داشB ساده بوده-
 :نیشخندی زد وگفت
 !اما اهورا که اینطور فکر نمیکنه+
به این فکر کردم که او خوب توانسته بود دست روی نقطه ضعف م بگذارد؛اما به خود اینطور تلقین کردم که اهورا برایم تمام شده
 .است
 :در جوابش لبخندی زدم
 !توکه باید برادرت رو بهتر از من بشناسی-
 :با چشمانی ریز شده گفت
 منظور؟+
 :در حالی که از پشت میز به کنار میرفتم گفتم
 .اهورا هیچ وقت در حق برادرش خیانت نمیکنه-
 .با گفB این حرفم،از کنارش گذشتم واز اشپز خانه خارج شدم

با چشمانی اشک آلود وارد اتاقم شدم. روی تخت نشستم و دست هایم را قاب صورت پر از اشکم کردم.قلبم از حرف های
 .هوروش، تکه تکه شده بود،میخواستم سنگ باشم ؛اما انگار نمیتوانستم
 .اینطور خودم را مجاب کردم که او بیمار است واین چنین بیماران تسلطی بر رفتار وگفتارشان ندارند
 .پوفی کشیدم و فعN ترجیح دادم از اتاقم خارج نشوم تا عصبانیت هوروش فروکش کند
عصر وقتی از اتاق خارج شدم، متوجه شدم کسی درخانه نیست وطاهره خانم هم رفته بود.خوشحال از رفB طاهره خانم لبخندی
زدم،ولی فورا جایش را به پوزخندی دادم .خوب به یاد داشتم که از تنهایی وتنها ماندن، بیزار بودم وحا� چه بر سرم آمده است که
 .از تنها ماندن در این خانه، قند در دلم آب می شود

 .بازدمم را بیرون فرستادم و فورا به اتاقم برگشتم.دلم برای شنیدن صدای پدرم تنگ شده بود ومیخواستم با او تماس بگیرم
شماره ش را گرفتم،این بار بوق میخورد؛ اما کسی جواب نمی داد.نگران خواستم تماس را قطع کنم که صدای نضعیف ش در
 :گوشم پیچید
 !دلنازم+
 .چشمانم را روی هم گذاشتم،حا�میفهمیدم که چقد دلتنگ شنیدن اسمم از زبان پدرم بودم
 :با بغضی که مانع از حرف زدنم می شد گفتم
 !من دورت بگردم!حالت خوبه؟چرا صدات اینطوریه-



 :پدر سرفه ای کرد وبا همان صدای ضعیفش گفت
 .دختر قشنگم، من حالم خوبه فقط یه کم سرما خوردم+
 بابا یعنی مطمعن باشم فقط یه سرما خوردگیه؟اصN وایسین ببینم، چرا چند مدته گوشیتون خاموشه؟-
 ...بابا جان گوشیم افتاده بود+
حرفش تمام نشده بود که سرفه امانش را برید.یک بند سرفه میکرد وصدای نگران ودلواپسم، میان سرفه هایش خفه می شد. با
 .امدن صدای در خانه ، هول شده تماس را قطع کردم
مانند مرغ پرنده اتاق را گز میکردم.نمی دانستم باید چکارکنم، با بودن هوروش در خانه،استفاده کردن از گوشی و زنگ زدن به
 .پدرم ریسک بود.ترجیح دادم فعN در نقش م فرو روم وبه دیدن واستقبال از همسرم بروم
 .روبری آیینه قدی اتاقم ایستادم وبعد از مرتب کردن خود ولباس هایم از اتاقم خارج شدم
نگاهی به سرتاسر خانه انداختم.خبری از هوروش نبود.گمان میدادم در اتاقش باشد،شانه ای با� انداختم و وارد آشپز خانه
 .شدم.مواد شامی را از فریز بیرون کشیدم ومشغول آشپزی کردن شدم
 .بعد از تمام شدن کارهایم،قش قوسی به بدن خسته ام دادم وبعد شسB دست ورویم به اتاقم برگشتم
لباس های تنم راکه بوی غذا گرفته بوداز خودم دور کردم.لباسی شیک تر وزیباتر ازلباس های قبلی م پوشیدم و جلوی آیینه
ایستادم تا کمی آرایش روی صورتم بنشانم.نگاهی درآیینه به خود انداختم،همیشه دلم میخواست برای همسری که عاشق اش
 ...هستم اینطور به خودم می رسیدم؛اماحا�
با حرص وعصبانیت تمام آنچه را که روی میز بود، روی صورتم نشاندم ودر آخر رژلب قرمز جیغ م را برداشتم وبا عصبانیت به لب
هایم کشیدم. پوزخندی به دلناز در آیینه زدم ورژ لب در دستم را با شدتت روی میز پرت کردم وبا قدم هایی محکم از اتاقم خارج
 .شدم وبه سمت اتاق هوروش رفتم

 .پشت در اتاقش ایستادم وحرف هایی را که از قبل آماده کرده بودم را یکبار دیگر در ذهنم تکرارکردم
 .دستم را به سوی دستگیره دراز کردم؛ اما فورا     پس کشیدم
کNفه بازدمم را بیرون فرستادم وچشم به در اتاق دوختم.پای رفB به اتاق و توان شنیدن نیش هایش را نداشتم؛ اما مجبور بودم.
 .راهی را انتخاب کرده بودم که باید تا آخرش را میرفتم؛ حا� چه به ضررم باشدچه به سودم
 .دستانم را بلند کردم و دوضربه کوچک؛ اما محکم به در اتاق کوبیدم و وارد اتاق شدم
 .نگاهم تمام اتاق را گز کرد تا به چشمان خونین و اخم آلودش گره خورد
 :بNاجبارلبخندی بر چهره عبوسش پاشیدم و مادامی که تره ای از موهایم دور انگشتم میپیچیدم با مهربانی ومحبت گفتم
 .خسته نباشی عزیزم! شام آمده است، لطفا زودی بیا بخور تا از دهن نیوفتاده -
 .باز هم جوابش یک کNم بود؛ سکوت
 :از سکوتش استفاده کردم وچند قدمی جلو رفتم و درحالی که کف دستانم را به هم می کشیدم با آهنگی پشیمان گفتم
 !چیزه...ببین هوروش جان، من بابت حرف های ظهرم، ازت معذرت میخوام -
 .بعد از گفB حرفم فورا عقب گرد کردم و ازاتاق خارج شدم
 .بعد از چند دقیقه معطلی بNخره از اتاقش خارج شد،اما به اشپز خانه نرسیده راهش را کج کرد و ازخانه بیرون رفت
 .قاشق و چنگالی که در دست داشتم را با شدتت در بشقاب مقابلم پرتاب کردم وبا عصبانیت مشغول جمع کردن میزشام شدم
ساعت از دو نیمه شب هم گذشته بود وهنوز به خانه برنگشته بود.خواب به چشمانم نمی آمد،نگرانش بودم به خودم که دیگر
 .نمیتوانستم دروغ بگویم;اگر در جوابش آنقد تند نمیرفتم شاید اینطور نمیشد
 .صدای چرخش کلید را که شنیدم فورا از جایم برخواستم و بسوی در رفتم
 .با نگاهیی نگران به چشمان کاسه خونش خیره شدماما با تنه محکمی که به من زد، بسوی اتاقش رفت



 .بدون معطلی به اشپز خونه رفتم.میخواستم برایش گل گاو زیان دم کنم،ولی یادم افتاد که گل گاو زبان نداریم
 .نچی زیر لب کردم
 .حا� چکار کنم-
 .به کابینت تکیه دادم وبا دنپایی ام شکل های نامفهومی روی سرامیک ها میکشیدم
 :زیر لب گفتم
 .لعنت به دهانی که بی موقع باز شود. مثN من میخوام همه چیزو درست،اما بعکس دارم گند میزنم-
در این مدت کوتاهیی که با او همخانه بودم، متوجه شدم که خط قرمزش ، غرورش است و من هم دقیقا غرورش را خط خطی کرده
 .بودم
 :کNفه برگشتم و مشتی بر روی کابینت کوبیدم و زیر لب زمزمه کردم
 !به درک بابا، مگه اون غرور منو له نکرد!مگه اون زندگی منو نابود نکرد-
 .از هر دست بدی از همون دست پس میگیری دیگه
 :حسی درونم توپید
ا�ن وقت این حرفا نیست احمق! اگرمیخوای خودتت و هوروش رو از این زندگی نکبتی نجات بدی باید دلش رو به دست بیاری،+
 .ولی متاسفانه تو داری با این خنگ بازیات همه چیز رو بدتر میکنی

 .خدای من! من حتی با خودم هم روراست نیستم.یکبار میخواهم به او کمک کنم یکبار هم دلم میخواهد سر به تنش نباشد
کNفه سری تکان دادم تا افکار منفی را از خودم دور کنم. ازیخچال بطری شیر را برداشتم و بعد از گرم کردن مقداری از آن به
 .سمت اتاق هوروش رفتم
یکجا خوانده بودم که شیر باعث آرامش و خواب ارام می شود؛اما خدا کند زبان به دهان بگیرم و او هم بار دیگر مرا با حرفایش
 .تحقیر نکند

با طمانینه به سمت اتاقش قدم برداشتم. پشت در اتاق که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و خواستم تقه ای به در بزنم که صدای
 .کNفه هوروش توجه ام را جلب کرد
 !مازیار بی خیال توروخدا.خودتت که بهتر میدونی+
 !مازیار؟ مازیار دیگر که بود؟ پوزخندی به این حرفم زدم، من هنوز خودش را نمی شناسم از کجا باید دوستانش را بشناسم
 .باز گوش هایم را برای شنیدن حرفایش تیز کردم
ای بابا!باشه؛ اما من حوصله این کارارو ندارم خودتت هرغلطی خواستی انجام بده فقط سریع سروتهش روهم میاری وگرنه +
 .قاطی میکنم

بدون در زدن دستیگره را پایین کشیدم و وارد شدم. با باز شدن در سرش را برگرداند،نگاهم که به چشمانش دوخته شد، دیگر
فراموش کردم برای چه پا به این اتاق گذاشته م.برخNف همیشه که از چشمانش آتش میبارید این بار رنگ وبوی خاصی به خود
 .گرفته بود
 اهم+
 :با صدای سرفه اش به خودم آمدم، خجالت زده نگاه م را پایین انداختم و بدون مقدمه گفتم
 .این رو بخور باعث میشه قبل خواب آروم باشی-
صدایی نیامد. سرم را بلند کردم، چشم در چشمش شدم. مقابلم ایستاده بود وفاصله بین مان آنقدر کم بود که با برخورد هرم
 .نفس هایش به صورتم باعث میشد نفس در سینه حبس کنم



 چی هست؟+
 :نگاه عاقل اندر سفیهانه ای به او انداختم  ودر دل گفتم
 .شربت آب آلبالو-
 .هو..با توام+
 :با حرص گفتم
 !مگه به غیر از شیر، نوشیدنی دیگه به این رنگ داریم-
 :موشکافانه نگاهی به من انداخت و با آهنگی کنایه امیز گفت
 .بهتره خودتت بخوری، انگاری تو بیشتر از من به این شیرنیاز داری-
 .و به دستان لرزانم اشاره کرد. امشب من چه مرگم شده بود که داشتم در برابر این کوه غرور ضعف نشان میدادم
 :سعی کردم خودم را ریلکس نشان بدهم. لبخندی زدم و گفتم
 .برای خودم هست. دوست داشتم برای توهم بیارم.خاله نسرین همیشه میگفت هرچی داری وبا شوهرت تقسیم کن-
 .خوب میتوانستم تعجب را که در مردمک چشمانش دو دو  میزد ببینم
 :ابرویی با� انداخت و گفت
 ..من عNقه ای به شیر ندارم+
 :دو قدم جلوتر رفتم. پشت چشمی برایش نازک کردم و گفتم
 .بهتره بخوری،کم کم عادتت میکنی-
 …من به چیزی که عNقه ای ندارم عادتت+
مادامی که مشغول حرف زدن بود،روی شانه پا بلند شدم وبا دستم دو گوشه لبش را گرفتم و به زور جرعه ای از شیر را در دهانش
 .خالی کردم
 .به خودش آمد و قدمی به عقب برداشت،باچشمان خشمگینش که هر لحظه اماده منفجر شدن بود به من خیره شد
 :لبخندی از سر پیروزی زدم و لیوان را در دستش گذاشتم وگفتم
 دیدی خوشمزه بود،عسلم برات ریختم. بخور نوش جونت-
 :حینی که از مقابل چشمان بهت زده اش به سمت در میرفتم گفتم
 .بر میگردم لیوان خالی رو میبرم-
 :پشت در اتاقش ایستادم وباز دمم را بیرون فرستادم. زیر لب زمزمه کردم
پسره احمق! شیرکه براش خوبه نمیخوره انوقت میره سرنگ سرنگ مواد به اون دستای خوش تراشش تزریق میکنه. منو بگو که-
 .بفکرشم 
 .سری از روی تاسف تکان دادم و به اتاقم پناه بردم

 .صبح با سروصدای زیادی چشمانم را گشودم و سراسیمه به حال رفتم
خانه پر از کارگر بود و هرکدام از انها مشغول به کاری بودن. نگاه متعجب م کل خانه را گز نمود، به دنبال هوروش میگشتم که با
گفB``ببخشید`` شخصی به عقب برگشتم.مردی بیست ونه ساله و یا سی ساله روبرویم ایستاده و با لبخندب به من نگریسته بود.
 -ببخشید شما؟
 :لبخندش را خورد و مودب گفت
 .مازیار هستم رفیق صمیمی هوروش جان +
 :یکی از ابروانم را با� بردم و گفتم
 خوشبختم اقا مازیار. لطفا میشه بهم بگید اینجا چه خبره؟-



 .وبه اطراف نگاه گذرایی انداختم و زمزمه وار گفتم
 اصNخود هوروش کجاست؟-
 مگه شما اطNع نداشتین؟+
 !از چی-
 .با صدای یکی از کارگرها که به هوروش سNم می داد به سمتش رفتیم
 .هوروش نگاه عصبی به مازیار انداخت و روبه به من گفت
 .دلناز دنبال من بیا+
 .نگاه گذرایی به مازیار انداختم و همراه هوروش به سمت اتاقش قدم برداشتیم 
 .هوروش میشه بگی اینجا چه خبره؟ مثN اینجا خونه منه؛ اما حتی نمی دونم توی خونه ام چه خبره-
 .نگاه خسته ای به من انداخت؛ انگار از چیزی کNفه بود. دستی به موهای خوش حالتش کشید و گفت
 .امشب تولدمه+
 .چشمانم درخشید؛اما با حرفی که زد تمام ذوقم راکور کرد
 .امشب تولدمه و تو باید توی اتاقت بمونی+
 .مات و مبهوت به او زل زدم. من هرچه داشتم تNش میکردم که به او نزدیک شوم او همانقدر از من دور میشد
 !چرا؟ مگه من به عنوان زنت نمیتونم کنارت باشم!؟ اونم توی همچین شبی-
 :دستی به صورتش کشید و زیرلب گفت
 .لعنت بهت مازیار حا� بیا تحویل بگیر+
 !به اون چیکار داری-
 :به چشمانم نگریست و با همان لحن گزننده اش گفت
 !نه اینکه نتونی، من دوست ندارم کنارم باشی.چرا نمیفهمی ازت بیزارم لعنتی+
او چه میدانست که کلمه به کلمه ای که از دهانش خارج میشودقلب من را مانند کاغذی مچاله میکند و با بی رحمی به اتش می
 .کشد
 .نفس عمیقی کشیدم تا اتشی را که در درونم راه انداخته بود به خاکستر تبدیل کنم؛اما بی فایده بود
 .به قطره ی اشکی که گوشه چشمم جا خوش کرده بود اجازه دادم ببارد

نمیدانم از تحقیر کردن من چی عایدش میشد. بدون انکه نگاهی به او بی اندازم از اتاق بیرون رفتم که سینه به سینه مازیار شدم.
نگاهم را پایین انداختم تا چشمان قرمزم که حاصل اشک هایم بود را نبیند؛ ولی انگار دیر شده بود و چشمان اشک آلودم را دیده
 .بود
 :با اهنگی نگران گفت
 دلناز خانوم چیزی شده؟+
 :خیلی قاطع گفتم
 .نه-
از کنارش گذشتم وبه اتاقم پناه بردم.روی تختم نشستم و زانوهایم را بغل کردم.حرفایش مانند پتکی بر سرم میکوبید و جگرم را
می سوزاند.اشک هایم بی مهابا روی گونه هایم میریخت.دستی بر صورتم کشیدم و اشک هایم را پاک کردم. از روی تخت
 :برخواستم و در ایینه نگاهی به خود انداختم و گفتم
 .اگر تو هوروش دورانی منم دلنازم، پس بچرخ تا بچرخیم-
به خود قبولندم که *تحقیر کردن کار ادم های ضعیفه*. چراباید از دست یک ادم ضعیف که خودم میخواستم کمکش کنم ناراحت



 .شوم
 .باید کاری کنم، نباید به همین راحتی های پا پس بکشم
 *هوروش*
دلناز ناباور به من خیره شد وچشمانش مملو از اشک شد.به یکباره دلم لرزید؛اما دیگر دیر شده بود.بدون حرفی اتاق را ترک کرد.
 :با دست های مشت شده م محکم به میز کوبیدم
 .لعنت به همه چی+
 .در اتاق باز شد و مازیار سراسیمه وارد شد
 ...هوروش، دلناز چرا+
 :زیر لب غریدم
 .دست گل های جنابعالی دیگه-
 :با تعجب پرسید
 .چی؟من!من که چیزی به دلناز نگفتم+
 .مسکوت سیگاری روشن کردم
 :با اهنگی سزرنش وار گفت
چرا دست از اذیت کردن این دختر بر نمیداری؟ تا کی میخوایی تحقیرش کنی؟بخدا من از اون روزی میترسم که آه این دختر+
 .گریبان گیرت بشه
 .دست خودم نیست مازیار-

 :پوزخندی زد و دست هایش را روی شانه هایم گذاشت و گفت
 .معلومه که دست خودتت نیست داداش. تا وقتی که تو اون مواد های کوفتی رو مصرف میکنی همین اشه همین کاسه+
 .با گفB*توماشین منتظرتم* از اتاق خارج شد

 *دلناز*
برای امشب برنامه ای ریختم؛ اما برای انجام دادنش دو به شک بودم.دلی میگفت خود را کوچک نکن و دل دیگرم میگفت انجامش
 .بده تا بدونن تو قوی هستی
باید با نگار تماس میگرفتم.سرکی کشیدم، از هوروش و مازیار خبری نبود.یکی از خدمتکار ها را صدازدم وگوشی موبایلش را از
 .اوگرفتم، نمیتوانستم ریسک کنم و از تلفن خودم استفاده کنم
بعد از صحبت کردن با نگار و تشکر کردن از خدمتکار به ساعت نگاهی انداختم. خیلی زمان نداشتم باید هرچه زودتر دست به
 .کار میشدم.دوشی گرفتم و بعد از آن موهایم را خشک کردم. خبری از نگار هم نشد
 .خودم را با کتابی سرگرم کردم. نمیدانم چه وقت گذشته بود که در اتاق به صدا در امد
 .بفرمایید-
 :همان دخترکی که تلفن را از اوگرفته بودم، سرش را داخل اورد وگفت
 .خانم اینارو پیک براتون اوردن-
 :فوری از روی تخت پریدم و بسته را از دستش گرفتم وخطاب به اوتاکید وار گفتم
 !هیچ کس از این موضوع خبر دار نشه-
 .چشمی*گفت و خارج شد*
 .بسته را باز کردم، از دیدن محتوای بسته لبخند دندان نمایی زدم



 .خب وقتشه دیگه-
ایستادم و لباس شبی که نگار برایم فرستاده بود راتن کردم.معرکه بود. لباسی زرشکی رنگ ودنباله دار که آستین دار بود؛ اما
 .سرشانه هایش کمی پایین تر از شانه هایم میافتاد. لباس کامN اندازه ام بود وقشنگ تمام اندام بی نقصم را به رخ میکشید
بی خیال بر انداز کردن لباس شدم ومشغول آرایش کردن شدم. ارایشم را به سبک اروپایی انجام دادم تا با مدل لباسم هم خوانی
داشته باشد. موهای بلندم را حالت دارش کردم و روی شانه های عریانم رهایشان کردم.از همین حا� میتوانستم چهره گر گرفته
 .هوروش را تصور کنم
نگاهی به سرتا پایم انداختم،وقت رفB بود. صندل هایم را پوشیدم و *بسم ا�* زیر لب گفتم واز اتاق بیرون زدم.به سمت اتاق
هوروش رفتم وبدون آن که در بزنم وارد شدم.صدای شرشر آب نشان میداد که در حمام است.نگاهم به سمت تختش چرخید. کاور
 :کتش روی تخت بود. کاور را باز کردم، با دیدن کت مشکی رسمی که از نو بودن برق می زد،متعجب زیر لب زمزمه کردم
 !جلل الخالق! می خواد توی تولد خودش این کت رسمی رو بپوشه-
در دل *دیوانه ای* نثارش کردم.کت را برداشتم و در کمدش گذاشتم. در میان کت هایش، کت تک اسپرت زرشکی اش را برداشتم
 .و روی تخت گذاشتم
 .مادامی که به دنبال شلواری برای کتش میگشتم،صدای در حمام را شنیدم.خودم را به نشنیدن زدم و مشغول گشB شدم
 :با آهنگی که تعجب کامN دران مشهود بود گفت
 تو اینجا چکار می کنی؟ این چه سرو وضعیه؟+
 .برگشتم؛اما با دیدن با�تنه برهنه و خوش تراشش،حرفم را کامل از یاد بردم
 !الو+
 :با صدایش به خودم آمدم و سعی کردم خونسردیم را حفظ کنم. لبخندی به رویش پاشیدم و گفتم
 .بیا این کت رو بپوش، به لباس منم میاد-
 .چشم هایش داشت از حدقه بیرون میزد. عصبی قدمی به سمتم برداشت. جرعت بلند کردن سرم را نداشتم
 :غرید
 !انگاری حرفای صبحم رو فراموش کردی+
 :حال وقت ترس نبود،باید تیر نهایی را پرتاب میکردم. بی پروا درچشمان وحشی اش خیره شدم و گفتم
 .نه یادم نرفته؛ اما تو چه بخوایی وچه نخوای من امشب توی این جشن شرکت میکنم، چون زنتم -
 :نگاه م را پایین انداختم واهسته لب زدم
 .دوست دارم کنارت شوهر باشم-

چشم هایم را بستم و منتظرشنیدن توهین ها وتحقیر هایش شدم؛ اما در کمال ناباوری با طنینی آرام گفت: +دلناز! دلیل این
 کارات چیه؟ می خوای به چی برسی؟
 .دلیلی نداره هوروش، من فقط میخوام کنارت باشم-
 :پوزخندی زد
 .امامن نمی خوام کنار تو باشم +

 .لعنت به تو که همیشه باید دلم را خونین کنی
 : لبخند حرصی زدم
 .تو نخواه؛ اما من می خوام -
 .از ان همه اصرار و التماس کذایی برای موندن در کنار کسی که لقمه دهانش تحقیر کردنم بود، حالم داشت به هم میخورد



 .دیگر اجازه حرف زدن را به او ندادم و با گفB* میرم بیرون،لباسات رو زودی بپوش. *به سمت اتاقم رفتم
 .لیوان اب خنکی سرکشیدم  تا آتش شعله وردرونم را خاموش کنم
 :نگاهی به آیینه انداختم و در دل نالیدم
 یعنی روزی میرسه که منم از ته دل بخندم؟ -
 .نگاهم را از آیینه گرفتم و بار دیگر به اتاقش رفتم
 .در را باز کردم. روبروی ایینه قدی اش ایستاده بود ومشغول بسB کراوات مشکی رنگش بود
 .واقعا خوش قیافه بود، اخNق گندش را نادیده بگیرم، قیافه اش عالی بود
 نمی دانم او تا به حال عاشق شده است؟
 .از سوالی که در ذهنم گذشت،بدم آمد.تک خنده ای کردم،نمی دانم شاید هم حسودی ام شده است
 :توجه هوروش به من جلب شد.یکی از ابروانش با� پرید و گفت
 داری به چی میخندی؟+
 :چند قدمی وارد اتاق شدم.با لبخند مضحکی گفتم
 ! دارم به این میخندم که کسی هم عاشق تو میشه با ای اخNق گندتت -
 .از تعجب ابروانش با� پرید. لبخند کجی بر لبانش نقش بست
 .همین ا�ن یکی از اونا داره خودش رو میکشه که کنار من باشه+
 .این بشر اخرش هم باید زهر خودش را بریزد
 :خونسرد گفتم
 بریم پایین-
 .رویم را برگرداندم و مادامی که به سمت در اتاق میرفتم، بازویم کشیده شد.سوالی نگاهش کردم
 .رژت رو کمتر کن و یه چیزی بنداز رو اون شونه های بی صاحبت‘
 چرا اونوقت؟-
 :با همان غرور مردانه اش گفت
 .دوست ندارم چشم های هیزشون دنبال زنم باشه-
 .لبخند محوی روی لب هایم نقش بست. از ان که حواسش به من بود و رگه های تعصبی روی من داشت در دلم عروسی بر پا بود
 :نگاهی به لباسم انداختم و گفتم
 ...اوم... لباسم که خوبه، رژمم-

 :به سمت آیینه رفتم نگاهی سرسری انداختم و گفتم
 .رژمم عالیه، منکه خیلی دوسش دارم، اصNنم تند نیست-

 .نگاه تندش بر روی لبانم چرخید
 .بیا جلوتر+
 .ترسیدم؛ اما سعی کردم خودم را خونسرد نشان بدهم.چند قدمی جلو رفتم و مقابلش ایستادم
 :غرید
 .پاکش کن او ن �مصب رو+
 :با لحنی بچگانه گفتم
 .عه... بی خیال هوروش. رژم مگه چشه، رژ تند ندیدی بابا-



 .صورتش را به سمت گردنم خم کرد. ترسیده سرم را کمی به عقب بردم
 :کنار گوشم لب زد
 !پاکش میکنی یا خودم جور دیگه ای پاکش کنم+
 :لجوجانه گفتم
 .نه پاکش میکنم نه میزارم تو پاکش کنی-
 .وهمین که خواستم از کنارش بگذرم،ناگهان مرا به سمت دیوار هل داد وبا خشونت لب هایش روی لب هایم گذاشت
نمی توانستم تکان بخورم. با مشت های کوچکم بر روی سینه اش میکوبیدم؛ اما بی فایده بود.دیگر از خشونت چند لحظه پیش ش
 .خبری نبود.کم کم خودم هم داشتم همراهیش می کردم که ناگهان در اتاق باز شد
 ....هوروش زودی+
 .مازیار نگاه اش که به ما افتاد، حرف اش را خورد
 .با اکراه از من جدا شد و نگاه خشمگینش را به مازیار دوخت.از خجالت سربه زیر انداختم. لعنت بهت هوروش که ابرویم را بردی
 :او که انگار از ورود غیر منتظره مازیار هیچ خوش اش نیامده بود،روبه من گفت
 .برو  صورتت رو تمیز کن. بیرون منتظرم+
 .از خدا خواسته به سمت اتاقم رفتم

 *هوروش*
 :دلناز که از اتاق بیرون گذاشت، فریاد زدم
 !مگه اینجا طویله اس مازیار-
 :لبخندی زد و گفت
 ای بابا! حا� مگه چی شده؟+
 :عصبانی تر از قبل گفتم
 !چیزی به اسم حریم شخصی حالیته-
 :پوزخندی زد و گفت
 !چی شد؟ زدم به پرت+
 !عشق وحالت رو به هم زدم! نزاشتم بیشتر از این دختر بیچاره سو استفاده کنی
 .اگر دوستم نبود همان جا دکورانسیون صورتش را به هم میزدم
 .چرت نگو مازیار. زنمه، باید به توهم توضیح بدم-
 .هه... داداش اون دختر بیچار نفهمیده چه بNیی سرش اومده، من یکی که خیلی خوب میدونم+
 .لب باز کردم جواب حرفش را بدهم که صدای دلناز آمد
 !هوروش جان+
 :روبه مازیار گفتم
 .جلوی دلناز حرف مفت نمیزنی-
 .از کنارش گذشتم واز اتاق بیرون زدم
 .می دانم زیاده روی کردم؛ اما اوخودش خوب مرا می شناخت

 *دلناز*
 .هر دو با اخم هایی گره خورده از اتاق بیرون آمدند.از روی جفتشان خجالت میکشیدم



 :هوروش به طرفم آمد و دست هایم را محکم در دست های مردانه اش قفل کرد و گفت
 !از کنارم جم نمیخوری+
 .سری به نشانه تاکید تکان دادم. مازیار جلوتر از ما به سمت سالن رفت
 .دست در دست هم با طمانینه به سالن رفتیم
 .نگاهی زیر چشمی به او انداختم، غرورش کوه را پایین می آورد
 :مازیار جلوتر از ما ایستاد ودستش را به سمت ما گرفت و با صدایی رسایی گفت
 .خب دوستان عزیزم! اینم از اقا هوروشمون و همسر عزیزش، دلناز خانوم+
 .به یک باره همه نگاه ها به سمت ما چرخید
 .از ان همه نگاه های رنگارنگ که بعضی هایشان بوی تحسین می داد و بعضی هایشان بوی نفرت، بدم آمد
 .نا خودآگاه دست هایش را محکم فشردم
 :متوجه ام شد. لب زد
 خوبی؟+
سری به نشانه مثبت تکان دادم وبه همه مهمان ها خوش آمد گفتیم.همان طور که هوروش توصیه کرده بود از کنارش تکان
 :نخوردم.یک ساعتی گذشته بود که یکی از خدمتکار ها آمد و رو به او گفت
 .آقا! مادرتون تشریف اوردن-
 .واژه"مادر" را شنید اخم هایش درهم شد. با تندی به طرف در ورودی رفت؛ اما با دیدن خاله نسرین گل از گلش شکفت
 .محکم خاله را دراغوش گرفت
 !خیلی خوش اومدی مامان-
 .از ان همه عشق و عNقه هوروش نسبت به خاله،لبخندی روی لب هایم نشست
 دختر قشنگ من! نمی خوایی بیایی تو اغوش مادرت!؟+
 .نمی دانم چطور خودم را در اغوشش انداختم
 !چقد دلم براتون تنگ شده بود خاله-
 :با بغضی که درصدایش بود گفت
 .منم دلم برای جفتتون تنگ شده بود+
 :و به آرامی مرا از خودش جدا کرد و اخم مصلحتی گفت
 .از این به بعد من رو مامان صدا کن،ناسNمتی عروسمی، جای دختر نداشتمی+
عروس *! چه واژه ی عجیبی؛ البته برای منی که آنگونه عروس شده م، عجیب بود.دیگر باید قبول می کردم که عروس هوروش*
 .هستم. نیم نگاهی به او انداختم، لبخند محوی بر روی صورت داشت
هر دو دست مامان را گرفتیم و سه نفرمان به جمعیت ملحق شدیم.گوشه ترین مکان را برای نشسB انتخاب کردیم.احساس کردم
 .مامان کمی نگران هست
 !مامان-
 !جانم+
 !حالتون خوبه!حس میکنم نگرانی،بی قراری-
 :دستپاچه گفت
 .نه عزیزم. یه کم خسته ام+
مجاب نشدم؛ اما انگار دوست نداشت چیزی بگوید و من هم دیگر اصراری نکردم.دلم میخواست از حال پدرم خبردار شوم.نگاهی
 :به چشمان دلواپس مامان انداختم و لب زدم



 !بابام-
 :هوروش میان حرفم پرید و گفت
 .دلناز اینقدر مامان رو سوال پیچ نکن+
 :مامان نگاه سرزنش واری به اوانداخت و رو به من با مهربانی گفت
 .جانم دخترکم!بگو+
 .اشک هایم اماده ریخB بودن
 بابام، بابام حالش خوبه؟-
 :نگاه عمیقی به من انداخت. آهی کشید و گفت
 .حالش خوبه عزیزم، نگران نباش-
 .اما نگران بودم،مگر می شد دور از او باشم و لواپسش نباشم. دلم خیلی شور میزد.در دل آیه الکرسی خوندم
 :لحظه ای در کنار هم بودیم که مامان گفت
 . بچها من دیگه باید برم+
 :با تعجب گفتم
 !مامان کجا؟ به همین زودی-
 :لبخند آرامش بخشی به رویم پاشید و گفت
 .فقط اومدم ببینمتون و تولد پسرم رو تبریک بگم-
 .هوروش پیشانی مادرش را بوسید. درست بود که مادر واقعی اش نبود؛ اما واقعا مادری را در حقشان تمام کرده بود
 .مامان رفت و باز همان حس تنهایی و غربیگی به دلم نشست،وجودش سرشار از آرامش بود
 .همینجا باش برمیگردم+
 .سری به نشانه مثبت تکان دادم و او فورا از کنارم گذشت
نگاهی به اطراف انداختم، نمیدانم چرا هیچ کدام از مهمان ها به دلم نمنشست،نمیتوانستم با انها ارتباط برقرار کنم؛انگار صد
 .پله با انها تفاوت داشتم
 .با نگاه به دنبال هوروش گشتم،ولی پیدایش نکردم. مازیار هم نبود
 .به دنبالش رفتم،میان مهمان ها نبود
 .خواستم به اتاقش بروم که هوروش و مازیار ودختری که چهره اش را نمیدیدم در بالکن مشغول صحبت کردن بودن
 .فورا به طرفشان رفتم. دستم را در میان انگشت هایش قفل کردم
 اتفاقی افتاده هوروش جان!؟-
 .نگاه پوکری به مازیار انداخت.مازیار چشمکی به او زد که از دید من دور نماند
 :قدمی جلو امد و گفت
 .خب معرفی میکنم، ایشون دلناز جان هسB همسر اقا هوروشمون+
 :و با دست دیگرش به آن دختر اشاره کرد و روبه من گفت
 .ایشونم ماندانا خانم هسB، یکی از دوست های قدیمی من و هوروش+
 :دستم را به سمتش دراز کردم و پوزخندی به صورت پر از نفرت وعصبانیش پاشیدم و گفتم
 .خوشبختم عزیزم -
 :دست هایم را فشرد وخیلی سرد گفت
 .همچنین*
 .لبخند تصعنی زدم



 .چرا اینجا ایستادین، بفرماین بریم پیش مهمونا-
 :دخترک بدون توجه به من رو به هوروش با نازگفت
 !هوروش جان میشه خصوصی باهات حرف بزنم+
 .خون خونم را میخورد، من که زن او بودم هنوز اینطور برایش ناز نکرده بودم
 .هوروش بدون مخالفتی به سمت گوشه ترین جای سالن رفB.نگاه پر از سوالم را روی مازیار چرخاندم
 :به حالت نمایشی دست هایش را با� برد و گفت
 .منم مثل تو نمی دونم دارن در مورد چی حرف میزنن+
 :پوزخندی زدم و گفتم
 !تو که راست میگی-
خودم را بی خیال نشان دادم؛اما تمام حواسم پیش آنها بود.هوروش بی خیال وماندانا باچشمانی به خون نشسته به طرفمان
 .امدن.با خنده به طرفشون رفتم و ناخواسته دست های هوروش را محکم فشردم
 .با صدای پوزخند ماندنا، نگاهم را روی او چرخاندم
 :با همان پوزخند چندشش گفت
 .نمیخورمش کوچولو، واسه خودتت+
 :لبخند دندان نمایی زدم و گفتم
 .فک نمیکنی هوروش برات یه لقمه بزرگتر از دهانته، شما بهتره یه لقمه کوچیک تر برداری-
 .درثانی، کوچیک و بزرگ بودن به سن و قیافه نیست،به عقل شعوره که خدا بعضیا مورد لطفش قرار نداده
 .به وضوع صدای سابیدن دندان هایش را می شنیدم
 :بدون توجه به حضور من رو به هوروش و مازیار گفت
 .خوب دیگه من باید برم.بازم تولدت رو بهت تبریک میگم هوروش جونم+
 .روی شانه پایش بلند شدو نرم گونه هوروش را بوسید
 .از عصبانیت در حال منفجر شدن بودم.ماندانا رفت
 :هوروش نگاهی ریزبینانه به من انداخت و گفت
 .دستم رو کندی دلناز+
 .نگاهم به روی دستانم افتاد، ناخن هایم پوست دستش را خراشیده بود
 .آخی* گفتم و دستم را از دستش بیرون کشیدم *
 .وای معذرت می خوام،حواسم نبود -
 :مازیار گفت
 .بریم دیگه پیش مهمون ها،باید شمع رو خاموش کنی+
 :بی توجه به حرف مازیار گفتم
 هوروش این خانم کی بود؟ -
 :مانند همیشه نگاه تندش را به من انداخت و گفت
 .فکر می کنم قبN بهت گفتم که تو کارای من دخالت نکنی وهی نپرسی این کی بود اون کی بود+
 .سکوت کردم، حرفی برای گفB نداشتم. گرچه حرفی هم بود اگرمی گفتم باز هم جلوی مازیار مرا سنگ روی یخ می کرد
 .بااجبار به سمت مهمان ها رفتیم،وقت هدیه ها بود
 .به بهانه تجدید ارایشم به سمت اتاقم رفتم و هدیه ای که از قبل آماده کرده بودم را برداشتم
به سمت هوروش رفتم.دستم را گرفت و باهم به طرف کیکی که عکسش میانش خود نمایی میکرد رفتیم. شمع را روشن کردم و



 :گفتم
 .ارزو کن عزیز دلم بعد شمع رو خاموش کن-
 .چشمانش را بست و بعد از چند لحظه شمع را خاموش کرد
 .روی شانه پاهایم ایستادم و ارام بوسه ای روی صورتش نشاندم و هدیه ام را به طرفش گرفتم
 .تعجب کرد، انتظار چنین چیزی را نداشت
 :با لبخند محبت امیزی گفتم
 تولدت مبارک عشقم-
 .باید اینگونه رفتار می کردم تا کسی از زندگی سوری ما با خبر نشود
هدیه را از دستم گرفت و بازش کرد.همه با دیدن هدیه که ساعت مارک داری بود،جیغ ودست میزدن؛اما او مات ومبهوت به من
 .نگریست.این ساعت را همیشه دوست داشتم به کسی هدیه بده ام که عاشقانه دوستش دارم؛اما خب حا� قسمت هوروش شد
 .کنار چند نفر از مهمان ها ایستاده م که متوجه نبودهوروش شدم.به سمت اتاقش رفتم، در باز بود
آهسته چند قدمی جلوتر رفتم،او داشت گاوصندوق،کمد ها وهمه کشو ها را یکی یکی چک می کرد . پس درست حدس زده م، او
 .خیال میکرد پول ساعت را از جیب او برداشتم
 :با آهنگ بغض آلود گفتم
 !هوروش -
 .یک آن به طرفم برگشت، سوالی نگاهم کرد.خشم در چشمانش موج میزد
 :با صدای گرفته ناشی از بغضم گفتم
 .بخدا من دزد نیستم، بابام بهم دزدی کردن رویاد نداده-
 :نیشخندی زد و چند قدم به طرفم امد وبا آهنگی طعنه دارگفت
 خوب اگر دزدی نکردی،اون همه پول رو از کجا آوردی؟+
 .خودم خریدم-
 :عصبی خنده ای کرد و گفت
 تو آه نداری که با ناله سودا کنی،ا�ن واسه من پولدار شدی؟ تو اصN میدونی ده میلیون چند تا صفر داره؟+
 .با این حرفش،خوردم کرد،تحقیرم کرد،درونم را شکست؛اما دست با�ی دست زیاد هست
چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم تا بتوانم بغض لعنتی ام را قورت بدهم.فکرش را هم نمی کردم که برای یک ساعت اینطور
 .با من برخورد کند
 :گفتم
 میشه گوشیت رو بهم بدی؟ -
 :ابروانش با� پرید
 !واسه چی میخوای+
 :جیغی از سر خشم کشیدم
 !مگه نمی خوای بهت ثابت کنم که پول این ساعت رو از کجا آوردم -
 :تلفن همراهش را به سمتم گرفت. شماره نگار را گرفتم، بعد از خوردن چند بوق صدای خواب آلودش درگوشم پیچید
 !بله+
سNم نگار، ببخشید که این موقع بهت زنگ زدم. این شماره هوروشه. امروز من چه ساعتی با تو تماس گرفتم و این که بهت چی-
 گفتم؟
 :با اهنگی نگران و دلواپس گفت



 چیزی شده خواهرم؟+
 .نه. فقط جواب سوال منو بده-
 :کمی مکث و گفت
 .امروز حول و حوش ساعت ١١ با من تماس گرفتی و گفتی که تولد هوروشه وبه یک لباس شب و هدیه نیاز داری+
 :نگاهی به هوروش انداختم، با چشمانش اشاره ای به ساعت انداخت. اخم هایم را درهم کردم و به نگار گفتم
 نگار پول این ساعت گرون قیمت رو از کجا اوردم؟-
 :بدون معطلی پاسخ داد
چند ماه پیش وقتی این ست رو توی پاساژ دیدی،همون روز به دور از چشم بابات گوشواره ات رو فروختی وخریدیش؛اما از ترس-
 .عمو خسرو دادی به من تا مخفیش کنم. فاکتورش هم برات فرستادم
نگاه پر از خشمم را به چشمانش دوختم. بدون حرفی تلفن را قطع کردم و فوراً به سمت اتاقم رفتم.فاکتور را از نایلون بیرون
 :کشیدم و به اتاقش برگشتم.فاکتور رامحکم به سینه اش کوبیدم وخشمگین گفتم
 .اگر هم تاریخش رو قبول نداری میتونی بری اون مغازه و بپرسی، هرچند ادمی که بدبین باشه صدتا شاهدم بیاری قبول نمیکنه-
 .وقتی فاکتور را دید،کNفه به سمت پنجره رفت
 .یکی از دستان گره خورده اش را محکم به دیوار کوبید
 .دلم را شکست،از یک طرف هم به او حق میدهم؛اما اوهم نباید بدون پرسیدن مرا قضاوت می کرد
 :حینی که به سمت در اتاق میرفتم گفتم
 .من میرم تو سالن-
 :گوشه ای کز کردم و نشستم.دستی جلوی صورتم قرار گرفت.به خیال انکه یکی از مهمانها باشد زیر لب گفتم
 .تو یکی رو کم داشتم-
 .سر بلند کردم که بگویم* برود رد کارش* تا هوروش کاری دستش نداده است؛ اما در کمال تعجب خودش را مقابلم دیدم
 :لبخند مردانه ای زد و گفت
 همراهیم میکنی؟+
 .نگاهی به اطراف انداختم، تمام نگاه ها روی ما بود
 .دلم میخواست همین جا بگویم نه و ضایعش کنم؛اما از عواقب بعدش میترسیدم
 :در مقابل لبخند دندان نمایی زدم و با ذوقی نمایشی گفتم
 .با کمال میل عزیزم-
 .همگی به کنار رفB و تنها من و هوروش میان سالن بی حرکت ایستادیم
 .موزیک شروع شد واو به هر طرف میرفت مراهم به دنبال خودش میکشید
 !دلناز+
 .صدایم زد.مسکوت خودم را به نشنیدن زدم
 :زیرگوشم زمزمه وار گفت
 متاسفم +
نگاهش کردم تا راستی حرفش را از چشمانش بخوانم،پشیمانی از این کوه غرور یکی از محا�ت است.نگاه دلخورم را از او
 .گرفتم
 .دیگه نیازی به تاسف نیست.من عادت کردم از این تهمت هایی که بهم میزنی-
 :با اهنگی دلفریب گفت
 .نگام کن+



 .عکس العملی نشان ندادم .فشاری به کمرم وارد کرد که ناخوداگاه اخم هایم در هم شد و سرم را با� اوردم
 :لب زد
 !خوشگل شدی+
 :دلم لرزید؛ اما در جوابش گفتم
 .خوشگل بودم-
 :پوزخندی زد و گفت
 پرو نشو دیگه+
غضبناک نگاهش کردم. انگار فراموش کردیم که همه نگاهابه سمت ما است. سرم را روی سینه مردانه اش گذاشتم و دیگر حرفی
 .نزدم
 هنوز سرحرفت هستی؟+
 :همانطور که سرم روی سینه اش بود زمزمه کردم
 چه حرفی؟-
 !اینکه اسمت توشناسناممه ومن شوهرتم+
 .سری به نشانه مثبت تکان دادم
 :صورتش را در موهایم فرو برد وبا آهنگی خمار گفت
 پس واسه امشب اماده ای؟+
با حرفی که از دهانش خارج شد،زمان برایم ایستاد. خدای من! هیچ گاه فکرش را هم نمی کردم که او چنین فکر شومی در سر
 .داشته باشد
باید چه کار میکردم؟ اصN مگر من می توانستم در برابراو کاری کنم.کاش برای حضور در تولدش اصرار نمیکردم، کاش زبانم
 .�ل میشد و نمیگفتم من زنت هستم.او همین را میخواست،استفاده اش را از من میکرد و باز مرا به چشم یک هرزه می دید
بNخره این رقص مسخره طو�نی تمام شد. همه برایمان دست میزدن و تبریک میگفB؛ولی من انجا نبودم.با استیصال همراهش
مهمان ها را همراهی کردیم. دلم نمیخواست مهمانی تمام بشود، انگار تمام شدن مهمانی مساوی بود با تمام شدن زندگی
 .دخترانه من؛ البته شکوه ای نبود چون خودم خواسته بودم

 .داشتم از درون گر میگرفتم.خودم را به آشپز خانه رساندم و لیوان اب خنکی سر کشیدم
 .نگاهم به چهارچوب اسپزخانه افتاد. دست به جیب،شانه اش را به دیوار تکیه داد وخیره به من شد
 .لیوان را در سینک گذاشتم و خواستم خارج بشوم که سد راهم شد
 :خوب میدانستم چه می خواهد؛اما خودم را به کوچه علی چپ زدم و سوالی نگاهش کردم.برخNف همیشه با اهنگی ارام گفت
 .منتظرم نزار+
 .صدای ضربان قلبم را به وضوع میشنیدم. از استرس حالت تهوع گرفتم. کاش هیچ وقت امشب نمیشد
 .به یاد حرف های مشاورم افتادم،که هرچه را دارم باید فدا میکردم تا به خواسته ام میرسیدم
خدایا خسته شده م،مانده بودم چه کنم! هوروش شوهرم بود؛اما ما که هیچ گاه مانند زن و شوهرای دیگرنیستیم ، چون او مرا
 .هرزه می پنداشت
تن رنجور و خسته ام را به اب زدم. دوش مفصلی گرفتم وهوله ام را به صورت دکلته به دور تن برهنه ام پوشاندم.نمی دانستم چه
 .لباسی بپوشم، اخر من مانند عروس های دیگر به خانه بخت نرفته م که چمدانم پر از لباس های فانتزی باشد
 .تمام لباس هایم با تصویرحیوانات کارتونی بود
 .تاپ و شلوارک میکی موس م را به تن کردم. موهای نم دارم را روی شانه هایم رها کردم وارایش مNیمی روی صورتم نشاندم



 .نگاهی به خود در ایینه انداختم، از لباسی که به تن داشتم خنده ام گرفت،شانه ای با� انداختم
 .به من چه بابا. از سرشم زیادیه-

بسم ا� گویان به سمت اتاقی که امشب صاحبش دنیای دخترانگی م را ازمن میگرفت،قدم برداشتم. با دستی لرزان تقه ای به در
 .زدم و با صداییش که گفت *بیا تو* دستگیره را پایین کشیدم و وارد شدم
 :نگاهش که به به من افتاد،چشمانش حجم گرفت.دیری نگذشت که نگاهش رنگ خشم به خود گرفت و غرید
 این چه لباسیه پوشیدی؟*
 :قدمی به عقب برداشتم و مانند دختر بچه ای که معلمش دعوایش کرده است با بغض گفتم
 .بخدا دیگه نداشتم، همه لباسای من همیناست-
صدایی نیامد. زیر چشمی نگاهش کردم،داشت میخندید. تعجب زده به او زل زدم.اولین بار بود که خنده او را میدیدم. با خنده
 .چقدر زیبا میشد؛ولی انگار من به چهره عبوس او بیشتر عادتت کرده م
 .بسته ای مقابلم قرار گرفت
 .برو بپوشش+
 چی هست؟-
 :کNفه گفت
 .چقد سوال میکنی بچه! خب لباسه دیگه+
بسته را باز کردم، از دیدن لباس خجالت زده سرم را پایین انداختم.این لباس را به هیچ وج نمی پوشم.خواستم بهانه ای بیاورم،
 :گفتم
 ..خودت میدونی که-
 :میان حرفم پرید و گفت
 .لباس نوهه،نگران نباش+
 .دیگر حرفی برایم نیامد. به اتاقم برگشتم و لباس های خودم را از تنم کندم و ان را پوشیدم
روبروی آیینه ایستادم. لباس توری قرمز که تا روی ران پاهایم بودو تمام اندام زنانه ام را به خوبی نمایان میساخت و بند های
 .باریک ونازکش باعث شده میشد شانه هایم کامN عریان باشد.رنگش عجیب با پوست سفید تنم عجین شده بود
 .نگاه دیگری به خود در ایینه انداختم
 یعنی من باید با این لباس را جلوی هوروش خود نمایی کنم؟
 :صدایی درونم گفت
 !اون شوهرته چرا نمیخوایی قبول کنی-
 :زمزمه کردم
 …اما میترسم وقتی توی اغوششم،من رو با اون دخترایی که شبش رو به صبح رسونده مقایسه کنه -
 .رژ قرمز جیغ م را برداشتم واز سر حرص محکم بر روی لبانم کشیدم
 :لب زدم
 .بادا باد-
به اتاقش رفتم.در باز بود،بدون در زدن وارد شدم.دست به جیب پشت به من ایستاده ودر حالی که دود سیگارش را به هوا
 :میفرستاد از پنجره بزرگ اتاق محو تاریکی شب شده بود.ارام صدایش زدم
 !هوروش-
 .برگشت. موهای ریخته شده روی پیشانی اش بیشتر به جذابتش می افزود



 .ارام ارام به طرفم قدم برداشت.صدای نفس های بلند و کشدارش ریتم قلبم را به هم میزد

 .همانطور که نگاه خمارش روی من واندامم در چرخش بود،سیگارش را در جا سیگاری خاموش کرد
 .با برخورد نفس های کش دارش به صورتم،باز دمم را بیرون فرستادم
 .تره ای از موهای نم زده م را به کنار گوشم هدایت کرد
 :وبا لحن خمارش لب زد
 .چقدر تو خوشگلی دختر+
دل در دلم نبود.ای کاش هرچه زودتر این شب لعنتی به پایان می رسید. امشب انگار زمان برایم متوقف شده و هیچ چیزی در آن
 .لحظه معنا و مفهومی نداشت.امشب من رسما مال او میشدم،شاید فقط جسمم را صاحب میشد؛اما دلم را هرگز
 .لب هایم از هم باز نمی شد. همه چیز شبیه مانند یک فیلم از جلوی چشمانم رد شد، پدرم..اهورا..و عمو
 .گویی میخواستند به یاد بیاورم که برای چه اینجاهستم
 اجازه میدی؟+
 ......از سر رضایت لبخندی به رویش پاشیدم که ناگهان مرا روی دو دستانش بلند کرد و به اغوشش کشید

 .هوروش
نگاهیی به صورت معصوم وغرق در خوابش انداختم. آرامشی را که دیشب با دلنازداشتم،تا به حال با هیچ کس دیگری تجربه اش
 .نکرده بودم.بوسه ای ارام روی چشمانش کاشتم واز جایم برخواستم و بسوی حمام رفتم
 .*دلناز*
با صدای شرشر اب چشمانم را نیمه باز کردم. نگاهی به جایی خالی هوروش انداختم،با یاد اوری تمام اتفاقات شبی
 .گذشته،لبخند محوی روی صورتم نشست. بر خNف رفتارو اخNق تندی که دارد،در رابطه اش بسیار آرام و رمانتیک بود
 .با چیزی که از ذهنم گذشت عصبی در جایم نشستم
 ....یعنی هوروش با دخترایی دیگه هم-
 .سNم صبح بخیر+
 .با صدای بشاش هوروش از فکربیرون امدم و با خوش رویی جواب سNمش را دادم
 :کنارم روی تخت نشست و با مهربانی گفت
 خوبی؟ درد چیزی نداری؟+
 .خجالت زده سرم را پایین انداختم
 :چانه ام را گرفت و سرم را بلند کرد،بوسه ای روی پیشانی م نشاند و گفت
 .خوشحالم که سرافکندم نکردی+
 !با حرفی که زد جا خوردم،یعنی واقعا او خیال میکرد من هم مانند آن کسانی که شبش را به صبح رسانده اند،هستم
لب باز کردم حرفی بزنم که تلفنش به صدا در آمد. لبخند محوی زد و با گفB*بلند شو دوشی بگیر تا سرحال شی* از روی تخت
 .برخواست و به سمت تلفتش رفت
 :نگاهش به تلفش که افتاد با لبخندی روبه من گفت
 .مامانه+
 .بدون حرف فقط نظاره گرش بودم
 سNم مامان جان خوبی؟+
+...... 



 .اره ماهم خوبیم، دلنازم خوبه اتفاقا ا�ن کنارمه+
+… 
 !چیزی شده!؟ حالتون خوبه+
+.. 
 یا خدا! کی این اتفاق افتاده؟+
 .به هوروش خیره شدم، از طرز صحبت کردنش داشتم از نگرانی پس می افتادم
 .ملحفه ای به دور خودم پیچیدم و از روی تخت برخواستم
 .روبه روییش ایستادم. با دستانی لرزان وچهره ای گرفته تماس را قطع کرد
 :با صدایی لرزان لب زدم
 چی شده هوروش؟-
 .با چشمانی ماتم زده فقط نگاهم میکرد
 .چند بار صدایش زدم؛اما انگار اینجا نبود
 .یقه حوله اش را گرفتم و کمی تکانش دادم تا به خودش امد
 حرف بزن هوروش، جون به لبم کردی!واسه عمو ومامان اتفاقی افتاده؟ -
 .اماده شو باید بریم جایی+
 .و بدون اینکه جواب سوالم را بدهد به سمت کمدش رفت
 .با بغض کمی نگاهش کردم؛ولی فوری به اتاقم رفتم ودوش سرسری گرفتم
دلم گواه بد میداد، انگار قرار است بار دیگر دنیا روی سرم اوار شود. مطمئنم باز اتفاقی افتاده است که منه سیابخت را سیاه
 .بخت تر میکند
بدون خوردن صبحانه از خانه بیرون زدیم. در مسیر از نگرانی و دلهره توان حرف زدن را نداشتم. هوروش مسکوت خیره به
 .مسیرش بود؛اما نگاه غمگینش آشوبم میکرد
 :دلم مانند سیر وسرکه میجوشید، هراسان شده دستی به پیشنانی م کشیدم که با آهنگی دلواپس پرسید
 خوبی دلناز؟+
 :سری به معنی*نه* تکان دادم و لب زدم
 چیشده؟-
 .باز هم بدون آنکه جوابی بدهد نگاهش را به روبرویش چرخاند
 :عصبی تر از قبل با دو دستم محکم روی داشبورد کوبیدم و گفتم
 !هوروش میگم چیشده؟ چرا حرفی نمیزنی -
 .ماشین را متوقف کرد. سرش را برخNف من چرخاند و نگاهش را از شیشه پنجره به بیرون انداخت
 :با صدای گرفته گفت
 مگه نمیخواستی ببری پیش بابات؟+
 :ارام لب زدم
 بابام؟-
 .با هجوم فکرایی که به یکباره به سراغم امد، شانه اش را گرفتم و محکم به صندلی چسپاندم
یعنی تو اینقدر پستی؟ حا� که استفاده ت رو از من کردی،میخوای منو بفرستی پیش بابام!ا�ن دیگه انتقامت رو گرفتی!؟ دلت -
 ....خنک شد؟ آروم
 .بسه+



 .با فریادی که زد زبان به دهن گرفتم
 :عصبانی تر از قبل غرید
 داری چی واسه خودتت سر هم میکنی؟ +
 :عصبی تر از او گفتم
 .پس زبون باز کن بگو چیشده؟ تو که منو دقم دادی-
 :ارام تر از قبل گفت
 ...ببین بهت میگم؛ولی سعی کن اروم باشی خب؟ اتفاقی نیوفتاده فقط بابات یه کم -
 : جیغ زدم
 بابام؟ بابام چی؟ هوروش توروخدا بگو بابام چش شده؟-
 :از سر کNفی پوفی کرد و گفت
 .یه کم حالش بد شده بردنش بیمارستان+
 .ناباور به روبه رویم زل زدم
 .بابای من که چیزش نبود-
 :با دستان مردانه اش صورتم را به طرف خودش برگرداند و با آهنگی تسلی بخش گفت
 !عزیزکم!حالش خوبه نگران نباش، باشه+
 .فقط نگاهش میکردم و هق میزدم
 :برای تاکید بیشتر گفت
 باشه؟+
سری به نشانه مثبت دادم؛اما دلم دریایی خون بود.چطور میتوانستم درحالی که پدرم روی تخت بیمارستان هست آسوده خاطر
 .باشم
 .بعد از چند دقیقه که برای من مانند چند ساعت گذشت،با�خره به بیمارستان رسیدیم
 .هنوز ماشین کامل متوقف نشده بود که فورا پایین پریدم و به حالت دو خودم را به داخل بیمارستان رساندم
 .به سمت پذیرش رفتم
 :هراسان گفتم
 اقا! ببخشید بابای من کدوم اتاقه؟-
 :آن مرد نگاهیی به من انداخت و گفت
 بابای شما کیه خانم؟ اسمشون؟+
 .ترکاشوند،خسرو ترکاشوند-
 .در سیستمش مشغول تایپ کردن شد. عصبی با پاهایم به سرامیک های کف بیمارستان ضربه میزدم
 :کNفه تر از قبل گفتم
 .اقا چیشد پس! فقط میخواین بگین کدوم اتاقه+
 :مرد نگاهیی به من و سپس به مانیتورش انداخت و گفت
 گفتین اسمش خسرو ترکاشونده؟+
 بله -
 .منتقلش کردن به سرد خونه+
داشتم پس می افتادم، تلو خوران دو قدم به عقب رفتم. بازویم توسط هوروش گرفته شد، محکم بازویم را از دستش کشیدم و با
 :دستم محکم روی میز پرستاری کوبیدم و داد زدم



 …چی میگین اقا! من میگم بابام کدوم اتاقه شما میگین سرد خونه اس -
 :با آهنگی متاسف گفت
 .خانم تسلیت میگم بهتون، پدرتون فوت شدن+
 .ناباور دست هایم را روی دهانم گذاشتم. به سمت هوروش برگشتم، نفس هایم به شمارش افتاد
 .فورا خودش را به من رساند و سرم را در اغوشش گرفت
 :با بغضی که در گلویم نشسته بود به سختی لب زدم
 ....هوروش، بابام-
 .هیش، آروم باش عزیز دلم. بابات جاش خوبه، میدونی که هیچ وقت دوست نداشت اشک های تک دخترش رو ببینه+
 !نداشت، یعنی دیگه نیست-
 .....گویی تازه به عمق فاجعه پی بردم. جیغی کشیدم و دو زانو بر روی زمین افتادم
 *هوروش*
 .دلناز جیغی کشید و روی زمین افتاد. چند بار تکانش دادم وبه صورتش زدم؛ اما جوابی نداد
 .بغلش کردم وبه طرف اورژانس دویدم
 .دلناز بی جان را روی تختی گذاشB ومن در تمام ان لحظه دستای سردش را در دستم میفشردم
 .اقا لطفا برین بیرون تا ما به کارمون برسیم+
 :نگران پرسیدم
 حال خانمم چطوره؟-
 :پرستار همانطور که مشغول کارش بود گفت
 .باید دکتر بیاد ببینتش+
 .بNاجبار تنهایش گذاشتم و به طرف سالن انتظار رفتم که با مامان و بابا برخورد کردم
 :مامان بی تاب پرسید
 کو.. کجاست دلنازم؟ +
 .مسکوت به تختی که دلناز خوابیده بود اشاره کردم
 .مامان گریان درحالی که قربان صدقه اش میرفت، به طرفش رفت
 :رو به بابا گفتم
 چرااینطور شد؟-
 :عصبی غرید
 .یه نامردی با نامردی دخترش رو ازش دزدید، اونم بنده خدا دق کردو مرد+
 :کNفه و ناراحت دستی به صورتم کشیدم و گفتم
 .بابا خودم به اندازه کافی حالم خرابه ، شما دیگه لطفا اینطوری نگید-
 .هوروش، دلناز دیگه غیر از من و تو کسی دیگه ای رو نداره، فقط بفهمم موی از سرش کم شده، روزگارت رو سیاه میکنم+
 .این حرف را زد و به داخل اورژانس رفت
با دو دستم روی صورتم کشیدم و مشت محکمی به دیوار کوبیدم. از خودم، از هوروش دوران متنفر بودم. با خودخواهی ام زندگی
 .عزیز ترین افراد زندگی م را نابود کردم. انقدر در مواد غرق شدم که هر حرفی را که ان زنیکه میزد را باور میکردم

با� سر دلناز ایستادم. مامان دائم قربان صدقه اش میرفت واو یک ریز پدرش را صدا میزد. نگاهیی به چهره رنگ رو رفته اش
 .انداختم، در حق این دختر خیلی بد کردم، زمانی که میتوانست در کنار پدرش باشد را من ازش دریغ کردم



 .لعنت به من که تمام پل های پشت سرم را خراب کردم وراهی برای جبران نداشتم 
 .دستان یخ زده اش را در دستم گرفتم
 :با دست دیگرش ماسک اکسیژن را برداشت و مانند کودکی معصومانه گفت
 !هوروش من حا� تنها و بی کس چه کنم-
وشروع به گریه کردن کرد. در دلم هزار بار گفتم *تو من را داری* اما زبانم گویی قادر به گفتنش نبود؛ چون می دانستم که از من
 .متنفر است
 .پدر خیلی زود کار های خاک سپاری را انجام داد
از کنار دلناز تکان نمیخوردم؛ نمی دانم میخواستم مرهمی بر دل داغدارش باشم یا شایدهم میخواستم کمی از عذاب وجدان
 .خودم را کم کنم
 :در آغوشم دائم ناله می کرد. دستی به صورتش کشیدم و گفتم
 خوبی عزیزم؟-
 .فقط نگاهم کرد،از سردی چشمانش تمام بدنم یخ کرد
صدای *� ا� ا�*جمعیت که بلند شد، خودش را از اغوشم بیرون کشید و همین که چشمش به تابوت روی شانه های جمعیت
 .افتاد، جیغ دلخراشی کشید و به طرف جمعیت دوید
هیچ کس قادر به نگه داشتنش نبود، گویی زورش چند برابر شده بود.خودش را کتک میزد و التماس میکرد که بگذارنش پدرش را
 .ببیند.طاقت دیدن این حالش را نداشتم؛ اما نمیتوانستم تنهایش بگذارم
 :با هق هق روبه من گفت
 .هوروش التماست میکنم، بهشون بگو بزارن بابام رو ببینم، دلم براش تنگ شده+
اما اجازه ندادن.دلناز را به مامان و دوستش سپردم و به کمک بقیه رفتم.با دستان خودم خسرو خان را در جایگاه ابدیش گذاشتم.
 :قطره اشکی از چشمم چکید ولب زدم
 .منو ببخش+
 *دلناز*
 .کنار خانه سرد و ساکت پدرم زانو زدم. حتی اجازه ندادن برای اخرین بار صورت مهربان پدرم را ببینم
 .هق هقم راه نفسم را بسته بود. هنوز باورش برایم سخت بود
 :صورتم را روی خاک سرد مزارش گذاشتم و همانطور که دست هایم را روی مزارش میکشیدم با آهتگی بغض الود گفتم
من بی تو چه کنم حا�، سرم رو روی پای کی بزارم و براش دردو دل کنم!برای کی ناز کنم، رفتی و تا همیشه داغی سنگین روی-
 .دل دلنازت گذاشتی
 .بخواب بابای مهربونم، بخواب عزیز دل دلناز دیگه اروم بی صدا میخوابی. ببخش اگه دختر خوبی برات نبود
 .وبی صدا برای بی کسی خودم و پدرم گریه کردم
 :بعد گذشت چند دقیقه ای صدای نگار در گوشم پیچید
 .خواهرکم!قربون دلت برم، بلندشو خورشید غروب کرده+
 .سرم را بلند کردم نگاه سردی به او وسپس به هوروش که ماتم زده به من خیره شده بود، انداختم
 .دل کندن از پدرم برایم سخت بود
 :دستی به پارچه مشکی که روی مزارش انداخته بودن، کشیدم و گفتم
 این پارچه رو انداختین روی بابام، یوقت سردش نشه!؟-
 .صدایی گریه عمه و بقیه رو میشنیدم
 .بعد از چندماه اومدم پیشش، میخوام یه دل سیر کنارش باشم-



هوروش بازویم را گرفت و بNجبار بلندم کرد. مانند یک مرده متحرک بودم. دلم میخواست چشم هایم را باز کنم و ببینم تمام اش یه
 .خواب است
روز ها پر از دردم یکی پس از دیگری میگذشت و من هر روز منزوی تر از روز قبل میشدم. از عمو خیلی ممنون بودم که بهترین
 .مراسم را برای پدرم گرفت
دیگر اجازه نداد همراه هوروش به خانه اش بروم . او روز هایی که میتوانستم در کنار پدرم باشم را ازمن گرفت، ازش متنفر نبودم؛
 .اما دیگر رغبتی به دیدنش هم نداشتم
مامان و عمه هر کاری میتوانسB برای اینکه مرا از این حال هوا در بیاورن، میکردند ؛ اما فقط من به یک گوشه ای از اتاق زل
 .میزدم و با هیچ کدامشان حرفی نمی زدم
 .هوروش هم به دیدنم آمد؛ اما فقط یکبار، آن هم بدون کNمی گوشه ای ایستاد و بعد از چند دقیقه اتاق را ترک کرد

 .صدای زنگ تلفن خانه را برداشت گویی کسی نبود که جواب بدهد.“بی خیالی” زیر لب گفتم و پتو را به سرم کشیدم
 :پوی کشیدم
 .لعنتی دست بردار نیست -
 .پتو را کنار زدم و بی حوصله پله ها را پایین رفتم.نگاهی به اطراف انداختم،درست حدس زدم کسی خانه نبود
 .گوشی را برداشتم
 !بله-
 :صدای نیامد.عصبی توپیدم
 !این همه زنگ نزدی که ا�ن سکوت کنی-
 :صدای بغض آلودی از آن طرف خط گفت
 !دلناز+
 :کNفه گفتم
 شما؟-
 !میگن دوری دوستی؛ اما انگاری دوری من باعث شده فراموشم کنی+
 :ناباور لب زدم
 اهورا؟-
 :تک خنده ای کرد و گفت
 .اره خودمم زن داداش+
 .بازدمم را بیرون فرستادم
 .خوشحالم که صدات رو میشنوم-
 .ممنونم، منم همینطور+
 :سکوت کوتاه ای بینمان شکل گرفت که اهورا سکوت راشکست و گفت
 .بهت تسلیت میگم، وقتی شنیدم موضوع رو خیلی ناراحت شدم+
 ...از به یاد آوردن پدرم، رفیق این روز هایم دوباره در گلویم جا خوش کرد. چشم هایم آماده باریدن شد
 .خیلی سخته اهورا... خیلی-
 ..میدونم عزیزم؛ اما تو دختر قوی هستی باید+
 .از پشت سر گوشی تلفن توسط کسی کشیده شد،برگشتم و با هوروشی که از چشم هایم اتش می بارید روبرو شدم
 .گوشی را به گوشش چسپاند



 ..الو*
-....... 
 :نگاه اش روی من ثابت ماند.با آهنگی که سعی در پنهان کردن عصبانیت خود داشت گفت
 !سNم داداش، خوبی+
ناخوداگاه پوزخندی به این حرفش زدم که از چشمانش دور نماند. من نمی دانم چطور روی اش میشود بعد آن همه مصیبتی که
 *بر سر اهورا اورده است به او بگوید*داداش
 خوش میگذره؟+
+..... 
 .با اخمی خیلی سریع و کوتاه خداحافظی کرد
 .در سکوت فقط نظاره گرش بودم
 .کNفه وار دستانش را روی صورتش کشید
 .خوب دل و قلوه به هم میدادین*
 .ببین هوروش اصN حال حوصله کل کل با تو رو ندارم، خودم به اندازه کافی حالم بده-
 :خواستم راه اتاقم را پیش بگیرم که زیر لب گفت
 .منو خرو بگو که این چند روز فکر حال تو بودم+
 :برگشتم و چند قدم به سمتش برداشتم. به آن دوتیله وحشی اش خیره شدم، خنده تلخی کردم و گفتم
عجیبیه! هوروش دوران نگران هرزه ای مثل من شده. ببین اقا هوروش باید بگم نوش دارو بعد از مرگ فایده نداره. اونموقعی که-
باید میزاشتی کنار پدرم باشم توی خونت زندونیم کردی. پدرم به خاطر من دق کرد مرد، فقط هم باعث و بانی مرگش تو هستی،
 .حا�هم از عذاب وجدانت که میگی به فکرمی
بعدشم درمورد اهورا، من فقط حالش رو پرسیدم، اونم تسلیت گفت و من بخاطر بابام گریه ام گرفت. دیگه هیچ حسی بین منو اون
 .نیست، حداقل این رو از جانب خودم مطمعنم
 :رویم را ازش گرفتم و لب زدم
 .من چرا دارم اینارو برای تو میگم-
 :پله هارو دوتا یکی با� رفتم ؛ولی میان راه ایستادم و گفتم
 .هیچ وقت ادمارو اینقد زود قضاوت نکن-

به اتاقم پناه بردم. یاد حرف اهورا افتادم که می بایست قوی باشم؛ اما مگر با زخم زبان های برادرش می شد.روز ها یکی پس از
 .دیگری میگذشت و من به جز ساعاتی که همراه نگار به سر مزار میرفتم و یا وقت ناهار وشام،تمام وقتم را در اتاق میگذراندم
 .بی حوصله نگاهی به ساعت رومیزی ام انداختم، عقربه ساعت یازدوه و سی دقیقه را نشان می داد
از روی تخت برخواستم واز اتاق بیرون زدم.دلم کمی نفس کشیدن وقدم زدن در هوای آزاد را میطلبید.مادامی که ازکنار اتاق عمو
 .میگذشتم، صدای حرف زدنش با مامان باعث شد بایستم
 .دیگه نمی دونم از دست این پسر چه کار کنم، از این مهمونی بیرونش میارم توی مهمونی دیگه پNسه+
از �ی در نگاهی در اتاق انداختم، عمو دو دست هایش را روی میز گذاشته ونگاهش را پایین انداخته بود ومامان درحالی که روی
 .کاناپه اتاق نشسته،نگران به عمو خیره شده بود
 :زمزمه کردم
 یعنی دارن در مورد هوروش صحبت میک�!؟-
 :بار دیگر عمو گفت



 .تا دلناز اونجا بود، هوروش نه مشروب میخورد نه سمت مهمونیا میرفت+
 :مامان سراسیمه برخواست و گفت
 .رضا یک وقت دلناز رو نفرستی اونجا+

 .عمو به سمت مامان برگشت، خودم را فوری مخفی کردم
 .نه مگه مغز خر خوردم دخترک بیچارو بفرستم تو اون جهنم+

 .دیگر نایستادم و به سمت حیاط رفتم. روبروی باغچه ایستادم، نفس عمیقی کشیدم وتلفیقی از بوی گل ها را به ریه هایم رساندم
 باید چه کنم؟
 :حسی درونم فریاد میزد
 .اصN مگه باید کاری کنی، هرکس مسئول کار خودشه+
 :زیز لب زمزمه کردم
 .اما اون شوهرمه-
 :روی زمین نشستم و پاهایم را بغل کردم. سرم را به سمت اسمان بلند کردم و لب زدم
واقعا هدفت از افریدن من چی بود؟ این همه ادم روی این کره خاکی هسB چرا داری این همه بN سر من میاری؟بعضی وقت ها-
فکر میکنم اصN نیستی، وجود نداری؛ اگه بودی کاری میکردی، نمیزاشتی بنده ات زجر بکشه، نمیزاشتی مثل ا�ن تو دوراهیی
 .بهشت جهنم بمونه که برای کمک به شوهرش تردید داشته باشه
نیشخندی زدم.زندگی من هم مانند قصه در رمان ها شده است، نویسنده اش هم انگار هرچه مشکل و غصه در این دنیا وجود
داشته برای دخترک قصه اش نوشته است.گویی فقط میخواهد داستانش جذاب پیش برود و هیچ به فکر دخترک بیچاره هم نیست
 :که چه عذاب هایی را متحمل میشود. سرم را به سمت اسمان بلند کرد و گفتم
 .اما من دیگه این قصه و نویسنده اش رو دوست ندارم-
صبح سر میز صبحانه زیر چشمی مامان و عمو را نگاه میکردم. برای گفB حرفم استرس داشتم، چون اطمینان داشتم با
 .مخالفت شدید عمو روبرو میشوم
 :با صدای مامان از فکر بیرون آمدم
 !دخترم چرا چیزی نخوردی؟ دوست نداری+
 !ها-
 :نگاهم روی ظرف صبحانه ام چرخید و سپس روبه مامان گفتم
 .نه زیاد گرسنه ام نیست-
 :عمو گفت
 میخوای نسرین یه چیز دیگه برات درست کنه؟+
 :لبخندی زدم و گفتم
 .نه مرسی عمو جان،من زیاد میلی ندارم-
 :اخمی کرد و گفت
 .دیگه داره حسودیم میشه ها+
 چرا؟-
 :تک خنده ای کرد و گفت
 !به نسرین میگی مامان؛ اما من عموتم+



 .سکوت کردم

 :مامان اخم مسلحتی کرد و روبه اوگفت
 .عه رضا دخترم رو اذیت نکن+
 :وسپس رو به من گفت
 .داره باهات شوخی میکنه+
 .اره عمو  شوخی میکنم، همین که کنارمونی از همه چیز برامون با ارزشتره+
 .عمو برخواست و بوسه ای روی گونه مامان کاشت و سپس به سمت من امد و پیشانی ام را پدرانه بوسید
 :به سمت در خروج سالن رفت که صدایش زدم
 !بابا-
برایم خیلی سخت بود که کسی را به جای پدر تازه مرحومم بپذیرم؛ اما واقعا عمو، پدری را در حقم تمام کرده و من تنها کاری بود
 .که میتوانستم انجام بدهم
 .مامان گفته بود که عمو چقدر دوست داشته است دختری داشته باشد و از وقتی که من به اینجا آمده م شور شوقی دیگری دارد

 :با لبخندی رویش را برگرداندو دست هاییش را از هم باز کرد، بی وفقه خودم را در اغوش پدرانه اش انداختم و لب زدم
 !بابا جونم-
 .بوسه ای روی موهایم کاشت
 .جانم دخترکم+
 .ممنونم از اینکه کنارم هستین، خیلی دوستون دارم-
 من از تو ممنونم که از وقتی که پات رو گذاشتی توی این خونه، زندگی من و نسرین رنگ و بوی دیگه ای به خودش گرفت+
 .با لبخند از اغوشش بیرون امدم.سرم پایین را پایین انداختم ومشغول بازی کردن با سر انگشتانم شدم
 .بابا یه خواهشی ازتون دارم-
 .جانم بگو+
 :نگاهم را بلند کردم وگفتم
 .میخواستم اگر اجازه بدین برگردم خونه خودم -
Bبابا و مامان همزمان باهم گف: 
 چی!؟+
 :بابادستی به سرم کشیدو به ارامی گفت
 .تنهایی بری تو اون خونه چکار کنی عزیزم، بعدشم اون خونه رو پدرت قبل فوتش داده اجاره+
 .منظور من را اشتباه فهمیدند
 :با اهنگی مضطرب گفتم
 .نه بابا جون منظورم خونه هوروشه-
 .لحظه ای هر دو مات ومبهوت خیره م شدن
 .بابا جون-
 :با صدایی نسبتا بلند گفت
 .امکان نداره+
بابا توروخدا اجازه بدید! من هوروش رو میشناسم. تنهایی ممکنه همه کاری انجام بده، دوست ندارم باز بره سراغ اون آشغا�،-



 .میخوام کمکش کنم که ترک کنه
 :کNفه پوفی کرد
دختر من! چطور میتونی از چیزی دورش کنی که با خونش عجین شده!من هرچی خودم رو به درو دیوار زدم نشدکه نشد. بعدش+
 هم با اون بNیی هایی که به سرت اورده بازم میخوایی بری پیشش و کمکش کنی!؟
 :سرم را پایین انداختم واهسته گفتم
 .اخه شوهرمه، نمیتونم اینطوری ببینمش-
 !لطفا اجازه بدین برم
 .کاش هوروش هم یه کم مهربونی و دل رحمی تو رو داشت. باشه برو اماده شو خودم میبرمت+
 .لبخند دندان نمایی زدم وبا گفB چشمی به اتاقم رفتم
 .خیلی سریع تمام آنچه را داشتمجمع کردم. در اتاق به صدا در امد
 .بفرمایین-
مامان وارد شد؛اما در چهرا اش نگرانی بیداد میکرد . جلو رفتم و دست هایش را در دستم گرفتم، لبخندی به رویش پاشیدم و
 :گفتم
 !چیزی شده مامانم-
 :با اهنگی دلواپس گفت
 نرو دلناز، من نگرانتم. درسته هوروش پسرمه؛ اما میترسم با کاراش به روح لطفیت صدمه بزنه+
 :لبخند محوی زدم و گفتم
 .جای هیچ نگرانی نیست، به من اعتماد داشته باشین-
 .بوسه ای روی گونه ام کاشت و باهم از اتاق خارج شدیم
 .بریم بابا جون-
 .دلناز اگه پشیمون شدی میخوای نریم+
 .نه بریم-
 .بعد از خداحافظی با مامان، همراه بابا خانه را ترک کردیم
 !این پسر چرا جواب نمیده+
 :روبه باباپرسیدم
 به هوروش زنگ می زنید؟-
 .اره بابا جان، میخوام بگم کلید رو بده به نگهبانی+
 .نیاز نیست من کلید دارم-
 :سوالی پرسید
 کلید داری؟+
 .اره چند روز پیش هوروش کلید رو بهم داد، گفت شاید خواستی برگردی خونه کلید داشته باشم-
بابا دیگر حرفی نزد.بعد از چند دقیقه بNخره رسیدیم. نگاهی به بلندی ساختمان انداختم، یک روز ارزویم ازاد شدن از این قفس
 .بود؛ اما اصN فکرش را هم نمیکردم خودم با پای خودم به این قفس برگردم
 .دلناز هنوز دیر نشده، میخوای برگردیم*
 :تک خنده ای کردم و گفتم
 .همه چی روبراهه بابا جونم-



با پاهایی لرزان روبروی واحد ایستادم و کلید را به دست بابا دادم.در که باز شد،اول خودش و پشت سرش من وارد شدم؛اما ای
 .کاش قلم پاهایم می شکست وان لحظه وارد خانه نمی شدم
هوروش و ماندانا با ظاهری کامN عریان روی مبل تخت خوابشوی سالن غرق در خواب بودن.بی اختیار ساک کوچکم از دستان
 .لرزانم رها شد و چند قدمی به عقب برداشتم
 :بابا با چشمانی حجم گرفته فریاد زد
 !اینجا چه خبره+
هر دو با فریاد بابا از خواب پریدن.ماندانا فوری ملحفه ای به دور خودش پیچید وهوروش مات و مبهوت فقط نگاهش بین ما سه
 .نفر میچرخید

 :بابا رو به ماندانا گفت
 .سریع گورت رو گم کن از اینجا برو تا خودم بNیی سرت نیوردم+
 :با بغض گفت
 !عمو جون+
 .با فریادی که زد به خودم لرزیدم
 ....گمشو بیرون دختر+
 .حرفش را خورد و زیر لب*� ا� ا�*ای گفت
 .خیلی سریع خودش را جمع جور کرد و خانه را ترک کرد.من هم مانند هوروش فقط مات و مبهوت نظاره گر بودم
 :بابا برگشت و روبه من با تشرگفت
 .تحویل گرفتی دلناز جان، این اون ادمیه که میگی نگرانشی، زود باش بر میگردیم خونه+
 :هوروش از بهت در آمد وگفت
 .بابا وایسا. به مو� من از هیچی خبر ندارم+
 :بابا عصبی به سمتش قدم برداشت، ترسیدم بNیی به سرش بیاورد؛ اما کمی به سمتش خم شد و غرید
 .معلومه که از هیچی خبر نداری، از بس اون زهرماری ها رو میخوری که از خود بیخود میشی+
 :نگاهش روی من چرخید و لب زد
 .باور کن من کاری نکردم+
 .دلم برایش سوخت؛ اما دلم برای خودم بیشتر میسوخت که اینگونه باید شاید همخواب شدن شوهرم با دوست دخترش میشدم

 :بابا مادامی که دست هایم را گرفت گفت
 .بریم دختر، اینجا جای تو نیست+
 .حرفی برایم نمی امد، هنوز هم در بهت بودم
 .همین که خواستیم خانه را ترک کنیم با صدای هوروش ایستادیم
 .مازیار رو که قبول داری بابا، اون دیشب باهام بوده+
 :و درخالی که سرش را برای پیدا مردم چیزی چپ و راست میکرد زیر لب گفت
 !کو گوشیم+
 :بابا غرید
 .اونم یکیه جفت خودت+
 .هوروش بدون توجه به حرف پدرش،شماره ای را گرفت و تماس را روی اسپیکرگذاشت



 .با هر بوقی که میخورد دل در دلم نبود، دعا دعا میکردم مازیار چیزایی را که دیده بودیم را تایید نکند
 !جانم هوروش+
 :صدایی مازیار در خانه پیچید.هوروش بدون مقدمه گفت
 دیشب توی مهمونی چی گذشت؟+
 چیزی شده؟ حالت خوبه؟+
 :فریاد زد
 .دلعنتی بگو دیگه+
دیشب تو مهمونی خیلی زیاده روی کردی، حالت اصN دست خودتت نبود. سوار ماشینت کردم خواستم بیارمت خونه که ماندانا+
 .عین کنه بهم چسپید وگفت* منم میام*. حال ت جوری نبود که بخوام یکساعت وایسم باهاش مخالفت کنم
Bوقتی رسیدیم خونه حالت بدتر شد،با� میا وردی،ترسیدم ولت کنم. من وماندانا تا صبح پیشت بودیم که از شرکت زنگ زدن گف
 جلسه داریم. ماندانا گفت* برو من پیشش میمونم*بهش اطمینان نداشتم ؛اما بNاجبار تنهات گذاشتم.حا� بگو اتفاقی افتاده؟
 :نگاهی به من وبابا انداخت و گفت
 دقیقا کی رفتی؟+
 .ده دیقه ای میشه، مطمعن بودم تا لنگ ظهر خوابی گفتم برم وزود برگردم+
 .جمله مازیار که تمام شد بدون حرفی تلفن را قطع کرد
 :رو به من و بابا گفت
 !حا� مطمعن شدین+
در دلم انگار عروسی بر پا بود. نتوانستم جلوی حسم را بگیرم و لبخند دندان نمایی زدم که از چشم بابا و هوروش دور
 .نماند.هوروش با همان حال خرابش لبخند بی جانی زد
 :بابا روبه من گفت
 .با این لبخندی که تو زدی یعنی همینجا قضیه تمومه و منم برم سرکارم+
 .بابا بعد از بوسیدن پیشانی م خداحافظی کرد وبه سر کارش رفت
هوروش مادامی که نگاهش روی من ثابت بود، نشسته خم شد و از پایین مبل لباسش را برداشت و به تن کرد. نگاه مسخ اش
 .باعث شد سرم را پایین بی اندازم
 .برخواست وچند قدمی به سمتم آمد
 .چرا اینجا وایسادی، وسایNت رو بردار بزار توی اتاق+
 :باشه* ای زیر لب گفتم. ساک کوچکم را برداشتم و به طرف اتاق خودم رفتم، همین که خواستم دستگیره را پایین بکشم گفت*
 !کجا+
 .به رویش برگشتم
 .خب برم وسایNم رو بزارم تواتاقم دیگه-
 :با دست اشاره ای به اتاق خودش کرد و گفت
 .منظورم این اتاق بود، اتاقمون+
 :شاکی گفتم
 ..آخه-
 .به سمتم امد وروبرویم ایستاد
 .فکر کنم یادتت رفته اخرین بار چه اتفاقی بینمون افتاد+
 .خجالت زده سرم را پایین انداختم. ساک را از دستم گرفت و به سمت اتاق خودش رفت



 :ساک را روی تخت گذاشت و درحالی پشتش به من بود گفت
 .متاسفم بابت اتفاقی که افتاد+
 :و عصبی زیر لب گفت
 .نمی دونم این دختره تا کی میخواد به کاراش ادامه بده+
 :از داخل کمد حوله اش را برداشت و مادامی که از کنار من میگذشت گفت
 .میرم دوشی بگیرم، توهم لباساتو بزار تو این کمد+
 .و به یکی از کمد ها اشاره کرد
 .به حمام که رفت،بی خیال لباس هایم شدم و به سمت اشپز خانه رفتم و مشغول اماده کردن صبحانه شدم
 !دلناز کجایی+
با صدای ناگهانی هوروش ترسیده قاشقی که در دستم بود روی زمین افتاد. مادامی که خم شدم قاشق را بردارم با صدای نسبتا
 :بلندی گفتم
 .اشپزخونه ام-
 .بعد از گذشت چند دقیقه ای،هوروش درحالی که با حوله کوچکش مشغول خشک کردن موهایش بود وارد اشپز خانه شد
 .با دیدن میز رنگارنگ صبحانه، چشمان اش برق زد
 .چرا اونجا وایسادی، بیا بشین-
 .بدون حرف پشت میز نشست. خواستم از کنارش بگذرم واشپزخانه را ترک کنم که مچ دستم را گرفت
 .بشین خودتم بخور+
 .نه من گرسنه ام نیست-
 :اخمی کرد وگفت
 .نخوری منم لب نمیزنم+
 .از فشاری که به مچ دستم اورد*اخی* از سر درد کشیدم که فوری دستم را رها کرد
 .متاسفم، حواسم نبود.حا� بیا بشین+
این بشر انگار واژه ای به اسم* ببخشید* در دایره لغاتش وجود نداشت.انگار نه انگار خودش بود تا دیروز به من میگفت *گمشو
 .بیرون نمیخوام غذام کوفتم بشه*. بازدمم را بیرون فرستادم ولقمه ای نون پنیر در دهانم گذاشتم
 .بعد از خوردن صبحانه به سمت اتاق اش رفت و اماده و مرتب دوباره به اشپز خانه امد
 .میرم شرکت، کار هایی دارم که باید زودتر تمومشون کنم+
 .همانطور که مشغول تمیز کردن میز بودم *خیلی خبی* زیر لب گفتم
 .ساعت شیش حاضر باش میخوایم بریم جایی+
 .با گفB این حرفش،دست از تمیز کاری برداشتم و بهت زده به او چشم دوختم. اولین بار بود که همچنین حرفی را میزد
 :تک خنده ای کرد وگفت
 !چیه؟ حرف بدی زدم-+
 !نه خب؛ اما اولین بار که همچین پیشنهادی دادی-
 :شانه ای با� انداخت و گفت
 .چکار کنم دیگه، گفتم زنم رو بعد مدت ها ببرم بیرون یه حالی بهش بدم+
 .واقعا دیگر داشتم شاخ در میوردم، هوروش هم از دیدن چشمان حجم گرفته من، خنده ای بلندی کردن کرد و از خانه بیرون رفت
 .روی یکی از راحتی ها لم دادم. کاری نداشتم که انجام بده ام؛ انگار طاهره خانم را قبل از امدن من اینجا را تمیز کرده بود
تا ساعت شیش هم زمان خیلی زیادی مانده بود. از سر بیکاری برخواستم و به سمت اتاق قبلی خودم رفتم. در اتاق را باز کردم و



 .دور تا دور اتاق را با نگاهم گشت زدم.نگاه م روی نقطه ای ثابت ماند، عکس اهورا روی میز ارایش ام گذاشته بود
اخرین باری که یادم می اید انداخته بودمش گوشه ای و گمش کرده بودم.نگاهم به تختم افتاد که بهم ریخته بود،مطمعن بودم که
اخرین بار تختم را مرتب کرده بودم.بالشت را برداشتم وبه بینیم چسپاندم،چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم که بوی عطر
 .تلخ هوروش در تمام وجودم پیچید. پس حدس ام درست بود، در زمان نبودم هوروش روی تخت من میخوابیده است
 .چشم هایم را از هم گشودم. کش وقوسی به بدنم دادم وبه ساعت را نگاهی انداختم،عقربه ها ساعت پنچ را نشان میدادن
 !مادامی که بر میخواستم زیر لب زمزمه وار گفتم: -من کی خوابم برده
 .به آشپز خانه رفتم وزیر کتری را روشن کردم و خودم هم به سمت اتاق رفتم تا اماده بشوم
در بین مانتوهایم، مانتو و شال مشکی را بیرون کشیدم.نگاه م به وسایل ارایشی روی میز افتاد که در حال چشمک زدن بودن؛ اما
 .اصN حوصله ارایش کردن را نداشتم
در آشپزخانه ایستاده درحال خوردن چایی بودم که صدای چرخش کلید امد.لیوان را در سینک گذاشتم ودر چهارچوب آشپزخانه
 .منتظر ورود هوروش شدم
 :بشاش وارد خانه شد وتا نگاهش به من افتاد با ابروهایی با� پریده گفت
 !میخوایی بری مراسم ختم+
 :جلوتر رفتم ومادامی که کیف ش را از دستش میگرفتم گفتم
 !اول که سNم وخسته نباشی،ثانیا مگه نگفتی ساعت شیش اماده بشم-
 .سرش را کج کرد ونرم گونه م را بوسید.ته دلم قیلی ویلی رفت ولبم به لبخند باز شد
 سNم به روی ماهت.خب اینا چیه پوشیدی؟+
 .نگاهی به سرتا پای خودم انداختم تا مشکل لباس م را ببینم،اما هم بلند بود هم پوشیده
 :نگاهم را بلند کردم وگفتم
 .خب مانتوهه دیگه، بلند و پوشیده هم هست.مچ دستم را گرفت و به سمت کنسول سالن کشاند-
 :با چشم وابرو اشاره به تصویر در آیینه م انداخت وگفت
 نگاهیی به خودتت توی ایینه بنداز. تاکی میخوای با این سیاه پوشیدن عزادار پدرت بمونی!واقعا پدرت راضیه؟+
راست میگفت من تقریبا سه ماه بود که عزادار پدرم بودم. میدانم که پدرم هم راضی نیست چون همیشه میگفت ادمی که رفته است
دیگر رفته وبا غصه خوردن فقط خودتت را اذیت میکنی و روح ان را عذاب میدهی. تو زنده ای و باید زندگی کنی  وسیاه پوشیدن
 .احترامی است برای اقوام آن مرده چون سیاه پوشیدن برای آن از دنیا رفته هیچ دردی را دوا نمی کند
باز توسط هوروش به سمت اتاق کشیده شدم. در کمد را باز کرد و یک مانتو خردلی و یک شال کرم به دستم داد،دقیقا ست لباس
 :های خودش بود. نگاهی به وسایل های ارایشی ام انداخت و بعد از کمی تامل گفت
 .نه دیگه صورتت نیازی به ارایش نداره، همینارو بپوش زود بیا پایین که داره دیر میشه+
 .لبخند محوی زدم وزیر لب *چشمی* گفتم
بعد از پوشیدن لباس هایم از اتاق خارج شدم. در حال خوردن چایی بود که نگاهش به من افتاد.برق تحسین را در چشمانش می
 .دیدم. دست به دست هم از خانه خارج شدیم، اولین باری بود که همراه هوروش می خواستم به جایی بروم وبرایم تازگی داشت
 .جلوی یک باغ رستوران خیلی مجلل نگه داشت
 .نگاهی به اطراف اش انداختم وتوجه ام به تابلوی بزرگ سر در رستوران جلب شد
 *باغ رستوران… مدیریت:هوروش دوران*
 .متعجب محو تابلو بود که با صدای هوروش به خودم آمدم
 ها.. چیزی گفتی؟-
 :تک خنده ای کرد وگفت



 !کجایی دختر+
 :مادامی که نگاهم روی او بود به دست به رستوران اشاره ای کردم وگفتم
 هوروش اینجا مال توهه؟-
 :با همان لبخند پهنی که بر لب داشت گفت
 .قابل شما رو نداره+
واقعا مکان دلپذیری بود. بعد از مدتها خانه نشینی به همچین مکانی نیاز داشتم. روی یکی از تخت هایی که ویو بیشتری داشت
نشستیم. با نگاه م منظره را گشت میزدم و هوروش هم داشت بایکی از گارسون ها صحبت میکرد. نا خوداگاه خنده ام گرفت.
 :هوروش با تعجب پرسید
 !به چی میخندی+
 :با خنده گفتم
 .به اینکه من چند ماهه زنتم؛ اما هنوز نمی دونم شوهرم چکاره اس-
 :درحالی که چهار زانو مینشست گفت
 .خب ازم نپرسیدی که، بپرس جوابت رو میدم+
 :شانه ای با� انداختم
 .خب دیگه ا�ن متوجه شدم-
 :با اهنگی که خنده در ان موج میزد گفت
+Bنه دیگه نشدی، اینجا گوشه ای از کار منه. خدمتتون عرض کنم شوهر جناب عالی *ریس شرکت.....* هس. 
 .اسم شرکت را چند باری شنیده بودم، یکی از بنام ترین شرکت ها در کشور شاید هم در خاور میانه بود
 :ناباور گفتم
 تو ریس اون شرکتی؟-
 :غبغبه ای به خودش گرفت و با غروری ساختگی گفت
 .پس چی! کNهت روبنداز با� شما ا�ن خانم ریس هستین+
 :چینی به بینی م دادم
 .اوهو... حا� توام-
 .همان لحظه گارسون غذا را اورد
 .مشغول خوردن شام مان بودیم که چیزی یادم امد
 :با اهنگی بچگانه گفتم
 !هوروش-
 :با دهان پر گفت
 !جونم+
 :اگر بگویم ذوق نکردم دروغ گفتم. لبخند دندان نمایی زدم و گفتم
 !میشه یه چی ازت بخوام-
 .حا� که فهمیدی ریس شرکتم میخوای جیبم رو خالی کنی+
 :از حرفش ناراحت شدم.حرفی نزدم ودلگیر نگاهش کردم. دلخوری را که از نگاهم خواند دست از خوردن کشید وبا مهربانی گفت
 .ببخشید خانوم جان، منظوری نداشتم فقط خواستم شوخی کنم،وگرنه شما جون بخواه+
 .لبم به لبخندی باز شد وقاشق وجنگالم را در بشقاب گذاشتم و خودم را کمی به سمتش کشاندم
 :با کمی ناز وعشوه ای که در آهنگ صدایم ریختم گفتم



 !اجازه میدی برم خونه مامان وبابا و اینکه هفته ای یه بار برم سر مزار پدرم-
 :بدون فکر گفت
 .باشه+
چشم هایم چهار تا شد، اگر به جن و روح اعتقاد داشتم میگفتم امشب جنی شده است.خواستم تا تنور داغ است نان ام را
 :بچسپانم که گفت
 ...اما فقط یکبار در هفته+
 .بادم خالی شد؛ اما باز هم خودش جای شکر داشت
 :با چنگالش اشاره به غذایم کرد وگفت
 .خب حا� بخور+
 میتونم یه چیز دیگه ام بخوام؟-
 :با اهنگی کNفه گفت
 باز چی میخوایی؟+
 :درحالی که مشغول بازی با سر انگشتانم بودم گفتم
 ...میشه اجازه بدی دوستم نگار هم بیاد پیشم، فقط بعضی وقتا-
 :خیلی قاطع گفت
 .نه+
 .دلخور خودم را عقب کشیدم وبا غیض رویم را ازش برگرداندم
 .پوفی کشید
 ..باشه اجازه میدم؛ اما به یه شرط+

 :فوری رویم را برگرداندم وگفتم
 .چه شرطی!هرچی باشه قبوله-
 :مرموزنگاهم وگفت
 هرچی؟+
 .هومی گفتم
 .خب حا� بیا شامت بخور تا بعد بهت بگم+
 :خوشحال از راضی کردنش،مشغول خوردن بودم.اشتهایم باز شده بود، وهرچه در سفره بود را خوردم.هوروش عقب کشید وگفت
 اگر کمته بگم بیارن؟+
 :با دهان پر گفتم
 .نه مرسی سیر شدم-
بعد از خوردن شام،به درخواست هوروش در باغ قدم زدیم.باغ فوق العاده زیبایی بود وادم را غرق خودش میکرد. با باد خنکی که
 .می وزید لرزی در شانه هایم نشست که هوروش فوری کتش را در آورد و روی شانه هایم انداخت
 هوا سرده پس خودتت چی؟-
 :آرام زمزمه کرد
 .خوبم،من سردم نیست+
 :درحالی که شانه به شانه هم قدم میزدیم به نیم رخ چهره اش خیره شدم. سنگینی نگاه م را که حس کرد گفت
دلناز، این دوستت فقط هفته ای یبار میتونه بیاد پیشت وتا قبل ساعتی که من میام خونه اون نباشه، در ضمن خونه بابایینا هم+



خواستی بری راننده شرکت رو میفرستم دنبالت و قبل از اومدن من حتما باید خونه باشی.دوست ندارم کسی یا چیزی باعث بشه
من یا زندگیت رو فراموش کنی.تو یه زن شوهر داری و مسئولیت هایی داری که نباید اجازه بدهی چیزی مانع مسئولیت هات بشه.
 .ارام *باشه ای* گفتم
 !بریم خونه+
 :کتش را بیشتر به خودم چسپاندم گفتم
 بریم-

 :در راه بازگشت متوجه دستان لرزان و کNفگی هوروش شدم. دستم را روی دستش گذاشتم و با اهنگی ارام گفتم
 خوبی عزیزم!؟-
 :نگاه خماری به من انداخت و گفت
 .نه+
 .ماشین را گوشه ای نگه داشت
 .در اون داشبورد رو باز کن+
 :دلواپس گفتم
 .حالت خوب نیست بریم بیمارستان-
 :فریاد زد
 .در اون کوفتی رو باز کن+
ترسیده در داشبورد را باز کردم. روی پاهایم خم شد و در داشبود دنبال چیزی میگشت؛ اما انگار چیزی که میخواست را پیدا
نکرد.زیر لب *لعنتی* گفت ودر داشبورد را محکم به هم کوبید که از ترسم تکانی خوردم.موبایل اش را برداشت و شماره ای را
 .گرفت. من در سکوت فقط نظاره گر رفتار های ضد نقیض اش بودم
 کجایی؟+
+... 
 .زود بیا به این ادرس+
+.... 
 .اره تموم کردم، استخونام داره درد میکنه+
-+... 
 :ناگهان فریاد زد
 .به تو ربطی نداره+
+.... 
 :ارام تر از قبل گفت
 .خیلی خب...زودتر بیا-
 :گوشی را محکم روی داشبود انداخت و سرش را روی فرمان گذاشت. دستی به مو هایش کشیدم و گفتم
 .دورت بگردم یدفعه چت شد-
 :نگاه پر از دردش را به من انداخت و گفت
 .یه درد همیشگی که گاهی وقت ها مثل ا�ن خرم رو میچسپه+
 :با بغضی که در صدایم هویدا بود گفتم
 .چرا خودتت رو از این اسارت ازاد نمیکنی_



 :با عجز نالید
 .نمی تونم دلناز... نمی تونم+
 :دستی به صورتش کشیدم وگفتم
 .میتونی قربونت برم، من کمکت میکنم فقط تو بخواه، باهم ازپسش بر می میایم-
 :محکم روی فرمون کوبید و عصبی غرید
 .نمیتونم، طاقت دردش رو ندارم+
 :جیغی کشیدم
 .منم طاقت ندارم تو رو اینطوری ببینم، نمیتونم ببینم جلو چشمم داری عذاب میکشی و من نمیتونم برات کاری کنم-
 .درسکوت غرق تماشای هم دیگر بودیم که تقه ای به شیشه خورد
 :متعجب و عصبی گفتم
 !ماندانا اینجا چه کار میکنه-
 .هوروش بدون حرف شیشه را پایین کشید و بسته ای را ازش گرفت
 :ماندانا گفت
 .نتونستم بیشتر جور کنم؛ اما تا صبح میسازتت+
 .باشه+
 :نیشخندی زد و رو به هوروش گفت
 .مراقب خودتت باش عشقم+
 :وپوزخندی به روی من زد
 ..... زنی که نتونه دردی از شوهرش رو دوا کنه بدرد+
 .هوروش شیشه را با� کشید که حرفش ناتمام ماند. پوزخندی به قیافه وا رفته اش انداختم
 .هوروش با عجله بسته را باز کرد، با دیدن سرنگی که مواد سفید رنگی در ان وجود داشت، رنگ باختم
 :با صدایی لرزان گفتم
 این چیه؟-
 :مادامی که کش را به دور بازویش میبست گفت
 .هرویین+
از چیزی که میدیدم داشتم پس می افتادم. تا امروز حتی اسمش را هم نشنیده بودم؛ اما حا� شوهرم میخواست جلوی چشم های
 .من این بNی خانمان سوز را به بدنش تزریق کند
 :سرنگ را برداشت که دستم را روی دستش گذاشتم و با اهنگی ملتمس گفتم
 .خواهش میکنم هوروش-
 :فریاد زد
 .بسه دیگه... تو کارای کن دخالت نکن+
قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. سرم را به سمت بیرون چرخاندم که نبینم چطور این کار را انجام می دهد. بعد از گذشت چند
 .دقیقه ای ماشین را روشن کرد وراه افتاد
 *هوروش*
وقتی به خانه رسیدیم،دلناز بدون کوچکترین توجه ای به من یک راست به سمت اتاق رفت. کNفه دستی به صورتم کشیدم و خودم
 .هم به سمت اتاق رفتم
روی تخت دراز کشیده و پتو را هم روی سرش کشیده بود.پوفی کشیدم و بعد از عوض کردن لباس هایم،کنارش دراز کشیدم وبه



 .خواب رفتم
صبح با صدای ا�رم گوشی م چشم گشودم.خواب آلود دستی به سر جایی دلنازکشیدم، نبود. ترسیدم که رفته باشد،فوری از
 .تخت برخواستم و همین که خواستم دستگیره در را بگیرم، در اتاق باز شد
 .عه بیدار شدی؟ بیا صبحونه اماده اس+
 :خوشحال شدم و نفسی از سر آسودگی کشیدم،ولی خوشحالی ام را پشت چهره عبوس ام مخفی اش کردم و گفتم
 .خیلی خب-
 .وقتی به سمت سالن رفتم، چشمم به میز کامل صبحانه افتاد؛ ولی بدون توجه به او و میز صبحانه اش خانه را ترک کردم
 .می خواستم به خاطر بی توجهگی دیشب اش کمی تنبیه اش کنم
دستم را روی میز گذاشتم وبالشتی برای سرم کردم. در فکرو خیال خودم پرسه میزدم که ناگهان در چهار طاق باز شد وبا صدای
 .مازیار از هپروت بیرون آمدم
 !چته رفیق، تو �کی+
 :سرم را از روی دستم برداشتم وعصبی توپیدم
 .مازیار اینجا طویلت نیست که سرت رو میندازی پایین میایی تو-
 :خنده مسخره ای کرد وگفت
 !چیه داداش دوباره پاچه میگیری+
 .جوابش را ندادم
 :روی صندلی جلو میز نشست وگفت
 خب حا� ناز نکن بگو چته! ماندانا چیزی گفته؟+
 .نیم نگاه معنی داری به او انداختم
 .خیلی خب بابا فهمیدم ماندانا همچین جرعت هایی نداره+
 .با دلناز یه کم حرفم شده-
 :با تعجب داد زد
 دلناز! مگه برگشته؟+
 :دستم را به سمتش بلند کردم و گفتم
 .اوهو... ارومتر. اره برگشته-
 :نیشخندی به من زد و گفت
 .اگه یه دختر باشه تو دنیا که بتونه حریف تو بشه همین دلنازه-
 :و در ادامه با حالتی کامN جدی گفت
 هوروش دست که روش بلند نکردی؟+-
 نه بابا-
 خب حا� بگو چی شده؟+
 .تمام اتفاقات دیشب را برایش تعریف کردم
 :مازیار با اهنگی متاسف گفت
 !خاک تو سرت تو باز جلوی دلناز اون کوفتیارو مصرف کردی+
 :کNفه گفتم
 .چاره ای نداشتم، حالم خیلی بد بود-
 :شانه وابرویی با� انداخت وگفت



 .من دیگه حرفی ندارم. فقط می دونم همین دختر ادمت میکنه+
 :بی حوصله گفتم
 .نه توروخدا بیا بزن. حا� برو بیرون حوصلت رو اصN ندارم-
 .ومادامی که به سمت در میرفت*برو بابایی* حواله ام کرد واز اتاق خارج شد

 *دلناز*
 .از دستش دلخور بودم وبه جایی اینکه من بهش بی محلی کنم اما انگار چیزی هم طلبکار شده بودم
نگاه مجددی در ایینه به خودم انداختم، رژ قرمزم با خط چشم مشکی دور چشمم، غوغایی به پا کرده بودن.دستی به تاپ نیمه
دکلته ام که از قصد تن کرده بودم، کشیدم.حاضر و اماده روی کاناپه ای که زیر اپن گذاشته بود و مستقیما روبروی در ورودی
قرار داشت، نشستم.کم کم پیدایش میشد.چیزی نگذشت که صدای چرخش کلید آمد.بلند شدم ومنتظر ایستادم. در را که باز کرد
 :وقامتش در چهارچوب نمایان شد،مادامی که به طرفش میرفتم با خوش رویی گفتم
 .سNم عزیز دلم... خسته نباشی-
 .و کت وکیف ش را ازدستش گرفتم. نگاه خیره اش را به وضوع حس میکردم
 :بدون انکه نگاهی به چهره اش بی اندازم گفتم
 .تا لباسات روعوض کنی شام رو هم کشیدم-
 :با تخسی گفت
 .نمیخورم، گشنه ام نیست+
 .وتنه ی محکمی به من زد و به سمت اتاق ش رفت
 .چشمانم را ریز کردم و به پشت سرش زل زدم. باید رامش میکردم؛ انگار این اسب وحشی دوباره سرکش شده است
 .کیف وکتش را در اتاق کارش گذاشتم.به اشپز خانه برگشتم و غذایش را در سینی گذاشتم و به اتاق رفتم
 .دستگیره را با ارنجم باز کردم. پشت میز کارش نشسته بود و سرش را روی دستانش گذاشته بود
 :با صدای در سرش را بلند کرد وبا دیدن سبنی در دستم گفت
 .مگه نگفتم گرسنه ام نیست+
 :سینی را روی میز گذاشتم وگفتم
 .صبح که بدون صبحونه رفتی، ظهر هم مطمعنم چیزی نخوردی، ا�نم نخوری معدتت بهم میرزه-
 .با من لج داری چرا داری به خودتت صدمه میزنی
 :و سینی را به سمتش کشیدم ولب زدم
 .بخور عزیز دلم-
انگار خیلی گرسنه بود که خیلی زود قانع شد وبه سمت دستشویی رفت تا دستانش را بشوید.همان لحظه صفحه گوشی اش که
روی میز بود روشن شد و پیامکی امد.یه کم سرم را کج کردم تابتوانم ببینم پیامک از طرف کیست.ماندانا بود که چند تا قلب قرمز
فرستاده بود.نگاه م را به سرویس چرخاندم ودر دل * بی لیاقتی* حواله اش کردم. خواستم سینی غذا را بردارم و برگردم، کوفت
 .بخورد بهتر است؛ اما سعی کردم خودم را کنترل کنم.نفس عمیقی کشیدم و لعنتی بر شیطان و ماندانا فرستادم
 .هوروش پشت میز نشست و با ولع مشغول خوردن شد
 .من تو سالنم کارم داشتی صدام کن-
 خودتت نمیخوری؟+
 :درحالی که از اتاق خارج میشدم گفتم
 .عصری یه چیز خوردم زیاد گرسنه ام نیست-



چهار زانو روی مبل نشسته بودم و داشتم برای پنجمین بار یا شایدم شیشمین بار یکی رمان هایم را میخواندم.هوروش با سینی
 .غذایش از اتاق بیرون آمد وبه طرف اشپز خانه رفت
 داری چی میخونی؟+
 :از ترس هینی کشیدم
 .ترسوندیم-
 :خنده ای کرد و کنارم نشست وگفت
 خب نگفتی چی میخونی؟+
 :جلد کتاب را نشانش دادم و گفتم
 .رمان-
 موضوعش چیه؟+
 :نیشخندی زدم وگفتم
 .عاشقونه اس، به ذائقه تو نمیخوره-
 :اخم مصلحتی کرد وگفت
 .یعنی من بی احساسم+
 :کNفه از سوا�ت بی ربط اش گفتم
 .نه... چه ربطی داشت-
 :دیگر جوابی نداد و خودش را با گوشی اش مشغول کرد.هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که گفت
 اون کنترل رو بده؟+
کنترل را به دستش دادم.تلوزیون را روشن کرد، کانال ها را یکی یکی عوض کرد،اما با دیدن از شبکه ای که فوتبال پخش میکرد با
 :صدای نسبتا بلندی گفت
 اه... مگه امروز بوده؟+
 :سوالی پرسیدم
 چی؟-
 :درحالی که دوتا از کوسن ها را روی زمین مرتب میکرد تا ارنجش را رویشان بگذارد، گفت
 .بازی دربی دیگه+
 :محو تماشای بازی اش شده بود و من هم داشتم ترک های دیوار را می شماردم. پوزخندی زدم و در دل گفتم
 .بعد میگه من بی احساسم! خاک تو سر من که این همه به خودم رسیدم، ولی اصN من رو ندید -
 .عصبی کتاب را محکم روی میز کوبیدم که هوروش از ترس تکانی خورد
 .چته ترسوندیم+
 :پا به زمین کوبیدم وبا اهنگی بچگانه گفتم
 .من حوصله ام سر رفته-
 :حینی که نگاهش به تلوزیون بود گوشی اش را به سمتم گرفت و گفت
 .بیا هرکاری میخوای کنی کن؛ اما جان مادرت بزار این فوتبال رو ببینم+
 .لبخند دندان نمایی زدم و *باشه ای* گفتم
مشغول فوضولی کردن توی گوشی اش بودم که پیامی با�ی صفحه ظاهر شد.باز هم اسم نحس ماندانا بود که با�ی صفحه خود
 .نمایی میکرد.زیر چشمی نگاهی به هوروش انداختم، محو تماشای تلوزیون بود
 *پیام را باز کردم نوشته بود* کجای عزیزم



 :لبخند شیطانی زدم و نوشتم
 .میخوای کجا باشم، پیش خانومم هستم دیگه-
 .به چند ثانیه نکشید که دوباره پیامکی امد
 *چیکار میکنی*
 :تند تند تایپ کردم
 .معمو� زن و شوهرا چیکار میک�-
 :ایموجی پوزخندی فرستاد و نوشت
 .چی شد تا دیروز کلفت خونه ات بود، امروز شده زنت-
 .انقدرعصبانی شدم که اگر میتوانستم هر دوییشان را با دستانم خفه میکردم
 :نوشتم
 ..اره دیگه از معجزات عشقه، دست خود ادم نیست که-
 :این پیامک را فرستادم و در ادامه نوشتم
 .خب توهم دیگه مزاحم خلوت منو خانومم نشو خداحافط-
 :پیام دیگری امد
 .دارم برات هوروش دوران، عشقی نشون تو اون خانومت بدم که نفهمی از کدوم معجزاتشه-
 .فوری خواستم جوابش را بدهم که گوشی از دست کشیده شد
 .سرم را بلند کردم و با چشمان به خون نشسته هوروش روبرو شدم

 .نگاه خشم آلودش روی من و پیامک ها میچرخید. از ترس داشتم قلبم میخواست از دهانم بیرون بپرد
 :عصبی غرید
 !چه غلطی کردی تو+
 :گستاخانه گفتم
 .همون غلطی که باید خیلی وقت پیش میکردم تا شرش از سر تو زندگیمون دور شه-
 :موبایل را محکم رو مبل کوبیدو فریاد زد
 ! تومیخوای بدبختم کنی-
 .برخواستم ومقابلش ایستادم
 :در چشمانش زل زدم وگفتم
 !تو چرا از این دختر میترسی! چرا میزاری ازت سواستفاده کنه-
 :انگشت اشاره اش را جلوی صورتم تکان داد و با آهنگی خشم آلود گفت
 .اینو یادتت نره که هوروش دوران از هیچ بنی بشری نمیترسه+
 :پوزخندی زدم و گفتم
 .خوبم میترسی، تو از این میترسی که دیگه برات از اون کوفتیا نیاره-
 :باتندی گفت
 !اصN تو کی هستی که داری توی کارای من دخالت میکنی+
یادتت نره که چجوری اومدی توی خونه من، ا�ن هم میبنی اینقدر رفتارم باهات خوبه و نزدم لتوپارت نکردم، چون دلم برات
 .میسوزه..دلم برای بی کسیت میسوزه
هاج وواج نگاهش میکردم..چقدر دلخوش بودم که هوروش سر عقل امده است؛ اما انگار اینطور نبود واین رفتارهای ارام



 .ش،ترحمی بیش نبوده است
 .این دختری هم که داری موردش حرف میزنی معشوقه من بوده و قرار بود روزی خانم این خونه بشه که به خاطر تو لعنتی نشد+
دلم شکست وخودم صدای فروریخB دلم را به وضوح شمیدم.چه راحت داشت در چشمانم نگاه میکرد و از معشوقه اش دفاع
میکرد. در دلم اتشی بر پا بود و او داشت با حرفایش هیزم اتش را چند برابر میکرد. راست میگفت خودم هم دلم برای کسی ام
 .سوخت
 :با بغضی که راه گلویم را بسته بود و اضافه هایش داشت از چشمانم میچکید گفتم
به خاطر من نبوده جانم که نتونستی با معشوقه ات بمونی، دیدی دختره هرزه تشریف داره گفتی برم یه دختر افتاب مهتاب ندیده-
 .بگیرم
 :پوزخندی زد وگفت
 ...همچین افتاب مهتاب ندیده هم نبودی، خبرت رو با اهورا دارم که+
دیگر طاقت شنیدن این حد از توهین ها و تهمت ها را نداشتم. با تمام شجاعتی که در خودم سراغ داشتم دستم را بلند کردم
 .و کشیده محکمی برصورتش کوبیدم
 :جیغی کشیدم
 !عوضی پس فطرت تو بودی که اونشب دخترونگی منو ازم گرفتی، حا� داری انگ هرزگی به من میزنی-
 .تا چند لحظه در شوک بود؛اما فوری به خودش آمد وبا سیلی که به گوشم زد روی مبل پرت شدم
 .شوری خون را در دهانم حس کردم. دستی بر لبم کشیدم، لبم پاره شده بود
 :تمام نفرتم را در چشمانم ریختم و جیغ زدم
 .ازت متنفرم هوروش دوران-
 .با دو از کنارش گذشتم و به اتاق وپناه بستم
در را محکم به هم کوبیدم وپشت در زانو زدم و برای بی کسی م..برای دل شکسته م، برای پدرم که مرا در این جهنم تنها گذاشت
 .و رفت ، گریه سر دادم
 ..صدای کوبیده شدن در خانه نشان از این میداد که هوروش از خانه بیرون رفته است
 :با هق هق گفتم
 .حتما رفته پیش ماندانا جونش-
از این حرف ام گریه ام شدتت گرفت. داشتم میسوختم، از این میسوختم که حا� هوروش ماندانا را در اغوش میگیرد وقربان
 .صدقه اش میرود
 .از عصبانیت جیغی کشیدم و سطل زباله ای که کنارم بود را محکم بر دیوار کوبیدم

ساعت از سه نیمه شب گذشته بود. از شدتت گریه زیاد نای بلند شدن نداشتم. با کمک دیوار برخواستم. لبم میسوخت، به سمت
ایینه رفتم تا ببینم چه بر صورتم امده است.نگاهی در ایینه به خود انداختم، گوشه لبم پاره شده بود و رد پنج انگشت ش روی
 .صورتم نقش بسته بود
باید دوشی میگرفتم تا بتوانم ارام بخوابم. در کمد را باز کردم تا حوله ام را بردارم که در اتاق ارام باز شد وهوروش با چهره ای
خسته داخل شد. با غیض رویم را بگرداندم تا نگاه م به نگاهش گره نخورد.بی اعتنا از کنارش گذشتم که مچ دستانم را گرفت وبا
 :اهنگی محزون گفت
 .دلناز+
 :بدون انکه نگاهش کنم سرد گفتم
 .ولم کن-



 .مرا به سمت خودش کشاند. سینه به سینه اش بودم. با دست زیر چانه ام را گرفت و صورتم را برگرداند
 .با پشت انگشتانش جای شاهکارش را که روی صورتم نشانده بود،نوازش می کرد
 :اهی کشید و گفت
 .چرا کاری میکنی که دستم روت بلند شه+
 .پوزخندی زدم و از اغوشش بیرون امدم
 .از ترحم بیزارم-
روی تخت نشستم و به تاج تخت تکیه دادم. زانو هایم را بغل کردم و به او که سردرگم میان اتاق ایستاده بود زل زدم.روبرویم
 .نشست. انگار میخواست حرفی بزند؛ اما برای گفتنش مردد بود
 :با اهنگی پشیمان گفت
 .دلناز تموم اون حرفایی که بهت زدم رو فراموش کن، عصبی بودم دست خودم نبود+
 .هه، چه راحت میخواست توهین ها و تهمت های که نثارم کرده بود را فراموش کنم
 :نیشخندی زدم و گفتم
این همه تحقیرم کردی، بهم تهمت زدی، اینقدر راحت جلوی زنت از معشوقت طرفداری کردی، بی کسی ام رو کوبوندی توی سرم،-
 .حا� میخوایی به همین راحتی فراموش کنم. تو حتی حاضر نیستی یه معذرت خواهی کنی
 :کNفه سری تکان داد و گفت
 .باشه اگر با ببخشیدی تموم میشه، من ازت عذر میخوام+
 :پوزخندی زدم
 .تو فقط میگی ببخشید که تموم بشه؛ اما واقعا از ته قلبت حتی سر سوزنی هم پشیمون نیستی-
 .عصبی چشمانش را روی هم گذاشت و با دو انگشت ش اشاره اش شقیقه هایش رامالش می داد

 :اشاره به خودش کردم و گفتم
 .ببین من حتی نمی تونم دو کلمه باهات حرف بزنم، زودی از کوره در میری-
 :همانطور که درحال ماساژ دادن شقیقه هایش بود گفت
 .دلناز دست خودم نیست، چرا درک نمیکنی+
 :تکیه م را از تخت برداشتم وشاکی گفتم
 پس دست کیه؟-
 .پای چپش را با� اورد و روی تخت گذاشت
 دلناز تو ا�ن به خواست خودتت اینجایی درسته؟ +
 :سوالی پرسیدم
 یعنی چی؟-
 !به خواست خودتت اینجایی یا نه+
 : در جوابش گفتم
 .اره-
خب پس تو، منو همه جوره قبولم کردی که برگشتی. ببین دلناز من یه روز اینقدر خوبم که شاید از نظر یک زن بشم یک مرد+
 .رویایی؛ اما بعضی وقتا جوری بد میشم که اگر ادم هم بکشم اصN نمیفهمم
 :بغض آلود گفتم
 .خب معلومه وقتی تو اون آشغال رو مصرف میکنی هیچ کنترلی روی اعصابت نداری -



 :با صدایی گرفته گفت
بحث این چیزا نیست. دلناز من زندگی خیلی سختی داشتم وتو یه محیط پر تنش بزرگ شدم. برای داشB چند لحظه ارامش چه+
 .کار ها که نمیکردم، مجبور شدم به مخدر رو بیارم،چون واقعا ارومم میکرد
 :با طنینی ارام گفتم
من خواستم کنارت بمونم تا تو به ارامشی که میخواستی برسی؛ اما تو با حرفایی که بهم میزنی سعی میکنی منو از خودتت دور-
 .کنی، چون هنوز از من و مادرم کینه به دل داری
سکوت کرد. به روبرویش خیره شده بود؛ انگار اینجا نبود.کینه و انتقام مسخره ای که هم زندگی خودش را نابود کرد و هم زندگی
 ...اطرافیانش را
انتقامی که مانند یه غده سرطانی در سلول به سلول ذهن وقلبش رخنه کرده بود و حا� دیگر مهار کردنش سخت بود.نزدیکترش
 .رفتم و دستم را روی شانه اش گذاشتم. نگاه خسته اش را به چشمانم  دوخت
 :با اهنگی بغض الود گفتم
هوروش، بخدا مامان من همچین زنی نبوده. مامان بابای من عاشق هم بودن، چطور مامان من با وجود عشق بزرگی که به بابام-
 !داشته میتونه زندگی یه نفر دیگه رو خراب کنه
 :سرش را برگردان و باز به رویرویش خیره شد و لب زد
 .می دونم+
 .می دانست! اصN نمیتوانستم بفهمم اش. تا می امدم به یک شخصیتش عادتت کنم شخصیت دیگه اش سر باز میکرد
 :دستی به صورتم کشید و با اهنگی محزون گفت
 !درد میکنه-
 .جوابی ندادم. باز هم میخواست به من ترحم بکند و من از ترحم بی زار بودم
 :با صدایی که از ته گلویم درامد گفت
 .دوست ندارم بهم ترحم کنی-
 :لبخند تلخی زد و گفت
 .ترحم چیه دختر، من خودم از ترحم و دلسوزی بیزارم-
 لب برچیدم تا اشک هایم نبارد
 .…خودتت گفتی که دلت برای بی کسیم میسوزه -
 :انگشت اشاره اش را روی لبم گذاشت و گفت
هیش... تو بی کس نیستی، تو منو داری. میدونم دلت رو شکستم نه یکبار بلکه بارهاا؛ اما میخوام همه چیز رو فراموش کنی،+
 .میدونم سخته؛ اما من ازت خواهش میکنم
خیره نگاهش کردم.هوروش از وقتی پای اش را در زندگی من گذاشته بود، یک روز خوش ندیده بودم. روزایی که میتوانستم در
 .کنار پدرم باشم را ازم  دریغ کرده بود. نمیگویم نمیبخشمش؛ اما برای بخشیدن و فراموش کردن به زمانش بیشتری نیاز داشتم
 :با ته صدایی که از گلویم برخواست گفتم
 .به زمان نیاز دارم-
 .سری تکان داد و ایستاد
 .من دوشی بگیرم+
به طرف کمدش رفت. یک چیزی مانند خوره به جانم افتاده بود؛ اما میترسیدم به زبانش بیاورم ولی باید میگفتم نمیخواستم
 .هوروش در مورد من جوری دیگر فکر کند
 :من من کنان گفتم



 .هوروش، بخدا بین من و اهورا هیچ اتفاقی نیوفتاده، ما فکر میکردیم عشقه ولی بخدا هیچ عشقی نبود، باور کن -
 .و در چشمانش خیره شدم تا درستی و راستی حرف ام را از نگاه م بخواند

 .لباسی که در دستش بود را در کمد انداخت و بار دیگر به سمتم آمد و دستانم را در دستش گرفت
 :لبخندی به رویم زد
 ....میدونم، من هم تو رو میشناسم هم بردارم رو، میدونم چیزی بینتون نبوده؛ اما این هم خوب میدونم که اهورا هنوز عاشق+
ادامه حرفش را نگفت.برایش سخت بود که بگوید اهورا هنوز عاشق من است، برای هر مردی سخت است که بداند مرد دیگری
 .عاشق زنش است، حتی اگر دوستش نداشته باشد
 .حینی که داشت به طرف حمام میرفت، صدایش کردم
 !جانم+
 :سرم را پایین انداختم و با اهنگی بچگانه گفتم
 .هوروش، تو تا ا�ن پیش ماندانا بودی-
 .صدایی نیامد؛ اما چیزی نگشت که صدای قهقهه اش بلند شد
 .چند قدمی به طرفم آمد و من مرا به طرف خودش کشاند ودو دستانش را به دور کمرم حلقه کرد
 :با خنده ای که بر لب داشت گفت
 !ا�ن حسودیت شده+
 .نه خیرم-
 .خنده اش بیشتر شد
 .چرا حسودیت شده+
 :لجوجانه گفتم
 نه-
 :تای ابرویش با� برد وپرسید
 .چرا+
 :کNفه و عصبی گفتم
 .اون دختره ایکبیریه چیه که من بخوام بهش حسودیم بشه-
 :مرموز خندید وگفت
 !یعنی اگر من ا�ن برم پیشش خیالی نیست+
 :با مشت ضربه نسبتاً محکمی به بازوهایش کوبیدم. پیشانی اش را روی پیشانی ام گذاشت و گفت
 .مگه مغز خر خوردم برم پیش اون، رستوران بودم+
 :نفسی از سر اسودگی کشیدم. ضربه ارامی به بینی ام زد و گفت
 .حسودکوچولوی من+
ازته دل لبخندی روی لب هایم نشاندم؛اماداشتم به این فکر میکردم که سوالی که در ذهنم جولون میدهد را به زبان بیاورم یا نه که
 :گفت
 .بگو+
 :گنگ گفتم
 چی؟-



 !همون چیزی که میخوایی بگی+
 :همانطور که با دکمه پیراهنش بازی میکردم گفتم
 .چرا کN از زندگیت حذفش نمیکنی. اون اگر عاشقت بود و دوستت داشت هیچ وقت برای اروم کردنت اون چیزارو برات نمی اورد-
 مرا از بغلش بیرون کشید و روی قسمت پایینی تخت نشست
 .فعN نمیتونم دلناز+
 .کنارش نشستم ودستم را روی شانه اش گذاشتم
 .خب چرا، بگو شاید بتونیم باهم درستش کنیم-
 :نگاه مهربانی به من انداخت و لب زد
 !چرا اینقدر خوبی+
 :وبه رو به رویش خیره شد.باز دمش را بیرون فرستاد وبا لحنی اسفناک گفت
تقریبا یک سال، دوسال پیش با ماندانا از طریق جلسات هایی که بین شرکت ها تشکیل میشد آشنا شدم. تک دختر یکی از +
سهام داران گردن کلفت بود. میخواستم بهش نزدیک بشم،بودن با تک دختر یه ادم گردن کلفت موقعیت خیلی بود. به بهانه های
مختلف باهاش قرار میگذاشتم. کم کم رابطمون شروع شد، انگار اون هم همچین بی میل نبود که با من باشه. دختر مهربون و
خوش قلبی بود. توی همه شرایط کنارم بود و حمایتم میکرد؛ اما زهی خیال باطل گرگی بود در لباس گوسفند. تصمیمون برای
ادامه رابطمون جدی شد و میخواستیم خونواده هارو در جریان بگذاریم. اون روز ها پدرم خیلی اصرار داشت با دختری که مد
 *نظر خودشه ازدواج کنم؛ اما من به دنبال هدف خودم بودم و یادم میادکه به پدرم گفتم* بگیرش برای اهورا
بعد از گذشت مدای، یه روز پدرم اومد شرکت و به خاطر ماندانا یه دعوای مفصلی باهم کردین . پدرم میگفت *که ماندانا دختر
 *اهلی نیست و باید دورش خط بکشی
اما من حرفاش رو باور نکردم، تا اینکه یه روز یه بسته از طرف پدرم رسید. از دیدن محتوای اون بسته مثل دیونه ها شده بودم.
متنفر بودم از کسی که بخواد منو خررفرض کنه و دورم بزنه .توی اون بسته عکسای ماندانا بود با پسرای مختلف، توی مهمانی و
 ....جاهای دیگه
باهاش قرار گذاشتم و اون عکس هارو نشونش دادم. انکار نکرد؛ اما گریه و التماسم میکرد و میگفت * به خاطر تو دور همه چیز
 .رو خط کشیدم، واقعا عاشقت شدم* اما دیگه از چشمم افتاده بود
تا اینکه مادرم برگشت، حرفای اون بیشتر داغونم کرد. یه شب که حالم بد بود به ماندانا زنگ زدم و خواستم به خونه ام بیاد؛ چون
 .واقعا با اون حالم خوب بود
 :نگاهی پر از غمی به من انداخت و گفت
 .درست میگی، اگر اون عاشقم بود هیچ وقت برای اروم کردنم اون کار رو نمیکرد+
اونشب به درخواست ماندانا اون سرنگ رو تزریق کردم، اروم شدم، فارغ از هر گونه فکر و خیال.اینقدرحالم خراب بود که فقط+
 .میخواستم اروم شم و به خودم قبولندم که فقط یه امشبه
دوباره رابطه ام با ماندانا خوب شده بود و گوشم از حرف های پدرم پر بود. با چیز هایی که مادرم برام تعریف کرده بود دیگر نه
پدرم نه حرفاش برام پشیزی ارزش نداشت.توی اون اوضاع بد روحیم، یکی از پروژهام با شکست رو برو شد و من موندم و چک
 .هایی که دست طلبکار ها داشتم
ماندانا و پدرش تمام بدهی های من رو دادن و چک هارو از طلبکارها گرفB و این چک ها شد بNی جون من و تضمینی برای
 .موندن اجباری با ماندانا
 :سرش را با� آورد وخنده خسته ای کرد و گفت
 چرا اینجوری نگاه میکنی؟+
 :کنجکاو برای شنیدن ادامه اش گفتم



 !خب... خب بعدش-
 :با خنده گفت
 .بعدی نداره دیگه... همش همین بود که گفتم+
 :پوفی کردم و گفتم
 !خب ا�ن باید چه کار کنی؟ چرا تا ا�ن چک هارو ازشون نگرفتی-
 .مگه یکی دوتا چک بوده؛ اما خداروشکر ا�ن فقط یه چک دارم ازشون+
 :با اهنگی هراسان گفتم
 .خب زودی ازشون بگیر تا شرش از سرت کنده شده-
 :نیشخندی زد و مادامی که بر میخواست گفت
 !با کدوم پول+
 :به طرف پنجره اتاق رفت. ایستادم و مادامی که به طرفش میرفتم گفتم
 .تو ریس شرکت به اون بزرگی هستی، یه رستوران به اون بزرگی داری-
 .یکی از دستانش را روی شیشه سرد پنجره گذاشت و تکیه گاه پیشانی اش کرد
من اسمی ریس اون شرکتم، در واقع ریس اصلی شرکت پدرمه واگر بخوام پولی یکجا از حساب شرکت بردارم، صد در صد+
 .مطلع میشه
 خب رستوران چی؟-
 .پولی که رستوران در میاره خرج خودش میشه+
متفکر نگاهش کردم.باید کاری میکردم، هر چه زودتر باید سایه نحس ماندانا از سرمان کنده میشد. وجود ان دختر برای هوروش
 .یک سم بود، یک سم کشنده. فکری به سرم زد
نزدیک اش رفتم ودستی به پشت سرش کشیدم. سرش را بلند کرد،لبخندی روی لبانش نقش بست،لبخندی که بوی غم و درد می
 .داد
 .دستم به سمت صورت پوشیده از ته ریش هایش کشیده شد
چشمانش را بست ودست سردش روی دستم قرار گرفت و آن را روی لبش گذاشت و بوسه کوچکی کف دستانم نشاند. هوروش.
ادم بدی نبود؛ اما یکی را میخواست که بلدش باشد. او توجه میخواست،حمایت میخواست، آرامش میخواست.یکی مثل ماندانا
 .هوروش را بد کرده بود
 :با طنینی آرام و مهربان گفتم
 .هوروش، من تعداد زیادی طN از خودم و مادرم دارم،خونمون هم هست، چند تیکه زمین هم دارم،میفروشیم بدهیت رو میدیم-
 .با تعجب به من نگریست. فکر میکنم انتظار همچین چیزی را از من نداشته بود که بخواهم کمک اش کنم
 :با اهنگی متعجب گفت
 .چرا میخوایی این کارو کنی+
 :همانطور که با ناخن هایم بازی میکردم، سرم را پایین انداختم و گفتم
 .چون شوهرمی، درد تو، ناراحتی تو، درد و ناراحتی منم هست. نمیتونم اینطور ببینمت-
 :به اغوشش کشاندم وسرم را در سینه اش فشرد. کنار گوش ام نجوا گونه گفت
 .کاش قبل از همه این اتفاقات شناخته بودمت+
بوسه دیگری بر روی موهایم کاشت و مرا از خودش جدا کرد. به چشمانش که کاسه خون شده بود، خیر شدم. چقدر این چشم ها
 :خسته بودن. در حالی که با دو انگشتش صورتم را نوازش میکرد گفت
 .نیازی نیست تنها چیز هایی که برات مونده رو به خاطر من از دست بدی+



 .اخمی بین دو ابروهایم نشست
به خاطر تو چیه! تو شوهر منی، من ا�ن به غیر از تو کسی دیگه ای رو ندارم. هرکاری بتونم برای خوشحال کردن تو انجام-
 .میدم
 .نگاهش را از من گرفت و به بیرون دوخت
 :آهی کشید
 .کاش اینقدرخوب نبودی، حداقل با منی که این همه بدی کردم
 :به بیرون از پنجره چشم دوختم وگفتم
 .پدرم همیشه میگفت هرچقدر هم یه ادم در حقت بدی کرد، تو بهش خوبی کن، چون حتما یه روز میشه مثل خودتت
از بیاد اوردن پدرم آهی کشیدم.هوروش همچنان سکوت کرده بود، ترجیح دادم او را به حال خودش رها کنم. به آشپز خانه رفتم،
 .یکی یکی کابینت ها را گشتم تا بNخره دمنوش را پیدا کردم. دمنوش را دم کردم و در لیوانی ریختم وبه اتاق باز گشتم
 .با صدای شرشر اب، به سمت حمام رفتم
 :تقه ای به در زدم و گفتم
 !هوروش اون تویی-
 .اره+
 .زود بیا بیرون تا این دم نوشه یخ نکرده-
 .دیگر صدای نیامد؛ اما چیزی نگذشت که هوروش با حوله تن پوشش بیرون امد.لیوان را به دستش دادم و مشغول خوردن شد
 :حینی که داشت دمنوشش را میخورد، گفتم
 .هوروش، فکر کنم پدرم همه چیز رو به بابا رضا سپرده، فردا ازش سندارو میگیرم، بفروششون-
 :دوتای ابروهانش با� پریدوکامN جدی گفت
 .دلناز گفتم که نیاز نیست+
 :با اهنگی مستاصل گفتم
 پس میخوای چطوری جورش کنی؟-
 :لیوان را به دستم داد و گفت
 ...یه پروژه خوبی گرفتم، بتونم تکمیلش کنم پول خوبی دستم میاد-
 :ومادامی که داشت با حوله کوچکش موهای نم دارش را خشک میکرد زیر لب گفت
 ...البته شاید+
دیگر اصراری نکردم. لیوان را روی میز توالت گذاشتم. به پشت پارتیشن رفتم و لباس خواب مشکی که از قبل اماده کرده بودم را
 .پوشیدم
از پشت پارتیشن که بیرون امدم، نگاهم به چشمان از حدقه بیرون زده اش افتاد. سیبک گلویش را پایی فرساد.لبخند پر از عشوه
 .و نازی زدم و از عمد مشغول مرتب کردن بند لباسم شدم. از کنارش رد شدم وخواستم به سرویس بروم که مچ دستم را گرفت
 .نگاهم در نگاه خمارش گره خورد
 :چشمکی زد و با اهنگی که شیطنت در آن موج میزد گفت
 .خب انگاری وقتشه بریم سر شرط و شروطمون+
 :یک تای ابرویم را با� انداختم و با تعجب پرسیدم
 !کدوم شرط و شروط-
 .همون شرط و شروطی که توی رستوران گفتی هر چی باشه قبوله+
 :یادم آمد.خوب می دانستم که از من چه میخواهد. خودم را به کوچه علی چپ زدم و شانه ای با� انداختم وگفتم



 .من که چیزی یادم نمیاد-
نگاه اش هر لحظه مست و خمار ترمیشد و قلب من نامرتب میزد وهر آن ممکن بود از سینه ام بیرون بزند. دومین بار بود که
میخواستم با همسرم یکی بشوم.دستم را گرفت و دنبال خودش کشاند. آرام مرا روی تخت خوابوند وبدون آنگه نگاه خمارش را از
 .نگاه م بگیرد،به رویم خیمه زد.با یک دستش کلید برق با�ی تخت را خاموش کرد
 :زیر گوشم زمزمه وار گفت
 ...خودم یادتت میارم+
 ......ولب هایم را به اسارت لب های داغ و آتشینش در آورد
 .تازه داشت چشمانم گرم خواب میشد که صدای گوشی هوروش بلند شد
 :ناله کنان گفتم
 .وای هوروش، توروخدا اون رو خاموشش کن-
 .دیگر صدای نیامد و به دنیای بی خبری فرو رفتم
غلتی خوردم و خودم را بیشتر در اغوشش جا دادم. چشمانم را به آرامی گشودم.آهسته طوری که از هوروش از خواب بیدار
 .نشود، از تخت پایین امدم
ملحفه ای دور خودم پیجاندم وبه طرف حمام رفتم و دوشی گرفتم.مشغول لباس پوشیدن بودم که نگاه ام به ساعت اتاق افتاد،
 .ساعت چهار عصر بود
 :زیر لب گفتم
 .حتما دیشب خراب شده متوجه نشدیم-
 !پرده اتاق را کنار زدم، هوا رو به تاریکی بود. خدای من! یعنی ما تا این ساعت خوابیده ایم
نگاه م به گوشی هوروش که روی پاتختی درحال خاموش روشن شدن بود چرخید.گوشی رابرداشتم، مازیار بود، همین که خواستم
جواب بدهم قطع شد. روی صفحه مانیتور گوشی بیش از صد تماس و پیامک از طرف مازیار و بابا نمایان شد.خواستم هوروش
 .را از خواب بیدار کنم که دوباره گوشی اش زنگ خورد،اینبار هم مازیار بود
 .دکمه اتصال را زدم وآن را به گوشم چسپاندم
 !الو... هوروش کجایی، حالت خوبه+
 :آهسته جواب دادم
 سNم اقا مازیار.خوبین؟ هوروش خوابه، اتفاقی افتاده؟-
 :با آهنگی مضطرب گفت
 .شما کجایین؟ میدونی چقدر نگرانتون شدم، دیگه ا�ن میخواستم بیام دم خونتون+
 .ببخشید. دیشب هوروش تا دم دمای صبح رستوران بود، دیگه از خستگی خوابمون برده-
 .صدای نفس عمیقی که از سرآسودگی کشید را شنیدم
 .امروز یه جلسه خیلی مهم داشتیم، به زور با اقا رضا ازشون وقت گرفتیم+
 :با اهنگی هراسان گفتم
 .وای...خب ا�ن بیدارش میکنم بیاد شرکت-
 .نه...نه نیاز نیست دیگه، فقط بیدار شد بگو باهام تماس بگیره+
 .چشم-
 .بعد از خداحافظی با مازیار، گوشی را سر جایش گذاشتم
 :کنار تخت نشستم. دستی به صورتش کشیدم و گفتم
 !اقا هوروش نمیخوایی بیدار بشی-



 .غلتی خورد و ناگهان دستم را کشید و مرا در اغوشش کشاند
 :خنده ریزی کردم و با اهنگی اعتراض آمیز گفتم
 .عه هوروش! بلند شو دیگه-
 :با صدای خش داری جواب داد
 .بچه بزار بخوابم، دیشب که نذاشتی بخوابم+
 .به سختی از اغوشش بیرون امدم و نشستم. دستم را روی بازویش گذاشتم و تکان اش دادم
 .هوروش... بسه خواب. ساعت پنج عصره-
 .ناگهان از جای اش پرید. نگاهی به ساعت مچی اش که کنارش بود، انداخت
 :درحالی که با عجله دنپای اش را میپوشید گفت
 .بدبخت شدم+
 .خودش را در حمام انداخت. از همانجا صدایم کرد
 .دلناز لباسم رواماده کن+
 :لبخندی زدم و سری تکان دادم. تقه ای به در زدم و گفتم
-Bهوروش جان نیاز نیست عجله کنی، مازیار قبل از بیدار شدن تو زنگ و گفت که همراه بابا از اون افراد مجدد وقت گرف. 
 .صدایی نیامد؛ اما بعد از لحظه ای در حمام باز شد و همانطور عریان جلویم ظاهر شد
 .سرم را پایین انداختم. درست است که شوهرم بود؛ اما بازم از او خجالت میکشیدم
 !جدی میگی+
 .در همان حالت سرم را به معنای *اره*تکان دادم
 :خنده بلندی کرد و گفت
 .آی قربون اون شرم کردنت. خب حا� که به خیر گذشته برو یه صبحونه دبشی اماده کن تا بیام-
 :ودر را بست. تقه ای به در زدم و گفتم
 .ا�ن وقت شامه شازده نه صبحونه-
 .از ته دلم نفس عمیقی کشیدم و در دل* خدا را شکر* کردم
 .در حال مرتب کردن اتاق بودم که صدای ویبره گوشی هوروش را شنیدم،گوشی را برداشتم، بابا بود
 :با صدایی رسا صدایش زدم
 .هوروش، بابا داره زنگ میزنه-
 :آو هم متقابN با صدایی بلند گفت
 .خب جواب بده+
 :دکمه اتصال را زدم و با آهنگی ذوق زده زده گفتم
 .سNم بابا جونم-
 :بعد از چند ثانیه سکوت، با خوش رویی جواب داد
 !سNم به یدونه دختر بابا، خوبی عزیزم-
 :با لبخندی که از سر شوق بر لبانم نقش بسته بود گفتم
 خوبم مرسی، شما خوبین؟ مامانم خوبه؟-
 خداروشکر خوبیم باباجان+
 .صدای مامان را شنیدم که مدام به بابا اصرار میکرد که با من حرف بزند
 .بابا جون  شما کجایین!هوروش چرا تلفنش رو جواب نمیداد، د�ون هزار راه رفت+



نگاهی به تخت مان که شاهد عشق بازی من و هوروش بود انداختم. از بیاد اوردن دیشب حال خوبی بهم دست داد ولبخندی
 .مهمان لب هایم شد
 .ببخشید باباجون، دیشب هوروش تا دم دمای رستوران بود، بعدشم خسته کوفته خوابش برد-
 :خنده بلندی کرد و گفت
 .برو بچه... برو خودت رو سیاه کن+
 *عه رضا! چکار دخترم داری اذیتش میکنی*
 صدای مامان بود که داشت بابا را سرزنش میکرد
خدای من! آبرویم جلویشان رفت. اخر بگو این چه دروغ ضایعی بود که من گفتم، یعنی مازیار هم فهمیده بود. وای خدایا دیگر
 .نمیتوانم در چشمانشان نگاه کنم.کمی با مامان صحبت کردم و تماس را قطع کردم
گوشه ای نشستم،پاهایم را بغل کردم و چانه ام را روی زانوهایم گذاشتم وبرای آبروی رفته ام، ماتم گرفتم.با قرار گرفتم دو جفت
 :دنپایی در مقابلم، سرم را بلند کردم. هوروش که حال زار مرا دید، مقابلم زانو زد و با آهنگی نگران گفت
 دلناز چیزی شده؟ بابا چیزی گفت؟-
 .سری به معنای *نه* تکان دادم
 :مضطرب پرسید
 پس چیشده؟+
 :با بغضی که در گلویم نشسته بود با آهنگی بچگانه گفتم
 .بابا فهمید چرا خوابمون برده-
 .چند لحظه در چشمانم خیره ماند و یک آن قهقهه بلندی سر کشید
 :با حرص ضربه ای به پاهایش کوبیدم. خنده اش را قطع کرد و با آهنگی محبت آمیز گفت
خب بفهمه قربونت برم. این یه چیز طبیعیه بین همه زن و شوهرا،این چیزی نیست که داری به خاطرش خودت رو   ناراحت میکنی.+
 :حرفی نزدم و فقط محو تماشایش بودم. تک خنده ای کرد و با دستش ضربه خیلی آرامی به صورتم زد و گفت
خانوم جان بلند شو برای شویت یک شام آب دهن رابندازی بپز، تا منم زنگ بزنم به اون مازیار کله پوک ببینم امروز چه غلطی+
 .کرده
چه خوب میتوانست میان ناراحتی ام ، خنده را روی لبانم بنشاند. هوروش فرق کرده بود، خیلی هم فرق کرده بود و من دلیل این
 همه تغییر ناگهانی را نمی دانستم. اگر ترحم نبود پس دلیل این رفتارش به خاطر چه بود؟
 :در حالی که مشغول کار کردن با گوشی اش بود، گفتم
 .هوروش میتونم یه چیزی ازت بپرسم-
 :بدون آنکه سرش را بلند کند جواب داد
 .جانم بپرس+
 چرا یهو رفتارت از زمین تا آسمون فرق کرده؟-
 .یک آن سرش به طرفم برگرداند که صدای شکسته شدن قلنجش را شنیدم
 .فقط سکوت کرده بود و حرفی نمی زد
 !هوروش-
 :به خودش آمد و حینی که به طرف در اتاق میرفت گفت
 .یه روز خودتت دلیلش رو میفهمی+
 .واتاق را ترک کرد
 :زیر لب زمزمه کردم



 …امیدوارم تا اون روز دیر نشده باشه-

هوروش به اتاق کارش رفت و من هم خودم را با آشپزی سرگرم کردم.لقمه ای نون پنیر برایش گرفتم و همراه چایی در سینی
 .گذاشتم
 .تقه ای به در زدم و وارد شدم
 :لبخند آرامش بخشی زدم وگفتم
 ...خسته نباشی عزیزم-
 .سینی را روی میز گذاشتم
 .اینارو بخور ضعف نکنی، تا شام اماده بشه-
 :خودکاری که در دستش بود را کنارگذاشت و کش قوسی به کمرش داد.گازی به لقمه زد پبا همان دهان پر گفت
 .دستت درد نکنه گشنه ام بود+
 .نوش جونت-
 .خواستم اتاق را ترک کنم که صدای زنگ در خانه آمد
 :قلپی از چای اش را خورد و گفت
 مازیاره، در رو باز میکنی؟+
 :دستی به گوشه لبم که حا� زخمش د�ه بسته بود،زدم و با آهنگی غمگین نالیدم
 !هوروش من با این لب پاره و صورت کبود برم در رو باز کنم-
 .نزدیکم آمد ودستی به زخم لبم کشید
 :زمزمه کرد
 .لعنت به من.... تو برو توی اتاق با کرم پودری، رژی بیین نمیتونی محوشون کنی+
 .سری تکان دادم و به سمت اتاق رفتم
تا حدودی توانستم کبودی و زخم گوشه لبم را محو کنم. سری به غذایم زدم و دوتا فنجان قهوه ای اماده کردم.در اتاق باز بود وهر
 :دو سخت در فکر فرو رفته بودن.گلویم را صاف کردم
 .سNم اقا مازیار، خوش اومدین-
 .به خودشان آمدن ومازیار به نشانه احترام جلویم برخواست
 سNم دلناز خانوم!خوبی شما؟-
 :مادامی که فنجان قهوه را جلویش میگذاشتم گفتم
 .تشکر... به مرحمت شما-
 :فنجان دیگری را جلوی هوروش گذاشتم،با خوش رویی گفت
 .ممنون عزیزم+
 .نوش جان.... مزاحمتون نمیشم فقط کاری داشتین تو آشپز خونه ام-
 :هوروش جواب داد
 .باشه عزیز دلم، تو برو به کارات برس+

 *هوروش*
انگشتم را دورانی دور لبه های فنجان میچرخاندم. فکرم درگیر بود؛ اگر پروژه را از دست میدادم بدبخت میشدم، اعتبار چندین
 .وچندساله یمان زیر سوال می رفت.نگاهی به مازیار انداختم که پا رو پای انداخته بود و با لبخند دندان نمایی نگاهی ام میکرد



 :چشمانم را ریز کردم و گفتم
 !چیه-
 :در فکر بود. سر تکان داد و گفت
 ها هیچی... حا� میخوای چکار کنی؟+
 :کNفه پوفی کردم و گفتم
 .توی این دوماه هیچ غلطی نتونسیم کنیم، به نظرت توی این چند ساعت چکار میتونیم کنیم.؛ مگر اینکه بخواد فرجی بشه-
 .مازیار جرعه ای از قهوه اش را نوشید
 .خدارو چه دیدی شاید واقعا امشب فرجی شد و ما تونستیم تمومش کنیم+
 .دستی تکان دادم
 .توهم دلت خوشه ها-
 :با دست ضربه ای به پاهایم زد و گفت
 …بلندشو بریم سر وقتش، من دلم روشنه+
 .نمی دانم چقد گذشته بود که دلناز برای شام دعوتمان کرد
 .غذا های روی میز را که دیدم، کامN پروژه را فراموش کردم و آب از لب و لوچه ام آویزان شد
 !به به ببین خانومم چه کرده-
 :مانند همیشه آرام جواب داد
 .کاری نکردم+
 :رو به مازیار گفتم
 .آدم دوتا از این زنا داشته باشه دیگه از خدا هیچی نمیخواد-
 :وپشت میز نشستم. دلناز بر خNف تصورم لبخندی زد و خواست پشت میز بنشید که با چشمانی ریز شده گفت
 !وایسا ببینم... تو چی گفتی+
 :خنده بلندی سر دادم ومیان خنده گفتم
 .به خاطر خودتت میگم عزیزم، خسته میشی-
 .چشم غره ای رفت
 .�زم نکرده+
 .بعد از شام مازیار مانند جغد یک جا نشسته بود وبا آن لبخند زشتش مرا نگاه میکرد
 :خودکاری که در دستم بود را به طرفش پرتاب کردم و گفتم
 .امشب چته گوساله-
 :نزدیک تر آمد و روی میز کارم خم شد و گفت
 ..میگم خبریه+
 :با تعجب پرسیدم
 !مثN چه خبری-
 لبخندش بزرگ تر شدوگفت؛
 .سر میز شام خوب دل و قلوه بهم میدادین+
 !خب-
 .من میدونستم اخرش عاشقش میشی+
 :پشت گردنش را گرفتم و به نقشه نصف نیمه ام نزدیک کردم و گفتم



 .فضول تو فعN فکرت رو  درگیر این کن... نمی خواد تو چیزایی دیگه سرک بکشی-
بعد از چند ساعت تNش بیهوده، مازیار عزم رفB کرد. همراهیش کردم و دوباره به اتاق کارم برگشتم تا ببینم میتوانم چه خاکی بر
 .سرم بریزم

 *دلناز*
نگاهی به آشپزخانه انداختم، همه چیز مرتب بودو از تمیزی برق میزد.دست خیس ام را به حوله کوچکی خشک کردم و بعد از
 .خاموش کردن برق ها به سمت اتاق رفتم
 .برق اتاق کار هوروش هنوز روشن بود.جلوی اتاق ایستادم،خسته سرش را میان دست هایش گرفته بود
 :صدایش زدم
 !هوروش-
 .سرش را بلند کرد، چشمانش از خستگی کاسه خون شده بود
 :جلوتر رفتم و گفتم
 .تNش خودت رو کردی، هرچی خدا می خواد همون میشه-
نگاهی به نقشه روی میز و نگاه دیگری به من انداخت.برخواست و نقشه را لول کرد و کنار کیف اش گذاشت.باهم اتاق را ترک
 .کردیم
چند باری این پهلو به ان پهلو شدم، به خاطر خواب زیادی، خواب به چشمانم نمی آمد.غلت دیگری خوردم.صورتم مماس صورت
غرق خوابش شد. درخواب مانند پسر بچه های مظلوم شده بود، چهره در خوابش معصومیتی داشت که در بیداریش
 .نداشت.آهسته برخواستم و ساعت را نگاه کردم، عقربه کوچک عددسه را نشان میداد
به سمت اتاق کارش رفتم و نقشه ای که لول کرده بود را باز کردم.بعد از چند باری که از نظر گذراندمش، پاره اش کردم.کاغذ
 .مخصوص نقشه کشی روی میز گذاشتم. می دانستم باید نقشه چه چیزی را بکشم
بعد از چند ساعت خستگی، بNخره تمام شد. کمرم را راست کردم و خط کش را کنار گذاشتم.با دیدن نقشه بدون نقص لبخند
 .رضایت مندی روی لبانم نقش بست
چشمانم داشت کم کم گرم خواب میشد که ا�رم موبایلش به صدا در آمد.آنقد خسته بودم که چشمانم از هم باز نمیشد؛ اما باید
 :صبحانه برای هوروش آماده میکردم. نیم خیز شدم،ولی هوروش درحالی که پتو را کنار میزد گفت
 .صبحونه نمیخوام، بخواب عزیزم+
 :با آهنگی خسته گفتم
 !میخوای گشنه بری سرکار-
 :دوتا دستش را چند باری به صورتش کشید و گفت
 .شرکت یه چیزی میخورم+
 :خواست به سمت سرویی برود که صدایش زدم
 !هوروش-
 :درحالی که که دستگیره در را گرفته بود جواب داد
 !جانم+
 ...میخواستم اگر اجازه بدی برم سر خاک بابا، اخه چند-
 :میان حرفم پرید و گفت
 .ساعت ده راننده رو میفرستم دنبالت، بعدش هم برو خونه بابااینا+
 .از خوشحالی داشتم بال در می آوردم



 .مرسی عشقم-
وخودم را روی تخت رها کردم. سرم را زیر پتو کردم؛ ولی یک آن فهمیدم که چه گفته ام.از خجالت دیگر سرم را از زیر پتو بیرون
 .نیاوردم تا آنکه به دنیای به خبری فرو رفتم

 *هوروش*
کNفه و عصبی،با قدم هایم اتاق را گز میکردم و مضطرب با سر انگشتانم بازی میکردم.اطمینان داشتم که امروز همه چیز به هم
 .میخوردو قراردادی را که بسته بودیم، فسخ می شود
 :مازیار سراسیمه داخل شد و دستپاچه گفت
 .هوروش اومدن+
 :کف دو دستانم را به صورتم کشیدم و اشاره ای به نقشه روی مبل کردم و مایوس گفتم
 .برش دار تا بریم-
 :و زیر لب زمزمه کردم
 .هرچند که بدرد نمیخوره-
باهم به سمت اتاق جلسات رفتیم.اقای فاضلی معاون شرکتی که قرار بود نقشه را برایش طراحی کنیم با اخمی که حاصل از
 :عصبانیتش بود، گفت
 .امیدوارم امروز دست پر اومده باشین آقای دوران+
 :پدرم درحالی که به چهره عبوس من خیره شده بود، لبخند مضطربی زد وگفت
 .حتما همینطوره+
 :مازیار با سر اشاره ای کرد که به طرفش بروم.کنارش ایستادم.آرام کنار گوشم با آهنگی مشوش گفت
 .هوروش این اون نقشه ای نیست که دیشب طراحیش کردیم+
با گفB حرفش نگاه ام روی نقشه چرخید. درست بود این یک نقشه دیگری بود که با دقت و ظرافتی خاصی طراحی شده بود.سر
 .بلند کردم و با تعجب به چشمان مشوش مازیار خیره شدم
 .اقای دوران ما آماده ایم+
با صدای فاضلی به خودم آمدم و نگاهم را به او دوختم. پدر برخواست و درمقابل نگاه مشوش من ومازیار نقشه را ا برداشت
 .ومقابل آنها گذاشت
چشمانم را برهم گذاشتم و منتظر اعتراض های آنها بودم.صدای دست زدنی اتاق را پر کرد وپشتش با صدای رضایت مندی
 .فاضلی چشم گشودم
عالیه، افرین.این اون کاری بود که از شما وتیمتون انتظار داشتم. واقعا عالیه، بادقت وبدون هیچ گونه نقصی. بهتون تبریک+
 .میگم، من همینجا همکاری شرکت(.....) با شما اعNم میکنم
به گوش ها وشنید هایم باور نداشتم.حرف های فاضلی را در ذهنم هNجی میکردم که دستی مقابلم قرار گرفت،دستانش را محکم
 :در دست فردم و درحالی که دستم را تکان میداد گفت
 .باعث افتخاره همکاری با شما*
چشمانم را ریز کردم، مرتیکه تا دیروز مرا تهدید میکرد که اگر پروژه را تحویل ندهم از من شکایت میکند؛ اما حا� داشت به
 .خودش افتخار میکرد
 :لبخند تصنعی زدم
 .ممنونم. همچنین برای شرکت ما-
 .بعد از تنظیم قرارداد جدید، فاضلی و همکارانش عزم رفB کردن وپدر بدرقه شان کرد



 :نگاه سردرگمم را روی نقشه گذراندم. متنفکر زیر بب زمزمه کردم
 .من دیشب نقشه رو لول کردم و کنار کیف ام گذاشتم و امروز صبح هم از همونجا برداشتمش-
 :مازیار هم که مانند من گیج شده بود گفت
 !خب+
 .آرنج ام را روی میز قرار دادم و دستم را گوشه لبم گذاشتم
 .پس چطور امکان داره عوض شده باشه-
فکرایی که داشت در سرم میگذشت، از محا�ت بود.اخر چطور ممکن است که او این نقشه را کشیده باشد. نه بعید است، او
 .اصN از معماری و نقشه کشی سر در نمی آورد

مازیار هم با تعجب به من نگاه میکرد؛ انگار او هم متوجه شده بود.فوری موبایلم را از جیب کتم بیرون کشیدم و شماره راننده را
 .گرفتم
 :به چند ثانیه نکشید که صدایش در گوشم پیچید
 !جانم آقا+
 :بدون سNمی گفتم
 کجایی؟-
 اومدم بهشت زهرا، چیزی شده آقا؟+
 .نه فقط سریع گوشی رو بده خانوم-
 .چشم چشم، دارن میان خودشون+
 *صدای راننده می آمد که داشت به دلناز می گفت*خانوم، آقا هوروش با شما کار دارن
 !جانم هوروش+
 .صدای خش دارش که حاصل از گریه بود، در گوشم پیچید.ناخوداگاه ابروهایم به هم گره خورد
 گریه کردی؟-
 :با آهنگی بغض آلود جواب داد
 .نه+
 .دلناز اگه بخوای هر بار بری سر مزار مامان وبابات و گریه کنی، دیگه نمیزارمت-
 :کNفه جواب داد
 باشه عزیزم، حا� چیزی شده؟+
 .نیم نگاهی به مازیار انداختم، او هم انگار فقط منتظر تایید دلناز بود
 !تو این نقشه رو کشیدی-
 .صدایی نیامد
 .دلناز باتوام-
 :با آهنگی مضطرب گفت
 !وای هوروش نگو که بدرد نخورده+
 .ابروهایم با� پرید. پس کار خودش بود
 پس تو کشیدی؟-
 :نا�ن گفت
 .اره، اما ای کاش دستم میشکست و نمیکشیدم-



 .تای ابرویم با� پرید
 چرا؟-
 .خب اگر نقشه خودت رو برده بودی شایدقبول میکردن؛ اما من خراب کردم+
 :مادامی که نگاه م به چشمان منتظر مازیار بود خنده ای کردم و گفتم
 ..چی میگی دختر، این نقشه معرکه بود-
 :از خوشحالی جیغی زد و گفت
 وای هوروش راست میگی، یعنی قبول کردن؟+
 :با خنده گفتم
 .اره، فکرکنم همچین نقشه ای به عمرشون ندیدن بودن-
 .نفسی که از سر آسودگی کشید را شنیدم
 :زمزمه وار گفت
 .بNخره از شر اون ماندانا خNص میشیم+
 .باشه عزیز دلم، تو برو خونه باباینا. شب میام باهم حرف میزنیم-
 .بعد از خداحافظی موبایل را روی میز گذاشتم ولب باز کردم حرفی بزنم که پدر بشاش وارد شد
 :خنده روگفت
 .افرین پسرا، بNخره تونستیداز پسش بر بیاین+
 .روی صندلی نشستم و تکیه ام را به صندلی دادم
 :مازیار نگاهی به من کرد وسپس رو به پدرم گفت
 .ما نتوستیم از پسش بربیایم، اون نقشه رو ما نکشیدیم+
 .خنده از لب های پدر محو شد
 :متعجب پرسید
 یعنی چی؟+
 :نگاهش روی من چرخید و تک خنده ای کرد وگفت
 .اهان حتما دوستتون کشیده+
 :مجدد مازیار جواب داد
 .نه اون که اون سر دنیاهه، تا بخواد بکشه و بفرسته زمان میبره+
 :پدر عصبی برخواست و گفت
 .واضع حرف بزنید ببینم چی میگید. اصN ببینم مگه من نگفته بودم نباید کسی از این پروژه مطلع بشه+
 :به سمت میز خم شدم و آرام گفتم
 .…بابا آروم باش. نقشه رو دلناز کشیده-

 .پدر نگاه ناباورش میان من و مازیار در حال چرخش بود؛ انگار میخواست راستی حرف هایمان را در چشمانمان بخواند
او هم مانند ما گیج شده بود. هیچ کس حتی یک درصد هم در خیالش نمیگجید که دلناز از نقشه کشی سر در بیاورد چه برسد که
 .بخواهد این نقشه را بکشد
 .نقشه روی میز را به سمت خودش چرخاند و نگاه دقیقی به آن انداخت
 :با آهنگی متحیر گفت
 واقعا این نقشه رو دلناز کشیده؟+



 :من و مازیار همزمان بشاش با هم دیگر جواب دادیم
 .بله-
 .برق تحسین و خوشحالی در چشمانش نشست
 :همانطور که محو تماشای نقشه بود گفت
 حا� دخترم کجاست؟+
 .بهش گفتم بره پیش مامان-
 .سرش را از روی نقشه بلند کرد وبه من چشم دوخت
 !دلناز داره میره خونه ما انوقت تو ا�ن باید به من بگی+
 :برخواست و گفت
 .زود باش، زود باش بریم خونه+
 :به چند تا پرونده قطوری که مقابلم بود، اشاره کردم و گفتم
 .شما برید. من باید اینارو بررسی کنم، شب خودم رو میرسونم-
 :حینی که با عجله به سمت در خروجی میرفت گفت
 .یادتت نره. درضمن دست خالی هم نیایی+
 .در اتاق که بسته شد، نفس حبس شده ام را بیرون دادم.به صندلی تکیه دادم و دوتا دستانم را پشت سرم گذاشتم
 :مازیار نزدیک تر آمد و با آهنگی شیطنت آمیز گفت
 .میگم بعضی وقتا فکر میکنم تو واهورا بچه پرورشگاهیی هستین+
 . نگاه تندی به او انداختم
 .نزن حا�،شوخی میکنم+
 :و درحالی که به سمت ظرف شکNت روی میز خم میشد گفت
 .خب اینطور که بابات برای دیدن دلناز ذوق داشت و خوشحال بود، تا به حال ندیده بودم نسبت به تو اهورا اینطور بوده باشه+
 :به روبرویم خیره شدم و لب زدم
 .بابام همیشه دوست داشت یه دختر داشته باشه-
 .*و در دل گفتم* چه کسی بهتر از دلناز
او دختر عشق سابقش بود و حا� یک امانتی که باید مانند چشمانش ازش محافظت میکرد. حتی حاضر بود جانش را به خاطرش
 .بدهد که یک تار موی از سر دلناز کم نشود. برایش قدیسه بود و آن را میپرستید

 با صدایش به خودم آمدم
 :با گنگی گفتم
 چی گفتی؟-
 نیستی اینجاها!میگم خبری از اهورا نداری؟+
 :خیلی جدی جواب دادم
 .نه-
 .آنقدر محکم و قاطع جوابش را دادم که دیگر جایی برای سوالی نباشد.نگاه ام را به سقف دوختم
اهورا! دیگر کم کم داشت اسم اش هم از یادم میرفت. دروغ چرا دلم برای داداش گفB هایش لک زده بود، برای خنده هایش،
برای شور هیجانش.دلم پر می کشید یکبار دیگرمحکم بغلش کنم، مانند قدیما که تنها تگیه گاه هم بودیم. دل سنگ ام برای
 .مظلومیت اهورایم گرفت؛ اما همه پل های پشت سرم را خراب کرده بودم و دیگرا راهی برای جبران نبود



 .دوست داشتم ازش بخواهم که برگردد؛ اما مطمعن بود که هنوز عاشق دلناز هست و این اصN برای هیچ کداممان خوب نبود
 .ساعت شش از شرکت بیرون زدم. بعد از گرفB یک هدیه و دسته گلی، به سمت خانه پدر راه افتادم
 *دلناز*
 .گرم صحبت با مامان بودم که صدای بابا را که اسم * مامان*را صدا میزد، از داخل حیاط آمد
 :مامان نگاهی به ساعت انداخت و با آهنگی متعجب گفت
 .رضا هیچ وقت این موقع نمیومد خونه که! حتما بازم چیزی رو جا گذاشته+
 .به سمت در سالن رفت وهمان لحظه بابا سراسیمه وارد شد
 .چیشده رضا! خیر باشه هیچو وقت این وقت روز نمیومدی خونه+
 :بابا درحالی که کتش و کیف اش را به مامان میداد گفت
 دلناز اومده اینجا؟+
 .اره اومد ولی زودی رفت، گفت کار دارم+
 .خنده ام گرفت، با�ی سالن ایستاده بودم وبابا دیدی به من نداشت
 .رفت! چرا گذاشتی بره! چند روزه ندیدمش دلم براش تنگ شده بود+
 :مامان شانه ای با� انداخت و گفت
 .من چه میدونم، گفت هوروش بیاد خونه ببینه نیستم بد میشه+
 :بابا با تندی گفت
 .غلط کرده پسره بیشعور. بخدا اگر ایندفعه بخواد دستش رو روی دخترم بلند کنه خودش میدونه و ابا اجدادش‘
دلم گرم همین حمایت هایش بود. خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. درست بود که خدا پدرم را خیلی زود ازم
گرفت؛ اما یکی را به جای اش بهم داد که مانند یکه کوه پشتم بود، بودنش اجازه نمیداد به این فکر کنم که بی کس هستم. مگر یک
 .دختر چه میخواهد جز یک حمایت پدرانه
 :اشکی که از سر خوشحالی گوشه چشمم جا خوش کردن بود را با سر انگشتم پاک کردم وبه طرفشان رفتم و لبخند زنان گفتم
 .مامان جان، چکار بابای قشنگم داری سربه سرش میزاری-
بابا تا مرا دید گل از گلش شگفت.خودم را در اعوش پدرانه اش انداختم و بوسه ای روی شانه اش نشاندم. بوسه ای روی موهایم
 .کاشت و مرا از خود جدا کرد
 دختر یکی یدونه من چطوره؟+
 :لبخندی از سر خوشحالی زدم
 خوبم مرسی. شما خوبین؟-
 :دستی به سرم کشید و گفت
 .تورو که میبینیم بهتر هم میشیم+
سه نفرمان به سمت طرف سالن رفتیم. میان هر دو نشستم  واز هر دری صحبت کردیم وبابا بابت کشیدن آن نقشه کلی ازمن
 .تشکر کرد
 .تنها کاری بود که تونستم براتون انجام بدم-
 :بابا نگاهی به مامان انداخت و گفت
از وقتی که پات رو توی این خونه گذاشتی، زندگی ما رنگ بوی دیگه گرفت، نسرین خیلی دلش بچه میخواست ولی خدا نخواست+
 .بچه دار بشیم؛ اما وقتی تو اومدی و مامان صداش کردی دیگه گفت من یه دختر دارم بچه میخوام چی کار
Bبابا و مامان هر کدام دست هایم را در دستانشان گرف. 
 :مامان با آهنگی بغض آلود گفت



 .تو خیر برکت زندگی مایی. کاش هر چی زودتر همه چی درست میشد+
 :گونه اش را بوسیدم و لبخند آرامش بخشی زدم و گفتم
 .نگران نباشین همه چیز درست میشه. فقط دعام کنین-
 :نفسی کشیدم و با ناراحتی مصلحتی گفتم
حیف، همیشه دوست داشتم یه مادر شوهر سلیطه داشته باشم و هر روز باهم گیسو گیس کشی داشته باشیم؛ اما حیف که-
 .نشد
 .مامان و بابا خنده ای کردن و مامان نیشگونی از بازویم گرفت
 .آخی* گفتم*
 :مامان چشمکی زد و گفت
 .این هم از طرف یک مادر شوهر سلیطه. تا توی دلت نمونه+
 :بابا خندان گفت
 نه بهت هم میادا+
 :نگاه حرصی به بابا انداخت و با آهنگی کش دار گفت
 .رضا-

بعد از کلی حرف زدن و خندیدن به کل کل های مامان و بابا،سری به اتاقم زدم، اتاق همانجور بود که رفته بودم.روی تخت دراز
 .کشیدم. دیگر از بی خوابی داشتم از حال میرفتم.چشمانم را که روی هم گذاشتم که تقه ای به در خورد
 .بNجبار بلند شدم ونشستم
 .بفرمایین-
 .بابا با لبخند همیشگی اش که باعث دل گرمی ام میشد، وارد شد
 !جانم بابا-
 :یه کم مکث کرد و با آهنگی آرام گفت
 .نخواستم جلو نسرین چیزی ازت بپرسم که هم تورو ناراحت کنم هم اونو+
 .سوالی نگاهش کردم
 ...میدونم سوال مسخره ای؛ اما اززندگیت با هوروش+
 .فهمیدم که میخواهد از چه حرف بزند. نمیخواستم به خاطر من مدام دل نگران باشد، یا اینکه عذاب وجدان داشته باشد
 :میان حرفش پریدم ولبخند اطمینان بخشی زدم و گفتم
 .اره بابا جون، از زندگیم در کنار هوروش راضی راضیم-
قدمی جلو آمد،چانه ام را گرفت و سرم را بلند کرد. اشاره ای به زخم لبم که با از بین رفB آرایشم نمایان شده بود، کرد  و با
 :آهنگی خشم آلود گفت
 .اینجوری از زندگیت راضی هستی، با کتک خوردن+
 .سرم را پایین انداختم
 :با صدایی بلند تر گفت
 .من بهش گفته بودم که اگر دستش روت بلند بشه روزگارش رو سیاه میکنم. تا بیاد میدونم چه کارش کنم+
 .دلم نمیخواست بابا بخواهد هوروش را سرزنش کندکه باعث بشود جلوی من غرورش خورد بشود
 :روبرویش ایستاد و با آهنگی ملتمس گفتم
بابا بخدا چیزی به هوروش نگو. اصN خودمم مقصر بودم؛ وگرنه هوروش دیگه اون ادم اولی نیست، خیلی تغییر کرده، مهربون-



 .شده
 :سرزنش آلود دستی مقابل صورتم تکان داد وگفت
 .چرا داری ازش دفاع میکنی؟ای بشر آدم بشو نیست، منو پیرم کرد و درست نشد که نشد+
 :با آهنگی بغض آلود گفتم
بابا بخدا هوروش آدم بدی نیست، خیلی خوبه.اونجوری که نشون میده نیست، دلش پاکه،قلب مهربونی داره؛ اما باید بهش-
 .فرصت بدیم،تا خودش رو پیدا کنه. هوروش مریضه بابا،ما باید به جای سرزنش کردنش بهش کمکش کنیم
 :بابا روی تخت نشست و دستانش را روی صورتش گذاشت و با آهنگی محزون گفت
فکر میکنی نخواستم کمکش کنم. چند بار توی بهترین کلینک های تهران بستریش کردم؛ اما نشد، چون خودش نخواست.وقتی+
 !میبینم جگر گوشه ام برای یه سرنگ مواد چطور دست و پا میزنه، جگرم میخواد کباب بشه، میگی چه کار کنم
 .از تخت پایین آمدم وکنار پاهایش زانو زدم. اشک هایم راه خودشان را گرفته بودن
 .الهی قربونت برم... درست میشه بخدا، قول میدم همه چیز رو درست کنم-
 :بابا با آهنگی مرتعش که حاصل از بغضش بود گفت
 .اخه چطوری دختر بابا،!چطوری میخوای دست خالی همه چیز رو دست کنی+
 :مایوس سرش را پایین انداخت و گفت
 .نه نمیشه... نمیزارم زندگی تو هم کنارش تباه بشه. باید اون دنیا جوابگو پدرومادرت باشم+
 .میشه، فقط هم  دلناز از پسش بر میاد+
 .با آمدن صدای مامان، هر دو سرمان را به سمت در چرخاندیم. با چشمانی قرمز در چهارچوب در ایستاده بود
 :قدمی جلو آمد و گفت
+ Bمن هوروش و اهورا رو به دنیا نیوردم؛ اما پاره ای از وجودم هس. 
 :دست هایش را به طرفمان گرفت و ادامه داد
با همین دست های خودم ترو خشکشون کردم،وقتی شبا میترسیدن تا صبح تو اغوش خودم میگرفتمشون و خوابشون+
میکردم.شاهد لحظه لحظه بزرگ شدنشون بودم؛اما نمیتونم شاهد پرپر شدنشون باشم.وقتی ناراحB تا مغز استخونم تیر میکشه،
 .میفهمم بچهام ناراحB، یا مریضن
 :به سمتم آمدو دست هایش را روی شانه هایم گذاشت ومیان گریه گفت
فقط تو میتونی هوروش منو به زندگی برگردونی، تو میتونی با عشقت زندگی تازه ای بهش ببخشی، میدونم خیلی بهت بدی کرده؛+
 .اما اینقد دلت دریاست که بتونی همه این بدیهارو غرق کنی
 .هوروش من تشنه محبته، تشنه عشق یه زنه، زنی که نه من هستم نه مادرش، اون تشنه عشق و محبت توهه

روی تخت دراز کشیدم و متفکر به سقف چشم دوختم. حرف های مامان ذهنم را مشوش کرده بود. از همان اول هم خودم همین
فکر را در سر داشتم، که با عاشق کردن هوروش بتوانم از باتNقی که برای خودش وزندگی ش ساخته ، بیرون بکشمش.هوروش
 .قوی بود؛ اما در برابر آن زهرماری ها توانی نداشت و زود خودش را میباخت
 .آهی کشیدم و روی پهلو غلت خوردم،چشمانم را روی هم گذاشتم واجازه دادم به دنیای به خبری فرو بروم
 .با نوازش موهایم توسط کسی آرام چشمانم را باز کردم. هوروش با لبخند مهربانی با�ی سرم نشسته بود
 !ساعت خواب+
 :برخواستم و دستی به موهای ژولیده ام کشیدم و با آهنگی خواب آلودگفتم
 !سNم کی اومدی تو -
 :مهربان تر از قبل گفت



 .یکساعتی میشه، اینقدر راحت خوابیده بودی که دلم نیومد بیدارت کنم+
 .خسته نباشی-
 .دستی به چشمان خسته اش کشید
 .ممنون. برو ابی به صورتت بزن بریم شام+
سری جنباندم و به طرف دستشویی اتاق رفتم. نگاهی به خود در ایینه انداختم. زیر چشمم به خاطر ریمل کامN سیاه شده بود و
 .موهای ژولیده ام مرا شبیه زامبیا کرده بود
 :سری از روی تاسف برای خودم تکاندم و زیر لب گفتم
 .دوبار جلوی هوروش اینجور بگردم قشنگ طNقم میده-
ابی به صورتم زدم و شانه ای به موهای بهم ریخته ام کشیدم وبیرون امدم. نگاهی به هوروش انداختم، روی تخت دراز کشیده و
ارنجش را روی چشمانش گذاشته بود. نخواستم بیدارش کنم،آرام قدم برداشتم وبه طرف کیف ام رفتم.رژ و ریمل ام را برداشتم
 .وروبروی آینه ایستادم.رژ را چند باری روی لب هایم کشیدم
 .اینقدر اونارو نمال به خودتت+
 :مادامی که نگاه از آیینه به او بود گفتم
 .یه رژ و ریمله که. تمام آرایش من همینه-
 .از روی تخت بلند شد ودرحالی که دو دستش را پشتش مخفی کرده بود به طرف ام امد.به طرفش برگشتم
 :با آهنگی خسته گفت
میدونم عزیزم؛ اما خودتت اینقدر زیبا هستی که به این آتو آشغا� نیاز نداشته باشی. فقط داری زیبایت رو پشت اینا قایم+
 .میکنی
 .سرم را پایین انداختم. میدانم این حرف هارا میزد که من آرایش نکنم،خب بگو دوست ندارم آرایش کنی
 خیلی خب حا� قهر نکن، بزن اما کم، باشه؟+
 .فقط به جنباندن سرم اکتفا کردم
 .سرت رو بلند کن ببینمت+
 .سرم را بلند کردم و به چشمان جنگلی اش خیره شدم
دستش را پشت کمرش بیرون آورد،نگاهم به روی دستانش چرخید،در یک دستش هدیه کاغذ پیجی بود ودر دست دیگرش دسته
 .گلی،از گل های رز
 .چشمانم برقی زدم واز خوشحالی لبخند دندان نمایی زدم
 !این مال منه-
 :با مهربانی که در لحنی و نگاهش بیداد میکردگفت
 !مگه من به غیر از تو کسی دیگه ای هم دارم+
 .بغض آلود نگاه م را زیر انداختم تا دو دو زدن های مردمک چشمانم رسوایم نکند
 .با صدایش بازدمم را بیرون فرستادم و سر بلند کردم
 !نمیخوای بازش کنی+
 .هدیه را از دستش گرفتم و کاغذ دورش را کندم،جعبه کوچک قرمز رنگی که نشان میداد برای انگشتر باشد
 :در جعبه را باز کردم و با دیدن حلقه تک نگینی که برقش چشمانم را گرفته بود لبخندی زدم و زیر لب رمزمه کردم
 .خیلی قشنگه-
 .هوروش جعبه را از دستم گرفتم و حلقه را از جعبه بیرون کشید
 :دستش را مقابلم گرفت و با لبخندی که بر لب هایش نشانده بود گفت



 !اجازه میدی+
 .سر تکاندم و دست چپم را در دستش قرار دادم. اهسته حلقه را در انگشتم کرد و بوسه ای پشت دست نشاند
 یه قولی بهم میدی؟+
 !چی-
 !هرچی شد..هراتفاقی افتاد این حلقه رو از دستت در نیاری+
 :نگران گفتم
 !هوروش داری نگرانم میکنی-
 :بوسه ای روی پیشانی م نشاند و با مهربانی گفت
 !هیچ اتفاقی قرار نیست بیوفته و هیچ کس هم نمیتونه تو رو از من بگیره.فهمیدی+
 .سری تکان دادم و در چشم های خمار وحشی ش خیره شدم
سرش کمی خم شد و آرام آرام به صورتم نزدیک کرد. چشمانم را بستم و داغی لب هایش را روی لب هایم سردم احساس
 .کردم،من هم مشتاقانه همرایی اش کردم. دستش را پشت سرم گذاشت و من هم دستانم را به دور کمرش حلقه کردم
نمی دانم چقدر گذشت؛ اما دیگه داشتیم نفس کم می آوردیم؛ ولی به جز لذت بردن از آرامش درونی وجودمان چیز دیگری برای
 .مان اهمیت نداشت
درحال خودمان بودیم که تقه ای به در خورد،فوری از هم جدا شدیم ونگاه مان به بابا که با لبخند شیطنت آمیزی نظاره گر ما
 .بود،افتاد
 .از خجالت سرخ شدم و سرم را پایین انداختم، باز هم ابرویمان رفت
 :با آهنگی که خنده در آن موج میزد گفت
 .دیر کردین،اومدم برای شام صداتون کنم.در باز بود؛ ولی انگار بد موقع مزاحم شدم+
 :هوروش سرش را خاروند و با آهنگی دستپاچه گفت
 .ممنون بابا ا�ن میایم+
 :بابا با لبخند سری تکان داد و حینی که خارج میشد گفت
 .باید به نسرین بگم کم کم سیسمونی رو اماده کنه+
 :بعد از رفB بابا سرم را با� اوردم و مستاصل به هوروش نگاه کردم. تا چهره مرا دید خنده بلندی کرد و میان خنده گفت
 !تو چرا عین لبو سرخ شدی+
 .چشمان عصبی ام را ریز کردم و مشتی به بازوی اش کوبیدم
 .همش تقصیر توهه دیگه، دوبار ابروم جلو بابا بردی-
 .و بدون توجه به او از اتاق بیرون زدم

با�ی پله ها منتظرش ایستادم. با لبخندی از اتاق خارج شد،پشت چشمی برایش نازک کردم وباهم به سالن رفتیم. مشغول
 .خوردن شاممان شدیم. بابا و هوروش باهم حرف میزدن و من از خجالت سرم را با� نمی آوردم
 دخترم! تو چرا حرفی نمیزنی؟+
 :با صدای بابا سرم را با� آوردم. با آهنگی که خنده در آن موج میزد گفت
 !تو چرا هی سرخ سفید میشی دختر+
 .نگاهم بین سه نفرشان چرخید و روی هوروش ثابت ماند. با نگاه ام برای اش خط نشان میکشیدم
 :خودش را به من نزدیک تر کرد و دستش را دور شانه ام گذاشت و مرا به خودش چسپاند و گفت
 .خانوم خجالتی خودمه دیگه+



 .با اکراه لبخندی زدم. دوباره همگی مشغول خوردن شدیم
 :بابا مادامی که دست دراز کرد پارچ نوشابه را برداردگفت
 بابا جان نگفتی نقشه کشی رپ از کجا یاد گرفتی؟+
 .با این سوالش، هوروش دست از خوردن کشید و کنجکاو منتظر برای شنیدن شد
 .با بیاد آوردن خاطرات خوب گذشته آهی کشیدم و قاشق را در بشقاب گذاشتم
خب من همیشه عNقه شدیدی به مهندسی و نقشه کشی داشتم؛ اما پدرم مخالف بود و معتقدبود که این یه کار مردونه است و تو-
 .باید پزشک بشی
ولی خب مخالفت های او نتونست جلوی عNقه ام رو بگیره، چون همیشه خودش میگفت نباید اجازه بدی چیزی یا کسی باعث بشه
 ....از عNقه ات دست بکشی. بدور از چشم پدرم، با کمک داداشم کNسای
 داداشت؟ مگه تو داداش داری؟*
 :نگاهی به صورت متعجب هوروش انداختم. لبخندی زدم و گفتم
 .ببخشید منظورم داداش نگار بود. ما سه تا خیلی رابطه صمیمی باهم داریم جوری که همیشه همو  خواهر برادر خطاب میکنیم-
 !خب بابا جون بعدش+
داشتم میگفتم، با کمک داداشم کNسای نقشه کشی رو گذروندم، درسم خوب بود؛به خاطر همین بعضی وقتا به بهونه کNسای-
تقویتی که برای بچها میزاشتم،باهاش دانشگاه میرفتم. مدرکش رو گرفتم و بعضی وقت ها هم توی نقشه هایی که از شرکت
 .میورد کمکش میکردم، تا اینکه اون تصمیم گرفت بره خارج از کشور و منم دیگه نقشه کشی رو کنار گذاشتم
 دوست داری نقشه کشی رو ادامه بدی؟+
 :با سوالی که بابا ازم پرسید، با آهنگی ذوق زده گفتم
 .معلومه که آره-
 :تکیه اش را به صندلی داد و گفت
 .خب ما تو شرکت نیاز به یه نقشه کش داریم،تو میتونی بیایی و به هوروش کمک کنی+
 .ازخوشحالی داشتم بال در می آوردم که با حرفی که هوروش زد ذوق ام کور شد
 .نه بابا، دوست ندارم دلناز بیاد شرکت، توی یه محیطی که یکی از یکی هیز ترن+
 :بابا جواب داد
 .زنت پیش خودته، توی اتاق خودتت+
 :هوروش با آهنگی عصبی جواب داد
 .زن منه، خودم می دونم چی خوبه چی بده+
 .نخواستم بیشتر از این، این مسئله را کش پیدا کند که در اخر منجر به دعوا بشود
 :با لحنی تسلی بخش گفتم
 .هوروش جان چشم عزیزم، هرچی تو میگی،فقط آروم باش-
 .عصبی از پشت میز برخواست و از سالن خارج شد.روی صندلی چرخیدم و نگران به رفتش خیره شدم
 :بابا شاکی گفت
 .چرا اینقدر لیلی به ��ش میزاری تو+
 :آهی کشیدم و گفتم
 بابا جون با هر بار عصبانی کردنش بیشتر باعث میشه که بره سمت اون آتوآشغا�-
 :با آهنگی غمگین گفت
دیگه نمیکشم،نمی دونم به فکر کدومت باشم، به فکر اهورا باشم که توی غربته و از حالش خبر ندارم، به فکر این باشم که داره+



 .خودش رو تباه میکنه یا به فکر تو باشم که افتادی دست کسی که هیچی حالش نیست وداره زندگیت رو نابود میکنه
 .نگاه غمگینم را به چشمان ماتم زده مامان دوختم
 :مامان زمزمه وار گفت
 .خدا اخر عاقبت هممون رو به خیر کنه-

در مسیربازگشت به خانه هیچ کدام حرفی نزدیم. به خانه که رسیدیم، تلفنش زنگ خورد. توجه ای نکردم و به سمت اتاق رفتم. بعد
از عوض کردن لباس هایم، خواستم برای خواب صدایش بزنم که متوجه شدم داخل سالن نیست.چراغ اتاق کارش روشن بود. به
 .سمت اتاق رفتم، هرچه به اتاق نزدیک تر میشدم صدای صحبت کردن هوروش واضع تر میشد
 .باشه ماندانا متوجه شدم+
 .فردا رستوران همیشگی میبینم. خدافظ+
 .دست به سینه در چهارچوب در ایستادم. مادامی که تماس اش را که قطع میکرد وبا دیدن من یکه خورد
 تو از کی اینجا هستی؟+
 :نیشخندی زدم و گفتم
 .از زمانی که داشتی قرار ناهار فردات رو اوکی میکردی-
 :با آهنگی که سعی در متقاعدکردن من داشت، گفت
 .ببین عزیزم اونجوری که تو فکر میکنی نیست، فقط میخوام چک اخر رو ازش بگیرم تمام+
میدانستم که هوروش غیر از گرفB چک، چیز های دیگری هم از او میگیرد؛ اما بیشتر از ان نخواستم واکنشی نشان بدهم که
 .باعث شود حساس تر بشود
 :لبخند به ظاهر آرامی زدم و گفتم
 .میدونم عزیزم. اومدم صدات کنم بریم بخوابیم-
 .بوسه ای روی گونه ام کاشت
 .تو برو من ا�ن میام+
 .سری تکاندم و به اتاق برگشتم
روز های یکی پس از دیگری میگذشت. هوروش اخرین چک را هم گرفته بود؛ اما باز هم چیزی این میان باعث رابطه او و ماندنا
میشد و من اصN از این بابت راضی نبودم.هیچ کس از اعتیاد هوروش خبر نداشت به جز چند نفر وبه خاطر همین
 .موضوع،نمیتوانست غیر از ماندانا از کس دیگری موادش را طلب کند
از شدتت دلشوره و اضطراب، تهوع گرفته بودم. هراسان در دل چند تا صلوات فرستادم؛ اما دل مشوشم آرام نگرفت.صبحانه را
 .اماده کردم و هوروش را صدا زدم
 :با خوش رویی گفت
 :دست و پنچه ات درد نکنه. زیر لب گفتم+
 نوش جون-
 :تکیه ام را به کابینت دادم و به نقطه ای نامعلوم خیره شدم، هوروش با تعجب گفت
 !چرا خودتت نمیخوری+
 :بی رغبت جواب دادم
 .میل ندارم-
 .از پشت میز برخواست و به طرف ام آمد
 :با آهنگی نگران پرسید



 !حالت خوبه؟ چیزی شده؟دیشب که خوب بودی+
 :با حال زارم گفتم
 .نمیدونم هراسونم همش، استرس وتهوع دارم-
 :دستش را روی شکمم گذاشت ولبخند شیطنت آمیزی زد
 .نکنه تو راهیی داریم+
 :با آهنگی گریان گفتم
 .هوروش-
 !خب چه کار کنم برات؛ میخوایی ببرمت پیش مامان+
 .نه مامان خونه نیست-
 :پشت میز نشست و در حالی که جرعه ای از چایش را نوشید گفت
 .خب چکار کنم برات، بگو تا انجام بدم+
 :یه کم این پا و اون پا کردم ونهایتا گفتم
 .میشه به نگار بگم بیاد پیشم-
 :چشمانش را ریز کرد و گفت
 .این همه حالم خرابه، حالم خرابه واسه همین بود+
 .نه بخدا همش دلشوره دارم، انگار میخواد یه اتفاقی بیوفته-
 :سرم را زیر انداختم و زمزمه کردم
 .نگران توهم-
با صدای کشیدن صندلی سر بلند کردم. با لبخند محوی که روی لب هایش بود به سمتم آمد و با یک حرکت مرا به اغوشش کشید
 :و با آهنگی محبت آمیز گفت
 .تا وقتی من کنارتم هیچ اتفاقی نمیوفته، بهت قول میدم.شماره دوستت هم بده بهش زنگ بزنم بیاد پیشت تا تنها نباشی+
 :شماره نگار را ازم گرفت و مادامی که به سمت در خروجی میرفت کفت
 .باهاش تماس میگیرم تا بیاد پیشت+
 :کیف وکتش را به دستش دادم.در را که باز کردوخم شد کفشش را بپوشد،دستگیره در را گرفتم وبا آهنگی آرام گفتم
 ...هوروش کلید-
 :دستی به پیشانی اش زد و گفت
 اخ اخ. اصN حواسم نبود+
 :کلید را به طرف ام گرفتم و تاکید کرد
 .در رو حتما قفل بزن، نگار هم اومد اول مطعمن میشی خودشه بعد در رو باز میکنی+
 .چشمی* گفتم و بعد از خداحافظی در را قفل کردم*
 :مشوش خانه را با نگاهم گذراندم.از استرس و دلهره معدم میسوخت.بازدمم را بیرون فرستادم وزیر لب زمزمه کردم
 .خدا به خیر بگذرونه-
خودم را با گردگیری و پخB غذاسرگرم کردم تا شاید دل آشوب شده م کمی آرام گیرد.خوشحال بودم، بعد از مدت ها قرار بود
نگار به خانه ام بیاید.لباس های تنم که بوی غذا گرفته بود را عوض کردم و آرایش مNیمی روی صورتم نشاندم. ساعت یازده
 .بود،کمی از دلهره م فروکش کرده بود و آرامتر شده بودم.دستی به میان موهایم فرو بردم که صدای زنگ خانه بلند شد
 .فوری به طرف در رفتم و قبل از باز کردن،از چشمی نگاهی انداختم،ولی چیزی مشخص نبود
 کیه؟-



 :صدایی پیرزنی آمد
 .ننه در رو باز میکنی، اومدیم برا امر خیر+
 :امر خیر! شانه ای با� انداختم و زمزمه کردم
 .حتما اشتباه اومده-
 :از پشت در صدایم را رسا تر کردم و گفتم
 .مادر جان فک کنم اشتباه اومدین-
 .اشتباه چیه! همین ادرس رو اون اورانگوتان داد دیگه+
صدای نگار بود،لبخندی زدم وبدون آنگه نگاهی بی اندازم در را باز کردم.روبروی هم ایستاده بودیم. حا� میفهمم که تا چه حد
 .دلتنگش بودم
 :با آهنگی لرزان گفت
 .بیشعور بدو بیا بغل ابجیت+
 .بدون حرفی هم دیگر را به اغوش کشیدیم. صدای گریمان تمام سالن راپر کرده بود
 :نگار مرا از خود جدا کرد و گریان گفت
 .الهی دورت بگردم که دلم برات یه ذره شده بوده+
 :اشک هایم را پاک کردم و با آهنگی بغض آلود گفتم
 .منم دلم برات تنگ شده بود-
 :نیشخندی زد گفت
 .اره تو که راست میگی. بی خبر پاشدی اومدی خونه این اورانگوتان حتی به من هم نگفتی. بعد یکماه فهمیدی یه خری هم بوده+
 :میان اشک هایم خندیدیم و دستی پشت شانه اش گذاشتم و گفتم
 .بیا بریم تو برات توضیح میدم، کمتر هم غر بزن-
نگار همه جای خانه را وارسی کرد، فضول بود دیگر. از اخNق اش خبر داشتم. گوشه ای دست به سینه ایستادم و منتظر ماندم
 .وارسی کردنش تمام بشود
 :مادامی کع برای خودش قدم میزد و سقف را نگاه میکرد گفت
 دلناز اون اتاق کوچیکه واسه تو بوده؟+
 اره-
 یعنی ا�ن تو  توی اتاق هوروش میخوابی؟+
 :حینی که داشتم به سمت آشپز خانه میرفتم گفتم
 اره-
 :خودش را با دو به من رساند و گفت
 .اجر پاره، تعریف کن ببینم چی شده، همه رو مو به مو تعریف میکنی+
 .چشمانم را ریز کردم و نگاهی متاسفی به او انداختم
 :درحالی که داشت دانه کشمشی از ظرف روی میز بر میداشت گفت
 .اینجور نگاهم نکن، خودتت میدونی که من فضولم+
 :خنده ای کردم و گفتم
 .خر خودمی دیگه-
 .لبخند دندان نمایی زد. فنجان چایی جلویش گذاشتم و پشت میز ناهار خوری نشستم
 .همه چیز به جز ماجرای دعوایمان و ماجرایی که هوروش برایم تعریف کرده بود را برایش گفتم



 :با چشمانی حجم گرفته گفت
 یعنی تو میگی گربه عابد شده؟+
 .قندی به طرفش پرت کردم
 !عه گربه چیه-
 :با آهنگی متعجب گفت
 ...گربه رو ولش کن، تو با هوروش آ آ آ+
 :ابروی با� انداختم
 !آ آ آ چیه دیگه-
 خره میگم یعنی تو هوروش واقعا رابطه داشتین؟+
 .خم شدم و قندی برداشتم
 :خنثی گفتم
 .خب آره مگه چیه؟ زن و شوهریم دیگه-
 .دو دست اش را بلند کرد و به معنی*خاک بر سرت ک�* تکان داد
 !دیوانه خب حتما نقشه ی دیگه ای داره+
 .از این بابت مطمعنم که نقشه ای نداره؛ اما میخوام بدونم که چرا یک دفعه رفتارش با من از زمین تا آسمون تغییر کرده-
 .فنجان چایی اش را گذاشت. نگاه عاقل اند سفیهانه ای به من انداخت
 .خب خره میگم که این نقشه اشه+
 :با لحنی دلخور گفتم
 .عه نگار، هی نگو نقشه اشه نقشه اشه. من تو این چند ماه هوروش رو شناختم-
 :شانه ای با� انداخت و گفت
 خدا کنه همینطور که تو میگی باشه. من به خاطر خودتت گفتم-
 :لبخندی زدم و برخواستم. به سمتش رفتم و بوسه ای روی گونه اش زدم و گفتم
 .میدونم ابجی قشنگم، دورت بگردم یکی یدونه من-
 :مرا از خودش دور کرد وگفت
 .خبه خبه، بسه خودشرینی*
آنقدر گرم صحبت کردن بودیم که کN زمان از دستمان در رفته بود. بودن با نگار آرامشی را به من میداد که انگار هیچ غمی
 .نداشتم و مانند گذشته ها یک دختر مدرسه ای بودم که تنها استرس و نگرانی ام کم گرفB نمره درس ریاضی م بود
 .با صدای زنگ خانه، هر دو نگاهمان را به در حواله کردیم
 :نگار گفت
 !هوروشه+
 :برخواست مادامی که به سمت در میرفتم گفتم
 ..فکر نکنم-
 .از چشمی نگاهی انداختم، هوروش بود. ابروهایم با� پرید، اگرنگار را میدید که تا قبل از امدنش نرفته بود،بد خلق میشد
 :کلید را چرخاندم و در را باز کردم. با خوش رویی گفتم
 .سNم عزیزم خسته نباشی-
لبخند خسته ای زد و با خوش رویی جواب ام را داد. نگار به احترامش بلند شد.سNم و احوال پرسی گرمی با نگار کرد و به سمت
 .اتاق کارش رفت



 .نگار نگران کیف اش را برداشت و به طرف ام آمد
 :بوسه ای روی گونه ام کاشت و گفت
 .قربونت برم من برم تا باز این ترش نکرده+
 :با آهنگی شرمسار گفت
 .ببخشید نگار، هیچ وقت این موقع خونه نمیومد-
 :لبخندی زد و گفت
 .نه بابا این چه حرفیه، حا� که اومده. من میرم دیگه مواظب خودتت باش+
 .نگار را که بدرقه کردم،نگاه دورا دوری به اتاق انداختم و با ریخB فنجان چایی به سمت اتاق رفتم
 .با ابروهایی درهم گره خورده درحال گشB میان برگه هایش بود
 .ببخشید هوروش من نفهمیدم که امروز زودتر میایی-
 :نگاهش را از برگه های رو میز گرفت و گفت
 !واسه چی ببخشم+
 :چایی را روی میز گذاشتم  وگفتم
 .اینکه گفتی قبل اومدنت نگار رفته باشه-
 :متعجب پرسید
 !نگار رفت+
 .اره خب-
 :پوفی کرد و گفت
چرا گذاشتی بره!من ا�ن باید برم شرکتی که باهاش قرارداد بستم، اومدم بودم چنتا برگه بود بردارم.شب هم باهاشون قرار+
 .شام کاری دارم
 :غمگین گفتم
 !یعنی شب دیر میای-
 .سری به نشانه مثبت تکاند. نفس عمیقی از روی ناراحتی کشیدم
 :درحالی که برگه هایش را مرتب میکرد گفت
 .ناراحتی نداره عزیز من، برو اماده شو ببرمت پیش مامان-
 .روی صندلی نشستم
 .بهت گفتم که مامان خونه نیست-
 .میگی چیکار کنم،میخوای زنگ بزنم دوستت بیاد+
 :نگاه دلخوری به او انداختم و گفتم
 .نه نمیخواد.میمونم خونه توبرو به کارت برس من به تنهایی عادتت دارم-
 :نزدیک تر امد و لبخندزنان گفت
 حا� تیکه میندازی دلناز خانوم؟+
 .نه تیکه چیه؟ خوب من همیشه تنها بودم، امشب هم مثل همیشه
 .برخواستم و اتاق را ترک کردم. روی تخت دراز کشیدم، خیلی خسته بودم ترجیح دادم استراحت کنم و بعد خانه را مرتب کنم
 :چشمانم را که روی هم گذاشتم صدای هوروش در اتاق پیچید
 من میخواب برم چیزی احتیاج نداری؟+
 :سرم را به طرفش برگرداندم و گفتم



 .نه عزیزم، سعی کن زود بیای-
 .چشم، ساعت ده خونه ام. فقط بیا در خونه رو قفل کن+
 .نچی کردم  با کرختی برخواستم وبعد از بدرقه کردن هوروش قفلی بر در زدم
 .به اتاق برگشتم و روی تخت دراز کشیدم،آنقدر خسته بودم که چشمانم را روی نگذاشته به خواب فرو رفتم

 .با صدای تقه ای که پنجره اتاق خورد، وحشت زده از خواب پریدم
اتاق در تاریکی مطلق فرو رفته بود.نیم خیز شدم کلیدبزق با�ی تخت را فشردم که اتاق در انی روشن شد.پتو را کنار زدم و از
 .تخت پایین آمدم و به سمت پنجره رفتم و پرده را کنار زدم،هوا کامN تاریک شده بود و چیزی مشخص نبود
 :شانه ای با� انداختم و زمزمه کردم
 .حتما خیا�تی شدم-
 .به ساعت نگاهی انداختم، ساعت نه، نیم را نشان میداد
 .چقدر من خوابیدم، فکر کنم امشب از خواب خبری نباشه-
سردم شد، بافتم را تنم کردم و به سمت آشپزخانه رفتم.مشغول جمع کردن شدم. صدای قارقور شکمم بلند شد. غذایی که از ظهر
 مانده بود را گرم کردم و
بشقاب به دست خواستم جلوی تلوزیون شامم را بخورم؛ اما همین که قدمی را از اشپز خانه بیرون گذاشتم، صدایی مانند شلیک
 .گلوله و همزمان صدای شکسته شدن شیشه پنجره از یکی اتاقا امد
جیغی کشیدم وبشقاب از دستم افتاد. پنجره ها یکی پس از دیگری همزمان با صدای شلیک شکسته میشد. خودم راپشت مبل
 .انداختم ودستانم را روی سرم گذاشتم و شروع به جیغ زدن کردم
 .با صدای شلیک و پس از آن شکسته شدن پنجره حال چشمامم سیاهی رفت و دیگر چیزی متوجه نشدم
 .آرام چشمانم را باز کردم. صدای داد بیداد از پشت در خانه می آمد،توان بلند شدن را نداشتم،به سختی با کمک مبل نشستم
 .سرم را کمی بلند کردم و به پنجره نگاهیی انداختم، شیشه های شکسته خانه را پر کرده بود
 .با ضربه ای که به در کوبیده شد جیغی کشیدم
 .کسی خونه هست، در رو باز کنین+
با پاهایی لرزان به سمت در رفتم،از چشمی نگاهی انداختم. با شخصی که لباس پلیس بر تن داشت نفس آسوده ای کشیدم و
 .فورا در را باز کردم
 .هجوم افرادی که پشت در بود، باعث شد قدمی به عقب بر دارم
 :مامور پلیس برگشت و دادی زد
 .کجا سرتون رو انداختین دارین میان تو خونه مردم+
آنقدر حالم خراب بود که همانجا روی زمین نشستم واز ترس به خودم میلرزیدم. خبری از هوروش هم نبود. اشک هایم سرازیر
 .شد، به شیشه های شکسته که خیره شدم گریه ام شدتت گرفت
 :مامور که حال خراب من را دید رو به مردمی که پشت در تجمع کرده بودن گفت
 .یه خانوم بیاد داخل، بقیه بیرون باشن+
 :خانمی به طرف ام امد و با اهنگی نگران گفت
 !خوبی عزیزم+
 .فقط توانستم سری به معنی*نه* تکان بدهم
 .بلند شد و لیوان ابی برایم آورد
 :مامور پرسید



 .خانوم میشه بگین چه اتفاقی افتاد+
 :با بغض گفتم
 .نمیدونم،همه چیز یهویی اتفاق افتاد-
 تنها زندگی میکنید؟+
 :با صدایی مرتعشی گفتم
 .نه، همسرم سرکاره-
 .شمارشون رو بدین تا باهاشون تماس بگیرم+
 .نگاهی به آن زن کردم و سرم را پایین انداختم
 :زیر لب گفتم
 .شمارش رو ندارم-
 :صدایی نیامد. بعد از چند لحظه گفت
 ...خب شماره پدری، برادری+
 .شماره بابا رضا دادم. آن مرد شماره را وارد موبایلش کرد و تماس گرفت
Bهمه خانه را میگش Bنگاهی به اطرافم انداختم، مامورین پلیس داش. 
 .سNم جناب،شبتون خوش+
 .با صدای مامور نگاهم را به او دوختم
 .بنده سروان عطایی هستم+
غرض از مزاحمت، اینطور که مشخصه به خونه دخترتون تیر اندازی شده و ا�ن ایشون تنها هسB و همسرشون هم منزل+
 .نیسB. لطفا اگر امکان داره سریعتر خودتون رو بروسونین اینجا
 ؟؟+
 .نه نه جایی نگرانی نیست، سالم هسB فقط ترسیدن و بهشون شوک وارد شد+
 .ممنون خدانگهدار+

 *هوروش*
 .عصبی مشتی روی ماشین کوبیدم و کاپوت را محکم بستم
 :لگدی به تایر کوبیدم
 !لعنتی ا�ن وقت خراب شدن بود-
 .از پنجره خم شدم و موبایلم را از روی صندلی برداشتم.خواستم با مازیار تماس بگیرم که ماشینی کنارم توقف کرد
 جوون چیشیده، خراب شده؟+
 .سر خم کردم و داخل ماشین نگاهی انداختم، راننده اش یک پیر مرد بود
 :اشاره به ماشین کردم و گفتم
 !اره نمی دونم چه مرگشه-
 .بیا بابا جان، بیا سوار شو تا یه جاهایی میرسونمت+
نگاهی به اطراف ام انداختم، وسط اتوبان هیچ کس به دادم نمی رسید.مدارک ام و وسایل شخصی ام را برداشتم و بعد از قفل
 .کردن در ماشین، راه افتادیم
چند دقیقه ای در سکوت بودیم که پیرمرد شروع کرد درمورد زندگی اش حرف زدن. نگران دلناز بودم و مدام ساعت ام را نگاه
 .میکردم. متوجه نبودم که چه میگوید وفقط سرم را تکان میدادم



 .موبایل ام که زنگ خورد، فورا از جیب ام بیرون کشیدمش، پدرم بود
 :جواب دادم
 .جانم بابا-
 :با آهنگی هراسان گفت
 !کجایی تو+
 .ماشین ام تو راه خراب شده، ماشین گرفتم دارم بر میگردم خونه-
 :با فریادی گفت
 .فقط زود خودت رو برسون خونه.به خونه ات تیر اندازی کردن+
 :فریاد زدم
 !یا ابوافضل تیر اندازی!بابا دلناز-
 .نمی دونم، گفB خوبه من دارم میرم اونجا تو هم خودتت رو برسون زود+
 .تماس را قطع کرد
 :رو به پیرمرد کردم و با آهنگی دلواپس گفتم
 !پدر جان خواهش میکنم یه کم تندتر برین، جون زنم در خطره-
 .توکلت به خدا باشه+
 .و دنده را عوض کرد
حالم خوش نبود، با پاهایم به کف ماشین ضرب میزدم. اگه بNیی سرش امده باشد، اگه تیر خورده باشد چی! از صبح مدام می
 .گفت که دلشوره دارد، من اهمیتی ندادم
به رو به رویم خیره شدم، امشب چه این مسیر طو�نی شده بود.بعد از نیم ساعت جان کندن بNخره رسیدم.جلوی ساختمان شلوغ
بود  وامبو�نس وچندین ماشین پلیس ایتاده بودن.دست و پاهایم لرزید، حتما اتفاقی برایش افتاده که امبو�نس امده است.با عجله
 :دست در جیب کردم که کرایه پیرمرد را بدهم ام که دست روی دستم گذاشت و گفت
 .نیاز نیست، سریع برو پیش زنت+
 :تشکری کردم و فوری از ماشین پیاده شدم. همزمان پدر هم رسید. نگاه نگران ام را به پدر دوختم که گفت
 .چرا وایسادی بریم ببینم که چه خاکی به سرمون شده+
 .پاهایم توان حرکت نداشت. منتظر اسانسور نه ایستادیم و پله هارا دوتا یکی طی با� رفتیم
 .جلوی در خانه فقط چند مامور بودن و چند نفر از همسایه ها.خواستم وارد خانه بشوم که سرباز جلویم را سد کرد
 :داد زدم
 .برو کنار ببینم، اینجا خونمه-
ببخشیدب*زیر لب گفت و کنار رفت.سراسیمه وارد شدم، نگاهم به پنجره شکسته حال افتاد. بانگاهم به دنبال دلناز خانه را*
 .گشت زدم،گوشه ای معصومانه نشسته بود و زانو هایش را بغل گرفته بود
با دیدنش در آن صحنه، دلم ریخت. قدمی به سمتش برداشتم، سرش را بلند کردو با دیدن من انگار جان تازه ای گرفت، فوری
 .برخواست و با دو خودش را در اغوش ام انداخت و هق هق اش خانه را پر کرد

 :دستی به موهایش که زیر روسری کوچکش مخفی شده بود کشیدم و نجواگونه زیر گوشش گفتم
 .هیش.... آروم باش عزیزم..آروم باش دلنازم، من اینجام، کنارتم قربونت برن-
 :با هق هق بچگانه اش گفت
 !ببین چه بNیی سر خونه ام اوردن. چرا این کار رو کردن-



 :نگاه م را حواله شیشه خورد شده های کف خانه کردم وبا خشمی که درونم شعله ور شده بود،زمزمه کردم
فدای سرت، بهترش رو برات میگیرم. خداروشکر خودتت سا�ی.اونایی هم که این کار رو کردن پیداشون میکنم مادرشون رو به-
 .عزاشون میشونم
 .از خودم جدایش کردم و گونه های غرق از اشکش را پاک کردم. مامور پلیس همراه پدرم به سمتمان آمدند
 :مامور درحالی که داشت به پرونده اش نگاه می انداخت گفت
 .اقای دوران باید از خودتون و همسرتون چندتا سوال بپرسم+
 .نگاهی به دلناز انداختم،حالش اصN مساعد نبود، با کمک من روی پاهایش ایستاده بود و چشمانش به زور باز و بسته میشد
 :خطاب به مامور گفتم
 .میبی� که حال همسرم اصN خوب نیست، خودمم تو شوکم، فعN نمیتونم حرفی بزنم-
 :ورو به بابا گفتم
 .تو ماشین منتظرم-
صندلی عقب ماشین نشستم. دلناز بی حال در اغوش ام به خواب رفت. دستی به صورتش کشیدم و موهای ریخته شده روی گونه
 .هایش را پس زدم
اگر بNیی سرش می آمدهرگزخودم نمیبخشیدم. بNهایی که بر سر این دختر آوردم قابل جبران نیست.منه بخت برگشته نه طاقت
دوری اش را دارم نه جربزه نگه داشB را.بعد از گذشت نیم ساعت بNخره پدر آمد. روی صندلی راننده نشست و به طرف عقب
 :چرخید ونگران حال پرسید
 !ببرمش بیمارستان+
 :نگاهیی به صورت غرق خواب اش انداختم و با صدایی گرفته گفتم
 .نه بریم خونه-
 :رنگ نگاهش تغییر کرد. با عصبانیت غرید
 .ببین چه به سر دختر مردم اوردی، بروشکر کن سا�ه وگرنه ایندفعه زنده زنده خاکت میکردم+
 :کNفه سری تکان دادم و گفتم
 .دختر مردم زن منم هست، بعدشم خداروشکر که اتفاقی نیوفتاده-
 :نگاهم را از پدر گرفتم و به چهره رنگ رو رفته دلناز دوختم و گفتم
 .بهتره بریم خونه، دلناز باید استراحت کنه-
 :نادامی که سویچ را میچرخاند تهدید وار زمزمه کرد
 ...اخرش من یه روزی این دختر رو از چنگال تو درش میارم، اگر به قیمت از دست دادن جون خودم یا تو باشه+
 .آنقدر بد شده بودم، آنقدر همه را عذاب داده بودم که حتی پدرم هم دیگر چشم دیدنم را نداشت
همه را از خودم دور کردم،پدرم..برادرم..وحا� در این دنیا فقط دلنازی را داشتم که پای همه بدی هایم ماندوعشق ورزید به هوروش
دیو صفت،ولی ترس آن روزی که پی ببرد به همه چیز و چشم ببندد به روی هوروش تازه جان گرفته، مغز واستخوانم را می
 .سوزاند

 *دلناز*
با کرختی پلک هایم را نیمه باز کردم. با دیدن سقف صورتی رنگ اتاق،متوجه شدم خانه بابا رضا هستم.با صدای نگار، سرم را
 .به طرفش چرخاندم
 !الهی دورت بگردم، بیدار شدی+
 .با دیدن چهره نگرانش، تمام اتفاقات شب گذشته رااز نظرگذراندم



 :سراسیمه در جایم نشستم وگفتم
 !هوروش.. هوروش کجاست-
 :کنارم نشست و دست هایش را روی شانه های ام گذاشت وگفت
 .آروم باش عزیزم، هوروش حالش خوبه، رفته تا شرکت کاری داشت گفت زودی میام+
 .نگاه بغض دارم را به او دوختم
 .دیشب خیلی وحشت ناک بود نگار، آخه چرا میخواسB من رو بکشن-
 :مرا به اغوشش کشید و با آهنگی مهربان گفت
 .قربونت برم هیچ کس نمیخواسته تو رو بکشه+
 :وزیر لب زمزمه کرد
 .کاش پیشت میموندم-
کمی آرامتراز قبل شدم و به اجبار نگار به حمام رفتم. چشمانم را بستم و خودم را زیر قطرات اب گرم رها کردم.زندگی من شده
 ...سراسر غم،اتفاق
 .حتی دیگر فراموش کرده بودم از ته دل خندیدن را. دلم آرامش میخواست، آرامشی از جنس خواب پدرم
 .چشمانم شروع به باریدن کرد. دلم برای خودم میسوخت که در این سن، زیر بار این همه مشکNت کمرم خم شده بود
 .نه دل رفB داشتم، نه دل ماندن! دلم بد گیرش بود
 .با تقه ای که به در حمام خورد به خودم آمدم
 .دختر بدو بیا بیرون دیگه+
 اومدم-
 .موهایم را به دور حوله پیچیدم وگرم کنی را تنم کردم و خارج شدم
 .نگار روی تخت نشسته بود. روبروی ایینه ایستادم،صورتم عین گچ م با مرده مو نمیزد
 :دوتا دست هایم را روی صورتم گذاشتم و روبه نگار گفتم
 !چرا اینقدر رنگم پریده-
 .خب قربونت از دیشب تا حا� چیزی نخوردی، بعدشم ترس برت داشته+
 :نگاه دیگری در ایینه انداختم که نگار پشت سرم ایستاد و گفت
 .صبحونت رو بخوری درست میشه، دوباره میشی همون دلناز سرخ سفید خودم+
 :به سمتمش چرخیدم وگفتم
 !اصN وایسا بیینم! مامان کو؟ تو کی اومدی-
خاله نسرین اومد دید حمومی رفت صبحونه مادمازل رو اماده کنه، ثانیا گودزیN جانتون صبح زنگ زد گفت بیام پیش شما تا تنها+
 .نباشین
 :در ادامه با عصبانیت گفت
 یعنی وقتی فهمیدم چی شده میخواستم کلش روبکنم بندازم جلو بز-
 !اخه چه ربطی به اون داره-
 :با همان عصبانیتش گفت
 .بیخود کرده تا اون موقع شب تو رو تنها گذاشته+
 :ملتمس گفتم
 !میشه یه زنگی بهش بزنی بیینم کجاست-
 :بی خیال گفت



 .نه.. حوصلش رو ندارم. توهم بگیر تا نیستش یه کم استراحت کن، کم از دست این بشر نکشیدی خب+
 :دلم نمیخواست در مورد هوروش اینطور حرف بزند،نگاه مسکوتی به او انداختم و زیر لب گفتم
 .بریم-
 .باهم اتاق را ترک کردیم. پله اخر را که پایین آمدم در سالن باز شد و هوروش در چهارچوب در نمایان شد
با دیدنش انگار جان تازه ای گرفتم، بدون توجه به کسانی که در سالن بودن خودم را در اغوشش رها کردم.دست هایش دور کمرم
 :حلقه شد.آهسته زیر گوشم زمزمه کرد
 !خوبی+
سری به نشانه مثبت تکان دادم. محکمتر بغلش کردم، دلم نمیخواست از اغوشش جدا بشوم،دلم گیر این بشر بود و هنوز داشتم
 .خودم را گول میزدم
هیچ کدام مایل به جدا شدن نبودیم. صورت اش را به موهایم نزدیک کرد،نفس عمیقی کشیدو حصاردست هایش تنگ تر کردو با
 :آهنگی مهربان زمرمه کرد
 .دیگه نیاز نیست بترسی، هممون پیشتیم-
ملوسانه خودم را اغوشش فشردم وسرقایم کردم.دلم فریاد می زد*وقتی در حصار آغوشت هستم ترس برایم بی معنی است*نمی
دانم از حس جدیدی که درون ام شکل گرفته بود، غمگین باشم یا خوشحال، اخر از فردای زندگی خودم خبر نداشتم و از سوی
 .دیگر میترسیدم فقط یه وابستگی باشد
 .همگی بر سر میز نشسته بودیم، صبحانه و ناهارم را یکی کردم
 :بابا گفت
 !دلناز بابا میتونی بگی دیشب چی شد+
 .نگاه ای به هوروش انداختم، او هم کنجکاو منتظر شنیدن بود
 .دست های نگار روی دستم نشست
 .قربونت برم اذیت میشی نگو+
 :مامان به تایید حرف نگار گفت
 .اره نمیخواد بگی مادر+
 :ورو به بابا با اهنگی اعتراض آمیز گفت
 .توهم وقت گیر اوردی، نمیبنیی حالش خوب نیست+
 :آهسته گفتم
 .نه خوبم+
 .قاشق را در بشقاب خالی گذاشتم
نمی دونم همه چیز یه دفعه اتفاق افتاد. چند باری ضربه های کوچیک به پنجره اتاق خورد؛ ولی توجه ای نکردم. کارام که تموم-
شد، همین که خواستم از اشپزخونه خارج بشم، یکدفعه صدای شلیک و شکسته شدن شیشه ها پشت سر هم اومد. پنجره سالن
 .که شکست دیگه از حال رفتم
 .همه سکوت کرده بودن. نگاه م به دست های مشت  شده هوروش افتاد
 :بابا با صورتی قرمز که ناشی از خشمش بود رو به هوروش گفت
 .هوروش باعث بانی این اتفاق رو پیداش میکنی+
 :هوروش خشمگین غرید
 .میکشمشون-
بعد از ناهار، هوروش گفت*سری به خانه میزند*و چند پلیس امدند و از من سوا�تی پرسیدن که جوابشان را دادم، آنها هم قول



 .دادن مقصر این اتفاق را پیدا میکنند
سعی کردم به اتفاقات افتاده فکر نکنم. تا غروب همراه مامان و نگار درحیاط نشستیم و خودمان را با صحبت کردن از هر دری
 .سرگرم کردیم
 :شب شده بود که هوروش برگشت.از یخچال بطری ابی برداشت و سر کشید.سربطری را که بست گفت
 .دلناز اماده شو بریم خونه+
 :مامان با تعجب پرسید
 !مگه پنحره هارو تعمیر کردی+
 :سیبی از ظرف میوه روی اپن برداشت و مادامی که گازی به سیب میزد گفت
 .هوم+
 :بادهان پر رو به من کرد و گفت
 .پاشو دیگه خانوم جان+
 :با آهنگی ملتمس گفتم
 .هوروش میشه نریم، من هنوز میترسم-
 :سیبش را قورت داد وگفت
 .ترس نداره که! من پیشتم، صبح هم میارمت اینجا، به نگار هم میگم بیاد پیشت+
 .خب حداقل امشب نریم-
 :بابا حینی که از پله های پایین می آمد گفت
 .امشب همینجا بمونین+
 .هوروش با استصیال سری تکان داد و زیر لب*خیلی خبی* گفت

روزها یکی پس از دیگری می گذشت. فردای آن شب به خانه خودم بازگشتم؛ امافوبیای تنهایی گرفته بودم، یا نگار به اینجا می
آمد یا من به خانه بابا رضا میرفتم. هوروش می گفت خNف کارهایی که تیراندازی کرده بودن را دستگیر کرده اند؛ اما هرچه کردم
 .نگفت کار کی بوده است، حا� نمی دانم برای راحتی خیال من می گفت یا واقعا دستگیر شده بودن
 *روز هایم در کنار هوروش به نحو احسن میگذشت؛ اما همیشه یک ترسی ته دلم می گفت*همه چیز آرامش قبل از طوفان است
مانند همیشه خانه بابا رضا بودم، نگار چند روزی بود که به مریلند نزد نریمان رفته بود. سینی چایی را تعارف شان کردم و کنار
 .هوروش نشستم
هر سه نفرشان محو تماشای سریالی که تلوزیون پخش میکرد بودند. نگاه م رابه تلوزیون دادم، خانواده را نشان میداد که تازه
 .صاحب فرزندی شده بودن. نگاهی به چشمان ذوق زده هوروش انداختم، لبخندی بر لبانم نشست
 :با صدایی که کودک  از خود داد هوروش با ذوق گفت
 .ای جانم-
 :خندیدم و گفتم
 .یه جوری ذوق میکنی که انگار تو پدر اون بچه ای-
 :چایی اش را برداشت و تکیه اش را به مبل داد و گفت
 !همچین بدمم نمیاد پدر همچین بچه ای باشم+
 :و زیر گوشم زمزمه کرد
 دیگه وقتشه خانم خانما+
رنگ از رو باختم  و ته دلم چیزی فروریخت.هنوز به مرحله ای که از زندگی م می خواستم، نرسیده بودم که بخواهم موجود زنده ای



دیگری هم به بدبختی های خودم اضافه کنم. هنوز بزرگترین معضل زندگی من، یعنی اعتیاد هوروش حل نشده بود. با همچون
 .مشکل بزرگی بچه دار شدنمان، اشتباه بزرگییست
 :با صدای بابا به خودم آمدم
 .چی به دخترم گفتی که اینجور سرخ و سفید شد+
 :هوروش چشمکی به من زد و روبه پدرش گفت
 .گفتم دیگه وقتشه شمارو به درجه بابابزرگ، مامان بزرگ برسونه+
 :ضربه آرامی به بازویش کوبیدم و اعتراض آمیز گفتم
 !عه هوروش، زشته-
 !کجاش زشته+
 :و رو به مامان و بابا گفت
 !مگه نه+
 :مامان خوشحال برخواست وکنارم نشست، دست هایم را گرفت و با آهنگی بغض آلود گفت
 !همیشه آرزوم بود بچه هوروش و اهورا رو ببینم. بهم قول میدی منو به آرزوم برسونی+
 .نگاهی به سه نفرشان انداختم
 .... خداروشکر زندگیتون دیگه روی روال افتاده، میدونم هم دیگه رو هم دوست دارین، ا�ن فقط+
 :بابا میان حرفش پرید و گفت
 !نسرین+
مامان سکوت کردو دیگر حرفی نزد. در دلم آشوب برپا بود. خوب می دانستم که پدر هم آرزویش همین بود؛ اما ای کاش شدنی
 .بود، حداقل تا زمانی که هوروش اعتیادش را ترک نکرده است این کار شدنی نیست

در راه برگشت، هردو مسکوت خیره به روبروبودیم. در دل دعا می کردم که هوروش فقط از سر شوخی آن مسئله را بیان کرده
 .باشد
 .باید حرف میزدم، و� تا صبح مانند خورده دلم را میخوردم
 هوروش-
 دلناز+
 .همزمان همدیگر را صدا کردیم. او خنده ای کرد؛ اما من استرس اجازه نداد حتی لبخندی بر روی لبانم بنشیند
 :روبه هورروش گفتم
 !جانم-
 !توبگو عزیزم+
 .خوب می دانستم چه می خواهد بگوید، باید اول اوحرفش را می زدتا من می توانستم قانع اش کنم
 .چیزی که میخواستم بگم زیاد مهم نبود، تو بگو-
 :با آهنگی مردد گفت
 نظرت راجب بچه دار شدنمون چیه؟+
 :نگاهی به نیم رخ صورتش انداختم و بدون آنکه ضعفی درکNمم نشان بده م گفتم
 !نظری ندارم؛ اما خب ا�ن فکر نمیکنی زود باشه برامون-
 .نه چرا زود باشه، خداروشکر زندگیمون رو رواله، فقط یه فینگیلی کم داریم+
واقعا زندگیمان روی روال بود! شاید از نظر او اینطور باشد؛ اما از نظر من زندگیمان ضعف های بزرگی  داشت.  او هنوز به طور



کامل به من اعتماد ندارد؛ اگر آن شب آن اتفاق نمی افتاد، هرگز اجازه نمیداد که من هر روز به خانه بابا رضا بروم. خودم یک
دختر بودم ، مادرنداشتم؛ اما پدرم قهرمان زندگی م بود. دلم نمی خواست بچه ای داشته باشم که پدرش هیچ عشق و عNقه ای به
مادرش نداردو غرق در دنیای بیمارگونه خودش است. دلم میخواهد بچه ام در میان عشق پدرو مادرش بزرگ شود، بدون عیچ
نقص و ضعفی.آری می دانم که هیچ کدام مان بی نقص نیستیم؛ اما بعضی از نقص ها تبدیل میشوند به معضل که رهایی از آن
 .کار راحتی نخواهد بود
بغضی سنگین راه گلوی م را سد کرده بود، برای هوروشی که دلش پدر شدن میخواست و برای خودم که باید در این سن مادر
میشدم، منی که اگر همین حا� در خانه پدرم میبودم، شب ها عروسکم را در اغوشم میگرفتم. نمیگویم مادر بودن بد است؛ اما
 .برای منی که در یک شرایط خاصی هستم، سخت است
 :با آهنگی بغض آلود گفتم
 .هوروش، من بچه نمیخوام-
 :با تعجب پرسید
 چرا؟+
چه می گفتم! می گفتم برای عشق و عNقه ای که میان مان موج میزد؟ یا برای آن سرنگ های زرد رنگی که سNمتی چندساعته تورا
 .تضمین میکند
 :شانه با� انداختم و گفتم
 ..دلم نمیخواد تو این سن بچه دار شم، چه میدونم هنوز زوده-
 :ماشین را کناری نگه داشت،روی صندلی کمی چرخیدو به چشم هایم نگاه کرد
 !یعنی چی دلناز+
 :پوفی کردم و گفتم
 .یعنی چی نداره که، من بچه نمیخوام، هنوز خودم بچه ام-
 :ناگهان روی فرمان کوبید و فریاد زد
 !تو غلط کردی که بچه نمی خوایی، مگه دست خودته+
 .ترسیده خودم را به در چسپیدم. باز هم خراب کرده بودم
 :با آهنگی لرزان گفتم
 .آروم باش هوروش-
 :نگاه ش رابه روبرویش دوخت
 خیال کرده خونه خالشه، دو بار که بهش روی خوش نشون دادم فکر میکنه هرچی اون بگه همونه+
 هوروش به خدا واسه جفتمون میگم، هنوز زوده بخدا-
 :فریاد زد
 .غلط کردی، وقتی یه بچه انداختم تو بغلت حساب کار دستت میاد+
 .اشک آلود خیره ش شدم و دیگر حرفی نزدم، چون میدانستم هر کNم من بیشتر عصبانیتش را تحریک میکند
 .به روبرو خیره شدم. ماشین را روشن کرد و راه افتاد
 :صدایش را شنیدم، زیر لب زمزمه وار گفت
 .میدونم دلت کجا گیره، فکر کردی تو بگی بچه نمیخوام، منم طNقت میدم که بری پیش اهورا+
با شنیدن حرفایش،به یکباره نفس درسینه م حبس شدم، و قلبم تیری کشید که دردش تامغز استخوانم رسوخ کرد. به نیم رخ
صورتش که از فرط عصبانیت قرمز شده بود خیره شدم، بار دیگر دلم را شکست.من که برایش قسم خورده بودم که حتی سر
 !سوزنی هم به اهورا فکر نمیکنم پس چرا با این حرف هایش جگرم را می سوزاند



از فرط عصبانیت و ناراحتی به نفس نفس افتادم.فقط دلم می خواست خودم را جوری خالی کنم، اصN هم عواقبش برایم مهم نبود.
 :با بغضی که در گلویم نشسته بود طوطی وار گفتم
 !می خوای بدونی واسه چی بچه نمیخوام-
 .نیم نگاهی بهم انداخت و سریع به روبرویش خیره شد
 :با آهنگی تند ادامه دادم
تو چطور می تونی قبول کنی مادربچه ات منه هرزه باشم!منی که به قول خودتت هنوز دلم پیش کس دیگه ای؟ من چطور قبول کنم-
بچه ای به دنیا بیارم که مثل مادرش شاهد درد خماری پدرش باشه! بچه به عشق ومحبت پدرو مادرش نیاز داره هوروش، نه اینکه
 .هر روز شاهدتهمتو تحقیر شدن های مادرش وتزریق کردن پدرش باشه
هوروش مات و مبهوت نگاهش را از جاده گرفت و به من خیره شد. با بوق ماشینی که کنارمان رد شد به خودش آمد و به جاده زل
 .زد
حالم خیلی بد بود، دلم نمی خواست اینطور با او سخن بگویم؛ اما حرف اش برایم سنگین تمام شد. من زنش بودم و او خیلی
 .راحت داشت من تهمت میزد، تهمتی که اصN صحت نداشت
 :دست روی دستگیره در گذاشتم وگفتم
 .بزن کنار حالم بده-
 :توجه ای به حرف ام نکرد. جیغ کشیدم
 .باتوام میگم بزن کنار حالم بده-
بدون حرف کنار زد. بی توجه به او از ماشین پیاده شدم. هوا سرد بود و برف میبارید؛ اما وجود گر گرفته م سردی هوا را احساس
نم کرد.دانه های کوچک سفید برف روی صورتم مینشسB. نمی دانم کی قرار بود همه چیز درست بشود، امید داشتم روز به روز
 .اوضاع بهتر بشود ؛ ولی انگار آتش هرچیزی را خاموش کرده بودم فقط به خاکستر روی آتش تبدیل شده بود
سوار شدم، سرش را روی فرمان گذاشته بودم. صدایش کردم جواب نداد، ترسیده دستش را تکان دادم که به خودش آمد و حرکت
 .کرد
گرفته وغمگین بود؛ اما از قدیم میگویند جنگ اول به از صلح اخر. این مسئله باید یک جا تمام میشد، دلم نمی آمد طفل معصومی
 .را شریک بدبختی های خودمان کنم

چند روزی بود که هوروش گرفته و سرسنگین شده بود. نمی دانم گناه من چه بود به جز آنکه چشمانش را روی واقعیت باز کرده
 .بودم
شاید عصبی بود و یا گاهی اوقات بد اخNق میشد؛ ولی باز برای من مانند پسر بچه های تخس می ماند. نمی دانم چه دردم
 .بود،حاضر بودم سرم فریاد بکشد؛ اما اینطور بی محلی ام نکند
برای شام دعوتش کردم، مانند این چند روز بدون ذره ای توجه، پشت میز نشست.کنارش نشستم و از خورشت فسنجانی که پخته
 .بودم، روی برنجش ریختم
 .غرق فکر بود واین بیشتر عذابم میداد. دوست داشتم هرچه اورا می آزارد را با من در میان بگذارد
 .انگشتانم را در هم قفل کردم و روی میز گذاشتم
 !هوروش چیزی شده، از من ناراحتی-
 .جوابی نداد. این چند روز دل نازک شده بودم و گاه وبی گاه بغض در گلویم چمپانته میزد
 .هوروش با توام خب-
 :با آهنگی غمگین جواب داد



 .دلناز حالم بده، داغونم، ولم کن-
 .از پشت میز برخواست و به سمت اتاق رفت. شام را بی خیال شدم و من هم به دنبالش رفتم
روی تخت دراز کشیده بود و آرنجش را روی چشمانش گذاشته بود. کنارش دراز کشیدم و دستش را از روی صورتش برداشتم. به
 .چشم هایم خیره شد
 :آرام لب زدم
 .چی اذیتت میکنه، بهم بگو-
 .با چشمان قرمزش فقط نگاه ام می کرد
 :بNخره زمزمه کرد
 !من َمردم+
 :ابروهایم با� پرید.کمی خودم را به طرفش کشاندم وگفتم
 .معلومه که تو َمردی، تو َمرد منی-
 :با صدای خش دار گفت
 !نه نیستم؛ اخه من چه مردی ام که اینطوری به زنم تهمت میزنم، چه مردیم که حتی نمی تونم پدر بشم+
 .کی گفته که نمیتونی پدر بشی! چرا به جای این حرف ها سعی نمی کنی خودتت رو از این بند اسارت رها کنی-
 :نفس عمیقی کشید و گفت
 .دارم میسوزم دلناز، دارم تو آتیشی که خودم شعله ورش، میسوزم-
 :حلقه های اشکی که در چشمم شناور بودن، پایین ریخB. دستم را روی صورتش گذاشتم وبا آهنگی اشک آلود گفتم
همه چیز درست میشه، بخدا همه چیز میشه همونجوری که من و تو می خوایم؛ اما به شرطی که تو همبخوایی، تا تو نخوایی هیچ-
 .چیز قابل تغییر نیست
آخه چطوری درست میشه. من توی منجNب زندگیم غرق شدم، دست رد به کمک های همه زدم، همه رو رنجوندم،همه به ظاهر+
دوست دارم هسB؛ اما در واقعیت من براشون مایع ننگم. حتی خود تو، می دونم که چقدر ازم بدتت میاد، به اجبار منه که کنارم
 .موندی
 .فوری از جایم برخواستم
 ..نه اینطور نیست، شاید اوایل به اجبار بود؛ اما حا�-
 .حرف م را قطع کردم وسربه زیر انداختم
 .روی ارنج ش نیم خیز شد ،چانه ام را گرفت و سرم را بلند کرد
 ..اما حا� چی+
چشمانش برق میزد.منتظر بود، منتظر شنیدن جمله ای که مرا از بقیه سوا کند، جمله ای که بداند کسی هم هست که با تمام بدی
 .هایش او را بخواهد
 .اما حا� تو همه چیز منی، هیچ کس نمیتونه من رو از تو جدا کنه..هیچ کس-

از آن شب زندگی رنگ بوی تازه ای به خودش گرفت. جای بعضی زخم ها هیچ وقت خوب نمی شوند؛ اما اگر طرف مقابلت برایت
 .مهم باشد، می توان چشم روی همه بدی هایش بست
 :صدای چرخش کلید آمد و پشت بندش صدای هوروش خانه را پر کرد
 دلنازی کجایی؟+
 اینجام-
 .چاقو را روی تخته آشپزخانه گذاشتم و دست هایم را ابی زد و با پشت لباسم خشک کردم



 .لبخندی زدم و خواستم از آشپز خانه خارج بشوم که سینه به سینه اش شدم
 :اخم مصلحتی کرد و گفت
 !تو نباید بیا پیشواز آغات+
 .با لبخند سری تکاندم و روی شانه پا بلند شدم و بوسه ای نرم روی گونه اش کاشته ام
 .خسته نباشی-
 .گل از گلش شگفت
 .هااا این شد+
 :نیشگونی از بازویش گرفتم و درحالی که خرید ها را از دستش میگرفتم گفتم
 .بچه پرو-
 .خرید ها را روی میز گذاشتم و سری به غذای ام زدم
 :هوروش درحالی که سیبی را از یخچال بر میداشت گفت
 :غذا هارو بزار یخچال، امشب شام مهمون بچهاییم با آهنگی متعجب گفتم+
 !بچها! کدوم بچها-
 :گازی به سیبش زد و با دهانی پر گفت
 دوستامن، دوست داشB با تو آشنا بشن+
 .دستی به کمرم زدم
 انوقت دوست های تو به چه دلیلی دوست دارن با من آشنا بشن؟-
 .خنده بلندی سر داد
 :با آهنگی که خنده در آن موج میزد گفت
 .بابا چرا جبهه میگیری، مگه دوست های من فقط پسرن+
 :با چشمانی حجم گرفته گفتم
 !چشمم روشن، دیگه چی-
 :هوروش بلند بلند شروع به خندیدن کرد. میان خنده طوطی وار گفت
 وای..دختر.. چه باحال گفتی+
 .بروبابایی* حواله اش کردم و مشغول کارهایم شدم*
 :زیر لب زمزمه می کردم
 پرو پرو اومده میگه بیا ببرمت با دوست دخترام آشنات کنم. هی دلناز اگر شانس داشتی اسمت سمش ا�لوک بود-
 :از پشت بغلم کرد و با خنده زیر گوشم گفت
 .چی پچ پچ میکنی شمس ا�لوک+
 :اخمی کردم و با آهنگی تخس گفتم
 .من نمیام امشب-
 ..چراا زشته که+
 .برگشتم، صورتم مماس صورتش بود
 زشت نیست که تو زنت رو میخوایی ببری با دوست دخترات آشنا کنی؟-
بابا کدوم دوست دختر! مگه هرکی دوست دختر داره یعنی قبN با هم بودن، ما کN یه اکیپ بودیم توی دانشگاه، ولی خب بعد از+
 .دانشگاه دیگه من جدا شدم ازشون.شب تولد هم نشد آشنا بشین، دیگه امشب یه دور همی گرفB و ماروهم دعوت کردن
 :چشمانم را ریز کردم و گفتم



 !راست میگی-
 :بینی مرافشرد وگفت
 .به جان تو نفس+
 :لبخند دندان نمایی زدم و از بغلش بیرون آمدم و حینی که از آشپزخانه خارج میشدم اشاره ای به خرید ها کردم وگفتم
 .بی زحمت اینارو جا کن تا من برم اماده شم-
لباس های راحتی ام را با یک مانتو لی ضغیم که مدلش کلوش بود عوض کردم. دستم را برای بسB زیپ مانتو به پشت کمرم بردم؛
 .اما هر چه کردم نتوانستم ببندمش
 .پوفی کشیدم و سر از در بیرون کردم و هوروش را صدا کردم
 .مشغول بازی کردن با موهایم بودم و خودم را در آیینه تماشا میکردم که هوروش وارد اتاق شد
 !جانم+
 .جانت سNمت، هرکاری میکنم نمیتونم این زیپ رو ببندم، بیا برام ببندش-
 .وبه پشت کمرم اشاره کردم. شانه های عریان ام را که دید گل از گلش شگفت
 .درحالی که دستانش را به هم میکشید به طرف ام امد
 .ای به چشم+
موهایم را به یک طرف هدایت کرد. دستی به شانه ام کشید و نفس اش را صدا دار بیرون فرستاد. با تماس نفس گرم اش با شانه
 .هایم، مور مورم شد
 :کNفه گفتم
 .ببند دیگه هوروش-
 :با آهنگی خمار گفت
 !دلناز*
 .شصت ام خبر دار شد که چه میخواهد
 نه هوروش، ا�ن وقتش نیست-
 .مرا برگرداند. بادیدن چشم های خمارش یک آن ترسیدم. بار دیگر صدای ام زد
 دلناز*
 .لبم را به دندان گرفتم و به چشمان خمارش زل زدم
سرش را کج کرد و آرام آرام به صورتم نزدیک کردو بوسه ریزی روی لب هایم نشاند. موهای رها شده دورم را پس زد و بوسه ای
 ...زیر گلوی ام کاشت، بوسه ای دیگری روی شانه هایم زد و

 :ماشین را جلوی رستوران خودش نگه داشت.با آهنگی متعجب گفتم
 اینجا که رستوران توعه-
 :تک خنده ای کرد و گفت
 عه چه جالب! مرسی که گفتی+
 .چشمانم را ریز کردم و مشت نیمه محکمی به بازویش کوبیدم که از درد *اخ* کوچیکی گفت
 .چرا میزنی خب! دقت کردی مدام داری میکوبی به بازوی فلک زده من، بخدا ببین آ کبود شده+
 !حقته تا تو باشی شیرین بازیت گل نکنه، حا� نگفتی چرا اومدیم اینجا-
 :نگاه عاقل اندرسفیهانه ای به من انداخت
 !دلناز چته تو+



 :چشمکی زد و با آهنگی شیطنت آمیز گفت
 .انگاری خوشی یک ساعت پیش خیلی روت تاثیرگذاشته+
 :مشتم را با� آوردم و خواستم بار دیگر به بازویش ضربه ای بزنم که خودش را عقب کشیدو گفت
 باشه بابا حا� نزن. بهت گفتم که شام دعوتمون کردن دیگه*
 اخه تو رستوران خودمون شام دعوتمون کردن، خنده داره واقعا-
 کجاش خنده داره؟+
 میگفتی بیان خونه، خودم شام میپختم دیگه-
 :درحالی که دستیگره در را میکشید گفت
 .خب حا� امشب اونا میزبانن، انشا � یه شب دیگه+
 .سری تکاندم و پیاده شدم.دستانم را در میان انگشت هاب هوروش قفل کردم و به طرف رستوران رفتیم
 :گارسونی که برای خوش آمد گفB، جلوی در ورود ایستاده بود، با دیدن ما جلو آمد و با خوش رویی گفت
 !سNم آقا هوروش، خیلی خوش اومدین+
 :زیر لب* مرسی* جواب ش دادم. هوروش مکثی کرد ودستی بر شانه آن پسر زد و گفت
 چطوری ممد، خسته نباشی+
 :سری خم کرد
 ممنون آقا+
 خوبی، همه چیز روبه راهه، کم کسری چیزی نداری؟+
 سNمت باشید اقا،سایتون رو سر ما کم نشه+
 :ضربه ای کوچکی روی شانه اش زد و گفت
 .کاری داشتی بیا پیش خودم+
 چشم+
 .خوشحال از رفتار انسان دوستانه وخاضعانه هوروش در مقابل زیر دستانش،دست ش را فشردم
گارسون ها از دیدن هوروش گل از گل شان شکفت و حینی که مشغول کار های شان بودن، ادای احترام می کردن و او هم با خوش
 .رویی جواب شان را میداد
 :با دست به میزی که چند دختر وپسر،که میان شان مازیار هم بود اشاره کرد
 .اوناهاشون اونجان+
Bودستی برایشان تکان داد. به تخت که رسیدیم همگی برخواس. 
 :هوروش با خوش زویی گفت
 !سNم بروبچ، احوالتون+
دوتا از پسرها هوروش را به اغوش کشیدن و ابراز دلتنگی کردن. دخترها هم به جز یکی از آنها هوروش را بغل کردن و با همراه با
 .گNیه کردن ابراز دلتنگی می کردن. نمی دانم چرا از این حرکت شان خوشم نیامد، نمی دانم شاید هم یک حسادتت زنانه بود
 .بعداز چند دقیقه بغل و بوسیدن، تازه یادشان آمد دلنازی هم این وسط وجود دارد
 :هوروش مرا به بغل کشید و رو به جمع گفت
 .خب ایشون هم دلناز خانمم هسB، همسر بنده*
 :و در ادامه به دختر ها اشاره کرد
 خب عزیزم، ایشون عطرا خانم هستم+
 .دستم را به سمتش بردم



 خوشبختم-
 :با لبخندی دل نشین گفت
 .منم همینطور خوشگل خانوم+
 :به دخار بعدی اشاره کرد
+Bایشون مسیح جان هس 
 خوشبختم عزیزم+
 .با خوش رویی جوابم را داد
 در اخر هم این دوتا دوقلو های افسانه ای، ایشون مهراوه و مهرانه خانوم+
 .با آنها هم دست دادم و ابراز خوشبختی کردم
 اصN متوجه نشدم که دوقلویین-
 :مهرانه جواب داد
اره خواهر دست رو دلم نزار، بابام یه زن دیگه داشته، ماشا� انقدر سرعت عملش با� بوده دو زنش تو یه شب بچه دار میشن تو+
 یه شب ام میزان، نتیجه اشم میبینی که شدیم ما دوتا
 :با تعجب گفتم
 !جدی میگی-
 :هوروش بینی مهراوه را فشرد و گفت
 چکار خانومم دارین،اذیتش میکنی+
 :وروبه من گفت
 نه گلم دوقلو های ناهمسانن+
 :نیشگونی از بازوی مهراوه گرفتم که جیغ بلندی کشید
 !منو سر کار میزاری-
 :هوروش میان امد و گفت
اوه اوه یادم رفت بگم سر به سر دلناز نزارین که با این صحنه مواجه میشین، بخدا به من دیگه بازو نمونده، هی باشگاه میسازم+
 ..هی دلناز با نیشگون و مشت زندن هاش ابش میکنه
 :ضربه به بازویش کوبیدم و گفتم
 .عه هوروش چرا الکی میگی-
 .خنده جمع بلند شد
 :میان خنده گفت
 خودتون شاهد هستین دیگه+
 .از سوتی که داده بودم سرم را پایین انداختم و دیگر چیزی نگفتم
 ..خب حا� بریم سراغ معرفی بقیه+
 :مهرانه نالید
 نمیشه بشینیم و بقیه رو نشسته معرفی کنی+
 .با موافقت همگی نشستیم
 :هوروش به اقایون اشاره کرد و گفت
 این اقای محترم امیر حسین خان هسB، همسر مسیح جان+
 قربونت هوروش جان+



 :و رو به من گفت
 خوشبختم دلناز خانوم+
 مرسی همچنین-
 :به افای که میان امیر حسین و مازیار نشسته بوذ اشاره کرد
 ایشونم اقا ایمان گل همسر عطرا خانوم+
 :ایمان تعظیمی کرد وگفت
 خالصانه ادای احترام میکنم و از دیدار شما بانو خیلی خرسندم+
 :لبخندی زدم و گفتم
 ممنون از شما-
 .نگاهی به مازیار انداختم که منتظر چشم به هوروش دوخته بود
 ...اینم که میشناسی مازیار خودمونه*
 :مازیار میان حرفش پرید و گفت
 ..عهه همشون ااقا بودن..گل بودن..نوبت من که شد، شدم این-
 .همگی خندیدیم
 :هوروش نزدیکش شدو دستی دور شانه مازیار انداخت وگفت
 تو عزیزمی..داداشمی..تاج سرمی، اصN عشقمیی+
 :مسیح نزدیک ام آمد و با آهنگی خنده دار گفت
 دلناز بدو که سرت هوو اومد+
 :مازیار، هوروش را از خودش جدا کرد و گفت
 استغفر� ربی و اتوب الیه+
 از خداتم باشه همچین تیکه خوشگلی گیرت بیاد+
 :عطرا که تا آن لحظه ساکت بود گفت
 ..نه هوروش جون، خوشگلی تو فقط خطای دیده عزیزم+
 :خنده همگی بلند شد.هوروش که ضایع شده بود گفت
 عه اینجوره عطرا خانوم، دستت درد نکنه+
 :دلم نمیخواست کسی به او بخندد. روبه عطرا گفتم
 .عزیزم علف باید به دهن بزی شیرین بیاد که اومده، مهم منم که همجوره دوستش دارم-
 :عطرا گفت
 .قربونت برم، الهی که همیشه خوشبخت باشین*
نگاهی به هوروش انداختم، مسکوت غرق در افکارش بود. نمی دانم چرا آن حرف را به عطرا زدم، واقعا دوستش داشتم! مطمعن
 .نبودم، از حس جدیدی که درونم متولد شده بود، مطمعن نبودم. نمی دانم دوست داشت� م از سر عشق بود یا فقط عادتی زودگذر
 .با صدای ایمان از خیال بیرون امدم
 ...البته یکیمونم کمه+
 .متوجه تکان دادن چشم ابرو هوروش شدم. ایمان نگاهی به مهرانه انداخت و دیگر ادامه نداد
نگاهی را به مهرانه دوختم، سر به زیر با ریشه های شالش بازی میکرد. نمی دانم داستان چه بود؛ ولی هرچه که بود گفتنش اورا
 .ناراحت میکرد
 .هرچه دقیق تر به چهره اش نگاه می کردم، بیشتر حس آشنایی می کردم، انگار یک جا دیده بودم ش؛ اما کجا نمی دانم



 :خواستم از آن حال و هوا در بیاید گفتم
 .مهرانه جون احساس میکنم جایی دیدمت؛ ولی هرچی فکر میکنم یاد نمیاد-
 :لبخند دلنشینی زد و جواب داد
 .دقیقا منم همین حس رو دارم-
دیگر حرفی نزدم و شنونده حرف های بقیه شدم؛ اما فکرم درگیر مهرانه بود. باید به یاد می اوردم کجا دیدمش. زیر چشمی نگاه
 .دیگری به او انداختم. خندید، خنده اش عجیب اشنا بود..حا�یادم آمد
 .عکسش را در گوشی نریمان دیده بودم. اری، خودش بود، همان دختری که نریمان دیوانه وارعاشقش بود

شب به خوبی سپری شد.ادم های بسیار مهربان و صاف و ساده ای بودن. با آنها احساس راحتی میکردم؛ انگار چند سالی بود
 .که میشناختم شان
 .در راه بازگشت به خانه، فکرم درگیر مهرانه بود.اطمینان دلشتم عکسی که درگوشی نریمان دیده بودم، خود مهرانه بود
 .چیه تو فکری، بهت خوش نگذشت+
 .با صدای هوروش به خودم آمدم
 .نه همه چیز خوب بود. فکرم درگیر یه چیزیه_
 چی؟+
نمی خواستم اسم نریمان را بیاورم و همچنین چیزی در مورد عکس بگویم؛ چون می دانستم حا� مرا باز خواست می کند که نریمان
 .کیست
 نمی دونم احساس میکنم جایی دیدمش_
 :تک خنده ای کرد و گفت
 !هو.. هنوز درگیر اینی+
 :با آهنگی کNفه گفتم
 .وای اره. من یه چیزی که میره رو مخم تا به یادش نیوردم، درگیرشم-
با لبخندی که بر لب داشت، دستش را به طرف دراز کرد و روی شانه هایم انداخت و مرا به سمت خودش کشید. مرا در آغوشش
 :کشاند و روی موهایم را نرم بوسید و با آهنگی آرام گفت
 .این چیزا رو بی خیال. یه سوپرایز دارم برات*
 :عاشق سوپرایز شدن و سوپرایز کردن بودم. با خوشحالی از اغوشش بیرون آمدم و با آهنگی ذوق زده گفتم
 .سوپرایز، چه سوپرایزی-
 هه، بگم که دیگه سوپرایز نیست+
 :پوفی کردم و گفتم
 عه خب بگو دیگه-
 :ابروهایش را با� انداخت و گفت
 نوچ،فردا متوجه میشی+
 !کجا هوروش-
 :دلخور گفتم
 !ا�ن! این وقت تتت-
 .مجبورم+
 :شانه ای با� انداختم و گفتم



 خیلی خب، من میخوابم دیگه-
 .خوب بخوابی عزیزم+
 .و بوسه ای در هوا فرستاد
 .تک خنده ای کردم و سری تکان دادم. بعد از عوض کردن لباس های  تنم وپاک کردن آرایش م به خواب رفتم

 .با صدای بسته شدن در، چشم هایم را نیمه باز کردم
 .غلتی خوردم ونگاهی به ساعت انداختم. با دیدن عقربه های ساعت که عدد هشت را نشان میداد فوری از جای ام برخواستم
 هوروش، هوروش-
 .جوابی نگرفتم. از اتاق خارج شدم وبه سالن شدم؛ رفته بود. دستی پشت کمرم و دست دیگر ام را روی پیشانی ام گذاشتم
 :با آهنگی خواب آلود زمزمه کردم
 .چرا بیدارم نکردی �اقل صبحانه برات اماده کنم-
به آشپز خانه رفتم. با دیدن میز رنگارنگ صبحانه، خواب از چشمانم پرید. بادامی برداشتم و در دهان گذاشتم  و در دل قربان
 .صدقه اش رفتم
آبی به سرو رویم زدم و با حوله کنار در دستشویی صورتم را خشک کردم.حینی که حوله را سر جایش میگذاشتم متوجه تکه
 .کاغذی روی در شدم
 .به سمت در رفتم و کاغذ را کندم
صبحت بخیر عزیزم. صبحانه رواماده کردم؛ حتما بخور،کامل. ساعت یازده یه نفر میاد و یه بسته ای برات میاره. از وسایلی که*
 *برات فرستادم استفاده کن و ساعت شش اماده باشه میام دنبالت که بریم جایی. کلید برات گذاشتم روی کنسول.میبوسمت
 :کنجکاولب زدم
 .یعنی کجا میخوایم بریم! اه..چرا دیشب چیزی بهم نگفت-
 .به تکه کاغذ نگاه دیگری انداختم. با چیزی که به ذهنم رسید لبخند پرنگی زدم
 .حتما مربوط به اون سوپرایزه که دیشب میگفت-
میز صبحانه را جمع کردم و خودم را سرگرم تمیز کردن آشپز خانه کردم؛ چون هوروش ناهار به خانه نمی آمد، خودم هم ناهار را
 .حاضری میخوردم
 .صدای زنگ خانه بلند شد. پانجی تن کردم و روسری روی سرم انداختم
 :پشت در گفتم
 !کیه-
 :صدای خانمی از پشت در گفت
 .از طرف اقای دوران یه بسته براتون اوردم+
 .کلید را در، در چرخاندم و در را نیمه باز کردم
 سNم+
 سNم، بفرمایین-
 .بسته نیمه بزرگی را به سمت ام گرفت. دست دراز کردم و بسته را ازدستش گرفتم و بعد از تشکر کردن در را بستم
همانجا روی زمین نشستم و پانج و رو سری ام را کناری انداختم.بسته را باز کردم، یک باکس جواهرات بود. باکس را باز کردم،
 .یک ست کامل طNی سفید،گردنبند و گوشواره و دستبندش بود
ذوق کرده بودم، خانه پدری ام از این جواهرات داشتم؛ اما هدیه گرفB آن هم از دست هوروش طعم ولذت دیگری داشت. باکس را
 .کناری گذاشتم. بسته دیگری هم بود، آن را هم باز کردم



 ..وایی این چقد قشنگه-
لباس شبی که از جنس ساتن و به رنگ قرمز بود، مقابل چشمانم خود نمایی میکرد.لباس را برداشتم و جلوی اینه ایستادم. لباس
 .را مقابل خودم گرفتم و مدام این ور و آن ورش را نگاه میکردم، فوق العاده زیبا بود
 :نگاهی به خود در آیینه انداختم و با خود گفتم
 !یعنی چه سوپرایزی تو سرشه-
 .نگاهی به ساعت انداختم،عقربه ها ساعت دوازده را نشان میداد
 ..پوف، کو تا ساعت شیش-
 .لباس را روی مبل گذاشتم و بهش خیره شدم
 ..یعنی چیشده که هوروش اینارو فرستاده، تولدم که نیست، پس چیه-
 اهه، خب میگفتی برنامه ات چیه تا منم خودم رو براش اماده کنم-
 .با استیصال برخواستم. تصمیم گرفتم برای آنکه زمان زود بگذرد خودم را با دوش گرفB، سرگرم کنم

موهای خیس م را روی شانه م رها کردم. روی لبه تخت نشستم و چانه ام را زیر دستانم گذاشتم.بار دیگر به ساعت نگاهی
 .انداختم، بی حوصله پوفی کشیدم
 .حا� هر روز این موقع ساعت شیش بودا، امروز این ساعتم برای ما ناز میکنه تکون نمیخوره-
 .به لباسم که روی تخت انداخته بودم ش نگاهی انداختم و دستی بر روی دامن زیبایش کشیدم
 !اخه چرا این همه دلبری تو-
نشسB و زل زدن به لباس را بی فایده دیدم . برخواستم و سشوار را به برق زدم، شانه پیچ را برداشتم و موهایم را سشوار
کردم.تصمیم داشتم این بار موهایم را فر ریزکنم، موی فر بیشتر به صورت م می آمد. بعد از تمام شدن فر موهایم،یه کم ازمرطوب
 .کننده م را به صورتم زدم
بعد از تمام شدن آرایش م، نگاه دیگری به خود در آیینه انداختم، سایه مشکی دور چشمم، باعث شده بود قرنیه سبز رنگ چشمانم
 .بیشتر خود نمایی کنند و در اخر رژ مات قرمزم را به لبان قلوه یم کشیدم که باعث برجسته ترشدن لب هایم شود
 .سری به نشانه تایید برای خودم در آیینه تکان دادم
 .به سمت تخت برگشتم وبا احتیاط لباسم را برداشتم
 .زیپ پشتش را باز کردم وبا طمانینل باس را تن کردم
 .دستم را برای بسB زیپ به پشت بردم؛ اما هر کار کردم نتوانستم ببندم ش
 !پووف، حا� کی میخواد اینو ببنده-
 .با دستی که به کمرم خورد، جیغ بلندی کشیدم و فورا برگشتم. از ترس داشتم پس می افتادم
 :هوروش دوتا دستانش را با� برد وگفت
 .آروم آروم، منم+
 :ترسیده دستم را روی قلبم که از ترس داشت از جایش کنده میشد، گذاشتم ونفس زنان گفتم
 .وای..هوروش تر...سیدم-
 .ببخشید که ترسوندمت+
 .هنوز قلبم داشت از ترس میکوبید
 .برگرد تا برات ببندمش+
 :با تعجب گفتم
 چی-



 :خندید
 زیپ رو+
 .از خنده ش خنده م گرفت. برگشتم وآرام موهایم را طوری که فر ش به هم نریزد با دست به یک طرف گرفتم
 :زیپ راکه بست به جواهرات اشاره کردم
 .این رو ببند برام-
 .چشم+
 :گردنبند را که بست، با دست درستش کردم.نگاهیی به سرتا پایم انداختم و با ذوق گفتم
 هوروش خوشگل شدم؟ بهم میاد؟-
 .چند قدمی به طرف م آمد و روی موهایم را بوسید
 .تو همه جوری خوشگلی عزیزم، نیازی به تایید من نیست. ا�نم شبیه فرشته ها شدی قشنگم+
 .از تعریفات هوروش، از خوشحالی درپوست خودم نمیگنجیدم
 راستی نگفتی این لباس و گردنبند اینا واسه چیه؟-
 :درحالی که به سمت کمدش میرفت گفت
 .میفهمی حا�+
 .چون سوپرایز شدن را دوست داشتم دیگر اصراری نکردم. لباس هایش که با لباس من هم رنگ بود را پوشید و مقایل آیینه ایستاد
 مدتت زیادی بود که روی پا ایستاده بودم، خسته شده
 :نالیدم
 .هوروش زود باش دیگه، خسته شدم رو پا وایستادم-
 .خب بشین دختر+
 :فورا گفتم
 نه لباسم چروک میشه-
 خندید و سری تکاند؛
 .از دست تو. بریم+
با همان لبخندی که از سر ذوق روی لبانم نشسته بود،شنل ام را پوشیدم وکیف و کفش پاشنه بلند قرمز رنگ ام را برداشتم و بعد
 .از پوشیدنش، دست به دست هم  از خانه بیرون زدیم

در تمام مسیر، هوروش دست م را محکم میان انگشت هایش حبس کرده بودو هر چند دقیقه یکبار بوسه ای پشت دستم می نشاند.
 .بعد از طی کردن مسیر نسبتا طو�نی، ماشین را نگه داشت
 :اطراف را با نگاه م گشت زدم که هوروش گفت
 .روسریت رو درست کن وپیاده شو+
 :با آهنگی متعجب پرسیدم
 !چرا امدیم اینجا-
 .با انگشت به جایی اشاره کرد. رد اشاره اش را گرفتم
 *آتلیه سه سین*
 :زمزمه کردم
 !آتلیه-
 !اهوم، مگه ما نباید دوتا عکس دونفره داشته باشیم+



 .لبخند دندان نمایی زدم
 البته که اره-
 پس پیاده شو+
 :دستگیره در را گرفتم که برگشت و جدی گفت
 .دلناز فعN موهات رو کن تو+
 .حینی که آرام موهایم را زیر روسری مخفی میکردم*چشمی* گفتم. باهم وارد آتلیه شدیم
 .دو خانم پشت کامپیوتر نشسته بودن که با ورود ما فوری برخواستند
Bبا خوش رویی گف: 
 .سNم اقای دوران، خیلی خیلی خوش اومدین+
 :هوروش هم با رویی خوش جواب داد
 .سNم خسته نباشین+
 :و اشاره ریزی به من کرد و گفت
 .وقت رزرو کرده بودم+
 :نگاه شان روی من چرخید ویکی از آنها لبخندی زد و گفت
 .بله بله، منتظرتون بودم+
 :با دست به دری اشاره کرد و رو به من گفت
 از این طرف خوشگلم+
 .چشمی گفتم و به دنبالش به اتاقکی که پشت بود رفتیم. تمام برق ها را روشن کرد و بند دوربینش را در گردنش انداخت
 .خب بیاین اینجا بایستید+
 :مادامی که سرم را کج می کرد گفت
عزیزم یه کم سرت رو کج کن، خیلی نه و لبخند دندان نمایی بزن. اقا هوروش شماهم دستتون بزارین زیر صورتشون و یه جوری+
 نشون بدین که میخواین لب خانمتون رو ببوسید
 .نگاه خجالت زده ام را به هوروش دوختم.چشمکی زدو از خدا خواسته انجام داد
 ....خب عزیزم دستت رو بزار روی بازوی اقا هوروش و به هم نگاه کنید+
 .با نوری که برای ثانیه ای در اتاق پخش شد،نا خوادگاه پلک زدم
 .عالی شد+
 .بعد از قریب یک ساعت بNخره از دست ژست دادن های خانم عکاس خNصی پیدا کردیم
 :سوار ماشین شدم،که هوروش گفت
 .پوف، این چقد گیر بود+
 :خندیدم و با آهنگی خندان گفتم
 .هرکی خربزه میخوره پای لرزشم میشنه-
 :نیم نگاهیی انداخت و گفت
 !اینجوری دلناز خانوم+
 :شانه ای با� انداختم، ونگاه م را به جلو دوختم وگفتم
 داریم میریم کجا؟-
 .سوپرایز اصلی هنوز مونده+
 .ذوق زده دستی به هم زدم



 !جدی-
 :خندید
 اره+
 .بعد از نیم ساعت در ترافیک ماندن، هوروش جلوی اپارتمانی توقف کردو با موبایلش تماسی گرفت
 سNم خوبین، من پایین هستم+
+… 
 نه شرایط جوری نیست که بیام با�+
+…. 
 .ممنون+
 :با تعجب پرسیدم
 اومدیم اینجا چیکار؟-
 :حینی که بخاری را کمی زیاد می کردگفت
 .میفهمی حا�+
 .تقه ای به شیشه ماشین خورد. برگشتم، مرد جوان ریش داری که منتظر نگاه مان مبکرذ
 .هوروش اشاره کرد که سوار شود
 .در عقب را باز کرد وبعد از سNم کردن نشست
 .برگه ای به دست هوروش داد
 .بفرمایین، اماده است فقط کافیه امضا ک�+
 .هوروش برگه به طرف من گرفت
 :گنگ گفتم
 !اینا چیه-
 .سوپرایزت دیگه، بگیر بخون متوجه میشی+
 .برگه را از دستش گرفتم و مشغول خواندن شدم
خط به خط اش را که میخواندم، چشمانم از فرط تعجب باز و بازتر میشد، گویی اب یخ روی تمام وجودم ریخته بودند. بارها، بارها
 .آن نوشته هارا خواندم، امکان نداشت..محال بود
 :طوطی وار گفتم
 !این...چیه هوروش-
 :خندید وگفت
 .فقط امضاهش کن، هیچ راه فراری هم نداری+
 :خیره نگاهش کردم ولب زدم
 !چرا داری این کار رو میکنی-
 :به روبرویش خیره شد و زمزمه کرد
 ...تو حقه ات بیشتر از ایناست-

 ....بار دیگر مB کامل ان برگه را خواندم
اینجاب هوروش دوران، در سNمت کامل عقلی، شش دانگ رستوران نور واقف در....... به همسر خود، دلناز ترکاشوند واگذار*
 *میکنم



 :زیر لب گفتم
 !اخه چرا-
 :هوروش روبه آن مرد گفت
 .میشه یک لحظه مارو تنها بزارین+
 .بله حتما، امضا کردن یه تماس بگیرین بیام پایین+
 .مرد که از ماشین پیاده شد، کمی چرخید ودستش را پشت صندلی من انداخت
 .فکر کن به جای مهریه نداشته ات+
 :نگاهش کردم
 .اما من ازت مهریه نخواستم-
 .نخواستی چون شرایط ازدواجمون و زندگیمون فرق میکرد؛ ولی حا� که همه چیز تغییر کرده می خوام دنیام رو به نامت بزنم+
 .نگاه مرددم را به برگه دوختم
 .اخه این رستوران برای توهه، براش زحمت کشیدی-
 .من و تو نداریم. از این به بعد، همه چیز من از آن توعه+
 :دقیق تر نگاهش کردم. لبخند آرامش بخشی زد و زمزمه کرد
 امضاهش کن+
 .با دستان لرزانم خودکار را از دستش گرفتم و پایین آن برگه را امضا کردم
 :با لبخندی گفت
+Nآی باریک. 
 .خندیدم و *دیوانه ای*نثارش کردم
 :برگه را به دست مردی که فهمیدم دفتر دار است دادیم که گفت
 .دو روز دیگه باهاتون تماس میگیرم همراه خانومتون بیاید سند رو تحویل بگیرین+
 .بعد از تشکر کردن از آو، راه افتادیم
 !بریم رستوران+
 !وای نه هوروش، با این سر وضع-
 :نگاهی کوتاه ای به سر پایم انداخت و گفت
 .راست میگیا. حواسم نبود بگم مانتویی با خودتت بیاری+
 .فدای سرت، میریم خونه یه چیزی میخوریم دیگه-
 :دنده را عوض کرد و با آهنگی خندان گفت
 ...پس بزن بریم+
 .آنقدر از صبح سر پا ایستاده بودم، دیگر نای برایم نمانده بود. هوروش متوجه خستگی ام شد
 .خستته خب برو بخواب عزیزم+
 :با آهنگی خسته گفتم
 .خب تو تنهایی-
 .لبخند مهربانی زد
 .نه خانمم برو بخواب. منم یه کم کارای عقب مونده دارم انجام میدم،میام+
 .برخواستم
 .خیلی خب پس، شب بخیر-



 .خوب بخوابی+
 .بعد از زدن مسواکم، کش موهایم را باز کردم و روی میز انداختم
 .پتو را تا زیر چانه ام کشیدم. آنقدر خسته بودم که به فکر و خیال های قبل خواب امان ندادو چشمانم بسته شد

 .از شدتت گرما غلتی خوردم و در جای ام نیم خیز شدم. دستی به گردن عرق کرده ام کشیدم
هوروش را صدا کردم؛ اما جوابی گرفتم. برخواستم و به سالن رفتم. خانه در تاریکی مطلق فرو رفته بود و فقط آتش شومینه قسمت
 .کوچکی از خانه را روشن کرده بود. چند باری هوروش را صدا زدم ولی باز جوابی نگرفتم
 :زیر لب زمزمه کردم
 !کجا رفته این وقت شب-
 .به سمت اتاق کارش رفتم، گمان دادم انجا به خواب رفته است
 .قدم از قدم برنداشتم که در اتاق سابق م باز شد و سینه به سینه هوروش شدم
 .در همان تاریکی چشمان خون آلودش را به وضوع میدیدم
 :با آهنگی نگران پرسیدم
 !خوبی هوروش؟ چرا رفتی تو این اتاق-
 .حرفی نمیزد و فقط با چشمان به خون نشسته اش مرا تماشا میکرد. دستم را به سمت کلید برق بردم و برق را روشن کردم
 .اولین چیزی که به چشمم خورد، چاقویی که در دستش بود و قطره قطره خون از آن میچکید
 .یکه خورده هینی کشیدم و دست هایم را روی دهانم گذاشتم و قدمی به عقب برداشتم
 :به چاقو اشاره کردم و از ترس طوطی وار گفتم
 هوروش.. ای.این چی..ه؟ این... خو..خون..چیه؟-
چاقو را با� گرفت و آرام آرام به سمتم قدم برداشت. همانطور که به سمتم می آمد من هم به عقب میرفتم که در اخر به آیینه
 .کنسول خوردم
 .از ترس زبانم بند آمده بود، هوروش مجنون شده بود و مرا اصN نمی شناخت
 :غضب آلود گفت
 !میخوایی بدونی این خون کیه+
 :ترسیده لکنت وار گفتم
 .چا..چاقو رو ب..بزار ک..نار توروخدا، میت..رسم-
 :غرید
 این خون هرزگی توهه-
 .ناباور جیغی زدم و به عقب هلش دادم
 چی داری میگی تو، زده به سرت-
دست دیگرش را که پشتش مخفی کرده بود با� آورد. با دیدن چیزی که دستش تاب می خورد دعا میکردم که این ها همش یک
 .خواب باشد
 :سرم را جنباندم و زمزمه میکردم
 ..نه نه، امکان نداره-
 :زیر چانه ام را گرفت و خنده زشتی کرد و گفت
 ..چرا امکان داره+
 .نگاه دیگری به دستش که سر بریده ام را با موهایم گرفته بود، انداختم



 .گریه ام گرفته بود
 .خوابم، اره..اره دارم خواب میبنیم-
 .قهقه ی بلند سر داد. سربریده م را جلوی پای ام انداخت که چشمانم را بستم
 .سزای کسی که با من بازی کنه همینه+
 .برگشت و سر بریده م را از زمین کند و مقابل صورتم گرفت
 :داد زد
 !بگیرش+
 .چشمانم را بیشتر به هم فشردم
 :فریاد محکم تری زد
 ...چشمات رو باز کن و بگیرش+
 *چشم هایم را گشودم. خانه غرق خون بود. در دل فقط زمزمه میکردم* بیدار شو، بیدار شو
سر بریده م را در اغوش م انداخت، خون از بین انگشت هایم میچکید. بدنم یخ بسته بود؛ اما یک ریز در حال عرق کردن بودم.نفس
 .نفس میزدم و به خودم می لرزیدم. به چشم هایم که حتی فرصت بسته شدن را نداشته بودم، خیره شدم
 ....همه چیز دور سرم می چرخید، یک آن چشم هایم سیاهیی رفت
 .با برخورد قطرات آب به صورتم نفس عمیقی کشیدم و از خواب پریدم
 .همه چیز در لحظه اول برایم گنگ بود. اطراف را نگاه کردم، وقتی خودم را در اتاق دیدم، نفسی از سر آسودگی کشیدم
 !خوبی دلناز+
 :با صدای نگران هوروش، از ترس به تاج تخت تکیه دادم و بغض آلود گفتم
 بخدا من بازیت ندادم-
 .نزدیک تر شد
 :با آهنگی نگران گفت
 میدونم عزیزم، فقط خواب دیدی+
 :گریه کنان گفتم
 !پس چرا سرم رو بریدی-
 :با تعجب پرید
 !من+
 .سرم را تکان دادم
 من بمیرم اگر بخوام تورو اذیت کنم. فقط خواب دیدی عزیزم اینم از خستگی بوده+
 .بغض آلود فقط نگاهش کردم. لیوان ابی به طرف م گرفت
 این لیوان اب رو بخور بعد راحت بگیر بخواب+
 میترسم-
 :بوسه ای روی صورتم نشاند و گفت
 ....تا من پیشتم از هیچی نترس، حا� چشمات رو ببند آروم بخواب+

 .هوا روشن شده بود و من هنوز نتوانسته بودم چشم روی هم بگذارم. نگاه دقیقی به هوروش که غرق خواب بود انداختم
 :در دل گفتم
 .خدایا خودتت به خیر بگذرون-



 .پلک هایش تکان خورد و آرام آرام باز شد
 :قش و قوسی به خود داد و با آهنگی خواب آلود گفت
 زود بیدار شدی عزیزم+
 .نخوابیدم که بخوام بیدار بشم-
 :نیم خیز شدم و خیره به من گفت
 .مگه بهت نگفتم بهش فکر نکن، یه کابوس بوده تموم شد دیگه+
 :در جای م نشستم. دستی به موهایم کشیدم و گفتم
 .اخرین باری که کابوس دیدم دقیقا همنجور برام اتفاق افتاد-
آن شب را خوب به یاد داشتم. خوابی که در یک خرابه به دنبال اهورا میگشتم و هوروش، او را با موهایش به دنبال خودش
 .میکشید
 :بوسه ای روی صورتم نشاند
 .هش فکر نکنم خانومم. هرچیز خوب و بدی رو که بهش فکر کنی مطمعن باش کائنات همون رو برات رقم میزنه+-
 :نگران گفتم
 دست خودم نیست، تا از سرم بیوفته چند روز زمان میبره-
 :از روی تخت بر خواست و مادامی که داشت به سمت سرویس میرفت گفت
 اینجوری فایده نداره، بلند شو ببرمت پیش مامان اونجا کمتر فکر خیال میکنی+
 :بی حوصله گفتم
 .نه هوروش اصN حوصله اماده شدن رو ندارم-
 اینطورم که نمیشه بشینی کنج خونه هی فکر خیال کنی+
 نه میخوام بخوابم، دیشب نخوابیدم-
 .خیلی خب بخواب+
 .پتو را روی پاهایم کنار زدم و از روی تخت برخواستم
 :مادامی که دست ش روی دستیگره در سرویس بود گفت
 حا� کجا؟+
 :اشاره ای به در کردم و گفتم
 !برم صبحانت رو اماده کنم دیگه-
 .نمیخواد تو بخواب، من خودم میرم شرکت یه چیزی میخورم+
 .انقدر خوابم می آمد که از خدا خواسته دیگر اصراری نکردم و در جای ام دراز کشیدم
 .بعد از رفB هوروش، آنقدر این پهلو به آن پهلو شدم؛ اما خوابم نبرد
 .نیم خیز شدم و مشتی به بالشت ام کوبیدم
 اه-
 .پتورا به دور خودم پیچاندم و به آشپزخانه رفتم
 .لقمه نون پنیری گرفتم و روی کاناپه دراز کشیدم
 .کانال های تلوزیون را یکی یکی عوض میکردم، دریغ از یک فیلم خوب
 .اه مردشورتون رو ببرن، این همه پول مملکت رو خرج میکنین؛ اما نمیتونین یه فیلم خوب بسازین-
 .تلوزیون را خاموش کردم و کنترل را روی میز انداختم و به سقف خیره شدم
کافی بود به جایی خیره شوم تا فکر خیال به ذهن خسته م حمله ور شوند. آنقدر زیاد بودند که بعضی وقت ها باعث سر دردم



 .میشدند
از تمام ان همه فکرو خیال، تنها فکر کردن به پدرم بود که به من آرامش میداد، درست مثل آن زمانی که با وجودش سراسر وجودم
 .را سرشار از آرامش میکرد
 :لب زدم
دلم برات تنگ شده بابا جونم. کاش بودی واین روزای خوب من رو میدیدی.دیدی بابا جونم بهت گفتم نگران نباش همه چیز درست-
 ..میشه! حا� همه چیز درست شده، زندگی من و هوروش مسیر دیگه ای رو شروع کرده
می دونم می بینی و می شنوی؛ اما درست زمانی که باید می بودی وباهم به همه مشکNت گذشتمون میخندیم، تنهام گذاشتی و
 ..رفتی
 :آه سینه سوزی کشیدم
 .من با تو تمام بودم، بی تو ناتمامم بابای قشنگم-

 *هوروش

کلید را در چرخاندم و درستگیره را آرام پایین کشیدم. از تاریکی خانه تعجب کردم، هیچ وقت این ساعت چراغ های خانه خاموش
 .نبود
 .یکی از چراغ ها را روشن کردم. کمی اطراف را کنکاش کردم که متوجه دست اویزان دلناز از کاناپه شدم
به طرفش رفتم و روی زمین زانو زدم. با دیدن صورت غرق خواب ش، تمام خستگی هایم بر طرف شد. دلم نمی آمدصدایش بزنم،
 .می خواستم ساعت ها بنشینم وبه او زل بزنم. تره ای از موهایش را در دست گرفتم
 :آرام لب زدم
 .از اون روزی میترسم که دیگه نداشته باشمت. دیگه چیزی نمونده، میترسم..میترسم لب باز کنم و از دستت بدم-
 .کNفه انگشتانم را از �ی موهایم رد کردم و نشسته روی زمین تیکه م را مبل دادم
خدایا یه راهی جلوی پام بزار. میدونم از اول راه رو اشتباه اومدم ولی حا� ازت میخوام راه رو بهم نشون بدی؛ وگرنه از دستش-
 .میدم
 *دلناز*
با صدای بوق ممتدد ماشینی، با�جبارپلک هایم را گشودم. هوروش را دیدم که دست م را در دستش قفل کرده و سرش را روی
 .کاناپه گذاشته و به خواب رفته است. دراز کشیده به ساعت سالن نگاهی انداختم، ساعت یازده شب بود
 :زمزمه وار گفتم
 هوروش کی اومده! چرامن بیدار نشدم!؟-
 .خواستم از جای ام برخیزم. آرام آرام دست هایم را از دستش بیرون کشیدم که بیدار شد
 :آهسته گفتم
 .ببخشید بیدارت کردم-
 :خواب آلود گفت
 ساعت چنده؟+
 یازده-
 .دستی به صورتش کشید
 !کی خوابم برد. توخوبی+
 :لبخندی زدم و گفتم



 ..اره خوبم-
 .هنوز جمله م تمام نشده بود که صدای قار قور شکمم بلند شد
 .هوروش نگاه بدون حرفی به من انداخت و قهقه ای کشید
 :به شانه اش زدم و اعتراض امیز کفتم
 عه نخند... خب از صبح که یه لقمه نون پنیر خوردم دیگه چیزی نخوردم-
 :خندهاش جایش را به اخم داد و غرید
 !چرا چیزی نخوردی؟ مگه بهت نگفته بودم که گشنه نمونی+
 .مانند بچها لب هایم را غنچه کردم
 خب خواب بودم دیگه-
 :با آهنگی متعجب گفت
 !یعنی تو یک سره خواب بودی تا ا�ن+
 اهوم-
 :کنارم روی کاناپه نشست و دستش را روی شانه ام انداخت و خنده کنان گفت
 افرین خانم خودم روی خرسه رو کم کردی+
 .برخواستم و بینی اش را محکم فشردم
 خرس عمته عشقم-
 .و خودم را توی سرویس انداختم
 :هوروش پشت در ایستاده بود و می گفت
 .در رو باز کن تا بهت بگم خرعمه کیه+
 :خنده کنان گفتم
 .جوش نزن پسرم تو که عمه نداری-
 راست میگیاا+
 .و خودش شروع به خندیدن کرد
******* 
 چی داری میپزی؟+
 .برگشتم که جوابش را بدهم، دیدم باز دوباره با حوله تن پوش پشت میز نشسته است
 :کف گیر را با� گرفتم و حرصی گفتم
 ..هوروش چند بار بگم لباست رو بپوش بیا پای میز، سفره حرمت داره-
 :اعتراض امیز گفت
وای از دست شما زنا آدم نمیتونه به چه سازتون برقصه، اون از ماندانا که می گفت خوش م می یاد توخونه با با�تنه لخت باشی+
 ....اینم از تو که میگی لباس بپوش سفره حرمت داره
از اوردن نام ماندانا دست پای ام شروع به لرزیدن کردو  نفس هایم عصبی شد.چه راحت داشت جلوی من از لذت های ماندانا
 .می گفت
 .فقط نگاهش کردم که انگار متوجه حرفایش شدو ان هم بدون حرف فقط نگاه ام میکرد
 .سری از روی تاسف تکان دادم  ورویم را برگرداندم
 .دست هایش به دور کمرم حلقه شد
 :کنار گوشم زمزمه کرذ



 .دلناز.. دلنازیی ببخشید اصN حواسم نبود+
 .جوابش ندادم.مرا برگرداند
 ..دلناز خانوم با شما هستماا میگم حواسم نبود دیگه+
 :با آهنگی عصبی گفتم
-....Nکاری ندارم؛ اما خواهشا اسم ماندانارو از دایره لغات ذهنت پاک کن، خوبه منم بگم قب Nهوروش جان من به گذشته ات اص
 :میان حرف ام پریدو عصبی غرید
 بسه دیگه+
 .حلقه دستش را باز کرد و پشت میز نشست
 .اگه اماده اس بیا تا کوفت کنم+
 .حرف م کامN اشتباه بود؛ اما باید میف همید که دیگر جلوی زنش حرف اسم زن دیگری را نیاورد
 .زیر گاز را خاموش کردم و به کنارش رفتم.بوسه ای روی صورتش نشاندم
 ببخشید عصبی بودم-
 :عصبی گفت
 !مگه هر وقت عصبی هستی باید هر چیزی روی زبونت بیاد رو بگی+
 :ملوسانه گفت
 خب حا� ببخشید دیگه
 :و سرم را با ناز کج کردم و گفتم
 باشه-
 .لبخند شیطنت آمیزی زد و بینی م را با انگشتانش فشرد
 .اینم به تNفی اون کارت+
 :دردآلود گفتم
 اخ ول کن بابا کندیش+
 .بینی ام را رها کرد و شروع به خندیدن کرد
 :درحالی که بینی ام را ماساژ میدادم گفتم
 ...رو آب بخندی، دردم گرفت-

بعد از خوردن شام، تا دم دم های صبح در خیابان های خلوت تهران گشت زدیم. ساعت حول و هوش پنج صبح، بعد از گرفB کله
 .پاچه به به خانه برگشیم
هوروش صبحانه اش را خورد و بعد از کرفB دوشی، روبروی ایینه ایستادو مشغول بسB کراواتش شد.برس مخصوص کت را
 .برداشتم و روی شانه هایش کشیدم. نگاهش کردم، لبخندی روی لب هایم نشست، او هم متقابN به رویم لبخندی پاشید
 :مادامی که کت ش را می پوشید گفت
 .ساعت دو حاضر باش میام دنبالت بریم سند رو بگیریم+
 .سری تکاندم وزیر لب *چشمی* گفتم
 :حینی که کلید را در، در میچرخاند گفت
 .راستی ناهار هم نمیخواد بپزی، میریم بیرون+
 .باشه عزیزم-
 .بعد از بدرقه کردن هوروش، دست به کمردم زدم ونگاهی کلی به خانه انداختم



 .خب خونه که تمیزه، یه کم بخوابم بعد میز صبحونه رو جمع میکنم-
 .آنقدر پهلو به پهلو شدم که چشمانم گرم شد و به خواب رفتم
 *هوروش*
 !چته کشتی هات غرق شده+
 .سرم را از روی دستانم بلند کردم و به مازیار خیره شدم. انگار از حالت گرفته چهره م حال خرابم را فهمید
 :برخواست و کنارم ایستاد و با آهنگی جدی گفت
 با دلناز دعواتون شده؟ +
 نه-
 نکنم دوباره اون دختره ایکبیری چیزی گفته، عصبی شدی؟+
 :نگاهش کردم
 !کی ماندانا-
 اره+
 .تکیه ام را به صندلی دادم و دست هایم را به هم قفل کردم و پشت سر گذاشتم
 .چیزی نمونده به اخرش، منم هنوز نتونستم چیزی به دلناز بگم-
 :مازیار روی میز نشست و گفت
 مگه نگفتی همین روز ها بهش میگی! پس چرا هنوز نگفتی!؟+
 :پوفی کشیدم و کNفه گفتم
فکر میکنی خیلی آسونه گفB ش، من خودم رو جای اون می زارم داغون میشم دیگه چه برسه به اون که توی این چند ماه یه روز-
 .خوش ندیده ازدست من
 :پوزخندی زد وگفت
چی شد! برای هوروش دوران که هیچ چیز سختی وجود نداشت. به نظرت ا�ن یه کم زود نیست که به این نتیجه رسیدی؟ اون+
روزایی که اینقدر بهت اصرار می کردیم این دختر رو اذیت نکن؛ اما چشم گوشت رو گرفته بودی و به حرفای هیچکس به جز
 .ماندانا و مادرت گوش نمیکردی
 :عصبی غریدم
 .مازیار خواهشا تو بس کن، ازت کمک خواستم نمیتونی بگو نمیتونم دیگه-
 :از روی میز پایی آمد وحینی که به سمت در میرفت گفت
می تونستم کمکت کنم؛ اما خودتت نخواستی. روزایی که خواستم کمکت کنم تا زندگی خودتت و اهورا و اون دخترک ییچاره رو به+
گند نکشی، به حرفم گوش نکردی، دست و پا زدنام رو ندیدی. حا� دیگه هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد، فقط خودتت
 .میتونی به خودتت کمک کنی
 .و از اتاق خارج شد
درست می گفت، حا� دیگر هیچ کس نمی تواست در این گندی که زدم، کمکم کند. مازیار بیشتر از آنچه از دستش بر می آمد برایم
 .انجام داده بود و ازش ممنون بودم در همه شرایط کنارم بود. به ساعت نگاهی انداختم، یک ربع به یک بود
 .کیف و کت م را برداشتم و از اتاق خارج شدم. به سمت اتاق مازیار رفتم. تقه ای به در زدم و دستگیره را پایین کشیدم
 !بریم-
 ..بدون آنکه چیزی بگوید یا بپرسد کیف و کت اش را برداشت و باهم از شرکت خارج شدیم

 *دلناز*



 .از بی حوصلگی برخواستم و از میان کتاب هایم دنبال کتاب مد نظرم گشتم؛ اماپیدایش نکردم. متفکر به کتاب ها خیره شدم
 اخرین بار که خوندمش، کجا گذاشتمش؟-
 .بیشتر به فکر فرو رفتم
 :زیر لب زمزمه کرذم
 .هنوز چند تایی از کتابام تو اون اتاقه، شاید اونم اونجا باشه-
 .به طرف اتاق سابقه م رفتم. خاطره بدی از این اتاق داشتم و دیگر حاضر نبودم پا در این اتاق بگذارم؛ اما حا� مجبور بودم
 .آنقدر ازش متنفر بودم که با آرنج م دستگیره در را پایین کشیدم و وارد شدم. تمام اتاق را غبار و خاک گرفته بود
 .فوری به سمت قفسه کتاب ها رفتم و هرچی کتاب داشتم را جمع کردم. حینی که خواستم اتاق را ترک کنم نگاه م به تخت افتاد
پوزخندی زدم، چه شب وروزهایی که روی این تخت تا صبح گریه نکردم. از همه چیز این اتاق نفرت داشتم، اینجا برایم نفرین شده
 .بود
 .یاد گوشی موبایلی که بابا رضا به من داده بود افتادم
 !زیر تشک تخت مخفی اش کرده بودم، نمی دانم بعد از چند ماه سالم است یا نه
کتاب ها را روی زمین گذاشتم و کنار تخت زانو زدم. کمی تشک را بلند کردم و موبایل و شارژش را برداشتم، خاموش
 .بود.شارژش را به برق زدم و به گوشی متصلش کردم
بعد از چند دقیقه معطلی روشن نشد، برای ام دیگر مهم نبود. باید این گوشی را از بین میبردم. درحالی که به سمت دستشویی
 .می رفتم، روشن شد و بعد سیلی از از پیامک ها روانه شد
 .تماس ها از طرف نگار بود و بابا رضا
 .به ساعت نگاهیی انداختم، ساعت دوازده و نیم بود. هنوز وقت داشتم، دلم برای نگار تنگ شده بود
 .به مغزم فشار آوردم تا شماره خارج از کشورش را به یاد اوردم، فوری شماره را گرفتم
 :بعد از خوردن چند بوق صدای نگار در گوش ام پیچید
 !بفرمایید+
 !سNم خوشگل خانوم، رفتی حاجی حاجی مکه-
 .صدایی نیامد؛ اما لحظه ای که گذشت ، جیغ بنفشی که کشید موبایل را کمی از خودم دور کردم
 الهی قربونت برم، دوربگردم عزیز من، دلم برات یه زره شده+
 :نیشخندی زدم و گفتم
 .اره می دونم چقد دلت تنگ شده که دوماه پاشدی رفتی اون سر دنیا-
 :نگار آرام تر از قبل گفت
 فدات بشم خواهرم بخدا خواستم بیام این یالغوز نمیزاره+
 !منظورت نریمانه-
 ها+
 :اخمی کردم
 .کوفت نبینم دیگه به داداشم بگی یالغوز-
 ایش بروبابا. دلناز اینکه خط قبلیته، هوروش میدونه با این خط تماس گرفتی؟+
 :فورا گفتم
 .نه، نبایدم بدونه بعد از اینکه حرفامون تموم شد میندازم توی چاه دستشویی-
 :فوری گفت
 .ها ها باشه+



 :بار دیگر نگار جیغ بنفی کشید و فریاد زد
 نریمان، نریمان بدو بدو بیا دلناز+
 :صدای نریمان را از پشت خط شنیدم
 واقعا دلنازه! بده ببینم+
 .الو دلناز+
صدایش را که شنیدم، بغضی بیخ گلویم راچنگ زد. نریمان تنها پسری بود که همه جوره حمایتم کرد و چیزی برای ام کم
 .نگذاشت
 :با آهنگی لرزان گفتم
 جانم داداشی-
 !واقعا خودتی دلناز! وای چقد دلم برای شنیدن صدات تنگ شده بود! خوبی خواهرکم+
 .خوبم عزیزم-
 :با آهنگی عصبی گفت
 .از نگار شنیدم چی به سر خودتت و  زندگیت اومده، اگر بودم نمیزاشتم هیچ  کدوم این اتفاقا بیوفته+
 :با لحنی ارام زمزمه کردم
 ...میدونم عزیز خواهر، تو همیشه پشتم بودیی-
 .آنقدر گرم صحبت کردن با نگار و نریمان شدم که گذر زمان را فراموش کردم

 *هوروش*
 :روبه روی مجتمع نگه داشتم. دستگیره در را کشیدم که مازیار گفت
 کجا؟+
 .برم به دلناز بگم بیاد دیگه-
 :سری از روی تاسف تکان داد و گفت
 از دست تو. چرا یه گوشی برای این دختر نمی گیری؟+
 .خودم به فکرم. امروز براش میگیرم-
 .خیلی خب برو+
 :بعد از سNم کردن با اقای صالحی نگهبان مجتمع، سوار اسانسور شدم. در را با کلید باز کردم وبا خوش رویی گفتم
-Nس.... 
 .صدای قهقه خنده دلناز که بلند شد، حرف م دردهانم ماند. با تعجب تمام خانه را کنکاش کردم
 قربونت برم من، تو عزیزمی+
 !انگار داشت با کسی سخن میگفت؛ اما چه کسی
با هر قدم های لرزانی که به سمت اتاق بر می داشتم، صدای قربان صدقه اش رسا تر می شد. دعا دعا می کردم آن چیزی که در
 .ذهن ام میگذرد نباشد
تمام بدنم میلرزید. روبروی اتاق ایستادم، در اتاق باز بود و دلناز گوشی به دست درحالی که پشتش به من بود،قهقه خنده های
 .خوشحالش اتاق را می لرزاند
داشت با شخصی صحبت می کرد و مدادم قربان صدقه آن میرفت. خون جلوی چشمانم را گرفته بود و نفس های عصبی م به
 .شمارش افتاد. از خشم، دست هایم را مشت کردم وفشردم
 .آرام آرام به سمتش رفتم. آنقدر غرق صحبت کردن بود که حتی حضور من را پشت سرش احساس نکرد



 .با یک حرکت ناگهانی گوشی را از دستش کشیدم که باعث شد از ترس تکانی بخوردم و برگردد
 .مادامی که نگاه خشمگینم روی چهره ترسیده ش بود گوشی را کنار گوشم گذاشتم
 الهی قربون خندهات برم تو فقط همیشه همینجوری بخند+
 .از شنیدن صدای یک مرد پشت خط، چشمانم را بستم و بدون حرف تماس را قطع کرد
 .دلناز از ترس رنگ باخته بود
 :زیر لب زمزمه کردم
 .هزره کثافت-
 :طوطی وار گفت
 ..هوروش..بخ..بخدا..برا..برات+
 .نگذاشتم ادامه جمله ش را بگوید و با پشت دست محکم بر دهانش کوبیدم
 .هینی کشید و دستش را روی دهانش گذاشت، که پر از خون شد
 :فریاد زدم
چی رو میخوای توضیح بدی! کدومش رومی خوای توضیح بدی! هر چیزی بوده با چشمای خودم دیدم که ای کاش کور می شدم-
 ..این روز رو نمیدیدم که زنم داره بهم رکب میزنه
 :با گریه گفت
 بخدا من بهت رکب نزدم، من.. من دوستت+
 پشت موهایش را گرفتم که جیغ خفه ای کشید
 :کنار گوشش غربدم
 .تو هم یه کثافت هزره ای مثل اون مادر عوضی م-
 .گوشه ای انداختمش
 :با هق هق گفت
 بخدا.. من..من.. هر..هرزه.. نیستم+
 .با خونسردی کمربندم را باز کردم
 :دلناز با چشمانی وحشت زده گفت
 .هوروش توروخدا کاری نکن، بخدا اون گوشی رو بابا رضا بهم دادبود+
 :اولین ضربه کمربند را روی بدنش فرو آوردم و فریاد زدم
 .دروغ میدی بی پدر و مادر-
یکی پس از دیگری کمر بند را بر روی بدنش ضعیفش، فرو آوردم و میان جیغ های خفه ش که دردش را در خودش فرو می ریخت،
 :فریاد زدم
 ..میکشتم فاحشه-
وقتی بیاد می آوردم که حتی برای یک بار هم قربان صدقه من که شوهرش بودم،نرفته بود و چطور از ته دل قربان صدقه ان
 .بی شرف می رفت بیشتر آتش می گرفتم
دست هایش را گرفتم و از پشت فشار محکمی به دستش آوردم که صدای شکسته شدن استخوان هایش و همزمان صدای جیغ
 .دل خراشش خانه را پر کرد
 .اینه سزای ادمی که خیانت میکنه-
 .دیگر رمقی برایم نمانده بود و نفس نفس میزدم. دلناز گوشه ای افتاده بود وحتی نای ناله کردن را نداشت
 .به اتاق مشترک مان رفتم. روسری و مانتویی از کمدش برداشتم و باز به اتاق برگشتم



 .مانتویش را جلویش انداختم و با نفرت به صورت غرق خونش خیره شدم
 :تمام نفرتم را در صدایم جمع کردم و اشاره ای به در کردم گفتم
 .هری..گمشو از خونه من برو بیرون-
 .خواست از جایش بر خیزد؛ اما نتوانست. می دانستم اگر تا یک دقیقه دیگر جلوی چشمانم باشد کشتش حتمی هست
 .به سمتش رفتم و موهایش را با دستانم گرفتم
 .لبش را گزید تا از دردفریادی نزند. ناله کنان التماس می کرد که کاری نکرده است؛ اما دیگرحنایش برایم رنگی نداشت
 :همانطور که با موهایش به سمت سالن می کشیدمش زیر لب زمزمه کردم
 .من روخرو بگو که چطور گول معصومیت تورو خوردم، نگو پشت این چهره معصومت یه گرگ پست صفتی بوده-
دیگر صدایی از دلناز نیامد. روی زمین انداختمش، بی هوش شده بود. لیوان ابی روی صورتش ریختم که یک آن جیغی کشید و
 :زجه کنان گفت
 .هوروش بخدا من کاری نکردم+
 :پوزخندی زدم و گفتم
 .گمشو بیرون هرزه عوضی-
به چشمانش خیره شدم، تمام معصومیتش در چشمانش جمع شده بود، به یکباره دلم لرزید؛ اما نه اوهم یک شیطانی بود درست
 .مانند مادرم
 :سرم را برگردانم و غریدم
 .بیرون-
 :بعد از چند لحظه ای که گذشت نالید
امیدوارم هیچ وقت از حرفت پشیمون نشی که مطمعئنم به یک روز نرسیده از تمام بNهایی و حرف هایی که این ساعت به سرم+
 .اوردی پشیمون میشی؛ اما بدون دیگه نمی بخشمت
 .پوزخندی زدم واشاره ای به در خروجی کردم

 مازیار
 اه چقدر لفتش میدن-
 ..کمی پا صاف کردم تا بتوانم موبایلم را از جیبم بیرون بکشم
 .روی اسم هوروش ضربه ای زدم و تماس را برقرار کردم. نگاه ام به دخترکی افتاد که خمیده تلو تلو راه میرفت
 :زیر لب زمزمه کردم
 دلنازه؟-
 :فوری جواب خودم را دادم
 نه بابا، این کجاش دلناز-
 :درحالی که محو تماشای آن دخترک بودم صدای گرفته هوروش در گوش ام پیچید
 چیه مازیار؟+
 :شاکی گفتم
 !کجا رفتی سه ساعته منو اینجا کاشتی-
 .بیا با�+
 .نه دیگه منتظرم میمونم بیاین-
 :فریاد زد



 .گفتم بیا با�+
وتماس را قطع کرد. بار دیگر نگاه م به آن دخترک افتاد که سر گردان کنار خیابان ایستاده بود. از ماشین پیاده شدم و به سمتش
 .رفتم
 ...ببخشید خانوم میتونم-
اما هنوز جمله م تمام نشده بود که صورتش را برگرداند. با دیدن صورت غرق خون ش یکه خوردم. قدمی به عقب برداشتم و ناباور
 :گفتم
 !امکان نداره. این چه بNییه سرت اومده-
 :پوزخندی زد ونالید
 .چیزی نیست خورده به دست و پاهای رفیقت+
 :دست دراز کردم که کمکش کنم که فوری خودش را عقب کشید. اخمی میان ابروهایش نشست و گفت
 .دست به من نزن+
 .بدون آنکه اجازه حرف زدن به من بدهد راهش را کج کرد
 .حیران و سرگردان در پیاده رو ایستاده بودم
 !اخه چطور ممکنه-
 .به مجتمع برگشتم و دوتا یکی پله هارا طی کردم. در باز بود، وارد که شدم نگاهی به اطرف انداختم، خانه در سکوت کامل بود
 هوروش-
 .به سمت اتاق ها رفتم، در اتاق دلناز باز بود و هوروش در حالی که سرش را میان دست هایش گرفته بود، روی تخت نشسته بود
 .نگاه گذرایی به اتاق انداختم. چشمم به کمربند و دسته مویی که روی زمین انداخته بود، افتاد
 هوروش اینجا چه خبره! دلناز چرا اونجوری بود؟ چه بNیی باز سر دختر بیچاره اوردی؟-
 .سرش را بلند کرد، چشمانش کاسه خون بود
 :پوزخندی زد و گفت
 .هه بیچاره.. اون هرزه گرگ تر از این حرفاست+
 .چی میگی تو! درست حرف بزن ببینم-
 .دستش را با� آورد، گوشی موبایلی در میان دستش بود
 :با آهنگی متعجب گفتم
 خب این چیه؟-
 .گوشی مخفی داشته این مدتت و منه هالو خبر نداشتم+
 مگه این گوشی نیست که بابات بهش داده بوده؟-
 .سرش را بلند کرد و به من خیره شد
 یعنی توهم میگی این گوشی رو بابام به دلناز داده؟+
 اره این گوشی رو بهش داده بود که از حالش بهش خبر برسونه-
 :با تعجب پرسید
 توهم میدونستی؟+
 اره خب-
 چرا به من نگفتی؟+
 :پوزخندی زدم وگفتم
 .می گفتم که مثل ا�ن بیایی بگیریش به باد کتک-



 :سری تکان داد و با آهنگی آمیخته به خشم گفت
 حتما با این عوضی که تلفنی هم حرف میزده خبر داشتین؟-
 :با تعحب گفتم
 !منظورت کیه؟ اهورا-
 :خشمیگن غرید
 .صدای اهورا نبود+
 :کنارش روی تخت نشستم
 پس چی میگی؟-
 .نمی دونم وقتی اومدم تا دارن قربون صدقه هم دیگه میرن، منم دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم+
 :با آهنگی متاسف گفتم
 .از دست تو. خب ببین شماره کیه، زنگ بزن-

 *هوروش*
 .موبایل را روشن کردم و به شماره نگاهی انداختم. هرچه دقیق تر به شماره نگاه می کردم تپش های قلبم کوبنده تر میشد
 :آهی کشیدم و گفتم
 !خدای من-
 چیه؟+
 :با لحنی لرزان گفتم
 ..این.. این-
 .دیگر نتوانستم حرفی بزنم. مازیار موبایل را از دستم گرفت
 ده بگو لعنتی این شماره کیه؟+
 .شماره نگاره، دوستش-
 :عصبی گفت
 .خاک بر سرت ک�+
 پس اون پسره کی بود؟-
گوشی را از دست مازیار گرفتم و روی شماره نگار ضربه زدم و تماس را روی اسپیکر گذاشتم. چند بوق نخورده بود صدای نگار
 :در گوشی پیچید
 !الو دلنازی+
 .چشم هایم را بستم و از حماقتی که کرده بودم هزار بار خودم را لعنت فرستادم
 نگار-
 :با آهنگی مضطرب پرسید
 وای هوروش تویی؟+
 بهم بگو اون مردی که داشت با دلناز صحبت میکرد کی بود؟-
 :با آهنگی گریان گفت
 خواهرم کجاست؟ چه بNیی سرش اوردی؟+
 :فریاد زدم
 گفتم بگو اون مرد کی بوده؟-



 .من بودم، من..داداشش+
 .صدای آن مرد که آمد مازیار ضربه ای نسبتا محکم بر پیشانی خودش کوبید
 :لب زد
 …نریمان+

 .ناباور نگاه م میان مازیار و صفحه مانیتور موبایل در گردش بود
 :نریمان با آهنگی خشمگین گفت
 .هوروش به جان خودش اگر یه تار مو از سرش کم شده باشه بر می گردم زنده زنده چالت میکنم+
 .وصدای ممتد بوق در موبایل پیچید
 .در یک ساعت تمام زندگی م را باختم، دلناز را باختم
 *مدام اخرین حرفش در سرم اکو میشد*دیگه نمیبخشمت
 :با تمام توانی که داشتم موبایل رو بر روی زمین کوبیدم. دست های مشت شده ام را بر روی دیوار کوبیدم و فریاد زدم
 .لعنت به من، لعنت به من-
 .مازیار سعی داشت جلویم را بگیرد؛ اما مدام اورا پس میزدم
 با همین دستای شکسته ام دلنازم رو زدم-
 .چشمم به کمربند کف زمین افتاد. از روی زمین برداشتمش و به سمت مازیار گرفتم
 .بگیر منو بزن-
 :با تعجب گفت
 !چی میگی تو+
 :دو ضربه بر روی کمرم فرو آوردم و بغض آلود گفتم
 !با همین کمربند روی بدن ضعیفش کوبیدم.درد داره مازیار، خیلی ام درد داره. چطور تحمل کرده-
 .کمربند را از دستم گرفت و گوشه ای انداخت
 :فریاد زد
 بس کن هوروش، کار از کار گذشته دیگه، عجو�نه رفتی جلو؛ اگر خودتم دار بزنی دیگه چیزی تغییر نمیکنه+
 .میان اتاق نشستم
 :ماتم زده گفتم
میگی چکار کنم! اصN چه کاری میتونم کنم! تمام پل های پشت سرم رو خراب کردم. زجه هاش و التماس هاش هنوز توی گوش-
 .امه
 .با دودست ضربه ای به سرم کوبیدم
 .اما منه خاک بر سر به حد مرگ کتکش زدم-
 .نگاه بغض دارم را به مازیاردوختم
 .گفت به یک روز نرسیده پشیمون میشی؛ اما دیگه نمیبخشمت. نمیبخشتم دیگه-
 :کنارم زانو زد و با آهنگی محزون گفت
 .باهم درستش میکنیم. دلناز دوست داره، شک نکن میبخشتت+
 .نه دیگه این دفعه با دفعه های دیگه فرق میکنه-
فعN وقت این حرفا نیست. بریم ببینیم دلناز کجاست. با اون حالی که داشت میترسم توی یکی از خیابونا بNیی سرش اومده+
 .باشه



 .فوری برخواستم و چنگی به کتم زدم و از روی تخت برداشتمش
 .همراه مازیار تمام خیابان های نزدیک را گذراندیم؛ اما خبری از او نبود
 :زیر لب گفتم
 !پس کجا رفته-
 .اگر با پای پیاده باشه، با اون حال نباید زیاد دور شده باشه+
 :نگران نالیدم
 پس کو؟ کجاست؟-
 .به روبه رویش خیره شد
 .فقط یک جا میتونه رفته باشه+
 .سوالی نگاهش کردم
 .به جز خونه عمورضا جایی دیگه ای نداره بره+
 .با شنیدن نام پدرم، چشم هایم را روی هم فشردم.قیامت اصلی در راه بود

 .دلناز.* صورتم غرق خون بود، درد دست م امانم را بریده بود. مردم با ترحم نگاه م می کردن و پچ وپچ کنان از کنارم رد میشدند*
 :زیر لب نالیدم
 .دیگه نمیبخشتم هوروش، باید توی آتش عذاب وجدانت بسوزی-
دیگر توانی در پاهایم نبود، پولی هم نداشتم که تاکسی بگیرم. گوشه ای نشستم،زانو هایم را بغل کردم و سرم را روی دستم
 .گذاشتم. سردی هوا تا مغز استغوانم نفوذ کرده بود و دردم را تشدید میکرد
 .با صدای زنی سر بلند کردم. زن و مردی روبرویم ایستاده بودن
 .سوالی نگایشان کردم
 :زن با آهنگی مهربان گفت
 دخترم چرا توی این هوای سرد اینجا نشستی؟مگه خونه ای جایی نداری؟+
جایی به جز خانه بابا رضا نداشتم؛ اما اونجا هم هوروش بود، دیگر جایی که هوروش یا اسمی از او باشد پا نمی گذارم؛ ولی با
 .این حالم هم نمیتوانستم در خیابان بمانم
 :با آهنگی بغض آلود گفتم
 .پول ندارم تاکسی بگیرم-
 .زن نگاهیی به آن مرد که فکر کنم همسرش بود انداخت
 .بلند شو هرجا میخوایی بری ما میرسونیمت. نمیشه با این حالت اینجا بمونی که+
 .بدون حرف با کمکش برخواستم
 :زن رو به شوهرش گفت
 .جواد در ماشین رو باز کن+
 :وقتی سوار شدیم مرد در آیینه نگاهیی به من انداخت و گفت
 ادرس خونتون کجاست؟+
 .برید به سمت الهیه-
 :وقتی راه افتاد، زن که کنارم نشسته بود گفت
 دخترم فوضولی نباشه، چه بNیی سرت اومده؟+
 :آهی کشیدم و سرم را برگرداندم. با آهنگی پشیمان گفت



 .ببخشید عزیزم نمیخواستم ناراحتت کنم+
 .هنر دست شوهرمه-
 :با دست محکم بر روی دست دیگرش زد وگفت
 .خدا ازش نگذره. چطور تونسته این بNرو سرت بیاره+
 .جوابی ندادم
 .حتما معتاده! ا�ن که رفتی خونه بابات، حتما ازش شکایت کن+
 .همسرش غرید
 مریم بسه دیگه+
 .زن که حال فهمیدم نامش مریم است، ساکت شد
 .سرم را به شیشه ماشین تکیه دادم.بند بند وجودم درد می کرد، روح م زیر این همه تحقیر و تهمت های ناروا له شده بود
زندگی پر از اندوه من خنده دار بود، با زور وکتک مرا به خانه اش برد و حال باز با زور و کتک مرا از خانه اش راند. این زن شاید
قسمت کوچکی از درد های مرا دیده بود و آنگونه نفرینش کرد؛ اما من که سرشار از مرارت و درد بودم، هیچ گاه زبان م نفرین
نچرخید. خدا نکند خاری به پایش برود که دلم آتش میگیرد ولی از همین ساعت دیگرهوروش نامی در زندگی دلناز وجود نخواهد
 .داشت

 غرق در افکارم بودم که متوجه گذر زمان نشدم. +دخترم رسیدیم، کدوم خیابون برم؟
 .نگاه تارم را به آیینه جلو دوختم
 .برید خیابون فرشته-
 .سری تکاند و به روبرویش خیره شد
 .سر درد بدی به جانم افتاده بود، مدام سرم گیج میرفت و نگاهم تیره و تار می شد
 .به اطراف نگاهی انداختم
 :گیج ومنگ گفتم
 .اقا جلوی اون در بزرگه نگه دارید-
 :مریم خانم با تعجب پرسید
 اینجا خونتونه!؟+
 .خونه پدر شوهرمه-
 پس چرا نرفتی خونه پدرت؟+
 :چشمان مملو از اشک ام را روی هم فشردم و بغض الود گفتم
 .خونه پدرم بهشت زهراس-
 .چشمان متعجبش رنگ ترحم گرفت
 .واقعا ازتون ممنونم-
 :اقا جواد جواب داد
 .وظیفه ام بود دخترم+
 .. بی جان در ماشین را باز کردم؛ اما همین که روی پا ایستادم، همه چیز به دور سرم چرخید و آنی چشمانم سیاهیی رفت و
 *هوروش*
 .مقابل خانه پدرم ترمز زدم و پریشان حال از ماشین پیاده شدم. چند بار ایفون را فشردم و با مشت محکم به در کوبیدم
 .صدای داد کرم علی را شنیدم



 !چه خبرته مگه سر اوردی+
 .در را که باز کرد، سراسمیه وارد حیاط شدم
 :با آهنگی مضطرب گفتم
 !دلناز اینجاست کرم علی-
 :نگاه متاسفی به من انداخت و سری تکان داد و کفت
 !دست مریزاد اقا هروروش، چطور تونستی این بNرو سر این طفل معصوم بیاری+
 :پوفی کشیدم و گفتم
 کرم علی ا�ن وقت این حرفا نیست، دلناز اینجاست؟-
 :عصبی گفت
 نه+
 .دروغ میگی، بابام گفته نگی دلناز اینجاست-
 .بدون توجه به او مسیر ساختمان را پیش گرفتم
 :کرم علی صدایش را بلند کرد و گفت
 .دلناز بیمارستانه+
 !در جا خشک ام زد. وحشت زده برگشتم و گفتم: -بیمارستان
 :در ادامه گفتم
 کدوم بیمارستان؟-
 .اما جوابی نداد
 :نزدیکترش رفتم وملتمس گفتم
 !کرمعلی توروخدا بگو کدوم بیمارستان-
 :نگرانی را که در چشمانم خواند گفت
 بیمارستان اختر
 .زیر لب *تشکری* کردم و راه افتادم. خداروشکر که بیمارستان نزدیک بود و پنچ دقیقه ای رسیدم
 .سراسیمه وارد بیمارستان شدم. آنقدر هراسان و گیج شده بودم که نمی دانستم باید چکار کنم
 .مازیار بازویم را گرفت و مانند پسر بچه ای به دنبال خودش کشاند. روبرویی ایستگاه پرستاری ایستادیم
 :مازیار پرسید
 ببخشید دلناز ترکاشوند کدوم بخشه؟+
 :پرستاد جواب داد
 .یه لحظه صبر کنید بزنم سیستم+
 .سرم را روی دستانم که روی کانتر بود، گذاشتم
 :در دل نالیدم
 !خدایا یه فرصت دیگه بهم بده-
 .با صدای پرستار سرم را بلند کردم
 درحالی که به سیستم ش نگریسته بود زمزمه کرد: +دلناز ترکاشوند، ضرب و شتم، درسته؟
 :مازیار به جای من جواب داد
 بله+
 پرستار نگاه تاسف باری به مازیار انداخت و گفت: +شما شوهرشی؟



 :عصبی غریدم
 !نه من شوهرشم، حال میگی کدوم اتاقه یا این بیمارستان رو سرتون خراب کنم-
 :از ترس �ل شد.پرستار دیگری که کنارش بود، نزدیک آمد و شماتت وار گفت
 .آقای محترم لطفا آرومتر+
 !نمیبنی میگم کدوم اتاقه میگه شما شوهرشی -
 :نگاه خشمگینی به آن پرستار انداختم و گفتم
 .اخه به توچه ما چیکارشیم، تو کارت رو انجام بده-
 .اقا برای ما مسئولیت داره+
 .کNفه پوی کشیدم
 :مازیار گفت
 .آروم باش هوروش+
 ..چطور آروم باشم وقتی نمی دونم زنم زنده است یا-
گفB ادامه جمله م برایم سخت بود. حتی تصور اینکه دیگر دلناز را کنارم نداشته باشم، برایم جهنم بود. حاضر بودم تمام زندگی و
 .جوانی م را بدهم؛ اما دلناز مرا ببخشد، حتی اگر دیگر نخواهد مرا ببیند
 :پرستار پوزخندی زد و گفت
 .اگر زنت برات مهم بود این بN رو سرش نمیوردی+
 .غضب ناک نگاهش کردم، پریدم و مقنعه اش را گرفتم
 :فریاد زدم
 !چه گوهی خوردی-
 .آن یکی پرستار از ترس به دیوار چسپیده بود و این یکی به خاطر فشردن گلویش کبود شده بود
 .مازیار به سمتم آمد
 !ولش کن هوروش، دنبال دردسری+
 .رهایش کردم
 :غریدم
 کدوم بخشه؟-
 .آنقدر ترسیده بود که زبانش بند آمده بود. با دست به سمت اورژانس اشاره ای کرد
بدون توجه به آنها به سمت اورژانس دویدم؛ اما هنوز پا به اورژانش نگذاشته بودم که با چهره نگران پدرم که داشت با دکتر
 .صحبت می کرد روبرو شدم
ایستادم، حتی جرعت نزدیک شدن به پدرم را نداشتم. هیچ گاه مانند این لحظه از پدرم نترسیده بودم حتی زمانی که اهورا و دلناز
 .را گروگان گرفته بودم
پدرم چشم ش که به من افتاد، رنگ نگاهش تغییر کرد. هر لحظه خشم اش بیشتر و بیشتر می شد و این از دست های مشت شده
 .اش و رگ های که روی پیشانی اش نمایان شده بود، مشخص بود

در جا خشک ام زده بود، حتی نمیتوانستم قدمی از قدم بردارم. در چشمانش خیره شدم تا پشیمانی و ندامت را از نگاهم بخواند؛
 .اما با اولین سیلی که به صورتم خورد شکه شدم
 .یک.. دو... سه.. سیلی های بود که یکی پس دیگری به صورتم فرومی آمدند
همانطور در جای م ثابت ماندم و تکان نخوردم. میخواستم طعم سیلی های محکمی که به دلناز زده بودم را بچشم. پدرم یقه لباس م



 :را چسپید وبا آهنگی خشمگین فریاد زد
 !مرتیکه عوضی چه غلطی کردی تو+
 .مازیار سعی در آرام کردنش داشت؛ اما موفق نشد
 .بهت گفته بودم دلناز خط قرمز منه اگر دستت روش بلند شه از روی زمین محوت میکنم+
 .روی نگاه کردن به پدرم را نداشتم
 :فریاد دیگری زد
 !به من نگاه کن، بهت گفته بودم یا نه+
فقط توانسته ام سری تکان بدهم. همه اطرافمان جمع شده بودن و درحال تماشا کردن بودن. چند نفر از پرسنل بیمارستان سعی
 .در آرام کردنش داشB؛ اما بی فایده بود که در اخر به حراست اطNع دادند
 :غرید
 پس چرا این بN رو سرش اوردی؟+
 :با آهنگی پشیمان گفتم
 به خدا دست خودم نبود، یک دفعه کنترل ام رو از دست دادم-
 :در ادامه به چشم هایش خیره شدم و گفتم
 .بخدا ا�ن مثل سگ پشیمونم-
 .با کف دست هایش ضربه ای به کتف ام کوبید
اخه عوضی به توهم میگن َمرد! تومردی یا فقط از مرد بودن نر بودنش رو یدک میکشی. چطور دلت اومد این دختر رو این جور+
 !کتک بزنی
حرفی برای گفB نداشتم، پدرم راست میگفت من اگر مردبودم که با حرف های صد من یه غاز مادرم دنیای شیرینش را خراب
نمیکردم، دنیای بچگی ش را از او نمیگرفتم. حا� با طوفانی که خودم به راه انداخته بودم، خانه ای که توانسته بودم در کنارش
 برای خودم بنا کنم، در یک چشم به هم زدن بر سرم آوار
 .شد.چشم هایم را روی هم فشردم تا قطره اشکی که حاصل قلب رنجورم بود، پایین نریزد
 :با همان حال خرابم لب زدم
 حالش خوبه؟-
 .هوروش گورت رو گم کن برو تا ندادمت دست پلیس، یا�+
 :عاجزانه گفتم
 .فقط بگین حالش خوبه، بخدا بعدش گورم رو گم میکنم-
 :غربد
 .به تو ربطی نداره+
 .رویش را بر گرداند و به سمت اورژانس رفت
به در اورژانش خیره شدم، دلم پر میزد برای اینکه یکبار دیگر دلنازم را در اغوش بگیرم و از اعماق وجودم بوی تنش را استشمام
 .کنم. مدام اخرین لحظه ای که با تمام دردی که داشت نالید* دیگه نمیبخشمت* از جلوی چشم هایم محو نمیشد
 .با صدای مازیار به او خیره شدم
 .هوروش بیا بریم ا�ن حراست میاد+
 :با آهنگی گرفته گفتم
 .تو برو ببین حالش چطوره، بیرون منتظرتم-
 .از کنار مازیار گذشتم وبا شانه هایی افتاده و نا امید از ساختمان بیمارستان خارج شدیم



گوشه از جدول های پیاده رومحیط بیمارستان نشستم. باحالتی عصبی، دست هایم را بین موهایم میکشیدم و با پاهایم روی زمین
 .ضرب میزدم
 .نیم ساعتی گذشته بود، با صدای قدمایی کسی که کنارم توقف کرد، سر بلند کردم، مازیار بود
 :هراسان برخواستم و گفتم
 چی..چیشد مازیار؟ حالش خوب بود؟-
 :دستی به شانه ام زد و کنایه وار گفت
 .بد زدی رفیق، خیلی هم بد زدی+
 .بعد از گفB جمله  ش روی جدول نشست. کنارش نشستم
 .درست حرف بزن ببینم-
 :نگاهش را به روبرویش دوخت و گفت
دکترش می گفت دست و کتف و چند تا از دندهاش شکسته، سرش احتمال ضرب دیدگی داشته باشه و همینجور خون ریزی+
 .داخلی
 .بهت زده به مازیار خیره شدم
 :لب زدم
 .خدای من! امکان نداره-
 .برخواستم و با حالی خراب به سمت بیمارستان دویدم که مازیار با دو سد راه ام شد
 کجا میری؟+
 .من باید ببینمش مازیار-
 :مردد گفت
 .اما اون نمیخواد ببینتت‘
 :فریاد زدم
 .من باید زنم رو ببینم-
 :او هم متقابN فریاد کشید
 .چرا نمیفهمی هوروش، دلناز اسمت رو هم که میشنوه تشنج میکنه+
 .برو کنار ببینم-
 .با یک حرکت کنارش زدم؛ اما هنوز دوقدم نرفته بودم که باز سد راه ام شد
 :با عصبانیت گفت
 .نمیزارم ببینیش. خودش به اندازه کافی حالش بد هست+
 :با اعصابی خورد بلند داد زدم
 !تو کی باشی که نزاری من زنم رو ببینم-
 .توجه کسانی که اطرافمان بودن به ما جلب شد
 .من کسی نیستم؛ اما بیشتر از این هم نمی زارم زندگی این دختر رو خراب کنی+
 :مکث کوتاهیی کرد و در ادامه گفت
 .انتقامت رو گرفتی، دیگه چی از جونش میخوایی+

دیگر داشت تند می رفت، دوستم بود و از برادر به من نزدیکتر؛ اما حق نداشت در زندگی من دخالت کند. دست مشت شده ام را



 محکم بر صورتش
 .کوبیدم
 .مازیار چون انتظار چنین حرکتی را نداشت، تعادل خودش را از دست داد و زمین خورد
 .برخواست و خودش را تکاند
 .اگر صد تا مشت دیگه م بزنی نمیزارم دلناز رو ببینی+
 :باز مشت دیگری بر صورتش فرو اوردم. این بار عصبانی شد و یقه ام را چسپید. فریاد زد
چرا متوجه نمیشه احمق، میگم زنت اگر ببینتت ممکنه بره تو کما. چرا باز میخوای با بچه بازیات با زندگیش بازی کنی، یکبار+
 !بازی کردی بس نبود. زندگی این دختر رو نابود کردی تو
Nبرایم مهم نبود که صدایم را بلند کرده ام، اص Nمردم اطرفمان جمع شده بودند و داشتند ما را تماشا میکردند. آن لحظه اص
 .برایم مهم نبود که مردمی که دورم جمع شده بودند داشتند برای دومین بار به من احمق میخندن
مازیار یقه لباس م را رها کرد. با کمری خمیده از ساختمان بیمارستان فاصله گرفتم و روی چمن ها نشستم. صدایش را شنیدم که
 :خطاب به مردم میگفت
 .دعوا تموم شد دیگه، حال برید به کارو زندگیتون برسید+
 .واقعیت همین بود. واقعیت تلخی که دلناز هیچ گاه حتی با نگاه یا رفتارش به روی منه گردن شکسته نیاورد
 .با لیوان آبی که جلویم قرار گرفت، سر بلند کردم
 :مازیار لب زد
 .بخور تا آروم شی+
 .لیوان را از دستش گرفتم و جرعه ای نوشیدم
 .نمیخواستم بیشتر از این از دستش بدی+
 :در چشم هایش خیره شدم و گفتم
 .اما من همین حا� هم از دست دادمش-
 .دلناز بدترین شرایط رو گذروند؛اما بازم پیشت موند+
 :پوزخندی زدم
 !اگر به اجبار نبود فکر میکنی باز هم پیشم میموند-
 !دوسش داری+
 کNفه پوفی کشیدم
 نمی دونم.. نمی دونم؛ اما اینو می دونم که اگر کنارم نباشه زندگیم یه چیزی کم داره-
 :لبخندی زد و دست دوستانه اش را روی شانه ام گذاشت وگفت
 .پس دوباره سعی کن به دستش بیاری؛ اما این بار از راه درستش+
 :آهی کشیدم
دیگه هیچ راه جبرانی باقی نمونده، با این خریتی که من کردم تموم پل های پشت سرم رو خراب کردم.اسمم رو که میشنونه حالش-
 بد میشه دیگه خودتت تا اخرش روبخون
همه چیز به زمان نیاز داره،؛ اگر واقعا دلناز یک سر سوزنی هم تورو دوست داشته باشه مطمعن باش میبخشتت، حا� نه؛ اما+
 .شاید بعد ها این اتفاق بیوفته

 .دیگر حرفی نزدم و به چمن ها خیره شدم. فعN حال دلناز برایم مهمتر از همه چیز بود.باید خوب می شد حتی اگر مرا نمیبخشید



با اصرارهای اعصاب خورد کنه مازیار به خانه بازگشتم. تن خسته م را به آب زدم. چشم هایم رابستم و سرم را بلند کردم و اجازه
 *دادم قطرات اب با شدتت به صورتم برخورد کنند. *باد آورده را باد میبرد
 .مدام این جمله در ذهن ام اکو می شد
 :ناگهان فریاد زدم
د اخه لعنتی حکمتت چیه؟چرا داری اینکار رو باهام میکنی! حا� که داشتم از گرمای وجودش به آرامشی که چندین سال ازم-
دریغ شده بود، می رسیدم باید ازم می گرفتیش! چرا داری با گرفتنش تقاص کارهایی که به سرش اوردم رو ازم میگیری!؟ اخه رحم
 !ات کجا رفته
 .به آیینه روبرویم خیره شدم
 :حسی درونم میگفت
 .مگه تو رحم کردی! تو به هیچکس رحم نکردی حتی به برادرت-
بد کرده بودم، به همه بد کرده بودم و حال داشتم با از دست دادنش، تاوان همه کارهایم را پس می دادم. می دانم دیگر دلناز
برگشتنی نیست و چیزی نمانده است که همه چیز بینمان تمام بشود و اگر متوجه این حقیقت سنگین بشود بار دیگر میشکند؛ اما
 .من هم دوست ندارم از دستش بدهم
 :زیر اب زمزمه کردم
 !بد کردم، بد رفتم؛ اما تو کمکم کن-
روی تخت دراز کشیدم و ارنج م را روی چشم هایم گذاشتم.نمیخواستم بخوابم، هر لحظه منتظر تماس از طرف مازیار بودم که
 .خبری از دلناز بدهد
 .روی پهلو چرخیدم. سرم را روی بالشتش گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم
بوی خوش موهایش سراسر وجودم را فرا گرفت، یک لحظه زمان و مکان و همه چیز را فراموش کردم. احساس کردم مانند همیشه
 .با همان حالت بچگانه اش در اغوش ام خوابیده است
 .بینی ام را روی بالشت فشردم و آنقدر بوییدم تا چشمانم کم کم بسته شد و به دنیای بی خبری فرو رفت
 .صدای زنگ موبایلم اتاق را فرا گرفت. ازخواب پریدم و به سمت موبایل یورش بردم
 :دکمه اتصال را فشردم. با آهنگی دلواپس گفتم
 الو مازیار چیشده؟-
 !سNم. چیزی نشده که+
 نفسی از سر آسودگی کشیدم و آرامتر از قبل گفتم: -حال دلناز چطوره؟
 .به خاطر همین زنگ زدم، مگه امون میدی ادم حرف بزنه+
 :بار دیگر هراسان گفتم
 !دلنازچیشده؟حالش خوبه-
ای بابا! چیزی نشده، حالش خوبه، اوردنش بخش؛ اما یه کمی شوکه شده حرف نمیزنه که اینم دکتر گفت جایی نگرانی نیست+
 .تا فردا درست میشه
 ..مطمعن باشم! مازیار چرت و پرت تحویلم ندیا-
 نه به جان خودتت+
 .اصN خودم ا�ن میام اونجا-
 .هوروش جان مگه من بهت چی گفتم! بهتره فعN دور ور دلناز نباشی، ازش دوری کن یه مدتت+
 :عصبی فریاد زدم
 .مازیار نیمی از وجودم روی تخت بیمارستانه و من حق ندارم بیینمش-



 .خودتت کردی برادر من، حال باید بسازی+
 .اره خود خرم کردم، خریت کردم، ا�نم مثل سگ پشیمونم. بین همه زن و شوهرا این مشکNت پیش میاد-
 :صدای پوزخندش را از پشت تلفن شنیدم
 ..یادتت نرفته که شما فقط+
 :میان حرفش پریدم
 .مازیار عصبیم نکن، اینقدر نکوبون توی سرم-
 .پس اگر دوسش داری فعN سعی کن ازش دوری کنی تا حالش بهتر بشه+
 :و درادامه گفت
 .تو خونه بمون ا�ن میام پیشت+
 :پوفی کشیدم ومستاصل گفتم
 خیلی خب-
 :در اخر که خواستم تماس را قطع کنم صدایش را شنیدم که تاکیدی گفت
 .هوروش به سرت نزنه بری بیمارستانا-
 .کم کم داشت روی اعصابم رژه میرفت؛ انگار کتک های امروز کم ش بوده است
 :غریدم
 نه نمیرم، توهم اینقد رو مخ من رژه نرو خواهشا و بدون خداحافظی تماس را قطع کردم-

روی کاناپه دراز کشیدم و دست هایم را تکیه گاه سرم گذاشتم و حیران و سرگردان به سقف خیره شدم.باصدای پیامک گوشیم به
 .خودم آمدم
 .نیم خیز شدم وبه گوشی نگاه ای انداختم، مازیار بود
 *پایینم، درو باز کن*
با کرختی از جا برخواستم و درخانه را نیمه باز کردم. خواستم به سمت اشپزخانه بروم که نگاهم به سمت اتاق چرخید. روبه روی
 .اتاق ایستادم
 .با صدای بسته شدن در، سرم را برگرداندم
 :مازیار نزدیک آمد و با آهنگی خسته گفت
 ..سNم+
 :نگاه گذارایی به اتاق انداخت و در ادامه گفت
 !چرا اینجا ایستادی+
 .بدون توجه به حرف ش، وارد اتاق شدم
 .هوروش خودتت رو اذیت نکن. بیا بیرون این درم قفل کن+
نگاه م روی دسته ای از موهایش که گوشه ای از اتاق افتاده بود، ثابت ماند. دست های مشت شده ام شروع به لرزیدن کردن.
 :مازیار رد نگاه ام را گرفت و *نچی* زیر لب گفت. خم شدم تا موها را بردارد که خشمگین غریدم
 .دستت بهش نمیخوره-
 .دست هایش میان راه ثابت ماند. عضNت صورتم از عصبانیت منقبض شده بود
 .دست به موهای زن من نمیزنی-
 .پوزخندی زد و ایستاد. خم شدم و دسته مو ها را از زمین برداشتم



 :حینی که از اتاق خارج میشدم گفتم
 .اون کمربند رو بنداز آشغالی، در اتاق رو هم قفل کن وکلیدش رو یه جا گم گور کن-
 .به سمت اتاق خودم رفتم و تکه پارچه ای از کمد بیرون کشیدم و مو ها را در آن پارچه پیچیدم
 .روی زمین کنار شومینه نشستم. به شعله های آتش که هرلحظه تغییر رنگ می دادند خیره شدم
 !چرا این خون ها رو پاک نکردی+
 .جوابی ندادم
 طی کجاست؟+
 .آنقدر در خودم غرق شده بودم که میلی به جواب دادن نداشتم
 !به چی فکر میکنی خانومم-
 :لبخند غمگینی زد و گفت
 ..به تو، به خودم، به همه چی+
 :نگاهی به شعله های آتش انداخت و ادامه داد
 .میترسم، حتی از یک دقیقه بعد هم میترسم+
 :از پشت به اغوش کشیدمش و زیر گوشش زمزمه کردم
 .چیزی برای ترسیدن وجود نداره. تو  پشتت به من گرمه-
 .دستی که روی شانه ام قرار گرفت،تمام خیالم را از هم گسیخت
 !خوبی+
 .سری تکاندم. فنجان قهوه ای به دستم داد
 .بخور یه کم سرحال شی+
 .فنجان قهوه را به لبانم نزدیک کردم و جرعه ای نوشیدم
 دلناز چطور بود؟-
 همونطور+
 :پوزخندی زدم و گفتم
 .زنم رو تخت بیمارستارنه، منه احمق توی خونه تمرگیدم-
 .فعN مجبوری، حداقل تا زمانی که حالش بهتر بشه+
 :آهی کشیدم و با آهنگی غمگین گفتم
 زندگی که با زور و اجبار ساختم، یکشبه فرو ریخت-
خشت اول که نهد دیوار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.پی اتو محکم نساختی رفیق،این زندگی شاید نه امروز؛ ولی یک روز،یک جا+
 .تموم میشد

 .سوم شخص
 یکماه بعد

هوروش روی تخت نشسته بود و به عکس های بزرگ شده دلناز خیره شده بود. مدام این جمله از فکرش میگذشت* که اگر آرامش
 .قلبش را از دست بدهد، باید چکار کند! با دل ش که چند وقتیست آشوب شده است، چکار باید کند
 .حا� میفهمید که طاقت دوری از دلناز را ندارد؛ اما باز هم هنوز از حسی که درونش متولد شده بود، مطمعن نبود



 .بی قرار بود، بی قرار دلنازاش
 .تمام این مدتت را به بیمارستان نرفت، روی روبرو شدن با دلناز و خوانواده اش را نداشت
 .کNفه نگاهی به ساعت انداخت که از صبح هم گذشته بود و او هنوز عکس دلناز را در اغوشش گرفته بود
 .تصمیم خودش را گرفته بود. باید با دلناز حرف میزد، او باید حرف هایش را می شنید
 *دلناز*
نگاهی به آیینه انداختم. صورتم را کمی اینور و آنور کردم، جای کبودی های صورتم کمرنگ تر شده بود؛ اما هنوز دست م در گچ
 .بود
 .پوزخندی روی لبانم نشست. آنقدر مغرور بود که حتی بعد از فهمیدن حقیقت باز هم حاضر نشد حالی از من بپرسد
 .به کنار پنجره رفتم و پرده را کنار زدم. زمین و اسمان رخت سفید بر تن کرده بودن ولی دل من همچنان رخت سیاهش بر تن بود
 .نگاهی به کرمعلی و زنش که داشB برف های حیاط را پارو میکردند انداختم
از حال دلم خبر داشتم و خوب هم میدانستم دردش چیست و چه میخواهد؛ اما وقتی به ان روز کذایی بر میگردم تمام حس هایی
 .که در قلبم شکل گرفته بود را سر کوب میکردم
 .شاید من هم اشتباه کرده بودم،نباید موبایل را از او مخفی می کردم؛ ولی هر چه فکر میکنم این تهمت ها و آن کتک ها حقم نبود
 .از بیاد آوردن آن روز، اشکی از گوشه چشمم سر خورد. با سر انگشتانم اشک را از روی صورتم زدودم
 .دوستش داشتم؛ اما این دلیلی برای باز گشتم نبود
 .تصمیم خودم را گرفته بودم
 :لب زدم
 .گفته بودم دیگه نمیبخشمش-
 .با سر و صدایی که از پایین آمد، چشم از کرمعلی و زنش گرفتم
 .به طرف در اتاق رفتم. کمی گوش ایستادم؛ اما هرچه بیشتر دقت میکردم بیشتر صدا برایم آشنا تر میشد
 :ناباور زمزمه کردم
 هوروش-

 من باید ببینمش+
 .بافریادی که کشید، از ترس تکانی خوردم. نفسی از سر خشم کشیدم و بدون توجه به سر و وضعم از اتاق خارج شدم
با حالتی عصبی از پله ها پایین رفتم. بابا رضا روی مبل نشسته بود و به نقطه ای نامعلوم خیره شده بود و مامان هم درحالی که
 .به اپن تکیه داده بود، اشک هایش را پا میکرد
 .مسیر نگاه م را تغییر دادم. هوروش در حالی که پشتش به من بود متفکرانه به منظره بیرون خیره شده بود
 .چیزی در دلم فرو ریخت، قلبم کوبنده تر از همیشه میکوبید. انگار تمام حرف هایی را که با خود گفته بودم باد هوای بیش نبود
 :دستم را روی قلبم گذاشتم و لب زدم
 .اروم بزن لعنتی-
 :سعی کردم خودم را آرام نشان بدهم. مامان نگاه اشک آلودش که به من افتاد با آهنگی مضطرب گفت
 .دلناز مامان چرا اومدی پایین+
 .با صدای مامان که مرا خطاب می داد، بابا و هوروش هر دو متوجه حضور من شدن
 .نگاه پر از خشم و گNیه ام فقط یک نقطه را میدید
 .با خوشحالی که در چهره اش نمایان بود، چند قدمی به سمتم آمد
 .بابا و مامان در سکوت فقط نظاره گر بودن



 .دستش رابرای نوازش صورتم بلند کرد؛اما میان را مشت کرد و پایین انداخت
 :با آهنگی شرمسار گفت
 !خوبی+
 :پوزخندی زدم و با سردی گفتم
 اومدی اینجا برای چی؟-
 :از سردی که در کNمم بود تعجب کرد؛ اما فوری گفت
 .باید باهات صحبت کنم+
باور نمی کردم که این همان هوروش سابق باشد که با این مNیمت حرف میزند. خوب به یاد دارم که اخرین باز چطور مرا با تهدید
 .از این خانه برد
 :برگشتم و حینی که به سمت پله ها میرفتم گفتم
 .اما من صحبتی باهات ندارم-
 ...ولی من باید باهات حرف بزنم، باید حرف های منو هم+
 :عصبی برگشتم و جیغی کشیدم
 ..چه حرفی داری غیر از اینکه میخوایی بگی اشتباه کردی، پشیمونی، برگرد به خونه-
 :نزدیکتر آمد
 ..اره اشتباه کردم، خودتت بگو اگر جایی من بودی+
 :میان حرفش پریدم و غریدم
من اگر جایی تو بودم اجازه میدادم زنم توضیح بده، همونجوری که اون روز ماندانا رو توی بغلت دیدم؛ ولی اجازه دادم توضیح-
 .بدی
 .قبول کن خودتت هم بی تقصیر نبودی+
 :نیشخندی زدم و در حالی که سرم را تکان میدادم گفتم
اره درست میگی، منم بی تقصیر نبودم که در مورد اون گوشی لعنتی بهت چیزی نگفتم؛ اما هوروش حقم این نبود، حقم نبود این-
 .همه کتک بخورم، حقم نبود این همه تهمت بشنوم. تو هم جسمم رو خوردم کردی و روح م رو
 :انگشت اشاره ام را روی سینه اش زدم و گفتم
 !اخرین حرفی که بهت زدم رو که یادتت نرفته-
 :ملتمسانه گفت
 به هر دومون یه فرصت دوباره بده+
 :حسرت بار گفتم
 .فرصتی که توی زندگی از دست رفت، واسه همیشه از دست رفته هوروش-
 :درحالی که به سرم و قلبم اشاره میکردم، ادامه دادم
اینجام و اینجام دیگه کشش ندارن هوروش. اوایل فقط به اجبار موندم؛ اما بعدش خودم خواستم کنارت باشم تاکمکت کنم،-
کمکت کنم تا از منجNبی که برای خودتت ساختی،بیرون بکشمت که خودتت نخواستی؛ ولی حا� به خاطر خودم نمیخوام بمونم،
 .چون دیگه توانی ندارم
 :ناباور در چشم هایم زل زد و گفت
 !این حرف ها یعنی چی دلناز+
 .خودتت خوب میدونی چه معنی میده-
 .تک خنده تلخی کرد



 .این فکر رو از سرت بیرون کن که طNقت بدم+
 .تو طNق نمیدی من طNق م رو میگیرم-
 .رویم را بر گردانم و خواستم از پله ها با� بروم که با حرفی که زدم درجه عصبانتیتم به نقطه جوش رسید
 .هه فکر کردی طNقت میدم که بری پیش اهورا بشینین به ریش من بخندین+
 .نمی دانم چطور برگشتم و با تمام توانی که داشتم محکم بر صورتش کوبیدم
 .از عصبانیت به نفس نفس افتاده بودم
 .اولین و اخرین بارت باشه که این حرف به ذهنت خطور میکنه چه برسه که بخوای به زبون بیاریش-
 .بدبخت به خاطر همین فکر مریضته که دیگه نمیخوام کنارت باشم
 :همانطور که اشک هایم بی مهابا از چشم هایم میچکید جیغی کشیدم
دیگه چی از جونم میخوایی تو! انتقام خودتت و مادرت رو که از من و پدر بدبختم گرفتی. پدرم رو که فرستادی سینه قبرستون،-
 .خودم رو که خار روزگار کردی، دیگه چرا دست از سرم بر نمیداری، برو هرکی رو دوست داری بکش فقط راحتم بزار

گویی انتظار شنیدن این حرف ها را از من نداشت. هاج و واج نظاره گر چهره گُر گرفته من بود. تمام تنفرم را در چشمانم ریختم
 .و از مقابل نگاه بهت زده اش به اتاق م پناه بردم
میان اتاق ایستادم و دست ام را روی سرم گذاشتم. حیران و سرگردان به دور خودم میچرخیدم و هق هق گریه هایم تمام اتاق را پر
 .کرده بود. در اتاق باز شد.برگشتم، مامان بود که با چشمانی اشکی مرا نگاه می کرد
 :میان هق هق لب زدم
 !مامان-
 .دست هایش را به طرف ام گشود. بدون معطلی خودم را در اغوشش انداختم
 .قربونت برم دخترم، گریه نکن عزیز مادر+
 :گریان نالیدم
دارم میسوزم مامان، از دردی که توی د�ه دارم میسوزم. نمی دونم باید چه کنم! نه میتونم ببخشمش نه میتونم این درد لعنتی رو-
 .فراموش کنم. هر روزی که میگذره عمیق و عمیق تر میشه
 :مرا از خودش جدا کرد و با آهنگی ناباور گفت
 ..دلناز نکنه+
 .فقط توانستم میان گریه سری به معنای مثبت تکان بده م
 پس چرا میخوایی جدا بشی؟+
 با عجز نالیدم؛
مامان دیگه طاقت شنیدن این همه تهمت و تحقیر رو ندارم. دلت هزار تیکه میشه وقتی یکی رو به اندازه وجودتت دوست داشته-
 .باشی؛ اما اون مدام بهت تهمت بزنه  و هزره بدونتت
 .در سکوت فقط به من نگاه میکرد
 :سرم زیر انداختم و گفت
 .منو ببخشید، بهتون قول دادم همه چیز رو درست کنم؛ اما نتونستم. امید شما رو هم نا امید کردم-
 .نه گلم هیچ وقت این حرف رو نزن. من چون فکر میکردم هوروش دوستت داره، ازت خواستم پیشش بمونی و کمکش کنی+
 :آهی کشیدم
 .ادم کینه ای هیچ وقت نمی تونه کسی رو دوست داشته باشه، اون فقط عذاب وجدان داشت-
 .مامان لب باز کرد که چیزی بگوید که صدای داد و فریاد بابا بلند شد



 :دستی به صورتش زد و نالید
 .خدایا باز چی شده+
 .فورا از اتاق خارج شدیم. کسی در سالن نبود و صدای فریاد بابا از حیاط می آمد
 .مامان به طرف در خروجی دوید؛ اما من به خاطر دنده هایم نتوانستم بدوم
 .مامان جیغی کشید و هوروش را صدا زد
 .پاهایم را تند کردم به در خروجی که رسیدم
 .با دیدن هوروش که روی زمین افتاده بود وبابا مدام داشت به او لگد می زد، جیغی کشیدم و بدون توجه به حالم به طرفشان دویدم
 !بابا..بابا، داری چکار میکنی-
 .مامان روی زمین نشسته بود و خودش را میزد و به بابا التماس میکرد
 :پاهایش را گرفتم و زجه کنان التماس کردم
 .بابا.. بابا توروخدا بس کن، جون من بس کن.. کشتیش-
 .کرمعلی به سختی بابا رو عقب کشید
 :غرید
 .باید این بی وجود رو بکشمش+
 .به هوروش که در خود میپچید و با هر سرفه ای خون با� می آوردم، نگاهی انداختم
 .به سختی سرش را روی پاهایم گذاشتم و برف های روی صورتش را پاک کردم
 :نالید
 !دلناز+
 :گریان گفتم
 !جانم! جان دلناز-
 .بار دیگر فریاد بابا بلند شد
 !اخه عوضی من تو رو اینجور بار اوردم، اینجور بزرگت کردم که اینقدر پست شدی+
 .نگاه گریانم را به صورت خون آلودش دوختم
 .خون های روی صورتش را پاک کردم. جگرم آتش گرفت
 :صدایش زدم
 .هوروش! چشمات رو باز کن عزیزم، چشمات رو باز کن وبه من نگاه کن-
 .بی جان چشم هایش را نیمه باز کرد
 .مامان نگاه سرزنش واری به بابا رضا انداخت
 .چرا این بN رو سر بچم اوردی رضا؟ یه کاری کن داره از دست میره بچم+
 :بابا عصبی غرید
 .حقشه تا ادم شه+
 .به کمک مامان و کرمعلی، هوروش را به داخل بردیم
 .سریع تر از آنها رفتم و کوسن روی کاناپه را مرتب کردم
 .اینجا بخوابونش کرمعلی-
 .روی مبل خواباندش. فوری به سمت جعبه های کمک اولیه رفتم و پنبه و بتادین را برداشتم
 :بابا را دیدم که پالتویش را برداشت و حینی که به سمت در خروجی میرفت به هوروش اشاره ای کرد وگفت
 .برگشتم این اینجا نباشه-



دلم گرفت. هیچ پدری نمی توانست اینقدر در مقابل فرزندش سنگ دل باشد. چه بین شان گذشت که بابا اینطور بی رحمانه او را
 .کتک زد
 .کنارش نشستم، گریه هایم بند نمی آمد. بی جان دست هایش را بلند کرد و روی صورتم کشید
 .گریه نکن+
 .پنبه را روی زخمش گذاشتم که از درد *اخی* کشید
 :هول شده گفتم
 .وای ببخشید-
 .صورتش را تمیز کردم. مامان با�ی سرش نشسته بود و یک ریز قربان صدقه اش میرفت
 .برخواستم که دست هایم را گرفت
 نرو+
 بر میگردم-

 .به اتاقم رفتم و موبایلم را که چند روزی میشد بابا رضا به عنوان هدیه برایم گرفته بود از روی پاتختی برداشتم
روی اسم مازیار ضربه ای زدم و تماس را برقرار کردم. شماره م را داشت، از بابا رضا گرفته بود و چند باری جویای احوالم شده
 .بود. بعد از خوردن چند بوق جواب داد
 جانم+
 :با آهنگی مشوش گفتم
 سNم مازیار خوبی؟-
 مرسی خوبم، تو خوبی؟ بهتری؟+
 خوبم ممنون. کجایی ؟-
 شرکتم چطور؟+
 .چرخی زد ونگاه نگرانم را به در دوختم
 !میتونی سریع خودتت رو برسونی اینجا-
 :با آهنگی نگران پرسید
 چیشده؟ اتفاقی افتاده؟+
 :با آهنگی لرزان گفتم
 .هوروش اینجاست، حالش خوب نیست-
 :با صدای نسبتا بلندی گفت
 چی! هوروش اونجا چه کار میکنه؟+
اومد اینجا که با من حرف بزنه، منم بهش گفتم که میخوام جدا بشم. اما بعدش نمیدونم چی بین اون و بابا رضا پیش اومد که-
 .بابا رضا بی رحمانه کتکش زد
 .صدای *یا خدا*یش را شنیدم
 :زمزمه وار گفت
 .با�خره گفت+
 :با تعجب پرسیدم
 چی رو گفت؟-
 .ها! هیچی. من ا�ن خودم رو میرسونم+



 .باشه فقط زود بیا-
 .تماس را قطع کردم. نگاهی به سر تا پایم انداختم، تمام لباس هایم خونی شده بود
 .با دست شکسته ام سخت ام بود؛ ولی به هر سختی بود لباس هایم را عوض کردم
 .با طمانینه از پله ها پایین آمدم. دورترین مبل را انتخاب کردم
 .زیر نگاه سنگینش نتوانستم طاقت بیاوردم، سرم را بلند کردم. نگاه حسرت بارش را از من گرفت و به سقف خیره شد
 :رو به مامان گفتم
 .با مازیار تماس گرفتم، گفتم بیاد-
 .اره مادر کار درستی کردی. نمیتونه با این حالش رانندگی کنه+
 .دیگر کسی حرفی نزد و همگی در سکوت به گوشه ای خیره شدیم
 .بعد از گذشت نیم ساعت، صدای ایفون بلند شد
 .طیبه خانم به طرفمان آمد
 .خانم جان اقا مازیار اومده+
 .به طرف در ورودی رفتم. مازیار هراسان از پله های مقابل خانه با� امد
 :نفس زنان گفت
 !سNم.. خوبی.. کجاست+
 .سری تکان دادم و به سالن اشاره ای کردم
 .بعد از سNم کردن با مامان به طرف هوروش رفت
 .زیر گوشش چیزی گفت که باعث شد هوروش اخمی کند. با کمک مازیار که از جا برخواست از درد*اخی* گفت
 :مامان با آهنگی نگران روبه مازیار گفت
 .مادر آروم+
 .چشم چشم+
 .ببرش دکتر مازیار جان-
 :هوروش نالید
 ..نیاز نیست حالم خو+
 :میان حرفش پریدم و با آهنگی تند گفتم
 .تو حالیت نیست.. حتما باید بری دکتر-
 .با تعجب به من نگریست
 .مازیار معطل چی هستی! برو تا بابا نیومده دیگه-
 .سری تکان داد و همراه هوروش از خانه خارج شد
 .روی سکوی مقابل خانه ایستادم و به رفتنشان خیره شدم.با رفتنش بار دیگر غم عالم در دلم چمپانته شد
 .بودنش یه غم بود و نبودنش هزارو یک غم
 .صدای مامان را از پشت سرم شنیدم
 !چرا یدفعه همه چیز کن فیکون شد+
 .آهی کشیدم
 .بیا تو مادر، هوا سرده سرما میخوری+
 .پاهای برهنه ام را در برف ها فرو بردم
 .حتی سردی برف هم نتوانست سوزش قلبم را کمتر کند؛ چون فقط سوزش قلبم به دست یک نفر التیام می یافت



 .چند روز بعد
چند روزی از امدن هوروش و دعوایش با بابا رضا می گذشت. در این چند روز رفتار بابا رضا با من از این رو به آن رو شده بود.
سرد شده بودو دیگر از آن قربان صدقه های پدرانه اش خبری نبود. به غیر از سNم و خداحافظی دیگر حرفی بینمان رد بدل
 .نمیشد
نمی دانم شاید مرا دلیل دعوایش با هوروش می دانست، شاید از این خانه میرفتم برای همه بهتر بود. بعد از خوردن ناهار، وقتی
 :بابا خواست از پشت میز بر خیزد صدایش زدم
 !بابا جون-
 :سرش را زیر انداخت و با آهنگی خشک جواب داد
 بله+
 .میخواستم باهاتون حرف بزنم-
 :باز هم مانند روزای قبل گفت
 .ا�ن خسته ام، بزار یه وقت دیگه+
 :برخواستم و با قاطعیت گفتم
 .اما من میخوام همین ا�ن باهاتون حرف بزنم-
 :با استصیال گفت
 .خیلی خب، بیا تو سالن+
 .پشت سرش به طرف سالن رفتم
 .روی مبل نشست و منتظر به من نگریست
 .یه کم این دست و آن دست کردم
بابا جون می دونم از من ناراحتید، اینم میدونم دلیل دعواتون با هوروش من بودم ؛ ولی من هیچ وقت این رونمیخواستم که به-
خاطر من بین پسر و پدر شکراب بشه.  من میخوام از هوروش جدا بشم و موندن من اینجا اصN صNح نیست؛ چون او پسرتونه و
 !خب مسلما به خونه پدرش میاد، به خاطر همین اگر اجازه بدین من از این خونه برم
 :بابا که متفکرانه به گوشه ای خیره شده بود، با شنیدن جمله اخرم با صدای نسبتاً بلندی گفت
 !چی! از این خونه بری+
 .در سکوت فقط سرم را زیر انداختم
 :با آهنگی عصبی گفت
 .مگه من مرده باشم بزارم تو از این خونه بری+
 :زیر لب گفتم
 .خدا نکنه-
 .بخواست وبه سمتم آمد و سرم را بلند کرد
 .من هیچ وقت ازتو دلخور نبودم. به خاطر کارایی که پسر من سرت اورده دیگه روی نگاه کردن بهت رو ندارم+
 .اما من هیچ وقت شما رو مقصر ندونستم، یعنی هیچ کس رو مقصر ندونستم-
 :دستی به سرم کشید و با آهنگی حسرت بار گفت
 !چقد توشبیه دلنوازی+
 :با تعجب گفتم
 !مامانم-
 :سری تکان داد و گفت



 .دیگه نبینم حرف از رفB بزنی، من به پدرت قول دادم از چشمام بیشتر ازت محافظت کنم+
 :با آهنگی بغض آلودگفتم
 .من به غیر از شما کسی دیگه ای رو ندارم، طاقت ندارم ازم رو برگردونین-
 .تو دختر یکی یدونه منی+
 :خودم را در اغوشش جا دادم و لب زدم
 .خیلی دوستون دارم-

 :از اغوشش بیرون آمدم.یک کم این دست و ان دست کردم وگفتم
 .بابا جون میشه یه سوالی ازتون بپرسم-
 !جانم بپرس+
 !چرا هوروش کتک زدین-
 .اخمی میان ابروهایش نشست
 :اخم آلود جواب داد
 ...حقش بود پسره+
 .ادامه جمله اش زیر لب*� ا� ا� ای * گفت
 :ادامه داد
 .باید این کتک رو چند ماه پیش میزدم، قبل از اینکه باعث این همه اتفاقات بشه+
 .دستی به بازویی ام زد
 .این گوش مالی نیاز بود دخترم، توهم نمیخواد به فکرش باشی+
 :پریشان دل گفتم
 ...اخه فکر نمیکنم این فقط یه گوش مالی ساده بوده باشه، اونجوری که شما هوروش روکتک-
 :میان حرفم آمد و گفت
 .یکی یدونم تو نمی خواد خودتت رو ناراحت کنی، حا� هم برو تو اتاقت استراحت کن، عصر باید بریم گچ دستت رو باز کنیما+
 :اصN مجاب نشدم؛ اما با آهنگی مستاصل گفتم
 .چشم-
عصر همانطور که بابا گفته بود به دکتر رفتیم و گچ دست م را باز کردیم. تمام دست م خشک شده بودم و برای تکان دادنش درد
 .می گرفت
 .دکتر برایم چند جلسه فزیوتراپی نوشت و اطمنیان داد که بعد از چند جلسه دوباره مانندروز اولش می شود
 .پشت پنجره سالن ایستاده بودم و به موزیک بی کNمی که از گوشی م پلی شده بود گوش میکردم
به درختان سر به فلک کشیده باغ خیره شدم. آنها هم مانند دل و عقل من هراسان و بی قرار بودن. مسیر وزیدنشان مشخص
 .نبود، درست مانند من که نمی دانستم باید چکار کنم
این چند روز دل و عقلم یکی نبودند. میان عشق و عقلم جنگی به پا بود، گویی هر کدام میخواستند حرف خودشان را به کرسی
 .بنشانند
 :عقل ام مدام مانند پتکی میکوبید
 که با او تباه میشوی-
 :اما دلم فریاد میکشید
 .بی او تباه خواهی شد-



 .و من شوریده حال مانده بودم میان جدال این دو، که آیا کدامشان درست میگویید
 :آهی کشیدم و زیر لب گفتم
 .خدایا کمکم کن-

 *هوروش*
 .بعد از چند ساعت درد کشیدن، آرام آرام داشت چشمانم گرم خواب میشد که با باز شدن در، فحشی زیر لب دادم
 :با چشم های بسته غریدم
 .طاهره خانم نمیخواد اینجا رو تمیز کنی، برار تا من کپه مرگم رو بزارم-
 :پتو از رویم کشیده شد و صدای عصبی مازیار در اتاق پیچید
 !بلند شو ببینم+
 .به روی پهلو چرخیدم، جنینی در خودم جمع شدم و دست هایم را میان زانو هایم گذاشتم
 !تو اینجا چیکار میکنی کله سحر-
 .اومدم ببینم این چند روز کجایی که نه جواب تلفن میدی، نه در خونه رو باز میکنی، نه شرکت میایی+
 .خب حا� دیدی،برو بزار بخوابم، تا خود صبح درد کشیدم-
 :صدای پوزخندش را شنیدم
 .اخه حقته +
 .عصبی برخواستم و در جایم نشستم
 !چته مازیار! اول صبحی اومدی پاچه بگیری-
 :اشاره ای به من وسپس به اطراف کرد و گفت
 یه نگاهیی به خودتت و زندگیت انداختی؟+
 .یکی از سرنگ های که کنار تخت افتاده بود را برداشت
 .کل زندگیت شده این، شده کثافت+
 :بی حوصله گفتم
 !نگو که این همه راه اومدی اینجا به من درس اخNق بدی-
 .و*برو بابای* حوالش کردم و پتو را روی سرم کشیدم
 .چند قدمی در اتاق چرخید
 .بار دیگر صدای پوزخندش آمد
 .به به میبینم مزه هم که داشتی+
 :سرم را از زیر پتو بیرون اوردم و متعجب پرسیدم
 چی!؟-
 .برس موهایم را مقابل صورتم تکان داد
 !خب این چیه-
 .چند تار مویی بلندی را از برس بیرون کشید و روی زمین انداخت
 :در دل فحشی نوار ماندانا کردم وگفتم
 .خب که چی! موهای دلنازه-
 .نگاه موشکافانه ای به من انداخت
 .پوفی کشیدم



 .خیلی خب بابا، ماندانا اینجا بود-
 :شانه را روی میز انداخت. با آهنگی محزون گفت
 !این چه زندگی برای خودت ساختی+
 :به سرنگ ها اشاره ای کرد و ادامه داد
 ..روزت رو با اینا میسازی، شبت رو هم با اون+
 .ادامه جمله ش را نگفت
 .کNفه و عصبی بودم. این روز ها از هر طرف در فشار بودم و حا� حرف های مازیار بیشتر بیش داغون ترم می کرد
 .به عکس دلناز که همیشه کنارم بود، خیره شدم
زندگی من همیشه همینطور بوده؛ اما فقط این وسط یکی چند سوایی یکی با اومدنش آرامش رو با خودش اورد و بعد هم با-
 .رفتنش اون آرامش رو با خودش برد. من از وقتی خودم رو شناختم همچین زندگی سگی داشتم
 !حتما حا� هم ارامش خودت رو با ماندانا پیدا کردی+
 :عصبی غریدم
 .بین من و ماندانا هیچ اتفاقی نیوفتاده-
 !یعنی باور کنم که اون این سرنگارو بدون هیچ مزدی برای تو اوردی+
 :عصبی گفتم
 !بگم به تو ربطی نداره دست از سر کچلم بر میداری-
 .خندید
 .خیلی خب بابا نزن+
 :به تاج تخت تکیه دادم. با آهنگی متفکرانه گفت
 میخوایی چکار کنی حا�؟+
 :خیره به نقطه نامعلومی گفتم
 !چی روچکار کنم-
 .دلناز رو میگم+
 :آهی کشیدم و گفتم
 .دیگه کاری نمیشه کرد-
 :متعجب گفت
 !یعنی چی+
 :غم زده گفتم
 .یعنی اینکه همه چیز تموم شد-
 !تو هم دست رو دست گذاشتی که کار از کار بگذره+
 :توپیدم
 !به نظرت باید چه کار می کردم که نکردم-
 :به کبودی های صورتم اشاره ای کردم و گفتم
دیدی که از بابا خواستم کمکم کنم که اینا شد نتیجه اش. دیگه چکار کنم! برم به زور دستش رو بگیرم بیارمش اینجا رو چه-
 !حسابی
 :با لحنی سرزنش وارگفت
 .چقدر بهت گفتم هر چه زودتر این ماجرا رو حل کن. حا� هم از چشم پدرت افتادی هم دلناز رو از دست دادی+



 :کNفه وسرگردان گفتم
 .نمی دونم دیگه مخم نمیکشه، دستم به هیج جا بند نیست. همه چیز رو سپردم به زمان، شاید زمان همه چیز رو درست کرد-
 !دلناز می دونه+
 :فوری گفتم
 .نه، نبایدم بدونه. فردا برگه توافقنامه طNق رو براش می فرستم-
 :با تعجب پرسید
 !توافقنامه+
 .اره بابا خواست. اینجوری دیگه حداقل متوجه قضیه نمیشه-
 !بعدش میخوایی چه کار کنی! به نظرت عمو میزاره دیگه به دلناز نزدیک بشی+
 :نیشخندی زدم
 .دلناز توی خونه پدر من زندگی میکنه و این برای من یه پوئن مثبته، چون هر وقت بخوام میتونم ببینمش-
 :خندید و گفت
 .پس دوسش داری+
 :دستی روی چهره در عکسش کشیدم و گفتم
هنوز نمی دونم، هنوز مطمعن نیستم که این حسم عشقه یا فقط از یه دوست داشB ساده است،  ولی هرچی که هست این بار-
 .نباید اشتباه کنم. هنوز دارم تاوان اشتباه ام رو با نبودنش میدم
 .دستی روی شانه ام گذاشت
 .درست میشه رفیق+

 .با صدای بابا رضا که صدایم زد، چشم از منظره بیرون گرفتم
 !جانم بابا-
Bهمراه اقای کت شلوار پوش روی یکی از مبل های سالن نشس. 
 .بیا یه دقیقه اینجا بشین بابا+
 .نگاه سوالی م را به مامان دوختم.نگاهش مضطرب بود
سری به معنی*چی شده* برایش تکان دادم؛ اما فقط نگاه نگرانش بود که بین من و بابا در چرخش بود. دلم گواه بد میداد، خیلی
 .هم بد
 :سNم آرامی کردم و مقابل بابا نشستم. با آهنگی مضطرب پرسیدم
 اتفاقی افتاده بابا جون! چرا نرفتین شرکت؟-
 .نگاهی به مامان انداخت.بعد از مکث کوتاهی، کمی به جلو خم شد وبرگه آ چهاری را روی میز مقابلم گذاشت
 :با تعجب گفتم
 این چیه؟-
 !همون چیزی که خودتت میخواستی دخترم+
 :ابروهایم با� پرید. درحالی که خم شدم تا برگه را روی میز بردارم زمزمه وار از خودم پرسیدم
 من چی میخواستم؟-
 .مامان و بابا مقابلم نشسته بودند و هردویشان با نگرانی به من خیره شده بودند
 :آن مرد غریبه رو به بابا گفت
 .ایشون وشاهدها امضا کردن من بیرونم+



 .با این جمله ش با استرس برگه را در دست گرفتم و با دیدن سر ورق چشمانم حجم گرفت
 :زیر لب زمزمه کردم
 توافق نامه طNق-
 .ناخوداگاه اشکی از گوشه چشمم چکید
 :فوری اشکم را پاک کردم و اینگونه خودم را دل داری دادم
چه مرگته! مگه از همون اول این رو نمیخواستی، نمیخواستی که از اون قفس نجات پیدا کنی! خب بیا دیگه، اینم همون چیزیه-
 .که آرزوش رو داشتی
آهی کشیدم. نمی دانستم حا� باید خوشحال باشم از اینکه به همان ارزویی که داشتم رسیدم، یا غمگین باشم از عشقی که
 .هنوز سر نرسیده به اخر رسید
 !دلنازم+
 .با صدای گرفته مامان، نگاه اشک آلودم را از آن برگه نحس گرفتم
 .روی زمین کنار پایی م نشست
 .مامان از حال طوفانی دلم خبر داشت. بار دیگر صدایم زد.به خودم آمدم، بابا نبود
 :لب زدم
 !کو بابا-
 :پریشان حال گفت
 حال تو رو که دید دلش طاقت نیوورد. خوبی مامان؟+
 :به گوشه ای خیره شدم و با آه سینه سوزی گفتم
اون روزها که فکر می کردم عاشق اهورا هستم، خودم رو به اب اتیش می زدم تا بتونم خودم رو از اون خونه نجات بدم. این کاغذ-
برام شده بود رویا. دعای هر شبم این بود که هوروش طNق م بده؛ اما کم کم متوجه شدم عشقی بین من و اهورا وجود نداشته و
فقط یه وابستگی بوده. سعی کردم خودم رو متقاعد کنم و خیلی زود همون شد که میخواستم. بعد مرگ پدرم خودم خواستم کنارش
بمونم تا بتونم با عاشق کردنش از اون لجنزار نجاتش بدم؛ اما غافل از اینکه خودم افتادم توی دامی که برای هوروش پهن کرده
 .بودم
 :مامان با آهنگی گریان گفت
 حتما حکمتی داشته دخترم+
 :میان گریه پورخندی زدم و گفتم
حکمت! اره حکمتش سیاه بخت کردن من بود نابود کردن جوونی هوروش! چه حکمتی که فقط تونست اهورا رو آواره غربت کنه و -
 پدر مظلوم من روبفرسته سینه قربستون. کدومت حکمت؟
 :نگاه دیگری به آن برگ انداختم و بلندتر از قبل گفتم
قربونت برم خدا، ما که می دونیم زورت به ما میچربه پس چرا وقتی قرار بود به اینجا برسه، با دل من این بازی رو کردی؟ چرا این-
 !درد بی درمون رو کاشتی توی دل من؟ چقدر به خودم بقبولنم که اینم یه وابستگی، از روی عادته
 .نفسی گرفتم. دیگر توانی برای مقابله نداشتم از پس هر کسی بر می آمدم از پس دل خودم نمی توانستم بر آیم
 .خودکار را از روی میز برداشتم و جایی که قرار بود امضا بزنم، امضا زدم
 :حینی که به سمت اتاق م میرفتم گفتم
 !ببینیم حکمت بعدیت چیه خدا جون-



میان اتاق حیران و سرگردان به دور خودم میچرخیدم. حا� دیگر هیچ صنمی به او نداشتم. یک بار در سن پانزده سالگی یک بار
هم درسن هجده سالگی شده بودم یک زن بیوه مطلقه. خنده دار است، حا� باید سر درس و دانشگاه م می بودم و جزوه هایم
 .مقابلم باشد؛ ولی حا� تنها برگه ای که مقابلم است، برگه توافقنامه طNق است
 .دلم به حال هوروش، اهورا و خودم می سوخت. نمی دانم کجایی این دنیا را تنگ کرده بودیم که فقط عایدمان تنهایی و غم بود
 :حسی درونم می گفت
 .هوروش ادمی نیست که تنهایی رو بپذیره، اون حا� داره با ماندانا خوش میگذرونه-

دست هایم را روی سرم گذاشتم و جیغی کشیدم. آرام نمیشدم، با این فکر که حا� ماندانا در اغوش هوروش هست، بیشتر از
پیش میسوختم. چشمم به ساعت کوچک روی پاتختی افتاد.چند قدمی برداشتم و ساعت را با یک حرکتی از روی پاتختی برداشتم
 .و محکم به سمت در پرتاب کردم. با صدای شکستش، کمی از عصبانیتم فروکش کرد؛ اما آرام نشدم
 .چند دقیقه نگذشته بود که دستگیره در با� پایین شد
 :صدای نگران مامان را شنیدم
 !دلناز خوبی! صدای چی بود مادر.. چرا در رو قفل کردی+
 .روی لبه تخت نشستم و سرم را مابین دست هایم گرفتم
 .این بار صدای نگران بابا رضا را شنیدم
 چیشده نسرین؟ صدای چی بود؟+
 .نمیدونم از اتاق دلناز بود+
 .در کوبیده شد و صدای بابا بلند شد
 .دلناز جان! دخترم حالت خوبه؟ این در رو باز کن+
 .در سکوت فقط به در خیره شده بودم
 :بار دیگر در توسط بابا رضا کوبیده شد. برخواستم و به سمت در رفتم و با صدایی که انگار از ته چاه برخواسته بود، گفتم
 .حالم خوبه. میخوام تنها باشم-
 .دیگر صدایی نیامد. چقدر خوب بود که درک م میکردند و مرا به حال خودم تنها می گذاشتند
روز ها یکی پس از دیگری می گذشت. بابا رضا مدام از من میپرسید *برای آینده ات چه فکری داری* و جواب من یک کNم
 *بود*نمی دونم
 .دیگر از هیچ کس خبری نبود، نه هوروش، نه مازیار.. نه حتی نگار
 .پورخندی گوشه لبم نشست. بعضی وقتا فراموش می کردم دوستی هم دارم
سرم را از روی بالشت برگرداندم و به ساعت جدیدم که مامان برایم خریده بود، خیره شدم. ساعت سه نیمه شب را نشان میداد.
هر شب من همین بود، تا ساعت ها در تاریکی به سقف خیره میشدم و گذشته تلخ و شیرینم را ورق میزدم تا جایی که خواب
 .چشمانم را می ربود

 .با احساس قلقکی در بینی م، دستی به بینی م کشیدم و غلتی زدم؛ اما لحظه ای نگذشت که باز تکرار شد
 :با چشم هایی خواب آلود در جایم نشستم و غرولند کنان گفتم
 .اه.. هی به مامان میگم این پنجره رو باز نکن مگس ها میان تو-
 .دستت درد نکنه دیگه.. ماشدیم مگس+
 .با شنیدن صدای نگار، سرم را محکم برگرداندم که صدای شکسB قلنجک گردنم بلند شد



 .خیال می کردم خواب می بینم، دست هایم را به چشمانم کشیدم تا خواب از سرم بپرد
 .دهنت رو ببند مگس نره توش+
 :ناباور لب زدم
 !نگار-
 جان نگار+
جیغی کشیدم واز روی تخت پایین پریدم و مانند کودکی که مادرش از سفر برگشته و خودش را با خوشحالی و دنیایی از دلتنگی
 .در اغوشش می اندازد، هم دیگر را در اغوش گرفتیم
 .هر دویمان جیغ می کشیدیم و از خوشحالی با� و پایین می پریدیم
 :مامان هراسان وارد اتاق شد و نفس زنان کفت
 چی.. چیشده؟+
 .نگاهی به نگار انداختم و هر دویمان با هم خنده بلندی سر دادیم
 :مامان عصبی به طرفمان آمد و نیشگونی از بازوی جفتمان گرفت و گفت
 .گیس بریده ها ترسوندینم+
 :نگار خندان گفت
 .ببخشید خاله جون. اخه دختر گلتون تا منو دید مثل زامبیا خودش رو انداخت رو من و شروع کرد جیغ جیغ کردن+
 :مامان لبخند مهربانی به روی هردوی مان پاشید وگفت
 .فدای سرتون. من فقط میخوام دلنازم بخنده و شاد باشه، که خداروشکر با اومدن تو بچم سر حال اومد+
 :نگار عشوه ای آمد و با لوندی نمایشی گفت
 .بله دیگه به من میگن نگار+
 .هر سه یمان خندیدیم و مامان ما را تنها گذاشت
 .به سمت سرویس رفتم و آبی به صورتم پاشیدم. موهایم را مرتب کردم و خارج شدم
نگار مسکوت روی تخت نشسته بود و به گوشه ای خیره شده بود. ازش دلخور بودم؛ اما وقتی بعد از دوماه اندی دیدمش تمام
 .دلخوری هایم رفع شد
 .فکرش نباش یا خودش میاد یا نامه اش میاد-
 :خنده ای کرد و گفت
 .تا ا�ن که نیومده از این به بعدشم میخوام نیاد+
 .کنارش روی تخت نشستم
 :با آهنگی بغض آلود گفتم
 !دلم برات لک زده بود بی معرفت. میدونی چند وقته باهام تماس نگرفتی-
 .مرا در اغوش گرفت
 .میدونم عزیزم، هرچی بگی حق با توئه. من حتی نتونستم توی بدترین شرایطت کنارت باشم؛ اما بخدا دستم بسته بود+
Bتو خونه و نریمان رو گرف Bبعد از اخرین تماسم باهات تلفتم افتاد توی جوی اب و رفت. چند روز بعدش ریخ 
 :میان حرفش پریدم و متعجب گفتم
 چرا؟-
نمی دونم وا�. به ما گفB جرمش سیاسیه. خNصه دیپورتش کردن، تمام اطرفیانش تحت کنترل بودن، واسه همین نتوستم+
 .برگردم.  منم اونجا دست تنها نمیتونستم کاری کنم، وکیل گرفتیم
بعد از چند روز دوندگی فهمیدیم براش پاپوش درست کردن. وکیل اول کارای من رو درست کرد که بتونم برگردم؛ ولی دلم آروم



 .نمی گرفت، اما اونجا موندن هم برام خطرناک بود.دیگه با اصرار بابا دیروز برگشتم
 :نگران گفتم
 !نریمان چی-
 .نیمه شب وکیل تماس گرفت، گفت ازادش کردن+
 .نفسی از روی اسودگی کشیدم
 !من دورش بگردم! چی کشیده این چند روز-
 .حا� خداروشکر تموم شد قضیه+
 .زیر لب*خداروشکری*گفتم

 .دست هم را گرفته بودیم و بدون حرفی به هم خیره شده بودیم
 :نگار لب زد
 !چرا اینقدر �غر شدی+
 .تلخندی گوشه ی لبم نشست. چشم هایم اماده باریدن بودن، دیگر کNفه شده بودم تا تقی به توقی میخورد می باریدن
 .تعریف کن ببینم توی این مدتت چه اتفاقاتی افتاده+
 :آهی کشیدم و کوتاه گفتم
 جدا شدیم-
 .چشمانش حجم گرفت
 !یعنی چی! به همین راحتی رفتی دادگاه و طNق گرفتی+
 .طNق توافقی-
 :عصبی گفت
 ...همین دیگه میگم خری ناراحت میشی. خب ادم خر میرفتی پزشک قانونی، ازش شکایت میکردی، معتادم که هس+
 .میان حرفش پریدم
 !نگار-
 :مکثی کردم و ادامه دادم
 .من شکایتی نداشتم-
 .پوفی کشید
خب حا� چرا قیافت شبیه ادمای شده که شکست عشقی خوردن! خودتت رو تو اتاق حبس میکنی، غذا هم از سه وعده نیم وعده+
 !هم نمیخوری
 اینا رو مامان بهت گفته؟-
 .نه پس عمه من گفته+
 :برخواست وگفت
 .بلند شو.. بلند شو بریم بیرون دورت بدم هوای به کلت بخوره قشنگ حال بیای+
 :به سمت کمد لباس هایم رفت. حینی که داشت رگال ها را کنار میزد گفت
 .به گذشته اصN فکر نکن، فکر کن اصN هوروشی وجود نداشته، اینا همش کابوسی بوده که با بیدار شدنت تموم شده+
 :مغموم زمزمه کردم
 .نمی تونم-
 .نگار دست از گشB برداشت و برگشت



 :دستی به کمرش زد و تای ابروهایش با� پرید وگفت
 !چی؟ نمیتونی +
 .برخواستم و روبرویش ایستادم
 ..اره نمیتونم. تو اگر جای من بودی میتونستی کسی که باهاش زندگی کردی-
 :صدایم را آرامتر کردم و ادامه دادم
 کسی که باهاش یکی شدی رو فراموش کنی؟-
 ..درسته هوروش بدی زیاد داشت، اذیت شدم؛ ولی خوبی هم داشت
 .نگار با چشم هایی حجم گرفته به من خیره شده بود
 .از مقابل نگاه متعجبش گذشتم و به سمت پنجره رفتم
 .قدمی در اتاق برداشت
 :خونسرد گفت
 ..نگران نباش. اینم حسیه شبیه اون حسی که به اهورا داشتی، دوروزه از کله ات میپره +
 :آهی کشیدم
 .نیست.. شبیه اون حس نیست. هیچ وقت احساسی رو که ا�ن دارم رو نداشتم؛ حتی زمانی که با اهورا بودم-
 :دستی روی پیشانی اش گذاشت و با آهنگی گیج و گنگ گفت
 ..من که گیج شدم.. یعنی تو میگی که عاشق+
 .با تقه ای که به در اتاق خورد، حرفش قطع شد و تمام حواسمان پی در رفت
 بفرمایید-
 .بابا رضا وارد شد
 .بعد از سNم و احوال پرسی با نگار، بسته ای مقابلم گرفت
 :سوالی پرسیدم
 این چیه بابا رضا؟-
 .مدارکته دخترم+
 بسته را از دستش گرفتم و مدارکی که داخلش بود
 .را بیرون اوردم
 .شناسنامه ام بود و سندی که نمی دانستم سند چیست
 .شناسنامه ام را باز کردم و اولین جایی را که تماشا کردم، قسمت مشخصات همسر بود
 .با دیدن برگه سفید و بدون مهر طNق، با تعجب به نگار و سپس به بابا رضا خیره شدم
 .متوجه نگاه پر از سوال ام شد

خودم نخواستم دو مهر طNق توی شناسنامه ات باشه، تو هنوز اول راهی و فقط هیجده سالته، سایه سنگین نگاه های منفی+
جامعه باعث میشه که نتونی مثل قبل زندگی کنی،  نتونی کار کنی..نتونی درس بخونی چون اکثر آدما با دیدن همین مهر طNق
 .قصد سواستفاده رو ازت دارن. به خاطر همین یه دوستی داشتم توی ثبت احوال سپردم بهش تا درستش کنه
 :لبخند محبت آمیزی زدم وگفتم
 .خیلی ممنونم بابا جون-
 :سندی که در دستم بود با� اوردم و سوالی پرسیدم
 اما این چیه؟-



 .اینم سند رستورانه، فکر کنم خودتت در جریان باشی. از این ماه هم تمام حق حقوت واریز میشه به حسابت+
 :فوری سر تکاندم
 .نه من این رو نمیتونم قبول کنم-
 :نگار متعجب گفت
 چرا نمیتونی قبولش کنی! مگه خودتت امضاعش نکردی؟+
 .بابا سری به تایید حرف نگار، جنباند
 :رو به نگار گفتم
من زمانی قبول کردم این رو امضا کنم که همسر هوروش بودم؛ اگر همون شب میدونستم که قراره به اینجا برسیم هرگز-
 .امضاعش نمیکردم
 :بابا گفت
 .جای مهریه ات دختر بابا+
 .من مهریه ای نداشتم، این رو هم نمیتونم قبول کنم-
 :بابا لجوجانه گفت
 .منم نمیتونم پسش بگیرم؛ اگر میتونی خب برو به صاحبش پسش بده که در این صورت هم بازم صاحبش خودتی+
 :و حینی که از اتاق خارج میشد گفت
 سر ناهار میبینموتون+

 .نگاهی به شناسنامه و سند در دستم انداختم، با صدای نگار سرم را بلند کردم
 !چرا قبول نمیکنی+
 چی رو؟-
 :نگاه عاقل اندرسفیهانه ای انداخت و به سند اشاره ای کرد و گفت
 .این رو+
 :خونسرد گفتم
 !چرا باید چیزی رو قبول کنم که متعلق به من نیست-
 :با ابرویی با� پریده گفت
 .دیوونه این واسه توهه، اسم تو توی این سند ثبت شده+
 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم
من وقتی قبول کردم امضاعش کنم که باهم بودیم، حا� که تنهام این رستوران بدردم نمیخوره.من میدونم این رستوران چقدر برای-
 .هوروش مهمه
 :عصبی غرید
 چرا همش به فکر این و اونی؟ چرا یه کم به فکر خودت نیستی.. به فکر اینده ات نیستی؟+
 :لجوجانه هجی وار گفتم
 .من..این.. رو..قبول.. نمی.. کنم. تمام-
 .به درک قبول نکن. همین کارارو میکنی که هرکی از راه رسید هربNیی خواست سرت میاره دیگه+
رویش را برگرداند و به سمت پنجره رفت. غمگین به او خیره شدم. بNخره اشک سمجی که گوشه چشمم منتظر بود، بارید. بغضم را
 .قورت دادم و پایین تخت روی زمین نشستم و پاهایم را بغل کردم. چند لحظه ای که گذشت، نگار مقابلم روی دوپایش نشست
 .ببخش خواهری! بخدا برای خودتت میگم منکه بدتت رو نمیخوام+



 :سر بلند کردم. با دیدن چشم های بارانی م با آهنگی بغض آلود گفت
 .الهی نگار بمیره که اینطور اشک تو رو در اورده، الهی من بمیرم. بخدا غلط کردم+
 .اشک هایم را پاک کرد
 .توروخدا گریه نکن، من رو کفن کنی گریه نکن+
 :میان گریه گفتم
 خدانکنه. میشه منو ببری جایی؟-
 .من نوکرتم، تو امر بفرما+
 .خنده ای کردم و به عقب هلش دادم که باعث شد از پشت به زمین بخورد
 .لوس نشو دیگه، ادم یاد این �ت های سیبیل کلفت میوفته-
 :وغبغه ای به خودم گرفتم و دست به سینه با آهنگی مردانه گفتم
 .ابجی من نوکرتم-
 .نگار با دیدن حالتی که به خودم گرفته بودم، قهقه ای کشید. برخواستم وبه سمت کمد رفتم و پالتو شال مشکی م را بیرون کشیدم
 کجا میخوای بری؟+
 :مادامی که لباسم را می پوشیدم گفتم
 .میفهمی-
 :بعد از اماده شدن رو به نگار گفتم
 .بریم نگاری-
 :همانطور که سرش را در گوشی جدیدش فرو برده بود لب زد
 .بریم+
 :گوشی را در کیفش انداخت. نگاهش که به من انداخت ابروهایش با� پرید
 !اینجوری میخوایی بیایی بیرون+
 :نگاهی به سر تا پایم انداختم و گفتم
 اره مگه چشه؟-
 .دست را کشید و به سمت آیینه میز توالت برد
 .ببین خودت رو شدی عین جن+
 .دستی به صورت رنگ و رو رفته ام کشیدم
 .خب اینجا لوازم ارایشی ندارم ، وقت هم نکردم برم بیرون بگیرم-
 .شانه ام را فشرد و باعث شد بنشینم
 :حینی که به سمت کیفش میرفت زمزمه کرد
 .خودم میدونم چکارکنم. وا� من ابرو دارم، مردم نمیگن چیه دست جن رو گرفته اورده خیابون +
 .کمتر غر بزن-
بNخره بعد از نیم ساعت، نگارخانم اجازه ازادی را صادر کردن. به آیینه خیره شدم، باور نمیکردم کسی که در آیینه است خودم
 .باشم
پوست سفید بی روحم، زیر کرم پودر مخفی شده بود و خط چشم گربه ای و ریملی که زده بود باعث شده بود چشم های درشتم،
 .درشتر از قبل خود را نشان بدهند
 چطوره؟+
 :مادامی که به خود در آیینه می نگریستم گفتم



 .عالی شده نگار، دستت درد نکنه. یادم نمیاد اخرین باری که ارایش کرده بودم، کی بوده-
انگار جان گرفته بودم. رژ قرمزی که در دستش بود برداشتم و روی لب هایم کشیدم و موهای فر دارم را روی شانه هایم رها کردم.
 .شال مشکی را از دور گردنم کندم و روی تخت انداختم و شال قرمزی از کمد بیرون کشیدم و روی موهایم نشاندم
 .نگاه دیگری در آیینه به خود انداختم، چشمانم برق زد
 حا� بریم-
 :نگار تک خنده ای کرد وگفت
 .بزن بریم+

 .مامان مقابل تلوزیون نشسته بود و جرعه جرعه چای اش را مینوشید
 .مامان جان من و نگار یه سر میریم بیرون زودی بر میگیردیم-
 :فنجانش را روی میز گذاشت و با آهنگی خوشحال گفت
 .جانم عزیزم، برید مامان جان مواظب خودتون باشید+
 خداحافظی کردیم؛ اما هنوز قدمی برنداشتیم که صدای بابا رضا باعث شد بایستم
 !کجا دخترم+
 :مامان به جای من پاسخ داد
 .دارن میرن بیرون یه کم بچرخن+
 :بابا روی مبل کنار مامان نشست و پایش را روی پای دیگرش گذاشت و گفت
 !خونه هوروش دیگه+
 :نگار و مامان با تعجب همزمان گفت
 !چی+
 :سرم را زیر انداختم و گفتم
 .تمام وسایNم اونجاست؛ اگر اجازه بدین برم بیارمشون-
 .نمیخواد دخترم خودم بهترش رو میگیرم برات+
 :مامان به تایید حرف با بابا گفت
 .اره عزیزم نمیخواد برس اونجا، هرچی خواستی بابات برات میگیره+
 .تو این که شما بهترینش رو برام میگیرید شکی نیست؛اما چیزایی هست که نمیشه با پول خرید؛ اگر اجازه برید برم-
 :بابا سری تکان داد و گفت
 .مرغت یه پا داره. خیلی خب برو؛ اما دهن به دهن اون پسره نشی +
 .لبخند دندان نمایی زدم و زیر لب *چشمی* گفتم و بعد از خداحافظی، همراه نگار خانه را ترک کردیم
 .در طول مسیر راه، با هیجان به اطراف خیره میشدم
 .با صدای قهقه ی نگار چشم از منظره در حال گذر بیرون گرفتم و با تعجب به اوخیره شدم
 چته؟-
 :با آهنگی خندان گفت
 ..چرا اینطور به بیرون خیره شدی؟مثل ندیدپدیدها+
 .توهم اگر مثل من توی این دوماه فقط یکیار بیرون اومده باشی، ا�ن خر ذوق میشدی-
 :خندید



 .خودتم به خر بودن خودتت اقرار کردی. مثل این بچه یتمیا نشستی کج خونه که چی بشه؟ خودت رو از همه جا دریغ کردی+
 .دستم را زیر چانه ام گذاشتم و ماتم زده به بیرون نگرستیم
 :زیر لب گفتم
 !یتیمم دیگه-
 :کNفه گفت
 .وای چرا زبون من �ل نمیشه! دورت بگردم دلنازی منظوری نداشتم+
 .به رویش خندیدم
 .میدونم عزیزم-
 .صدای موسیقی را کمی بلند کردم و بار دیگر به بیرون خیره شدم
 .مقابل اپارتمان هوروش توقف کردو هر دووارد مجتمع شدیم
 !سNم خانم مهندس+
 .سرم را برگرداندم. نگهبان ساختمان بود
 :لبخندی زدم و گفتم
 !سNم اقای محمدی خوبید-
 .ممنونم+

 .در حالی که دستان خیس اش را لباسش خشک میکرد، نزدیک تر آمد
 !بسNمتی برگشتین+

 .تلخندی زدم
 نه-
 ..نکنه+
 .بله اقای محمدی جدا شدیم، ا�نم فقط اومدم وسایNم رو ببرم-
خیلی متاسفم. میبینم توی این دوماهی که شما نیستین اقای مهندس از این رو به اون رو شده، اصN دیگه اون ادم سابق+
 ..نیست. همش توی خودشه و غمگ
 :نگار میان حرفش پرید و با تندی گفت
 .بادمجون بم افت نداره. با اجازه ما عجله داریم+
 .دستم توسط نگار کشیده شدو خداحافظی سرسری با اقای محمدی کردم
 .مقابل واحد ایستادیم و زنگ در را فشردیم
 .بعد از چند ثانیه در باز شد
 ...عشقم کجا رفت+
 .از دیدن ماندانا جا خوردیم. او هم با دیدن ما چشم هایش حجم گرفت
 :فوری به خودم آمد و با سردی گفتم
 !هوروش خونس-
 :با آهنگی تند گفت
 چکارش داری؟+
 :نگار جواب داد



 .کاری با اون نداریم، اومدیم تا وسایNی دلناز رو ببریم+
 .خونه نیست، حا� برید+
 .خواست در را ببندکه با پا جلوی بسته شدن در را گرفتم. هلی به در دادم که ماندانا تلویی خورد
 .این همه راه نیومدم که حا� برگردم. اومدم وسایNم رو ببرم. بهش زنگ بزن تا بیاد-
 .ماندانا که دید چاره ای ندارد به سمت تلفن همراهش رفت و بعد از برداشتنش تلفنش به سمت اتاق خواب رفت
نگاه خیره م را به اتاق دوختم. دروغ چرا، داشتم میسوختم. صنمی با هوروش نداشتم؛ ولی از ان که ماندانا به آن اتاق رفت داشتم
 .اتش میگرفتم؛ انگار هنوز هم خیال میکردم آن اتاق و صاحبش فقط به من تعلق دارند
 !دلناز+
 .با صدای نگار سری تکاندم و سوالی نگاهش کردم
 :با آهنگی بغض آلود گفت
 .اینجور با حسرت به اون اتاق خیره نشو. ماندانا همین رو میخواد، اون فقط میخواد تورو بسوزونه-
 .از روی عادتت روی کاناپه ای که همیشه مینشستم، نشستم
 :ماندانا از اتاق خارج شدو گفت
 .داره میاد+
 .سری تکان دادم و* خوبه ای* زیر لب گفتم
 .ماندانامقابلم نشست و فنجان قهوه ش را از روی میز برداشت
 :با آهنگی کنایه آمیز گفت
 بهتر شدی عزیزم؟+
 .سری به نشانه مثبت تکان دادم. جرعه ای از قهوه ش را نوشید
 .هوروش رو خیلی سرزنش کردم به خاطر این کارش+
 .ابروهایم با� پرید
 :نگاهی به نگار انداخت و ادامه داد
 .دیگه ا�ن همه چیز عادی شده.. طرف شوهر هم داره، دوست پسرش رو هم داره+
 .اخم هایم در هم شد. داشت پایش را از گلیمش دراز تر میکرد
 :فنجان ش را روی میز گذاشت و با کراهت گفت
 .دیگه دخترپاش رو جا پای مادرش میزاره+
از عصبانیت به نفس نفس افتاد بودم و با هر تیری که قلبم میکشید دردش تا مغز استخوانم نفوذ میکرد. از کوره در رفتم و
 :برخواستم
ببین حد حدود خودتت رو بدون. تو خودتت رو که معلوم نیست توی چه آشغال دونی به دنیا اومدی با منی که توی اغوش پدرم-
 بزرگ شدم مقایسه نکن. تو پات رو جای پای کی گذاشتی! مادرت یا پدرت؟
 .عصبی برخواست
 .درست صحبت کن. مگه من مثل تو هرزه هرجایی ام+

 .عصبی یقه اش را چسپیدم و بلندش کردم
 ببین دختر جون یادم نرفته تا دیروز زیر خواب شوهر من بودی. توی خاندان شما به این کار چی میگن؟-
 :عصبانی تر از خودم گفت
 .من زیر خواب شوهر تو نبودم، من با عشقم بودم که توی عوضی اومدی ازم گرفتیش+



 :یقه اش را رها ناباور لب زدم
من ازت گرفتمش؟ اخه عوضی شما بودین که عین بختک افتادی به جون زندگی من..شما بودین زندگی خوش من رو ازم گرفتین،-
 .من رو به خاک سیاه نشودین
 :حق به جانب گفت
 پس چرا طNق نگرفتی؟+
به نظرت میتونستم و نکردم. فکر کردی خیلی برام راحت بود ببینم شوهرم داره با معشوقه اش دل و قلوه رد بدل میک�. فکر میکنی-
خیلی راحت بود برای کار نکرده سیلی بخورم، زخم زبون بشنوم.تو چی میدونی از دردهای که من کشیدم تو این خونه، چی
 میدونی از تهمت تحقیر هایی که شنیدم. تو و امثال تو چه میدونن درد چیه؟
 .چرا یه جور حرف میزنی که انگار مقصر همه چیز منم+
 :رویم را ازش برگرداندم وپشت به او گفتم
 ..تو بیشتر از اونا مقصر نباشی،کمتر نیستی. مطمعنم از همه چیز خبر داشتی-
 :به سمتش برگشتم
چرا جلوی چیزی رو نگرفتی؟ چرا گذاشتی یکی مثل خودتت زجر بکشه؟ چرا گذاشتی عشقت به این روز برسه؟ چرا گذاشتی غرق-
 .توی مواد بشه؟ تو باعث دردهای شبانه هوروشی، باعث زخم های دل منی
 .خودش خواست بیاد توی این راه. میگفت اینجوری اروم میشم+
 :پوزخندی زدم
 .پس چرا آرامشش رو از تو نخواست،چه عاشقیه که نمیتونه با وجودش عشقش رو اروم کنه-
 :چشمانش را ریز کرد وگفت
 !میخوای چی بگی! میخوای بگی من هوروش رو دوست ندارم+
 .نگاه م را ازش گرفتم و به نقطه دیگری از خانه زل زدم
 .من کاری به دوست داشB تو ندارم؛ اما این رو مطمعنم که هوروش بک درصد هم دوست نداره-
 ..تو فقط با یه مشت آشغال تونستی پیش خودتت نگهش داری
 هه..حا� خوبه من تونستم یه جوری اون رو پیش خودم نگهش دارم؛ اما تو چی؟+
 .نگاهش کردم
 .اره انگاری اینجا زورت به من چربید و تو برنده شدی-
 :انگشت اشاره م را روی سینه اش زدم و گفتم
 .وجود تو برای هوروش سمه، این رو خودش هم خوب اگاهه-
 :لبخند کجی زد و گفت
 .اگر اینطوره پس چرا ازم خواست شب رو باهاش صبح کنم+
 :خنده مسخره ای کردم
حاضرم قسم بخورم که هوروش نگاهم بهت ننداخته چه برسه به اینکه بهت دست زده باشه. اویزون بودن خودتت رو ننداز گردن-
 .دیگران
صدای سابیدن دندان هایش را شنیدم و این صدا بهترین لذت برای من بود. خواست حرفی بزند که در به شدتت باز شد و
 .هوروش هراسان وارد شد

 .نگاه اش که به من گره خورد، در چهار چوب در ایستاد. آهسته چند قدمی برداشت و مقابلم ایستاد
 :در حالی که نفس نفس میزد لب زد



 !خوبی+
 :میان تمام دلتنگی هایم فقط زمزمه کردم
 .خوبم-
نگاه اش بین من و ماندانا چرخید. حتی نمیتوانستم دل سیر نگاهش کنم، حتی نمیتواستم بگویم که چقدر دلتنگش هستم.
 .میترسیدم، میترسیدم بگویم دوستت دارم و او باز هم تحقیرم کند، خوردم کند
 اتفاقی افتاده؟+
 .هیچ کدام جوابی ندادیم. نگار به میان آمد و لب باز کرد که حرفی بزند که دستم را به معنی سکوت با� آوردم
 :هوروش مشکوک گفت
 ..ماندانا چیزی بهت گف+
 :جمله اش را نیمه گذاشت را قطع کرد و رو به ماندانا غرید
 حرفی به دلناز زدی؟+
 :شانه ای با� انداخت و گفت
 .مگه من بیکار هستم هم کNم این پتیاره بشم+
 :هوروش فریاد زد
 !خفه شو ماندانا. اصN تو اینجا چیکار میکنی! مگه دیشب بهت نگفتم برگشتم اینجا نباشی+
با شنیدن این حرف، ناخداگاه پوزخندی زدم. ماندانا با چشم هایی به خون نشسته خیره من شد وبا نفرت رویش را برگرداند
 :ومادامی که به اتاق میرفت گفت
 .دختره عوضی+
 ..اگر چیزی بهت گفته+
 :میان حرفش پریدم و گفتم
 .اومدم وسایNم رو ببرم-
 :جا خورد؛ ولی فوری خودش را جمع کرد. به سمت اتاق ها اشاره کرد و گفت
 .راحت باش+
 :سری تکاندم و زیر لب روبه نگار گفتم
 .نگار بیا-
 .اول به آن اتاق شوم رفتم. دستگیره اتاق را پایین کشیدم؛ ولی قفل بود
 .قفله-
 .اینجاست کلیدش+
به سمت هوروش برگشتم.کلید در دستش را به طرف ام گرفت. دست بردم کلید را بردارم که سر یکی از انگشتانش به دستم بر
 .خورد کرد، مانند برق گرفته ها دستم را پس کشیدم که باعث شد کلید روی زمین بیوفتد
 .باهم برای برداشB کلید روی زانو نشستیم
 :هوروش گفت
 !یعنی تا این حد از من منتفری+
 .در چشم هایش خیره شدم
 متنفر نیستم؛ اما خوش م نمیاد تماسی با نامحرم داشته باشم-
 :صدای پوزخندی را شنیدم، برخواستم و روی پاشنه پا چرخیدم. ماندانا با آهنگی تمسخر آمیز گفت
 .املی دیگه+



 .همانند خودش پوزخندی زدم
 .تو زیادی عادتت کردی+
دیگر نایستادم، در اتاق را باز کردم و همراه نگار وارد شدیم. با اولین قدمی که در اتاق گذاشتم تمام لحظات اون روز برایم مانند
یک  فیلم تداعی شد. چشمم به لکه خونی افتاد که گوشه ی اتاق خشکیده بود. صدایی جیغ زدن، التماس کردن هایم، زجه زدن
 .هایم... صدای هوروش که مرا هرزه میخواند، در سرم اکو میشد. دستم را روی سرم گذاشتم و مدام به سرم ضربه میزدم
 ..برید بیرون لعنیتا، برید بیرون از سرم، چی از جونم میخواید-
 :نگان نگران گفت
 !اروم باش دلناز+
 :هراسان گفتم
 .این صدا ها مدام توی سرم هسB، نمیزارن اروم باشم-
 .نگار از اتاق بیرون رفت و با لیوان ابی برگشت. بالحبار جرعه از اب را نوشیدم
 !بهتری+
 .چشم های به معنای *خوبم* به روی هم فشردم
 .به چیزی فکر نکن+
 .به سمت کمد رفتم. روی شانه پا ایستادم و دست هایم را برای پایین اوردن چمدان روی کمد، بلند کردم
دستم که به چمدان رسید، احساس کردم تمام درد های دنیا در وجودم سرازیر شد. از شدتت درد جیغ دلخراشی کشیدم و روی
 .زمین افتادم
 .نگاربا نگرانی به سمتم امد
 چیشد؟+
 .درد امانم را بریده بود، به گریه افتادم
 .وای نگار دستم،اخ دستم-
 .در به شدتت باز شد و هوروش نگران وارد شد. مرا که در این حال دید جلوی پایی ام زانو زد
 :با آهنگی نگران پرسید
 !چیشد عزیزم+
 :میان گریه گفتم
 .دستم.. دستم داره قطع میشه-
 :رو به نگار پرسید
 چرا ابنطور شد؟+
 .تا اومد چمدون رو بیاره پایین جیغ کشید.. فکر کنم همون دست شکسته اش باشه+
 :هوروش پوفی کشید و گفت
 .اخه دختر خوب کسی با دست شکسته چمدون به این سنگین رو میاره پایین+
 :عصبی توپیدم
 .خب چکار کنم شاهکار جنابعالی دیگه-
 .نگاه غمگینش را در چشمهایم دوخت. نگاهم را از او گرفتم  و به زمین دوختم
 .اتل دارم، ا�ن میارم دستت رو ببند+
 .از اتاق خارج شد. از درد به خودم پیچیدم. نگاه پر از دردم را به نگار که هاج و واج به در خیره شده بود، دوختم
 :از درد نالیدم



 !چته تو-
 :به خودش امد
 .ها هیچی.. میگم این هوروش با اون هوروشی که من دوسه ماه پیش دیدم خیلی فرق کرده، مهربون تر شده، پاچه نمیگیره+
 :لگدی به پایش کوبیدم و نالیدم
 .به اون چکار داری بیا من دارم از درد میمیرم-
 .اومدم اومدم که ماندانا هوروش فدات بشن+
 .زیر لب*دیوانه ای*نثارش کردم

 .بعداز اتل گرفB دستم، برخواستم و هرچه وسیله داشتم در چمدان ریختم
 .خب دلناز همه چیز رو جمع کردیم+
 .هوم... چمدون رو بردار برو توی اون یکی اتاق تا منم بیا-
نگار از اتاق خارج شد. نگاه گذرایی به اتاق انداختم تا مطمعن شوم چیزی جا نمانده باشد. روی پاشنه پا چرخیدم خواستم از
 .اتاق خارج بشوم که چیزی زیر تخت توجه ام را جلب کرد
 .به سمت تخت رفتم و خم شدم. عکس اهورا بود، برداشتمش. به صورت در عکسش خیره شدم، آهی کشیدم
نمی دانم باید خوشحال باشم که با امدنت در زندگی م باعث شدی حس واقعی عاشق شدن را تجربه کنم یا اینکه ناراحت باشم از
 .اینکه با امدنت، زندگی م را به نابودی کشوندی
 دلتنگش شدی؟+
با امدن صدای نگهانی هوروش،ترسیده هینی کشیدم. هوروش در چهارچوب در ایستاده بود و نگاه خشمگینش میان من و عکس
 .در دستم در چرخش بود
 .همونقدر که برای تو برادره برای منم هست، حتی بعد از تو. پس این فکرهای پوچ رو از اون ذهن مریضت بنداز بیرون-
 :چشمانش را ریز کرد و گفت
 برادرته که اینجوری به عکسش زل زدی؟+
 .عصبی بازدمم را بیرون فرستادم.حتی حا� هم که با او صنمی ندارم دست از گیر دادنش هایش بر نمیدارد
 :پلک هایم را به هم فشردم و گفتم
 .ازش گله دارم..چون باعث نابودی زندگیم شد.. چون نمیبخشمش.. چون یه زندگی ر و ازش طلب دارم-
 :انگشت اشاره ام را مقابل صورتش تکان دادم و با آهنگی خشمگین گفتم
 .اما این رو هم خوب میدونم که تو مجبورش کردی. تو، هم من رو..هم خودت رو..و هم اهورا رو بدبخت کردی-
عکس را در مقابل چشمان متعجبش تکه تکه کردم و به سینه اش کوبیدم. تنه ای به او زدم و خواستم از کنارش بگذرم که مچ دستم
 .را گرفت
 !دلناز+
 .سرم را بر نگرداندم
 :غمگین گفت
 ...تو که میدونستی من از دروغ بیزارم پس چرا اون تلفن رو +
 :میان حرفش پریدم
من هیج وقت بهت دروغ نگفتم هوروش، من فقط چیزی درباره اون گوشی نگفتم. من بعد از فوت بابام دیگه سراغ اون گوشی-
 .نرفته بودم
 :و عصبی غریدم



اما تو تو چی؟ دروغ پشت دروغ.. خیانت پشت خیانت.. چپ میرفتی میزدی تو سرم.. راست میرفتی تحقیرم میکردی.. حتی-
میخواسB به خاطر تو من رو بکشن؛ اما باز هم  دم نزدم، ازت توضیح نخواستم، خودخوری کردم فقط به خاطر اینکه کنارت بمونم.
 .با اینکه این همه آزارم دادی؛ اما بازم  کنارت موندم
 .درسته مقصر تو نیستی، مقصر خود منم که زود ادما برام مهم میشن
با غیض نگاهم را ازش گرفتم و دستم را از حصار دستانش بیرون کشیدم.از اتاق که خارج شدم نفس حبس شده ام را بیرون
 .فرستادم. نگار به سمتم آمد
 !باز دعواتون شد+
 .چیز مهمی نیست-
 :نگار آرام لب زد
 !مگه نمیگی عاشقشی پس این حرف ها چی بود که زدی، با خاک بکسانش کردی تو که+
 :نالیدم
 نمی دونم کنترل زبونم دست دلم نیست-
 :اشاره ای به سرم کردم و گفتم
 .دست اینه-
 :حینی که به سمت اتاق خواب میرفتم زیر لب گفتم
 .اخرش دیونه میشم-
 .هر دو وارد اتاق شدیم؛ اما با دیدن اتاق زبان مان بد آمد وچشمان مان حجم گرفت
 :نگار ناباور گفت
 دلناز این عکسای توهه؟+
 :درحالی که نمیتواستم چشم از عکس های روی دیوار بگیرم گفتم
 !توهم چیزی رو میبنی که من میبنم-
 !تویی دیگه. کی اینارو گرفتی+
 .نزدیک تر رفتم و دستی به یکی از قاب عکسی که چهره من و هوروش در آن خود نمایی میکرد کشیدم
 :زمزمه کردم
 .فکر نمیکردم اینقدر قشنگ شده باشن-
 :نگار نزدیکم آمد و گفت
 کی وقت کردی رفتی اینارو گرفتین؟+
 .دور روز قبل از اون روز کذایی-
 :نگار حینی که با ذوق به تک تک عکس ها خیره شده بود گفت
 .چقدر به هم میاید-
با این حرفش، در دلم قند آب شد؛ اما چه فایده حا� که ندارمش. دیگر نیازی نبود عکس های من در خانه کسی باشد که به او
 :محرم نیستم، رو به نگار گفتم
 .همش رو جمع کن نگار، اینارم میبریم-
 چرا؟+
 .چرا نداره، همین که گفتم همش رو جمع کن-
تمام وسایل این اتاق را هم جمع کردیم. در اخر یکی از پیراهن های هوروش را از سر رگال بیرون کشیدم و روی بقیه لباس هایم
 .انداختم



 .نگار خندید و سری تکان داد
 .از دست تو+
 .نگار چمدان هارا از اتاق خارج کرد و دوباره برای برداشB عکس ها به اتاق برگشت
 :با آهنگی مضطرب گفت
 .مطمعنی هوروش میزاره اینارو ببیریم؟ من خیلی میترسم مثل برج زهر مار اون بیرون نشسته+
 .تو کاریت نباشه برو-
 .نگار به سختی قاب را برداشت و من بعد از برداشB قاب بزرگ تر از اتاق بیرون زدیم
 .همانطور که حدس زده بودیم با عکس العمل شدید هوروش روبرو شدیم
 صبر کن ببینم! گفته بودی اومدی وسایNت رو ببری؟+
 :خونسرد جواب دادم
 .خب حا� هم فقط وسایNم رو بردم-
 :به عکس ها اشاره کرد وبا آهنگی غضبناک گفت
 .حق نداری اینا رو از خونه من بیرون ببری+
 :حق به جانب گفتم
 دلیلی نمیبینم عکس های من توی خونه یه مرد غریبه باشه-
 :متعجب گفت
 !من غریبه ام+
 :با آهنگی سرد گفتم
 .تو زمانی شوهر من بودی؛ ولی حا� یه غریبه آشنایی و به من نامحرم، پس دلیلی نداره عکسای من توی خونه تو باشه-
 :و بدون توجه به هوروش، رو به نگار گفتم
 .بریم-
 .کیف م را روی شانه م جابه جا کردم که چیزی یادم آمد
 .زیپ کیف را باز کردم وسند را بیرون کشیدم
 :سمت هوروش گرفتم وگفتم
 .به کار من نمیاد، هر وقت خواستی بگو بیام بزنم به نام خودتت-

 .سند را در دستش گذاشتم و از مقابل چشم های پر از خشم ش، خانه را ترک  کردیم
در راه بازگشت، به عکس خودم و هوروش، درحالی چشم های مان را بسته بودیم وپیشانی یمان را به هم چسپانده بودیم، خیره
 .شدم
 .با صدای نگار به خودم آمدم
 چیزی گفتی؟-
 :مادامی که نگاهش به روبرویش بود گفت
 !میگم چرا حست رو بهش نمیگی! چرا داری خودتت رو اذیت میکنی+
 .آهی کشیدم و نگاهم را به روبرویم سوق کردم
 !برم به کسی که هنوز فکر میکنه عاشق برادرشم بگم چی؟ بگم عاشقتم-
 :حینی که دنده را جابه جا میکرد گفت
 .خب عشقت رو بهش ثابت کن+



 !عشقم رو هم ثابت کردم، فکر مریضش رو چیکارکنم-
 ...اخرش که چی؟خودتت رو داغون کردی. یا برو  اب پاکی رو بریز رو دستش یا اینکه فراموشش+
 :حرفش را قطع کردم و گفتم
 .نه.. فراموش نه-
 .نگار دیگر حرفی نزد و حواسش را به رانندگی اش داد
نه میتوانستم حسم را اعتراف کنم و نه میتوانستم فراموشش کنم. با همه بدی هایش نمی دانم چرا روز به روز این حس در وجودم
 .دارد ریشه دار میشود. نمی دانم تا کی این بخت بد میخواهد با من یار باشد
 نگار آموزشگاه کنکور.. تا چند روز قبل از عید بازن؟-
 :خوشحال گفت
 ..نگو که میخوایی+
 :سری جنباندم
 .اره میخوام آرزوی پدرم رو براورده کنم-
 :لبخند تحسین آمیزی زد و زیر لب گفت
 .کار خوبی میکنی+
 .بعد از کارهای ثبت نام مان و گرفB کتاب های کنکور، راهی خانه شدیم
 .به پشت در بزرگ حیاط که رسیدیم، نگار بوقی زد و بعد از چند دقیقه کرمعلی در را باز کرد
با کمک کرمعلی تمام وسایل ها را به اتاقم بردیم. اینبار شانس با من بار بودو بابا رضا خانه نبودوگرنه اگر دست مرا در این
 .وضعیت میدید مطمعناً بار دیگر هوروش را سرزنش میکرد
قاب ها را در کمد پشت لباس هایم جا دادم و یک ملحفه سفید رویشان کشیدم. پیراهنی که از هوروش اوردم بودم را از روی
 .وسایل هایم برداشتم و بوییدم
با بوییدن پیراهنش، تمام بوی تنش در وجودم رخنه کرد؛ این بو برای من حکم مسکنی را داشت که هنگام درد بر بدنم تزریق میشد
 .و باعث تسکین دردم میشد
 .دلناز خانوم خواهشا این پیراهن بازی رو بزار کنار، دیگه باید جدی بشینم پای این کتاب ها.. فرصتی هم نداریم+
 .به تکان دادن سر اکتفا کردم
 .خیلی خب من میرم توهم استراحتی کن، بعدش پاشو طبق این برنامه ریزی شروع کن+
 .خندیدم
 .چشم خانوم معلم-
 .چشمت روشن. من رفتم دیگه+

 .هم دیگر را بوسیدیم و بعد از همراهی کردن نگار، سرم را روی بالشت نگذاشته به دنیای به خبری فرو رفتم
 .هوروش
 .به صندلی چرخ دارم تکیه دادم و آهی کشیدم
 .مازیار زیر لب*نچ نچی کرد
 اه چته هی آه میکشی؟+
 .هیچی همه چیز گل بلبه این آه کشیدنمم به خاطر سوز معدمه-
به جای اینکه اینجا بشینی هی دم باز دم کنی بلند شو فکری کن.از صبح که میایی شرکت مثل برج زهر مار میشینی روی این+
 ..صندلی کسی جرعت نمیکنه باهات حرف بزنه



 :دستی روی هوا تکان داد و ادامه داد
 ..وضعیت خونه زندگیت هم که مشخصه+
 :خسته حال گفتم
 !دیگه چیکار باید کنم! مگه نرفتم ازش خواهش کردم که برگرده.. مگه از بابام کتک نخوردم..برم به پاش بیوفتم التماسش کنم-
 .التماس نکن، ترک کن. هوروش بخدا دلناز دوست داره اگر بفهمه میخواهی ترک کنی جونشم برات میده+
 :پوزخندی زدم
 ..وقتی تو روزای سخت کنارم نباشه-
 :میان حرف ام پرید وگفت
چرت نگو هوروش، خودتت خوب میدونی دلناز تو روزای سختت هم کنارت بوده، تو نتونستی نگهش داری.حا� هم میگه اگر+
 .دوباره برگردم همین آشه همین کاسه
 :با عجز گفتم
 ..تو که خوب میدونی نمیتونم-
 :جدی گفت
 .نمیتونم و ال و بله نداره؛ اگر نمیخوایی از دستش بدی یاعلی بگو+
 .انگشتانم را به هم قفل کردم و روی هم گذاشتم و تکیه گاه چانه م کردم
مازیار زبونت خیلی راحت میگه. آدمی که غرق شده دیگه هرچی دست و پا هم بزنه نمیتونه خودش رو نجات بده، من توی مواد-
 .غرق شدم، این کوفتیاا با خونم عجین شده ان
 :تکیه اش را مبل داد ودستش را با�ی مبل گذاشت
 میفهمم راحت نیست، ترک کردن صدبرابر درد آورتر درد خماریه؛ ولی اخرش که چی؟ تا کی قرار خودتت رو با اینا آروم کنی؟+
 .اخرشم مثل اولش مشخصه-
 :عصبی خودکار در دستش را روی میز پرت کرد و گفت
 !د لعنتی داری سر جون خودتت با کی لج میکنی+
 :خونسرد از پشت میز برخواستم و حینی که به سمت در خروجی. میرفتم گفتم
 .جون خودمه..اصN مهم نیست-
 :فریاد زد
 ..دیوانه خود+
در را که بستم دیگر صدایی نشنیدم. حرف هایش را قبول داشتم؛ اما من نمیتوانستم. همیشه ای کاش میکردم که ای کاش اراده
 .ای داشتم تا خودم را از بند اسارت این لعنتی رها میکردم

 *دلناز*
بار دیگر صدای اعتراض مامان بلند شد. با عجله اخرین تست را هم زدم و نگاه گذرایی به خود در آیینه انداختم، نیازی به تمدید
 .آرایشم نبود. به سمت در رفتم همین که خواستم دستگیره را پایین بکشم در باز شدو  با چهره پر از حرص مامان رو برو شدم
 :با آهنگی سرزنش آلود گفت
 .این چشم های خوشگل رو کور کردی از بس سرت توی اون کتاب هاست. بریم ا�ن سال تحویل میشها +
 :خندیدم
 .چشم چشم بریم-
 .همراه هم به سمت سالن رفتم. بابا رضا جلوی کنسول ایستاده بود و درحال مرتب کردن موهایش بود



 :بابا با مهربانی گفت
 !بNخره دردونه باباش رضایت دادن+
 :دست هایم را به هم قفل کردم و با ناز گفتم
 .ببخشید بابا جون، داشتم تست میزدم. حا� بریم-
 .نگاهش را از آیینه گرفت و نگاهی به سر تا پایم انداخت
 :تحسین آمیز گفت
 .چقد خوشگل شده دختر بابا+
 .نگاهی به سرتا پایم انداختم. کت و شلوار یاسی رنگی که به انتخاب مامان گرفته بودم را پوشیده بودم
 :با لبخندی گفتم
 .مرسی بابا جونم. انتخاب مامانه-
 .بله میدونم خانومم خوش سلیقه اس+
و به خودش اشاره ای کرد. مامان نیشگونی از بازوی بابا گرفت. بابا خندید و بوسه ای روی گونه مامان کاشت. لپ هایش گل
 .انداخت و زیر لب*زشته* گفت
 !بریم-
 :مامان از اغوش بابا بیرون آمد و با عجله گفت
 .بریم.. بریم+
هر سه از خانه بیرون زدبم. در این ده روز خودم را غرق کتاب هایم کردم؛اما فایده ای نداشت ذهنم یکجا بند نبود و هر روز بیش
از روز قبل با دیدن عکس هایش قلبم به لرزه در می آمد. نگار میگفت* این جور که تو داری پیش میری امیدی به قبول شدنت
 *نیست
آهی کشیدم و به خیابان خیره شدم. خیابان پر بود از آدم های رنگاوارنگ، که بعضی هایشان با خنده در حال خرید بودن..بعضی
هایشان با عجله داشB به خانه یا جای دیگری میرفB که لحظه تحویل سال در کنار عزیزانشان باشند و بعضی های دیگر هم بی
Bخیال در خیابان های سرد تهران قدم میزدن؛ انگار که هیچ منتظری نداش. 
 .با توقف ماشین به خودم آمدم
 :آهسته گفتم
 !رسیدیم-
 :مامان گفت
 .اره عزیزم، پیاده شو+
 .از ماشین پیاده شدم. به نمای عمارت روبه رویم خیره شدم، همانطور که مامان برایم از تعریف کرده بود.. زیبا و دلنشین
 :زمزمه وار لب زدم
 .همونجوره که گفتی، شبیه تو قصه هاست-
 :مامان با آهنگی خوشحال گفت
 .حا� بریم تو همگی منتظرمونن، فردا میبرمت باغ رو نشونت میدم+
 ابروهایم با� پرید، مگه قرار نیست که برگردیم؟
 :سوالم را به زبان آوردم
 مامان مگه قرار نیست برگردیم؟-
 ..نه قربونت برم، همیشه سال نو خانوم جون بچهاش رو دور هم جمع میکنه+
 .میان حرفش پریدم



 .مامان خواهش میکنم، من نمیتونم شب رو بمونم  کلی درس دارم-
 .نگاه مستصلش را به بابا دوخت
 :بابا دست هایش را پشت کمرمان گذاشت و گفت
 .حا� بریم تو بعدا خودم میرسونمت خونه+
از این حرفش، خنده ای روی لب هایم نشست و وارد عمارت شدیم. برخNف انتظارم تمام وجودم را استرس گرفت. اولین بار بود با
 .خانواده مامان روبرو میشدم و هیچ شناختی هم نسبت به آنها نداشتم
 :رو به مامان نجوا گونه گفتم
 چیزی هم در مورد من و هوروش میدونن؟-
 .نه فقط خانم جون میدونه+
 .نفسی از روی آسودگی کشیدم
وارد سالن پذیرایی شدیم. همگی به احترام ما برخواسB. مامان قربان صدقه همه آنها می رفت روی همه شان را بوسید. تمام نگاه
 .ها به طرف من چرخید. مامان به طرفم آمد و دستم را گرفت
 .اینم دختر قشنگم، دلناز+
به روی همگی سNم کردم و آنها جوابم را با خوشرویی دادن. کنار مامان نشستم، آدم های خاکی بودن؛ اما من هنوز رویم باز
 .نشده بود و استرسم همراه م بود
 .سنگینی نگاهی را احساس کردم، سر بلند کردم؛ اما متوجه چیزی نشدم
 :مستخدم عمارت به سالن آمد و کفت
 .خانم بزرگ اومدن+
 .بار دیگر همگی از جایشان برخواسB. دست های مامان را در دستم گرفتم
 .چیه دخترم! چرا دستات داره میلرزه+
 :آهسته گفتم
 .نمیدونم استرس دارم-
 :خندید و گفت
 .میدونم حتما به خاطر خانوم جونمه. ا�ن میگی یه پیرزن بداخNق اخموهه که نمیشه با یه من عسل هم خوردش+
 .به تصور مامان خندیدم
 .خوش اومدید خانوم+
با صدای خدمتکار چشم به در ورودی سالن دوختم. با ورود یک خانم خیلی شیک پوش با چهره ای خیلی مهربان، مامان با
 .گفB*الهی دورت بگردم* به طرفش رفت و همدیگر را سخت در اغوش فشردن
 .اما با دیدن شخص دیگری پشت خانم بزرگ وارد شد، چشم هایم حجم گرفت
 :لب زدم
 .هوروش-
 .بار دیگر آن نگاه سنگین را روی خودم احساس کردم
 :در دل گفتم
 اون اینجا چیکار میکنه ؟-
 :به خودم جواب دادم
 .همون کاری که تو میکنی-
در دلم خندیدم. خوشحال بودم که او هم بود؛ انگار دیگر احساس غریبگی نمیکردم. ولی به روی خودم نیاوردم که از آمدنش



 .خوشحال هستم
 .خانم بزرگ با آن عصای قدیمیش به سمتم آمد
 .روبرویم ایستاد
 .سNم خانم بزرگ، امیدوارم حالتون خوب باشه. پیشاپیش سال نو هم بهتون تبریک میگم-
 :خنده دلنشینی کرد وبا آهنگی محبت آمیز گفت
 ..سNم به روی ماهت. سال نو توهم مبارک باشه دختر زیبا+
 :و نگاه کلی به سر تا پایم انداخت وگفت
 .خانم تر و با وقار تر چیزی هستی که شنیده بودم+
 :با لبخندی گفتم
 .نظر لطف شماست-

 :نگاه کوتاهی به هوروش انداخت و رو به همگی گفت
 .خوش اومدین بچهای من. دلناز عضو جدید خونواده ماست و از این به بعد هیچ تفاوتی با نوه های عزیز خودم نداره+
 .لبخند پر از بغضی زدم. ترحمی نه در کNمش نه در نگاهش ندیدم
 .سایتون از روی سر بچهاتون کم نشه-
 :با مهربانی گفت
 .خوش اومدی دخترم+
 .ممنونم-
خانم بزرگ با�تر از مجلس روی صندلی قدیمی؛ اما سلطنتیش نشست. خانم بزرگ دو پسر داشت و یک دختر، که مامان نسرین
 .میشد. حا� میفهمم که این مهربانی مامان، از چه کسی برایش به ارث رسیده بود
به پسر هایش خیره شدم، تقریبا هم سن و سال بابا رضا بودن. از طرز برخوردشان میتوانست حدس زد که زیر دست چه مادری
 .بزرگ شده اند
 .هوروش جان چقدر دیگه تا تحویل سال مونده+
 .با صدای خانم بزرگ، نگاهم هم را از پسر هایش گرفتم و به هوروش چشم دوختم
 .حدودا ۴۵ دقیقه دیگه+
 .نگاه کوتاهی به هوروش که داشت با یکی از دخترای جمع صحبت میکرد، انداختم
حس حسادتت در وجودم هر لحظه شعله تر میشد. نمی دانم چرا هنوز هم فکر میکنم که او فقط به من تعلق دارد. نمیخواهم کسی
 .نزدیکش بنشیند و خنده اش را ببیند
 .دلناز جان بیا اینجا دخترم+
هوروش نگاهی به من و سپس به خانم بزرگ انداخت.برخواستم و خیلی مودبانه به سمت خانم بزرگ رفتم. به در خواست خودش
 .کنارش نشستم
 :زمزمه وار گفت
 .دیدم چطور با حسرت بهش خیره شدی+
 .خجالت زده سرم را پایین انداختم
 دوستش داری؟+
 !حا� چه بگویم! بگویم دوستش دارم؛ ولی میترسم کنارش باشم
 :با صدایش مهربانش گفت



 !پس دوستش داری+
 :زیر لب گفتم
 ..فراتر از دوست داشتنه؛ اما
 .دوستش داری؛ اما تا ترک نکرده نمیتونی باهاش زندگی کنی+
 :با آهنگی متعجب گفتم
 .شما اینارو از کجا میدونین! مامان چیزی بهتون گفته-
 :نگاهی به مامان که داشت با زن داداش هایش صحبت می کرد، انداخت و گفت
 .نسرین هیچ وقت مشکNت خودش و بچه هاش رو به کسی نمیگه حتی منکه مادرشم+
 ..پس کی-
 .یه لحظه اجازه بده دخترم+
 :با آهنگی عصبی گفت
 !نادر چرا نادیا رو نمیبینم+
 :اقا نادر گفت
 .مادر، نادیا با دوستاش رفB شمال+
 :عصبی تر از قبل گفت
 .چرا این دختر هیچ وقت توی جمع خونوادگی ما نیست+
 :همسر اقا نادر جواب داد
 !مادر، جوون دیگه+
+Bشما لوسش کردین، مگه بادیا و رز جوون نیس. 
 :اقا نادر گفت
 .چشم دیگه تکرار نمیشه+
 :خانم بزرگ زیر لب گفت
 .خواهیم دید+

 .همگی به دور سفره هفت سین گرد آمدیم. هوروش به عمد یا غیر ازعمد کنارم نشست. کمی در جایم تکان خوردم
 :صدای پوزخند تلخش را شنیدم. زمزمه وار طوری که دیگران متوجه نشوند، در گوشم غرید
 !میگم ایرادی که نامحرم اون موهای �مصبت رو ببینه+
 .نگاهم چشم های پراز خشمش را پایید. لبخند محوی روی لب هایم نشست، پس هنوز هم رویم تعصب داشت
 .با تعجب سری تکاند
 :زیر لب گفتم
 .هیچی، دعات رو بخون-
نگاهی به خودم در آیینه هفت سین انداختم و آه سینه سوزی کشیدم.کمتر از چند دقیقه دیگر برای تحویل سال باقی نمانده است.
تمام این سیصدو شصت پنج روز در یک ثانیه از خاطرم گذشت...به تک تک روز ها، ساعت ها و شاید دقیقه هایش که فکر میکنم
قلبم تیر می کشد. ناشکری نمیکنم لحظه هات خوب هم داشتم؛ اما آنقدر کم که دوامی نداشتند و �به �ی این همه درد گم شده
 ..بودند
هر سال خدا را شکر می کردم که همه عزیزانم در کنارم هستند؛ هرسال پدرم این لحظه برایم مقلب القلوب میخواند؛ اما حا� جایی
خالیش قلبم را می سوزاند.. اهورا بود؛ اما او هم حا� در غربت در تنهای خود اسیر شده بود. هوروشی نبود؛ اما حا� او



 .هست،ولی دیگر مال من نیست
باصدای شلیک توپ از رادیو، نگاه نمنانکم را از آیینه گرفتم. لبخندی زدم تا کسی غم را از چشم هایم نبیند. همه به هم عید را
تبریک میگفB و برای هم صد سال به این سال ها میخواستند.در دلم هزار بار آرزو کردم که کسی برایم سالی مانند این سال
 .نحس را نخواهد
 :هوروش رو به من گفت
 .عیدتت مبارک، صد سال به این سال ها+
 :با آهنگی محزون گفتم
 .همیشه اول از طرف مقابلت بپرس سالت رو چجوری گذرونی بعد براش همچین سالی رو ارزو کن-
لبخندش محو شد. سال نو را به همه تبریک گفتم.برخواستم مامان و بابا را بوسیدم و بابت تمام زحماتشان تشکر کردم و با
 .گفB*ببخشیدی* جمع خوانوادگی شان را ترک کردم و به سمت حیاط رفتم
روی سکوی حوض ابی رنگ وسط عمارت نشستم. با نگاهم تک تک گل و گلدون های دور حوض و حیاط را گشت زدم. چشم هایم
 .را بستم، نفس عمیقی کشبدم و تلفیقی از تمام بو ها را به ریه هایم رساندم
دستم را در اب سرد حوض فرو بردم. سردیش تا مغز استخوانم رسوخ کرد. دستی زیر اب زدم و روی گل ها پاشیدم. نگاه م را به
آسمان سیاه شب دوختم. ماه مانند یک گوی نورانی همه جا را روشن کرده بود و ستاره های کوچک در اطراف آن سوسو
 .می کردند
 .امشب در میان این همه شلوغی، تنها تر از همیشه هستم
 :زمزمه کردم
خدایا خودتت بیشتر از هر کسی میدونی چه روزای سختی داشتم.. روزایی که تمام عزیزام رو از دست دادم، روزایی که دیگه از-
همه چیز و همه کس خسته بودم؛ اما تو دستم رو گرفتی و نزاشتی زمین بخورم، حا� هم ازت میخوام هوام رو داشته باشی..
 .کمکم کنی قوی تر از قبل بشم.. کمکم کنی نشکنم
 :گلبرگ شمعدونی را �س کردن و زیر لب گفتم
ازت یه چیز دیگه ام میخوام! میخوام دست هوروش من رو هم بگیری و بلندش کنی، نجاتش بدی از لجن زار زندگیش.ا�ن بیشتر-
 .از هروقتی به تو اختیاح داره، خدایا فقط تو میتونی دل غم دارش رو آروم کنی. خدایا من که کنارش نیستم، مییسپرمش به خودتت
 .هوا خیلی خوب شده +
 .با آمدن صدای شخصی از پشت سرم فورا با سر انگشتانم اشک روی صورتم را پاک کردم و برخواستم
اقا روما، برادر زاده مامان که درحالی دوتا دست هایش را در جیب شلوارش فرو برده بود، با نگاهی موشکافانه به من خیره شده
 .بود
 .ببخشید نمیخواستم خلوتت رو بهم بزنم+
 :سری تکان دادم و گفتم
 .نه.. نه مهم نیست، خودمم میخواستم بیام تو-
 .خواستم از کنارش بگذرم که با سوالی که پرسید در جایی ام میخکوب شدم
 اونم همینقدر که تو دوستش داری، دوستت داره؟ +
 :مطمعن بودم حرفایم را شنیده است.با آهنگی عصبی گفتم
 .فالگوش وایستادن کار خوبی نیست اقای محترم-
 :هنوز قدمی برنداشته بودم که گفت
 ..عشقت رو به پایی ادم بی لیاقتی مث اون نریز+
 .متعجب تای ابرویم با� پرید



 :برگشتم، در چشم هایم خیره شد و ادامه داد
 .واقعا حیف تو نیست+
 :با تندی گفتم
 !متوجه نمیشم چی میگی-
 :قدمی نزدیک آمد وگفت
چرا خیلی خوب هم متوجه ای؛ اما همونطور که توی این مدتت چشم گوشت رو روی همه چی بستی حا� هم سعی درانکار همه+
 .چیز داری
 :با صراحت ادامه داد
منظورم هوروشه.. برای خودتت میگم، تو زندگیت رو کنارش باختی دیگه اجازه نده قلبت رو به پای اون ببازی، اون لیاقت تو رو+
 .نداره
 این چرت و پرتا چیه میگی؟-
 :خندید و گفت
 .من دوست صمیمی اهورا هستم+
 !دیگر راهی برای انکار نداشتم. حا� باید چه میگفتم
 :حق به جانب گفتم
 .زندگی خودمه به کسی مربوط نیست-
 :با همان لبخندش گفت
 ..همونطور که اهورا گفته بود+
-Bاهورا برای من خیلی وقته تموم شده، سعی نکن با اهورا اهورا گف... 
 .میان حرفم کارتی مقابلم گرفت
 .من روانکاوم اینم کارتم +
 .ممنون من نیازی به روان کاو ندارم-
 ..اوه..اوه سوتفاهم نشه. تو هر زمینه ای که بخواین میتونم کمکتون کنم درسی.. دانشگاه+
 :بN اجبار کارت را گرفتم و زیر لب گفتم
 .مطمعنا نیازم نمیشه-

در زیر نگاه سنگیش به سمت عمارت رفتم. حرصی در بزرگ عمارت را محکم بستم. به در تکیه دادم و دست ام را روی سینه ام که
 .با هر نفس نفس زدنم با� و پایین میشد، گذاشتم
 .اون مرتیکه چی در گوشت زر زر میکرد+
 :از ترس جیغ خفیفی کشیدم. با خشم رویم را برگردانم و در چشمان کنجکاوو خشمگین هوروش خیره شدم
 .فکر نکنم به تو مربوط باشه-
 :عصبی جلوتر آمد
 .هرچیزی که به تو ربط داشته باشه به منم مربوطه+
 :تیکه م را از در گرفتم و با تندی گفتم
 !چیه نکنه حا� که دوست اهوراست میخوای بری اینم گروگان بگیری تا یوقت به من نزدیک نشه-
 :غرید
 !بهت میگم اون بیرون چی داشت بهت میگفت+



 :با آهنگی تند؛ اما زمزمه وار گفتم
 .هیچی، چی میخواد بگه! گفت اگر توی درسام کمک خواستم، اون میتونه کمکم کنه،همین-
 .غلط کرده مرتیکه هیز+
 :انگشت اشاره م رامقابلش تکان دادم
 .در مورد دیگران درست صحبت کن -
 .هیزه دیگه، یک ساعته با اون نگاش داشت قورتت میداد+
 :پوفی کرد و دستی زیر موهایم زد و گفت
 .البته اون گناهی نداره، اینجور که تو موهات رو پریشون کردی هرکس دیگه ای هم بود میخت میشد+
 .درست صحبت کن هوروش. من با اجازه بابا رضا رو سریم رو در آوردم-
 ..همین ا�ن میری رو سریت رو سرت میکنی، وگرنه+
 حرفش را قطع کردم و با آهنگی کنایه آمیز گفتم؛
 .بله میدونم از آدم روانی همه کاری بر میاد-
 .از کنارش گذشتم و مستقیما به سمت بابا رضا رفتم
 :کنارش نشستم و زیر گوشش زمزمه وار گفتم
 !بابا جون من میخوام برگردم خونه-
 با تعجب پرسید؛
 .حا�؟ بزار شامت رو که خوردی میبرمت+
 با سماجت گفتم؛
 .میخوام ا�ن برم-
 :سری تکان داد
 !حتما به خاطر هوروشه+
 .سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم
بابا برخواست و من هم به تابعیت از او برخواستم  که توجه همه به ما جلب شد.مامان نسرین که در حال صحبت کردن با زن
 :داداشش بود، حرفش را قطع کرد و سوالی به ما نگاه کرد
 کجا رضا؟+
 .میرم دلناز رو برسونم خونه بر میگردم+
 :صدای اعتراض آمیز خانم بزرگ بلند شد
 این وقت شب! شام نخورده؟+
 :بابا رضا گفت
 .دلناز اینجور میخواد+
 :خانم بزرگ رو به من گفت
 !چرا دلناز جان؟ حتما در کنار ما بهت خوش نگذشته+
 :فوری گفتم
نه نه خانم بزرگ. باعث افتخارم بود با شما و خونوادتون آشنا شدم؛ اما من چند ماه دیگه کنکور دارم یک دقیقه هم برام یک دقیقه-
 .هست. اگر اجازه بدین از حضورتون مرخص بشم
 :خانم بزرگ با استیصال گفت
 .خیلی خب مادر. هر جور خودتت دوست داری+



 :و رو به بابا گفت
 .شما بشین اقا رضا، به روما میگم سر راهش که میخواد بره خواهرم رو بیاره، دلناز هم برسونه خونه +
 .همان لحظه روما درحالی که داشت موهایش مرتب میکرد،وارد سالن شد
 :کنجکاو پرسید
 !کی رو باید برسونم +

دیگر از این بدتر نمیشد. نگاه مضطربم را از روما گرفتم و به بابا رضا دوختم. مانند بچه ها دست های بابا رضا را کشیدم و با
 .نگاه ام از او خواستم قبول نکند
 :هوروش برخواست و درحالی که سعی در پنهان کردن عصبانیت خودش داشت رو به خانم بزرگ گفت
 .نیازی نیست خانم جون. خودم خونه کار دارم باید برم یه پرونده ای رو بردارم+
 .خانم بزرگ چشم هایش را ریز کرد و با لبخند سری تکان داد
 .خیلی خب. دلناز جان همراه هوروش برو+
نیم نگاهی به هوروش انداختم. بودن با هوروش صد پله بهتر بود تا بودن با آدم غریبه ای که هنوز یکساعت نمیشود که
 .میشناسمش
 .چشمی* زیر لب گفتم. به سمتش رفتم و آرام گونه هایش را بوسیدم*
 :زیر گوشم زمزمه کرد
 .از قصد نزاشتم رضا ببرتت+
 .با این حرفش گیج منگ نگاهش کردم
 :با لبخندی گفت
 !مگه دلت براش تنگ نشده+
 :لبخندی روی لب هایم نشاندن و زمزمه کردم
 .خیلی خوبید شما-
 .چون خودتت خوبی دخترم. برو عزیزم دیرت نشه+
 .از همگی خداحفظی کردم. مامان و بابا همراهی ام کردم
 :مامان با دلواپسی گفت
 !مطمعنی شب تنهایی نمیترسی+
 :لبخند اطمینان بخشی زدم
 .نه قربونت برم، کرمعلی و زنش هستش دیگه-
 :بابا گفت
ببخش باباجان نتونستم خودم ببرمت و مجبور شدم بسپرمت به این گرگ. نمیتونستمم اینجا پسر خودم رو رد کنم و اجازه بدم با+
 .کسی دیگه ای بری
 :بالحنی آرام گفتم
 .درک میکنم بابا جان. شما نمیخواد فکرش باشین-
 .هر دو را بوسیدم وبعداز خداحافظی با آنها سوار بر ماشین کوپه هوروش شدم
 !بریم+
 سری به نشانه مثبت تکاندم



در مسیر هر دو مسکوت به روبرو خیره شده بودیم و فقط صدای موسیقی کNسیکی که در ماشین پخش میشد این سکوت را
 .میشکست
 :به نیم رخ صورتش خیره شدم، متوجه ام شد
 چیزی شده؟+
 :آرام لب زدم
 !میشه منو ببری یه جا+
 :ابروهایش با� پرید
 کجا؟+
 :زمرمه کردم
 .بهشت زهرا-
 !این وقت شب+
 :رویم را برگردانم و به روبرویم زل زدم
 .خیلی وقته به بابا و مامانم سر نزدم-
 .دنده را جا به جا کرد و زیر لب*خیلی خبی* گفت
 .شهر خلوت بود. کناری نگه داشت و پیاده شد. بعد از چند دقیقه با یک شیشه گNب و یک دسته گل برگشت
 .گNب و دسته گل را دستم داد
 .ممنون-
 :با خوش رویی جواب داد
 .خواهش میکنم+
راه افتاد و بعد از گذشت نیم ساعت رسیدیم. ماشین را پارک کرد و پیاده شدیم. نگاهی به اطراف انداختم، تاریکی مطلق همه جا
را فرا گرفته بود و به جز صدای هو هوی جغدها دیگر صدایی به گوش نمیرسید. لحظه ای ترسیدم؛  ولی از عطش دلتنگی، ترس
 .برایم بی معنی بود.خیلی وقت می شد به دیدن عزیزانم نیامده بودم
 . پایین پای شان نشستم و در بطری گNب را باز کردم و همه را روی مزارشان خالی کردم و دستی روی سنگ مزارکشیدم
 .هوروش روی زانو هایش نشست و با سر انگشتانش ضربه کوچیکی روی قبر زد و زیر لب مشغول خواندندفاتحه شد
 :در حالی که گل ها را پرپر میکردم لب زد
 ...سNم مامان و بابای قشنگم.. عیدتون مبارک عزیزای من.خیلی دلم براتون تنگ شده بود-
 .ببخشید این مدتت حالم مساعد نبود؛ البته میدونم خودتون همه چیز رو میدونین
 :به اسم پدرم خیره شدم، قطره اشکی روی صورتم چکید
بابا جونم دلم خیلی پره.. بی قرارم.. جای خالیتون با هیچی پر نمیشه، کجایین؟ بابا جونم قربون دستات برم، مامانم الهی دورت-
 .بگردم
 .هق هق ام سکوت مرگ بار قبرستان را شکست
ازتون دورم.. داغ دلم هیچ وقت کهنه نشد. بابای عزیزم پرواز تو کمر دخترت رو شکست، همه وجودم شکست.کاش یکی میومد-
میگفت رفتنت فقط یه شایعه بوده. دخترت از غمت پیر تر شد، امشب داغ نبودنتون توی سینه ام شعله ور شد، امشب درمونده تر
 .شدم. امشب شما باید توی خونه باشین کنار هم، دور سفره هفت سین؛ اما افسوس که نیستین
 .دستی روی شانه ام نشست
 .نگاه گریانم را به هوروش دوختم.چشمانش خیس بود، دل اوهم پر از درد بود؛ اما او جوری دیگر خودش را آرام میکرد



 .بلند شو قربونت برم، حیف این چشمات نیست که ببارن. اونا جاشون خیلی بهتر از جای من توعه+
 :میان گریه لب زدم
 چرا اینطوری شد؟-
 :متعجب پرسید
 چی چطور شد؟+
 :با هق هق گفتم
چرا فقط باید زندگی ما سه تا اینطور بشه؟ چرا باید فقط ما سه تا باید حسرت یه زندگی آروم داشته باشی؟ چرا امشب نباید-
 بابام کنار باشم؟
 نفسش را بیرون فرستاد و برخواست. در حالی که پشتش به من بود به یک نقطه خیره شد
 .همه چیز دست سر نوشته+
 :به مزارپدر و مادرم خیره شدم
 .سرنوشت رو ما خودمون تعیین میکنیم-
 .نگاهم را از مزار گرفتم و به هوروش دوختم
 :با آهنگی بغض آلود گفتم
هوروش چرا این کار رو کردی؟ به خاطر چی حاضر شدی چشمت رو روی برادرت ببندی؟ چرا به خاطر گناه نکرده من رو-
 مجازات کردی؟
 .سکوت کرد
 :جیغی کشیدم
 !با توام هوروش! من حقمه بدونم به جرم کدوم کار نکرده مجازات شدم-
 .برگشت، چشم هایش کاسه خون بود
 :لب زد
 !میخوای بدونی+
 .سری تکان دادم
 .کنارم نشست و دست هایش را روی زانو هایش گذاشت
 .چون دوِست داشتم و اهورا این رو میدونست؛ ولی عاشقت شد+
 :با آهنگی پر از خشم گفتم
دروغ میگی هوروش، تو من رو دوست نداشتی. من اون چشم های که اون روز هر لحظه شعله های انتقام درونش زبانه می کشید-
رو یادم نرفته، اون چشم ها..اون نگاه ها.. اون آهنگ صدات که من رو تهدید میکرد یادم نرفته، هیچ کدوم از این ها حال یه ادم
 .عاشق نبود
 .جوابی نداد
 :خواستم یک دستی بزنم
 مگه تو عاشق ماندانا نبودی؟-
 :نگاه کوتاهی به من انداخت و دوباره به روبرویش خیره شد
 *خودتت میگی *بودم+
 :کNفه گفتم
هوروش من رو خر فرض نکن. از چی میترسی که حقیقت رو نمیگی! مگه نمیگی حق با تو بوده.. مگه نمی گی مادر من مقصره..تو-
 ..آدمی نبودی که به راحتی من رو طNق بدی



 .برخواست و پشتش را تکاند. همانطور نشسته سر بلند کردم و منتظر نگاهش کردم
 :با آهنگی خسته گفت
 .خیلی دیر شده وقتشه بریم+
 :صدایش کردم
 !هوروش-
 .ایستاد؛ اما برنگشت
 .شاید این حرف ام رو هم باور نکنی؛ اما دیوونه وار دوستت دارم+
شکه شده با این حرف اش نفس در سینه ام حبس شد.هوروش، هوروش دوران با اون غرور کذایی ش که کوه را پایین می آورد
 .*حا� جلوی چشمانم اعتراف کرد که *دوستم دارد
من باید چه می گفتم؟ می گفتم عاشقتر از آن هستم که بگویم عاشق هستم! لب برچیدم  و او در مقابل چشمان بهت زده ام از
 .قبرستان خارج شد

 .به خودم آمدم و دیدم هوروش نیست و تنها در تاریکی هولناک قبرستان ایستاده ام. پا تند کردم و از قبرستان خارج شدم
هوروش سرش را روی فرمان گذاشته و سخت در حال اندیشیدن بود. در ماشین را که بستم سرش را بلند کرد و در سکوت نگاهم
 .کرد. با دیدن چشمان قرمز نمناکش، دلم گرفت
بدون حرف ماشین را روشن کرد و راه افتاد. در مسیر خانه هر چه با خود کلنجار رفتم نتوانستم چیزی بگویم. از دست خودم
عصبانی بودم؛ اما با بیاد آوردن اینکه هوروش هم مرا دوست دارد ناخودآگاه لبخند دندان نمایی زدم و در دلم هزار بار قربان
 .صدقه اش رفتم؛ اما نمی دانم چرا زبانم برای گفB احساسم نمیچرخید
 .با تکان خوردن شانه هایم به سختی چشمانم را باز کردم و گیج منگ اطراف م را نگاه کردم
 :هوروش با خستگی لب زد
 .رسیدیم+
 :با خواب آلودگی سری تکان دادم
 ممنون-
 .به صندلی عقب برگشتم و کیف م را از صندلی عقب برداشتم. زیر لب *خداحافظی* کردم و پیاده شدم
 .در کیفم به دنبال دسته کلید  می گشتم که با صدای هوروش دست از گشB برداشتم
 !نمیترسی+
 .اگر تو کنارم باشی از هیچ چیزی نمیترسم؛ اما افسوس که نمیشود
 :زمزمه کردم
-Bنه. کرمعلی و زنش هس. 
 .سری جنباند و ماشین را به حرکت در آورد.چشم هایم به دنبالش رفت تا جایی که ماشین ش از مقابل دیدگانم محو شد
در بزرگ حیاط را باز کردم و وارد شدم.یک راست به سمت اتاقم رفتم. بعد از عوض کردن لباس های هایم، موبایلم را برداشتم و
 .پیامی به مضمون*رسیدم* برای بابا ارسال کردم و پیام دیگری برای نگار فرستادم
موبایلم را طبق عادتت زیر بالشتم گذاشتم. امشب حال و حوصله ای برای خواندن درس هایم نداشتم، چشم هایم از خستگی
 .داشB از حدقه بیرون میزدند
 .با افتادن نور روی صورتم ، چشمانم را به هم فشردم و دست هایم را رویشان گذاشتم
 :غرلند کنان گفتم
 .مامان! پرده رو بکش نور توی چشممه-



 .ضربه ای به پایم خورد
 .پاشو ببینم مامانت کجا بود+
 :با صدای نگار، برخواستم و قش قوسی به بدنم دادم. حینی که چشم هایم میپلکاندم با صدایی گرفته ای گفتم
 اول صبحی تو اینجا چیکار میکنی؟-
 :نگاه عاقل اندر سفیهانه ای به من انداخت
 او� سNم، ثانیا عمه من بود دیشب پیام داد که+
 *صبح زود اینجا باش*
با گفB این حرفش، تمام اتفاقات دیشب را به یاد آوردم.چشمانم برقی زد، با خوشحالی از جایم برخواستم و مادامی که به سمت
 :سرویس بهداشتی می رفتم گفتم
 .بشین ا�ن میام-
 خاله نسرین کجاست؟+
 :دستگیره در را پایین کشیدم
 .بابا و مامان موندن خونه خانم بزرگ-
 :سوالی پرسید
 خانم بزرگ کیه؟+
 ..ا�ن میام بهت میگم دیگه-
 .بعد از آنکه آبی به رویم پاشیدم و صورتم از بی روحی در آمد از سرویس بیرون آمدم
 .نگار منتظر روی تخت نشسته بود. صورتم را با حوله اویزان شده پشت در خشک کردم و روی صندلی میز آرایشی ام نشستم
 :کNفه گفت
 ....میگی چیشده که من رو اول صبح کشوندی+
 :میان حرفش پریدم و با خوشحالی که در کNمم و چهره ام نمایان بود گفتم
 .دیشب هوروش اعتراف کرد که دوستم داره-
 .نگار برای لحظه ای خشکش زد. دستی روبرویش تکان دادم
 :بهت زده گفت
 !داری شوخی میکنی+
 .لبخند دندان نمایی زدم و سری تکان دادم
 اخه چطوری؟+
همه چیز را مو به مو برایش تعریف کردم و او هر لحظه بیشتر از قبل چشم هایش حجم میگرفت. حرف هایم که تمام شد نفسی
 .کشیدم
 :نگار متعجب گفت
 .اصN باورم نمیشه، هوروش دوران با اون همه دب دبه و کب کبه به دختری که میگفت ازش متنفره گفته دوست دارم+
 .خودمم باورش برام سخته-
 تو چرا از احساست چیزی نگفتی؟+
 :آه سینه سوزی کشیدم
 .نمی دونم اون لحظه انگار تمام کلمات رو فراموش کرده بودم، نمیتونستم کNمی حرف بزنم-
 :نگاه عمیقی به من انداخت
نتونستی بگی چون هنوز هم فکر میکنی این حس  درونت یه احساس زودگذره؛ اما دلناز! تو هوروش رو با همه بدیهای که در حق+



خودتت و بقیه کرده، میخوایی. عشق حقیقی یعنی همین، یعنی عشقت رو با تمام کم و کاستی ها با همه خوبی و بدهایش
 .بخوایی
 :زمزمه کردم
اما نگار دیگه نمیخوام باهاش زندگی کنم.او�یل فکر می کردم اگر کنارش باشم شاید بتونم مجبورش کنم ترک کنه؛ اما حا� که-
 .بیشتر فکر میکنم، اون برای اینکه من رو به دست بیاره باید مجبور بشه ترک کنه. اینجوری خیلی بهتره
 :سری کج کرد
 .خودتت بهتر میدونی عزیزم. زندگی خودته+
هر دو سخت در فکر بودیم و در سکوت به گوشه ای خیره شده بودیم. موضوعی خیالم را مشوش کرده بود،هرچه فکر میکردم به
 :نتیجه درستی نمیرسیدم. بدون آنکه نگاه م را از گوشه اتاق بگیرم کNف پوفی کشیدم
 !یه چیزی ذهن ام رو خیلی درگیر کرده-
 :نگار به خودش آمد
 چی؟+
 !اینکه چرا هوروش از گفB حقیقت طفره میره-
 :چشم هایش را ریز کرد و متفکرانه به من خیره شد. آهسته زمزمه کرد
 ..چون از گفتنش واهمه داره و فکر میکنه تو رو از دست میده+
با دستم به زنوهایم فشار کوچکی آوردم و برخواستم. پشت پنجره ایستادم و به شکوفه های ریز درختان که تازه روییده بودن و به
 .درختان جان تازه ای داده بودن، خیره شدم
 :لب زدم
 !من باید سر در بیارم این حقیقت کوفتی چیه-
 :نگار کنارم ایستاد
 اخه چطوری؟+
 :برگشتم و در حالی که در فکر بودم، در چشم هایش زل زدم
 .فقط چهار نفر همه چیز رو میدونن-
 کی؟درمورد کیا حرف میزنی؟+
 .هوروش، اهورا، مازیار و روما-
 ....اهورا که نیست..هوروش و مازیار هم+
 :حرفش را قطع کرد و متعجب گفت
 !یعنی تو فکر میکنی روما چیزی بدونه+
 :بازدمم را بیرون فرستادم و به سمت تختم رفتم
 .خودش گفت دوست صمیمی اهوراست، پس باید یه چیزایی بدونه-
 :نگار تکیه اش را به پنجره داد وگفت
 حا� چطور میخوای ازش حرف بکشی؟+
 :دوتا از کتاب های درسی ام را با� اوردم و با ابرو اشاره ای به کتاب ها کردم
 .اینجوری-
 :به سمتم آمد و با گنگی گفت
 .درست حرف بزن ببینم+
 :چهار زانو روی تخت نشستم و گفتم



 ..ببین بهت گفتم دیشب روما کارتش رو بهم داد و گفت مشکلی داشته باشم بهش بگم-
 :گنگ گفت
 !خب+
 .خب منم به بهونه کنکور سعی میکنم بهش نزدیک بشم و بفهمم حقیقت چیه-
 :نگار نگران گفت
 ..فکر خوبیه ها؛اما اگر هوروش بفهمه+
 .اخم هایم در هم شد
بفهمه، مگه خNف شرع کردیم. روما مشاوره و ماهم پشت کنکوری، بعدشم هوروش دیگه نمیتونه توی زندگی من دخالت کنه،-
 .وگرنه با بابا طرفه
 :دست هایم را دستان سردش فشرد وبا نگرانی که در صدایش هویدا بود گفت
نگرانم برات. نگرانم وقتی حقیقت رو بفهمی دوباره بشکنی. دوباره او دل بی گناهت تکه تکه بشه، توی این یکسال خیلی سختی+
 .کشیدی
 .بغضم را قورت دادم و چشم هایم را باز تر کردم تا نبارند
 :بغض آلود گفتم
باید بفهمم؛ حتی اگر دوباره بشکنم. باید بفهمم چرا به مادرم تهمت زدند! مادرم یه عمر پاک زندگی کرد، منکه کوچیک بودم از-
دستش دادم؛ اما عمه ام همیشه از خوبی هاش برام میگفت. سخته یه عمر پاک زندگی کنی؛ ولی یکی بیاد انواع تهمت هارو بهت
 .بزنه، اونم به کسی که دستش از این دنیا کوتاهه
 وقتی حقیقت رو فهمیدی چی! اونموقع میتونی هوروش رو ببخشی!؟+
 .چشمانم را ریز کردم. دستم را نوازش گر روی دستش کشیدم
من هوروش رو خیلی وقته بخشیدم. هوروش و  اهورا بازیچه مادرشون بودند.بهشون حق میدم،شاید منم جای اونها بودم به فکر-
 .انتقام می افتادم
 :نگار کمرش را راست کرد و متاسف سری تکان داد
 !یه مادر چرا باید این کارو با بچهاش بکنه+
 :شانه با� انداختم و زمزمه کردم
 .نمی دونم؛ اما بNخره میفهمم-

 :چند روز بعد، همراه نگار به مطب روما رفتیم. بعداز یکساعت نشسB و معطل شدن، طاقتم طاق شد. زیر لب*نچی* کردم
 !چرا اینقد معطل میکنه-
 :نگار هم کNفه از انتظارشدن گفت
 .برو بپرس ببینم+
 .برخواستم، شالم را مرتب کردم و به سمت منشی که یک دختر فوق العاده افاده ای و عشوه گری بود رفتم
 !خانوم اگر کار مراجعشون زمان میبره ما بریم یه وقت دیگه بیایم-
 :همانطور که درحال نوشB بود زمزمه کرد
 .مراجعه کننده ندارن که.. یه کم حالشون مساعد نبود+
 :ابروهایم با� پرید. دست هایم را روی میز گذاشتم و با لحنی عصبی گفتم
 .مراجعه ندارن و یکساعت مارو این جا معطل کردی.. که چی اقا دارن استراحت میک�-



 :سرش را بلند کرد و به چهره گر گرفته من خیره شد. خیلی ارام خودکارش را گذاشت و اشاره ای به در کرد و با خونسری گفت
 .کسی مجبورتون نکرده، ناراحتین میتونی تشریفتون رو ببرید+
 .نگار به طرفم آمد و کنارم ایستاد
 .این چه طرز صحبت کردنه! خب از همون اول میگفتین کسی رو نمیبی� دیگه+
 :با یک حرکت عشوه گرانه عینکش را روی سرش گذاشت و رو به نگار گفت
 .حا� میگم کسی رو نمیبی�+
 :با دست محکم روی میز کوبیدم و با صدای تقریبا بلندی گفتم
من یکساعت از وقت با ارزشم رو تلف نکردم که بعد از این همه ا�ف شدن تو بگی مراجعه کننده نمیبی�.من واسه تک تک ثانیه-
 .هام برنامه ریزی کردم
 .از پشت میزش برخواست، لب باز کرد چیزی بگوید که در اتاق باز شد و روما از اتاق بیرون آمد
 ...اینجا چه خبره خانم+
 :با دیدن من ادامه جمله اش را خورد. به سمتم آمد و با تعجب گفت
 .دلناز! فکر نمیکردم به این زودی ببینمت+
 .کیف ام را روی شانه ام مرتب کردم و سعی کردم آرام باشم
 .سNم-
 :دستی به پیشانی اش زد
 !اخ اخ ببخشید.. سNم خوبید؟تو کجا اینجا کجا+
 :نگاهی به نگار انداختم. اخمی کردم
توی درس هام به مشکل بر خورده بودم، گفتم بیام اگر بتونی کمکم کنی؛ ولی اینجور که منشیتون گفB انگار حالتون مساعد-
 .نیست، ماهم داشتیم رفع زحمت میکردیم
 .نه نه.. فقط یه کم خسته بودم و گفتم تا مریضی ندارم یه کم استراحت کنم+
 :نگاه تندی به منشی انداخت و با غیض گفت
 .خانم تمدنی زیادی شلوغش کردند. واسه هرکی وقت نداشته باشم برای تو یکی وقتم خالی خالیه+
 .لبخندی کم رنگی زدم و زیر لب *تشکر*کردم
 :به اتاقش اشاره ای کرد و با احترام گفت
 .بفرمایین من در خدمتم+
 :رو به نگار کردم
 .تو برو عزیزم، کارم تموم شد باهات تماس میگیرم-
 .باشه عزیزم+
 .بدون اینکه نگاهیی به خانم تمدنی بیاندازد با روما خداحافظی کرد و رفت
 :روما رو به خانم تمدنی گفت
 .هرقت دلناز خانوم اومدن بدون معطلی میفرستینشون داخل+
 .پشت چشمی نازک کرد و بNجبار*چشمی *گفت
 :به در اتاقش اشاره کرد
 .بفرمایین+
 .پوزخند زنان رویم را ازتمدنی گرفتم و به طرف اتاق روما رفتم
 :وارد اتاقش شدم و منتظر ایستادم. روما حینی که در اتاق را می بست با لبخند گفت



 خیلی خوش اومدی+
 :به کاناپه چرمی مشکی رنگ اش اشاره کرد وادامه داد
 .بشین+
 .نمیچه لبخندی زدم و نشستم
 !متعجبم چطور هوروش رو راضی کردی، اومدی اینجا+
 :با تعجب پرسیدم
 !چرا باید اون رو راضی کنم-
 :ابروهایش با� پرید
 .خب هرچی باشه اون شوهرته باید اونم رضایت داشته باشه دیگه+
از گفته هایش چشم هایم حجم گرفت، پس اون نمیدانست ما از هم جدا شده ایم. در دل گفتم * چه بهتر که نمیدونه وگرنه به
 .اهورا میگفت و باز او هوایی میشد
 .اره خب؛ ولی خودتون خوب میدونین که توی این مورد هیچ رقمه راضی نمیشه-
 .چایی ساز را روشن کرد و دو فنجان را برداشت
 :با آهنگی تحسین آمیز گفت
 واقعا باید تحسینت کرد، کمتر آدمی.. بهتر بگم کمتر زنی میتونه با همچین مردی زندگی کنه+
 :کیفم را کنارم گذاشتم و کفتم
-Bهوروش هر مردی نیست، اونایی که نمیتونن با هوروش ارتباط برقرار ک� مسلما اون رو هنوز نشناخ. 
 .درحالی که چایی می ریخت، سری تکان داد و به زدن یک لبخند اکتفا کرد

 . مقابلم نشست.یکی از فنجان های سفید بالبه های طNیی ش را جلویم گذاشت
 :خیلی راحت تکیه ش را به مبل داد و با آهنگی دوستانه گفت
 خب دلناز خانوم چه کمکی از دستم بر میاد؟+
 .جرعه ای از چایی داغم را نوشیدم وآن را در نلبعکی گذاشتم
 :بازدمم را بیرون فرستادم و با طمانینه گفتم
من تقریبا یکسال از درس و کتاب دور بودم و زمان زیادی هم برام باقی نمونده برای کنکور،استرس کل وجودم رو گرفته، همش-
 .فکر میکنم نمیتونم به همه درسام برسم
 :خیلی جدی و متفکر به حرفای من گوش میداد. در دل نالیدم
 .خدایا خودتت ببخش بابت دروغی که گفتم، مکبورم-
 .تمام درس هایم خوانده بودم و خط به خط همه را از بربودم
 :روما کمی در جای اش تکان خورد
 !مگه با برنامه پیش نمیری+
 :سری تکاندم
چرا..اما اون مشاوره که اموزشگاه در اختیارمون گذاشته زیاد مورد قبول من نیست.دیگه هوروش پیشنهاد داد مشاورم رو عوض-
 ..کنم
 :لبخندی زد
 و تو هم من رو انتخاب کردی+
 :بNجبار نیمچه لبخندی زدم



 .با اجازتون-
 .فنجان را به لبش نزدیک کرد و جرعه ای نوشید
 :با همان لحن جدی؛ اما نرم ودوستانه اش گفت
ببین دلناز تو این یکسال با همه جور تنش ها جنگیدی، یکدفعه بدون هیج پیش زمینه و مقدمه ای وارد یک زندگی زوری شدی و+
توی بدترین دوره زندگیت، پدرت رو از دست دادی و خیلی مسائل دیگه ای که پیش از این هم بهت گفتم، که هرکی جای تو بود
 .نمیتونست تحمل کنه
 حا� تو برای اینکه ذهنت بتونه به گذشته فکر نکنه رو اوردی به درس کنکور، درسته؟
 .سری به نشانه مفهیم تکاندم
 :ادامه داد
خب اینجور نه تنها نمیتونی به گذشته فکر نکنی بلکه نمیتونی توی زمینه تحصیلت هم موفق بشی و این میون خودتت اسیب+
 .میبینی
 ..خب باید چکار کنم؟ وقت زیادی هم ندارم-
 .روما حرف میزد و من بیشتر از پیش کنجکاو شنیدن حرفایش میشدم. حرف هایش به دلم مینشست و دل بی قرارم را آرام میکرد
 .بعد گذشت یکساعت حرف زدن با روما، از او تشکر کردم و از مطبش بیرون زدم. نگار منتظرم بود، سوار شدم و راه افتاد
 :نگار درحالی که نگاهش به روبرویش بود و هرازگاهی به آیینه های بغل ماشین نگاهی می انداخت گفت
 خب بگو ببینم چطور گذشت؟+
 :با لحنی خسته گفتم
 .من رفته بودم در مورد درس و کنکور حرف بزنیم؛ اما اقا در مورد همه چیز حرف زد به جز کنکور-
 :متعجب پرسید
 !یعنی چی+
 .موهایم را پشت گوش زدم و کمی صدای اهنگ را کم کردم
 .میگفت قبل از هرچی باید فکر و خاطرات گذشته ات رو دور بریزی تا دوباره بتونی متمرکز بشی روی درس ات-
 :خنده ای کرد و با لحنی شوخ گفت
 !بهش نگفتی تازه فیلم یاد هندوستون کرده+
 :گنگ ابروهایم را در هم کردم
 چی؟-
 :خنده بلندتری سر داد
 !میگم بهش نگفتی عاشق شدی+
 .نیشگونی از بازویم گرفتم که *اخ * اش بلند شد
 .خب راست میگم دیگه+
 .اون اصN خبر نداره من و هوروش جدا شدیم-
 :نگار با چشمانی حجم گرفته گفت
 چی میگی! حتما توهم بهش نگفتی؟+
 :شانه ای با� انداختم
 .نه دلیلی نداره بدونه، میخواد سریع بره بزاره کف دست اهورا دیگه-
 :سری تکان داد
 !از دست تو. قول دادی امشب رو بیای پیش من، نزنی زیر قولت ها+



 :این بار صدای آهنگ را بلند کردم وهمراه با آهنگ فریاد زدم
 .دارم میام پیشت جاده چه همواره، هوا چقد بوی عطر تو رو داره-
 :نگار زیر لب نچ نچی کرد و لب زد
 ....برو برای اون اورانگوتان بخون هوا چقد بوی عطر تو رو داره+

 .ساعت حدودا یازده بودکه از خستگی خمیازه کشیدم و کش و قوسی به بدنم دادم
 .نگار درحالی که روی زمین دراز کشیده بود،پفکی در دهانش گذاشت
 !نترکی یه وقت-
 :با همان دهان پرش گفت
 .حواسم هست+
 :لگدی به دستش زدم و با لحنی خسته گفتم
 .بلند شو بریم بخوابیم خیلی خسته ام-
 :در جایش نشست و اعتراض امیز گفت
 عه..قراره تا صبح بیدار باشیما+
 :با تعجب گفتم
 !بیدار باشیم که چی بشه! هم دیگه رو نگاه کنیم-
 .خب بعد از مدتها پیش همیم+
 .خواستم جوابش را بده ام که صدای زنگ موبایلم بلند شد. نگاهی به صفحه مانتیور گوشی انداختم، شماره ناشناس بود
 :نگار کمی به سمت موبایل خم شد و پرسید
 !کیه+
 :نگاه عاقل اندر سفیه به او انداختم و صفحه گوشی را مقابل صورتش گرفتم و گفتم
 .فوضول،ناشناسه-
 .خب جواب بده+
 :مادامی که تماس را قطع کردم زیر لب گفتم
 .حوصله داریا-
 .برخواستم تا برای خواب اماده شوم که صدای پیامک موبایلم آمد
 .نگاهی به نگار انداختم که همچنان کنجکاو به صفحه موبایلم خیره شده بود
 :خنده ای کردم
 .همون ناشناسه اس-
 .خب ببین چی گفته+
 :حینی که به سمت دستشویی اتاقش میرفتم گفتم
 .خودتت ببین چی گفته-
مانند همیشه به سمت موبایلم هجوم برد.بی تفاوت به سمت دستشویی رفتم، هنوز قدمی نگذاشته بودم که با *دلناز* گفB نگار از
 .دستشویی بیرون پریدم
 :با نگرانی گفتم
 .چیه چته! چرا اینجوری ادم رو صدا میزنی-
 .بدون حرف صفحه موبایل را به طرفم گرفت. جمله به جمله پیامک را که میخواندم چشم هایم از فرط عصبانیت حجم میگرفت



 :نگار لب زد
 هوروش چطور مطلع شده تو اینجایی؟+
 :با عصبانیت گفتم
 .حتما رفته خونه دیده کسی نیست، از زیر زبون مامان رفته-
 حا� میخوایی چکار کنی؟+
 *.نگاه دیگری به پیامک انداختم*هوروشم. تا ده دقیقه دیگه دم در خونه دوستتم، زودی بیا بیرون
 .نگار به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زد. نگاهی به خیابان انداخت
 .دم دره دلناز+
 .به سمت پنجره رفتم. جلوی در ایستاده بود
 :نگار گفت
 .ولش کن دلناز نرو، بگو خواب بودی یا چه میدونم پیامک رو ندیدی+
 :عصبی گفتم
نمیشه نگار. من هوروش رو میشناسم؛ اگر ده دقیقه شد یازده دقیقه میاد همه رو بیدار میکنه، جلوی مامات و بابات خیلی بد-
 .میشه
 :نگار عصبی تر از من گفت
 .میدونم ناراحت میشی؛ اما خاک تو سرت با عاشق شدنت. خودتت هم خوب میدونی مایع خجالتته+
 :نگاه غمگینم را از او گرفتم و به سمت وسایلم رفتم. پیامکی فرستادم
 .اومدم-
 .بعد از جمع کردن وسایلم نگار را که با بغض نگاهم میکرد، بوسیدم و ازش عذر خواهی کردم. باهم از اتاق خارج شدیم
 :مامان نگار ما را که دید با تعجب پرسید
 !کجا دخترا+
 :قبل از اینکه اجازه بده ام نگار حرفی بزند گفتم
 .ببخشید خاله جون. بابا زنگ زد؛ انگار حا� مامان زیاد مساعد نیست، مجبورم برگردم خونه-
 .اینجور که نمیشه، این وقت شب! بزار عموت رو بیدار کنم+
 .نه نه نیاز نیست، هوروش اومده دنبالم-
 :نگاه مرددی به من و نگار انداخت. با استصیال گفت
 .خیلی خب عزیزم، خودتت بهتر میدونی+
 .از او هم عذر خواهی کردم و دیگر نگذاشتم هیچکدام شان تا پای در بیاید
بدون آنکه سNمی کنم سوار شدم و در ماشین را با عصبانیت به هم کوبیدم. نگاه تندی به من انداخت؛ اما من هم خودم را به
 .کوچه علی چپ زدم
بدون معطلی راه افتاد. با سرعت میرفت و من جرعت حرف زدن نداشتم. بعد از حدود نیم ساعت جلوی عمارت خانم بزرگ نگه
 .داشت
 :با تعجب گفتم
 چرا من رو اوردی اینجا؟-
 :درحالی که به رو برویش خیره بود با تخسی گفت
 .مامان چند روزی اینجا میمونه، بابا هم نیست +
 .خب نباشن. من رو ببر خونه کلی درس ریخته سرم-



 :عصبی پوفی کرد وگفت
 .دلناز حوصله کل کل کردنت رو باهات ندارم. میتونی فردا بری کتابات رو بیاری+
 :لجوج گفتم
 .من میخوام برم خونه خودمون-
 :غرید
 .دلناز برو  پایین اون روی سگ من رو با� نیار+
 :دهن کجی به او کردم و کنایه آمیز گفتم
 .من که تا دیدم اون روی سگ تو بوده-
دلناز اگر تا صبح هم اینجا بمونی اجازه نمیدم این چند روز رو تنهایی خونه بمونی یا بری خونه دوستت، این پنبه رو از گوشت+
 .بیرون بیار
 :دست به سینه گفتم
 .خب مثN جنابعالی کی باشی که اجازه ندی؟ بابامی..مامانمی.. داداشمی.. خداروشکر شوهرمم که نیستی-
 :بی حوصله گفت
 !من هیچ کس نیستم، حا�میری پایین یا نه+
 :ابروی با� انداختم
 .نوچ-
 .باشه پس میریم خونه من+
 :دنده را عوض کرد، خواست حرکت کند که جیغی کشیدم
 وایسا ببینم-
 :در ماشین را باز کردم و کوله م را روی شانه ام انداختم. تمام خشمم را در صدایم ریختم و گفتم
 .من جهنم برم بهتر از خونه توعه-
 .پیاده شدم و بار دیگر در ماشین را محکم تر از قبل به هم کوبیدم. او همه با زدن تیکافی از آنجا دور شد

چند روزی از آمدنم به عمارت می گذشت. بیشتر خودم را با درس هایم سرگرم میکردم و کمتر از اتاق خارج میشدم و دلیلش
 .بیشتر روما بود که در این چند روز مرتبا به خانم بزرگ و مامان سر میزد. اگر مرا در عمارت می دید به همه چیز پی میبرد
تقه ای به در اتاقی که خانم بزرگ در اختیارم گذاشته بود، خورد. خودکارم را که مدام سرش را گاز میزدم از دهانم بیرون آوردم
 :وگفتم
 .بفرمایین-
 :مامان سرش را داخل اورد و خوشحالی گفت
 .قشنگ مامان زود اماده شو بریم خونه، هوروش اومده دنبا�ون+
 :متعجب گفتم
 خونه!چرا؟-
 :با ذوقی که در صدایش هویدا بود گفت
 بابات از ماموریت برگشته دیگه+
 :لبخندی زدم و کف دو دستهایم را به هم کوبیدم وبا آهنگی شادمان گفتم
 .اخ که من چقد دلم براش تنگ شده-



 .خب زودی اماده شو تا بریم خونه+
 .سری تکاندم و زیر لب چشمی گفتم
وسایلم را در کنار در ورودی گذاشتم و از پنجره به تماشای هوروش که در حیاط ایستاده بود  و با پاهایش به سنگ زیره ها ضربه
 .میزد، ایستادم
 دلتنگش شدی؟+
 .باصدای خانم بزرگ برگشتم. لبخندمNیمی زدم و دوباره چشم هایم برای تماشایش به پنجره دوخته شدن
 :با آهنگی دلسوزانه گفت
خودتت هم میدونی که دیوانه وار دوست داره، چشم هات هم که از دور داد میزنن که عاشقی.. پس چرا بهش نمیگی و این درد+
 .شیرین طاقت فرسارو از خودتت دور نمیکنی و توی خودتت میرزی
 .برگشتم و دست هایش را در دستم گرفتم و بوسه ای رویش نشاندم
 :با چشمانی اشک آلود گفتم
اخه قربونت برم، به فرض اینکه بهش هم گفتم دوسش دارم و عاشقشم، بعدش چی! بعدش دوباره برگردم به خونه اش که باز-
همون آش بشه همون کاسه! این کوفتی ها روی همه چیزش اثر گذاشته.. روی مغزش.. فکرش..بدنش.. حتی روی روحش هم اثر
 ..گذاشته
میگه دوسم داره؛ ولی هنوز که هنوز فکر میکنه من به اهورا فکر میکنم..اما به جان خودش همون روز که اسمش رفت توی
 .شناسنامم اهورا رو از قلبم از فکرم از زندگیم خارج کردم. خواستم از این زندگی نجاتش بدم؛ اما خودش نخواست
 .خانم بزرگ در سکوت فقط به من گوش می داد. حرف هایم که تمام شد، نفسی کشیدم
 :صدای بشاش مامان آمد
 دلناز! آماده ای بریم؟+
 .سری تکان دادم و خواستم به طرف وسایل هایم بروم که خانم بزرگ با گرفB دست هایم مانع ام شد
 :رو به مامان گفت
 .تو برو من با دلناز کار دارم+
 .مامان مشکوک سری جنباند و از خارج شد
 میخوایی هوروش رو ترک بدی؟+
 منکه از خدامه؛اما چطوری؟-
 :نیمچه لبخندی زد و گفت
 اگر میخوادتت باید مجبور بشه ترک کنه+
 :با گنگی گفتم
 !یعنی چی-
 :حینی که به سمت در خروجی میرفتیم گفت
 !خیلی ساده.. بهش میگی دوسش داری و اگر میخوای من رو بدست بیاری باید ترک کنی، همین+
 !واقعا این کار رو میکنه-
 :ضربه کوچکی به کمرم زد،لبخند اطمینان بخشی زد
 ...هوروشی که من میشناسم صد در صد این کار رو میکنه تا عشقش رو بدست بیاره+

**** 
با عجله رژ کالباسی روی لبهایم نشاندم و روسری قواره ایم را روی سرم مرتب کردم. کوله م را برداشتم و با حالت دو از اتاق



 .خارج شدم. با مامان سرسری خداحافظی کردم و مسیر حیاط تا در را دویدم
 :نفس زنان در ماشین را بستم. قبل از اینکه اجازه حرف زدن به نگار را بده م دست هایم را به نشانه تسلیم با� اوردم و گفتم
 .معذرت میخوام، بخدا خواب رفتم-
 .نگار کNفه پوفی کرد و راه افتاد. ناگهان پریدم و بوسه ای روی لپ هایش کاشتم
 ..ببخشید، حا� ازم ناراحت باش دیگه-
 :با آهنگی ناراحت گفت
 ..لوس نشو، از تو ناراحت نیستم که+
 !خب چیشد؟ چته-
 :بی حوصله جواب داد
 .چیزی نیست بی خیال+
 .دیگر اصراری نکردم، خودش اگر صNح میدانست میگفت
 :مقابل مطب روما پیاده شدم. سرم را خم کردم و گفتم
 .برو استراحت کن بعد خودم میرم-
 دیونه یه کم خسته ام، تو چرا بهت بر میخوره+
 :لبخندی به رویش پاشیدم
 .نه قربونت برم، از هرکی ناراحت بشم از تو یکی ناراحت نمیشم. میخوام یه کم قدم بزنم فکر کنم توهم برو خونه استراحت کن-
 .خیلی خب، مواظب خودتت باش+
 .بعد از خداحافظی با نگار، وارد مطب شدم
 :همیشه ساعتی میرفتم که کسی در مطب نباشد. حینی که به سمت اتاق روما میرفتم رو به منشی گفتم
-Bهس! 
 :پشت چشمی برایم نازک کرد و با اکراه گفت
 .بله+
 .تقه ای به در زدم و وارد شدم
 .سNم با� بلندی کردم
 :روما تا مرا دید رویش باز شد
 ..سNم خانوم+
 :اشاره ای به ساعت مچی مارک دارش کرد
 !دیر کردی ها+
 :درحالی که مینشستم گفتم
 ...ببخشید خواب موندم-
 ..مگه نگفتم تا صبح نشین درس بخون! هوروش هم  بهت چیزی نمیگه+
 :کف دست هایم را بهم کشیدم
 خب استرس دارم-
 .مقابلم نشست
 تو  ا�ن اینجایی که استرست رو از بین ببری..درسته؟+
سری تکان دادم. روما شروع کرد به صحبت کردن از گذشته تا به امروز...وقتی داشت صحبت میکرد خالی میشدم از هرچی
استرس، فکر و خیال. فهمیدم یاد گرفB..فراموش کردن..عاشق شدن، هر کدامشان راهی دارند مجزا که باید تا انتها بروی تا به



 .مقصدت برسی؛ اگر میان راه، مسیرت را کج کنی به هیچ یک از هدفت هایت نمیرسی
 .گرم صحبت های روما بودم که گذر زمان را حس نکردم
 :روما نفسی گرفت
 ..خب دلناز خانوم اینم از این جلسه، خدا کنه دوباره حرفام رو فراموش نکنی+
 :به خودم آمدم و گفتم
 !تموم شد-
 :خندید
 .دوساعت تمام برات سخرانی کردم این فک م پایین اومد+
 : سرم را پایین انداختم
 ..اخه حرفات خیلی دلنشین بود، واسه همین دلم نمیخواست زمان تموم بشه-
 .ان شا� جلسه بعدی... توهم برو  خونه ا�ن هوروش میاد+
 .برخواستم وبعد از تشکر کردن و خداحافظی از انجا خارج شدم
 .حالم بهتر شده بود.همانطور که روما گفته بود سعی کردم به قسمت های خوبش فکر کنم
 .کنار خیابان درحال قدم زدن بود که با بوق ممتد ماشینی قدم هایم را تند کرد
 .دلناز وایسا منم+
با شنیدن صدای روما ایستادم. به ماشین خیره شدم، روما درحالی که یکی از دستانش را روی فرمان گذاشته بود و به سمت من
 .چرخیده بود
 .بیا با� میرسونمت+
 :نگاهی به رو به رویم انداختم و با لحنی مضطرب گفتم
 .نه مرسی راهی نیست، خودم میرم-
 .نگاه کوتایی به رو به رویش انداخت
 .میدونی چقدر راهه دختر!بیا با�.. نترس جایی پیادت میکنم که نزدیک خودنتون نباشه+
 .بNجبار سوار شدم
 !اما من خونه نمیرم-
 .تیک ابروهایش با� رفت
 کجا میری؟+
 .امشب خونه مامانمینا هستیم-
 .دنده را عوض کرد
 .خیلی خب میرسونمت اونجا+
 .ممنون-
در مسیر استرس تمام وجودم را گرفته بود، تمام حرف های روما را فراموش کرده بودم. میدانستم استرسم بیهوده است؛ اما
 .نمیشد از احتما�ت هم گذشت
 چرا نگرانی؟+
 :مضطرب گفتم
 .چی! نگران نیستم که-
 همانطور که به روبه رویش خیره شده بود گفت؛
 ..در طول جلساتی که باهم داشتیم متوجه شدم وقتی نگرانی و مضطربی پوست دستت رو میکنی+



 .با گفB این حرفش، دست هایم را از هم جدا کردم
 .نه نگران نیستم، یه کم خسته ام-
 .مقابل در بزرگ خانه بابا رضا نگه داشت
 .زیر لب*تشکری* کردم و پیاده شدم،روما هم پیاده شد
 :کوله ام را مرتب کردم که صدایم زد
 !دلناز-
 .برگشتم، نگاهی به اطراف انداختم و سپس به او خیره شدم
 !جلسه بعدی باهم بیشتر حرف میزنیم، امید وارم همه چیز رو بهم بگی+
لب باز کردم که چیزی بگویم که نور ماشینی در چشمم خورد و باعث شد دستم را مقابل چشم هایم بگیرم. چراغ ماشین خاموش
 .شد، نگاهم که به ماشین افتاد نفس در سینه ام حبس شد
 .هوروش پیاده شد و پشت در ماشین اش ایستاد و با چشم های برزخی به ما خیره شد
 :روما به نشانه سNم سری تکان داد و زیر لب خطاب به من گفت
 .خودتت رو نباز+
 .سوار بر ماشین اش شد و رفت و ماندم با هوروشی که از چشم هایش آتش میبارید

وارد حیاط شدم،قدم تند کردم که با فریادش میخکوب شدم. بدون آنکه برگردم چشم هایم را بستم و نفس عمیقی کشیدم. صدای
 .خش خش قدم هایش روی سنگ ریزه های حیاط، هر لحظه نزدیک تر میشد تا اینکه در چند قدمی م ایستاد
 .دستش روی شانه ام قرار گرفت و ناگهان مرا برگرداند. از حرکت ناگهانی اش دردی در کتف ام پیچید
 :خشمگین غرید
 با اون پسره چه گوهی میخوردی؟+
 :ترسیده بودم، حتی نمیتوانستم لب باز کنم. بار دیگر فریاد کشید
 !با توام عوضی+
 .از صدای فریاد هوروش، مامان، کرمعلی و زنش با نگرانی بیرون آمدند. هوروش نگاهی به آنها انداخت
 .برید تو+
 :مامان جلو آمد حرفی بزند که با صدای بلند تری گفت
 .مگه با شما نیستم، برید تو+
 :توپیدم
 !صدات رو بیار پایین. ببینم اگر بابا رضا بود هم میتونستی داد و قال کنی-
 :رو به مامان گفتم
 .شماها برید تو ببینم این حرف حسابش چیه-
Bآنها با�جبار به داخل خانه رف. 
 .هوروش عصبانی بود و هیج جوره آرام نمیشد
 :با آهنگی آرام ولی عصبی گفتم
 .اتفاقی همو توی خیابون دیدیم، خیلی اصرار کرد که من رو برسونه منم ناچارا قبول کردم، همین-
 :خشمگین غرید
مثل سگ داری دروغ میگی، چند روزه دارم تعقیبت میکنم، تقریبا هر روز میری مطبش، ساعاتی هم میری که هیچ مریضی+
 .نداشته باشه



 :مرا تعقیب میکرد!به چه جرعت! مگر از من کار خطایی سر زده بود که مرا تعقیب میکرد.از کوره در رفتم و جیغ کشیدم
به چه جرعت من رو تعقیب میکنی؟ مگه چه کار اشتباهی کردم! اره من میرفتم مطبش که فقط توی درس هام کمک م کنه، کمکم کنه-
اتفاقت بد گذشته رو فراموش کنم. اون حتی نمی دونه ما از هم جدا شدیم؛ اگر من میخواستم کاری که تو فکر میکنی رو انجام
 .بدم همون روز اول بهش میگفتم ما جدا شدیم؛ اما نگفتم
 .نفسی گرفتم و در چشم های که حا� دیگر هیچ ردی از خشونت و عصبانیت نبود، خیره شدم
مگه نگفته بودم بهش نزدیک نشو، چرا این کارارو  میکنی؟منکه می دونم درد تو چیه! داری دنبال حقیقتی که وجود نداره میگردی،+
 .برای همینه که رفتی پیش روما
 :با لحنی پر از حرص گفتم
 .اره.. اره رفتم پیش اون تا بفهمم حقیقت چیه، اخرش هم به همه چیز پی میبرم-
 :رویم را برگرداندم. هنوز قدم از قدم بر نداشته بودم که صدایم زد
 .دلناز+
اسمم را که به زبانش آورد، دلم لرزید. دلم میخواست بگویم باز هم بگو..باز هم اسمم را بخوان.. تا خود صبح اسمم را صدا بزن
 .که شنیدن نامم با آهنگ صدایت برایم لذت بخش ترین موسیقی دنیاست
 !چرا داری این کار رو میکن+
 :برگشتم، با آهنگی بغض آلود گفتم
من کاری نمیکنم، روما فقط مشاور منه و هیچ وقت پاش رو فراتر از این نذاشته. این تو هستی که داری با کارات، با رفتارت، با-
 ..حرفات من رو اذیت میکنی. گفتی دوستم داری؛ اما جوری رفتار میکنی ادم میمونه باور کنه یا نه
 :نزدیک تر آمد. لب زد
 .اما من واقعا دوستت دارم+
 ..پس چرا تعقیبم میکنی؟ چرا همش سرم فریاد میزنی؟ چرا همش اشکم رو  در میاری-
 :فریاد زد
لعنتی نمیخوام مال کسی دیگه بشی.. تو فقط مال منی.. فکر میکنی نمیتونستم به زور بیارمت خونه ام! خودم نخواستم، فهمیدم+
مث سگ دوست دارم دیگه نخواستم اشتباه گذشته ام رو تکرار کنم؛ اما تو چی.. هرچی دارم سعی میکنم بهت نزدیک تر بشم تو
 ...هی دور تر میشی..غرورم رو زیر پام گذاشتم و بهت گفتم دوست دارم؛ اما تو
 :میان حرفش پریدم و اشاره ای به خودم کردم
من چی؟ نگفتم دوستت دارم؟ میخوایی بدونی؟ اره منم دوستم دارم نه من عاشقتم. تو چه میدونی تا پیراهنت رو بو نکنم خواب به-
 .چشمام نمیاد .تمام وجودم شده تو.. تنها گناه من اینه که عاشقتم
 .هوروش ماتش برده بود؛ گویی هضم حرف هایم برایش سخت بود. خواستم تنهایش بگذارم که مچ دستم را گرفت
 :نگاه کوتاهی به دستم که در دستش بود انداختم. به چهره ناباورش خیره شدم لب زدم
گفتم عاشقتم؛ ولی دلیل نمیشه که دوباره برگردم به خونه ات. اگر میخوای من رو به دست بیاری باید ترک کنی، تنها راه به دست-
 .اوردن من همینه
 .دستم را ازحصار دستش بیرون کشیدم و به سمت خانه رفتم
*** 
نگاهی به کتاب های درسی جمع شده گوشه اتاق که قرار بود به انباری بروند، انداختم. حا� دیگر چه بهانه ای برای فرار از فکر و
خیال هایم می آوردم! دیگر فکر و خیالم را چگونه آسوده میکردم! حا� با چه بهانه ای به اتاقم می آمدم تا کسی متوجه دلتنگی
هایم نشود. درست سه ماه بود که خودم را از هوروش مخفی کرده بودم. بسیاردلتنگ رویش بودم؛ اما با نگاه کردن به او، از پشت
 .شیشه سرد و بی احساس پنجره اتاقم گوشه ای از دلتنگی م التیهام می یافت



بعد از آن شب دیگر به مطب روما نرفتم. او به اینجا می آمد و من همیشه خودم را در اتاق مخفی میکردم وبه مامان میسپاردم که
اگر سراغی از من گرفت بگوید چون سرگرم درس هایم هستم کمتر به اینجا سر میزنم. این ها همه دروغ هایی بود که فقط
 .میخواستم خودم را آرام کنم، وگرنه روما باهوش تر از این حرف ها بود
با صدای پیامک موبایلم برخواستم، نگاربود.مداد و پاکنم را در کیف ام انداختم و از اتاق خارج شدم. پیامکی برای نگار
 :فرستادم
 .اومدم-
 .مامان مرا از زیر قران رد کرد
عجله نکن مامان. هرچی بلدی بزن هرچی هم بلد نیستی رهاشون کن.*چشمی* گفتم و رویش را بوسیدم و از حیاط بیرون زدم+
 .و سوار ماشین نگار شدم
 :سرحال گفتم
 .سNم صبح بخیر-
 :نگار مغموم گفت
 .سNم صبح توهم بخیر+
 :یه کم در جا چرخیدم ورو به نیم رخش گفتم
 !چیه چته؟ پکری-
 :مضطرب گفت
 .دلناز فکر میکنم هیجی بلد نیسم، مغزم خالی خالیه+
 .خب عزیز من، منم این همه استرس داشتم تمام هرچی که خونده بودم میپرید-
 :ناراحت گفت
 .بابام گفته امسال اگر رشته خوبی قبول نشدی قید دانشگاه رو بزن+
 :باز دمم را بیرون فرستادم
 ....نگران نباش همه چیز خوب پیش میره-
**** 
 .بعد از پنج ساعت نشسB سر جلسه امتحان، بNخره تمام شدم و قش قوسی به بدنم دادم
 :مراقب به سمتم آمد و با خستگی گفت
 .وقت تمومه عزیزم+
لبخندی به رویش پاشیدم و به اطراف نگاهی انداختم، تمام صندلی ها خالی بودند. انقدر غرق سوا�ت بودم که متوجه خالی شدن
 .سالن نشده بودم. بعد از تحویل دادن پاسخنامه، از سالن بیرون زدم و کوله م را تحویل گرفتم
 :خبری از نگار نبود. موبایلم را بیرون آوردم که پیامک نگار را دیدم
قربونت برم ببخشید که منتظرت نموندم. اقا روما گفت میخواد باهات صحبت کنه منم مجبور شدم برم. اون توی ماشینش+
 .منتظرته
روما! او دیگر اینجا چه کار میکرد؟ خودم را به کوچه علی چپ زدم و راهم را کج کردم. هنوزچند قدمی بر نداشته بودم که صدایش
 :را از پشت سرم شنیدم
 !دلناز خانوم صبر کنید+
 .برگشتم
 سNم-
 .نزدیکتر آمد



 .سNم+
 :و اشاره ای به ماشینش کرد و ادامه داد
 .من میرسونمت+
 .فحشی در دل نثار روح نگار کردم و با اکراه سوار ماشین شدم
 :چند لحظه ای گذشت؛ اما حرکت نکرد. نگاهم را از کیف م گرفتم، خواستم چیزی بگویم که زمزمه کرد
 چرا دیگه نیومدی مطب؟ چرا بعد از اون شب خودتت رو ازم مخفی میکردی؟+
 ..تو کی به خونه من اومدی-
 :میان حرف ام پرید و سرزنش وار گفت
 .من همه چیز رو میدونم دلناز. دیگه بیشتر از این به دروغات ادامه نده+
 .شرمسارسرم را پایین انداختم وبا بند کوله ام مشغول بازی کردن شدم
 !دلناز با توام+
 ...ببخشید! مجبور شدم، می خواستم بهم کمک کنی.. بهم کمک کنی تا-
 :جمله م را قطع کرد وگفت
 !تا حقیقتی که دنبالشی رو توسط من پیدا کنی+
 .با تعجب به او خیره شدم
 !پس هوروش درست میگفت+
 :سرجنباندم
 هوروش چی گفته؟-
 :به روبرویش خیره شد
 .اینکه تو فقط برای فهمیدن حقیقت به من نزدیک شدی+
 :شرمسار سرم را زیر انداختم و لب زدم
 ..معذرت میخوام، ولی کاش به منم حق میدادین-
من از همون اولش هم به همه چیز مشکوک شده بودم، به رفتار های ضد نقیض تو.. به رفتار های مامان..البته متوجه عشق+
بینتون هم شده بودم؛ اما اون شب دیگه شک م به یقین تبدیل شد.اگر از همون اول همه چیز رو میگفتی منم بهت میگفتم که از
 .هیچی خبر ندارم
 :شاکی گفتم
 .توهم داری دروغ میگی، هوروش بهت گفته که بگی چیزی نمی دونی-
 :سری به نشانه منفی تکاند
نه.. نه. درسته من و اهورا دوست های صمیمی بودیم ولی هیچ وقت از کار این دوبرادر سر در نیودم. شاید هم تو درست میگی+
 .این وسط چیزی وجود داشته باشه، شاید اهورا هم مثل تو از این حقیقت خبر نداره و تنها کسی که میدونه هوروش باشه
 :خیره به او گفتم
 !ببین پس توهم میگی این وسط چیزی وجود داره-
 .من فقط احتمال دادم+
نا امید به بیرون خیره شدم.من فقط میخواستم بی گناهی مادرم را ثابت کنم. نمیخواستم هوروش، مادر مرا به چشم یک زن خانه
 .خراب کن ببیند، نمیخواستم مادر مرا دلیل بی مادری خودش بداند
 .آه سینه سوزی کشیدم
 :صدای روما را شنیدم



 !یه خبر خوب هم دارم برات+
 :پوزخندی زدم
 .خبر خوب! فکر نکنم دیگه هیچ خبر خوبی بتونه حال خرابم رو خوب کنه-
 :لبخندی زد
 !حتی اگر اون خبر درمورد ترک کردن هوروش باشه+
 :با چیزی که شنیدم ناباورسرم را بلند کردم. با چشمانی حجم گرفته لب زدم
 چی گفتی تو! درست شنیدم؟-
 :خندید
 .اره دلناز خانوم بNخره تNشات نتیجه داد+
 :.هنوز هم باورش برایش سخت بود
 اخه چطوری؟-
اونشبی که تورو رسوندم بعدش همونجور که حدس میزدم هوروش به سراغم اومدو خNصه یه دعوای مفصلی خودمون رو مهمون+
کردیم. بعد از اینکه اروم شد سعی کردم با حرف زدن قانع اش کنم، گفتم که دوسش داری ولی کارهای اون باعث ازارت میشه،
گفتم که نمیتونی تا اخر عمرت اینجوری زندگی کنی، تا کی میخوای حیران و سرگردان باشی..تا کی میخوای توی حسرت یک
دیگه بمونین، دلناز حا� تنها امیدش تو هستی، چرا داری با خودتت و زندگیت لج میکنی!این وسط تو تنها ضربه نمیخوری، کنارت
 .دلناز هم میشکنه.. داغون میشه
 .گویی هوروش خودش قبN تصمیش رو گرفته بود؛ ولی انگار منتظر اعتراف تو بوده، چون بدون هیچ اعتراضی قبول کرد
 .از خوشحالی قطره اشکی از گوشه چشمم چکید
 گریه چرا؟+
 :اشک هایم را پاک کردم و میان گریه لبخندی زدم
 .از خوشحالیه، من خیلی وقت بود که منتظر همچین لحظه ای بودم-
 :ماشین را روشن کرد و زیر لب گفت
 .خدا جواب دعاهات رو داد+

 .از خوشحالی در پوست خود نمیگجیدم. خنده کنان وارد خانه شدم
 .سNمم، یکی یدونتون اومد-
 !سNم یکی یدونه . چیشده کبکت خروس میخونه+
با صدای بابا سرم را برگرداندم. با دیدن هوروش که همراه بابا از پله ها پایین می آمدند، لبخند پررنگی زدم و در دل قربان
 .صدقه اش رفتم
 :با آهنگی خندان گفتم
 .امروز یه خبر توپ شنیدم، قشنگ خستگی این چند وقت رو شست و برد-
 :بابا دست هایش را روی شانه هایم گذاشت
 اول بگو ببینم کنکور چطور بود؟+
 :لبخند دندان نمایی زدم
 .عالی بود-
 :بینی ام را فشرد وگفت
 خب حا� بگو ببینم چیشده؟+



 :صورتش را بوسیدم و لبخندی تحویلش دادم
 .ایشا� به وقتش-
 :خندید
 .از دست تو+
هر سه یمان به سمت سالن رفتیم.انگار مامان خانه نبود، لب باز کردم که بپرسم *مامان کجاست* که تلفن بابا زنگ خورد. نگاهی
 .به صفحه موبایل انداخت و *اخ اخی* زیر لب گفت
 :حینی که بلند میشد رو به هوروش گفت
 !مرادیه+
 :هوروش هم گفت
 .هرچی گفت زیر بار نرو+
بابا سری تکاندو از خانه بیرون زد. در جا  کمی تکان خوردم و به نیم رخ هوروش خیره شدم. از خوشحالی و دلتنگی
 .نمیدانستم باید چکار کنم، روی پاهایم بند نبودم
 .همانطور محو تماشایش بودم که نگاهم را با نگاهش غافلگیر کرد؛ اما برایم مهم نبود، دلم تنگش بود
 .لبخندی به رویش پاشیدم. تیک ابروهایش با� پرید. لبخندم پر رنگ تر شدم. میدانم ا�ن در دلش مرا دیوانه فرض میکند
 .سوالی سری جنباند
 :با همان لبخندم گفتم
 .هیچی-
 :نگاهش را از من گرفت و پرونده روبریش چشم دوخت. زیر لب گفت
 .انگار توی این سه ماهی که ندیدمت شیرین عقل هم شدی+
 .با حرفش لبخندم محو شد. این بشر فقط برای ضد حال زدن به من افریده شده بود
 :زمزمه کردم
 .دلم برات تنگ شده بود-
 .صدای پوزخندش را شنیدم، سرش را بلند کرد
 پس چرا این همه مدتت خودتت رو ازم مخفی کردی؟+
 .به تنهایی نیاز داشتم، ترجیح دادم کمی با خودم خلوت کنم-
 :شاکی گفت
 !مگه من مزاحمت بودم+
 .نه؛ اما وقتی میدیمت تمام هرچی رو که بافته بودم پنبه میشد.دیگه هیچ کنترلی روی احساسم نداشتم-

دیگر حرفی نزد؛ گویی او هم میخواست با نگاه کردن در چشم هایم درد دلتنگی اش را تسکین دهد. برخواست، من هم برخواستم.
 .خیال کردم میخواهد برود؛ اما به سمتم آمد
 .مقابلم ایستاد
 :لب زد
 هنوزم سر حرفت هستی؟+
 چه حرفی؟-
 اینکه اگر ترک کنم باهام میمونی؟+
 .برای دیدن چشم هایش سرم را بلند کردم



 :بغض آلود گفتم
 ..هستم.. میمونم تا اخرش.. تا ته تهش-
دستش را به طرف صورتم با� آورد، چشم هایم را بستم که با *خداحافظی* گفB بابا فوری پلک گشودم. هوروش دستش را پایین
 :انداخت و کمی از من فاصله گرفت. بابا مشکوک به طرف مان آمد. نگاه عصبی به هوروش انداخت وغرید
 .بهتره دیگه بری به کارای شرکت برسی+
 .بدون حرف کیف ش را برداشت و خانه را ترک کرد.بابا متنفکر روی مبل نشست و دستش را زیر چانه اش زد
 :آرام؛ اما مضطرب گفتم
 بابا براتون ناهار بکشم؟-
 :به خودش آمد.چشم هایش را ریز کرد
 !چیزی بین تو هوروش هست+
 :کف دست هایم را به هم کشیدم و من من کنان گفتم
 !نه بابا جون کی همچین حرفی زده-
 ..کسی چیزی نگفته، خودم دارم میبینم+
 .سرم را زیر انداختم و حرفی نزدم
 :پدرانه گفت
ببین عزیز بابا من خوب میدونم که تو دختر عاقلی هستی. شما چند ماه توی یک خونه زندگی کردین و این یه چیز بدیعی هست+
که به هم عNقه داشته باشید؛ اما باباجون توی این زندگی خیلی لطمه خوردی. هوروش پسر خودمه و خب مسلما خوشبختش
 .آرزومه؛ اما با شرایطی که برای خودش ساخته زندگی کردن شما دوتا کنار هم برای بار دوم محاله
 .کنارش روی مبل نشستم
 .نه اینجور که شما فکر میکنید نیست، ما قرار نیست باهم زندگی کنیم. من فقط میخوام کمکش کنم ترک کنه-
 :آه سینه سوزی کشید
 .هوروشی که من میشناسم درست بشو نیست که نیست+
 :لبخندی زدم
 .کی میگه؟هوروش به همین زودیا پاک پاک میشه-
 :با چشمانی حجم گرفته گفت
 !جدی میگی+
 .سری به نشانه مثبت تکان دادم
 اخه چطوری؟+
 :با لبخندی گفتم
 .با کمک روما-
 :نیشخندی زد
 .یعنی به همین راحتی راضی شد بره ترک، شماهم باور کردین+
 ..من هوروش رو باور دارم، اون هیچ وقت به من دروغ نمیگه-
 :نفسش را بیرون فرستاد
 .خداکنه همینطور که میگی باشه.. یعنی اگر هوروش ترک کنه دنیا رو به پات میریزم+
 .من فقط خوشحالی شمارو میخوام-
 :پیشانی م را بوسیدو با مهربانی گفت



 .فعN که بعد از خدا امیدم تویی دخترم+
 .دستش را بوسیدم...برخواست و با افکاری مشوش از سالن خارج شد

روز ها یکی پس از دیگری میگذشت. هر روز ش برایم کسل کننده و تکراری شده بود، یا در اتاقم مینشستم و بیهوده در موبایل
میچرخیدم، یا با نگار خیابان های تهران را گز میکردم. تنها لحظاتی که هیچ گاه برایم خسته کننده نمیشد، لحظاتی بود که کنار
بابا و هوروش مینشستم و به حرف هایشان که بیشتر در مورد شرکت بود، گوش میدادم.به در خواست روما مجدد جلسات
مشاوره م را شروع کردم، کم کم داشت دیدم نسبت به همه چیز تغییر میکرد. دیگر چیزی را سخت نمی دیدم، یاد گرفتم زمین
می خورم منتظر کسی نباشم و خودم برخیزم. فهمیدم گذشته درگذشته و دیگر نباید غصه دیروز را خورد؛ وگرنه آینده ات نابود
 .میشود
تا چند روز دیگر جواب انتخاب رشته ها می آمد، بی خیالش بودم چون می دانستم قبولی م در تهران صد در صد هست؛ اما آنقدر
نگار در گوشه م آیه یاس خوانده بود که استرس او به من هم سرایت کرده بود. رفت و آمدهای هوروش به اینجا بیشتر شده بود.
 .رفتارش و اخNقش کامN تغییر کرده بود، آرامتر از قبل شده بود و این نقطه امیدی بود در دل همه ما
چند روزی بود که هوروش و بابا رضا در مورد تاسیس شرکت جدیدشان در فرانکفورت ا�ان صحبت میکردن. گاهی به حرف
هایشان گوش می دادم و گاهی هم بی توجه با موبایلم سرگرم میشدم. بعد از آن روز دیگر با هوروش تنها نشدم، بابا رضا سخت
 .ما را زیر نظر گرفته بود، اطمینان داشتم که اگر از نیت قلبی ما خبر دار میشد با مخالفت شدید او روبرو میشدیم

با جیغ بنفشی که زیر گوش م کشیده شد، وحشت زده از خواب پریدم. گنک به اطراف نگاه انداختم، کسی جز مامان و نگار در
 .اتاق نبود
 :عصبی رو به نگار گفتم
 !چته چرا رم کردی-
 :نگار جیغ دیگری کشید. مامان بشاش به طرف ام آمد و بوسه ای روی صورتم نشاند
 .تبریک میگم عزیزم! بNخره جواب زحماتت رو گرفتی+
 .نگاه گنگم را بین جفتشان چرخاندم
 :با صدایی گرفته که ناشی از خواب بود گفتم
 چیشده؟-
 .نگار کنارم نشست
 .خره قبول شدی اونم کجا.. تهران، اونم رشته ای که دوست داشتی+
 :ناباور لب زدم
 پزشکی؟-
هر دو به نشانه مثبت سر تکاندن. پدر عزیزم بNخره قبول شدم، همان چیزی که میخواستی. قول می دهم از این به بعد فقط شاهد
 .موفقیت هایم باشی
 .با صدای مامان با خودم آمدم
 .برم این خبر رو به بقیه بدم+
 .از خوشحالی زبانم بند آمده بود. نگاه م را به نگار دوختم
 !تو هم همینجا قبول شدی دیگه-
 :ناراحت گفت
 .نه.. مامایی شیراز قبول شدم+



 :نمیخواستم دلسرد و نا امیدش کنم. لبخندی به رویش پاشیدم
 .اینکه ناراحتی نداره.. میتونی با یکی که شیرازیه جاتون رو عوض کنین-
 :نفسش را بیرون فرستاد
 .بابام قراره یه کار هایی کنه+
 :صورتش را بوسیدم
 .پس ناراحت نباش، امروز روز من و توهه-
 .همراه مامان و نگار مشغول گفت و گو بودیم که بابا و هوروش وارد شدن. مامان با خوشحالی به استقبال شان رفت
 .بابا مرا که دید دست هایش را باز کرد و خودم را در اغوش پدرانه اش انداختم
 :روی موهایم را بوسید و با لحنی تحسین آمیز گفت
 .بهت افتخار میکنم یکی یدونه ام.زحمتات بی جواب نموند+
 .ازتون ممنونم که همه جوره حمایتم کردین-
 .من که کاری نکردم، همش تNش و اراده خودتت بوده+
 :دستی به شانه ام کشید و رو به نگار گفت
 !به شماهم تبریک میگم نگار جان+
 .ممنون عمو جون+
 :کف دست هایم را به هم کوبیدم
 .خب برید بشینید تا یه چایی دلناز پز بهتون بدم-
 :نگار چشم غره ای رفت ومیان دندان قرچه ای که میرفت گفت
 .خواهرم چایی رو نمیپزن، دم میک�+
 :خندیدم
 ..خب دلناز دم حا�-
همگی خندیدیم. به طرف آشپز خانه رفتم، با سر انگشتانم به روی صفحه کابینت ضربه میزدم و منتظر دم کشیدن چایی شدم. از
هوروش ناراحت شدم، حتی زبانش نچرخید یک تبریک خشک خالی بگوید. قوری را برداشتم ویکی یکی فنجان ها پر کردم. سینی
 .را که در دست گرفتم صدای هوروش را از پشت سر شنیدن
 !دلنازم+
 .قلبم برای ثانیه ای ایستاد. آن میم  مالکیتی که اخر اسمم اضاف کرد زیبا ترین عاشقانه ای بود که در تمام عمرم شنیده بودم
 :خنده رو برگشتم ولب زدم
 !جان دلناز-
 .تکیه اش را از اپن گرفت و نگاهی به سالن انداخت. چندقدمی به سمتم برداشت
 .نشد توی سالن بهت تبریک بگم. خیلی خوشحال شدم که به هدفی که خواستی رسیدی+
 :درحالی که نگاهم به فنجان چایی ها بود آهسته گفتم
 .من هنوز به هدفی که دارم، نرسیدم-
 :با تعجب به من نگریست. زمزمه کردم
 بریم تا کسی شک نکرده-
 :زود تر از آن قدم برداشتم؛ اما از آشپز خانه خارج نشده بودم که زمزمه وار گفت
 .خیلی دلم برات تنگ شده بود خانومم+
زمان و مکان را فراموش کردم.دلم پر شده بود از قند هایی که کیلو کیلو آب میشدن.کاش میتوانستم این حس م را فریاد بزنم؛ اما



 .فقط به یک لبخند اکتفا کردم و از آنجا دور شدم

 :چایی را مقابل بابا رضا گرفتم. مامان گفت
 !دلنازجان نظر تو چیه فردا یه مهمونی بدیم-
 :مادامی که سینی را روی میز میگذاشتم گفتم
 به چه مناسبت؟-
 :بابا حینی که قندی را در دهانش میگذاشت گفت
 یکی یدونه ام پزشکی قبول شده اونم تو بهترین دانشگاه کشور..باید یه مهمون حساب بدیم+
 :مامان با یه لحنی شوخی گفت
 میخواد پوزت رو بده+
 :بابا بادی به غبغبه اش انداخت گفت
 بله که پوزش رو میدم، حا� دیگه دور دورمنه+
 .نگاهی به نگار انداختم و خندیدم. هوروش در حالی که نگاه پر از عشقش به من بود، وارد سالن شد
 :رو به بابا گفت
 بابا باید در مورد اون موضوع باهاتون صحبت کنم+
 :بابا جرعه اخر چایی اش را سر کشید و زیر لب گفت
 .باشه..باشه بریم منم باید کارای مهمونی رو انجام بدم+
آن دو جمع ما را ترک کردن. نگار چشمانش را ریز کرد و به من خیره شد. یک آن به سمتم یورش بود و بدون در نظر گرفB حضور
 :مامان گفت
 !بگو ببینم با هوروش اون پشت مشت ها چه میگفتین +
 :با چشم اشاره ای به مامان انداختم که بی خیال گفت
 خاله از خودمونه یا� بگو+
 .مامان تک خنده ای کرد و با برداشB سینی فنجان ها مارا ترک کرد
 ..نگار را به عقب هل دادم و توپیدم: چته تو! مگه بچه ای! چی میخواست بگه، تبریک گفت دیگه
 :چشمانش را ریز کرد و مشکوک گفت
 فقط تبریک گفت دیگ.. منم گوشم درازهه دیگه+
 .با یادآوریش دلم لرزید و لبخند محوی روی لب هایم نقش بست
 !ها ببین چی کار کردن که نیشش تا بنا گوشش باز شده. راستش رو بگو بوست کرده+
 :پوفی کردم
 کم چرت و پرت بگو-
 خب بگو دیگه+
 به نقطه ای خیره شدم وآرام لب زدم: هیچی گفت دلش برام تنگ شده
 :نگار که مانند بادکنکی بادش خالی شده بود و تیرش به سنگ خورده بود گفت
 همین! منو باش که فکر کردم ا�ن ماچی موچی..لبی لوچی+
 :توپیدم
 !تومن رو نمیشناسی-
 ..خب اونجوری که تو لپات گل انداخته بود گفتم ا�ن بوسه رو ازت گرفته



 :خواستم بحث را عوض کنم، نگاهیی به ساعت ایستاده کنج سالن انداختم
 نگار موافقی بریم خرید برای مهمونی-
 :پشت چشمی نازک کرد
 !ا�ن یعنی بحث رو عوض کردی+
 :خندیدم
 بریم؟-
 بریم خبر مرگت+

نیمه شب از فرط تشنگی از خواب چشم گشودم. در جایم نیم خیز شدم و لیوان را از روی پاتختی برداشتم؛ اما با دیدن لیوان
خالی آه از نهادم برخواست. بی خیال اب خوردن شدم؛ اما گلویم خشک خشک بود. با کرختی برخواستم و خواب آلوذ از اتاق
خارج شدم. با چشمانی خمار به اطراف نگاهی انداختم که نگاهم به در نیمه بازاتاق بابا رضا که برق ش هم روشن بود، ثابت
 :ماند. سر برگردانم و ساعت اتاق را نگاه کردم، سه نیمه شب بود.زمزمه کردم
 بابا تا این ساعت بیداره؟-
به سمت اتاق ش قدم برداشتم، چند قدمی در اتاق صدای پچ پچ مامان و بابا راشنیدم، پشیمان خواستم برگردم که با حرفی که
 .مامان زد ایستادم و گوش هایم را برای شنیدن تیز کردم
 چرا هوروش یک دفعه این تصمیم رو گرفته؟ +
 :صدای بابا راشنیدم
 این تصمیم رو چند ماهه که گرفته+
 .رضا با رفتنش این بچه داغون میشه+
 .دیگه نمی دونم چکار کنم! هر کاری کردم که از رفB پشیمونش کنم نشد که نشد، مرغش یه پا داره+
دیگر صدایی نیامد. از شنیدن این حرف ها نفس هایم به شمارش افتاد. هوروش می خواست برود! اخر کجا؟ قلبم داشت از
جاکنده میشد. آنقدر شوکه شده بودم که حتی نمیتوانستم قدمی از قدم بردارم، با کمک دیوار خودم را به اتاقم رساندم. حیران و
سرگردان میان اتاق ایستادم. نمی دانستم باید چکار کنم، حتی فکر کردن به اینکه دیگرهوروش را نخواهم دید قلبم تیر میکشید.
 :بی اختیاراشک هایم سراریز شد، اشک آلود لب زدم
 .هوروش نمی تونی این کار رو با من کنی-
بدون در نظر گرفB زمان، به سمت تلفنم رفتم و بی وقفه شماره ش را گرفتم. هنوز دو بوق نخورده بود که صدای خمارش در گوشم
 :پیچید
 !بله-
 :با شنیدن صدایش، بغض گلویم را چسپید
 !هوروش-
 :صدایی به جز نفس هایش نمی آمد. بعد از مکث کوتاهیی جواب داد
 .جان هوروش-
 .چشمانم یک ریز می باریدن، دیگر چیزی برایم مهم نبود، حا� فقط هوروشم برایم مهم بود که او هم میخواست تنهایم بگذاشت
 :میان هق هق هایم گفتم
 چ..چرا میخوایی بری؟-
 !دلنازم+
 :گریه ام شدتت گرفت



 !فقط بگو چرا میخوایی تنهام بزاری؟ چطور دلت میاد اینجور منو خوردم کنی-
من غلط کنم که بخوام تو رو خوردتت کنم. دلناز برای انجام یه کار خیلی مهم مجبورم که برم. بخدا وقتی برگردم قول میدهم که+
 همه چیز تغییر کرده باشه، همه چیز اونجوری که تو میخوایی میشه
 پس میخوایی بری؟-
 :با آهنگی ناراحت کفت
 !به جان دلنازم برای منم سخته یک لحظه دوری از تو؛ ولی مجبورم+
 :اشک هایم را پاک کردم و نفسی گرفتم. خشم آلود گفتم
 باشه برو؛ اما اینم بدون که اگه رفتی دیگه دلنازی توی زندگیت وجود نخواهد داشت-
 .تلفن را مقابلم گرفتم و بدون توجه به صدا زدن هایش تماس را قطع کردم

مغموم روی صندلی میزآرایش نشستم و سرم را روی دست هایم گذاشتم. مغز ام خسته بود، دیگر قدرت هیچ چیز را نداشت، دلم
میخواست کلیدی داشت تا برای مدتی خاموشش میکردم. بی خوابی مهمان چشم هایم شده بود. نه تماس های نگار را جواب
 .میدادم و نه توجه ای به اصرار های مامان و بابا رضا برای فهمیدن علت حال بدم، میکردم
دلم از این می سوخت که خیلی راحت توانست قید مرا بزند.مگر چه کاری آنقدر مهم تر از من بود! هر چه بیشتر فکر میکردم
 .بیشتر به این نتیچه میرسیدم که عشق اش هم یک بازی بود از جنس انتقامش، بازی که با رفتنش تیر خNص را میزد و تمام
 .تقه ای به در اتاق خورد و در باز شد.آنقدر گرفته بودم که حتی نتوانستم سر بلند کنم که ببینم کیست
 سNم خانوم خانما+
 :نگار بود، زیر لب *سNمی*دادم. صدای آرامش را شنیدم
 .خاله تو برو.. نگرانم نباش من خودم درستش میکنم+
 :در اتاق بسته شد. نگار به سمتم آمد و با آهنگی شرزنش وار گفت
 !چته تو امروز! میدونی چندبار بهت زنگ زدم! میدونی چقدر خاله نگرانت بود+
 !جوابی جز سکوت نداشتم. با صدای نسبتا بلندی گفت: با توام دلناز
 :بی اختیار جیغ هیستریکی کشیدم و مقابلش ایستادم
دوست داشتم.. دلم خواست جوابتون رو ندادم. چرا دارین اذیتم میکنین؟ چرا دارین جوری وانمود میکنید که انگار براتون مهمم!-
 .همتون دارید بهم ترحم می کنید، دوست داشتنتون از سر ترحمه.. مثل هوروش
 :گریه م گرفته بود، میان هق هق هایم گفتم
 ...ولم کنین دیگه، خسته شدم بخدا.. همش ترحم، دلسوزی، انتقام-
 .روی زمین نشستم و دستم را روی دهانم گذاشتم، گریه امانم را بریده بود. نگار کنارم نشست و سرم را در سینه اش فشرد
دور سرت بگردم! خدا من رو بکشه که اگر یک ذره از دوست داشتنم و توجه کردن هام از سر ترحم و دلسوزی باشه، تو نصفی از+
 .وجود منی، خواهرمی
 !دلنازم+
 .صدای خش دار مامان را شنیدم. نگاه گریانم را به او دوختم. دستم را در دستش گرفت
 :نگار گفت
 .میدونی مامانت از صبح که حال تو رو دیده چی بهش گذشته+
 مامان با نگرانی گفت: دلنازم چرا چشمای قشنگت بارونیه؟ کی باعث شده چشمات ببارن؟
 :گریان گفتم



 .همونی که دلم رو بهش سپردم..همونی که هنوز انتقامش رو فراموش نکرده و به بهونه دوست داشB، دل من رو به بازی گرفت-
 :نگار متعجب گفت
 هوروش! دلناز واضع حرف بزن ببینم چی شده؟+
 .گریه اجازه نداد جوابش را بده ام
 :مامان بغض آلود گفت
 !پس فهمیدی+
 :گریه ام شدتت گرفت. نگار گیج و منگ گفت
 !یکی به منم بگه اینجا چه خبره+
 :مامان جوابش را داد
 .هوروش داره میره آ�ان+
 .صدای *چی *گفB نگار میان هق هق های من گم شد
 ..اخه چطور ممکنه!پس اون حرفا+
 .نگاه غمگین م را به چشمان خشمگین نگار دوختم
 .همش بازی بود-
 .مامان ساکت نشسته بود و آرام آرام و بی صدا اشک می ریخت
 :نگار با لحنی عصبی وکامN جدی گفت
 !به من نگاه کن+
 .متعجب نگاهش کردم
کسی که باید عزا بگیره تونیستی،هوروشه. اگر همه این کاراش، حرفاش فقط یه بازی بوده تو نباید بزاری به هدفی که میخواد+
 .برسه
 .دست هایم را گرفت و بلندم کرد
 :محکم گفت
دلناز تو قوی تر از اون هستی، تو هوروش رو از دست نمیدی، هوروشه که تو رو از دست میده. یادتت که نرفته تنهایی این همه+
اتفاق رو پشت سر گذاشتی؛ اما اون چی! اون فقط داره فرار میکنه.. از چی! از کی! از تو.. چون خوب میدونه در مقابل تو
 ...ضعیفه

مهمانی شروع شده بود. لباسی را که روز قبل همراه نگار گرفته بودم را پوشیدم. مقابل آیینه ایستادم، نگاهی به لباس گلبهی رنگم
 .که جلویش کوتاه و پف بود و دنباله پشتش تا ریز پاهایم افتاده بود، انداختم
آرایش ساده ای رو صورتم نشاندم و رژ گلبهی رنگی روی لب هایم کشیدم. دستی زیر موهای حالت دارم زدم و روی شانه هایم
 :مرتب شان کردم. در اتاق باز شد و نگار سرش را داخل اورد و گفت
 اماده ای خوشگله؟+
 :لبخند بی جانی زدم
 .اره فقط جوراب شلواریم رو بپوشم-
 .اخمی کرد ووارد اتاق شد
 .نمیخواد همینجور خوبه+
 .نگار نمیتونم به خاطر لج بازی با هوروش شأن خودم رو پایین بیارم-
 :لبی برچید



 .خیلی خب+
 :به سمت جوراب شلواری رنگ پایم رفتم که جیغی کشید. من هم نا خوداگاه جیغی کشیدم
 چی شد؟-
 .با لبخند دندان نمایی به طرف ام آمد
 .امشب یه سوپرایز توپی برات دارم+
 :با بی حالی گفتم
 .نگار حوصله این مسخره بازیا رو ندارم، همین ا�ن بهت بگم-
 :نیشخندی زد
 .حا� میبینیم چطور خر ذوق میشی+
 .خیلی خب، بریم-
 .دست نگار را گرفتم. هنوز قدمی بر نداشته بودم که ایستادم
 !وایسا-
 چی شد؟+
 هوروش هم اومده؟-
 .نگار حرصی نفسش را بیرون فرستاد
 .بله اومده.دلناز همین حا� بهت بگم مقابلش ضعف نشون ندیا+
 :محزون گفتم
 !باهاش حرف بزنم شاید از رفB منصرف شد -
 :کNفه سری تکان داد
 با تو حرف زدن مثل خوندن یاسین تو گوش خره+
 :مکثی کرد و گفت
 .من میرم، تو بعد من بیا+
سری تکان دادم. با طمانینه و خانومانه از پله ها پایین رفتم. تمام نگاه ها به سمت من چرخید، زیر این همه نگاه های رنگا وارنگ
کمی معذب شدم. بابا و مامان به سمتم آمدن، دست هایشان را گرفتم. نگاه های دیگران روی من بودو من نگاه من فقط به یک سو
جذب میشد. هوروش میان چند دختر و پسر ایستاده و با اخم به من خیره شده بود. با به یاد اوردن اینکه تا چندی دیگر نخواهم
 .داشتش، بغضی گلویم را چنگ زد. به سختی لب برچیدم تا اشک هایم نبارند

 :بابا با صدای بلندی گفت
خب دوستانم! خیلی خیلی خوش اومدین. همونطور که میدونین این جشن به مناسب قبول شدن دختر قشنگم دلناز خانوم در+
 .رشته پزشکی بهترین دانشگاه تهران هست
تمام مهمان ها دست زدند و تبریک گفB. یکی یکی  به سمتم می آمدند و تبریک میگفB. هیچ کدام را نمیشناختم و فقط در جواب
 .تبریکشان لبخندی میزدم* ممنونی* میگفتم
 :مامان زیر گوشم گفت
 !خانم جون منتظرته+
 :باتعجب گفت
 کجاست؟-
 .روی اون صندلی بزرگه نشسته+



پا تند کردم و به سمت خانم بزرگ  رفتم. مانند همیشه با اقتدار نشسته بود و عصای سلطتنی طNیی اش را مقابل خودش گرفته
 .بود
 .مرا که دید لبخندی بر چهره اش نشست. در مقابل منم لبخندی زدم
 .سNم خانم بزرگ جونم-
 .دست هایش را باز کرد. در اغوشش رفتم و صورتش را بوسیدم
 !سNم به روی ماه دختر مهربونم.شدی ستاره سهیل+
 :با شرمندگی گفتم
 .ببخشید خانم بزرگ، میدونم باید بهتون سر میزدم-
 فدای سرت.. بهت تبریک میگم بNخره به هدفی که خواستی رفتی+
 :آهی کشیدم
 .ممنونم-
 :مشکوک پرسید
 .چیه دخترم؟ چرا آه میکشی؟ ا�ن باید خوشحال باشی+
نگاهی به هوروش که در کنار روما و مازیار ایستاده بود و درحالی که یکی از دستانش در جیبش بود و دست دیگرش را حین
 :صحبت کردن تکان میداد گفتم
 .چیزی نیست خانم بزرگ-
 :دستی به شانه ام زد
 !رنگ رخساره نشان می دهد از سر درون. بNخره فهمیدی+
 :با حالی زار گفتم
 خانم بزرگ شما بگین چیکار کنم؟ چطور منصرفش کنم نره؟-
 :آهسته لب زد
 .آروم باش. ا�ن همه نگاها روی توهه+
 .زیر چشمی نگاهی به اطراف انداختم
 .میدونم طاقت دوریش رو نداری، اونم همینطور؛ ولی نظر من پیرزن رو میخوایی بزار تابره+
 :با تعجب گفتم
 ..اخه-
 :سری برای شخصی که از دور سNم کرد، تکان دادو سپس گفت
 ..اگر میخوایی دوباره بدستش بیاری بزار بره+
 :با گنگی گفتم
 ..از حرفاتون سر در نمیارم-
 :درحالی که نگاهش به رو برو بود گفت
 .بعدها خودتت متوجه میشی.حا� برو به بقیه مهمانها خوش آمد بگو-
دیگر اجازه حرف زدن نداد. برخواستم، با نگاه به دنبال نگار گشتم، کنار چند دختر ایستاده بود. به طرفشان رفتم و لبخندی روی
 :لب هایشم نشاندم
 .خیلی خوش اومدین دخترا-
همه آنها با خوش رویی جوابم را دادن و بار دیگر تبریک گفB. لحظه کوتایی در جمع شان ماندم و همراه نگار با گفB ببخشیدی
 .جمع شان را ترک کردیم



 :نگار اعتراض امیز گفت
 چرا نزاشتی پیششون بمونیم+
 .حا� وقت هست. بیا بریم پیش مازیار و روما بهشون خوش امد بگم-
 :چشمانش را ریز کرد
 مازیار و روما فقط! من تو رو نشناسم که باید خودم رو زیر خاک کنم+
 :دست هایش را کشیدم
 .کمتر حرف بزن-
 :به طرف جمع سه نفره شان رفتم. نگار زیر گوشم گفت
 .خودتت رو نبازی+
 .اولین نفر هوروش بود که متوجه ما شد. با دیدن من دوباره اخم هایش میان ابروهایش جا خوش کرد
 !وا این چشه+
 .همیشه همینطوره-
 :به آنها که رسیدیم با خوش رویی گفتم
 سNم-
 .نگار هم سNم آرامی کرد
 .مازیار و روما خیلی گرم به ما سNم دادن و تبریک گفB؛ اما هوروش فقط سری تکان داد

 .در دل به درکی گفتم
 :رو به روما گفتم
 .روما خیلی ازت ممنونم؛ اگر تو نبودی شاید قبول نمیشدم-
 :سری خم کرد
 .شکست نفسی نکن، همش تNش خودتت بود+
 ..البته با کمک تو-
 :خندید. هوروش همانطور تخس نظاره گر بود. مازیار هم با نگار گرم گرفته بود. روما زیر گوشم کفت
 چرا گرفته ای؟+
 :زمزمه کردم
 .چیز مهمی نیست-
 :تلفن نگار زنگ خورد، چشمکی به من انداخت و گفت
 .سوپرایز رسید+
Bو جمع را ترک کرد.مازیارو رومامتعجب گف: 
 چه سوپرایزی؟+
 :شانه ای با� انداختم
 .خودمم نمیدونم-
آن دو به بهانه مطلع شدن از سوپرایز نگار، من و هوروش را ترک کردن. بدون توجه به هوروش خواستم از کنارش بگذرم که مچ
 .دستم را گرفت
 :کنار گوش ام غرید
 این چه لباسیه پوشیدی؟ +



 :عصبی توپیدم
 چی شد ا�ن غیرتی شدی؟-
 ..اره غیرتی شدم، دوست ندارم کسی بهت نگاه بد کنه+
 :پوفی کشیدم
غیرت این نیست که نزاری کسی به من نگاه بدکنه غیرت اینه که نزاری دلم بشکنه، نزاری اشکی از چشمم بیاد. من این مدل-
غیرتت رو نمیخوام هوروش، من خودتت رو میخوام، که تورو هم دارم از دست دادم مثل همه کسایی که توی این مدتت از دست
 .دادم
 :رنگ نگاهش تغییر کرد، آرام زمزمه کرد
 ..بهت گفتم فقط یه مدتت کوتاه+
 !چند مدتت! یک ماه .. دوماه.. یکسال.. سه سال... چقد هوروش-
 :سر به زیز گفت
 .نمی دونم+
 هه پس درست حدس زدم-
 :گنگ پرسید
 چی؟+
 هیچی-
و دستم را از دستش بیرون کشیدم و از کنارش گذاشتم. به هوای تازه نیاز داشتم، بغض داشت خفه ام میکرد. به سمیت حیاط پا
 :تند کردم؛ ولی همانجور که سرم پایین بود به شخصی برخورد کردم. بدون انکه سرم با� بیاورم گفتم
 .ببخشید-
چیزی نگفت. راهم را کج کردم که صد راهم شد. سرم را بلند کردم، با دیدن شخصی که مقابلم ایستاده بود در جا خشکم زد.
 .موقعیتم را درک نمیکردم؛ انگار درخواب بودم
 :ناباور لب زدم
 !نریمان-
 .جان نریمان! جان داداش+
 :هنوز هم به چشم و گوش هایم اعتماد نداشتم. قدمی جلوتر رفتم  و خیره درنگاهش گفتم
 !واقعا خودتی-
 :خندیدو چال گونه اش هویدا شد. از خوشحالی جیغی کشیدم 
 .اره خودتی-
 .همه دورمان جمع شدند 
 :مهربانانه گفت
 !خواهرکم چقد بزرگ شده+
لبخند مهربانی به زویش پاشیدم. مامان و بابا رضا از دیدن نریمان خوشحال شده بودن و در حال خوش و بش کردن بودن، گویی
Bسال ها بود که او را می شناخ. 
 :نیشگونی از نگار گرفتم
 عفریته چرا نگفتی نریمان اومده-
 .به من چه خودتت گفتی از مسخره بازی خوشت نمیاد+
 ...دارم برات-



حتی یک لحظه هم از نریمان دور نمی شدم . از وقتی خودم را شناختم نریمان همه جوره حمایتم میکرد. من و پدرم همیشه
 .ممنونش بودیم، در بدترین لحظات زندگی مان کنارمان بود.هیچ وقت احساس نکردم که پدر و مادر هایمان یکی نیست
 !ببینم تو رو+
 .با لبخندنگاهی به صورت بشاش نریمان انداختم
یادمه حتی تا اون زمانی که میخواستم برم تو شبا عروسکت رو کنارت میخوابوندی؛ اما حا� که برگشتم میبینم دیگه از اون+
 .دختر بچه خبری نیست و یه خانوم باوقار جلوم ایستاده
 :تک خنده ای کردم
 .بعضی وقتا ادما مجبور میشن یک شبه تغییر کنند، چون روزگار اینجور براشون رقم زده-
نریمان لب باز کردحرفی بزند که صدای*داداش* گفB مازیار را شنیدم. برگشتم، مازیار محکم نریمان را بغل کرد و اظهار
 .دلتنگی میکرد. روما هم جلو آمد و نریمان را در اغوش گرفت
با تعجب به نگار خیره شدم. سوالی سری تکان دادم که او هم شانه ای با� انداخت. اخرین نفر هوروش جلو آمد و فقط به یک
 .دست دادن اکتفا کرد
 !خوش اومدی+
 :نریمان نیشخندی زد
 .ممنون داداش. واقعا دلم برای تک تک تون تنگ شده بود+
 :با تعجب گفتم
 !شما همدیگه رو میشناسین-
 :نریمان جواب داد
 !مگه میشه آدم دوستای ١۵ ساله خودش رو که قسم برادری خوردن نشناسه+
 :گیج ومنگ گفتم
 ...یعنی-
تمام اتقات ان روز شوم را بیاد آوردم. هوروش چطور صدای نریمان را از پشت تلفن تشخیص نداد و بی رحمانه ان بN ها را بر
 .سر من آورد. با خشم به هوروش خیره شدم؛ انگار همه چیز را چشم هایم خواند که  نگاهش را از ربود
 :نریمان گفت
 .اهوورا کوش؟ کجاست؟ چرا نمیبینمش! نمیدونین چقد دلم لک زده واسه داداش گفB هاش+
 !نگاه م رنگ نگرانی گرفت. نریمان همه چیز را می دانست؛ اما نمی دانم چرا باز هم پرسید
 :هوروش سرد جواب داد
 توکه ادعای برادریت میشه چطور ازش خبر نداری؟+
 :نریمان پوزخندی زد
اخرین باری که باهاش صحبت کردم بهم گفت از دلناز خواستگاری کرده و دلناز هم جواب مثبت بهش داده؛ اما بعد از اون دیگه+
 ...نه خبری از خواهرم شد نه اهورا
 :با تحکم گفتم
 .نریمان خواهش میکنم-
 .نگاه هوروش روی دست گرده خورده من و نریمان ثابت ماند. خواستم دستم را بیرون بکشم؛ اما دستم را محکم تر گرفت
 .اگر تا یک دقیقه دیگر انها کنار هم می ماندن مطمعنا دعوا میشد
 :روبه نریمان گفتم



 !من میرم پیش مامان، میایی-
 .در حالی که هر دوی با نگاه شان برای هم خط نشان میکشیدن، سری تکان داد
-Nآقایون فع. 
 .دستش  را گرفتم و به دنبال خودم کشیدم
 !نریمان چرا این حرف هارو زدی-
 :خودش را به ان راه زد
 چه حرفایی؟+
 .ایستادم
ببین نریمان من خیلی دوست دارم، برادرمی، هیچ وقت هم احساس نکردم که پدر مادرامون یکی نیسB؛ اما نمیتونم اجازه بدم-
 .کسی با هوروش اینطور صحبت کنه
 .با چشمانی حجم گرفته به من خیره شد
 :نگار رو به نریمان،سرزنش وار گفت
 .نریمان نباید اون حرف هارو درمورد اهورا و دلناز توی جمع میگفتی+
 .تو حرف نزن نگار+
 :رو به من گفت
 .این حرف ها یعنی چی دلناز-
 :بدون مقدمه گفتم
بین من و اهورا از همون اول هم هیچی نبوده فقط یه احساس اشتباهی بود که با ازدواج با هوروش اون حس کامN از بین رفت.-
 ..شاید اوایل یه کم سخت بود؛ اما کم کم اهورا هم برام شد یکی مثل تو
 .اما میدونم که اهورا هنوز هم منتظرته+
 .سرم را پایین انداختم و سر انگشتانم را به بازی گرفتم
 :اهسته  زمزمه کردم
 .اما قلب من متعلق به یکی دیگه اس-
 :متعجب پرسید
 این حرف ها یعنی چی؟+
 :نگار به جای من جواب داد
 .برادر من چرا سین جینش میکنی! عاشق شده، عاشق شوهرش+
 :نریمان ناباور لب زد
 !هوروش+
 :سری تکان دادم. کNفه دستی در موهایش پر کNغی اش کشید و زیر لب گفت
 .خدای من+

 .نگاه م به مامان، که بغض آلود گوشه ای ایستاده بود، جذب شد
 :لب زدم
 .میرم پیش مامان-
 :نریمان و نگار هم به من پیوسB. نزدیکش که شدم نگران گفتم



 الهی قربونت برم چرا تو خودتی؟-
 :بغض آلود گفت
 .جای بچم اهورا خیلی خالیه+
 :نگاه زیر چشمی به نریمان انداختم، او هم گرفته بود. در اغوش گرفتمش وبوسه ای روی شقیقه هایش نشاندم و با مNطفت گفتم
 .به زودی اونم برمیگرده پیشمون-
 .آهی کشیدو *خداکنه*زیر لب گفتم
 !مامان شما نریمان و نگار رو میشناختیدو چیزی نگفتین-
 ..بچه ها فقط رابطه شون بین خودشون بود و هیچ رابطه خونوادگی نداشتیم+
 :مادامی که به پسر ها خیره شده بود زمزمه کرد
 ..انگار همین دیروز بود، همشون توی حیاط فوتبال بازی میکردن+
 رو به نریمان گفت؛
 !یادتت میاد مادر+
 :نریمان جلوتر امد و با لحنی اطمینان بخش گفت
 !خاله جون قول میدم به همین زودیا اهورا رو برش گردونم. باشه-
 :مامان آه سینه سوزی کشید و با چشمانی پر از اشک به نریمان خیره شد
 ..چه فایده مادر..وقتی این یکی بیاد اون یکی بره+
 :گیج و گنگ ابروهایش را در هم کشید
 !منظورت رو متوجه نمیشم خاله+
 :نگار جواب داد
 هوروش داره میره+
 :تیک ابرویش با� پرید
 کجا؟+
 .آ�ان+
 :سرش را به طرف من برگردنداند
 !اره دلناز+
 .نفس عمیقی کشیدم تا جلوی ریخB اشک هایم را بگیرم. گوشه لبم را به دندان گرفتم و بغض آلود سری تکان دادم
 :نریمان لب گشود حرفی بزند که هوروش از پشت سرم صدایم زد
 !دلنازم+
لحظه ای دلم ریخت. نگاهی به چشمان متعجب و پر از خشم نریمان انداختم. با بسته و باز کردن چشم هایم به او فهماندم که
 .آرام باشد
 :برگشتم، هوروش دستم را گرفت و حینی که نگاهش به نریمان بود گفت
 .بیا کارت دارم+
 .ومن را به دنبال خودش کشان کشان تا اتاقم برد. میان اتاق دست به سینه ایستادم
 :در را محکم به هم کوبیدو با آهنگی که سعی در کنترل کردن عصبانیت خودش داشت گفت
 ...دلناز یک حرفی رو چند بار باید به تو بزنم! مگه نگفتم لباست رو+
 :میان حرفش پریدم
 .ببین هوروش لباسم خیلی هم مناسبه و پوشیده هم هست، بابا رضا هم تاییدش کرده-



 :کNفه گفت
 ...بابا چه میدونه صد تا ادم کثیف اون بیرون منتظرن تا با نگاه هرزشون قورتت بدن+
 :چند قدمی جلوتر رفتم، حینی که کراباتش را منظم میکردم گفتم
 ..هوروش دردتت رو بگو! مشکل تو لباس من نیست-
 :دستش را به دور کمرم حلقه کرد. زیر گوشم نجواگونه گفت
 ..دوست ندارم کسی به عشقم، زندگیم نگاه هرز کنه+
برای لحظه ای نفس در سینه ام حبس شد. نگو هوروش، نگو.. با این حرفایت فقط مرا اذیت میکنی. حا� که میخواهی بروی..برو و
 ..دیگر هیچ نگو، بگذار من بمانم و دل خون شده ام
 .خودم را از حصار اغوشش بیرون کشیدم و به سمت در خروجی رفتم که مچ دستم را قاپید
 !دلناز+
 :محکم دست م را بیرون کشیدم و غریدم
هوروش ولم کن فهمیدی! ولم کن. تو که داری میری دیگه چه فرقی میکنه. برو دیگه انتقامت رو هم گرفتی، باور کن دیگه چیزی ازم-
 ..باقی نمونده که بخوایی بگیری
 :ناباور لب زد
 انتقام! چه انتقامی! دلناز واقعا فکر میکنی عشق من به تو همش دروغ بوده؟+
 .جوابی ندادم و فقط مسکوت در چشمان زمردیش خیره شدم
 :کNفه به دور خود چرخید و زیر لب گفت
 .وای دلناز،دلناز، دلناز+
 :قدمی به طرف ام آمد. دستش را بلند کرد،ترسیده  تکانی خوردم. لبخند محوی زد
 .نترس قربونت برم+
 :دستش را دور شانه هایم انداخت و مرا به سمت تخت برد، مرا روی تخت نشاندم و خودش جلویم زانو زد
 !قشنگم مگه خودتت نگفتی که اگر بخوام دوباره باهات زندگی کنم باید ترک کنم+
 .سری به نشانه مثبت تکاندم. دستم را گرفت و با سر انگشتانش نوازش گرانه رویشان میکشید
 .خب منم دارم میرم شرط تو رو عملی کنم دیگه+
 :چشم هایم حجم گرفت. با آهنگی متعجب گفتم
 !داری میری ترک کنی-
 .چشم هایش را باز و بسته کرد
 .خب چرا همینجا نمیمونی و ترک کنی! من میخوام کنارت باشم هوروش-
 :بوسه ای کف دست هایم نشاند
نفس هوروش نمیشه، باید برم اونور. اینجا هنوز دشمن هایی دارم که منتظرن از من یه اتویی بگیرن، برای همینه که میخوام به+
 .بهانه تاسیس شرکت برم
 :غمگین گفتم
 !من بی تو نمیتونم هوروش. چطور تو  هوایی نفس بکشم که نفسم نیست-
 .میام دلناز، خیلی زود خوب میشم و برمیگردم+
 :با انگشت اشاره م اشک های زیر چشمم را زدودم و زمزمه کردم
 ! قول-
 .قول میدم یکی یدونه ام+



 .نفسی از سر آسودگی کشیدم و بر خواستم
 :هوروش سری تکان داد
 !کجا+
 :لب هایم را غنچه کردم و به در اشاره کردم
 برو بیرون لطفا؟-
 :با چشمانی متعجب گفت
 ...چی! دلناز منکه+
 . هوروش مگه نمیگی لباسم رو عوض کنم! خب برو بیرون تا من بتونم لباس دیگه ای تن کنم-
 :خندید و با دست فشاری به زانو هایش آوردو بلند شد. بینی ام را فشرد و زیر لب گفت
 .یکی یدونه ام+
 :حینی که به سمت در میرفت گفت
 .بیرون منتظرتم+
باشه ای زیر لب گفتم.چشم هایم را بستم و لبخندی روی لب هایم  نشست. حا� که نیت اصلی هوروش را فهمیدم دیگر از
 .خوشحالی در پوست خودم نمیگنجیدم.خانم بزرگ درست میگفت، بودن با هوروش در گرو رفB اوست
 !دلناز+
 .هوروش که صدایم زد، برگشتم. مردد دستگیره در را گرفته، گویی می خواست چیزی بگویید
 :پیش دستی کردم
 !جانم بگو-
 :مردد گفت
 ...نریمان+
 .حدسش را میزدم. لبخندی به رویش پاشیدم و به سمتش قدم برداشتم
 :بدجنس گفتم
 نگو که حسودت شده؟-
 :تره ای از موهایم را که روی پیشنانی م افتاده بود، به پشت گوش م هدایت کرد
 .دوست ندارم دست کسی به جز من بهت بخوره+
 :دستم را روی صورتش کشیدم
میدونم؛ اما هوروشم اون برادر منه. خیلی قبل از اینا برادر من بوده. از وقتی که خودم رو شناختم نریمان کنارم بود و حمایتم کرد.-
 !جایی برای نگرانی نیست، باشه
 .دستم را گرفت و به لب هایش نزدیک کرد و بوسه ای کف دست هایم نشاند
 ...قطعا همینطوره که تو میگی+

در کمد را باز کردم و با نگاهم به دنبال لباسی مناسب گشتم. در میان آن همه لباس، چشمم به لباسی خورد که هوروش برای روز
 .عکاسی برایم گرفته بود
از رگال بیرون کشیدمش و با طمانینه بر تن کردم. هنوز هم بعد از چند ماه، به همان زیبایی بر تنم مینشست. موهای حالت دارم را
 .روی شانه های نیمه عریانم ریختم تا آن را بپوشاند



 .در اتاق را که باز کردم سینه به سینه نریمان شدم
 :نگران پرسید
 .کجایی تو! نگرانت شدم+
 :لبخندی به رویش پاشیدم
 .خوبم بریم-
 :نگاهی به سرتا پایم انداخت. عصبی گفت
 .بNخره مجبورت کرد لباست رو عوض کنی+
 .نه عزیزمن، تو اون لباس راحت نبودم-
 .نگاهیی به معنا داری به من انداخت. دستش را گرفتم و به دنبال خودم کشیدمش
 :آرام زمزمه کردم
 .نریمان میریم پیش بچها، خواهش میکنم با هوروش کل کل نکنین-
 :با آهنگی تند گفت
 .دلناز خیلی از دست این بشر عصبی هستم+
 :بی خیال گفتم
 .عصبی نباش-
با رسیدن به جمع بچها، نریمان دیگر نتواست حرفی بزند. سعی کردم فاصله خودم را با نریمان حفظ کنم تا هوروش حساس
نشود. نگاهی به نگار که گرم صحبت با مازیار بود انداختم، لبخندی زدم. هر کس از دری صحبت میکرد و من بیشتر شنونده
 .بودم. هوروش مدام به ساعتش نگاه میکرد و نگران بود
 .زیر نگاه های نریمان به سمتش رفتم
 .روبرویش ایستادم
 !خوبی عزیز دلناز-
 .در چشم هایم خیره شد. نگاهش رنگ غم گرفته بود
 :با آهنگی محزون گفت
 .از همین ا�ن دلم برات تنگ شده+
 :ابروهایم با� پرید. خندیدم
 .دیوونه ما که ا�ن پیش همیم-
 .نفس عمیقی کشید و نگاهی به اطراف انداخت
 :بازوهایش را گرفتم
 !هوروش حالت خوبه-
 :سری تکان داد
 .خوبم.. خوبم زندگیم. تو که کنارم باشی عالی میشم+
 :بامهربانی گفتم
 .من همیشه کنارتم-
 :با پشت انگشتانش نوازش گرانه روی صورتم کشید
 ..میترسم وقتی برگشتم ازدستت داده باشم، میترسم وقتی برگشتم یکی دیگه جای من کنارت باشه+
 :انگشت اشاره م را روی لب هایش گذاشتم
هیس! زنجیر عشق من و تو محکم تر این حرف هاست که کسی بتونه اون رو از بین ببره. تا وقتی که خوب بشی برگردی من اینجا-



 .منتظرت میمونم
 :نفسی از سر آسودگی کشید
 .حا� با خیال آسوده میتونم برم+
 .توجه مان به مازیار جلب شد که مدام به ساعتش اشاره میکرد. هوروش برایش سری تکان داد
 :سوالی پرسیدم
 جایی میخواین برین؟-
 .اره عزیزم+
 :دستی به روی شانه هایش کشیدم
 !خب دیرتون نشه به وقت-
 .نه خانومم، بعد از مهمونی میریم+
 :با گفB واژه*خانومم* خجالت زده سر به زیر انداختم. زیر چانه ام را گرفت و سرم را بلند کرد
 .اخ قربون اون لپ های گل انداختت+
 :نیشگونی از بازویش گرفتم
 .عه هوروش-
 .جان هوروش، عمر هوروش، نفس هوروش.. من چقد دلم برای این نیشگون گرفتنات تنگ شده بود+
 .خندیدم. نیمه های شب بود که مهمان ها کم کم عزم رفB کردن و یکی یکی بعد از تبریک مجدد خانه را ترک میکردن
 .همراه نگار کنار خانم بزرگ  نشستیم
 !اخ کمرم-
 :خانم بزرگ با مهربانی گفت
 .پیر بشین مادر+
 :لبخندی به رویش پاشیدم
 .مرسی مادر جون-
 :دستی به سرم کشید
 اولین باره که من رو اینجوری صدا میزنی+
 :جلوی پایش زانو زدم
من تا حا� مادربزرگی نداشتم، شما آنقدر توی این مدتت بهم محبت و خوبی کردین که شاید اگر مادر بزرگ های خودم بودن-
 .اینکار رو نمیکردن. خیلی دوستون دارم
مادر جون لب باز کرد حرفی بزند که نگاهش به پشت سرم ثابت ماند. به نگار نگاهی انداختم آن هم مات و مبهوت به جایی خیره
 .بود
روی پاشنه پا چرخید و بلند شدم. هوروش با چمدان هایش ورودی در سالن ایستاده بود. به یکباره پاهایم لرزید، نگار متوجه حال
 :بدم شد و فوری کنارم ایساد دستش را روی شانه هایم گذاشت، با نگرانی گفت
 !خواهری خوبی+
بدون توجه به او قدمی به جلو برداشتم. نگاه م فقط روی هوروش و چمدان هایش در گردش بود. نریمان و روما جلو آمدن، دستی
 .جلویشان گرفتم که ایستادن
به چند قدمی اش که رسیدم حس کردم زانوانم دارند به هم می پیچند. ناگهان حس کردم کسی محکم از پشت به ساق پایم زد و زیر
 .پاهایم خالی شد. در کسری از ثانیه بازوهایم اسیر دست هوروش شد و آغوشش مانع سقوط من
 .نتوانستم تاب بیاورم و در اغوشش گریه سر دادم



 :نوازش گرانه دست روی موهایم میکشید
 .هیش.. آروم باش گلم.. آروم باش قشنگم+
 :هق زدم
 هوروش-
 !جان هوروش+
 :گریه ام شدتت گرفت
 .نرو..نمیخوام بری-
 :مرا از خودش جدا کرد و اشک هایم را پاک کرد
 .عزیز دلم ما که باهم حرف زدیم+
 :دستی به بینی ام کشیدم وبچگانه گفتم
 .نمیخوام.. حرف ام رو پس میگیرم نمیخوام بری-
 :با غمی که در چشمانش بیداد می کرد گفت
 .دلنازم برای منم سخته دوری از تو، خواهش میکنم رفB رو سختش نکن+
 :نگاه گریانم را به چشمانش دوختم
 من بی تو چه کنم هوروش؟-
 :دست هایش را قاب صورتم کرد و با لحنی بوی عشق میداد گفت
 .این دوری برای هر دومون سخته؛اما به بعدش فکر کن، به لحظه های شیرینی که میخوایم باهم بسازیم+
 :بار دیگر گریه سر دادم
 .هوروش-
 .بابا به سمت مان آمد و مرا به سختی از هوروش جدا کرد
 :بوسه ای روی موهایم کاشت و رو به هوروش گفت
 .باید بری بابا، از پرواز جا میمونی+
 .سرم را روی شانه های بابا گذاشتم و گریان به هوروش خیره شدم
 :لب زد
 .برو اماده شو با هم میریم تا فرودگاه+
 .نگاهی به بابا انداختم
 .برو بابا جان، همگی میریم+
 .دستی به بینی م کشیدم و با کمک نگار به سمت اتاقم رفتم

در تمام مدتی که در فرودگاه بودیم، چشمانم میباریدن. دستانم آنقدر سرد که حتی از روی لباس هم سردیش تا مغز استخوانم
 .رخنه میکرد
همراه نگار و مامان روی صندلی های انتظار نشستیم. پاهایم را مدام تکان میدادم ودر حالی که ارنجم روی دسته صندلی بود،
 .ناخن هایم را می جویدم. دست خودم نبود، وقتی حال دلم طوفانی بود دیگر هیچ کنترلی نداشتم
 :نگار دستش را روی پایم گذاشت
 .آروم عزیزم+
 .مامان متوجه ام شد
 :هراسان گفتم



 .نگار، داره میره.. اخه من چطور میتونم این همه مدتت تحمل کنم-
 .میدونم سخته، میدونم؛ اما بزار راحت بره اینجوری اونم عذاب میکشه+
به هوروش که مشغول صحبت با روما و بابا رضا بود،خیره شدم، نگاهش قفل نگاهم شد. به سمتم آمد و مقابلم زانو زد. در چشم
 .های نمناکم خیره شد و با سر انگشتانش اشک هایم را پاک کرد. دستان او هم سرد بود، سردی که جانم را می سوزاند
Bمامان و نگار از کنارمان برخواستم و ما را تنها گذاش. 
 :هوروش خندید
 !میخوایی نرم+
 .فوری سرم را به نشانه مثبت تکان دادم که لبخندش پر رنگ تر شد
 اخه قربونت برم چرا داری خودتت رو عذاب میدی؟+
 :با کشیدن نفس عمیقی بغضم را به سختی قورت دادم. لب زدم
 !زود به زود بهم زنگ میزنی -
 :چشمش را لحظه ای باز و بسته کرد
 .چشم+
 !مواظب خودتت هم باشی-
 :با لبخندی گفت
 .بازم چشم+
 :با ترسی که در لحن صدایم بود گفتم
 .هوروش یادتت نره که یکی اینجا منتظرته. یکی که تمام وجودش تو هستی-
 :دستش را روی قلبم گذاشت و آرام گفت
 .به جان صاحبش قسم میخورم زود از شر این کوفتی خNص بشم و برگردم. دلناز فقط دعام کن+
 .سری تکان دادم.بابا رضا نزدیک مان آمد، کمی خم شد و دست را روی شانه های هوروش گذاشت
 .بابا دارن شماره پروازت رو پیچ میک�+
 .لب برچیدم و محکم به دندان گرفتم تا لحظه اخر این قطرات سمج دیگر نبارند. هوروش دست هایم را گرفت و بلندم کرد
 ...پسر ها ، مامان و نگار همگی یکجا جمع شدن
 *هوروش*
 :مادامی که نگاهم روی دلناز بود رو به بابا گفتم
 بابا! دلناز رو اول به خدا بعدم به شما میسپارمش-
 :بابا کوتاه سری تکان داد
 .تو با خیال راحت برو+
 :او را در اغوشش کشاند و روی موهایش بوسه ای کاشت و زمزمه کرد
 .میگذره بابا+
 :روبه روی مامان ایستادم. خندیدم
 .مامان خوشگلم-
 :صدای گریه ایش تمام سالن فرودگاه را گرفت. میان گریه گفت
+Bبچه هام یکی یکی از دستم رف. 
 :در اغوشش گرفتم و با آهنگی تسلی بخش گفتم
 .همه چیز درست میشه دورت بگردم. قسم میخورم اهورا رو برش میگردونم. قول میدم همه چیز بشه مثل اون روزای اول-



 :مامان را از خودم جدا کردم و جفت شانه هایش را گرفتم
 .غصه هیچ چیز رو نخور-
 :دستمالی به بینی اش کشید
 .باشه پسرم. مواظب خودتت باش+
 :رو به نگار گفتم
 .نگار خانوم شما هم من رو ببخشید اگر گاهی با حرفام ناراحتتون کردم-
 :نگاه کوتاهیی به دلناز انداخت و گفت
 .نه این چه حرفیه.. شما باید من رو ببخشید امروز ناحق قضاوتتون کردم+
 :تک خنده ای کردم
 .فدای سرتون. ازتون میخوام نزاری بعد از رفB من دلناز غصه بخوره، هواش رو داشته باش-
 .چشم+
 .ممنون-
 .قدمی برداشتم و روبه روی پسر ها ایستادم. اول مازیار و روما را در اغوش کشیدم
 :به نریمان که رسیدم با کف دستم ضربه کوچکی به بازویش زدم. لب باز کردم حرفی بزنم که او پیش دستی کرد
فقط زود خوب بشو برگرد. نگران دلناز هم نباش مثل همیشه یه برادری داره که مثل یه کوه پشتشه. خیالت راحت نمیزارم قند تو+
 .دلش آب بشه
 :لبخندی زدم و هم دیگر را در اغوش گرفتیم. کنار گوشش گفتم
 .مطمعنم همینطوره+
 :به سمت دلناز برگشتم. از اغوش پدرم بیرون آمد و با نگاه نمنانکش که سعی میکرد جلوییه ریزش اشک هایش را بگیرد لب زد
 .فقط زود برگرد-
 :حینی که روسریش را جلو میکشیدم آرام زمزمه کردم
 .تا چشم برهم بزنی برمیگردم+
 :چشمکی زدم
 .اون موقع میشینیم اسم بچهامون رو انتخاب میکنیم-
 :میان گریه خندید و نیشگونی از بازوییم گرفت
 .بچه پرو+
 ای قربون خنده ت. حا� رخصت میدی؟-
 .برو خدا به همراهت+
 .گوشه روسریش را بوسیدم
 .....خیلی دوستت دارم+

 یک هفته بعد
هراسان از بی خبری هوروش، چهار گوشه اتاق را با پاهایم گز کرده بودم. یک دست ام پیراهن اش بود و دست دیگرم موبایلم.
 .مدام پیراهنش را می بوییدم و منتظربه موبایلم خیره میشدم
 :و زیر لب زمزمه میکردم
 ..زنگ بزن.. زنگ بزن-



 :صدای کNفه نگار بلند شد
 .اه.. بسه دیگه
 :ایستادم و نگاهش کردم. حینی که دستش را به چپ و راست تکان میداد گفت
 .هی برو راست.. برو چپ. سرگیجه گرفتم +
 :با حال زارم  کنارش روی تخت نشستم
 .نگار دارم از بی خبری میسوزم. یک هفته  ست که خبری ازش نیست-
 !مگه بهت زنگ نزده گفته حالش خوبه+
 .به اون میگی خبر! یک هفته پیش زنگ زده گفته حالم خوبه نگران نباشین، خداحافظ. توی دلم دارن رخت چنگ میزنن-
 :دستم را در دستش گرفت و با مهربانی گفت
 درکت میکنم خواهرم؛ اما تو آروم باش به این چیزها هم فکر نکن. مگه نگفتی مازیار میخواد بره؟+
 .سری تکان دادم
 خب دیگه.. عمو هم داره پیگیری میکنه+
 :با لحنی دلواپس گفتم
 .نگار نکنه رفته کلینک بNیی سرش اوردن، از این خارجیا هیجی بعید نیست-
 :عصبی پوفی کرد و زیر لب زمزمه کرد
 .دوباره رفتیم سر پله اول+
 :پیراهن را روی تخت کوبیدم
 .خب چکار کنم دلم داره هزار راه میره.. جایی من نیستی نگار، نمی دونی ا�ن چه حالیم-
 .به عکس روی پاتختی م که چهره خندان هوروش را به رخ میکشید، خیره شدم
 :لب زدم
 .کاش نمیزاشتم بری-
 :دست خواهرانه نگار روی شانه ام نشست
 .خودت رو سرزنش نکن+
 .آه سینه سوزی کشیدم و پیراهن هوروش را به بینی ام چسپاندم
 .خواهرم من دیگه باید برم، توهم اینقدر خودتت رو اذیت نکن+
 به همین زودی؟-
 :حینی که موبایلش را در کیف ش می گذاشت گفت
 .دیشب باز نریمان و بابا بحثشون شد +
 :ابروهایم با� پرید
 باز برای چی؟-
 :کیف ش روی شانه اش گذاشت
 .وا� نمی دونم. من و مامان که خونه نبودیم، بابا هم که حرفی نمیزنه، نریمان هم از خونه زده بیرون+
 .عجب مگه بچه اس تا تقی به توقی میخوره از خونه میزنه بیرون! چند نفر رو میندازه تو هول و�-
 :نفسش را بیرون فرستاد
 چی بگم خواهر. من برم دیگه+
 .خواستم برخیزم که نگار مانع  برخواستنم شد
 .نمیخواد با این حالت بیایی، بشین استراحت کن+



 .خبری از نریمان شد فوری بهم اطNع بده-
 .سری تکان داد
 خداحافظ+
 .مواظب خودتت باش-
 :دست دراز کردم و موبایلم را برداشتم که نگارگفت
 !راستی دلناز+
 :سرم را برگرداندم. حینی که دستگیره را پایین کشیده بود گفت
 .چند روز دیگه باید بریم برای ثبت نام، کم کم کNس ها شروع میشه+
 .اره حواسم هست-
 :لبخندی زد
 حواست به خودتت هم باشه+
 .لبخند کمرنگی زدم و چشم هایم باز و بسته کردم
 .صبح روز بعد
پریشان حال سرم را روی پاهای مامان گذاشته و روی مبل دراز کشیده بودم. مامان هم مانند من حال دلش طوفانی بود. بابا روز
 .های اول ما را دلداری میداد ؛ اما حا� او هم از بی خبری خواب و خوراک نداشت
مامان با یک دستش دعا میخواند و با دست دیگرش موهای مرا نوازش میکرد. آنقدر چشم به صفحه خاموش گوشی دوختم که زیر
 .نواهای آرامش بخشی که از زیر لب های مامان خارج میشد، در عالم رویا فرو رفتم
********** 
 .با آمدن صدای پچ پچ چند نفر، چشم هایم را به هم فشردم و بالحبار از هم جدایشان کردم
دستی به پیشانی م که از درد در حال منفجر شدن بود، کشیدم و درجا نشستم. سرم را به سمت صدا چرخاندم، با دیدن نگار که
 .گریان در حال صحبت با مامان و بابا بود، فوری برخواستم و به طرفشان رفتم
 :با نگرانی گفتم
 چیشده نگار! چرا چشمات گریونه؟-
 :بابا به جایی نگار جواب داد
 .خبری از نریمان نیست+
 :چشم هایم حجم گرفت، رو به نگار گفتم
 !یعنی هنوز بر نگشته-
 :سری تکان داد. دستی به موهایم کشیدم و زیر لب گفتم
 .فNکت پشت فNکت-
 :بی درنگ شماره مازیار را گرفتم و گوشی را به گوش م چسپاندم. نگار گفت
 به کی زنگ میزنی؟+
 .مازیار-
 :نگار به گریه افتاد
 .اونم ازش بی خبره، به همه دوستاش زنگ زدیم به هرجا که فکر میکردیم رفته باشه رفتیم؛ اما هیج جا نیست+
 :عصبی گفتم
 !ا�ن باید به من بگی-
 .تو خودتت حالت بدتر از منه+



 :بابا به سمت نگار رفت
 .دخترم گریه نکن بچه که نیست ، پیداش میشه+
 :و رو به مامان گفت
 .نسرین برو شربتی، اب قندی چیزی بیار+
 .باشه باشه+
 .اه اینم جواب نمیده-
 :بابا حینی که نگار را روی مبل می نشاند گفت
 .دوباره زنگ بزن بابا جان+
 :دوباره شماره اش را گرفتم. این بار به چند بوق نرسید که صدایش در تلفن پیچید
 !جانم دلناز+
 :بدون آنکه سNمی کنم کنم گفتم
 !نریمان کجاست+
 .چی! من از کجا بدونم، خودمم در به در دارم دنبالش میگردم+
 :یه کم صدایم را با� بردم
 .مازیار به من دروغ نگو، اخرین بار پیش تو بوده-
 .اره پیش من بود؛ اما حا� نمی دونم کجاست+
 :قطره اشکی از چشمم چکید
مازیار التماست میکنم اگر چیزی میدونی بگو، یک هفته است که توی بی خبری از هوروش دارم می  سوزم. حا� هم برادرم، بخدا-
 .دیگه کشش ندارم
 .به جان عزیزت نمیدونم کجاست. پریشب عروسی مهرانه بود+
 :برق از سرم پرید، اشک هایم را پاک کردم
 !مازیار بخدا حالم خوب نیست، ا�ن وقت شوخیه-
دارم جدی میگم دلناز. نریمان هم همراه من و روما اومد؛ اما بعد از اینکه مهرانه بله رو داد یکدفعه غیبیش زد. من و روما همه+
 .جارو دنبالش گشتیم اما نیست که نیست
 .خدای من-
 :بدون حرف تلفن را قطع کردم. نگار با دیدم حال زارمن فوری به سمت ام آمد
 !دلناز چیشد! فهمیدی داداشمون کجاست+
 :لب زدم
 ..مهرانه ازدواج کرده
 :ناباور گفت
 !چی! مهرانه+
 :سری تکان دادم
 نریمان هم اونجا بوده-
 :نگار دست های مشت شده اش را با� آورد و از زیر دندان های به هم قفل شده اش غرید
 .مقصر همه چیز بابامه، اخرش این بچه رو  نابود کرد+
 :بازو هایش را گرفتم
 .نگار ا�ن وقت این حرف ها نیست، باید بریم نریمان رو پیدا کنیم-



 :محزون گفت
 اخه کجا بریم+
 .......فکر کنم بدونم کجا میتونیم پیداش کنیم-

سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. نگار نگران بود و این از دست های لرزانش کامN هویدا بود. دستم را روی دستش که فرمان را
 :گرفته بود، گذاشتم و به آرامی لب زد
 .نگار! خواهرم آروم باش، نریمان حالش خوبه. با این حالی که تو داری میزنی به کشتنمون میدی-
 :نفس عمیقی کشید
 .نه خوبم..خوبم. بزار اول به مامانم خبر بدم دوروزه از بی خبری لب به هیچی نزده افتاده گوشه خونه+
باشه ای زیر لب گفتم. حال مادرش را خیلی خوب درک میکردم. دردمان مشترک بود، من در بی خبری ازعشقم میسوختم و او در
 .بی خبری از جگر گوشه اش
 :تماسش که به پایان رسید، کمربندش را بست
 !کجا برم+
 :درحالی که نگاهم به موبایلم بود و ادرس جایی را که احتمال میدادم نریمان آنجا باشد، برای مازیار میفرستادم لب زد
 .مستقیم برو-
 :ده دقیقه ای در را بودیم که نگار گفت
 !کجا داریم میریم+
 .برسیم بهت میگم-
 خب بگو دیگه! مطمعنی اونجاست؟+
 :صدای موبایلم بلند شد. حینی که برای برداشتش دست در جیبم میکردم لب زدم
 .خدا کنه-
 .به خیال آنکه مازیار باشد خواستم دکمه اتصال را بزنم که با دیدن شماره ناشناسی که از خارج بود جیغی کشیدم
 .نگاری ترسیده فوری ماشین را کنار خیابان نگه داشت
 چی شد؟+
 :گوشی را مقابل صورتش گرفتم و با تته پته گفتم
 .فکر کنم هوروشه-
 :نفسی از سر آسودگی کشید
 .درد نگیری دختر، ترسیدم+
 :درحالی که از خوشحالی بال در آورده بودم، بغض آلود گفتم
 .چیکار کنم-
 :نگار چشمانش را ریز کردو شیشه ماشین را پایین آورد. با لحنی شوخ گفت
 .بندازش بره بابا+
 :چشمانم حجم گرفت
 !چی میگی-
 !خوب جواب بده دیگه، تو این چند روز کچلمون کردی حا� میگی چکار کنم+
 .با دستی لرزان تماس را برقرار کردم و گوشی را به گوشم چسپاندم
 ...بغض داشتم، بغضی از جنس دلتنگی، از جنس عشق



 :با آهنگی لرزان لب زدم
 !هوروش-
 :بشاش از آن طرف خط جواب داد
 ...جان هوروش.. عشق هوروش... عمر هوروش+
 .اخ که چقد دلم برای شنیدن صدات تنگ شده بود
 .نگاهی به نگار که کنجکاو به من خیره شده بود، انداختم
 !حالت خوبه! سا�ی-
 .اره عزیز دلم عالیم، صدای تو رو که شنیدم عالی ترم شدم+
 :با بیاد آوردن بی قراری ها و نگرانی های این چند روز شاکی گفتم
 .خیلی بی فکری هوروش، میدونی این چند روز ما چی کشیدیم از بی خبری! شب و روز نداشتیم-
 .میدونم عزیزم ولی به جان تو امکانش نبود، وگرنه خودم دلم لک زده بود برای شنیدن صدات+
 .لبخند کجی روی لب هایم نشست. نگار سری به معنای( چیه) تکان داد
 .باشه خر شدم-
 .عه این چه حرفیه+
 :نگران پرسیدم
 .هوروش واقعا خوبی؟ نگرانتم بخدا-
 !خوبم دورت بگردم، تو نگران نباش. از این به بعد هر دقیقه بهت زنگ میزنم، خوبه+
 :خندیدم
 اره. هوروش کی میری کلینیک؟-
 .یه کم کارای شرکت رو راست و ریس کنم، بعدش میرم سراغ کارای ترکم+
 :تاکید وار گفتم
 مواظب خودتت باشی ها-
+Bچشم. کجایی مامان بابا پیش! 
 .نه با نگار بیرونم، داریم دنبال نریمان میگردیم-
 :با تعجب پرسید
 نریمان! مگه گم شده؟+
 :پوفی کشیدم و مشغول بازی با دستگیره در شدم
 .هوروش، مهرانه ازدواج کرده-
 .با صدای بلند *چی*گفB هوروش، باعث شد موبایل را از گوشم جدا کردم
 .من قبل از رفتنم با مهرانه صحبت کردم، حرفی از ازدواج نزد+
 :شانه ای با� انداختم
 .نمی دونم خودمونم تو شوکیم-
 !حا� نریمان از کجا مطلع شده+
 .خودش توی مراسم بوده، مهرانه که بله رو میده اونم میزنه بیرون-
 میدونی کجا رفته؟+
 .به نگار خیره شدم
 .حدسایی میزنم، بریم ببینم خدا که اونجا باشه-



 .خیلی خوب، مواظب خودتت باش یکی یدونه ام، من برم به مامان بابا زنگ بزنم+
 .هوروش نه قطع کنی دیگه زنگ نزنیا-
 :خندید
 !نه قربون شکل ماهت، همین شمارمه. من برم دیگه+
 .باشه حواست به خودتت هم باشه. خودتت رو زیاد خسته نکن-
 .چشم خانوم قشنگم. خبری شد بهم اطNع بده+
 ....باشه جونم-
 :بعد از خداحافظی با هوروش، نگار بدون حرف ماشین را روشن کرد و راه افتاد. بعد از گذشت نیم ساعت گفتم
 .نگار کنار اون خرابه نگه دار-
 :ماشین را نگه داشت،با تعجب گفت
 !اینجا+
 :دستیگره در را گرفتم و در راباز کردم. حینی که پیاده میشدم گفتم
 .بقیه راه رو باید پیاده بریم-
 .کمربندش را باز کرد
 مطمعنی نریمان اینجاست؟+
 نودو نه درصد اره-
 :دست هم را گرفتیم و وارد خرابه ها شدیم. نگار کNفه گفت
 اینجا دیگه کجاست اه. نریمان چرا باید بیاد تو این خرابها+
 .کمتر غر بزن-
بعد از پنج دقیقه که از خرابه ها بیرون زدیم با دیدن منظره مقابلم، حسی با بوی آرامش به جان و تنم رسوخ کرد. سرم را به سمت
 .نگار برگرداندم، با دهانی باز و چشمانی حجم گرفته به اطرفش نگاه میکرد
 :دستی مقابل صورتش تکان داد
 !هوی کجایی-
 :بدون آنکه نگاهش را از منظره اطرفمان بگیرد لب زد
 ..اینجا چقد قشنگه+
به نقاشی خدا خیره شدم. دورتا دورم پر بود از درخت های بید مجنون و گل های �له ای که اطراف آن روییده بودن. جان میداد
 ...ساعت ها زیر سایه درختان بخوابی، بدون هیچگونه فکر و خیال

 .از حس خوبی که بعد از سالها با دیدن منظره رو به رویم بهم دست داده بود لبخندی روی لب هایم نقش بست
 .اره خیلی قشنگه.. به نظرم بهشت که میگن، اینجاست-
 .تو چجوری این بهشت رو پیدا کردی+
 :درحالی که با نگاه م به دنبال نریمان می گشتم گفتم
 .من این جارو پیدا نکردم، نریمان پیدا کرد. اون روزها برای کشیدن نقشه ها باهم به اینجا میومدیم-
 .خیلی نامردین چرا من رو نیوردین+
 :حینی که قدمی به سمت جلو بر میداشتم گفتم
 .چون اون زمان باید خانوم رو توی کNسای مختلف پیدا میکردی-
 :ایشی* زیر لب گفت. خندیدم و سری تکان دادم. خودش را به من رساند*



 .حا� نریمان کو+
 .بیا-
جلوتر رفتیم. با دیدنش در سر جای همیشگی مان لبخندی بر لبم نشست، پس درست حدس میزدم. نریمان به تنه همان درخت
قدیمی که همیشه زیر سایه اش مینشستیم و با هم نقشه ها را کامل میکردیم و بعد برایم از عشقش نسبت به دختری میگفت که
 .آرزویش بود با او زندگی کند، تکیه داده بود
 :به آرامی گفتم
 .میبینیش-
 :نگار بغض آلود گفت
 ..الهی براش بمیرم+
 .خواست قدمی به سمتش بردارد که با دست مانع اش شدم
 .صبر کن.بزار من باهاش صحبت کنم-
 :سری تکان داد
 .....باشه ... باشه. به حرف های تو گوش میده+
 :چند گام به سمتش برداشتم. نزدیکش که رسیدم ایستادم  آهسته لب زدم
 !نریمان-
با تعجب سرش را به طرف من برگردنداند، گویی انتظار دیدن م را نداشت. نگاهی به سرتا پایم انداخت و دوباره به روبه رویش
 .خیره شد
 :با آهنگی گرفته گفت
 چه جوری پیدام کردی؟+
 :نزدیک تر رفتم و کنارش چهارزانو نشستم و به نقطه ای نا معلوم خیره شدم
یادم میاد اون موقع ها وقتی حال دلم خوش نبود دستم رو میگرفتی میوردی اینجا. میگفتی اینجا تنها جاییه که آدم میتونه حالش-
 .خوب بشه
 :بدون آنکه نگاهش را از مقابلش بگیرد لب زد
اما اینجا هم دیگه به آدم آرامش نمیده. مکانی که جای جایش خاطراتش رو، خنده هاش رو، دویدناش رو، مثل پتک به سرت+
 ...می کوبه دیگه نمیتونه آرومت کنه
 :خواهرانه دستی روی شانه هایش گذاشتم
میدونم برادرم، میدونم عزیزم؛ اما تا کی! تا کی میخوایی بشینی غصه بخوری، تا کی میخوای در غم از دست دادنش عزا-
 ...بگیری! باید باهاش کنار بیای نریمان،بخدا همش میگذره
 .از گوشه چشم نگاهی به من انداخت
 !همون کاری که تو کردی+
لحنش بوی کنایه میداد. دستم را از شانه هایش برداشتم و همانند او به گنجشک هایی که برای جمع کردن دانه به زمین نوک
 .میزدن، خیره شدن
 :آه سینه سوزی کشیدم
 .هیچ کس نمیتونه جای من باشه؛ حتی برای یک لحظه-
 :سرم را برگردانم وبه نیم رخش خیره شدم و با خشمی که در آهنگ صدایم بود گفتم
 .و به کسی هم که جای من نبوده و نیست اجازه نمیدم که قضاوتم کنه-
بدون پلک زدن،با آن دو تیله سیاهش که رگه های قرمز خونی آن ها را به بازی گرفته بودن، در چشم هایم خیره شد. دلخور نگاه م



را ازش گرفتم، برخواستم و پشتم را تکاندم. روی پاشنه پا چرخیدم و هنوز قدمی از قدم بر نداشته بودم که با حرفی که زد  باعث
 .شد بایستم
 ..میدونی حا� اهورا رو درک میکنم+
 :به سمت ش برگشتم. ادامه داد
 ..اوایل منم در مورد اهورا مثل تو فکر میکردم. مدام به خودم میگفتم میگذره،اهورا فراموش میکنه+
اما وقتی که اونشب عشقم توی چشمام خیره شدو به اون بی ناموس بله رو داد، فهمیدم دیگه هیچی فراموش نمیشه، فهمیدم که
این لحظه رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. کسی که تمام زندگیم بود تونست به سادگی  ازم بگذره.فهمیدم اهورا تواین دنیا که
سهله؛ حتی قیامت هم نمیتونه صحنه ای رو که برادرش به زور عشقش رو به عقد خودش در آورد و اون لحظه تو چشمات رو روی
 .همه چیز بستی و بله رو دادی، فراموش کنه
 .تو، مهرانه، همتون.. از یه قماشین که به تنها چیزی فکر میکنین خودتونه
از شنیدن این حرف ها آن هم زبان کسی که فکر میکردم تنها یار و  یاورمه، یکه خوردم. از زور خشم و عصبانیت فکم منفبض
 .شده بود
گام بلندی به سمتش برداشتم و دست بلند کردم وبا تمام توانی که در خودم سراغ داشتم سیلی محکمی بر صورتش کوبیدم که
 .تلویی خورد
 :درحالی که از عصبانیت نفس نفس میزدم جیغ کشیدم
 !این رو زدم که بدونی حق نداری ناحق من رو یا حتی مهرانه رو قضاوت کنی، فهمیدی-
 :انگشت اشاره ام را مقابل صورتش تکان دادم
هیچ وقت بی عرضگی خودتت رو با اهورا قیاس نکن. من نمیگم هوروش خیلی خوب بود، هوروش هم خطا کرد و بزرگترین-
خطاهش این بود که اون بNرو به سر برادرش آورد؛ اما اهورا جنگید، کوتاه نیومد، نا امید نشد؛. اما تو چی؟ تو که حتی جرعت
نداشتی از عشقت دفاع کنی، حتی جرعت این رو نداشتی به بابات بگی که دوستش داری. تو از ترس اینکه یه موقع بابات از پول
 .تو جیبیات محرومت نکنه مهرانه رو وسط راه تنهاش گذاشتی و رفتی
پس ببین هیچ وقت دست پا جلفتگی و بی عرضگی خودتت رو با اهورا یکی نکن. اهورا رفت تا نامرد نباشه، تا به زن برادرش به
 .چشم دیگه ای نگاه نکنه
 :اشک هایی که از چشمم میباریدن رو پاک کردم. میان بارش اشک هایم گفتم
اره من از نظر تو یه آدمیم که به خاطر خودم چشم رو اهورا بستم و عاشق شدم؛ اما مگه تو اون لحظه اون جا بودی؟ هوروش-
یکسال پیش با هوروش ا�ن زمین تا آسمون فرق کرده. هوروش بکسال پیش اسلحه گرفت روی سرش برادرش فقط به خاطر یه
 .کینه و انتقام مسخره؛ اگر اون برگه هارو امضا نمیکردم شاید به جای پای اهورا قلبش رو نشونه میگرفت
من از زندگیم گذشتم تا اهورا زندگی کنه، از زندگیم گذشتم تا هوروش به زندگی برگرده. من تن به ازدواجی دادم که هر روزش
کتک بود و تحقیر و تهمت. از خودم..از بابام گذشتم، منتی نیست چون خودم خواستم؛ اگر باز هم زمان به عقب برگردم همین راه
 .رو انتخاب میکنم
 :پوزخندی زد
 تو با این همه فداکاری در حق اهورا، پس چرا بهش پشت کردی و عاشق برادرش شدی+
 .پوفی کشیدم. ان همه حرف انگار خواندن یاسین در گوش خر بود
 من چطور میتونستم تو اغوش هوروش بخوابم؛ ولی ذهن و قلبم پیش برادرش باشه؟ این گناهه نریمان. خیانته، میفهمی این رو؟-
افسار دل آدم ها هیچ وقت دست خودشون نیست. منم خواستم با عاشق کردن هوروش بتونم زندگیش رو نجات بدم؛ اما غافل از
اینکه خودم افتادم توی دامی که براش پهن کرده بودم. بهت هم گفتم من هیچ وقت عاشق اهورا نبودم؛ ادما دلبستگی وعادتت رو با
 .عشق اشتباه میگیرن



 .در سکوت فقط نگاه ام میکرد
 .رویم را برگرداندم و به نگار که دستش را روی دهانش گذاشته و چشمانش گریان بود، خیره شدم
 :لب زدم
 .گریه نکن-
 لعنت خدا+
با فریاد نریمان، به طرفش دویدم. با مشت به تنه درخت کوبیده بود و از دستش خون میچکید. دستش را گرفتم و سرزنش وار گفتم:
 !-این چه کاریه که میکنی
 .قطره اشکی از گوشه چشمش چکید
 :اشک آلودنالید
 .یعنی مهرانه هم مثل تو فکر میکنه و من رو فراموش میکنه+
 .چشمانم را بستم و کNفه سری تکان دادم
نمی دونم! شاید مهرانه هم مجبور شده، هیچ  آدم عاقلی در شرایط درست، وقتی دلش جایی گیره تن به ازدواج با آدمی نمیده که-
دلش باهاش نیست. شاید مهرانه قسمت تو نبوده... اینم بدون که توی این دنیا تنها کسی نیستی که دلت شکسته!به اونچه که
 .خواستی نرسیدی!اصل توی دنیا نرسیدنه،وقتی برسی عجیبه
 :دستش را از دستم بیرون کشید.با نگاه پر از غمش در چشمان نمناکم خیره شد لب زد
 .برید میخوام تنها باشم+
 ..اخه-
 .برید گفتم. درست گفتی، من یه آدم بی عرضه ام، پس برید بزارین تنها باشم+
 .دستی به صورتم کشیدم و خیلی خبی زیر لب گفتم. به طرف نگار رفتم و باهم از خرابه ها بیرون زدیم
 :نگار نگران پرسید
 .یه وقت بNیی سر خودش نیاره+
 :سوار ماشین شدیم و مادامی که کمربندم را می بستم گفتم
 .نترس بادمجون بم افت نداره، درضمن مازیاو روما تو راهن-
 :نگار درحالی که ماشین را به حرکت درآورد زیر لب گفت
 .از هرچی عشق و عاشقی بی زارم+

 .چند روز بعد

 .سبد گل ها را از زمین کندم و به سمت باغچه پشت ساختمان رفتم و کرمعلی را صدا کردم
 .بیل به دست از پشت ساختمان بیرون آمد
 !جانم دخترم+
 :سبد سنگین گل را تکان کوچیکی دادم
 .کرمعلی باید اینارو بکاریم، تا خراب نشدن-
 .سبد را از دستم گرفت و در باغچه گذاشت
 دخترم توی این باغچه سال هاست که هیچ گیاهی رشد نکرده+
 .لبخندی زدم و به باغچه خیسی که از قبل ابیاری ش کرده بودم خیره شدم
 .من می سازمش-



 .خیلی خبی* زیر لب گفت وبیلش را روی خاک نم دار گذاشت و با پا فشاری به بیل وارد کرد*
موهایم را گوجه ای با� بستم و دنپاییم را در آوردم. پاهای برهنه ام را روی خاک خیس خورده باغچه گذاشتم. کرمعلی با بیلش
 .خاک را زیر و رو میکرد. چشم هایم را بستم و با کشیدن نفس عمیقی بوی خاک خیس خورده را به مشامم رساندم
روی زانوانم نشستم و گلی را از سبد بیرون کشیدم. با دست میان خاک چاله ای کوچکی درست کردم و گل را در آن گذاشتم و
 .اطرافش را با خاک پوشاندم
 .دخترم تو دست نزن، دستت خراب میشه+
 :لبخندی به رویش پاشیدم
 .دوست دارم این باغچه رو با دست های خودم پر از گل کنم-
 خب حداقل دستکش بپوش بابا جان+
 :چرخی به دست هایم دادم
 .نه نیازی نیست. وقتی خاک رو تو مشتم میگرم حس خوبی بهم دست میده-
 :زیر لب گفت
 .خدا عاقبت بخیرت کنه+
 :دیگر چیزی نگفتم و مشغول کاشB گل ها شدم. نیمی از باغچه را پر کردم که مامان از پنجره پشت ساختمان صدایم زد
 دلناز..دلناز+
 .برخواستم و دست هایم را تکاندم
 :صدایم را بلند کردم
 .اومدم مامان-
 :به پنجره که رسیدم گفتم
 !جانم-
 :گوشی م  را از پنجره بیرون آورد و به سمتم گرفتم
 هوروشه+
 :چشمهایم برق زد و لبخند دندان نمایی زدم. دست دراز کردم گوشی را بردام که گفت
 !با این دست ها+
 .خودم را به پنجره چسپاندم
 .بزارش کنار گوشم، با شونه ام میگیرمش-
 .گوشی را به گوشم چسپاند و شانه ام را کمی با� آوردم تا بتوانم بگیرمش
 :بشاش گفتم
 به..به اقای دوران! چه عجب از این طرفا-
 :صدای خنده اش را شنبدم
 یکی یدونه ام چطوره؟+
 :به سمت باغجه رفتم و چهار زانو کنار سبد گل ها نشستم. مادامی که گل را از سبد بیرون میکشیدم گفتم
 سNم عزیزم، خوبی، خوشی؟-
 سNم به روی ماهت، صدات رو که میشنوم عالی میشم. چه خبر! کجایی؟+
 .خم شدم و بیلچه را برداشتم
 .منم سNمتیت. با کرمعلی داریم توی باغچه پشت ساختمون گل می کاریم-
 .افرین خانوم باغبون من+



 :اعتراض آمید گفتم
 .عه.. هوروش-
 .جان هوروش+
 :ریشه گل را در خاک گذاشتم
 !تو کجایی-
 منم خونه ام دارم آماده میشم برم شرکت.راستی تو هنوز بانریمان قهری؟+
 :گل دیگری برداشتم
 .قهر نیستم؛ولی خب دلخورم ازش.چند باری باهام تماس گرفت؛اما جوابش رو ندادم تا یه کم تنبیه بشه-
 :خندید
 .اذیت نکن بچه رو+
 به موقع اش جوابش رو میدم. تو کی میری کلینک؟-
 .میرم، کم کم باید کاراش رو  ردیف کنم+
 .زبان چرخاندم چیزی بگویم که صدای واضع زنی را از پشت خط شنیدم
 .عزیزم دیگه باید رفت+
 :لحظه ای جا خوردم.اخم هایم در هم شد،گل در دستم را روی زمین گذاشتم و برخواستم. فوری جبهه گرفتم
 اون صدای کی بود؟-
 :هوروش با دستپاچگی که در لحنش هویدا بود گفت
 .کی زندگیم!کسی نبود که+
 .هوروش من خودم شنیدم، صدای زنی بود، با لهجه هم صحبت میکرد-
 .اهان، حتما صدای لب تاپ رو شنیدی، داشتم فیلم میدیدم+
مجاب نشدم، مطمعن بودم زنی کنارش هست و از من مخفی میکند. فقط دعا دعا میکردم چیزی که از ذهن م خطور میکند، نباشد.
 .دلم میلرزید، دیگر تاب هیچ چیز را نداشتم
 :خشمی که پشت زبانم بود را مخفی کردن
 .خیلی خب، برو به کارات برس، منم باید آماده بشم بریم خونه مادر جون-
 :آهسته گفت
 .برو عزیزم، مواظب خودتت باش+
 :تنها به یک کلمه اکتفا کردم
 .خداحافظ
 .تلفن را قطع کردم
 :پشت دستی به پیشانی ام کشیدم و زیر لب زمزمه کردم
 دوباره داری چه بNیی به سرم میاری-

ساک کوچکم را به دست روما دادم. با دیدن حال پریشانم نگاه کوتایی به مامان که روی صندلی جلو ماشین منتظر نشسته بود،
 :کرد و رو به من آهسته لب زد
 خوبی؟+
 :سری به نشانه مثبت تکان دادم. مجاب نشد دوباره پرسید
 !اما چهره گرفتت غیر این رو نشون میده+



 :کNفه گفتم
 .روما حالم خوبه، خواهشا راه بیوفت-
 .دیگر اجازه حرف زدن را به او ندادم و در عقب را باز کردم و سوار شدم
 .در مسیر از آیینه تمام حواسش به روی من بود.خوب میدانستم که یک روانکاو مو را از ماست میکشد؛ اما برایم مهم نبود
 :به جلوی در عمارت مادرجون که رسیدیم گفت
 .بفرمایین، صحیح و سالم به مقصد رسوندمتون+
 :مامان حینی که در را باز میکرد گفت
 !نمیایی تو عزیز عمه+
 .نه عمه جان، باید برم مطب کلی مریض منتظرمه+
 .باشه دورت بگردم، مواظب خودتت باش+
 : خودم را جمع و جور کردم و در ماشین را باز کردم. روما به سمت عقب چرخید
 ...اگر احساس میکنی که باید با یکی حرف بزنی+
 :میان حرفش پریدم
 .روما حالم خوبه بخدا، فقط کمی خسته ام-
 دیگر اصراری نکرد؛
 .خیلی خب+
بعداز برداشB ساک هایمان، روما رفت. وارد عمارت شدیم. بعد از خوشامد گویی خدمه ها،یکی از آنها وسایل ها را از ما گرفت.
 .همراه مامان به طرف اتاق مادر جون رفتم و بعد از زدن تقه ای کوچکی به در وارد شدیم
 .مادر جون به تخت تکیه داده بودو درحال مطالعه کتاب کیمیاگر بود
 :مامان با دیدن حال مادر جون با ناراحتی به طرفش رفت
 .الهی من دورت بگردم+
 .هم دیگر را در اغوش گرفB.به طرفش قدم برداشتم
 .سNم مادرجون-
 .مامان را از اغوشش بیرون کشید و مرا به اغوشش خواند
 سNم به روی ماهت+
 !حالتون خوبه-
 :بوسه ای روی موهایم نشاند
 .خوبم مادر، پیریه دیگه، پیری هزارتا مرض+
 :از اغوشش بیرون آمدم حینی که روی پاتختی میزدم گفتم
 .بزنم به تخته شما که اول جونیتونه، ا�ن همسن و سال شما تازه عروس میشن-
 :گونه ام را فشرد و مهربان خندید
 .ناقN میخوایی سر پیری شوهرم بدین+
 .با تصور مادرجون در لباس عروس، نگاهی به مامان انداختم و خنده ی بلندی کردم
 :با لبخند گفت
 .ای شیطون+
 :مامان با رو به من گفت
 .من برم یه کم سوپ برای مادر بپزم+



 :سوالی خطاب به مادر جون گفتم
 مگه سرما خوردید؟-
 .نه مادر من فقط یه کم کمر درد دارم، نسرین داره شلوغش میکنه+
 :مامان مشکوک گفت
 ..مادر یادتتون که نرفته+
 :او که گویی تازه شصتش باخبر شده بود گفت
 .اره اره مادر+
 .نگاه شکاکم را بین آن دو چرخاندم. مامان فوری از زیر نگاه ام فرار کرد
 مادرجون چیزی شده؟-
 :عینکش را برداشت و روی پاتختی گذاشت
 .نه مادر امشب مهمون دارم+
 .زیر لب *اهانی *گفتم
 .برو مادر تو اتاقت یه کم استراحت کن+
 لب هایم را غنچه کردم و *خیلی خبی* گفتم
چهار زانو روی تخت نشسته بودم. موبایلم را مقابلم گذاشتم و به صفحه خاموشش خیره شدم. دلم برای شنیدن صدایش لک
میزد؛ اما دست و دلم به تماس نمیرفت، شاید هم میترسیدم، میترسیدم دوباره صدای آن زن را بشنوم. هنوز لحن (عزیزم) گفتش
در گوش ام بود.تا می آمدم مزه خوش زندگی را بچشم یک از خدا بی خبری به میان می آمد و زندگی را زهرمارم میکرد. دلم
درحال انفجار بود، ازسر ظهر کلی غم و غصه در دلم جا خوش کرده بود.اخر این دلم مانند نارنجکی منفنجر میشد و ترکش
 .هایش جانم را ویران میکرد
 :پوزخندی به حال خودم زدم و آه سینه سوزی بیرون فرستادم.زیر لب زمزمه کردم
 .اخ دلناز! زندگیت هم مثل بختت سیاهه-
 .قطره اشکی که از گوشه چشمم چکیده بود را باسر انگشتانم پاک کردم که همان لحظه در اتاق بازشد
 .مامان سرکی کشید و وقتی دید که بیدار هستم، وارد شد
 :حینی که به سمتم می آمد گفت
 !نخوابیدی+
 .نه سرم درد میکرد نتونستم بخوابم-
 .بوسه ای روی گونه ام نشاند و دستی به صورتم کشید
 :مادرانه لب زد
 .دختر یکی یدونه مامان+
 .خودم را در اغوشش انداختم. بی مهابا اشک هایم شروع به باریدن کردن
 :نگران پرسید
 چیشده دلناز؟+
 :میان اشک هایم اهسته گفتم
 .چیزی نیست قربونت برم-
 مرا از از اغوشش بیرون کشید و اشاره ای به اشک هایم که بی مهابا میریخB، کرد
 .چیزی نشده و اینجوری گریه میکنی+
 .سرم را پایین انداختم و مشغول بازی کردن با سر انگشتانم شدم



دلناز از سر ظهر متوجه حال پریشونت شدم؛ اما گفتم حتما به خاطر دوری از هوروشه، ولی این گریه ها از روی دلتنگی نیست.+
 اتفاقی افتاده؟ حرفتون شده؟
 .بینی ام را با� کشیدم وسرم را به با� تکان دادم
 .فقط دلم گرفته، همین-
 .منکه میدونم یه چیزیت شده، ولی باشه دوست نداری نگو+
 .فشاری به زانویش اورد و بلند شد
 .امشب مهمون داریم، اومدم خبرت کنم ساعت هفت بیا پایین+
 :اشک هایم را پاک کردم
-Bکی هس. 
 .دوستای بابات+
 :بی حوصله گفتم
 .وای مامان میشه نیام-
 :محکم گفت
نه.چیه تا از چیزی ناراحت میشی میخوایی خودتت رو توی اتاق حبس کنی! درضمن خودتت بابات رو میشناسی که.. نمیخواد+
 .جلو دوستاش که مدام از دختراشون تعریف میک�، کم بیاره
 .لبخند بی جانی زدم
 .از دست بابا-
 :حینی که به سمت در اتاق میرفت، اشاره ای به ساک گوشه اتاق کرد
 .اون سرهمی جینت رو گذاشتم توی ساکت، بپوش+
 .نگاه کوتاهی به ساک انداختم
 فکر همه جاش رو کردین-
 .پاشو اماده شو دیگه چیزی به هفت نمونده+
 ......چشم-

با کرختی برخواستم و به سمت پنجره اتاقم که روبه روی باغ بود رفتم. پرده یاسی رنگش را کنار زدم، باغ پر بود از کارگرانی که
برای چیدن میوه های تابستانی آمده بودن.امروز عجیب دلم گرفته بود، دلم حال و هوای غروب جمعه ای را داشت که پشت قفس
 .تنهاییم منتظر اغوش گرمی از طرف او بودم
خیلی سخت است وقتی اطرافت پر باشد از آدمایی که دوستت دارن؛اما تو باز هم احساس تنهایی کنی. سخت است عاشق
باشی، ولی همیشه دلهره این را داشته باشی که شاید هیچ وقت نتوانی مال او باشی. چه کار میتوان کرد. خسته شده ام، خسته
شده ام از لبخند های اجباری،از ان همه بهانه های الکی،از انکه هیچ کس من رانفهمد. خسته ام از جواب دادن های دروغکی، از
 .انکه به دروغ بخندم و اعNم رضایت کنم تا کسی پی نبرد روزگارم عالیست برای سوخB، برای نابودی
بازدمم را بیرون فرستادم و پرده را کشیدم. به حمام رفتم تا برای مهمانی امشب اماده شوم. دوش سرسری گرفتم و حوله را به دور
موهایم پیچاندم. از توی ساکدسرهمی و پیراهن ابی رنگ ام را بیرون کشیدم. بعد از تن کردن لباس هایم،سشواری به موهایم
کشیدم و دوقسمتشان کردم.قسمتی اش را یک طرف شانه هایم ریختم و نصف دیگر را به پشت کمرم هدایت کردم. آرایش ملیحی
 .روی صورت بدون نقصم نشاندم. ضربه ای روی صفحه موبایلم که به آیینه میز توالت تکیه داده بودم، زدم
 .نگاه ام که به عددهای نشان دهنده ساعت افتاد، برق از سرم پرید
 :زیر لب گفتم



 ساعت هفت و نیمه، مامان من رو میکشه-
صفحه گوشی را خاموش کردم که یک آن متوجه چیزی شدم. بار دیگر موبایل را روشن کردم که با دیدن تاریخ، متوجه شدم امروز
 .تولدم هست
پوزخندی به خود در آیینه زدم. مسخره بود آدم تولد خودش را از یاد ببرد. یکسال دیگر از روزی که پا به این دنیای بی رحم
 .گذاشتم، گذشت. روز تولدی که دیگر برایم معنایی ندارد
دنیایی عجیبیست، هیچ کس از فردای خودش خبر ندارد. سال گذشته روز تولدم را در کنار آدمی بودم که آرزویم رهایی از او بود؛
اما حا� ای کاش میکردم که کاش در این روز در کنارم میبود،حتی اگر فراموش میکرد؛ اما همین که میتوانستم دست هایش �س
 .کنم برایم کافی بود
 :نگاه ام را از آیینه گرفتم و محزون زیر لب زمزمه کردم
 .بی خیال، اینم میگذره-
 .موبایلم را در جیبم گذاشتم و حینی که دستی به موهایم میکشیدم از اتاق بیرون زدم

دستم را روی نرده های طNیی رنگ پله های مارپیج عمارت گذاشتم و با طمانینه پایین آمدم. مادامی که به سمت سالن بزرگ
 .پذیرایی میرفتم لبخندی به خدمتکار ایستاده در چهار چوب آشپزخانه زدم
وارد سالن که شدم، هنوز اولین قدم را برنداشته بودم که با ترکیدن بادکنکی با�ی سرم و ریخB ربان های رنگ رنگی کوچک،از
 .ترس چشمانم را به هم فشردم وجیغ خفه ای کشیدم
 تولدتت مبارک+
باخواندن آهنگ*تولدتت مبارک* چشمانم را باز کردم و با بهت به همه جا که پر از بادکنک و برف شادی شده بود، نگریستم. نگار
 .با کیک سفید رنگی که شمع نوزده سالگی با شعله های رقصانش بد جور به رویم پوزخند میزد، به طرف امد
 .لبخندی به چهره بشاش اش زدم و در اغوش کشیدمش
 تولدتت مبارک عشق ابجی+
 :دستی به پشت کمرش کشیدم
 .وای ممنونم ازت، خودم تولدم رو فراموش کرده بودم. فکرشم نمیکردم یادتون باشه-
 :از اغوشم بیرون آمد و با اخم ساختگی زمزمه کرد
 !مگه اینکه من بمیرم تولدتت رو فراموش کنم، مگه کسی تولد یدونه خواهرش رو فراموش میکنه+
فقط به زدن یک لبخند بسنده کردم و زیر لب *خدا نکنه ای* گفتم. کیک را از دستش گرفتم و به سمت جمع رفتیم. همه بودن،
 .مادرجون،مامان، بابا، مامان و بابای نگار، پسرا هم بودن. کیک را روی میز تریین شده با خوراکی و شمع های سکه ای، گذاشتم
به رسم احترام اول از همه مادرجون را بوسیدم. دودستش را به روی صورتم گذاشت و دو طرف صورتم را بوسیدو تولدتم را تبریک
 .گفت. روبروی مامان و بابا ایستادم و دستشان را گرفتم و بوسه ای روی دستشان نشاندم
 :بغض آلود لب زدم
بابت تمام زحماتی که برام کشیدین ازتون ممنونم.ازم مثل دختر واقعیتون مواظبت کردین، نزاشتین اب توی دلم تکون بخوره.-
پشتم بودین، قدم به قدم من رو تنها نذاشتین. دورتون بگردم! درد من دردشما هم بود، خوشحالی من خوشحالی شما بود، گویی
وجودم به وجود شما گره خورده بود و تمام حس و حال من درون شما شکل می گرفت. حا� نمی دونم چطور این کار شما رو
جبران کنم. می خوام تمام دردها، تمام زجرها، تمام ناراحتی ها و غم هایی که به خاطر من به جون خریدید رو جبران کنم. می
 .خوام اونقدر عشق به شما بدهم، اونقدر دلیل خوشحالی به شما بدهم که جبرانی باشه برای تمام زحماتی که برای من کشیدید
 :اشک های مامان را پاک کردم و بوسه ای روی گونه اش نشاندم با لبخندگفتم
 !امشب گریه تعطیله، باشه-



 :فوری اشک هایش را پاک کرد و سرش را تکان داد.بابا دستی به سرم کشید. با همان لحن پدارانه اش لب زد
 .دختر یکی یدونه ام. وجودتت برای من و نسرین کافیه..تولدتت مبارک نازگل بابا+
 .بغض م را با بازدمم خارج کردم و با لبخندی نگاهی به بقیه انداختم. به سمت پدر و مادر نگار رفتم
 :ساراجون را در اغوش گرفتم و زمزمه کردم
 ممنونم که اومدین-
 .مرا از خود جدا کرد و به رویم لبخندی زد
 .دست راستش را روی بازوی چپ من گذاشت و نگاه کوتاهی به نریمان و سپس به من انداخت
میدونی همیشه دلم میخواست عروسم بشی، هرجا میرفتم میگفتم من عروسم نشسته لب تاقچه؛ اما وقتی برای اولین بار شنیدم+
که نریمان رو داداش صدا زدی اونم تورو خواهرش خوند تمام فکرو خیا�ت رو دور انداختم و گفتم من سه تا بچه دارم. توهم برام
 .شدی مثل نریمان و نگار.تولدتت مبارک خوشگلم
 .از تصور آنکه من همسر نریمان بشوم خنده ام گرفته بود؛ اما به جلوی خودم را گرفتم که قهقه نزنم
نگاهم روی عمو حاجی ثابت ماند. فامیلی اش حاجیانی بود وبه خاطر همین همیشه عمو حاجی صدایش میکرد. از او به خاطر
انکه مانع به هم رسیدن نریمان و مهرانه شد دلخور بود؛  ولی از صمیم قلبم دوستش داشتم. دخترش نبودم؛ اما هیچگاه یادم نمی
 .آید که فرقی میان من و نگار گذاشته باشد
 :لب زدم
 دلم براتون تنگ شده بود عمو حاجی-
 :نوک بینی ام را فشردو با آهنگی دلنشین و مهربان گفت
 !دلم برای عمو حاجی گفتنات تنگ شده بود، بی وفا شدی+
 .ببخشید عمو حاجی؛ اما اصN نگران نباشید دوباره میشم همون دلناز پNس، انقدر میام که از دستم عاصی بشین-
 .همگی خندین
 :با خنده گفت
 .تو بیا قدمت روی چشمام+
 چشم-
 :مرا بوسید و با آهنگی که سعی در مخفی کردن ناراحتیش داشت گفت
 .تولدتت مبارک عزیز عمو، چقد امشب جای بابات خالیه+
به یکباره غم عالم بر سرم اوار شد. امسال بدون اوشمع های تولدم را فوت میکنم، هرسال وقتی شمع هارو فوت میکردم دعا میکردم
 .سایش تا وقتی زنده ام  با�ی سرم باشد؛ اما انگار آنقدر نجوای دعایم آرام بوده که گویی خدا نشنیده است
 .با آمدن صدای عموحاجی به خودم آمدم
 عاقبت بخیر بشی+
 :ممنونی* زیر لب گفتم به سمت پسرا رفتم. با شوخی گفتم*
 به به سه تفنگدار-
 .خندیدن
 .ازتون ممنونم که اومدین، بابت همه چیز ازتون ممنون. شما واقعا رفیق های واقعی هستین، شاید بهتر بگم برادر-
 :روما و مازیار زیر لب گفتم
 .کاری نکردیم وظیفمونه+
 :نریمان جلوتر آمد و سر به زیر گفت
 .یه معذرت خواهیی بهت بدهکارم+



 :انگشت اشاره م را روی بینی ام گذاشتم
 .هیس.. حرفشم نزن. این دعواها بین همه خواهر و برادرا پیش میاد-
با تعجب سرش را با� اورد. لبخند دندان نمایی زدم و با یک حرکت گوشش را پیچاندم. مانند مادری که پسرک شیطانش خطایی
 :کرده بود و میخواست تنبیه اش کند گفتم
 ..اما بدون تنبیه نمیمونی-
 .از درد اخی کشید
 :نالید
 .جان نریمان ول کن، چشم چشم هرچی گفتی دندم نرم،اماده هر تنبیه ای هستم+
همگی داشB میخندیدن.*ساراجون* خیلی زن با جنبه ای بود. هیچگاه میان دعوا های من و نریمان نیامد که بخواهد حرفی به
 .من بزند، یک جا مینشست و به دعواهای ما میخندید
 .گوش نریمان را رها کردم ونمایشی دستانم را تکاندم
 .افرین. خب حا� بریم کیک رو ببریم-
 :زیر گوشم گفت
 گو�خ+
 :از سر عادتت بلند گفتم
 .گو�خ عمته میمون-
ناگهان متوجه شدم چه حرفی از دهانم خارج شد. خجالت زده به عموحاجی خیره شدم. عموحاجی نگاهی به جمع انداخت و
 .....خودش قهقه ای زد که نفسی از سر آسودگی کشیدم

میان مامان و بابا ایستادم و اماده برای فوت کردن شمع بودم.نگار دوربین به دست تمام لحظات را ثبت کرده بود وحا� منتظر
 .روبرویم ایستاده بودتا شمع های تولدم را فوت کنم
 :مادامی که نگاهش به دوربین بود گفت
 ..یک.. دو+
خواست سه را بگوید که موبایلم در جیبم لرزید و صدای ضبط شده زنی که به انگلیسی میگفت(مای �و) بلند شد.مادامی که با
 :عجله دستم را برای برداشB موبایلم به سمت جیبم میبردم لب زدم
 هورشمه-
نگار دوربین را پایین آورد.گوشی را بیرون کشیدم، هوروش تصویری تماس گرفته بود.ترس از انکه دوباره صدای زنی را بشنوم
 :لرزان دکمه اتصال را زدم و تماس را برقرار کردم؛ ولی چیزی به جز یک بمب شادی نمیدیدم. متعجب لب زدم
 !هوروش-
ناگهان بمب شادی ترکید و پوپر های رنگی تمام صفحه گوشی را پوشاندن. مامان و بابا که کنارم بودن به شادی به صفحه
گوشی خیره شدن.بNخره هوروش خودش را نشان داد، با دیدنش تمام غم های که در دلم جا خوش کرده بودن، فروکش کرد. از ته
 :دل لبخندی به رویش پاشیدم. تمام قد مقابل دوربین ایستاد و با صدای نسبتا بلندی فریاد زد
 ..تولدت مبارک عشق دردونه من، امید من..تمام من+
 :ذوق زده دستم را روی قفسه سینه ام گذاشتم وآرام زمزمه کردم
 .دورت بگردم-
 .صندلی که پشت میزش بود را کنار کشید و پشتش نشست
 ....چقد خوشگل شدی!کاش پیشت بودم میتونستم بگیرمت توی+



 :دیگر داشت جاده خاکی میزد، با گفB این حرف ها در میان جمع معذب میشدم، فوری میان حرف اش پریدم
 عه چیزه هوروش.. همه اینجا سNم میرسونن-
 .متوجه منظورم شد و دیگر ادامه نداد. نگاهیی به جمع انداختم که زیر زیرکی میخندیدن
 !میمونک تونست سوپرایزت کنه یا نه+
 :با تعجب پرسیدم
 !میمونک-
 :نگار فوری کنارم آمد وگوشی را از دستم کشید
 او� میمونک اون روی ماهته،ثانیا بله که تونستم، به من میگن خدای سوپرایز+
 :هوروش با خنده گفت
 .مگه گوریل ها هم خدای سوپرایز میشن+
 :خنده ام گرفته بود؛اما اگر میخندیدم حسابم با کرام الکاتبین بود.نگار جیغی خفیفی از سر حرص کشید
 اورانگوتان زشت+
 شوهرته+
نگار نگاهیی زیر چشمی به مازیار انداخت.بله! درست متوجه شدم! انگار بین مازیار و نگار چیزایی هست که من از آن بی خبرم.
 +بی زحمت گوشی رو بده خانمم بیشتر از این وقت پر ارزشم رو نگیر
 :با غیض گوشی را به سمتم گرفت
 ارزونی خودتت+
 :سه تفنگدار خنده بلندی کردن که نگار به سمتشان یورش برد
 دستم به اون نمیرسه، دستم به شماها که میرسه+
 :رو به هوروش گفتم
 ..خواهرم رو اذیت نکن دیگه-
 !چشم. شمع هارو فوت کردی+
 .نه، ا�ن میخوام فوت کنم-
 .خب گوشیت رو بزار یه جا که منم بتونم ببینمت+
 .باشه ای* زیر لب گفتم و گوشی را به بانکه های طNیی رنگ پر از شکNت و میوه های خشک، تکیه دادم*
 !خوبه-
 .اره خانومم+
 .با رد شدن سایه ای از دیوار پشت هوروش، نگاه ام به پشت سرش میخکوب شد
 .با آمدن صدای مادر جون، چشمان ریز شده م را از دیوار پشت هوروش،گرفتم
 !آرزوت یادتت نره مادر+
 :لب زدم
 .هیچ وقت آرزو نکردم، همیشه شب تولدم فقط دعا کردم-
 :خیره به کیک تولدم گفتم
از خدایم میخوام که همیشه سایتون با�ی سرم باشه،تنتون سالم باشه؛اگر اشکی از چشمتون میرزه اون اشک،اشک خوشحالی-
 .باشه
 :نگاه پراز عشق م را به هوروش دوختم
 .ازش میخوام که عشقم هرچه زودتر خوب بشه و برگرده کنارم. اهورا برگرده و هرچه کینه و کدورت هست از د�مون پاک بشه-



و در دل *امینی*گفتم. موهایم را به یک سمت هدایت کردم تا به کیک برخورد نک�.خم شدم وشمع هارا فوت کردم. همگی دست
زدن و بار دیگر تولدم را تبریک گفB و مامان و بابا رویم را بوسیدن. گوشی را برداشتم و بدون حرف فقط به او خیره شدم.ذهنم پر
بود از سوال های بی جواب،سوال هایی که اگر جواب قاطع کننده برایشان نبود مساوی میشد با ویران شدن عشق و اعتمادی که
 :به سختی ساخته بودمش.لبخند آرامی زد
 .ممنونم که هستی. ازم دوری؛ اما باز هم وجودتت بهم آرامش میده، تولدتت مبارک همدم من+
 :نگار دوربین را خاموش کرد و با صدای بلندی گفت
 .اورانگوتان یا� کادو رو رد کن+
 :هوروش هم در مقابل بلند گفت
 .ای به چشم.حا� ببین به این میگن سوپرایز،خدای سوپرایز+
 .ببینیم و تعریف کنیم+
 :بابا رضا سویچی را با� آورد وتکان داد.نگار ناباور لب زد
 لندروور رنج روور ایووک؟ +
بابا رضا سرش را تکان داد.آنقدر ذهنم درگیر آن سایه گنگ بود که حتی ماشینی که همیشه آرزویش را داشتم هم مرا وجه
 .نیاورد
 :نگار گوشی را از دستم گرفتم
 .ایول..ایول خوشمان آمد. حا� میتونم بیارمت کنار خودم شاگردی کنی+
 .برو بچه.. بروبزار باد بیاد+
 .لیاقت نداری+
 .وگوشی را به دستم داد.هوروش متوجه چهره گرفته ام شد،سری تکان داد
 :نخواستم حا� چیزی بگویم،لب زدم
 واقعا ممنونم ازت،غافلگیرم کردی-
 .....هنوز مونده تا غافلگیری های اصلی، میخوام دنیام رو به پات بریزم+
 :در دل نالیدم
 ...من دنیا رو بدون تو نمیخوام
غلتی در جایم زدم و روی پهلو خوابیدم. فکروخیال، خواب را از چشمانم ربوده بود.امشب شب من بود،شبی که قرار بود فقط
 .بخندم و شاد باشم.شاد بودم،خوشحال بودم؛اما با دیدن آن سایه مبهم تمام شادی و خوشحالی ام در ثانیه ای پر کشید
پوفی کشیدم و برخواستم و چهارزانو روی تخت نشستم. به هدایایی که وسط اتاق گذاشته بودم،خیره شدم.حتی دیدن آن همه
 .هدیه هم مرا سر شوق نمی آورد
سرکج کردم و به موبایلم که گوشه ی پاتختی بود، خیره شدم.باید میگفتم،بایدمیگفتم تا خیالم آسوده شود و دلم آرام گیرد. خم شدم
و موبایلم را برداشتم و بی درنگ روی اسمش ضربه زدم. بوق میخورد؛ اما جواب نمیداد. از روی تخت برخواستم و به سمت پنجره
 .رفتم.باردیگر تماس گرفتم،اینبار هم جواب نداد
 :در دل زمزمه کردم
 .حتما خوابه-
 :نگاهی به ساعت انداختم و خودم جواب خودم رادادم
 .اونجا که ا�ن سر شبه-
خواستم تماس را قطع کنم که صدای زنی در گوشه ام پیچید. تیک ابروهایم با� پرید، به خیال آنکه اشتباه گرفته باشم، موبایل را
 !مقابل م گرفتم و به اسم هوروش که در صفحه تلفن خودنمایی میکرد خیره شدم. درست بود؛ اما این زن که بود



 :صدای الو،الو گفB آن زن از  پشت تلفن می آمد. با دست هایی لرزان تلفن را کنار گوش ام گذاشتم. لرزان لب زدم
 !الو..هوروش-
 .جوری وانمود کردم که صدای زن را نشنیده گرفتم
 .هوروش حمام بود+
 .لحظه ای سکوت کردم،صدای این زن همان صدایی بود که امروز شنیده بودم، با لحجه صحبت میکرد
 .از خشم نفس هایم به شمارش افتاده بود،باید میفهمیدم این زن کیست
 :با خشمی که در صدایم هویدا بود گفتم
 .تو کی هستی،گوشی هوروش دست تو چیکار میکنه-
 !توزنگ زد،من کی هست+
 !اره توکی هستی که همش توی خونه هوروشی وبه خودتت اجازه میدی تلفنش رو جواب بدی-
 !من دوست دختر هوروش هست+
آنقدر صریع گفت درجا خشکم زدو زبانم بند آمده بود.به یک نقطه خیره شده بودم و توان هیچ حرکتی را نداشتم و قلبم به شدتت
 :میکوبید. به سختی لب باز کردم و اهسته لب زدم
 !دروغ میگی-
 .نه من دروغ نگفت،هوروش به تو دروغ گفت.هوروش عذاب وجدان داشت، من از او خواست اینجا آمد تا تو را فراموش کرد+
 .چشمانم مملو از اشک شده بود و اماده باریدن بودن. تمام حرف های قبل از رفتنش چون پتک در سرم میکوبید
 :صدایی نحسش را شنیدم، با آهنگی ملتمس گفت
ازت خواهش کرد از زندگی هوروش رفت بیرون، ما همدیگر را دوست داشت،اون تورو دوست نداشت. ازش دور باش،آرامش را+
 .نگیر
کلمه به کلمه که به زبان می آورد، قلبم تیر میکشید. تمام بدنم به یکباره یخ بست و قطرات عرق های سردی که از روی بدنم سر
 .میخوردند را احساس میکردم
 .حرفی که در اخر زد قلبم برای لحظه ای ایستاد
 .ما قصدازدواج داشت+
وصدای بوق تلفن بود که در گوش ام پیچید. نفس هایم به شمارش افتاده بود. دست ام لرزید و گوشی از کنار گوشم سر خورد و
به زمین افتاد. صدای تپش های نصفه نیمه قلبم را به وضوح میشنیدم. با اولین قطره اشکی که از چشمم چکید، زانوانم لغزید و
 :کمرم خم شد. دستم را روی دهانم گذاشتم و هق زدم
 !چرا..چرا لعنتی-
میان هق هق هایم، دردقفسه سینه م امانم را بریده بود و نفس هایم تکه تکه شده بود؛ اما درد جراحتی که روح م برداشته بود
 .دردناک تر آن بود که بخواهم به آن فکر کنم
صدای هق هق هایم تمام اتاق را گرفته بود. پاهایم سست شده بود،روی زمین زانو زدم و گریه م را رها کردم؛اما کسی نبود که به
فریاد دل آتش گرفته م برسد. حس میکردم خون به مغزم نمیرسد. به هوا نیاز داشتم و دائم این جمله در مغزام بیداد میکرد که باید
 .بگریزم، باید بروم.زجه میزدم و هوروش را فریاد میزدم
 ..اخرش..زه..زهر خود..خودتت رو..رو ریختی. به چیزی..که خواستی..رسیدی،نابودم..کردی هوروش+
دیگر نمیتوانستم نفس بکشم،هرچه بیشتر تNش میکردم هوای آزاد در اتاق را به ریه های برسانم، بیشتر احساس خفگی میکردم.
 ....لباس م را چنگ زدم و نفس عمیقی کشیدم، با دردی که در قلبم و بدنم پیچید روی زمین افتادم و در خN گم شدم



 :برای ادامه خواندن این رمان به این پیچ
@miss.yasamina 
 :یا این شماره
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