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 بنام ایزد منان

امیدوارم با خوندن این قصه دو هدفی که مدنظرم هست پیاده 

که بتونم بار معنوی خوبی رو به زمین بذارم بعدم بشه.اول این

که بتونم دیدگاه حتی یک نفرم شده تغییر بدم. به امید روزی این

که نگاه هممون زیبا باشه. به امید روزی که خودبینی و تکبر 

های د روزی که احترام به تک تک آدمیم. به امینداشته باشرو 

 این سرزمین و جهان هستی یک قانون الزم االجرا باشه.

 روزی رویاها را خواهم شکافت و به واقعیت پیوند خواهم داد.
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 آخر_به_خانه_یک#��

 سادات _حلما#احمدی  _فاطمه#نویسنده: ✍

 عاشقانه#: ژانر✨

 خالصه:��

پروا رنا دختری بیتر بودند. دو سالش بزرگهایش از سن غصه

خیال که با وجود خالء بزرگی در گذشته خود با زمان پیش و بی

رود. اما در یک روز گرم سال کابوسی بر زندگیش آوار می

کند و شود که مسیرزندگی او را به سمت روستایی کج میمی

 …جاست که درناآن
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 حق_نام_به#

 

 آخر_به_خانه_یک#

 

 ه که من نیستم. در من، منی متولد شد

 پروا!گیرد، منی جسور و بیمنی که اوج می

 منی از پیله رهانیده! 

 این من را چگونه باور کنم؟  

پریدن را یادم دادی و پریدی. این مَن اکنون از چیزی 

 .ترسدجز خدا نمی

 

 

 اول_پارت#
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 تر! شد و سمن نگرانبارش برف هر لحظه بیشتر می

 این شدت ببارد به حتم تا کرد اگر بابا خود فکر می

ساعتی دیگر حتی همان ماشین غول پیکرِ پسر اشرف 

توانست ننه کوکب را برساند. السادات نیز نمی

هایش کل تر برای حال زنی بود که صدای نالهنگران

محوطه سرد و ساکت را برداشته بود. دست از 

خانه برگشت. هرم های ایوان برداشت و به داخل نرده

اش را زدهیخ های سرد وبوع اتاق، گونهگرمای مط

های ریز و فراوان روی پیشانی نوازش کرد. دانه

کرد. انگار او نبوده که تر میدخترک، او را هراسان

چندین شکم زاییده و چندین نوه در کنار خود داشت. 

دست ترسی که در وجودش غالب شده بود او را بی

.  رنگ اناری دادر زمان دیگری نشان میتر از هوپا
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گزید بار میترک، لبی که هر چند ثانیه یکهای دخگونه

زدند دلش را خالی و انگشتانی که پتو را چنگ می

ای که از درد زیاد، با زمین کرد. حتی آن نیم فاصلهمی

ستود. کنار دخترک نقش گرفت رمق را از جانش میمی

ون داد تا شاید خدا زمین شد. گوش به صدای بیر

 های لغزان بلغزد. رفو تایر ماشینی روی این ب خواست

دستی به پیراهنش چنگ زد و شنید التماسی را که در 

ریخت. نم اشک را کالمش بود و از دهان او بیرون می

 در چشمان او دید.

 ننه سمن کمکم کن! _

 

گردن به راست چرخاند و درد در میان دلش ویراژ 

نش را کرد عنقریب است که جامی داد. فکرمی

 نَد. ی مرگ بِسِتافرشته
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 میرم.ننه... ننه سَمن دارم می_

 

داد. بار در میان دل و جانش جوالن میحالت تهوع این

ها بیشتر فشرد بلکه این درد پتو را در میان دست

شیرین پایان بیابد. اندکی مانده بود تا کودک خود را در 

از این  تظر آمدنش بود. البته اگرها منآغوش بگیرد. ماه

کرد. دستی فرسا به خوبی گذر میتدرد جانکاه و طاق

گونه که اشک میان موهای مواج پرپشتش رفت. همان

 رفت. بست و میبار و بندیل خود را از چشمان او می

 طاقت بیار دخترم. االناست که کوکب برسه. _

 

 با دستش، دست زمخت او را فشرد. 

نه کوکب، مرگ ترسم قبل از اومدن ن. میترس..می_

 من برسه. 
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تاو کالمش را نداشت که نگاهش تیری از خشم  

 برداشت. 

زبونت رو گاز بگیر دختر! الل نشی که حرف خوب از _

آد.کی از زاییدن مرده که تو دومیش دهنت بیرون نمی

 باشی.

 

هایش دروغی بیش دانست حرفزد و میحرف می

دنیا در  دیده بود که سر زا از اینها را نیست خیلی

 ل رفته بودند.جوانی آرزو بر د

 اگه بشه مث... _
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صدای تایر ماشین غالم، نیمه رها کرد حرف دخترک 

 در بند درد را! 

 

هر دو نفس راحتی کشیدند. ننه سمن با لبی آغشته به 

 لبخند به استقبال قابله رفت. 

ندون رو دیدی گفتم االناست که برسه. یه دقیقه د_

تو دامنت ت رو صحیح و سالم بذاره جیگر بذار تا بچه

 مادر. 

 

جگرش از درد آب شده بود. به گمان درزی داشت 

 مشک چشمانش! 

 کرد خاطرات را با دردی جانفرسا اما شیرین! مرور می
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امیدش همین کودک در بطن بود که همه چیزش شود. 

کس تا نفسش را به نفسش بند کند. همین کودک همه 

ه های النسپرد غماموشی میشد و شاید به فراو می

 گزیده در تنش را.

 

گرفت. انگار منتظر کمرش از درد روی زمین جا نمی

قد بود. ننه کوکب با تشر ی کوتاهآمدن این پیرزن فربه

 سمن را مؤاخذه کرد. 

که تو خودت رو دختر پونزده ساله دیدی. مثل این_

نبودی که هشت شکم زاییدی. نه آب گرمت به راهه نه 

 وله و ملحفه تمیز! ح

 

 نارش زانو زد. پتوی درنا را کنار زد و ک
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تونی هر پاهات رو باز کن اما درازشون نکن. تا می_

 وقت که گفتم باید زور بزنی فهمیدی؟ 

 

فهمید. زور زدن را کجای کرد میاگر درد او را رها می

، هاداد. شرم داشت در پیش چشمان آندلش جا می

 ! هم لخت و عریانآن

ران او کمی که خود را جمع کرد ننه کوکب با دست به 

 کوبید. 

آد دخترجون. چی شرم و حیا االن به کارت نمی_

خوای بپوشونیش. بدن تر از من داری که میاضافه

 هردومون یکیه پس به فکر نوزادت باش. 

 

که گذشت تا اینلحظات برایش به سختی و کندی می

ش داد جیغ بلندی ننه کوکب با فشاری که به شکم
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ی کودکی بلند گریهکشید و پشت بندش صدای ناله و 

باز و خمار از درد کودک غرق در شد. با چشمان نیمه

 خون را نگاه کرد. 

 سالمه؟ _

 

همین یه کلمه را نیز به زور ادا کرد وقتی چشمانش 

 تاب دیدن روز را نداشتند.

 

ی ضعیفی را شنید. چشم که گشود کودک صدای ناله 

ای هسرخ و سفیدی را کنار خود دید. غیرارادی گوشه

لبش کشیده شدند. دست پیش برد و خیلی آرام 

سرش را نوازش کرد. آن خنده، اشکی را نیز مهمان 

دانست به چه تعبیر کرده بود. چکیدن اشکش را نمی
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های ی کوچکی که دیگر به شبکند از آمدن فرشته

 داد یا...سیاه و تارش پایان می

 ومدی عزیزم! ش اخو_

 

بار دلش قرص شد اینکمی که نگاهش کرد، اندکی که 

 لبخندی بازتر به لبانش جلوه داد. 

 کار کنم.حاال اسمت رو چه_

 

 دوم_پارت#

 

کسی و کمی با درد خندید. درد جسمی نه، درد بی

کسی را نداشتن. سعی کرد به آهستگی روی تشک 

فرو بست. ها را بند زمین کرد و چشم بنشیند. دست
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ای اولین بار او را کمی که تنش را باال کشید با دلهره بر

 به آغوش کشید. نرم پیشانی او را بوسید. 

 

ناخودآگاه برای غریبی و تنها ماندنش آهنگی  که 

 خواند را زیرلب برای دخترکش زمزمه کرد.همیشه می

 

 داغالر قیزی ریحان ریحان ریحان»

 

 ان ریحانپارالقدیر اولدوزون ریحان ریح

 

 حیران حیران حیران سنه عالم 

 

 ها ریحاندختر کوه"
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 ات روشن است ریحانستاره

 ی توست.زدهعالم همه حیرت

  

 نه قشنگ سن آی قیز

 گؤل چیچک سن آی قیز

 بیردانه سن آی قیز

 دوردانه سن آی قیز

 

 چه قشنگی ای دختر

 ی گل هستی ای دخترمثل غنچه

 ای ای دختریک دانه

ی ی خودمون دونه)همون دردونهای دختر  ایدردانه

 روارید(م
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 گؤزللر گؤزلی ریحان ریحان

 سودامین ازلی ریحان ریحان

 عالم سنه حیران حیران

 

 زیبای زیبایان هستی ریحان

 عشق تو جاودانی است ریحان

 ی توستعالم حیرت زده

 

 

 زیل قارادیر گؤزون ریحان ریحان

 بالدان شیرین سؤزون ریحان ریحان

 سنه حیران حیران حیران لمعا
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 سیاه کامل است.چشمانت 

 تر است.هایت از عسل شیرینحرف

 ی توست.زدهعالم حیرت

  

به چشمان بسته کودک نگاه دوخت. بار دیگر اشکی از 

 چشمانش سقوط کرد و آرام زمزمه کرد.

 ذارم... اسمت رو می_

 

اطرافش را نگاه کرد و پا روی تردیدهایش گذاشت و 

 هربانی نامش را خواند. با م

 امیدوارم خوشت بیاد از اسمت.ریحان! _
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دستش را به انگشتان کوچک او رساند و در میان بغض 

 لبخند زد. 

شی دار و ندار من. شم همه کس تو، تو میمن می_

کنی. های منو پر میها و نداشتهجای تموم داشته

 هات خط بندازه ریحانم. ذارم دنیا روی قشنگینمی

 

نه سمن با سینی در با صدای جیر کوچکی باز شد. ن

 بزرگی وارد شد. 

طوری که تو دیروز بیهوش شدی و تو خواب و اون_

 بیداری به این طفل معصوم شیر دادی دلم کباب شد. 
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سینی را روی زمین گذاشت و عطر سوپ در مشامش 

 ریخته شد. 

 شیر که نباید گفت، بیشتر باید بگم آب. آخه مادر تو_

 که هیچی نخوردی. 

 

ود تکرار کرد. دوست داشت تا قیام قیامت مادر را با خ

چیزی نخورد اما همین یک کلمه را بشنود. هر حرفش 

 کرد چه برسد به لمس صاحب آن!معجزه می

بی کالهش را  "الف"آن را مأمن تلقی کرد و  "م" 

را در ذهن خود دوستی و عشق محاسبه "د"امنیت، 

. کردسید چیزی ذهن او را یاری نمیکه ر "ر "کرد. به

اما راستی و پاکدامنی یک مادر در ذهنش آژیرکشان رد 

شد. دلش باال و پایین شد با فکری که فرکانسش روی 

 آمد.موج دلش افتاد. خود حاال یک مادر به حساب می
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انگشت نوزاد را رها کرد. اندکی رمق هنوز در دست و 

را کمی باال  پاهایش جاری بود که باعث شود خود

کرد لبش باید دیگر کبود س میبکشاند و بنشیند. ح

ها به جانش شده باشد از بس دیروز و امروز با دندان

 افتاده بود. 

شه تو شرمنده کردی ننه سمن. به خدا روم نمی_

چشماتون نگاه کنم. از وقتی که اومدم شدم باری رو 

 دوشتون ن... 

 

 و گرفت. قاشقی را پر کرد و به طرف دهان ا

کم تعارف تیکه پاره کن و به خودت و ما هم سخت _

دونی کمتر از  سولماز، برام عزیز نگیر. خودت می

 نیستی.
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که او بخواهد اندکی از این از این کشیدخجالت می

 سوپ خوش رنگ و لعاب را در حلقش بریزد. 

 خورم حالم خوبه جون ننه.چشم! خودم می_

 

قرارش را زن، خیال بیمهری که در چشم داشت این 

بود. به آرامی ظرف را در دست گرفت و خورد.  دوا

گرسنگی چنان او را دربر گرفته بود که مجالی برای 

 دن نداشت.تعارف کر

 

ها، آرزوها و سرنوشت گردویی کوچک از حسرت

شومش راه را بر طعم آن سوپ لذیذ بست. بشقاب را 

نگاه  پایین کشید. سمن با تعجب به زائوی پیش رو

هایش خودکشی کرد. این زن قصد داشت با نخوردن

 کند. لبانش حکم گرفتند برای اعتراض! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 تو که... _

 

 ننه سمن! ننه سمن.. _

 

چیدن صدای پسری در ایوان، نگذاشت که او را پی

مؤاخذه کند. دست از زانویش گرفت و یا اللّه گویان 

 ایستاد.

 خدایا خیر باشه. _

 

ف و آرام کرد که صدای ظریمی درنا رفتنش را نظاره

دخترک توجه او را جلب کرد. آن گردالی کوچکی که در 

حال شکل گرفتن بود را با تبسمی ملیح عوض کرد. 

اش بریزد و نها اجازه گرفت کمی محبت در چهرهت
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اش را با دردهای خود عجین نکند. حاال کودک یک روزه

 هایش!برداری کند از غمزود بود پرده

 

وش خیالی خود زد. این کودک ماهها بود ی به خپوزخند

کرد و از همه چیز او خبر داشت. او را همراهی می

د به کجا ختم دانست آن ننه سمنی که جار زده شمی

 شود.می

دست پیش برد تا ریحان را در آغوش بگیرد که  

هایش را بین راه بار صدای خوشحال سولماز دستاین

 نگه داشت. 

بینم نه؟ باالخره می خدا! نکنه خوابوای خدا! وای _

 اومد؟ خدای من درنا دخترت اومد.  مبارکمون باشه. 
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درنا لبخند کرد و هرکلمه را با شوق و شور بیان می

 ها!زد. لبخندی از جنس همان حسرتمی

 کی اومدی؟ _

 

نگاهی تمام توجه سولماز به آن کودک بود و تنها نیم

 آنی خرج درنا کرد. 

 کنی من نباشم تو بزایا.  د نامردیقرار نش_

 

 وسعت داد آن لبخند را و کمی نیز صدادارش کرد. 

 گیا مگه دست من بود.دختره خل یه چیزی می_

 

 سوم_پارت#
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بار کمی چشمانش را بیشتر به غم چشمان او داد. این

 اش را باال کشید.چانه

شه جلوش رو چه بدونم تا حاال که نزاییدم بدونم می_

 یا نه. گرفت 

 

سولماز، دختر پیش رویش  هر دو خندیدند. اما در نظر

کرد و هر روزی که سپری اندازی میهر روز پوست

رو تری روبهشد با درنای متفاوت و به نسبت قویمی

هایی که دست های قبل کشید و اشکبود. یادش به ماه

داشتند و چشمانی که کور از چشمان او برنمی

 شدند.نمی

ت که خواسون داد. به محض اینسینه بیرنفسی از 

دست پیش ببرد و دخترک را در آغوش بگیرد دست 

 درنا مانع شد. 
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 بینی خوابید، نکن دیگه! نمی_

 

نگاهش مابین هر دو چرخید و با دلخوری تصنعی رو 

 گرفت. 

 لیاقت ندارین که. _

 

ها به تنش ی اتاق رفت. لباسسمت کمد گوشه

 کردند. سنگینی می

رنه باید خیلی شلوغ بود کارم طول کشید وگ ارهاد_

 دیروز میومدم.

 همین که ال... _
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اش که جملهصدای تلفن باعث شد سولماز به جای این

 را کامل کند سرش به اطراف بچرخد. 

 آد اما نیست. پس کجاست؟ صداش می_

 

درنا که از دیروز با درد دست و پنجه نرم کرده بود از 

 گوشی خبر نداشت. 

 شته باشه. دونم مگه ننه سمن خبر دامن که نمی_

مگه کاخ نیاورانه پیدا نشه. یه وجب جاست و _

 جاسازهای ننه رو هم از برم. وایسا و تماشا کن. 

 

پاها را به سمت صدا جهت داد اما زنگ تلفن قطع شد. 

بار ای کشید. ایندو دستش را به کمر زد و پوف کالفه

حرکاتش را از نظر سمت کیف رفت و درنا تمام 
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درنگ گذراند. گوشی را از کیف که بیرون کشید بیمی

ای را گرفت که پشت بند آن صدای آهنگ تلفن شماره

کرار کرد تا آن را در گنجه قدر تشد. آندرنا تکرار 

 ی اتاق یافت. گوشه

گوشی را در دست راست گرفت و چندبار تکانش داد با 

 حفظ لبخندی پهن! 

بدم؟ واال این ذوقی که تو اری مدال بهت چیه انتظار د_

نوا با اون همه کشورگشایی داری فکر نکنم نادرشاه بی

 داشت.

 

بادش را خواباند و به جای آن لبخند گله گشاد، اخمی 

 را روی صورتش نشاند. 

 چیه مگه دروغ گفتم؟_
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داشت باعث بیشتر کش هر قدمی را که با حرص برمی

وشی را با همان حرص در شد. گهای درنا میآمدن لب

 ی او کوبید. کف دست دراز شده

 لیاقت نداری که! _

 

ای تبدیل شدن به خندهلبخند درنا قوت گرفت برای 

صدادار که با دیدن گوشی خشک شد. نه تنها آن 

خواستند بعد از دو روز، مهمان خوشی هایی که میلب

شوند بلکه کل بدنش را همین نام کوچک خشک کرد. 

شکاندنش از برق چند هزار ولتی نیز بیشتر قدرت خ

بود. سولماز از پوسته دلخوری بیرون آمد و با نگرانی 

 ای او نشست. کنار پ

 ببینمت! کی زنگ زده مثل میت شدی؟ _
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زد. تنها ای خیره شده بود و پلک نمیاما درنا به نقطه

ای از همان چشمان میشی رنگ چکید. دست قطره

 ا لمس کرد و تکانش داد. پیش برد و بازوی او ر

کنم حرف بزن! کدوم االغی تو رو درنا خواهش می_

 بهم ریخت.

 

رمقی به دستانش آزاد کرد و با بی گوشی را از حصار

سولمازِ کنجکاو نگران داد. یک خط پیام و نام تماس 

 ای که به کاشفی ذخیره شده بود. گیرنده

داد. میدانست کاشفی کیست؟ اما پیام، کل خبر را نمی

 بخت شده بود. یعنی ته بدبیاری دنیا نصیب درنای بد

آیم می مامان تموم کرد غربت رو تحمل نکرد فردا_»

 «ایران
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کرد. تنها یک سفر تر که پیدا نمیاز خودشان بدبخت

کشید. به ها بود انتظارش را میکرده داشتند که درنا ماه

 امید بودنش... 

 به امید حرف زدنش... 

 شد.رو میبا سنگی سرد باید روبه تنها اما حاال

 

گوشی را کنار درنا رها کرد و پشت پنجره رفت. سوز 

ی دیروز باریده بود حتی از الی درزهای پنجرهبرفی که 

سبز رنگی که با درزگیر پوشانده شده بود، حس 

شد. نگاهش به نوزادی که آن طرف دراز کشیده بود می

کرد، رسید. سمت ه میو گاهی دهان خود را باز و بست

 بخاری رفت و چند تکه هیزم در آن ریخت. 

 خب االن باید چکار کنیم؟ _
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درنا را به خود آورد. نفسی سخت از میان همین حرف، 

 هایش دل کند و به بیرون ریخت. ریه

 به طفل کوچک نگاه کرد و خیلی غمگین به حرف آمد. 

وندم. کاری جز صبر ندارم. از اینا بدتر از سر گذر_

دری و این هحتما حکمتی داره اما کاش حکمت این درب

 دونستم.بختم رو می

 

سولمازی که روی دو زانو نشسته بود کمی مکث کرد و 

 ایستاد. 

گذرونیم به قربونش برم. هرچه روزهای بیشتری می_

 بریم. تو فقط قوی باش!حکمت بعضی کارها پی می
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دانست نمیای از آن کارها بود که ریحان، نمونه

او را در آغوش  حکمتش چیست؟ دست پیش برد و

کرد ردی که در آن حس میرا با وجود د گرفت. سینه

که با هر مکیدن درد را در دهانش گذاشت. با این

که نوزاد میان آغوشش، کرد اما فکر اینبیشتر حس می

 کرد.کند؛ آرامش میاز او تغذیه می

این جماعت مار من دیگه پوست کلفت شدم. به قول _

تنها گاهی به حماقت خودم برای  خوردم و افعی شدم.

 فرستم. بچه لعنت می نگه داشتن این

 

از سرشانه نگاهی به زن انداخت. زن بودن به او 

 آمد مگر چند سال داشت؟ نمی

 تنها یه حماقتم نکردی. _
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همین حرف ساده نگاه درنا را به سوی او کشاند. دروغ 

یت را مانند سیلی به صورتش گفت واقعکه نمی

اضافه های دیگرش کوباند. شاید غلطی به غلطمی

 کرد.نمی

 

 چهارم_پارت#

 

ای پشیمان شد از طعنه زدن، اما بد او را سولماز لحظه

 خواست. که نمی

اون سوپم که یخ کرد و قابل خوردن نیست. برات _

ریزیش تو اون خندق ی آخر میریزم و تا قطرهتازه می

 ی. خال
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خندی در جواب او زد. شیر ریحان را که داد دخترک کج

این کودک دلش را تکان داد.  خوابیده بود. معصومیت

 در حقش ظلم کرده بود؟ با خودخواهی آینده او را به... 

ای برای بوی بدی که در مشامش پیچید، مغز نقطه

ی پوشک را افکارش گذاشت و او را هوشیار کرد. بسته

لماز که سر و صدای کشیدن پالستیک را جلو کشید سو

 شنید برگشت. 

 آرم. میصبر کن االن تشت و آب گرم _

 خودم م... _

 

حرفش را با اخمی که به چهره آورد در همان ابتدا 

 خاموش کرد. 

 کنه. ببند فک رو. باز برا من تعارف تیکه پاره می_
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تشت را از پستوی اتاق بیرون آورد. آفتابه کوچکی که 

ی درنا خریده بود را بیرون کشید سمن برای دردانه ننه

ر درنا که رسید قبل از ولرمی در آن ریخت. کنا و آب

که بخواهد روی دست او آب بریزد آن را از لحاظ این

 دما چک کرد.

 

درنا لبخند گرم و پهنی زد. غم داشت میان لبخندش 

کس و کار بودنش عیان بود بیشتر از زد. بیپرسه می

 ان دیگری!هر زم

 

مگر خواهر داشتن به وراثت و ژن بود؟ سولماز برایش  

 آمد.خواهری دلسوز به حساب می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خیال گه بیاین آقای جاهد خیلی رو مخمه شیطونه می_

 گرفتن این وام کوفتی بشم. 

 

ی صورتی رنگ گذاشت و الی حولهریحان را البه

مشغول خشک کردن شد. زیرچشمی نگاهی به سولماز 

 کرد. 

 ی شده؟ چرا مگه چ_

 

 ی اتاق گذاشت. آفتابه و تشت را گوشه

خواستی بشه این قدر امروز من برگه امضاء چی می_

 زدم که به گه خوری افتادم. 
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بافت آویزان به چوب رختی را تن کرد و درنا به حرف 

 آمد. 

 برم. این کار منه نه تو. سولی تو بشین خودم می_

 

هم تهش بذار. اون ماز رو سولی و درد چند بار بگم _

فکر نکن تا اینجام از این خبراستا، نخیر. امروز چون 

دم. پس ها رو بهت میروز اول زاییدنته این آوانس

 بتمرگ و پادشاهی کن.

 

ها انتقال داده بود. های ناتمامش را نیز به آنمصیبت

کم در مشکالت غرق بودند که حاال جورکش او نیز 

 شدند.می
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هایی که دل آهی معمولی، از آنآن هم نه آه کشید. 

سوزاند. از بس شکوایه به خدا برده بود خسته شده می

بود. سولماز تند و شتابان داخل آمد و همراهش سوزی 

مالید و جلوی دهانش هم میها را بهنیز وارد شد. دست

 کرد. ها می

 باز یاد اون شکم گنده افتادم. _

 

رد و به ش حالجی کرا در ذهنای شکم گنده لحظه

 چیزی نرسید اخم در هم کشید. 

 گی؟ کی رو می_

 

لباس بافت را روی جارختی انداخت. سمت اجاق گاز 

داد و مایل چنان در سکوت کارها را انجام میرفت. هم

 نبود به پاسخ دادن! 
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 بشقاب درنا را پر از سوپ کرد و کنار دستش گذاشت. 

میکروبا رو به  خواد بخوری انواعاونو دیگه نمی_

 زد دیگه. خوردش دادی و یخ 

 

 کنار ریحان نشست و با نگاهی خاص او را برانداز کرد.

بابا این مرتیکه امروز اندازه یه گاو از من کار کشید. _

خاطر یه وام که خدا شاید سی برگ من امضاء زدم، به

 تومن سودشه. 

 

ها گرفت. چه دردی ی خودش و آندرنا دلش برای ندار

 ها دوا کند. توانست از آنمی

 شه کرد روال کارشونه.خب دیگه چه می_
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 نگاهی چپ شده جواب حرفش شد. 

گه اللی. آره جون عمشون. اون حرف نزنی کسی نمی_

کردن به قبر گرام همین قدر امضاء میاختالس

 های کالن بگیرن.خندیدن وامباباشون می

 

در دست  یحان دراز کشید و انگشت کوچکش راکنار ر

 گرفت. 

 کنی؟ اگه بری سر زمین، ریحان رو چکار می_

 

قاشق باال رفته در نزدیکی دهانش ثابت ماند. فکری 

های زیادی را برای حل آن گذرانده که روزها و شب

 بود. 
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 دونم! تا حاال بهش فکر نکردم. نمی_

 

بماند. مجبور دروغ که حناق نبود که در پس گلویش 

ای ستن محکوم کند تا بیچارهبود خود را به ندان

 انگیز!ترحم

دونی ننه سمن محاله جوری پرسیدم وگرنه میهمین_

 بذاره اونو با خودت اینور و اونور کنی.

 

گی سولماز مگه حرف یه روز و دو روزه که چی می_

بگم آره ننه سمن خدا رو شکر هست و نگرانی ندارم. 

ذهن  من تو نگرانی غرق شده، خوشی و یهکل زندگی 

 بفهمی؟! تونیخالی برام آرزو شده می
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 به سرعت تغییر حالت داد و نشست. 

جا گم تو آدمی نیستی که اینخب من که بهت می_

بمونی بیا بریم شهر من این وام نکبتی رو که گرفتم یه 

کنم تو هم برو سر کار قبلیت و بچه رو خونه اجاره می

 پریم مهد ها؟سهم می

 

س فکرش به چیزی نفهمید از ب ی سوپاصال از مزه

 هرسویی گریز زد.

وای سولماز انگار امروز حالت خوش نیست. من از _

جا. بعدم شهر چه دل خوشی دارم که بخوام برم اون

مگه من مردم که بخوام بچه رو بسپرم دست هر کس 

 و ناکسی.
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تا دهان باز کرد چیزی بگوید قاشق را به طرفش نشانه 

 ت کرد. رفت و چشمانش را درش

 کنم تو حلقت. یه کلمه حرف زدی نزدیا، قاشق رو می_

 

 سولماز با صدای بلند خندید. 

 زارات! _

 

شان بود. همین که از های کوچک دلخوشیهمین خنده

د ای بعشدند و ثانیهکالم یکدیگر رنجیده خاطر نمی

هایشان گوش فارغ از تمام مشکالتشان طنین خنده

 کرد.فلک را کر می

 

 پنجم_رتپا#
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شد که دنیا را برایش ریحان، بیست روزی می

های زیادی را کمانی هفت رنگ کرده بود. سختیرنگین

پیش رو داشت اما تصمیمی بود که گرفته و راه گریزی 

که نداشت. پشیمان نبود ولی گاهی از بعضی افکاری 

داشت. شدند ترس برش میبر ذهنش مستولی می

نها نماندنش و همان برخالف اصرار ننه سمن بر ت

 باورهای قدیمی که بر وجود آل بود، نتوانست بیشتر از

ی محقر خود را ترجیح ها باشد و خانهاین سربار آن

ی میرزاعلی خدابیامرز که بنا به وصیتش در داد. خانه

ای ده بود. زیر لب برایش فاتحهاختیار او قرار داده ش

. تمکن خواند. این خانه را از صدقه سری او داشت

قدرها آمد که آنمالی وراث مزیت عالی به شمار می

ایشان بر جای گذاشته بود که این خانه ارث و میراث بر

که بنا به شد. اینپرت روستایی در هیچ جایی دیده نمی
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این خانه را  ی آن مرحوم از تمام مایملکشخواسته

برای در راه مانده و مستضعفی در نظر بگیرند. دیگر 

گشت ینی بس بود. اگر بر سر کار برنمینشخانه

ش تنها نبود باید زد. حاال دیگر خوداموراتش لنگ می

آمد. لپش را محکم اش نیز برمیاز پس مخارج نوردیده

بوسید و آخیش کشداری بر زبان آورد. نگاهی به ساک 

های خریداری شده نهایتا حان انداخت. لباسلباس ری

و بسته پوشک نیز  دادندکفاف دو ماه دیگر را می

کشید. از هال کوچک به اتاق های آخر را مینفس

ت و کیف پول را برداشت. جز صد و پنجاه خواب رف

هزار تومان چیزی در آن نبود. فکرش به موجودی 

تومان عابربانک رسید شاید چیزی حدود پانصد هزار 

ای از آوردن ریحان به این کل دارایی او بود. لحظه

لخ، خودش را لعنت کرد اما به آنی باز دنیای سیاه و ت

ش را این موجود اخدا را شاکر شد که لحظات تنهایی
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قدر که وقتی برای سر کوچک پر کرده است. آن

که ذهنش آبستن دید، چه برسد به اینخاراندن نمی

ی زندگی پر حسرت گذشته شود. خاطرات تلخ و واکاو

ر از تنها نگرانی که داشت دخترش بود که او نیز پ

حسرت بزرگ نشود. لعنتی دوباره توی دهانش معلق 

امران کند، فکر کرد لعنت به چه درد مانده بود که نثار ک

کرد. آروغ شیر خورد و کدام درد را درمان میاالنش می

ی اللّه. بسمدختر را گرفت و پوشک او را تعویض کرد

به لب راند و کمی خم شد و ریحان را روی کول خود 

کافاتی داشت برای یادگیری بستن این گذاشت. م

 آغوشی! 

چادر را روی کمر خودش و بچه انداخت و آن را از جلو 

 ضربدری کرد و در پشت بچه گره داد. 
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خوای به کنی تو دختر؟! این بچه رو میکار میچه_

زنه چه برسه به سرما سگ لرز می کشتن بدی؟ تو این

 این طفل معصوم! 

 

یگر با چه ننه سمن نشده بود. د درنا اصال متوجه آمدن

ها را زحمت سپرد، کم آنرویی دخترک را به او می

 ها را اسیر خود کرده بود. نداده بود و ماهها آن

ننه سمن دست دراز کرد تا ریحان را از پشت درنا جدا 

دادن بچه، زبان درنا جانی برای حرف کند قبل از تکان 

 زدن پیدا کرد. 

نکنین. قدر منو شرمنده اینننه سمن تو رو خدا _

 خط سربار بودن من به قرآن تکمیل شده م... چوب

 

 بچه را برداشت و با غیظ به او توپید. 
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این تعارف بازیا چیه دختر! مگه تو زورم کردی. تو هم _

تونم ه هیچ کاری نمیمثل سولماز منی. بمیرم برات ک

 برات بکنم. 

 

انتهای های بییدرنا چادر را شل کرد و به روی مهربان

 او لبخند زد. 

خدا نکنه! به خدا تا دنیا دنیاست من از زیر دِین شما _

 تون رو باالی سر ما نگه داره. آم. خدا سایهبیرون نمی

 

ننه سمن ریحان را در پتوی صورتی رنگش پیچاند و 

 خی نازکی نیز روی صورتش انداخت. پارچه ن

 ری گلخونه؟ می_

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ت ببرم و کره رو برای مش حجخواستم روغن نه می_

 تا ببره شهر.

 

که در کرد. اینتنها چشمانش دختر مقابل را نگاه می

گذشته خبط و خطایی داشته به او مربوط نبود. هیچ 

ی زندگی خود چند خطای آدمی نبود که در کارنامه

هزاران خطای کوچک نداشته باشد آن بزرگ و 

 موضوعی بود بین او و خدایش!

کرده بود و در ن دختر که تحصیلبه سان ای اما دختری 

کرد کرد، تالش میاین محیط پابه پای زنان کار می

 ستودنی بود و قابل تقدیر! 

برو دخترم دست حق نگهدارت! از بابت ریحونمم بد _

 مواظبشم تا برگردی.به دلت راه نده مثل تخم چشام 
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هم وقتی دست ننه سمن بود؟! نگرانی نگران؟! آن

ی هستی بود. آخرین واژه و حسی که در رین واژهتپوچ

دمید. حاال که خیال او بابت دخترش درنا می کالبد

های سبزرنگ را پوشید. همان راحت شد چکمه

هایی که عمو ایوب شوهر ننه سمن برایش از چکمه

 . دو سطل بزرگ را برداشت. شهر خریده بود

سرم  کنم زود برگردم اینا رو تحویل بدم یهسعی می_

 گیرم. آم ریحان رو تحویل میبرم گلخونه بعد می

 

ننه سمن پیش از او از درگاه خانه خارج شد. نوزاد را 

خوب در آغوش گرفت که مبادا از سرما گزندی به او 

 برسد. 

یه قوطی شیرخشک و پستونک تو ساکشه. سعی _

 کنم برای نوبت بعدی شیرش خودم رو برسونم. می
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رفت اگر دیر می توانست بماندنمی دیگر بیشتر از این

شد. سطل کره و رو میبا جای خالی مش حجت روبه

ی او رفت. دبه روغن حیوانی را برداشت و سمت خانه

ین کارها افتاده دانست چطور به فکر اخودش هم نمی

خرید و برای فروش به ها میبود. شیر را از محلی

 کرد.چیزهای دیگر تبدیل می

 

 ششم_پارت#

 

اش، همین روغن و کره و حتی کشک بود. نمونه کی

آمد. حاال کدبانوی تمام عیاری به حساب می

های گذشته در قبال این روزهایش لنگ سختی

 انداخت. می
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بود و به حتم باید امروز، توبیخ  دیر از خواب بیدار شده

کرد. آبی به سالطی را در پرونده کاری خود ثبت می

الی موها برد. ش را البههای خیسصورت زد و دست

جا بود که یادش افتاد امروز در مرخصی به سر آن

 برد.می

 اش را بخورد. با عجله سمت آشپزخانه رفت تا صبحانه

 سالم صبح بخیر!_

 ر بیا بشین دو لقمه نون پنیر بخور! صبح بخیر ماد_

 

شد امروز او شهین نگاهی به پسرش کرد. باورش نمی

 همین حین کیانا پرشور وارد شد.  کند. دررا داماد می

بادابادا مبارک بادا ایشاال مبارک بادا. وای خدا از _

 آرم. خوشی دارم بال درمی
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 کامران سرش را با خنده تکان داد. 

تبعیت از کامران نگاهی به خواهرش  کامیار نیز به

 انداخت. 

 خوبه عقدکنون تو نیست وگرنه... _

ی ن جمع کنم که اندازهها کافیه دیگه بخوریاِ بچه_

 سرم کار دارم. موهای

 

 کامران از پشت میز بلند شد و دستی به لب کشید. 

 رسونم. من برم به کارام برسم، خودم رو می_

 

 ی همه را زیرسبیلی رد کرد. وارفته قیافه

 کامران؟! _
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هایش نلرزد. پشت کرد تا به راهش کرد شانهسعی می

تر نام او را طاقتگر بیادامه دهد که شهین بار دی

 خواند. 

 کامران با توأم؟ _

 

 بار با لبخندی وسیع برگشت. این

 مران! جان کا_

 

ی حتی آن لبخند هم نتوانست خزان نشسته به چهره

 مادرش را پاک کند. 

گی برم کار دارم. مگه امروز عقدکنون توئه بعد می_

 زدی که زودتر عقد کنین.بال بال نمی
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کرد و سمت مادرش رفت او از هم باز  هایش رادست

 را به آغوش کشید. 

 زدن نداره. من قربونت برم بابا شوخی کردم بچه که _

 

 سر مادرش را بوسید. 

خوام خانمم رو ببرم آرایشگاه و یه مقدار کارهای می_

 ریزه میزه که باید انجام بشه.

 

خیال شهین با همین یک جمله راحت شد و کیانا 

 مداخله کرد. 

تونم با شما بیام جا نوبت گرفتم میداداش منم اون_

 آرایشگاه؟
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 کث جواب داد. اش را خاراند و با کمی مچانه

یه دونه خل که بیشتر نداریم برو زود لباس بپوش _

 بریم.

 

ای گفت و آشپزخانه را برای لباس پوشیدن با اجازه

 ترک کرد.

 آی خونه؟ مادر ناهار که می_

 

 جواب رها نکرد. بیاتاق، مادرش را قبل از بستن در 

 خورم.نه مامان بیرون یه چیزی می_
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خواست ساعتی را با آرایشگاه رساند. میدخترها را به 

 تورج بگذراند.

ی تورج را از زمان که فرمان را چرخاند شمارههم

 لیست مخاطبینش لمس کرد. 

ای برای نطق به تورج به محض برقراری تماس اجازه

 نداد. 

 ای؟ الو خونه_

 

تورج که صبح به این زودی انتظار تماس را از او 

 نداشت گیج جواب داد. 

 ام؟ ایای کدوم طویلهبه نظر تو کله سحر روز جمعه_
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ی او کج با صدای بلند خندید و مسیرش را سمت خانه

 کرد. 

گی کله چِت کردی داداش؟ تو به ساعت ده صبح می_

 ه! سحر دم ساقیت گرم ایوال دار

بساط رو ردیف کن که تا ده دیقه دیگه سرورت 

 جاست. اون

 

نثار این خودشیفته پشت  تورج تنها چیزی که توانست

خط کند این بود که با دهانش صدای بدی را ایجاد 

 کند. 

 

خواند. با سرخوشی کامران حاال کبکش خروس می

 راند. زایدالوصفی ماشین را می
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ن را همان دم در پارک ماشین را به پارکینگ نبرد و آ

کرد. تر میهای بلندش مسیر را برایش کوتاهمکرد. قد

ی او رسید کت را روی یش به میان خانههمین که پا

که تورج را ببیند جالباسی دم در آویزان کرد. قبل از این

های مشروب و مخلفات روی زمین را دید. بطری

محکم ها را آستین لباس را تا روی آرنج تا زد و دست

 هم کوبید. به

 ایول مشتی! _

 

 تورج با رکابی زردرنگی سمت آشپزخانه رفت. 

 خیر باشه کامی اول صبح به این بیغوله اومدی. _

 

توجه به اویی که سوال پرسید و  معطل خیال و بیبی

 ها را از پا درآورد. جواب مانده بود، جوراب
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اومدم خودم رو بسازم اساسی امروز حاجیت دوماد _

 شه.می

 

حرکت ماند تمام توجهش استکان میان دستان او بی

پی حرف کامران بود. رفیقی که تا به بساط پخش شده 

 اموشی سپرد.نگاه کرد او را به فر

دید که پیراهن را از تن بدر کرد که مبادا از زهرماری  

 روی آن ریخته شود.

هم حاال من باید بگم دم ساقیت گرم چرا مهمل به_

 خبرم! تو کی زن گرفتی که من بی بافی؟می

 

 ها را برداشت و لبخندی پهن به لب آورد. یکی از جام
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د، کار جون تورج دروغ و مهمل نیست دست من نبو_

این دل وامونده بود. اومدم دعوتت کنم که بیای. 

 قسمت شد عروسی، ساق دوش حاجیتی.

 

شنید و سکوت تورج عصبانیش را می صدای استکان

 کرد. می

زنی؟ تو االن باید باباکرم برا من قر چرا حرف نمی_

 بدی و برقصی.

 

های بدنش هدیه الجرعه آن را باال کشید و به سلول

 داد. 

ت. چای و با رقصت بخوره تو فرق سر زری همسایهبا_

 شن مشتی!مشروب جور نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

جوش پر کرد و با حرص کنار چای ریخته شده را با آب 

مان عصبانیت  روی میز رها کرد. او رفت. چای را با ه

ن هم مقابلش نشست و انگشتان دو دستش را به جا

 انداخت و در هم قفل کرد. 

برا خودم ریختم؟  کی تو رو آدم حساب کرد_

 های تو تمومی ندارن کامی؟ خریت

 

ای چیپس یا زیتون در دهان خورد و بعد تکهبا لذت می

 گذاشت.می

 

 هفتم_پارت#
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من و تو هر دومون  چس مثقالی رو. کوفتم نکن این_

 لجنیم.

 

ی آری لجن بودند. اما خدا نخواهد که روزی به اندازه

ص بست تا کاری حیا باشد. چشم با حراین مرد بی

نکند که پشیمانی را هر روز و شب در ذهن و جانش 

 بنویسد. 

 برآشفت. 

کاری و ندونم کاری آره لجنیم! اما من به اندازه تو گه_

من غلط کنم کسی دیگه رو قاتی دنیای کثیفم  نکردم.

رو زدی به نفهمی؟ به جای  کنم. کامی چرا خودت

که دنبال یه ردی یا نشونی باشی داری برای من این

 کنی بابا تو دیگه کی هستی. زن عقد می
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ورج را به هیچ های تحالش خوب خوب بود و حرف

 کرد. جایش حساب نمی

 خی. دو روزه بی بیا بابا یه پیک بزن دنیا_

 

 ی افسوس تکان داد و جلوتر رفت. سرش را به نشانه

ی خیال بود چرا به خودش غصهبه درک! وقتی او بی

 داد.الکی می

 

خورد و کامران اندر احواالت این تلفن او مدام زنگ می

. ساعتی بعد که خواب از زددنیا نبود و چرت می

خود  هایش بیرون رفت نگاهی به ساعت مچیچشم

 انداخت و به سرعت نشست. 

 وای وای! _
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دستی پرحرص در میان موها کشید و ایستاد. سمت 

روشویی رفت و آبی به صورتش زد. خیلی دیر شده بود 

 خیلی! 

 

پیراهنش را پوشید و از عطرهای الکچری هدایای 

رج یکی را برداشت. گوشی را از دوست دخترهای تو

ها مواجه پاسخ خیلیهای بیجیب خارج کرد و با تماس

 شد. 

تورج وسط عیش و نوش چه گفت؟ کسی را به 

هم نه کم، بلکه دنیایش راه ندهد. این مرد خل بود آن

 خلی تمام عیار! 

شد. به خیال میچرا باید کسی را که دوست داشت بی

 جهنم که... 
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فن در دست او لرزید. نه تنها دست و تلفن که بار تلاین

 . قلبش نیز فرو ریخت

 جانم خانمم ببخش تو راهم. _

 

کرد ناراحت نه کمی ناراحت بود. خوب که فکر می

دلخور بود. اما شنیدن صدایش همان اندک دلخوری را 

 از بین برد. 

 دونی چقدر تماس گرفتم؟ کامران چرا نیومدی؟ می_

 

 گالیه کند و او بیشتر شرمنده شود.  امان نداد بیشتر

دم اومدم توضیح میآم. قربونت برم دارم می_

 . باشه؟عروسکم
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ی آرامی عروسکش بود. لبخندی به لب راند و باشه

 گفت. 

تلفن را در جیب سراند و سوئیچ را برداشت. به اتاق 

 رفت. 

 تورج داداش دمت گرم من برم. کاری باری؟ _

 

 ی پنجره کشید و آن را با تیغ برید. درزگیر را تا آخر لبه

ی، اما کاش بیشتر فکر هام ناراحت نشاز حرف_

 کردی. می

 

 تیغ و درزگیر باقیمانده را روی تخت انداخت. 

 رینی. هرچند که تو فکر نداری. هر روز اون رو می_
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 ی بلندی که سر داد. از قهقهه سرش به عقب رفت

 من برم دیرم شده. _

بسالمت! اما فکر نکن یادم رفته که شیرینی نیوردی و _

 پیچوندی. 

 

 ی کامران سوخت.یدهال زن نددلش به ح

 

قبل از رفتن به آرایشگاه غذا و شیرینی را خریداری 

کرد. روی فرمان ریتم گرفته بود. تلفن زنگ خورد. 

 توجه به رانندگی تماس را برقرار کرد. بی

 جانم کامیار! _
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کاری کردم دم آرایشگاه ببین داداش ماشین رو گل_

 منتظرتم! 

 

 داخت. نگاهی به ساعت ماشین ان

ام. بمون تا ماشین رو بدم جمن دو ربع دیگه اون_

 دستت و تو هم کیانا رو ببری. 

 

 معطلی جواب برادر بزرگش را داد. بی

چشم. عجله نکن. داف ریخته پر و پیمون منم _

 سرگرمم.

 

هر دو بلند خندیدند و کامران بود که با یک جمله 

 تماس را قطع کرد.
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 پدرسوخته باش که اومدم._

 

میار با خودش خیلی کند. جنس کادانست شوخی میمی

فرق داشت. سرش گرم فرمول و حساب و کتاب بود. 

 داد.توجهی به دخترها نشان نمی

کامیار را دید که به درختی تکیه زده با گوشی سرگرم 

است. دو بوق پشت سرهم او را از دنیای بازی بیرون 

به لب  که کامران را دید لبخندیکشاند. به محض این

رفت. از ماشین پیاده شد و نگاهش آورد و به سویش 

به ماشین گل زده رسید. تمام صندلی عقب پر از 

 های رنگی بود که عروسکش دوست داشت.بادکنک

 خیلی عالی شده دست تو و سعید درد نکنه._

 چاکریم!_
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ی دستش را باال آورد و کمی آن را چرخاند تا صفحه

 ساعت را ببیند. 

نه باشیم مهمونا عت دیگه باید خوز یه ساکمتر ا_

 معطل نشن.

 

زنگ آرایشگاه را فشرد و بعد از کلی تشکر، خواست 

که عروسش را راهی بیرون کند. شیرینی و غذاها را از 

 ماشین خارج کرد و باز آیفون را فشار داد. 

 بله! _

خانم مظاهری براتون غذا و شیرینی آوردم لطفا یکی _

 دم در.  از پرسنلتون بیاد

 

 عف او را شنید. صدای پر از ش
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دست شما درد نکنه راضی به زحمت نبودیم مبارکتون _

 باشه. 

 

بعد از تحویل غذا، همین که هر دو در ماشین جاگیر 

 شدند اولین نفر کیانا بیرون آمد. 

بوق را فشار داد تا توجه او را جلب کند به محض 

شین پیاده ها رسیدند از ماکه هر دو پایین پلهاین

 شدند. 

 

ا را با کامیار فرستاد و در را برای او باز کرد تا کیان

 بنشیند. 

پشت فرمان که جا گرفت تکیه به در داد و در سکوت 

ی آرامی نگاهش کرد. لبخندی به لب داشت و با خنده

 لب زد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 کنی؟ جوری نگام میچیه؟ چرا این_

 

و زیبارو داد وقتی این چنین ناز داشت طاقت از کف می

 ه بود. بغل دستش نشست

ی بوسه به لب های خود را جمع کرد و به نشانهانگشت

 چسباند و پرصدا بوسید. 

 اوف ببین چی شدی! _

 

 را در اداهایش بیشتر کرد.  با ناز خندید و کرشمه

 حاال زشت شدم یا خوشگل!؟_

 

 هشتم_پارت#
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 ابرویی برایش باال انداخت و لبی کج کرد. 

 گم به لطف کرم ماه شدی ماه! بخوام ب صادقانه_

 

 اش انداخت. نگاه متعجب او بیشتر به خنده

 مشتی را با حرص به بازویش کوبید. 

 خیلی بدجنسی کامی خیلی! _

 

 دونم! می_

 

یک انرژی مضاعف در جانش دمیده بود در عین 

دخترک دروجودش شعله قراری که از دیدن بی

 کشید. می

 اه مجلس منی! تو با کرم بی کرم م_
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ی ساده آبی بر آتش ناراحتی او شد. دیگر این جمله

آورد. مگر مدارا بس بود تامحرمیت و خانه دوام نمی

شد؟ مگر ساعتی بعد مالک ساعتی بعد محرمش نمی

شد چرا باید خودش جسم و جان و روح و روانش نمی

 داد. را زجر می

 ی شالت. عروسک؟! این چیه روی لبه_

 

تر رفت و ترسید با تته پته کمی عقب از ترس هول زده

 گفت؛: 

 چیه؟ سو.. سوسکه. _

 

 ای سر داد. ی مستانهخنده
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دختر سوسک کجا بود چرا تو این همه جک و جونور _

 آد رو زبونت بیا جلو ببینم چیه؟ فقط سوسک می

 

ه کامران دور گردنش حلقه جلو آمدن همانا و دستی ک

 کرد همانا! 

عنان آرامشش بیشتر  شد هیچ، بلکهراضی که نمی

نوشید اما این شهد در جای ریخت. شهد میهم میبه

 داد. دیگر بهتر به جانش مزه می

 

 

زد و پی هایش میمش حجت دستانش را به جیب

 چیزی بود. 
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چیزی شده مشدی؟! اگه چیزی گم کردین کمکتون _

 کنم. 

 

 د. نگاهی سرسری به زن جوان انداخت و به او لبخند ز

 کنم. نه دخترم! وایسا االن پیداش می_

 

ای رنگش، که ای بعد از جیب داخلی کت قهوهلحظه

ی کوچک خارج کرد. رنگ و رویی نداشت یک بسته

 ای خیلی کوچک که کادوپیچ شده بود. بسته

 

درنا اول به مش حجت و کاله سیاه روی سر او بعد به 

 گاه کرد. ی کوچکی که رو به او دراز شده بود نبسته

 این چیه؟! _
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 د با حفظ لبخندی پدرانه! دستش را کمی تکان دا

بگیر دخترم! بگیرش. این کادوی من و هاجره. نشد _

 که هاجر بیاد چشم روشنی!

 دونی پی دوا و درمونه. خودت که می 

 

اهالی روستا همگی او را به نوعی شرمنده کرده بودند. 

دیدی دارد و ای شدانست که هاجر بیماری رودهمی

برد. ر به سر میی دخترش در شهمدتی است در خانه

کشید در این اوضاع و احوال بخواهد از خجالت می

ها بلکه از ها انتظار کادو داشته باشد. نه تنها از آنآن

 بقیه اهالی نیز!

تونم قبول کنم. همین که به ممنونم مشدی من نمی_

 فکرم ب... 
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 بگیرش و بگو چشم.  من تعارفت نکردم دخترجون!_

 آخه... _

 زنه. م که دست رد به کادو نمیآخه بی آخه آد_

 

 سر به پایین گرفت و با شرمندگی حرف زد. 

شماها خودتون کلی مشکل دارین منم شدم باری رو _

آد بخوام تو این خدا سختم میدوش همتون. به

 اوضاع...

 

ها نیز بزرگ مش حجت دستش را جلوتر برد. خدای آن

 ود. ب

ن من نخریدم. اوضاع ما چشه الحمدللّه شکر! اینم اال_

ی امید گرفت به چند سال پیش از ذوق زیاد برا بچه
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که دختره اما قسمت نشد و پسر شد. حاال هوای این

 این سهم تو و دخترته. مبارکتون باشه.

 

 کادو را با شرمندگی در دست گرفت و آن را بوسید. 

 لی مدیون همتون شدم. عمری باشه جبران کنم. خی_

 

از مش حجت که خداحافظی کرد تمام فکرش پر شد 

های رفته، ها و غصهاز خاطرات گذشته، پر شد از خنده

 لبریز شد از دردهای نشسته بر جانش! 

گونه به دانستند باز اینی او را میاگر دیگران گذشته

بود که عقل مردم گذاشتند. مگر این ناو احترام می

انشان نقل سرشان جای نداشت و به چشمدیگر در 

دانست گناهش چیست که مکان کرده بود. خودش نمی
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خداوند چنین سرنوشتی را برایش مقدر کرده است. 

 کرد به خالقش! گذاری میگاهی گله

آورد حاال یا خدایش هایش را به زبان دلش میحرف

 کایت! کرد یا شها را درددل تلقی میآن

برایش طور  توانستآنچه که میاما لبریز شده از 

ها نصیبش شده بود. دیگری رقم بخورد ولی بدترین

ای بلند سر داد و رو به آسمان اش خندهمیان شکواییه

 کرد. 

م چطوری زایید که مستحق اوس کریم من رو ننه_»

 « دری بودم.این همه عذاب و دربه

 

عالوه بر آن دوران  اشی روشن زندگیتنها نقطه

نی که جان تازه در ت، حاال ریحان بود. ریحاتحصیال

 ی اشرفی. کالبدش دمید. پاتند کرد سمت گلخانه
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های خوب او به مردی شهری که مهربانی جزء خصلت

آمد. بیش از حد به مقرارت و نظم مقید بود. شمار می

ورودی گلخانه شماره دو ایستاد و گوشی نوکیای 

نه سمن و ریحان رون کشید. باید حالی از نکوچک را بی

شدند و ننه ها پشت سرهم تکرار مید. بوقشجویا می

خواست جوابگوی مخاطب پشت خط سمن دلش نمی

 باشد. 

گوشی را با پوف بلندی که کشید در جیب لباس چپاند 

 و وارد گلخانه شد.

 

ننه سمن ریحان را روی پایش گذاشته بود و او را 

تی بود بر زبان در حالی که الالیی را ساعداد تکان می

کرد. همین که چشمان نیمه باز ریحان کامل جاری می

روی هم افتادند خیالش آسوده شد و نفسی راحت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

پناه کشید. دلش برای این طفل معصوم و آن زن بی

های درنا و مقاوم بودن در برابر سوخت. سختیمی

بود، بر  حاملگی که یک همخون از او مراقبت نکرده

 کرد.می روانش خدشه وارد

 ترسید. پناهی این زن میاو نیز از بی

ریحان را روی زمین گذاشت و ایستاد. دستی به 

جا نشستن طوالنی مدت درد کمرش کشید، از یک

 گرفته بود.

 

 نهم_پارت#

 

نگاهش باز به نوازد رسید. او را به آرامی بلند کرد و در 

سولماز گذاشت. از  هایی سبز رنگ کودکیگهواره

تا تدارک غذایی  ارج شد و به آشپزخانه رفتاتاق خ
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ببیند. دور تا دور مطبخ کوچک را برانداز کرد. لبخندی 

پر حسرت بر لب نشاند. مادر خدا بیامرزش همیشه از 

کرد. تنها کابینت سه در فلزی این لفظ استفاده می

ها گاه تنش شد تا لیستی از اسامی غذاتکیه آشپزخانه

ی مین که چرخید تا کاسهرا در ذهن مرور کند. ه

وچکی را از برنج پر کند چشمانش روی ساعت ک

گذشت. نشست. یک ساعت و نیم از غیبت درنا می

نق کودک به امانت مانده، نمانده بود. دیگر زمانی تا نق

های برنج را گرفت و آن را خیس کرد. شیشه آشغال

دویدن کسی  شیر ریحان در دستش بود که صدای

ه که خارج ای متوقف شود. از آشپزخانباعث شد لحظه

ی شد درنای نفس زنان را از پشت پرده دید. زاویه

 پاهایش کمی به سمت چپ چرخید که در باز شد. 

 سَ... سالم دیر که نکردم. _
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چشمانش از این حس مادرانه روی هم افتاد. دیر؟ دیر 

 آمدن در قاموس هیچ مادری نبود. 

ره! مگه شیشه شیر و خورو ببند االن سرما می در_

 گه؟! ک نبود دیگه دویدنت این وسط چی میشیرخش

 

های او از سرما گلگون و اناری در را به آرامی بست. لپ

 شده بودند. 

م شیر بدم کنم به بچهآره. حس میدلم طاقت نمی_

خوام حسرت یه شه. نمیمهر و محبتمون زیاد می

 ه دلش بمونه. شیرخوردن ساده ب
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کالم ساده اما پرنغز او به زبانش در مقابل هیچ حرفی 

گرد کرد تا برای ننه نیامد. به همان جای قبلی عقب

 سرما چای بریزد.

 دونم دخترجون اما گزک نده دست اشرفی.من نمی_

 

قابلمه را پر از آب کرد و روی اجاق گذاشت. صدای 

هایش های درنا نیز به جان گوشقربان صدقه رفتن

 نشست. می

 ی ریحان کاشت و سینهحکمی روی گونهبوس مدرنا 

ای روی لبش رونق گرفت را در دهان او گذاشت. خنده

 از یادآوری لقب داده شده!

 االن باز اشرفی رو دیدم._
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 یدن بیشتری قاتی جمالتش شد.باز صدای خند

گفت ننه سرمای روستا چطوره؟ خب اون با یه کت و _

ولی من باز با آد شاید سردش نشه شلوار و بافت می

شه. دست خودم این همه لباس که تنمه سردم می

 نیست که.

 

 صدای ننه سمن را از آشپزخانه شنید. 

 گفتم یه چای برای این ننه سرمامنم االنا داشتم می_

 بریزم.

 

ریحان سینه را نرم از دهان خارج کرد. به مهر لبخندی 

ای بغض عنان گلویش را به روی او پاشید و لحظه

پای او  د. ذهنش درگیر شد که چرا با خودخواهیفشر

را به این دنیا باز کرده است. تیره کمرش برای دیدن 
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ها باخبر شود لرزید. آروغ او را که از واقعیت روزی

واباند. خیالش که از سیری او راحت شد گرفت و خ

 قامت علم کرد تا زودتر به گلخانه برگردد. 

 ور بعد برو! کجا مادر؟! چای ریختم بمون بخ_

 

 سمت در رفت و بافت و پالتو را به تن کرد. 

نه قربون دستت! باید زود برم. مسئول اتاق کار شدم. _

دونم چطور شده که امروز از در دلسوزی و محبت نمی

 جا بمونم. بیدار شده و گفتش که تازه زایمان کردم اون

 

های زن مهربان پیش رو را با لبخند و خداروشکر گفتن

 اش جواب داد.ای عجوالنه به گونهسهبو
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چگونه است. مراسم عقدکنان  دانستحال دلش را نمی

اش عاشق و واله به خوبی برگزار شده بود و خانواده

عروسشان شده بودند؛ اما باز یک حس آشنای غریب 

 گذاشت این لباس خوش دوخت به تنش بنشیند.نمی

 و لق حرکت ماند، ذهنش تقاو بی خودکار الی دست

 زد. دستی الی موها برد. می

 کم باال رفت. و نگاهش کم ای روی میز افتادبرگه

زنم. آقا حواستون کجاست چند باره صداتون می_

 خواستم استعالم این شماره حساب رو بگیرم.می

 

ی قویش اختالل ایجاد کرد و حواسی در حافظهبی

 دانست منظور زن از استعالم چیست؟!نمی

جا شید و کمی روی صندلی جابهصورت ک دستی به

 شد.
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شه یه بار دیگه بفرمایین که چه خوام میمیعذر _

 آد؟کاری از دست من برمی

زن که انگار با همین جمله آتش به جانش ریختند ابرو 

 در هم کشید و با لحنی عصبی به او توپید.

ای بابا! این میز لعنتی چی داره که هر کدومتون _

ملت باید لنگتون بمونن. بابا یه چک  شینینپشتش می

این بی پدر، صاحب این شماره حساب تو کن ببینم 

 این خراب شده پولی داره یا نه همین!

 

 کامران خیاالت و افکار پریشانش را سامان داد. 

 آها ببخشید االن متوجه شدم. _
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برگه را از دست زن گرفت و دستش روی صفحه کلید 

رد حساب مشترک موردنظر چرخید. اعداد را وارد ک

ی رسیده از دادگاه ر برگهپیش چشمانش نمایان شد د

رقم را نوشت و با امضاء و مهر، حکم تأیید را زد. یک 

 برگه را برداشت تا بعد آن را بایگانی کند.

اش همین که زن رفت، تورج پوزخندی نثار حال آشفته

 کرد. 

ی کنی کامی؟ زنه نزدیک بود دق و دلکجا سیر می_

س وطرف رو سرت خالی کنه. تو االن باید کبکت خر

 بخونه. زانوی غم بغل گرفتنت چیه؟

 

 ی کار را دوباره روی میز انداخت. پوشه

 هیچی بابا! یه لحظه حواسم پرت شد. _
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دانست درد این رفیق هایش کشید، میدستی به سبیل

 کار را! قدیمی و کهنه

 

 یش!  خبر داشت از ندامت حلق آویخته به گلو

لی به حرف اما چیزی به رویش نیاورد وقتی او خود می

 زدن نداشت.

 

بندی کرد و کامران را به حال های رسیده را دستهنامه

 خودش رها کرد.

 

 ده_پارت#
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کامران در کمد را بست و نگاهی به ساعت کرد چیزی 

تا به پایان رسیدن وقت اداری نمانده بود. خسته از 

 یک روز کاری! 

وانست بگوید گرد خستگی پاشیده در تت میبه جرأ

شی از جسم نیست روحش اصطکاک پیدا کرده تنش نا

 بود. 

نگاهی به جای خالی تورج انداخت. با خود فکر کرد 

چیزی نمانده که حکم اخراج او را صادر کنند از بس به 

بار نیز کرد. مطمئن بود اینمرخصی ساعتی بسنده می

ر با خانم مسعودی به جایی تمانند بارهای قبلی و قبل

دانست چرا برای م نمینخواهد رسید. خودش ه

ازدواجش، در برابر تورج رفیق گرمابه و گلستانش 

کارانه عمل کرده و چیزی بروز نداده گونه محافظهاین

 بود.
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تلفن همراهش حامل یک پیام بود که صدای اعالن آن 

 در فضا پیچید. 

م شیرینی بگیر. کمادر سر راهت اگه تونستی یه"_

گشاتونم گذشته و فقط یه ماهه از پایه کامی مامان االن

جا جا به خانمت هم بگو که شب اینبار زنت اومده این

 ره؟ دعوته. یادت که نمی

 

مکث کرد و سرش را خاراند. کمی با تأخیر به 

 های پیام رسیده جواب داد.مادرانه

در کنم که یادم نره. امری دیگه باشه سعی می_

 خدمتگذاری حاضرم بانو!

 

توانست کامش را اندکی از تلخی رها کند. میشیرینی 

اما کاش چیزی وجود داشت تا به این مغز متراکم 
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های گشت از تمام این طغیانشد. رها میتزریق می

 سربه فلک کشیده!

 

جمالت مادرش در شیرینی گرفتن او خالصه نشد. 

جود داشت و ی دیگری نیز در باقی جمالتش وکلمه

 ی به لب آورد. هم خانمت بود. لبخندآن

فوت وقت دلش برای شنیدن صدایش پر کشید و بی

اش را گرفت. تلفن را روی بلندگو گذاشت و با شماره

 خیال راحت عمده حواسش را به رانندگی داد.

 جونم کامی! سالم! _

 

حتی صدایش مغناطیس داشت. از دیروز که باالخره 

 دی عقدنامه را از محضر تحویل گرفتهبعد از مدت زیا
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گستراند. هایش را میبود حالی عجیب در جانش ریشه

 کرد. جای کار در کنار او آرامش را تجربه میتا این

 کامی قربونت بره سالم از منه خانم! _

 

صدایش معمولی بود. چیز خاصی باعث جذابیت آن 

تر های دخشد اما هر کلمه به طور زیبایی در گوشنمی

 نواخت. زنگ می

دلم برای ناز چشات تنگ شده افتخار خانم! تاج سر! _

 دی امروز رو من رفع دلتنگی بکنم. می

 

دید که دید که او لب به دندان گرفت. نمینمی

دید ای کوتاه از این کالم لرزید. نمیهایش لحظهشانه

 کرد.   داد و بیشتر دل او را غارت میکه ادامه می
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. مامان ، دل کل خاندان من پیشتهل که نبردیبابا یه د_

دستور اکید داده شما رو برای شام کنار خودمون داشته 

 باشم. 

 

 شام در کنار خانواده عزیزترینش، لذت داشت. 

پوشم بیا لطف داره مامان جون. پس من لباس می_

 دنبالم. 

 

ها خلوت باشند یا به خواست یا خیابانکامران دلش می

بش ی محبوای پیدا کند که تا خانهادهجای بنزین م

 تخته گاز برود. 

 خب من االن نزدی... _
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رشته کالمش را با صدای اغواگری که نام او را با ناز 

 بیشتری ادا کرد از دستش خارج کرد. 

 کامران؟! _

 

اش پیش کاش کنار دستش بود این دختر که دل رمنده

 او جا داشت. 

مرانی بگوید با حرفی تا خواست جان کامران، عمر کا

و را به سرعت زیادتری برای دیدنش ترغیب که زد ا

 کرد. 

 دوست دارم عاشقتم! _

 

او را « من بیشتر»صدای بوق آزاد پیچید و نماند تا 

 بشنود.
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 تا وارد گلخانه شد توبیخ اشرفی را شنید. 

شه هر یجا خانم درنا؟! این که نمس اینخونه خاله_

هر وقت دلت خواست بری. وقت دلت خواست بیای 

انون داره و همه باید بهش احترام بذارن. من کار ق

گذاشتمت اتاق کار که راحت باشی بعد به امون خدا 

 ری. کنی و میول می

 

یک مسلسل دستش گرفته بود که خشاب آن پر از 

کلمات به حق اما ناجوانمردانه به سویش پرتاب 

 شد. می

 آقای اشرفی من... _
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ما چی؟ مراعات حالت رو کردم خانم؟! ششما چی _

دونی چقدر جنس گفتم کار زیاد نکنی سختت باشه می

 کنی. تو اون قسمت خوابیده و بی در و پیکر ولش می

 

آمد ولی انصاف نبود که سرش از خجالت باال نمی

انتظار داشت به نوزاد تازه رسیده، از شیره جانش ندهد 

شیر تازه وجود را با شیرخشک بزرگ کند. تا  و او

داد آن پودر سفید خشک! بُعد میداشت چه معنی 

شد با بُعد مادی آن چه خیال میمعنوی آن را هم بی

درد اصیل بود که نفسش کرد. این مرد یک مرفه بیمی

 آمد.از جای گرم بیرون می

 شه. ببخشید حق با شماست. دیگه تکرار نمی_
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ای ختم هم بافته است فقط بردروغ بهدانست می

 ارش!های صاحب کحرص خوردن

 

سری به تأسف تکان داد. شرمگین شدن او برایش 

محرز بود اما یقین داشت هر روز همین بساط را 

 خواهند داشت. 

 

بعد از رفتن اشرفی نگاهی به همه جا انداخت و 

که کسی سرزنش شدنش را نشنیده خوشحال از این

دویدن به های بلند و با کمی د با گاماست. سعی کر

دید از . گاه که کسی را میمحل شغل جدیدش برود

کرد و با متانت و لبخندی محجوب سرعتش کم می

 گفت.شان میسالم
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 یازده_پارت#

 

هایش به دور تا دور فضای گلخانه سرک چشم

های ابزار خورد و گاه روی قفسهکشید. چرخ میمی

بعد روی وسایل دیگر پرش ای نشست و لحظهمی

جا بند کچنان که ذهن بازیگوشش ی. همداشت

شد. تمام هوش و حواسش پی آینده ریحان بود. نمی

شد که هر روز او را دست سمن کرد نمیباید فکری می

بست کرد به بنبسپارد. هر راهی را که انتخاب می

رسید. تا غروب خودش را در کار غرق کرد و دیگر می

گاهی مخفیانه به د چند روزه خود سر نزد. حتی به نوزا

های رفت و کمک چند تن از زنه سه میگلخانه شمار

کرد. هرچند که بندی میجات را بستهروستا صیفی

ها ارضاء نشده بود و کنجکاویشان هنوز بعد از مدت
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سواالت  پرسیدند که تنها با آنهایی را از او میسوال

هایش از حجم شیر تند. سینهتاخبر روانش ظالمانه می

دخترش بود. یاد سنگین شده بودند، دلتنگ ز

 دانست کدام کار درست است و کدام غلط!نمی

شدند و هیچ تصمیمات زیادی در ذهنش پردازش می

کرد زودتر این خروجی برایش نداشتند. دعا دعا می

های لعنتی ساعت چهار را نشان دهند تا او برای عقربه

آن را  کشیدن تنها کسی که از خونش بود ودر آغوش 

خانه برود. خستگی از تنش داشت پر پرواز بگیرد وبه 

بارید و نای ایستادن که هیچ، حتی برای نشستن می

ی خروج فرا رسید دید. همین که لحظهنیز در خود نمی

ی عاریتی تعجیل به خرج داد و پرسرعت به سوی خانه

عیوبش، خانه سمن را خود شتافت. در میان راه مغز م

ت. تا جا سپرده اسکه نوزادش را به آن خاطرنشان کرد

ی پرسوز ریحان دلش وارد حیاط خانه شد صدای گریه
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را به درد آورد. کودکش گرسنه بود؟ به سمت حوض 

هایش را کوچک سیمانی وسط حیاط رفت. صدای قدم

ننه سمن شنید و او را به ایوان خانه کشاند. درست 

رت خود زنی ایستاد که با عجله دست و صو باالی سر

 شست.را می

خسته نباشی مادر! عجله نکن یه دقیقه اینور و اونور _

 شه.چیزی که نمی

 

درنا سرش را باال گرفت و سمن را نگاه کرد. تا زنده 

 های این خانواده بود.بود مرهون محبت

سالم! ممنونم! به خدا نشد که بیام خودت که بهتر از _

 شناسی. پرست رو مین مردک پولمن او
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ی او روی هم سمن چشمانش از دیدن حال خسته

کار کند تا این دختر چنین به آب و دانست چهافتاد، نمی

 آتش نزند. 

کم گلوت برو مادر تا منم یه چای بدم دستت بلکه یه_

 تازه بشه. 

 

 دو قدم که رفت باز برگشت و مادرانه لب زد. 

 ذام رو اجاقه بیارم. گشنه که نموندی؟ غ_

 

ب، دستانش را جلوی دهانش ها ز سرمای آدرنا که ا

کرد تنها به تکان دادن سرش اکتفاء کرد. حس می

هایش در حال متالشی شدن هستند. کرد استخوانمی

هایش را به پنج پله را تند طی کرد و به سرعت چکمه

کمک دیوار و  پاهایش خارج کرد. ایوب را دید که روی 
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یوی ت گوسفند همیشگی خود نشسته و رادپوس

پیدا کردن فرکانس کوچکش را کنار گوش خود برای 

هایش، روی مدنظرش گذاشته بود. مثل همیشه جوراب

شلوارش قرار داشت. سالمی سرسری داد و سمت 

که او را دید یک دل دخترک پاتند کرد. به محض این

مکید و سیر در آغوشش گرفت و بوسید. او شیر می

رفت و خیاالت رده افکارش هر لحظه به کناری میپ

 مکیدند.شیره جان او را می

 

 کار رو انجام بدی؟ مگه خری که این_

 

دید سولمازی را که مانند مرغ سرکنده دور خودش 

 چرخید. می

 به تموم مقدسات دنیا تو خری درنا، خر! _
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دستش را به دهان خود زد تا بلکه بتواند این حجم از 

مین زانو زد. به قلی او را باور کند. کنارش روی زع کم

اش که این صفت دوخت. تنها چهره اوی پریشان نگاه

کرد بلکه موهای باز و باری به را با خود حمل نمی

بار زدند. ایناش را فریاد میهرجهت او نیز درماندگی

دست به کمر زد و خیلی جدی عالوه بر اخم و تخمش 

 . برایش امریه صادر کرد

م خودت رو بدبخت ذارمن هنوز عقلم سرجاشه نمی_

 ذارم.کنی. من نمی

 

کرد. اما را تکرار می« ذارممن نمی»پر از حرص  

کرد باید جوری به این کار خشم او را مهار نمیاین

فهماند. با دست بازوی او را دختر کار اشتباهش را می
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گرفت. سعی کرد رفتارش همراه با آرامش باشد 

 کالمش از این مقوله مبری بود.  هرچند

 موهای باز او را پشت گوشش زد. 

ای ببین درنا االن من هر چیزی بگم تو جور دیگه_

کنی. ولی احساسی تصمیم نگیر خب؟! برداشت می

 شه. تو هنوز جوونی، حیفی!برات دردسر می

 

دستش را از بازویش جدا کرد. چشمانش یک لحظه از 

نگاه کردن به او دست بردار نبودند. نگاهی که سولماز 

 آلود لب زد. آن هراس داشت.  بغضاز 

 تونم دل بکنم. دونی سولماز؟! نمیتو چی می_

 

 نتوانست بغضش را کنترل کند و ابر چشمانش بارید. 
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وسش دارم. تونم. من بهش دل بستم. دخدا نمیبه_

 تونی بفهمی؟می

 تونم. تـونم. مرض و نمیدرد و نمی_

 

 موار کرد. اش برای فریاد بیشتر هراه را بر حنجره

خوامم بفهمم. فکر بعدش رو تونم بفهمم. نمینه! نمی_

 کردی؟ 

 

که بداند برای با حرص به آشپزخانه رفت بدون این 

 جا قدم گذاشته است. یافتن چه چیزی به آن

 تش را بند صندلی فلزی قدیمی آشپزخانه کرد.دس

 

 دوازده_پارت#
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اصال فکر عواقبش رو کردی؟ حرفایی که گفته _

دی به فهمی یا بازم بگم؟ چرا خودت رو زشه؟ میمی

تونی تو یه فرصت بهتر یه زمان دیگه این اون راه؟ می

 پدرت رو جبران کنی تو رو خدا بفهم درنا!حس بی

 

ا عقب کشید و نشست. با دو تر صندلی رحرصی

 دستش موهایش را چنگ زد.

او را به حال خودش رها کرد تا شاید تصمیمی عاقالنه  

 خرابش بگیرد.و کله از آن مغز پوسیده
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کرد. چهارده اما درنا دو هفته بود سبک و سنگین می

هایی را که امکان داشت روز بود شب و روز تمام اتفاق

وانش را نداشت دل بکند. سنجید. ترخ بدهد را می

کرد وقتی این حس را فهمید؟ درک نمیسولماز چه می

 تجربه نکرده بود. 

رفتار و برخورد رو داشتم اال تو!  انتظار ایناز هرکسی _

 تو دیگه چرا؟! 

 

مکث از دادند که بیاشک و بغض مجال نمی

 احساساتش دم بزند. 

من توقع تو که از همه چیز من خبر داری چرا؟ چرا از _

همچین کاری رو داری؟ تنها کسی که برام مونده رو 

 خیال بشم؟ چرا باید بی
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 تکه شدن برای ظرف وهمگر ترک برداشتن و تک

آلود او وسایل شکستنی بود. قلبش از صدای گریه

گرفت. چشم فرو بست و نفس عمیقی کشید. سعی 

که طوفان به راه بیندازد. یک کرد آرامش کند تا این

 لیوان آب برایش ریخت و به سمتش رفت.

ی او که به فوتی بند بود ی مبل زهوار دررفتهروی دسته

خواست نزدیکش باشد تا با یخیال نشست. مبی

 صدایش، با حرکت دستانش او را آرام کند. 

گزید گم وگرنه ککمم نمیچون خبر دارم بهت می_

ت بیاری. درنا اون خوای چه بالیی سرخودت و آیندهمی

بار رو به من  سری به حرفم گوش ندادی، بیا این

کار خوام. اینخدا من بدت رو نمیاعتماد کن. به

 ترسم درنا!یاد داره. من میمصیبت ز
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لیوان آب را باال کشید و نوشید. نگاه متعجب درنا را با 

تکان دادن سرش جویا شد. درنا در میان اشک، 

 لبخندی به لب آورد. 

 خوبه که برای من آوردیش. _

 

 اش کرد. وسانه حوالهیک نگاه چپ شده و مأی

قدری که من حرص خوردم خودم بیشتر آب الزم اون_

 ودم تا تو. نرود میخ آهنین در سنگ! ب

 

بست کلی انرژی مانتویش را پوشید. هر دکمه را که می

خورد. به ی  او را میشد از بس غصهخرج بستنش می

شد. کی دست از هیچ صراطی مستقیم نمی

 دانست. خدا می داشتهایش برمیخریکله
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من برم پیش حوا یه کتاب دستم داره بهش بدم یه _

 م بخوره از بس حرصم دادی. م به کلهابادی

 

اش را تا خواست لب باز کند سولماز انگشت اشاره

 روی لبش گذاشت و او را دعوت به سکوت کرد. 

هیچی نگو خب؟! بشین فکرات رو جمع و جورکن. من _

از عواقبش گفتم. حاال این  ها رو گفتم. براتگفتنی

ی این هتویی که باید تصمیم بگیری ببینم بازم با هم

 ها سر حرفت هستی یا نه؟ بحث و حرف

 

ای ایمان به آن برخالف میلش، حرفی زد که ذره

نداشت. شاید قوت قلبش این بود که درنا دلسوزی و 

 کند. هایش را قبول میحرف

 برگشتم هرچی تو بگی.  _
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 د ادامه داد. با تردی

 دیم. همون رو انجام می_

 

های فکر گذراند. حرفتمام یکی دو ساعت رفته را به 

توانست ه حق بودند و همه را به خوبی میسولماز ب

خواست. او که راضی به بفهمد. او که بدش را نمی

اش نبود. تا سولماز وارد شد، تا نگاه بدبختی

تم گرش را دید طاقت از دست داد و خپرسش

هایش زد. سولماز قول داده بود به شان را باحرفجلسه

 بگذارد. تصمیمش احترام 

ی حرفات درستن و قبول دارم اما من آدم دل همه_

 کندن نیستم. من... من دوسش دارم. 
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با صدای ننه سمن، واقعیت دنیا او را از خیاالت به زیر 

 کشید. 

آی خونه بیا مادر امروز آبگوشت بار گذاشتم گفتم می_

خوری دیدم نیومدی سهمت رو کنار گذاشتم بخور می

 م شیرش قوت داشته باشه. چهتا بلکه این ب

 

که دهانش به تشکر باز شود. سمن مهربانی قبل از این

 انتهای خود را تکمیل کرد. بی

وندم. مثل همیشه یه روز و نصفی قبل حبوبات رو خیس_

 خیالت راحت باشه نفخ نداره. 

 

 باز حسرت گردن کشید. 
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تونم بگم ممنونم. شماها خیلی فقط یه کلمه می_

 ی عمرم پر بوده از... دین. اگه همهیخجالتم م

 

 انتها! های انباشته بیگلویش تیر کشید از غصه

غصه هیچی رو نخور! توکل به خدا کن. خجالت چی _

جا نمیر پهنه من که گفتم ایندختر؟ یه سفره بخور و 

خوریم، نبودم با هم سر گشنه بمون، اگه بود با هم می

تو سازت همیشه برا  ذاریم. خدا خیرت بده کهزمین می

 مخالفت کوکه.

 

اش را پوشاند و کودک را روی تشک صورتی سینه

 رنگ خواباند. 

 دست پیش برد و دست سمن را گرفت. 
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به من رسیده. عذاب و جوری از شما خیلی نگین این_

ی خودم بدبختیم همش برا شما و سولماز بوده. خونه

 ترم. راحت

 

 با دست به طفلش اشاره نمود. 

کنه. امروز کلی اذیت وقت گریه میاین بچه وقت و بی_

خواین به آد شب که میشدین. خدا رو خوش می

 خواب بشین.راحتی بخوابین هربار با صدای ریحان بی

 

ا دیگر فرسایشی بودند. هر بار تکرار هاین بحث

کرد بیشتر از این مخل شدند و درنا قبول نمیمی

 شان شود.آسایش
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ها رخالف اصرارهای آنرا که خورد بچای و غذایش 

اش را تا خانه رساند. امشب نماند. ایوب او و بچه

 آمد.سولماز به ده نمی

 

 سیزده_پارت#

 

وانست پوشک همین که پایش به خانه رسید تنها ت

ریحان را تعویض کند و کنارش دراز بکشد تا شیرش 

 زدند.له میدهد. تمام ستون فقراتش از درد له

سو و تنها ماندن ریحان از سوی ر از یکخستگی کا

شد و این داد. حالش گاهی خراب میدیگر آزارش می

از اختیارش خارج بود. این که زن بود و محبت یک مرد 

 توانست کتمان کند.خواست، نمیرا می
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تر طاق باز دراز طرفشیر ریحان که تمام شد. کمی آن

هجوم کشید. افکارش پربارتر از هر وقتی به مغزش 

آوردند. چقدر خوشحال بود که سولماز را کنار خود می

 داشت. 

 

 

نگاهی به دور و برش کرد ناظر جلسه که به انتهای 

کرد تا سالن رفت رو به دختر روبه رویی اشاره می

 دانست بپرسد. جواب سوالی را که نمی

 هوی با توأم کری؟ یا کوری خب جواب اینو بگو دیگه._

 

 د و آرام پچ زد. برویش را تکان دای ادختر یک لنگه

 با منی؟! _
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 خندی زد. الن چشم دوخت و کجاو نیز به انتهای س

 خواهش کن تا بگم!_

 

تر اش گرفت. تخسکه حرص بخورد خندهبه جای این

 از خودش نیز خدا خلق کرده بود.

 خواست التماس کند برای جواب سوال!نمی

م باید ترم بعد گرفت به حتاما اگر حد نصاب را نمی 

 کرد. مالقات مینیز استاد سالمی را 

ناظر که نزدیک شد سرش را در برگه های صدای قدم

فرو برد. همین که دور شد باز نگاه دوخت به دخترک 

 سفید روی مقابلش! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنم جواب این دوتا جهنم و ضرر باش بابا خواهش می_

 سوال رو بده دیگه! 

 

 ی بود. روتو برم پررو تا االن که یک_

 

شان که در سالن پیچید ناظر جلسه پچصدای پچ

 صدای اعتراضش باال گرفت. 

 جا چه خبره؟! جلسه امتحانه یا شور و مشورت؟!اون_

 

های محکم و بلندش ته دل هر دو نفر را خالی قدم

ی خودش کرد و درنا دعایش این بود مرد تنها برگهمی

ر بلکه دخت را بگیرد. آهی کشید نمره که نیاورد هیچ

 بینوا را نیز بدبخت کرد. 
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وسط دو صندلی ایستاد و هر دو دستش برای گرفتن 

 ها دراز شد.برگه

 ها رو بدین و بیرون لطفا! برگه_

 آقا خواه..._

 

 ها لطفا!برگه_

 

سولماز دهان باز کرد که باز التماس کند که صدای 

 اش در همان حنجره محبوس ماند. اعتراض نیامده

  بیرون!_

جای برگه سواالت ها بهحین خروج از سالن تمام نگاه

 روی آن دو نفر بود.
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دانست چرا به جای درنا شرمنده شد، اما نمی

 عذرخواهی به او کنایه زد. 

تی خواهش کن خدام گفدیدی اگه به من نمی_

 ذاشت تو دامنت. نمی

 

ی اول نشست و به دختر پرروی سولماز روی پله

 مقابلش زل زد. 

ا به وال خیلی رو داری تو! برگه منم کشکی کشکی ابب_

 آی. م میگرفتن بعد برا من تیکه و کنایه

 

ای که در درنا شرمنده بود و پشیمان و اما باز پررویی

 گذاشت.  وجودش ریشه داشت نمی
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گفتی و خواهش خواهش راه اگه همون بار اول می_

 .نداختی االن هردومون سر جلسه امتحان بودیمنمی

 

 سولماز دختر گستاخ پیش رو را از نظر گذراند.

بابا تو دیگه کی هستی دوقورت ونیمتم باقیه؟ نکنه _

 چیزیم باید دستی بدم.

 

را  دانست چگونه بدشانسی و سه واحد افتادن اونمی

 جبران کند. کنارش جایی برای خود باز کرد. 

 کم جا بده انگاری سند زدی؟ یه_

 

به ستش را نادیده گرفت. دهان کجی دختر کنار د

اندازه کافی گند زده بود و دیگر شوخی بس بود. البته 
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شناخت و از روحیاتش باخبر بود که او را دورادور می

  وگرنه محال بود بخواهد با او کلکل کند.

 ت شدم همکالسی! دونم چی بگم؟! شرمندهواقعا نمی_

 

شباهت به آمد بیدرازش از او خوشش میفرای زبان

 خودش نبود. دستی در هوا تکان داد و خندید. 

خیال بابا! تموم شد و رفت. همکالسی چیه؟ بی_

 سولمازم!

 

که سرزنشش نکرد، به او عصبانی نشد هم از این

 ! متعجب بود و هم خوشحال

هایش را هالل داد و دستش را لبخندی عجوالنه لب

 دراز کرد. 
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 درنام! درنا واحد!_

 

  ت و به رویش خندید.دست او را محکم گرف

یه جوری با هم آشنا شدیم که من تا آخر عمرم یادم _

 خاطر لطفت، سه واحد رو افتادیم. ره که بهنمی

حتما حکمتی توشه. در عوض ترم دیگه وردل همیم و _

 کنی خانم یکم!جبران می

 

 اول متوجه حرفش نشد و اخمی در صورتش

 پدیدار شد اما به آنی خندید. 

 

 می!اره سالم سالبعد دوب وای ترم_
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 قهقهه هر دو نفرشان در کل محوطه پیچید.

 

همان کلکل آن روزهای نه چندان دور به لبش لبخندی 

را هدیه داد. جبران که نکرد بدتر کار روی کار برایش 

کرد. دراز کشیدن به چه کارش تراشید. باید فکری می

 رفتند. بایدآمد وقتی عقل و چشمانش به خواب میمی

هی به دخترش انداخت تا به کی جست. نگاای میچاره

کرد؟ تا به کی او باید از او را در خانه ننه سمن رها می

 ماند.نصیب میمحبتش بی

از خستگی روی پا بند نبود اما ذهنش آلوده بود به افکار 

 مختلف!

 

قدر به خیاالتش قدرت جوالن داد که پرده مغز آن

 دعوت کرد. کشیده شد و او را به خواب 
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چنان که دخترش نیز از خُورد همبا عجله می صبحانه را

 کرد.او تغذیه می

 

 چهارده_پارت#

 

 

تصمیم گرفته بود امروز او را با خود ببرد یا راهش 

کردند از این دو باالتر که نبود. دادند یا اخراجش میمی

ریحان را در سبد حصیری زیبایی که ننه سمن برایش 

را با پتو و  ، گذاشت. بماند که آندرست کرده بود

ملحفه خوب پوشاند که مبادا از سرما گزندی به گل 

ها را به پا کرد و با عجله خود را دخترش برسد. چکمه

به گلخانه رساند. ده دقیقه کمتر با روستا مسافت 

داشت اما چنان تندتند قدم برداشته بود که گویی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ذشت و چند کیلومترها دویده است. از نگهبانی که گ

رد کرد به اتاق کار یا همان حسابرسی  سوله را که

گلخانه جایی که دیروز مشغول شده بود رسید. قبل از 

 که داخل شود صدای اشرفی مانع شد. این

جا باید جا که کودکستان نیست. اینخانم درنا این_

 داری!شش دونگ حواست پی کار و بارت باشه نه بچه

 

دانست؟ یا اصال اگر میزی از نداری و نداشتن چی

های پوشک فهمید؟ از هزینهداد میبرایش توضیح می

خیال باشد توانست کار را بیو شیرخشک چه؟ نه می

 نه ویالنی نوزادش را!

دم حواسم به همه چیز باشه آقای اشرفی. من قول می_

 حتی بیشتر از قب... 
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 صدایش که آزاد شد، حکم فریاد را داشت. 

ت نق نق کنه و حواست پرتش وقتی بچه انمای بابا خ_

خوای خیال من از جمع بودن حواس بشه، چجوری می

 شما راحت باشه. 

 

 پشت کرد و هشدار آخر را داد. 

داری مختاری تصمیم بگیری خانم درنا! یا کار یا بچه_

 من منتظرم! 

 

به گمان عقلش را پاره سنگ برداشته بود که فکر 

ازدش ترجیح خواهد داد. مگر نو کرد درنا کار را بهمی

گذاشت طفل صغیرش حاال که سایه پدر بر سر می

 بهره بماند. نداشت از محبتش بی
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ها های متعدد و ساختمان مجاور آننگاهی به سوله

 جا کار کرده بود. انداخت. چندین ماه در این

تره کار هم خدا داریم واجبممنون آقای اشرفی. بچه_

 بزرگه. 

 

االت متوهمش که انتظار التماس داشت ا با خیاشرفی ر

 رها کرد و رفت. 

قربونت برم تو همه هست و نیست منی مادر! خودم _»

کم بدبختی نکشیدم که حاالم بذارم تو هم قربونی 

 «  بشی.

 

 بود.  ورد زبانش« خدا بزرگه»رفت و راه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دخترم چیزی شده؟ خیره اول صبحی راه رو چپکی _

 ری؟ می

 

مش حجت دریافت کرد اما نه واضح و  را از اصواتی

 روشن! 

 ایستاد و به رسم ادب سالم داد. 

سالم مش حجت ببخشید شما رو ندیدم. چیزی _

 گفتین؟ 

 

چیه دختر اشرفی که خیالت رو پریشون نکرده که راه _

 تی؟ خونه رو در پیش گرف
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گرد کرد. او تنها حرف حق زده بود. کمی نگاهش عقب

 بود که آرام و قرار نداشت.  هاخیالش مدت

 نه بابا اون بنده خدا چیزی نگفته. _

 

ای برای حرف زدن نداشت خداحافظی به لب حوصله

ای در راند و کمی دور شد. اما زندگی بالتکلیفش جرقه

ذهنش زد. جرقه که نه چون دیشب به آن کلی فکر 

های برداشته را باز به کرده بود. همین باعث شد گام

 ان کند. عقب جبر

مش حجت اگه اشکال نداره من و ریحانم فردا بیایم _

 شهر؟! 

 

منتظر ایستاد تا ببیند و بشنود موافقت یا مخالفت مرد 

 روستایی را! 
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ره منم تا چه اشکالی دخترم! ماشین که خالی می_

 کنم. شهر یه هم صحبت پیدا می

 

تشکرش را گفت و سمت خانه پاتند کرد. سرمای هوا 

 داد. ر میهنوز آزا

رود و ننه سمن را دید که پشت در خانه راه می

از سرما بغل گرفته است. درنا لب گزید از دستانش را 

 که این زن را نیز از خواب و خوراک انداخته بود. این

جا؟ من که گفتم ریحان رو دیگه سالم ننه سمن! این_

 آرم. چرا تو این سرما از خوابت زدی و اومدی. نمی

 

خواست فکر کند که درنا خوابش برده ال میتا حا

رمای اول صبح نوزاد چند کند در این سشقی نمیوکله

 اش را با خود ببرد. روزه
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 پرتشر درنا را مؤاخذه کرد. 

قدر تعارف من به تو چی گفتم دختر؟ چرا این_

 داری؟ ورمی

 

 جلوتر رفت و ریحان را از او گرفت. 

ندی این بچه رو که ول  باز کن این در رو تا به کشتن_

 را نیستی تو!کن ماج

 

یستاد. سمن نوزاد را محکم در در را باز کرد و کنار ا

ها که درنا با آنآغوش گرفت و از کنار او گذشت. از این

که صبح به این رودربایستی داشت ناراحت بود. از این

زودی این کودک را زیر بغل زده بود و با خود سرکار 

کرد عذاب ها غریبگی میکه هنوز با آنینبرده بود. از ا

بحث پسر اشرف دانست چگونه کشید. نمیمی
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گاهی داشت دیگر السادات را به میان بیاورد. اگر تکیه

این همه محنت الزم نبود. هرچند که باز توضیحِ همان 

خواست. اما اگر درنا توضیحات یک مرد پیل تن می

ست حرفی نداشت مابقی را خودش راست و ری

 کرد.می

درنا یکراست به آشپزخانه رفت تا کتری را روی  اجاق 

عله کرم رنگ بگذارد و چای برای مهمان سه ش

 عزیزکرده و دلواپسش دم کند.

در یخچال را باز کرد و قسمت جایخی آن را به خوبی 

نگاه کرد. دیگر چیزی به تمام شدن موادش نمانده 

دستش را  بود. درش را که بست به آن تکیه داد. دو

 روی یخچال پشت کمر گذاشت و سرش را باال گرفت. 

 

 ر کجایی؟درنا ماد_
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های زندگی دور صدایش او را از اوهام و کم و کسری

 کرد. در چهارچوب در ظاهر شد. 

 جانم! خواستم چای دم کنم. _

 

 لبخندی به پهنای صورت زد و دستانش را در هم تنید. 

 چسبه. اغ میتو این هوای سرد یه نوشیدنی د_

 

 کنیم.تا آب بخواد جوش بیاد بیا دو کلوم اختالط _

 

 پانزده_پارت#

 

 جونم ننه سمن گوشم با شماست. _
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چنان در خواب به سر اش بود و همریحان در گهواره

 برد.می

خوام ره چی میبیا بشین سرپا که هستی من یادم می_

 بگم. 

 

دستش به ناچار اطاعت کرد و کنار دخترکش نشست. 

 تکان داد. را به گهواره بند کرد و آن را آرام 

که زنم نه ایندخترم این حرفایی رو که می ببین_

خوام تو کارت دخالت کنم خدایی نکرده فکر کنی می

گم و نه، چون زیاد پاپیم شدن منم عجالتا بهت می

خودتی که بهتر از هرکسی صالح زندگی خودت و 

چطور بگم که نذاری پای دونم دونی. نمیت رو میبچه

 دخالت... 
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نافذ و مستقیم به درنای مکثش همراه شد با نگاه 

 حیران! 

من از زیر و بم زندگیت باخبرم دخترم اما اهالی _

دونن و طبیعیه که یه زن جوون به روستا چیزی که نمی

که یه زن تر اینبر رو داشتن تو و نجابتت از همه مهم

اج کسی نیست باید چشم تنها و قوی و محکم که محت

 خیلیا رو بگیره. 

 

خواست من را خواند. حتی دلش نمیدرنا تا ته حرف س

 آن را ادامه دهد. 

ماه سمن جونم شما دیگه چرا؟ شما که از همه  چیزم _

 باخبرین. تو زندگی من... 
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داد. ی گلویش را تراش میتراشی میانهانگار مجسمه

ود که با بغض و خیلی ماه پیش با دلش عهد بسته ب

 خانه نشود.گریه هم

نه دلش رو دارم حقیقت زندگیم ازدواج چیز مزخرفیه. _

ای برای توضیح دادن دارم. پس رو جار بزنم نه حوصله

حرفش پیش کشیده نشه آرامشم بیشتره، اصال 

 متنفرم! 

 

ی ریخت و همین بهانهآب از کتری روی اجاق گاز می

که در قوری ریخت  خوبی برای فرار او شد. چای را

همین که  اش نکنند.لبش را گزید که خاطرات دیوانه

خواست به گذشته پرش داشته باشد ننه مغزش می

 سمن وارد شد. 
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خوای از گذشته تموم حرفات به حقن. اما تا کی می_

فرار کنی؟ یه جایی باید وایسی سینه سپر کنی و 

باهاش کنار بیای. جوونی مادر حیفه که این عمرت 

بخواد با کار کردن برا مردم بگذره اونم برا چندرغاز. 

د که کار کردن عیب و عار نیست اون تنبلی و هرچن

بیکاریه که عاره! چندوقت دیگه این بچه خرج و 

 مخارجش باال می... 

  

گذاشت و منتظر بود تا ها را روی سینی میاستکان

حرف سمن تمام شود اما وقتی به بچه رسید دیگر 

 نست خوددار باشد. توانمی

 کنم. از من دیگه گذشت. ماه سمن جونم! خواهش می_

 خوای بدونی کی ازت خوشش اومده؟ حتی نمی_
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خواست بداند کدام یک جوابش را با صراحت گفت نمی

خواست بداند که اند. نمیاز اهالی او را پسند کرده

 وقتی با او چشم در چشم شد معذب شود.

وقتی قرار نیست ه سمن جونم! نه برام مهم نیست ما_

 فکر کنم چرا باید اسمش رو بدونم؟

 

 سمن تلخ خندید.ننه

 االن از دستم خیلی ناراحتی؟_

 زنین؟نه چرا این حرف رو می_

 

 کنارش آمد و دستی به بازویش کشید. 

گی ماه سمن! اسمی وقتی خیلی دلخوری به من می_

 خوره.که فقط تو شناسنامه من خاک می
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 خند زد و او را در آغوش گرفت. شوش لبحال م درمیان

قربونتون برم من به جز شما کسی رو دارم؟ اتفاقا ماه _

گن ننه سمن سمن رو دوست دارم اما چون همه می

گم اما گاهی دوست دارم منم عادت کردم می

 گم.آد دیگه نمیجوری صداتون کنم اگه بدتون میاین

 

ان ا کاری جز همگرفت امسمن دلش از تنهایی او می

 توانست انجام بدهد. حمایت کوچک را نمی

 

ی کوچکش انداخت. بعد از رفتنش نگاهی به خانه

ارزید که کسی همین خانه به ظاهر محقر به کاخی می

 اعتمادش، احساساتش را به سخره بگیرد. 
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دستی به سر و روی خانه که کشید مصمم شد به انجام 

 کرد. فکر مینیتی که چند روزی بود به آن 

کرد. حبوبات را به اندازه باید از جایی دیگر شروع می

 دلخواه جداگانه خیس کرد. 

 داد.باید عصر به مش حجت نیز اطالع می

چشم انتظاری برای آمدن سولماز طاقتش را طاق کرده 

اش را گرفت. به بود. تلفن را در دست چرخاند و شماره

 رد. ا به زبان آوهایش رمحض برقراری ارتباط تند حرف

ی نفهم دو روزه معلومه کجایی؟ دلم پوکید چرا دختره_

 نیومدی؟ 

 

 سولماز حالش دگرگون بود و بد! 
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راه نبود. نیومدم، زنگ نزدم خوبی درنایی؟ حالم روبه_

 که تو رو بهم نریزم. 

 

معطلی از حال رفیقش، رفیق که نه، تنها کسی که بی

 داشت غمگین شد. 

 کجا موندی؟  را خوب نبودی؟قربونت برم چ_

گم عادت کردم، خو گرفتم اما گذره میهر روز که می_

کافیه یه کیس جدید بیاد دیگه حالم دست خودم 

 نیست. این یکی دیروز با همه فرق داشت درنا! 

 

سکوت درنا باعث شد از حال و هوایش بگوید و کمی 

رفته بود و فهمید کاش به روستا آرام شود. حاال می

سر گذاشتن درنا نی تازه و سربهوی نیح خود را با برو

 داد. خداحافظی که کرد احساسش فرق داشت.جال می
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صدای بوق ماشین مش حجت که آمد درنا با عجله 

ساک کوچکی برای ریحان بست و با وسایلی که نیاز 

داشت بیرون رفت. ریحان را در همان سبد روی ایوان 

حجت به کمکش قفل کرد. مش  گذاشت و درها را

 تافت و وسایلش را ته وانت گذاشت. ش

 بریم دخترم؟!  _

 آره مش حجت بریم ممنونم. _

 

 قبل از استارت زدن رو به او کرد گفت: 

 ولی ننه سمن بفهم.. _

ذارم متوجه بشه شمام نگران نباشین مش حجت نمی_

 چیزی نگین. 
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خگو دانست ننه سمن بو ببرد باید پاسخودش می

 باشد.

 

 شانزده_تارپ#

 

ریحان را روی پاهایش گذاشت. سر ظهر بود و کسی 

کرد که ننه سمن را در روستا نبود. زیرلب خدا خدا می

نبیند. دیشب به او گفته بود که امروز ریحان را برای 

برد. خیال ناراحت او را از آوردن یک معاینه به دکتر می

صدای مرغ و چکاپ ساده راحت کرده بود. ده را با 

پشت سر گذاشت. تا یادش به  ها و گاوهاوسخر

اندازهای جاده او را با کرد دستای پرواز میخاطره

اش نیز چنین کشیدند. کاش در خانهقدرت بیرون می

جا چیزی وجود داشت. همین که ریحان را کمی جابه
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کرد ناخنش بند چیزی شد. نوزادش را کمی باالتر 

ی در آستانهای نشست که هگرفت و نگاهش روی دکم

فتادن بود. مانتوی مشکی رنگی تنش بود که اواخر ا

های روشن به حاملگی خریداری کرد. دیگر، رنگ

آمد، نه دلش را داشت که با آن توده کارش نمی

ای او را خواست عدههای انباشته به تن کند نه میغصه

 سر بدانند.سبک

 

 

ها للف از بین رگاهای مختسه مانتوی دیگر را با رنگ

و با شوق خاصی سمت اتاق پرو قدم جدا کرد 

های انتخابی و کرد او را بین  لباسبرداشت. تجسم می

ای به در زد و سرش را جلوتر کشید و برد. تقهلذت می

 پچی آرام پشت بندش انجام داد. پچ
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 مهربانو جان! در رو باز کن این سه تا رو هم بپوش. _

 

که دید به مهر او را های آغشته لبدر که باز شد و 

 لبخند زد. 

 چطوره خوبه؟ _

 

تراش پیش با عشق نگاه دوخت به مجسمه خوش

 رویش! 

 ترین سوال تاریخ بود. سوالش زشت

 شه چیزی بد به تن تو بشینه مهربانو! مگه می_

 

 گره داد ابروهایش را و رو گردانید. 

 ها شده بود.اسیر همین ناز و غمزه
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م هربار چیزی بیخ ریش مگه خودم اسم ندارم_

 بندی؟! می

 

کمی جلوتر رفت و عطر تنش را به مشام کشید. بینی 

 او را میان دو انگشتش کمی فشرد.   

کرد اما آخرین اولین نفری نبود که در کنارش خرید می

 ی خود درآورده بود.نفری بود که قلبش را تحت سلطه

مت بره مگه مهربانو کامران قربون اون اخم و تخ_

جای خوبی رو برای دلبری چشه؟ حاالم بپوش که 

 انتخاب نکردی. 

 

ای جانانه رو به کامران اطاعت کرد. هر با چش غره

شد. پوشید سراسر شعف میکدام را که او می

 خواست.ها را برایش میبهترین
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با یک نگاه دلش را با خود برده بود. ترس از دست 

روزی پرده  لرزاند اگرنش را میدادنش، چهارستون ت

 افتاد.ت میاز واقعی

 

ها را دو رنگ به دلخواه محبوبش انتخاب شد و آن

 خرید.

گذشت اما هنوز اجازه که سه ماه از عقدشان میبا این

نداشت پا را فراتر از حد خود بگذارد. خریدها را میان 

 صندوق عقب ماشین گذاشت و سوار شد.

وجه استارت زد تاو را در حال مکالمه با تلفنش دید. بی 

که مدنظرش بود و ماشین را در مسیر مشخصی 

هدایت کرد. تلفن که به پایان رسید. دستان روی 

 انگیز شدند. ی ماشین اسیر گرمایی وسوسهدنده
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هات! خیلی خوشحالم که کامی ممنون بابت مهربونی_

 تو رو دارم. 

 

هایش هرم داغ چه بود که روی گونههوا سرد بود اما 

هایش را دوست داشت. عزیزترینش . حرفنشستمی

آمد و نفسی قرار بود در هوای ساب میبه ح

 هایش گره دهد. نفس

های من بود نه توی طلب اینا حرفآ نداشتیم فرصت_

 وروجک! 

 

 های او! جا کرد و گوش سپرد به خندهدنده راجابه

هاتو دلم! خوشحالم که نفسکاری برات نکردم عزیز_

 دارم.
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شی من باید برم خونه. شب مهمون یراحت نماگه نا_

 داریم باید کمک دست مامان باشم. 

 

 کند از او وقتی برای دیدنش لحظهچطور دل می

 شماری کرده بود. 

هنگام نبود. چرا تا حاال خبری از این مهمانی بی

 نگاهش بین او و خیابان تقسیم شد.

 مهمون؟ نگفتی که؟! _

 

کرد و به در ماشین تکیه  جاکیف را روی پاهایش جابه

 اد. د

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خبرم. اما دیدی االن که داشتم با به جون تو منم بی_

زدم مامان بود گفتش که پسرعموم از تلفن حرف می

عسلویه اومده مرخصی و زنگ زده که دلم برا دستپخت 

ه اصرار شناسی دیگزن عمو تنگ شده. مامانم که می

 کرده که بیان. 

 

و  رنجاندکنار دستش را میاش، هم دختر پوف کالفه

دانست مردش ساز دلش را برای خنداند. میهم می

ای کوک کرده بود و کسی ناجوانمردانه خلوت دونفره

 آن را شکست.

 

بازویش را چنگ زد و به تندی آن را بوسید. ناز و 

ساس ریخت پدر احکرشمه را که در کالمش می

 آورد. کامران را در می
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 کنم خب؟! می قهر نکن دیگه جبران_

 

ای خیابان را فراموش کرد و شاید آن را در پس لحظه

 دید. قرنیه چشمان او می

 انصافی! برو به کارت برس. خیلی بی_

 

خودش را بازخواست کرد که مگر او به اراده خودش 

قصد داشته امروز همراهی اش نکند. کمی لحن 

 مش رنگ عطوفت به خود گرفت. کال

کشمش خودم از حلقومت میتو هم جبران نکنی _

 بیرون. یادت باشه مهربانو! 
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تغییر مسیر داد به لطف اصرارهای وزیر جنگ برای 

مهمانی از پیش تعیین نشده و خراب کردن بزم او و 

 اش! معشوقه

گرفتیم. اگه وقت کاش یه بلوزی، چیزی برات می_

 م بخریم ها؟ داریم تا بری

 

 یبا کرد. لبخندی از جنس قدردانی صورتش را ز

نه قربونت برم. لباس زیاد دارم یکی از اونا رو _

 پوشم. می

 

 سرش را در تأیید حرف او تکان داد. 

 آی؟تو نمی_
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 هفده_پارت#

 

تر در دست ای به او نگاه دوخت و فرمان را محکمثانیه

 گرفت. 

 نه! شاید اونا راحت نباشن. باشه یه وقت دیگه! _

 

رد نه خودش دیگر تمایلی نه او اصراری برای رفتنش ک

ای حرف زدن داشت. چندین جا را در نظر داشت که بر

امروز را با همسرش سپری کند اما حاال او مانده بود و 

 خودش! 
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ی ریحان نگاهش را از جاده سفید و برفی صدای گریه

هایش را دوست داشت و خدا را شکر کَند. صدای گریه

تن به ناله و  کرد که زنده است و برای حفظ بقامی

 دهد. فغان می

دانست چگونه از مش حجت شرم داشت. نمی

 کودکش را شیر دهد.

ثمر بود. کمی او را تکان داد تا بلکه آرام بگیرد اما بی

بردار نبود تا سینه مادرش در دهانش جا کودک دست

 گرفت. نمی

 ببخشید مشدی! _

 

این دو کلمه را گفت و کمی پشت کرد به مردی که  

 ی پدرش را داشت.  جا
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راحت باش دخترم! بچه رو شیر بده که کمتر از بیست _

 رسیم شهر. دقیقه دیگه می

 

 کرد. تعویض می شدن پوشکش را نیزباید قبل از پیاده

کنی؟ خدایی کار میدرنا باباجان! این بچه رو چه_

 مونی. کنه و حیرون میپهلو مینکرده سینه

 

داد کمی سرش را رو به چنان که بچه را شیر میهم

جت چرخاند. چرا همه دایه مهربانتر از مادر مش ح

کردند کسی بیشتر از خودش از این بودند و فکر نمی

که بخواهد از این به بعد در سرما و سوزد حرف نمی

 بوران و گرما او را با خود همراه کند. 

های ده فرق خوام ازم جدا بمونه، من با بقیه زننمی_

ید بتونم گلیم خودمو از آب بیرون بکشم. دارم. با
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خوام قد دم باشه. میم پیش خوخوام بچهمی

 کشیدنشو به چشم ببینم.

 

هایش خرسند بود رفندید که چگونه مش حجت از ح

 و خوشحال! 

 خدا قوتت بده دختر!_

 

مکان مناسب را خودش انتخاب کرد. کنار مدرسه 

یت خوبی جا موقعراهنمایی بساطش را پهن کرد. این

ی شلوغ بود و سر داشت. یک سرش همین مدرسه

 آمد! ودیگرش خیابان پررفت

تو ریحون رو بغلت بگیر من خودم برات جاگیر _

 کنم.می
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خواست لطف این مرد که هفت پشت با او چگونه می

 غریبه بود را جبران کند.

 خدا شرمنده شما شدم. به_

 

برایش روشن  نیک راتوجهی به تعارفات او نکرد، پیک

آن قرار داد. درنا کارتن  کرد و قابلمه بزرگ را روی

بزرگی را که از خانه آورده بود با یک دست کنار دیوار 

ن یک پتو قرار داد. سبد ننه سمن را گذاشت و میان آ

میانش گذاشت و حاال کمی خیالش از نوزادش راحت 

شدند به او و شد. تک و توک عابرین که رد میمی

دوختند. ریحان را در اش نگاه مین شدهبساط په

ی جایش مستقر کرد و پتوی مسافرتی را روی دهانه

 کارتن گذاشت. کنار مش حجت رفت. 
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 دم. خیلی زحمت دا_

 

نگاهی مهربان نثارش کرد. این دختر برای این کارها، 

پذیر زیادی کوچک بود. اما زرنگ بودن و مسئولیت

برای بیوه ماندن و  کرد. حیف بودبودنش را تحسین می

 کودکی را دست تنها بزرگ کردن!

 سختت نیست؟ بمونم کمکت بدم. _

 

ها تند و سریع دستانش نیز به کمک زبانش آمدند و آن

 را تکان داد. 

جوری نگین من دیگه دارم از نه نه تو رو خدا این_

شم. یکی دو روز اول شاید سخت باشه خجالت آب می

 کنم. اما عادت می
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آم دنبالت. کاری داشتی رم دم غروب میمن بپس _

 زنگ بزن تا بیام. 

 

 دی محجوب! چشم فرو بست با لبخن

 چشم. بازم ممنونم. _

 

های یکبار روی میز کوچکی که با خود آورده بود کاسه

ها را چید. باید در اولین فرصت همین مصرف و قاشق

کرد و به سمن باز کاسه و قاشق را خریداری می

ها ند. خدا را شکر کرد که از نذری ننه سمن آنگردامی

انداخت. یک ه میباقی مانده بودند و حاال کارش را را

شد که روی چهارپایه فلزی کوچکش ساعتی می

نشسته بود و خبری از خریدار نبود. هرچند دقیقه آش 
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زد تا ته نگیرد. سردش بود و گرمای اندک را هم می

هیچ جایی مشخص این اجاق نیز در هوای سرد در 

رفت. کرد و میشد نگاهی مینبود. هر کسی که رد می

زود با قابلمه خالی مواجه شود اما انتظار نداشت که 

های عجیب را که در این یک ساعت فقط نگاهاین

 داد. دریافت کند آزارش می

 

چادری را که سمن به او هدیه داده بود به سر کرد. 

اولین کاری که انجام  ریحان را از کارتن خارج کرد و

خواست خیالش هایش دست کشید. میداد به گونه

ما او را اذیت نکرده است. دخترش سر راحت باشد که

ای تنظیم کرد که نه را در بغل گرفت و چادر را به گونه

ی عریانش نمایان باشد و نه کودکش از سرما سینه

بلرزد. در تمام مدت شیردهی به همه چیز و هیچ چیز 
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کرد. آرام و از ته دل او را بوسید. در گوشش نجوا  فکر

 کرد.

 «م نفسمدعا کن برامون. دوست دار_»

شد فروخت باز ناامید نمیاگر حتی یک کاسه هم نمی  

 چون اعتماد کردن سخت بود.

 

همین که او را سر جایش قرار داد پسر نوجوانی با 

اه رو تردید کنار قابلمه ایستاد. تردید را در پاهایی که گ

دید. فکر گشت میرفت و گاه به عقب برمیبه جلو می

و کمی مایع دستشویی نیز با همه جا را کرده بود بطری 

خود به همراه داشت که بعد از شیردادن کودکش 

 ها را طهارت دهد.دست
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شاید همین کار به ظاهر ساده بود که پسر برای خرید 

جو حاکم در ها مانند قدم شد. در برخورد با غریبهپیش

کرد. در دلش فضا سرد بود اما محترمانه رفتار می

 یش زد.لبخندی به مهربانی خدا

 

 هجده_پارت#

 

ی کاسه را پر کرد و دست پسر داد. اولین اللّهبا بسم

اش را در دست گرفت و خدا را شکر گفت. چنان دشت

خوشحالی در تنش رسوخ کرده بود که گویی 

 انیست. تر از هر زماش تهیقابلمه

 

ی شکرگذاری او با معبودش، تلفنش را به سولماز میانه

اویی که اگر صدا درآورد. مردد بود برای پاسخ دادن به 
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برد از کار و بارش صدای غرشش گوش فلک را بو می

 کرد. کر می

 سالم سولی! _

 

توانست ذهن او را با آن منحرف ای که میتنها حربه

 کند. حساس بود به نامش! 

گم. و مرض! هی هربار بگو و منم اینو میلی سو_

 کجایی پشت درم؟! 

 

در حال  نشست.زد و نه میآهش نه از سینه برون می

دانست چه دروغ و مهملی برایش خفه شدن بود و نمی

هم ببافد. او که مانند مادرش ساده نبود که باور کند. به

گرفت کرد یا میاما تیری در تاریکی بود که رهایش می

 داد. و یا تن به دروغی دیگر می
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به ننه سمن گفتم که ریحانو برای چکاپ به شهر _

 اری؟آوردم. بعدم مگه کلید ند

 

هایی که به گوشش اندکی سکوت و صدای قدم

 رسید خیالش را راحت کرد که باورش شده است. می

کنی ساده نیستم درنا خانم! قدرام که فکر میمن اون_

ز عذرت رو از گلخونه خواستن. خبرها رسیده که دیرو

تن شناسم آدم دست رو دست گذاشدرنایی که من می

 نیست. 

 

لرزید نه از د تمام تن درنا میزسولماز که حرف می

سرما، از آمدن آن پسر نوجوان با سه نفر دیگر که او را 

داد. صدای سولماز در همان با انگشتش نشان می

واری شد وقتی فکر هیوالمجرای گوشش گم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

مزه یا بدمزه بود و حاال اش کرد که نکند آش بیاحاطه

اند اند. دستش را در جیب سربرایش لشکرکشی کرده

زده قبل تا مبلغی را که از او گرفته بود پس بدهد. شتاب

خواست به تلفن خاتمه دهد که ها میاز رسیدن آن

 خیال دخترک پشت خط را طوفانی نکند. 

 برم. زنیم. نوبتم شده باید آم حرف میسولماز می_

 

 صدا کرد و نگاهی به دخترکش کرد.تلفن را با عجله بی

پناهی در شد از بیزدیک میهایشان که نصدای قدم

حال مچاله شدن بود. تنها نقطه قوت قلبش همین باز 

 بودن چند مغازه اطراف بود. 

 جاست! ایناها این_
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پا زیر دیگ ها با هنوز گیج منتظر بود که یکی از آن

کام خیابان بریزد. یکی بزرگش بزند و مخلفاتش را به 

به سبیلش از مردها نگاهی به سرتاپایش کرد و تابی 

 داد. 

 آشی که دست این بچه دادی رو خودت پختی؟ _

 

درونش لرزان و افتان بود اما نباید ترسش 

شد. تمام تالشش این بود ها میآویزی برای آندست

مل کند. کامران برایش هر بدی که که محکم و قاطع ع

هایی را از او یاد گرفته بود. هنوز داشت اما نکته

ارانی زیر درخت توت در صدایش در همان روز ب

 زد. هایش زنگ میگوش

مرد جماعت ترس رو از چشات بخونه قافیه رو _»

 « بدجور باختی
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های مرد بلندقد، عمیق نگاه دوخت. بدون در چشم

 پاسخ سوالش را داد.ای اضطراب ذره

 بله!ا_

 

 اش بود.منتظر همان عکس العمل در ذهن بافته

 چهار کاسه پر کن._

 

خیال کرد بیاش امر و نهی را حس میکه در جملهاین

قدر که کاری به کارش نداشتند خواهش،  شد. همین

 شان!تمنا و لطفا پیشکش
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ها داد. مرد کاسه فرز و تند چهار کاسه را به دست آن

 را جلوتر برد و خوب بو کشید. 

داد بوش که خوبه اون یه قاشقیم که خوردم نشون می_

 به. دست پختت خو

 

یک قاشق به دهان گذاشت و زیرچشمی زن مقابلش 

اش یا به عبارت بهتر به سن را نگاه کرد. به قد و قواره

آمد که او چنین طعمی را به آش داده و سالش نمی

 باشد.

ش کرد تا پول را ه یکی از همراهانای ببا سر اشاره

 پرداخت کنند. 

 تازه اومدی؟ _
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 زمه کرد. درنا سری تکان داد و آرام زم

 بله! _

 جا بساط داری دیگه؟ همین_

 

ترسید برایش مزاحمت ایجاد کنند اما ترس از می

ای که نیامده بود نباید زمان حالش را تحت تسلط آینده

 داد. قرار می

 بله! _

 

ای او زد. ی از جواب تک کلمهورد یکیک لبخن

ی که خواست متلکی نثارش کند با صدای گریههمین

ف و آش در دهانش ماسید. درنا با صدای کودکی حر

ریحان به خود آمد و سمت دخترش رفت. او را که از 
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ها را دید. بوی کارتن بیرون کشید چشمان متعجب آن

ان به ی ریحاش پیچید حساب گریهبدی که در بینی

ها را کرد زودتر بروند حتی پول آندستش آمد. دعا می

 بود و بس! هاخواست تنها آرزویش رفتن آننمی

جا پول را روی میز گذاشتند و بی هیچ حرف دیگری آن

را ترک کردند. آن هنگام بود که خیالی آسوده نصیب 

 درنا شد.

رفت که سر و کله مش نمک روبه افول میخورشید نم

ا شد. هفت کاسه بیشتر نفروخته بود و بابت حجت پید

ا زیاد شکر کرد. باز زحمت جمع و جور همین هم خدا ر

 کردن بساطش را این مرد دوست داشتنی کشید. 

 سالم شرمنده شما رو خیلی زحمت دادم. _
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او کرد. در حین گذاشتن دیگ در ماشین نگاهی به 

 نگرانش بود که سرما نخورد. 

که ندارم  اشی دخترجون! تعارفعلیک سالم خسته نب_

 گم. زحمتم بشه حتما بهت می

 

که باقیمانده وسایل را جا بدهد از او خواست قبل از این

 که در ماشین بنشیند. 

که در ماشین نشست گرمای آن تنش را به محض این

دربر گرفت. دستی به صورت نوزادش کشید و نرم آن 

 را نوازش کرد. 

ون و که تو رو هم ویلون خیابدردت به جونم ببخشید _»

خوام محبت منم سرما کردم. پدر که نداری نمی

 «نداشته باشی.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 نوزده_پارت#

 

ا کنار هایش رمش حجت سوار ماشین شد و دست

 بخاری گرفت. 

خدا ارزش نداره دخترجون آخه این چه کاریه! به_

خودت و این طفل صغیر سینه پهلو کنین. برو همون 

های یا ننه سمن یا یکی از زن گلخونه بچه رو هم

 کنن. روستا نگهداری می

 

اش زیر دست هر کسی بیفتد. مگر مرده بود که بچه

مگر جورکش او و ها به کنار، مردم ی ایناصال همه

 هایش بودند. بدبختی
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ی پدر تره، حداقل سایهکنار خودم باشه خیالم راحت_

ز رو نداره من باید همراهش باشم. هرچند که هنو

 هیچی نفهمه. 

 

انگشت کوچک ریحان را در دست گرفت و لبخندی 

 رفت. نثارش کرد، در دل قربان بر و رویش می

همه خیابون اون  نگفتی دخترجون چی شد از بین این_

 قسمت از شهر رو انتخاب کردی.

 

ی تلخی پاسخ سوالش شد به همراه جوابی خنده

 کوتاه! 

پیرمردی بود به اسم  ها دارم. یهبا اون خیابون خاطره_

یلی طرفدار داشت. پاییز و زمستون هوشنگ آشی، خ

 خوردیم.خریدیم و میباید یک کاسه آش می
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 یک آه سوزناک کشید. 

 دش بخیر!هی یا_

 

سرد و سنگین بود آهی که از گلوی زن جوان کشیده 

شان هنوز در شد. دردها از سر گذرانده بود که تلخی

 کامش اثر داشت. 

 وختی؟ یزیم فرحاال چ_

 

داد این زن خود خود چه زود موضع خود را تغییر می

 هوای بهار بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

آره شکر خدا چندتایی فروختم برای روز اول خیلیم _

ود برا منی که امید فروختن یه کاسه رو هم خوب ب

 نداشتم. 

 

شکر خدا! از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت. _

 ت دخترجون! مونه حوصله و صبرنتیجه نمیبی

 

حوصله و صبر؟ این دو عواملی بودند که به بزرگ 

شدنش زیاد کمک کردند. اگر این دو نبودند خیلی وقت 

اش خم پرپیچ و تاب زندگیپیش کمر زیر مشکالت 

کرد. شاید بودن سولماز در گذر از این مسیر پر می

 ی عطفی بود. چقدر دلش هوای آنسنگالخ نقطه

 را داشت. شانروزهای پر شیطنت
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کرد. در این برهه از زمان اش میسکوت سولماز دیوانه

که تنپوشی از سکون خواست. اینحرف زدن او را می

 داد. ر گفتار به تن کرده بود آزارش میچه در رفتار چه د

 گی؟! چرا ساکتی؟ چرا چیزی نمی_

 

های اش نیم نگاهی خرج چشمحتی برای دلخوشی

 کرد. منتظرش نمی

ی اون از سه واحد که افتادیم، اینم از این، یه سول وای_

 چیزی بگو دلم آروم شه.

 

هایش را در هم گره چنان سر به زیر افتاده دستهم

 داد. 
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چی بگم؟ چی دارم که بگم؟ مگه چیزیم برای گفتن _

کنی بعد گذاشتی تو نخود مغز؟ خودت همه کاری می

ونمایی دنبال راه و چاهی؟! هر روز یه شاهکار ازت ر

 شه.می

 

اش، هنوز تمایلی برای خروج تکیه داد به پشتی صندلی

هوا دستش را دور گردن از دانشگاه نداشتند. بی

 سولماز انداخت.

کار کنم؟! جون تو نامردم اگه انجامش تو بگو من چه_

 ندم. 

 

 از دست او به حد کافی عصبی بود و دلخور! 

ی ای گرفتهدستش را با غیظ برداشت و با پوزخندی هو

 تر کرد. شان را غلیظبین
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اونکه صدالبته نامردی! چون مرد نیستی. این گندی _

راش پیدا که تو زدی انیشتینم زنده بشه هیچ راه حلی ب

 کنه.نمی

 

ساکت بودند اما در آن واحد فکر هر دو مشغول پیدا 

 کردن راه حلی برای مشکل بوجود آمده بود.

ت رو دادی دست نجفی ی خنگ تو چرا عقلآخه دختره_

اون نردبون اومد گفت سواالت رو تو کیف  خل و چل؟

 فهمم؟! استاد دیده تو چرا رابین هود شدی رو من نمی

 

دست از سرزنش برداشت در حد چندین ای لحظه

خواست با غرولند ی کوتاه ولی باز حرصش را میثانیه

 کردن بخواباند. 
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ها پخش خواستی سوال کش بری بین بچهچرا می_

 انضباطیم نوش جونت. ت نرم کمیتهکنی؟! حاالم دنده

 

نامش ثبت کردن او ای بهجا و پروندهنفکر رفتن به آ

کشاند. لعنتی فرستاد بر نجفی بی چاک میرا به جنون 

شد که و دهان، البته که لعنت اصلی شامل خودش می

 اعتماد کرده بود.

دونه سوال  پریش! حاال دوتابره به درک مردک روان_

. حاال بشینم غصه بخورم بود آسمون که به زمین نیومد

زنی و شه؟ نه! تنها تو سرکوفت میچیزی حل می

 نی. کبیشتر غرغر می

 

اش اش را روی شانهاز روی صندلی برخاست و کوله

 انداخت. 
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ست نه اخراج! این همه بدبختی تهش یه تعهدنامه_

م اینم روش! کشیدم اینم روش. این همه صبوری کرد

 پاشو بریم بابا!

 

چی رو به هیچ جات حساب نکنیا! منو به گمونم تو همه_

 گه تهش یهزنم خانم میخود میبگو حرص بی

 ست. تعهدنامه

 

 دستی در هوا تکان داد. 

این صبوری نیست که بخوای بمونی ببرنت کمیته _

 کم جدی بگیر درنا! انضباطی، دنیا رو یه

 

 خیال نوچی کرد. ت رو به درنای بیچند قدم که برداش
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یه تکونی به خودت بده. بیا بریم ببینم یکی رو پیدا _

 ذره.بار رو بگکنیم پادرمیونی کنه اینمی

 

که در دوست داشت ساز مخالف بزند، نه برای این

آمد باز التماس برابر دوستش بایستد بلکه زورش می

گفت می به آن استاد خودشیفته کند. اما سولماز راست

کرد بهتر بود از یک گزارش یکی پادرمیانی می

 اش!درخشان در پرونده دانشگاهی

 

خودشیرینی مدیر گروه را شاید با کمی سیاست و 

بار از کرد تا با استاد صحبت کند و اینمتقاعد می

 خطایش بگذرند.

 

 بیست_پارت#
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هنوز کامل از اتاق خارج نشده بودند که درنا باعث 

 از شد.شگفتی سولم

 بریم بستنی بخوریم؟ _

 

که مدت زیادی بود با او بنا به همان تقلب دوست با این

وایای پنهانی داشت این دختر که شده بودند اما هنوز ز

 شد. ها آشنا میروز به روز با یکی از آن

کنم بعد کارد بخوره به شکمت! من دارم جلز ولز می_

 تی؟!تو، تو فکر شکم صاحب مرده

 

شد یا ناراحت، باید خوراکی عصبی میوقتی  کهاین

دانست؛ اما حاال در چنین شرایطی خورد را میمی
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خیالی بستنی خوردنش عاقالنه بود؟ این حجم از بی

 دیوانگی محض بود. 

بازویش را در دست گرفت و او را به دنبال خود کشید. 

کرد زمان فکر میکرد و همهایش توجه نمیبه غرزدن

 او را از این باتالق نجات دهد.تواند سی میچه ک

 ای به پهلویش زد.درنا سقلمه

 آد. اون دومان نیست؟جا رو! ببین کی داره میاون_

 

ی ریحان به زمان حال برگشت. با صدای گریه

آرام  با دست به پشتش زد تا بخوابد. مرور آن آرام

 روزها هم دلخوشی بود و هم غم! 
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سولماز خبر نداشت اما ه مهر از سربآن روزها شاید از ر

ترین اسرار زندگی یکدیگر را حاال هر دو مهم

دانستند. دومان، سولماز را فراتر از باور هر آدمی می

اش بر دوست داشت اما چرخ منطق زندگی و خانواده

چرخید. به خوبی به یاد چرخ احساساتش بیشتر می

د دریا زداشت آخرین بار صبر دومان ته کشید و دل به 

آمد دومانی که اش را مطلع کرد. یادش مینوادهو خا

بعد از سه هفته دیده بود با میت هیچ فرقی نداشت. 

ای نبود تا پذیرشش برای ی کم و پیش پا افتادهمسئله

او آسان باشد. سولمازی که علیرغم دوست  خانواده

داشتن زیادش حاضر به ازدواج با او بدون رضایت 

برمال شدن راز سولماز برای ال از . دو سخانواده نبود

گذرد اما هیچ کدام حاضر به پذیرش آن خانواده می

 درخواست دومان نیستند. 
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مش حجت سکوت درنا را کار زیاد و در سرما ماندنش 

خواست تنها آشنای او را باخبر کند ولی تلقی کرد. می

اش داده بود که کالمی از دهانش خارج نشود. تا قسم

که بپرسد هیچ کس و کاری نداری؟  آمدمیزبانش نوک 

شد. ننه سمن یک روز پدری، مادری اما باز پشیمان می

ی اهالی روستا رسانده قبل از ورود دختر به گوش همه

بود مهمانی عزیزکرده در راه دارد که غریب است و 

نوازی را به جا بیاورند. تأکید کرده بود که رسم مهمان

انش را ندارد. گی مهمدر زندکسی حق سرک کشیدن 

تنها چیزی که از گذشته تازه وارد گفته بود را به یاد 

داشت. آن هم حاملگی و بیوه بودنش را به عرض همه 

 رساند.

 رین شهر؟ مشدی فردا هم مگه نمی_
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دلش پوسید از این همه سکوتی که در ماشین جاری 

شد. آرام بود. حاال سوال دخترک باعث خرسندیش می

 ید. خند

دم اگه بخوای کل راه رو ساکت بمونی قول نمی_

 ببرمت. 

 

گفت کل مسیر از شوخی او خندید. بنده خدا راست می

 را با یک الل همسفر بود.

 دم براتون مثل بلبل حرف بزنم. نه دیگه قول می_

 

 فرمان را چرخاند و نگاهی کوتاه به دختر جوان کرد. 

 ببینیم و تعریف کنیم._
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ی گوسفندان حیدرعلی را د، گلهرد شدنده که از پیچ جا

رفتند. وارد ورودی خاکی ده دیدند که به سمت خانه می

های جا را بلعید. گویی که سالشدند و درنا هوای آن

 اش در این روستا بوده باشد.زیادی خانه

ی درِ پشت در خانه که رسیدند المپ بیرونی آویز شده

ن کرده را روشنی آن حیاط روشن بود. فکر کرد چه زما

است. ریحان را با سبدش روی سکوی کوچک کنار در 

گذاشت. مش حجت باز به مانند زمان رفت به کمکش 

شتافت. هرچه خواست وسایل را به داخل خانه ببرد 

ی او و درنا ممانعت کرد به حد کافی شرمنده

هایش شده بود. با یک دست ریحان را گرفت و با لطف

جا پشت در د اما هماناخل برا به دها ردست دیگر آن

کرد به حساب کثیفی گذاشت. کمی که استراحت می

کرد شاید بدنش رسید. سرما را زیاد حس نمیها میآن

عادت کرده بود. ریحان را سفت و محکم در بغل گرفت 
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ی خود را و بوسید. کنار گوشش همان شعر مورد عالقه

 ی کرد.الب تهای روی ایوان قخواند که با دیدن سایه

هیع بلندی که کشید با صدای پوزخند بلند او همراه 

 شد. 

 دفترچه رو بده ببینم؟ _

 

 زد. وقفه میهنوز قلبش از ترس بی

 چرا مثل شبح تو تاریکی؟! زهره ترک شدم. _

 گفتم دفترچه رو بده ببینم سوالم واضح نبود؟ _

 

اش یکی به دو کردن با سولماز را مغز خسته

 پذیرفت. نمی

 که دفترچه ندارم. ن م_
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 ایستاد و دستی به پیراهنش کشید. 

روستایی مگه نداری؟ خب گیرم از اینم استفاده _

 نکردی دارو که نوشت مگه نه؟ داروهات رو بده ببینم. 

 

 ها نیفتد باال رفت. از کنارش آرام طوری که از پله

 که گفتم چکاپ بود. من _

 

ای اند و لحظهبازویش را گرفت و با غیظ او را برگرد

 ش او نبود. حواسش به نوزاد در آغو

شناسم درنا من چندساله تو رو عین کف دستم می_

 کنی؟ فقط بگو چه غلطی داری می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کرد غلطش برای فهم سولماز زیادی اگر لب باز می

 کرد.بزرگ بود و درک نمی

 

 یک_و_تبیس_پارت#

 

شان بیشتر از چنان دلتنگش بود که گویی عمر دوری

و روز بوده است. کمی درد را که حس کرد لب به د

دانست در ن گرفت نه از درد، از پاسخی که نمیدندا

 جواب این دوست دلسوز بدهد. 

شه. به جون تو رو پا بند نیستم و ریحان مریض می_

 ! بریم تو من دراز بکشم و برات بگم باشه؟
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حرفی نزد، اما همین که انگشتان قفل شده به دور 

را باز کرد به معنای موافقتش بود. در را که  بازویش

گرمای خوبی مواجه شد. کلید برق کنار در را گشود با 

زد و روشنایی میان خانه کوچکش رقصید. دخترش را 

در گهواره گذاشت و کمی باالی سر او ایستاد. نگاه را 

کرد. دعایی از هزارتوی وصل میبه نگاهی دیگر 

خترکش بلند باشد و مغزش رد شد که ای کاش بخت د

بلند زد. در همچو او نباشد. آنی تر از آنی پوزخندی 

همین بیست و اندی روز، وجه اشتراکاتی با خودش 

داشت. کمر صاف کرد و درد در آن پیچید. سمت 

اش به راه افتاد تا آب حبوبات خیس شده آشپزخانه

ای را تعویض کند. وارد آشپزخانه که شد با قابلمه صبح

های زیادی و کتری و قوری مواجه شد. نداشته روی گاز

ها برایش زیادی بودند. تا عمر داشتهداشت اما این 

 داشت مدیون سولماز و ننه سمن بود. 
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آش دوغ که دوست داری تا اومدم، برات درست _

 کردم. 

 

 اس به او نگاه کرد. برگشت و با نگاهی سراسر از سپ

 خیلی ماهی! راضی به زحمتت نبودم. _

 

معلوم بود که خستگی تمام تار و پودش را گرفته است 

ی مودبی و تعارف فرو رفته بود. شایدم که در پوسته

 خرید. برای توضیح نبودنش زمان می

 تو راه برگشت بگو یاد چی افتادم. _

 

 استکانی از آب چکان برداشت. 

 خوری برات بریزم؟ می_
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کنارش رفت و استکان را از دستش گرفت. هنوز 

 هایش به راه بود. اخم

 ریزم. برو بشین خودم می_

 

استکان دیگری برداشت و در هر دو چای ریخت. 

چیزی نگفت تا درنا خودش کامل حرفش را بیان کند. 

جوش کتری را با دستگیره گرفت تا میان استکان آب

 ی راه متوقف شد.ای با حرف درنا میانهبریزد که لحظه

منو کمیته انضباطی  یاد دومان! همون روزی که_

 ن یادته؟ خواست
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ها را شد. چایشاهکاری ابدی بود مگر فراموش می

ریخت و به هال کوچک رفتند و هر کدام جایی برای 

نشستن انتخاب کردند. درنا کنار بخاری جا گرفت. 

سولماز با استکان در دست جایی کنج دیوار زیر پنجره 

ها گذشتهبه دیوار تکیه داد و به  نشست و سرش را

 سفر کرد.

اش را دید. همان که نه خستهبا حرف درنا، عاشق دل

 کرد.کند و نه او را چنان که بود قبول میدل می

ای عالی داشت. ای که با استاد رابطهتنها گزینه 

شنید. سعی های زیرلبی دختر کنار دستش را میحرف

که گره گشای این کرد پسر مقابلش را علیرغممی

 بود، نادیده بگیرد.کارشان 
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بینه چشاش دونم این تا تو رو میآخه من نمی_

کشه تو هم که شه چرا باز پا پس میچراغونی می

 آد جریان چیه؟ ازش بدت نمی

 

حرصی شد از سوژه جدیدی که دست درنا افتاد و 

مشکل خودش را به فراموشی سپرده بود. او که از 

پرستاره و  بر نداشت. دلیل این چشمانخیلی چیزها خ

 دانست.ان را که نمیشفروغ شدنبی

 فعال هیس باش. _

 

کرد وقتی این دختر اش نمیپاهایش برای رفتن یاری

گرفت. چشمانش را دید. با دیدنش جان میرا می

نهایت دوست داشت و دست خودش نبود که بی بی

کنارش رفت. تا آمد از هیچ نسبتی در دل تصدقش می
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سد ه همان سمت متمایل کرد و رد شود پاهایش را ب

 راهش شد. 

دید یه پنج کنم سولماز خانم! اجازه میخواهش می_

 دقیقه از وقتتون رو بگیرم. 

 

خواست تا ابد  زمانش پنج دقیقه که زمانی نبود اگر می

داد. اگر آن اش اختصاص میرا به او و کالم دلنشین

 کرد.نمی درخواست عجیب را از او

ر بود. دید که درنا ن غیرقابل انکابرق چشمان دوما

 تر ایستاد.طرفکمی آن

 آم.اِ چیزه من برم بوفه االن می_
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زد و کم مانده بود رنگ مالحظه میسولماز قلبش بی

رخسار خبر دهد از سر درون! چرا تا این پسر را 

شد. باید با وجود آن دید دست و پایش سست میمی

که وقتی د به اینکرد چه برسها حتی نگاهش نمیحرف

 برایش خالی کند. 

 جا بشینیم. سولمازجان بریم اون_

 

های او گره داد ا به چشمتند و عصیانگر چشمانش ر

چنان که بداند جز نام کوچکش چیزی به اسم فامیلی 

 نیز دارد.

هایش را به حالت تسلیم با همان کیف باال برد و دست

 ای زد. تک خنده
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دا ال آشنایی فامیلیت رو صسبرام سخته بعد از یه_

بزنم درک کن. تو هنوز برای من همون سولماز قبلی 

 باور کن.

 

 تحویل گرفت در برابر همان سولماز قبل! نیشخندی 

هایی بارم کردی و سولماز قبل؟! یادت رفته چه حرف_

که من برات رنجوندی؟ یادت که نرفته به جای این

همونم!  شرط بذارم تو چه شرطی گذاشتی؟ من هنوز

 تازه بدتر از قبلم شدم. 

 

خواست از دومان از یک طرف او را با تمام وجود می

 خیال زندگی او شود.توانست بینمیسوی دیگر 

به کی قسم بخورم که باور کنی شاید اون اوایل برای _

 من مهم بود و سخت!
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آن. االنم ام با این مسئله کنار نمیاما مطمئنم خانواده 

ز باشه بین من و تو فقط بذار بشم بازم گم بیا رامی

 دومان تو!

 

را در توانست در همین زمان محو شود و عجز کاش می

 بود.« دومانش»صدای او نشنود. هنوزم 

 

 دو_و_بیست_پارت#

 

ی او های عاشقانهها را با عشق مرور حرفهنوزم شب

 رساند. به صبح می

و  مگه کار خالف شرعی کردم که راز باشه بین من_

و تظاهر  شما! خودتم هنوز نتونستی باهاش کنار بیای
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ه خواهشی کنی. این مسئله دیگه تموم شده، فقط یمی

 شم.دارم اگه بتونی انجامش بدی ممنون می

 

گشت و آن روز جا آرزو داشت زمان به عقب برمی

 کشید. خورد و عقب نمینمی

 تو جون بخواه. مگه مرده باشم انجام ندم. _

 

ی درنا را گفت و از او کمک طلبید و هاشقیهمه کله

دومان خیالش را راحت کرد که همه چیز را ختم بخیر 

 ند.ک

 

 هایش حساب کرد.شود روی قولثابت کرده بود که می

 ممنون خیالم راحت شد پس خبرش با شما! با اجازه! _
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دادند اما امان نه پاهایش، نه دلش اذن برای رفتن نمی

کرد. از کنارش ها را یادآوری میحرف از عقلی که خیلی

های دومان دست اش اسیرپشتیکه رد شد بند کوله

 شد. 

 سولماز! _

 

چنان که او دو قدم جلوتر ایستاده بود دومان جرأت هم

 حرف زدن پیدا کرد. 

 آی؟ بگم غلط کردم کوتاه میسولماز نگیر نگاتو ازم! _

 

حساساتش ها لرزید ولی پا روی تمام اقلبش از حرف

 اعتنا رفت. گذاشت و بی
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زد ناراحت است وارد ای که زار میخرامان با چهره

 بوفه شد. درنا را دید که به آنی ایستاد. 

 چی شد سولی دومان چی گفت؟_

 

 برخالف ناراحتی درونیش تلخندی زد.

 حله!_

 

 لماز؟! سو_

 

ها تنش زد باز با مرور همان حرفاگر درنا صدایش نمی

 رفت. گگر می

 خوره کجایی؟ گوشیت داره زنگ می_
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 اش! قهرش ادامه داشت به عبارتی دلخوری

از بعدازظهر که به روستا برگشت به عشق دیدن 

ریحان و درنا با عجله غذایی درست کرد. اما همین که 

اند و آذر برایش از اخراج پشت در خانه کمی معطل م

دند. با های اعصابش در هم تنیده شدرنا گفته بود رگ

ی تاریک شده بود و به انتظار کلید یدک وارد خانه

 ها را پشت سر گذاشته بود.انیهآمدن درنا ث

 االن من باید جواب بدم؟ _

 

ای که هنوز گنگ بود زده و چهرهدرنا با چشمانی بهت

 کرد. نگاهش می

 مگه من سوالی پرسیدم؟ _
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 داد. شان را ادامه کمی از چایش را نوشید و بازی نگاه

 آره که کجایی؟ _

 

 آهانی گفت و سر به زیر انداخت. 

 خب اصال حواست نبود این همه زنگ خورد. _

 

جاست درنا خانم! مثل حواسم هرجا باشه جسمم این_

 آم و برم. بعضیا یواشکی نمی

 

کرد کمی تب کشید حس می اشدستی به پیشانی

 دارد. 
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و بازم دونی اخراج شدم گی؟ وقتی میچرا متلک می_

 زنی.کنایه میمونم چطور دونی بیکار نمیبهتر می

 

استکان را لبه پنجره گذاشت و سمت درنا آمد و 

 کنارش نشست. 

گذره و گی چی تو اون کله پوکت میوقتی به آدم نمی_

ری حقته.  بیشتر از اینم بدل آدم رو به هزار راه می

حقته. تو این سرما این طفل معصوم رو بردی کجا 

نا؟! چرا مامانم خبر نداره از کاروبارت؟ مگه بهت در

اش. چرا با خودت بلندش نگفته تو نگران ریحان نب

ی اشرفی کردی و بردی سرکار، وقتی از اخالق گندیده

 خبر داری.
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و چشمانش کرد چنان چراهایش را محکم ادا میآن

میزبان خشم بودند که درنا سکوت کرد. سولماز از 

فت شده با صدای آرامی که نوزاد را های چمیان دندان

 بیدار نکند ادامه داد. 

خوام فهمیدی؟! اصال جواب این همه چرا رو می_

 خودت به درک فکر این طفل معصوم هستی؟

 

انصافی بود آماج این جمالت تند قرار بگیرد. هرکس بی

کرد و او را بیرون دیگری بود یک به تو چه نثارش می

که هرکسی نبود. باید برایش  انداخت. اما سولمازمی

 داد.همه چیز را شرح می

 

ها و توجیهات درنا نه تنها آرام نشده با شنیدن حرف

 کشید.می بود بلکه بیشتر آتش در جانش شعله
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که شناسه دختر خوب! مگه تو اون محل کی تو رو می_

بخوان از سالمت و تمیزی اون آش مطمئن بشن و 

شی مثل امروز که از می بیان بخرن. گیرم که بفروشی

زنه بعدازظهر تا غروب تو اون سرما که سگ لرز می

 ارزه؟فت تا کاسه فروختی. میه

 

کرد هنوز سرما پاهایش را به بخاری چسباند حس می

 دهد. هایش جوالن میدر استخوان

گم ولش سخته و برای بار هزارم میهر کاری ا_

ان رو از خوام دیگه برای یه ثانیه هم شده ریحنمی

 خودم دور کنم. تو کارم نه نیار فقط برام دعا کن.

 

 دست او را میان انگشتانش گرفت و نرم نوازش کرد. 
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خدا مگه بهت نگفتم بیا بریم شهر سرکار قبلت. به_

قدری تو نجیب بودی و کاری، که االنشم برات سر اون

 گیر... شکنن. یه خونه میو دست می

 

ردن چای دیگری به دستش را کشید و برای خو

 انه رفت. آشپزخ

جا پر از خاطراتیه گفتم نه یعنی نه! چه شهر و چه اون_

 آدم برگشتن نیستم. اینی هم که بوی نا گرفتن. فعال

 شه. رم سرجمع پنج ساعتم نمیکه می

 

کتری و قوری را با خود به هال آورد و روی بخاری 

 گذاشت. 

م. دا خستهخدیگه دلخور نباش و تمومش کنیم. به_

 کلی کار دارم. 
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 ماما... _

 

 اش کشید و دراز شد. دستی به چشمان خسته

 ون... گم تو ناراحت اخودم بهش می_

 

نباش را زیرلب گفت و به خواب رفت. خستگی رس او 

 را کشیده بود.

 

 سه_و_بیست_پارت#
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چنان خواب به جانش خوش نشسته بود که دل کندن 

کرد تا . هرچه تالش میآمداز آن سخت به نظر می

کندن توانست. با جان هایش را عمیق باز کند نمیپلک

دید که با  همزمان با گشودن چشمانش، سولماز را

رفت و آرام الالیی کودک در آغوشش دور خانه راه می

هایش فرو افتاد کند. باز سایبان چشمبرایش زمزمه می

 ی همیشگی نسیمی خنک شد در میان پیچهمان جمله

 های روحش!و خم

 «چقدر خوب که سولماز رو دارم_»

 

چربید. گر نبود اما خستگی بر تعارفات میسوءاستفاده

هایش را از هم سوا حرف زدنی نیمه آرام پلک با صدای

بار تصویر پیش رویش چیزی نبود که بخواهد کرد. این

با فراغت بال چشم برهم گذارد. چشمانش به تندی 
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که خواب را مستانه به آغوش ینبسته شدند اما نه ا

دانست که آمدن ننه سمن چه بگیرد چشم بسته می

شد و بیشتر از ه میعلتی دارد. اول تا آخر باید محاکم

 این جایز نبود تن به خواب بسپارد. 

غلتی زد و چشمانش روبه دیوار باز شدند و مغزش به 

پردازش سخنی افتاد که این زن را قانع کند. غلت 

صادف شد با دیدن سمنی که یک من اخم در دیگرش م

 صورتش داشت. به ناچار لبخندی زد و نشست. 

  سالم ببخشید شما کی اومدین؟_

 

کرد. رو به سولماز دلش آشوب بود و حفظ ظاهر می

 کرد و گفت: 

 چرا بیدارم نکردی دختر! _
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ی زیاد نزدیک بود ت از گریهبیدارت نکرده؟ بچه_

کار تو تکونم نخوردی. داری چهاش پاره بشه و حنجره

 کنی با خودت درنا؟ می

 

حق بازخواستش را داشت. برای درشت شنیدن نباید 

اش نبودند اما از شد. درست بود که خانوادهناراحت می

دوران  ها دستش را گرفته بودند. تمامجایی به بعد آن

 اش را با خیالی راحت طی کرده بود. حاملگی

 بودم. ببخشید خیلی خسته _

 

ی زردی برداشته بود. زن نگاهی به سقف اتاق کرد. لکه

بام را با پارو یادش نبود به ایوب بگوید برف پشت

 هایش اضافه شد. ی دیگر به غصهبردارد. یک غصه
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داری.  منم جای تو بودم خسته بودم تو که جای خود_

هیچ به فکر خودت هستی. هنوز سی روز نشده که 

 زاییدی.

 

 ی حرف سمن پرید. ه زد به میانها تشری کسولماز ب

خودش به درک! ریحان چه گناهی کرده که این _

فهمم. آخه یه بچه شق مادرش شده رو من نمیکله

شه با خودت ببری بیرون اونم که کوچیک رو می

 بودی؟ قربونت برم اللی بگی کجا 

 

ی هر دو نفرشان تیغ زبانش کند شده بود زیر حمله

ای رقص بگوید. شادی در دلش لحظه دانست چهنمی

جا یل آش را بهتر همانو پایکوبی کرد که ظرف و وسا

پشت در، در آن راهروی یک در دو متری جا داد. چقدر 
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اش را به ممنون صاحب این خانه بود که ورودی خانه

 ها نباشد. ود که در تیررس ایوان و پلهای ساخته بگونه

 آش فروخته اونم تو شهر! _

 

ی خیاالتش را سمن با حرفش پنبه کرد. خواب تهرش

ذهنش را فلج کرده بود که به یادش نبود قبل از عالم 

رویا سمن در این خانه و اتاق حضور نداشت. سعی 

ی مبهوت سـولماز را، تالش کرد نادیده بگیرد چهره

 سرزنش نگاه سمن را نبیند. کرد می

 آش؟ آره درنا؟ _

 

هایش صورتش را تکنار گهواره نشست. با دس

 ها را پایین کشید. ای بعد کمی آنو ثانیهپوشاند 
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کنی؟ هیچ کاری عیب و کار میدرنا با خودت داری چه_

عار نیست اما تو با اون مدرکت و این بچه کوچیک 

ه ببینی کی بری تو سرما چشمت به دست مردم باش

 آد یه کاسه آش ازت بخره. می

 

که مجال برای ریختن  هایش بودندای بعد اشکلحظه

 کرد. زده نگاهش میردند و درنا حیرتپیدا ک

شد باعث بمیرم برات! بمیرم. کاش قلم پام خورد می_

 آش... 

 سولماز؟! _

 

از روی زمین بلند شد و کنارش رفت. سرش را در 

 آغوش گرفت. لبش روی موهای او نشست. 
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های من، خریی دیوونه! کلهخدا نکنه دختره_

 های من به تو ربطی نداره. عقلیبی

 

های رفیقی را پاک سرش را کمی فاصله داد و اشک

 رسید. شان به ده سال نمیکرد که هنوز عمر دوستی

پاشو خودتو جمع کن! به قول خودت کار عیب نیست. _

 این حرف رو فقط االن نزدی. 

 

نگاهی به سمن کرد و باز با عشق سـولماز را 

 نگریست. 

دونی کدوم روزی رو یلم خوب نبود میه روز که حا_

گم همین حرف رو به من گفتی یادته؟ مهم اینه من می

 نیست.  نجیب باشم و نون حالل دربیارم باقیش مهم
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های درنا را محکم گرفت و انگشتانش را محکم دست

 و گذرا بوسید. 

شی و خدا کافیه بری چند جا مصاحبه قبول میبه_

گناه رو و این بچه بی نیازی نیست این همه خودت

 اذیت کنی.

 

ها را به آرامی از چنگال انگشتان او رهانید و دست

ان شد و ایستاد. حرفی تا نوک زبانش آمد اما پشیم

راهش را سمت آشپزخانه کج کرد. آب حبوباتی، که 

صبح خیسانده بود تعویض کرد و کتری را روی اجاق 

 گذاشت. 

اال حاالها زمان زد. حها حرف میباید اساسی با آن

 ی جوش برسد.نقطهبرد تا آب به می
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بار کنار در ورودی، مرزی به جای اولش برگشت. این

را محلی برای نشستن اش میان هال و آشپزخانه

 انتخاب کرد. 

کنم. خیلی از خدا ممنونم که من نگرانیتون رو درک می_

ای کنارم ندارم، شما دو نفر تحت هیچ اگه خانواده

 پشت منو خالی نکردین.شرایطی 

 

 چهار_و_بیست_پارت#

 

 

دستی به دهانش کشید و آهی که شنیدنش به 

 های خودش نیز سوزناک بود. گوش
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خوام به شهر برگردم. منظورم هیچ عنوان نمیفعال به _

دونم شاید این جا باشه. نمیاینه که زندگیم اون

ای ریحان خوام لحظهبختکی که به جونم افتاده و نمی

کسی باشه که دچارش و از خودم جدا کنم به خاطر بیر

 شدم. 

 

ها چشمانش را به در چوبی آبی رنگ داد و حسرت

 کردند. پیش چشمانش خودنمایی می

کم از آب و گل دربیاد ببینم چه تصمیمی تا یه_

گیرم. اما یه فکرایی تو سرم دارم که باید برای می

این فصل شروعش یه مقدار پس انداز داشته باشم. 

 سرما و حاملگی دست و بالم رو بست. 
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گونه که تلخی نشسته در نگاهش تلخ خندید، همان

 عیان بود. 

 دم. به هر کاری می برای راحتی ریحانم تن_

 

سولماز چشمانش را بست و پرحرص بر او تاخت. 

ای پیش برای درنا گریه سر انگار او نبود که لحظه

 داد. می

زنم کهیر می ی وامونده رو نگی.هشه دیگه این جملمی_

 شنوم. وقتی از دهن تو می

 

کنایه خفته در کالمش چیزی نبود که درنا به آن پی 

نبرد. اما چه قیاسی داشت این دختر آن خریتی محض 

 بود و این عشقی تمام عیار! 
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 گفت و ایستاد. سمن را برای رفتن فراخواند. 

موندنمون چه بینی که مرغش یه پا داره. بریم! می_

 جوش خوردن. من رفتم.ای داره جز حرص و فایده

 ون تا چای دم کنم.بم_

خوام به حد کافی حرص خوردم دیگه کوفت می_

 کار!چه

 

منتظر نماند تا ببیند مادرش چه خواهد گفت و یا چه 

 خواهد کرد.

سمن رفتن دخترکش را که نظاره کرد کنار درنا رفت و 

 بازویش را به آرامی گرفت.
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قدر خاطرت براش عزیزه، دونی چهخودت که می_

 ما فقط نگران تو و ریحانیم. ازش ناراحت نشی!

 

به آرامی از کنارش گذشت و دستش دستگیره در را که 

 لمس کرد باز از سرشانه به درنا نگاه دوخت. 

کم هوا رو به گرمی اگه خاطر منم برات عزیزه تا یه_

ت از بابتش راحت ره ریحان رو بسپر به من. خیالمی

 کنم.باشه مثل تخم چشام ازش مراقبت می

 

 

ی در که از جفتش فاصله گرفت درنا هاج و واج به هلنگ

ی پیش رویش نگاه کرد. شرمندگی تفسیرش صحنه

های چگونه بود؟ خدا این زن را به تالفی تمام حسرت

 عمرش، از بهشت برایش نازل کرده بود. 
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 ننه سمن! _

 

ر نگاه و کالمش ن حیرت نشسته دنامش را با هما

دانست وقتی میجاری کرد. برای سمن عجیب نبود 

 این متعجب شدن برای چیست. 

 

با همان حال سرگردانی که به آن مبتال شده بود در را 

هایش را با پای برهنه روی ایوان سیمانی بست و قدم

 خانه برداشت. 

ما من بمیرم تا شما راحت بشین. تو این سرما آخه ش_

 چرا؟ 
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چشم چرخاند و قدردان سمن را تماشا کرد با مخلفاتی 

 چون شرمساری و خجل بودن!هم

دونم چطور خوابم برد وگرنه خود گردن شکستم نمی_

 خواستم بشورم دیگ و مالقه رو!

 

هایش را پوشید. این درنا کجا و آن درنا سمن کفش

 کجا! 

رو مگه تو گفتی بشورم خودم دلم خواست. بقیه آش _

 گذاشتم تو یخچال. 

 

ی ماندن تکان داد و تند حرف هایش را به نشانهدست

 زد که مبادا سمن برود. می
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بذارید بیارم شما ببرین. سولماز برای من زحمت آش _

دوغ رو کشیده. آقا ایوب دوست داره. کمی از آش رو 

 هم به مش حجت دادم. 

 

ی خواست دل درنا را بشکند. مخالفتی نکرد برانمی

 بردن مابقی آش او. 

 

سمن که رفت از روی ایوان حیاط از برف مانده را 

نگاهی کرد. امتداد داد آن نگاه را سمت آسمان، زبانش 

 نه به حمد باز شد و نه به شکوایه!

داد هایش رسید نشان میاصواتی که از خانه به گوش

 وقت غذاخوردن نوزادش رسیده است. 

 سراغ ریحان رفت.زیر کتری را خاموش کرد و به 
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دخترکش را در آغوش که گرفت غم عالم بر دلش 

شان در تمام مغزش طنین افکند. دردی کسیبارید. بی

تازه نبود، سن و سالش کهنه بود و قدیمی اما از بس 

کرد هنوز بوی هر روز آن را به مغزش یادآوری می

 داد.تازگی می

 

 

. به قول قوطی رانی را باال گرفت و کمی از آن را خورد

توانست بگوید جگرش حال آمده است. حاال میها بچه

آفتاب سوزان خرداد و شره عرق بر کمرش اعصابی 

برایش نگذاشته بود. از آن بدتر دیرآمدن سولماز بود. 

تمام محتویاتش را سر کشید و قوطی را از حرص زیاد 

که دوست در میان دستانش مچاله کرد. ضمن این

ماز را طی کوچک گردن سولداشت به جای این قو
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داد. با صدای دومان نگاهش باال آمد. تا فشار می

خواست لب باز کند و کلماتی را که برای از خجالت 

ی مغزش ذخیره کرده بود، تا ها در حافظهآن درآمدن

نثارشان کند، با دیدن پسر کنار دست دومان؛ همه دود 

و از کرد شدند و  الل شد. او را با دقت مالحظه می

هایی که الیق سولماز بود را شماتتخاطرش تمام 

فراموش کرد. در نگاهش یک پسر خواستنی تعبیر 

قدر به او زل زده است که شد. به خود که آمد دید آن

نگرد. برای جلوگیری از ضایع پسر با لبخندی او را می

 ور شد.نشدنش به دومان با قدرت کلماتش حمله

ت وساعته عالف حضرامعلوم هست کجایین شما؟ د_

 شدم. 
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رو گرداند اما چیزی در پس مغزش هی پررنگ و 

دانست. کرد را نمیشد. چرا به او فکر میتر میپررنگ

شد. آن یک نگاه که باعث دل بردن و دل باختن نمی

 هم برای اویی که پسر جماعت را قبول نداشت.

 

 پنج_و_بیست_پارت#

 

 

دو دستش بند  سولماز در تیررس نگاهش قرار گرفت.

اش بود و پاهایش را شل و وارفته روی پشتیهکول

اش زد و او را به کشاند. دستش را به زیر چانهزمین می

ای دقت ورانداز کرد. دومان به حرف آمد و لحظه

 چشمانش از صحنه مقابل جاخالی دادند. 

 حق با توئه! یه کاری پیش اومد این شد طول کشید._
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نا بود که تش را شکاند و درپسرجوان انحصار سکو

 شدند. هایش میزبان صدایی جدید میگوش

تقصیرن و ترکش البته که دومان و خانم سولماز بی_

های شما باید به من بخوره و باید بگم که حرف

 متأسفم خانم درنا! 

 

آهنگ کالمش خوب بود اما چیزی از حرص او کم 

که کر اینکرد. کمی به او نظر کرد و در انتها با فنمی

هایش باید سولماز را درست و حسابی با حرف

 مستفیض کند رو گرداند.

دانست  سه نفرشان نشستند و اما پسری که نمی

نامش چیست سمت پیشخوان بوفه رفت. رفتنش را 

 غنیمت شمرد و انگشتش را رو به آن دو نفر تکان داد. 
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هیچ معلوم هست کدوم گوری رفتین؟ تو این ظل _

ین بفهمین. نیست شدین بعدم تونشدم میگرما ذوب 

 با یکی انترتر از خودتون برگشتین.

 

سولماز با حرف آخر درنا خندید و با حالتی خاص 

 حرفش را زد.

 خوره آخه؟نگو گناه داره، کجاش به میمون می_

 

 حرف سولماز پادزهر عصبانیتش شد و لبخند زد.

 آد خودتونم قبول دارین که انترین.خوشم می_

 

 ی خوبیه. راستش...ترم باالیی ماست. بچهاین کامیه _
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 عجوالنه مثل چاقو عمل کرد و حرف دومان را برید.

بابا یه مدته پیله کرده که من از این رفیقت خوشم _

آد و بهش بگو اجازه بده باهاش حرف بزنم. هرچی می

من و دومان پیچوندیم فایده نداشت. امروزم قسم و 

که بهت بگیم و ون اینگرفتیم بد که تصمیمآیه تا این

 رم کنی با کامران...

 

ها را از سولماز بشنود. او شد این حرفباورش نمی

دیگر چرا؟ او که همین چند وقت پیش دردش را 

 فهمیده بود. دستش را باال گرفت و صدایش لرزید. 

 ادامه نده! دیگه هیچی نگو. تو دیگه چرا؟_
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پر از ن با سینی صندلی را که عقب فرستاد کامرا

ها رسید. چشمان متعجب او و مخلفات کنار صندلی

نگاه دومانی که از قضایا خبر نداشت را مهم ندانست. 

اش را برداشت و سمت خروجی دانشگاه راه پشتیکوله

زد. پسرک در همین نگاه اول به افتاد. قلبش نامنظم می

دلش نشسته بود اما او آدم دلبستن نبود. ناسزاهایی 

ی جلویی کرد که روی پلهسولماز می صیب خودش ون

کفشی سد راهش شد. چشم برداشت تا تمام دق و 

دلی خود را روی این مزاحم بریزد که نگاهش با دیدن 

او مات ماند. چگونه به او رسیده بود و سد راهش شد 

 که نفهمیده بود.
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پاهایش را کج کرد تا مسیرش را در جایی دیگر  ادامه 

یز تغییر جهت داد. این پا و آن زمان او ندهد که هم

 پاهایش که جواب نداد اخمی بزرگتر به صورت نشاند. 

 خوام رد شم. کنین؟ برید کنار میجوری میچرا این_

 

هم چسباند و کامران دو انگشت شست و اشاره را به

 زمان چشمانش را کمی تنگ کرد. هم

گیرم دیگه اگه اجازه بدین من چند دقیقه وقتتون رو ب_

 شم. مزاحمتون نمی

 

تونیم داشته باشیم من و شما چه حرف مشترکی می_

 جناب؟ 
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ی گرمای موجود باید کالفگی را نیز حاال به عالوه

هایش را در ذهنش پس گرفت کرد. حرفتحمل می

اصال پسر خواستنی نبود. چشمانش راه را بر هر 

کار پس  ترینبستند اما عاقالنهمخالفتی برای درنا می

 زدنش بود. 

دستی به پشت گردنش کشید و اطراف را نگاه کرد. از 

نا به خود گرفته بود و نحوه گارد دفاعی که در

شد تا دانشجوهایی که ایستادنشان روی پله، باعث می

 ها را ورانداز کنند. شدند با نگاه، آنرد می

جا صورت خوشی داشته باشه. اگه فکر نکنم این_

ن چند جمله خدمتتون بگم بعد ببینم به اجازه بدین م

 ا نه؟ موافقین؟رسیم یحرف مشترک می
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کرد. جای دخترک بود با سر قبول می هر کس دیگری

به ظاهر که رفتار، متانت، آهنگ کالمش و در نهایت 

آمد. مضحک بود که اش دلربا به نظر میتیپ و چهره

بایی درنا مخالفت کند، ولی با یک درخواست و بنا به زی

 شد با هر کسی دمخور شود. که نمی

ای دم. وقتمم خیلی باارزشه که بخوام براجازه نمی_

زنی شما خالیش کنم. حاالم برید کنار تا حراست رو مخ

 خبر نکردم. 

 

ی اوست فهمید که چطور شیفتهاز نگاه خاص پسر می

و از حراست ابایی ندارد. حرفی بود که در دهانش 

و مبهوت رها کرد. همین مانده بود با چرخید. او را گیج 

 پسری در جایی میتینگ برگزار کند.
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ها فاصله نگرفته بود که طنین پله هنوز چند قدم از

نامش در فضا توسط همان پسر پیچید. لعنتی زیرلب 

اش او را دعوت کرده اجازهنثار او و سولماز کرد که بی

 دانست ریشه آن دربود. با عصبانتی که دقیق نمی

 کجاست ایستاد.

که میلش به کسی ی کوچک بود. اینمنتظر یک جرقه 

 داد. و را بپذیرد آزارش میتوانست اباشد اما نمی

های منو نشنیده ول شه حرفکه نمیخانم واحد این_

 کنی و بری. 

 

اختیار تکان خوردند. چرا حالت حرف ابروهایش بی

 زدنش رنگی از خودمانی شدن گرفت؟

 صمیمیت یهویی پیدا شده را! نیاورد این به روی خود 

 آلود او را نگریست.برگشت و با صورتی اخم
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 اگه من نخوام بشنوم باید کی رو ببینم.خب _

 

 شش_و_بیست_پارت#

 

شان ی ختم بحثاش را هشدارگونه به نشانهانگشت

 تکان داد. 

گم دیگه دور و بر من برای آخرین بار بهتون می_

آد و نه کارهای مزخرف خوشم مینپلکین. نه از این 

 وقتش رو دارم. 

 

انعکاس آن  پشت کرد اما صدای او را شنید. صدایی که

 پیچید. در مغزش می تا خود خانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنم. اگه من من به خودم ایمان دارم و تالشم رو می_

 شی درنای کامران! منم تو می

 

لرزید. شد و قلب و دلش میدرنای کامران اکو می

اشک از چشمانش سرید و تا ایستگاه ای قطره

 النگاه همین جمله بود.اتوبوس و خانه ذهنش جو

 

 

ی پوشک ریحان انداخت چیزی به نگاهی به بسته

کرد تا تمام شدنش نمانده بود. باید بیشتر تالش می

انداز نیازهای خودشان را نیز تأمین کند. عالوه بر پس

ه گذاشت. ریحان را خوب که بویید و بوسید در گهوار

اش کم حتی آن دو سه ساعت خوابیدن نیز از خستگی

و از کمد پالستیک را بیرون نکرده بود. به اتاق رفت 
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ماند. کشید. این گزینه نیز باید از سولماز پنهان می

های های رنگارنگ را بیرون کشید. نگاهی به لیفکالف

ها کرد. پانزده بافته شده انداخت. شروع به شمردن آن

گذاشت و می بافته بود. در ذهنش هر دانه را قیمتلیف 

ود فکر کرد گاهی از کرد. با خبقیه را در آن ضرب می

کوچکترین اتفاق اطراف نباید غافل شد مانند همین رج 

شد. وقتی که به رج بافتنی که انتهای آن یک لیف می

بافت این فکر در ذهنش هایش میسمن برای بچه

بگیرد و این هم راه دیگری برای  رشد کرد که او نیز یاد

اش بدست آوردن درآمدش باشد. نخ را دور انگشت

ی گفت. هنوز نیمی را نبافته بود که اللّهید و بسمپیچ

صدای در، دستانش را شل کرد. تاکنون سابقه نداشت 

کسی در این وقت شب در خانه را به صدا دربیاورد، 

درآمد. نخ  ترسید. کمی مکث کرد که باز در به صدامی

و قالب را روی زمین گذاشت و ایستاد. مانتویی به تن 
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ی سرش انداخت. ریحان خواب بود کرد و شالی نیز رو

ای به فراغت او از سودای جهان رشک برد. و لحظه

 جا ایستاد. روی ایوان که رسید همان

 کیه؟ _

 

داد. اکثر اوقات در طول روز هم همین کار را انجام می

کردند که شب به در خانه او سعی میغالب اهالی 

زد به او زنگ می نروند. سمن اگر کارش داشت قبلش

 تا خیالش را بابت آدم پشت در راحت کند. 

 بیا باز کن دخترم ایوبم! _

 

ی پیش که نفس راحتی ناخودآگاه کشید برخالف لحظه

شدند سمت در ایش به زور به دنبالش کشیده میپاه

 پرواز کرد. 
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د ایوب را با کالهی بر سر و اورکت ا که کشیچفت در ر

امریکایی به تن دید. لبخند گشادش دست خودش 

 نبود. 

 سالم عمو ایوب بفرمایید تو! _

 

در را کمی باز نگه داشت که برای وارد شدن معذب 

تر از آن بود که محترمنباشد اما ایوب مرد دنیادیده و 

. کم از ی درنا آن هم در این وقت شب شودوارد خانه

پچ راجع به دخترک نشنیده بود ها و اهالی پچهمسایه

باره از آید؟ چرا یکا کسی به سراغش نمیکه چر

که درنا خواست با اینروستا سر درآورده است؟ نمی

مثل دخترش بود حرف و حدیثی برایش به وجود 

 . بیاورد
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خوام برم منتها سولماز اصرار کرد که نه دخترم می_

 یه امانتی داد دستم برسونم بهت. االن بیام. 

 

امانتی؟ امانتی نداشت. زبان به دهان گرفت و از ایوب 

 تشکر کرد. 

ای بود که سولماز تو دستتون درد نکنه. حاال چه عجله_

 این شب و سرما شما رو زحمت بده. 

 

ترجان! به گوشیت زنگ زد اما زحمت کجا بود دخ_

 دم ترسیدی؟ خاموش بود این شد که اطالع نداده اوم

 

 خجول لبخندی زد و دستی به شالش کشید. 

 ترسم. دروغ چرا آره. هنوز می_
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اش ی زیرلب گفت. و دستی به سبیلال اِلهَ اال اللّه

 کشید. 

جوری کنی بیا پیش ما زندگی کن. اینخب چرا لج می_

و ما هم راحته. به خدا اگه فرقی بین تو و  خیال سمن

 جان! سولماز برام باشه بابا

 

چشم درشت کرد و با لحنی آرام شروع به توضیح 

 دادن کرد. 

این، چه حرفیه عمو ایوب. خدا شماها رو برام نگه _

ترم، کم به شماها جوری راحتداره. من خودم این

 مکافات ندادم. 
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ایوب چشمش به مانتوی نازک او رسید و خود را 

تر شماتت کرد که با لباس گرمی که به تن دارد این دخ

 را در سرما یک لنگه پا نگه داشته است. 

 

وی جلوی درگذاشته بود برداشت کارتن را که روی سک

 و به سمت درنا گرفت. 

بگیر دخترم اینم امانتی سولماز. برو تو که مریض _

 نشی دخترتم تنهاست. 

 

در را گرفت و خداحافظی گفت و آن را بست. نماند تا 

ندگی و تشکر را از او دختر بیشتر در سرما بماند یا شرم

 ببیند یا بشنود. 

کرد چیزی هرچه فکر میحجم کارتن سنگین بود و 

دست سولماز یا کسی نداشت. به سمت خانه پاتند 
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کرد تا زودتر به این کنجکاوی تنیده در جانش خاتمه 

 دهد. 

همین که در ورودی را بست از گرمای خانه غرق در 

ن دربیاورد چسب که مانتو را از تلذت شد. بدون این

روی کارتن را کشید. در آن که باز شد اشک از 

انش غلتید. کناری نشست و از خوشحالی بودن چشم

او و از خجالت و سربار بودنش گریست. لطفش را 

توانست جبران کند. لطف او که مفرد نبود وقت نمیهیچ

 هایش!گفت لطفباید می

 

 هفت_و_بیست_پارت#
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داد رفیقش حواس ان میی پوشک نشاین ده بسته

را دارد. ست و آمار همه وسایلش تر از هر چیزیجمع

کمی بعد که آرام شد، حرف ایوب را در مورد گوشی به 

خاطر آورد. سمت جا رختی رفت و دست در جیب 

پالتویی که عصر به تن داشت، کرد. با گوشی خاموش 

مواجه شد. شارژرش را از روی طاقچه برداشت. تمام 

 ها! شمار آنهای بیی لطفه پر بود از نشانهاین خان

بافتی که سمن وقتی مثل همین فرش دست

هایش را برای گرفتن دید به عنوان امانت مخالفت

دستش داد. مانند دو تا چراغ شاه عباسی که سولماز 

 برای دو طاقچه کوچک هال برایش خرید.

 

 ها زیاد بودند و زبان او قاصر! های آنمهربانی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

از شب به بافتن مشغول بود و افکار مزاحم اسی تا پ

 کردند.مغزش وزوز می مانند مگسی سمج در

 

اه درنا! بابا این دهن ما رو سرویس کرد خب دو کلمه _

باهاش حرف بزن شاید ازش خوشت اومد. خوشتم 

 کنه.نیومد که زورت نمی

 

اش رد کرد و پشت گوشش خودکار را از زیر مقنعه

 ن نوکش مشخص بود.چناگذاشت اما هم

 خب اگه برام مهم بود و خوشم ازش میومد باهاش_

 زدم.حرف می
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سولماز صندلی را کنار صندلی او گذاشت و اطراف را 

 نگاه کرد و به حالت آرامی در گوش او حرف زد.

خوای از واقعیت فرار کنی؟ مگه کار خالف تا کی می_

کشی؟ درنا عرف و شرع انجام دادی که خجالت می

ند سال بیشتر نمونده که سی سالت بشه آخه تا کی؟ چ

خوای بتمرگی برای دکترا ارشدم مینکنه بعد از 

 بخونی؟

 

 خندید، اما دلش تجمع تمام تلخندهای دنیا بود.می

چه اشکالی داره دختر؟ مگه همه باید با یکی بریزن _

های غرورم رو شکستهرو هم! دوست ندارم خرده

 تونی بفهمی؟بردارم می
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 صاف نشست و به صندلی تکیه داد.

 حاال هر کسی.. من که منظورم به این نبود_

 منم کلی گفتم سولماز، حاالم ولش کن._

 

 

دو روز خبری از کامران نبود. مغزش بود با دلش که 

اش را دوست نداشت های فرستاده شدهفرکانس

که کرد. اینکه هر لحظه وجود او را یادآوری میاین

 خواهد.ی خاکی او را مین کرهکسی در ای

تر تقریبا آشنا سد از بوفه که بیرون آمدند، دو دخ

ها را بارها دیده بودند اما راهشان شدند. قیافه آن

 نامشان را نمی دانستند!

 سالم خانم واحد؟!_
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 نگاهی به سولماز کرد و هر دو گیج بودند.

 بفرمایید امرتون!_

 

های مجتمع لهدختر سمت راستی نگاهی به باالی پ

مت ل از تکرار هر نگاهی به آن سانداخت و به آنی قب

 لبش را تر کرد و حرف زد.

 راستش ما از طرف کامران اومدیم._

 

 با شنیدن نام آن دیوانه زیرلب احمقی نثارش کرد.

 چیزی گفتین؟_

 

 هایش از حرص دچار سایش شده بودند.دندان
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ا آبروی نه ولی به اون آقای نامحترم بگین کمتر ب_

ودشون زدم نیازی مردم بازی کنن. من حرفام رو به خ

 پیغوم و پسغوم نیست.به 

 

دست سولماز را کشید و تمام حرصش را در 

 های پیچیده به دست او ریخت.انگشت

 خونست.بریم! دانشگاه که نیست دیوونه_

 

اعصابش از این رفتار کامران که هر بار کسی قاصدش 

زد از ادامه گاهی به سرش می هم ریخته بود.شد بهمی

دیگر قیافه نحس او را درس خواندنش انصراف دهد و 

نبیند. چیزی در دلش تکان خورد. نحس نبود دلفریب 

 بود.
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زد و روزهای بعد و بعدترش کامران به هر کسی رو می

فرستاد. از دستش هربار کسی را برای وساطت می

 عاجز شده بود. 

 

ن و روحش دست خودش نبود روزها، ذهبا یادآوری آن

داد. کاش در همان ای واکنش نشان میو با هر خاطره

رفت. با ماند و به روزهای بعد از آن نمیروزها می

افتادند به بافتن دو لیف قناعت چشمانی که روی هم می

 کرد و تنش را به خواب سپرد. 

 

اش با صدای خروس حیدرعلی، همسایه آن سوی خانه

شد. نگاهی به ساعت گوشی کرد. تمام از خواب بیدار 

ت تا دل بکند از عالم رویا کار گرفاش را بهسعی

نتوانست و باز با او رهسپار شد. آفتاب باال آمده بود که 
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چشمانش باز شدند.  در همان رختخواب رو به ریحان 

هایی که در غلتید و سرش را نوازش کرد. چه حسرت

با خود به گور دل داشت. چه آرزوهای کوچکی را که 

که برای یک زائویی به سن و سال او بود  بُرد. زنمی

لقمه نان حالل به در و دیوار بکوبد. باید در ذهنش 

شد که او مانند دیگر زنان نیست. او شبیه تفهیم می

اقلیتی از زنان کشور بود نه اکثریتی که در ناز زندگی 

کردند. ریحان را که تر و خشک کرد دل داد به می

 اش!کارهای خانه

 

ر خود لرزید، اما ایوان را جارو زد. از سرمای اول صبح ب

نظافت بر هر چیزی برایش ارجحیت داشت. برای 

پختن حبوبات و صبحانه راهی آشپزخانه شد. باید 

کرد و وقت رفتن به مش ها را بسته بندی میلیف
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ی همیشگی ببرد. هر داد تا برایش به مغازهحجت می

وبات را جداگانه روی اجاق گذاشت. سبزی کدام از حب

های سمن را ل بیرون آورد. حرفرا از جایخی یخچا

 کاری غلط است یا درست! دانست چهمرور کرد. نمی

 برد.سپارد یا با خود میریحان را به او می

دو هفته را با مشقت سپری کرد. روزهایی که هوا سوز 

ما روزهای بُرد، اکمتری داشت ریحان را با خودش می

 داد. حاال کمی کارشدیگر او را به دست سمن می

ی آشش در آن منطقه زبانزد رونق گرفته بود و مزه

 گشت.شده بود، با دیگ خالی به خانه باز می

 

 هفت_و_بیست_پارت_ادامه#

 

 به آمدن فصل بهار زمان زیادی نمانده بود.
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ی دیگری را به درنا فکر کرد که به جای آش، حرفه 

 گیرد، چیزی مثل سبزه گرفتن و سمنو پختن!  کار

 

چنان که زد همدی به صورتش میهوا سیلی سر

کرد. دیگ های دستش را فلج میسرمای آب عصب

توانست در سینک آشپزخانه بشورد و آن بزرگ را نمی

را در همان حیاط کف زد و زیر شیر آب گرفت. بارها 

زخانه کرد وقتی سینک آشپسولماز او را سرزنش می

کوچک است دیگ را در حمام بشورد. اما دلش 

 جا تطهیر کند.ظرف جماعت را آن کشیدنمی

یک چشمش به خانه بود و یک چشمش به شستن 

که فرزندش تنها مانده بود عذاب وجدان دیگ، از این

داشت. از شستن که فارغ شد کمرش خشک شده بود 

ایوان ی روی هایش را با پارچهو به زور ایستاد. دست
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خشک کرد و به درون خانه رفت. یک استکان چای 

خودش ریخت تا خستگی از تن به در کند که برای 

خیال خوردن یک دخترکش نوای گریه سر داد و بی

چای داغ بعد از آن همه سرمای نشسته به جانش شد. 

خورد. رنگش به شد و پیچ میاما ریحان آرام نمی

گرفت. ارش نمیکرد قررفت و هرکاری میقرمزی می

داد و یهایش را به آرامی ماساژ مبا دست بین کتف

شد. دور های او مچاله میقراریها و بیدلش از گریه

چنان که سرش از خستگی زیاد گیج زد هماتاق را می

داد نه آغوش پر رفت. نه الالیی خواندن جواب میمی

 از مهرش.

ل یارش ناچار شد از سمن راهکاری بگیرد. بخت و اقبا

ایوب در ده نبود که سمن آن شب به مهمانی خواهر 

جاور رفته بودند. هرچه اصرار به برگشت کرده بود، م

درنا قبول نکرد. در انتها سمن سفارش کرد که به او 
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دانست چه سری در این پیشنهاد قند داغ بدهد. نمی

نهفته بود که ساعتی بعد دخترکش دیگر میلی به گریه 

توانست خسته بود و ناتوان که نمیقدر نداشت. آن

ن جا کنار ریحان دراز کشید اش را پهن کند هماتشک

 تا دمی بیاساید.

 

 هشت_و_بیست_پارت#

 

هر دو دوشادوش یکدیگر وارد آپارتمان شدند. حمید،  

روز پرکاری داشت و ترجیح داد بدون حضور او 

آپارتمان را بازدید کنند. کامران از خوشحالی در پوست 

ی دیدن خانه با گنجید. دوست داشت لحظهد نمیخو

اش را به خوبی در دلبرش تنها باشد و خوشحالی

 خاطرش ثبت کند.
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شدند کناری ایستاد. ذوق و شوق  که واردهمین

دید که دور ارزید. میاش به تمام دنیا میعزیزکرده

گذارد و جیغ ها را روی لبش میچرخد و دستخود می

توانست خوددار باشد با یگر نمیکشد. دای میخفه

اش بیاید. زن به دست اشاره زد که به آغوش باز شده

ت دعوتش توانسحریم امنش دعوت شده بود، مگر می

را رد کند. کنارش که آمد کامران او را چرخاند و از 

ی او اش را روی شانهپشت در آغوشش گرفت. چانه

 گذاشت. 

 پسندیدی نفسم؟ _

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ش را به اشتراک ورد و با لذت نظرخواست تکان بخمی

بگذارد که کامران مانع شد. شال را با دندان گرفت و با 

 خت. یک تکان از سر به دور گردنش اندا

های دل زن دچار لرزش شد. از عشق او و ابراز کردن

 ی کوتاه! شد ولو به قدر یک بوسهمتفاوتش سیراب می

 شه همین روخیلی قشنگه کامی خیلی! یعنی می_

 بگیریم؟

 

دانست تنها منتظر تأیید اوست که تا بگیرند؟ مگر نمی

لحظاتی دیگر قولنامه را بنویسد. یادش آمد که این 

 ماجرا را به سمع محبوبش نرسانده است.  قسمت از

 تو جون بخواه! اگه دلت پیششه حله!_
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تر در آغوش خود فشارش داد و گوشش را محکم

با او تنها آمده بود  بوسید. لعنتی نصیب خودش کرد که

توانست خوددار باشد. حالش دست و این چنین نمی

که او را داشت اما حد و مرزی نبود. از این خودش

شد. چه معنی یش تعریف شده بود گاهی دلخور میبرا

داشت برای حاللش ماده و تبصره قرار داده بودند البته 

ها بود. چشمش ترسیده که دخترک نیز موافق تمام آن

 ود دیگر! ب

دانست ترسش برای چیست. شنیده بود که می

خواهرش در دوران عقد حامله شده و پدرش آن را 

هایش حرف زده ز ترسننگ دانسته است. دخترک ا

که اگر در این دوران حامله شود طرد خواهد بود. از این

 شد. 
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توانست او را شد وقتی نمیکامران حالش خراب می

وشی ساده منجر به اتفاقی آغقانع کند که یک هم

ا جلب توانست اعتمادش رکه نمینخواهد شد. از این

باید  رنجید.کند تا بیشتر احساساتش را بروز دهد می

 داد به این دوران عقد مسخره! پایان می

های از ته دل او و شادی ته دلش به همین خنده

 کالمش خوش بود.

بخش احساسات جوالن صدای زنگ تلفن نجات

وبش ای دیگر سهم محباش شد. حمید بود. بوسهتهیاف

 شد و از او فاصله گرفت. 

 حمیده. من جواب بدم. _

 

از باال خیابان چقدر  سمت پنجره بزرگ هال رفت.

 کوچک بود. 
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 ای بر خرمگس معرکه لعنت! _

 

های او ی بلند حمید در گوشی و گوشصدای خنده

 پیچید. 

جا خوره. اونمیبابا خونه لخت و عور به چه دردت _

 مرتیکه؟!  جای عشق و عاشقیه

 

گفت محض رضای خدا این خانه موکت شده راست می

 هم نبود. 

  شر نگو. چی شده؟!_

 

 شنید. صدای حرف زدنش را با کسی می

 کامران گوشت با منه! _
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خندید. یک خنده که منبع انرژی آن در آشپزخانه 

 ها بود. مشغول وارسی کابینت

گی گوشت با منه. بعد به من میزنی رف میتو داری ح_

 خدایی گیجی داداش! 

حاال هرچی، ببندد تا یادم نرفته حرفم رو بزنم. ببین _

جاست اگه خونه رو خانمت این یارو تجلی این

 پسندیده بیا تا تنور داغه قولنامه رو بنویسم. 

 

 ها را چکنگاهی به او کرد که برای بار دوم اتاق خواب

 او خرسند بود. ز خوشحالی کرد. امی

تونی پایین بگیریا آم. تا میبنویس بابا منم االن می_

 کنم. جبران می
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دی، این یک. خودت رو مشتاق اومدی آشنایی نمی_

دی، دو. یه چیز دیگه خواستم بگم چی نشون نمی

 بود...

 

 ای چیزی نگفت تا حمید حرفش را بزند. لحظه

 ود بیا! دیگه فقط زکه. هیچی  ای بابا یادم رفت_

 

ی لبش را خاراند و باز به خیابان چشم دوخت. گوشه

 ای فکرش به خرید پرده نیز رفت.لحظه

 آم.دمت گرم! حله االن می_
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تلفن در شرف قطع شدن، با صدای حمید، باز به حالت 

 قبل برگشت.

 الو کامی هنوز پشت خطی؟!_

 آره بگو یادت اومد؟_

م گه؟ یه وام مشتی براجبران خواستی کنی دیآها _

 جور کن جون تو لنگم، همین.

 

اش کرد و تلفن را پایان داد. گوشی را در ناکسی حواله

جیب پشت شلوار جینش گذاشت و سراغ همسرش 

 رفت. 

 

همان دم خانم را چنان بلند خواند که صدایش در 

ا تر او را فری خالی انعکاس یافت. سعی کرد آرامخانه
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و با حالت خاصی ها بود ی اتاق خواببخواند. کنار ورود

کرد. کامران را که دید لب به دندان ها را نگاه میآن

 تر به رخ کشید. برد و چشمانش را تنگ

اومم! کامی من نظرم رو این اتاقه برای خودمون تو _

 گی؟ چی می

 

ی او پیچید و با لبخند جلوتر رفت. دستش را دور شانه

 داد. با لحنی پرحرارت جوابش را 

هرجا این آغوش و آرامش برای من باشه من نظرم _

 جاست. اون

 

اش چنین کامران شیفتهشناخت وقتی اینسر از پا نمی

 بود. بازوی مردش را به مِهر بوسید. 
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 عاشقتم کامران!_

 

 نه_و_بیست_پارت#

 

 می بیشتر او را به انحصار بازوانش درآورد. ک

ختن! ببینم کاری باز که بدجا شروع کردی به زبون ری_

 ی خالی... نهکنی وسط این خومی

 

 صدای اعتراض او را که شنید بلند خندید. 

شوخی کردم نفس! مگه ارزش زنم در این حده. تو _

 باید الی پر قو باشی. 

 

 از او فاصله گرفت. 
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ید زنگ زد که اگه خونه باب میلتون بود زود ببین حم_

نخوابیده، حاالم بریم بنگاه برای معامله تا باد طرف 

آرمت برای دیدن و مابقی بریم که بعدا سر فرصت می

 ! چیزها. بریم؟

 

هایی پاسخ بریم او را با یک تبسم نرم و ملیح و قدم

که به سمت در برداشت، داد. تا کامران در را قفل کرد 

هایی که در کنار او به جانش ریخته شد، حساز 

تر ه خوبمسرور بود. چه خوب که نفس او بود و چ

 آرامش جانش لقب گرفت. 

 

 

شد که مش حجت مهربان، برایش یک چند روزی می

ی انباری گاری از دوستش که بالاستفاده در گوشه
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تر شده خورد؛ آورده بود. حاال کارش راحتخاک می

نبود برای یک کاسه آش خم شود. بود. دیگر الزم 

گذاشت. وسایلش را نیز در همان قسمت زیر گاری می

فروشش به لطف خدا زیاد شده بود. چون به این 

به « ریزدنمی تا خدا نخواهد برگی ازدرخت»ی جمله

جا که خدا حواسش به او شدت اعتقاد داشت. از آن

التحریری یک خانم ی لوازمی مغازهبود، فروشنده

گذاشت. البته به سن بود و ریحان را پیش او میم

داد. حاال ام میدرخواست همان زن، این کار را انج

خیالش بابت طفلش راحت بود. زحمتی برای کسی 

ای از آن مغازه که انصافا اگر از نداشت. سبد او گوشه

گذشت بهترین جای ممکن بود قرار داشت. حق نمی

و باقی روز را به  دادوقت شیرخوردن، او را شیر می

شد به پیشنهاد گذراند. ده روزی میفروختن آش می

فروخت. کسی فکر یانش لبو نیز مییکی از مشتر
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که از  باشد کرد زنی مانند او یک دخترتحصیل کردهنمی

ستم زمانه به این کار روی آورده است. صورتش را با 

پوشاند. روسری بعد از چند روز اول کارش، می

ها به آالیش دلکه با این چشم و ابروی بی دانستنمی

ی بود که در ااسارت برده است. عاشقی تنها گزینه

ی مغزش کاربرد نداشت. تمام فکر و میان هجمه

ی او بود وگرنه که و آتیه اش برای ریحاندلواپسی

 ای نداشت.خودش دیگر آینده

اش بود. سالی مشتری همیشگیپوش میانمردخوش

ای شد به هر بهانهاش پیدا میو کلههروقت که سر 

قائل بود. ماند. درنا برایش احترام زیادی لحظاتی می

تر کرد و شیفتهمرد این بار فرای روزهای قبل رفتار می

ریست. درنا در حال و هوای رسیدگی به نگدرنا را می

مشتریانش بود و حواسش به او نبود. کمی بعد که سر 

 و با غرور ایستاد. دخترک خلوت شد جلوتر رفت 
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 چند کالم حرف دارم. _

 

صحبت با او همچه صنمی با این مرد داشت که بخواهد 

 ب زیاد لنگه به لنگه شدند.شود. ابروهایش از تعج

 آش بد بود یا..._

 

 با دستش به ظرف لبوها اشاره زد.

 یا لبو؟_

 

کدوم! اگه سوال نپرسی و اجازه بدی من حرفم هیچ_

 شی.متوجه میرو بزنم 
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سن و سال مرد خیالش را راحت کرد که بدون ترس و  

ند. هرچند که امر نهفته در هایش بنشیواهمه پای حرف

 کالمش، به مذاقش خوش نیامد.

 بفرمایید._

 

این بفرمایید گفتن زیر لوای دلهره بود. حس بدی 

داشت. از طرفی زیاد ماندن مرد، صورت خوشی 

 افتاد.ه داشت جا مینداشت. تازه در این منطق

خوای تو این سرما با یه بچه کوچیک دست تنها می_

 گه چقدر برات درآمد داره؟بمونی آش بفروشی م

 

 تا نوک زبانش آمد اما آن را گاز گرفت. « به تو چه»یک 

 طور که من شنیدم شوهرت مرده، درسته؟ این_
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کرد. حتی زحمت جواب دادن را به ساکت نگاهش می

این مرد به حریم خصوصی زندگی  خود نداد.

 اش ورود کرده بود و خوشایند نبود.شخصی

اون مرد راننده ییدش کنی چون از خب الزم نیست تأ_

 هم پرسیدم. 

 

خدای منی در دل گفت. همین مانده بود آبروی بغل 

اش پیش مش حجت و آن آبادی نخ نما شود. تا گرفته

د که پی به لب باز کرد که اعتراض کند مرد داناتر بو

 نیت او برد. 

 قرار بود من حرف بزنم. چقدر عجولی تو! _
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د. سردی می اطراف را نگاه کردرنا با خجالت زیرچش

 دارها را در مغازه چپانده بود.  هوا تمام مغازه

 دونی؟ چشات خیلی قشنگن می_

 

ای در بدنش افتاد. لرزی که سعی کرد از دید رعشه

فهمید. از این اش را میفمرد پنهان بماند. نباید ضع

 کلمات متنفر بود. 

 . تالش داشت صدایش را محکم به گوش او برساند

های شما رو آقا من حاضر نیستم حتی یه کلمه از حرف_

 بشنوم. خیرپیش! 

 

 مرد سری به اطراف تکان داد و آرام خندید. 
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دِ نشد دخترجون! دِ نشد. خودت گفتی بفرمایید پس _

 باید تا آخر حرفامو گوش بدی. 

 

دانست همین مرد را برای چشم درشت کرد و نمی

 کند. تر میگفتن حرفش جری

بینم اراجیف شما رو گوش بدم. احترام لزومی نمی_

سن و سالتون رو داشتم. من یه شکری خوردم حاالم 

 بفرمائید. 

 

رم. پس خوب بمون و گوش بده مو نزنم نمیتا حرفا_

که باعث نشی هر روز موی دماغت بشم. حرفامو که 

 مونم.رم و منتظر جوابت میزدم می
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 ازاین کلمات تنفر داشت. 

 

 سی_پارت#

 

که شرش را بخواباند و هر روز به ناچار برای این

مزاحمش نشود دندان روی هم سابید. سکوتش مجال 

 برای حرف زدن و درنا را ویران کردن!داد به مرد 

خوام از این فالکت درت آفرین دخترخوب! من می_

 بیارم. 

 

داد با او چطور این مردک مغرور به خودش اجازه می

د. فالکت؟ این واژه برایش خیلی گونه صحبت کناین
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ند وقاحت این مرد کرد  تا ببیسنگین بود اما تحمل می

 تا کجا ادامه دارد. 

 وام بهت ارج و قرب بدم. خمی_

 

قدر نیشگون از رانش گرفت که با دست در جیب آن

دانست تا زار نزند. با صدای بلند آبروریزی نکند. نمی

چنان با رد. همآوکجا گستاخی این مرد را تاب می

 نگریست.سری افکنده به بخار لبو می

حاال درسته یه زن و چهار بچه دارم. اما اون قدری _

هست که یکی مثل تو رو هم زیر پر و بالم  زیر دستم

بگیرم. البته که عقد محضری و دائمی نیست اما از این 

شی خانم خونیم و تو میها میصیغه نود و نه ساله

 خونه! 
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ی اش، مهمالتی که به دیوارهدهایمال ششخصیت پ

شنید، باعث هایی که میخوردند تا توهینگوشش می

به صف شوند اما زبانش  شد کلمات زیادی در مغزش

چرخید. کوبش قلبش نه از شدت ای نمیبه هیچ جمله

رسید. اما هایش میهیجان، از حرص زیاد به گوش

تر سکوتش معنی خوبی نداشت و شاید مرد را جری

 کرد. می

اش با حرف بعدی مرد در همان حالت لب باز نشده

 ماند. 

 کنم. تم خودم بزرگ میبچه_

 

هایش را سخت چسب بود که دندان انگار این حرص

 هم چسبانده بود. به
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گمشو مردک روانی هوسباز! گمشو تا آبروتو حراج _

 نکردم. 

 

  به سختی یک نفس را از خروجی نای و ریه بیرون داد.

کشی؛ ت که شرم نداری و خجالت نمیاز زن و بچه_

 حداقل از خدا بترس و شرم کن.

 

 نگاهی به درنا کرد که سراسر استهزاء بود و حقیرانه! 

فروش بیشتر نیستی. لیاقت دور بر ندار، یه دست_

 نداری آب تو دلت تکون نخوره.

 

زد به روح و های این مرد تازیانه میچقدر حرف

 روانش!
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ها و تحقیرها را چگونه دید؟ این دل شکستنمی خدا 

ی بزند ولی رفت به ترداد؟ چشمانش میجواب می

 باخت. نباید به ضعف می

خب دیدی که لیاقت ندارم حاالم هری! در ضمن _

های فروش سگش شرافت داره به آدمدست

 پرستی که یه جو شعور ندارن. پول

 

ا ببارد. هایش رخواست تا غصهدلش یک تنهایی می

 بازد.ر و ضعفش میدانست امروز به قول و قرامی

 

خواست چند لیچار بار این مرد فکش منقبض شد. می

دارها بیرون آمد. دختر بی سر و پا کند که یکی از مغازه

هرچند دخترک زبانش دراز بود و چموش اما توان دل 

دانست که کندن از چشمانش را نداشت. می
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است اما به زن جماعت نباید رو درخواستش را بد داده 

ک داد. آرام حرف آخرش را زد و درنا با تلی از خامی

 تفاوتی نداشت. 

 آم، نه برای جواب گرفتن یا صیغه کردن. فردا می_

 

 لبخند خبیثی مابین جمالتش به لب آورد. 

 آد مگه نه؟ دوست پسرت باشم بیشتر خوشت می_

 

 رد.چشمکی زد و با روز بخیر او را ترک ک

درنا، توانش را از دست داد و روی زمین آوار شد. لعنت 

 و بانی این روزهایش! فرستاد بر خودش و باعث
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هم چسباند. با درونی های جانش را بهشکستهخرده

آشفته و ناالن و اما ظاهری مغرور تمام قد ایستاد. 

جا دگر جای ماندنش نبود. تازه داشت نفس این

ته بود ولی آمدن این مرد، کشید. کارش رونق گرفمی

 هایش!ها و امیدواریبینیپایان داد به تمام خوش

ی مش حجت را تلفن را برداشت و شماره گوشی

اش آماده بود برای حرف زدن، برای گرفت. حنجره

درخواست کردن که امروز او را زودتر به روستا 

شد. ناامید تکیه برگرداند، اگر که گوشی جواب داده می

کرد تمام مردمان گرفت. حس میار زد، آرام نمیبه دیو

اند. احساس دههای آن مرد را شنیاین خیابان حرف

بدی، تمام دل و جانش را دربر گرفته بود. میان 

کالفگی افتاده در جانش مش حجت ناجی شد و تماس 

معطلی پاسخ او را با زنگ زدن جبران کرد. بیبی

 گوشی را به بناگوشش چسباند.
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 م!شدی سالالو م_

 

مش حجت از تلفن درنا شک به جانش افتاده بود که 

ده که درنا دست به تلفن شده نکند اتفاق بدی رخ دا

قدر نجابت است. تا به امروز به او زنگ نزده بود. آن

 زد.رفت تلفن نمیداشت که تا خودش نمی

 سالم درناجان اتفاقی افتاده؟_

 

اش این مرد ای خجالت کشید که تصمیم ناگهانیلحظه

 را دچار اضطراب کرده است.

کارتون کی تموم نه چه اتفاقی. فقط خواستم بدونم _

 شه؟می
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ها ها آموخته بود، سیاستمرد از بازی روزگار درس

ی دل دخترک که خانم چشیده بود. دل داد به خواسته

 داد بیانش کند.بودنش اجازه نمی

که اگه ت رو بگیرم قبل تلفنت خودم خواستم شماره_

ین پلیس کنار کارت تموم شده برگردیم ده. اما ماش

 شد زنگ بزنم. دستم بود و نمی

 

داد پشت فرمان اش آمد و نشان میصدای بوق ماشین

 است.

اگه دیگه کاری نداری جمع کن دخترم منم دارم _

 آم.می

 

دانست مش حجت شنید. نمیبهترین خبری بود که می

دلواپسی نشسته در  نصف کارهایش را رها کرده تا
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ی خانم یوسفی کالم او را برطرف کند. سمت مغازه

با کلی تشکر ریحان را با خودش آورد. کمی به  رفت و

ی تشکر در یکی از تمام شدن آش مانده بود. به نشانه

ای آش را ریخت و به خانم یوسفی های استوانهظرف

 داد.

 

 یک_و_سی_پارت#

 

 ای مجاور سپرد.دارهدو کاسه دیگر را به مغازه

لبوها را نیز در یک کاسه ریخت و نیتش دادن آن به 

عابر بود. میان ماشین که نشست انگار تمام اولین 

 آرامش دنیا در این قوطی آهنی خالصه شده بود. 

جز یک سالم و احوالپرسی مختصر، حالی برای حرف به

زدن نداشت. ریحان را سفت به سینه خود چسباند و 
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یدن معصومیت نگاه او و بوسه زدن بر سعی کرد با د

ت خوبش صورتش خود را تسکین دهد. تنها خاطرا

منهای آن آشنایی، همان دوران دانشگاه بود. ذهنش 

 پرواز کرد به آن روزها!

 

شد که کامران برایش چیزی به نام شب چند هفته می

فرستاد. از نفر را جلو میو روز نگذاشته بود. هربار یک

عاصی بود. استاد مدنی چندین سوال  دستش کالفه و

آرنج به بازوی  داد. سولماز بامطرح شده را توضیح می

های پچ آرام به گوشاو زد. سعی کرد تا حتی همان پچ

 تیز استاد نرسد. 

 باز چه مرگته تو؟! چرا حواست جمع درس نی!_
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حال نگاه دوخت و حرفی نزد. هنوز کامل رو بی

اش ار برخورد کتابی را به شانهببرنگردانده بود که این

 . دیداحساس کرد. خشمگین سولماز طلبکار را 

حرف زدی نزدیا! خب بگو دردتو. چس مثقال به یارو _

کنی بعد فاز عاشقی برداشتی؟ چند چندی اعتنا نمی

 تو؟!

 

خواست به او با همین شراره داشت چشمانش و می

آتش سوزان بفهماند الل بماند که استاد مدنی 

 حمتش را با کالم کشید. ز

شد  جا چه خبره؟! خانم فاتحی اگه حرفاتون تموماون_

 تا من ادامه بدم.
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تر و پرروتر از او خدا خلق نکرده درنا فکر کرد تخس

ی این تفاسیر باز تمام استادها او را با است. با همه

 هایش دوست داشتند.تمام شیطنت

 بفرمایید استاد دیگه حرفی ندارم. _

 

زمان سرش را ها با استاد که همی بچهخنده یکشل

 خندید، در هم ادغام شد.میداد و تکان می

 عجب!_

 

اما سولماز مصرانه برای فهمیدن احواالت درنا به هر 

بار سالنامه را از کیف خارج کرد. زد. ایندری چنگ می

درنا تا چشمش به آن افتاد پوفی کشید. مختص 

توانستند حرف تی نمیمکاتبات سرکالسشان بود وق

 بزنند.
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رنا سپرد با روی برگه نوشت و نوشت و به دست د

 اخمی پیوست شده به صورتش! 

هوی، هوی با توأم چته؟ چه مرگته؟ نکنه عاشق طرف _

دونی من بخوام چیزی شدی؟ ببین درنا بنال وگرنه می

خدا حرف شم. ننالی بهقدر سریش میرو بفهمم چه

استادیه که سر کالسش نه تقلبی  زنم. فکر کنم تنهامی

 داشتیم، نه شوت شدیم بیرون.

 

حال خرابش را همین جمالت کوتاه، البته اگر نام جمله 

گذاشت و  بگیرند آباد کرد. خودکارش را روی برگه

برایش نوشت که بعد از کالس توضیح خواهد داد. 

درس را میان ازدحام افکارش به پایان رساند. در حال 

 سایلش بود که سولماز مانع شد. آوری وجمع
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کنم یه توضیح به من کجا خانم واحد؟ اگه اشتباه ن_

 بدهکاری! 

 

ها را روی سینه چلیپا کرد. همان راست ایستاد و دست

 ژست طلبکارانه را به خود گرفته بود. 

 بابا تا حاال نشده اخالقت چیز مرغی باشه؟_

 

 افتاد.  های نیمه بلندش، به جان پیشانی خودبا ناخن

کنی گنداخالقی. آد خودتم اعتراف میخوشم می_

ای این عادت همیشگیته اما امروز یه مرگ دیگهدرسته 

 داری؟

 

 شی دیگه؟دی ول کن ماجرا نمیتو هم گیر می_
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 بار سری به باال تکان داد و لبخندی گشاد زد.این

شناسیت خوبه حرف آخرت قدر آدمنووچ! حاال که این_

 . رو اول بزن

 

هایشان با آمدن بهرنگ و پویا دو تن از همکالسی

 هایشان شد. ان، باعث نیمه ماندن صحبتهمان کامر

آورد. دید و به روی خودش نمیهای سولماز را میاشاره

 ها ایستاد. اعتنا به آنپشتی را کشید و بیزیپ کوله

 ها منتظرتم. سولی من رفتم. کارت تموم شد پایین پله_

 

 ده بود که بهرنگ با احترام مانع شد.ان نخورهنوز تک

 لحظه وایسا کارت دارم!درنا چند _
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بهرنگ که کامران نبود بخواهد از کنارش بگذرد. 

شناخت. همکالسی بود که از خیلی سال پیش او را می

گونه که محترمش شمرده بود باید با او رفتار همان

 کرد. می

 چی شده؟_

 

اره کرد و خواست در ی کالس اشبا دست به گوشه

رفت. ر راه میهایش گوش بدهد. پرغروبه حرف جاآن

ها و آن چند کالس خلوت شده بود و جز چند تن از بچه

نفر کسی حضور نداشت. کنار میز استاد ایستاد و به آن 

 تکیه داد. 

منتظر ماند تا بهرنگ حرفی را که مانند روز روشن بود، 

 بگوید. 
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یه بشه در مورد این بشر  ببین درنا خواستم اگه_

بهش بده تا بیاد  تجدید نظر کنی. یه فرصت کوتاه

 ش رو بزنه. سنگ مفت، گنجشکم مفت! حرفا

شاید نظرت برگشت. بابا پدرجدمون آورد جلو 

چشممون از بس گفت شماها همکالسشین برید 

باهاش حرف بزنین تا یه امون نومه بده به من 

رچی گفتی، همون هامو بزنم. حاال چی بگم؟ هحرف

 شه. می

 

قتی بهرنگ با او در از خجالت در حال آب شدن بود و

زد. این مرد خیلی مورد طرح دوستی با پسری حرف می

بیشتر از گلیمش پاهایش را دراز کرده بود. به تندی 

 کشید چنان که از چشمان پسر دور نماند. نفس می
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 کالمجوری بگم دوست ندارم باهاش همای بابا چه_

رو بشم. ممنون که پیام رو رسوندی. این دیگه شورش 

رده آدم نمونده که بهش رو ننداخته باشه. واقعا درآو

 که!

 

 دو_و_سی_پارت#

 

چند قدم که برداشت یادش افتاد بابت رفتنش از او 

عذرخواهی نکرده است. هنوز فکرش مشغول کسی 

نبود که راه و رسم ادب را به جرگه فراموشی سپرده 

یهات از وقتی که روزگارش را با یاد و بودن بود؛ ه

 کرد.کسی سپری می

از همان جا نامش را صدا زد. به عمد جانی پشت بند 

 بهرنگ گفت تا او را بسوزاند. 
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ها را از بر بود، تا به حال سبکسری از بهرنگ این حقه

این دختر به چشم ندیده بود. هدفی پشت این 

 رد.کحرکتش داشت که به خوبی درکش می

 ببخشید خداحافظی نکرده سر انداختم پایین و رفتم. _

 

که از برای لج درآوردن بیشتر پسرک لجوج، بدون این

زند فکر کند، دهان باز کرد و بلند قبل به حرفی که می

 به حرف آمد.

ریم دهکده ببین من و سولماز و دومان جمعه می_

چیچست تو و پویا هم اگه خواستین بیاین خوش 

 ه. گذرمی

 

 بار پویا از پوسته سکوتش بیرون آمد. این
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 دمون پنج تا؟ فقط خو_

 

ای چند از یاد برد که درنا حضور کامران را شاید ثانیه

 پر معنا سولماز را نگاه کرد و رو به پویا خندید. 

 آن. نور و سلدام مینه خب! آی_

 

نور را به میان آورد. بدجنس شده بود که عمدا اسم آی

الت پویا به خوبی قابل درک بود. نیمی از کالس تغییر ح

گاه چپ و نور است اما هیچعاشق آی دانستند کهمی

 شد. راست مزاحم او نمی

 

خواد ازدواج دونی آیسان میراستی یه چیزی پویا، می_

 کنه. 
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و خندان بیرون رفت.  او را در بهت و حیرت رها کرد

با چند  حاال دیگر کامران برایش مهم نبود. حالش

حرف مختصر خوب شده بود. صدای دویدن کسی را از 

کرد و ندیده مطمئن بود سولماز ر حس میپشت س

است که برای اطالعات بیشتر پشت سرش دوان دوان 

 آید. می

 درنا! _

 

 هی درنا با توام وایسا! _

 

ی اذیتش کند اما افسوس که خیلی دوست داشت کم

 و را به رگبار ببندد. دلش را نداشت. ایستاد تا سولماز ا
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دید که دستش را روی قلب خود گذاشت و نفس نفس 

 زند.می

 این مزخرفات چی بود گفتی؟ _

 

کرد تا نفسی چاق کند و بعد حتی به خودش رحم نمی

 به بازخواست و فضولی بپردازد. 

االن از من چرت و پرت کی مزخرف گفتم؟ تو تا _

 شنیدی؟ 

 

. حاال بگذریم قبال هم آره همین االن تو کالس گفتی_

 هم بافتی.  ات زیاد بهچرندی
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که ای وا رفته او را نگریست. مطمئن بود از اینبا قیافه

قضیه آیسان را به عرض او نرسانده در حال جلز و ولز 

 کردن است.

 خوایم بریم چیچست مزخرفه؟ که گفتم میاین_

 

سرش را چند بار رو به پایین تکان داد. اخمی جلودار 

 صورتش شد. 

که لج یکی دیگه رو درآری بدون آره. تو چرا برای این_

 چینی ها؟ ریزی و هماهنگی برنامه میبرنامه

 

دست درنا را به شدت کشید و او را به زیر سایه یکی 

 نشستند.  برد و روی نیمکتها از درخت
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کنه. انگار آخه دختر تو چرا عقلت گاهی گیرپاژ می_

ی بعد فصل امتحاناته. این مدنی یادت نیست که هفته

العاده هم خدا زده پس سرش که امروز کالس فوق

 برامون گذاشت.

 

 آورد. امتحانات را به کل از یاد برده بود اما نباید کم می

 مون خوبه. خب باشه یه روز تفریح برای روحیه_

 

 سولماز کج نشست و خیلی جدی به او هشدار داد. 

که رو راحت کنم. اون پسری ببین درنا بذار خیالت _

آد. مثل امروز که من دیدم تو هرجا بری دنبالت می

ری، مثل دوست شدن با تموم دونست کالس دامی

پسرهای کالسمون، پس براش کاری نداره که جمعه 

بخواد تو اکیپ بهرنگ اینا جا باز کنه. من دلیل تو رو 
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 خاطر یه مسئلهخدا منطقی نیست تو بهدونم ولی بهمی

 پشتِ پا بزنی به همه چیز!

 

دونم به چه زبونی آبرو برام نذاشته پسره خله! نمی_

 شت سرشم نگاه نکنه. بگم که بره پ

 

سولماز نفسی عمیق کشید و درنایی را نگاه کرد که 

 نوا برای حرف زدن بدهد. حاضر نبود فرصتی به آن بی

ببین درنا بیا حاال که با اون مغز فندقیت اون چرت رو _

جا پروندی یه فرصت به این مادرمرده بده تا همون

حرف بزنه اصال شاید خواست بهت بگه از باهات 

 قدر مغروری ازت متنفرم، ها؟ که ایناین

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ای فرستاد و فقط بند دو تمام جمالت او را به گوشه

 کلمه شد. 

 مگه مامانش مرده؟! _

 

با دست به پیشانی خود زد و نمایشی ادای گریه کردن 

 رآورد. د

وای درنا یه اصطالح بود که به زبونم اومد. ای خدا _

 آدم قحط بود این شد رفیق من!

 

 اش کوبید و لبخندی سرخوش زد. تی به شانهمش

 دلتم بخواد. _
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خواد ازدواج کنه. آها وایسا ببینم کی گفت آیسان می_

اینم یکی از اون مزخرفاتیه که چشای پسر مردم رو 

 چراغونی کردی. 

 

 بار کمی پرصدا خندید. نای

زنم تو یه چرند بهش ای بابا امروز هر حرفی می_

دارم با احساس پویا بازی کنم، چسبونی. مرض که نمی

نور شرط ازدواجشون رو دونم بابای آیوقتی که می

شوهر کردن آیسان گذاشته. خواهر بزرگ داشتن هم 

نور به آیمصیبته. دیشب سلدا گفت که خانواده

اری داداشش جواب مثبت دادن. حاال خواستگ

 دونت پر شد؟فضول
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بش ماسید. آمدن کامران را از دور دید و خنده روی ل

 دست سولماز را کشید تا از دانشگاه خارج شوند.

 

 

 

 دخترم درنا اتفاقی افتاده امروز خیلی ساکتی؟_

 

 دو_و_سی_پارت_ادامه#

 

با صدای مش حجت به خود آمد. گنگ متوجه سخنش 

و تنها به یک خوبم گفتن اکتفا کرد. مش حجت شد 

همیشگی پاپی او نشد. این دختر همان درنای  دیگر
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که ماشین را خاموش کرد درنا لب نبود. به محض این

 گشود.

مشدی این مدت خیلی شرمنده شما شدم ولی از فردا _

 رم. دیگه نمی

 

حاال دیگر یقین داشت که امروز چیزی شده که درنای 

 گرد کرده است. بسختکوش عق

اگه کسی مزاحمت شده یا حرفی زده بگو تا خودم _

 بیام ح... 

آد. مردم دیگه برا کارم نمیدیگه آش پختن به نه، نه_

خوان خرید کنن منم فکرامو کردم که سبزه عید می

بگیرم ببرم دم باغ رضوان برای پنج شنبه آخرسال یا 

 سبزه عید رو ببرم بازار. 

 ممنونم مش حجت! 
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پیاده شد و باز مانند روزهای قبل زحمت پایین آوردن 

 وسایل را او کشید. 

 

ه که شد غم عالم روی دوشش سنگینی کرد. وارد خان

کارهای ریحان را که انجام داد و کمی با خودش خلوت 

کرد بغضی سنگین گلویش را فشرد. دیگر تاب 

 مقاومتش نبود و با صدای بلند گریست.

 

 سه_و_سی_پارت#

 

های شب، از خیسی چیزی که روی صورتش افتاد مهنی

ان بخورد. کرد تکترسیده چشم باز کرد. جرأت نمی
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خوردند. تنها چشمانش به آرامی و با ترس تکان می

چنان دلهره در میان تنش سرعت گرفته بود که حتی 

هایش را روی هم بگذارد. تا جایی که در قادر نبود پلک

بری نبود. اما تا خواست تیررس نگاهش بود را دید. خ

علتی برای این خیسی پیدا کند باز صورتش خیس شد. 

بخندد یا گریه کند. در میان سیل مانده بود 

هایش، همین یک گزینه را کم داشت. چکه بدبختی

 داد. اش جا میی زندگینامهکردن سقف را کجای رنج

شد شد باید تا هوا روشن میبا غصه چیزی درست نمی

 کرد. بعد هم خدایش بزرگ بود. کاری می

 

ی دیگر اتاق برد. تشک خودش و ریحان را به گوشه

که کوچکی را زیر آن قسمت گذاشت. برای این تشت

شان نباشد، ی آب مخل آسایشصدای چکیدن قطره
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ای که داشت، پوشاند. مگر ی کهنهکف تشت را با حوله

وارد کم بدبختی بود که با خیال راحت باز به دل خواب 

شود. بالشت را به دیوار تکیه داد. پاهایش را دراز کرد. 

غ نگاهش گذراند. رویاهای جای جای خانه را از تی

اش را مرور کرد. آرزوهایی که به هیچ کدام از کودکی

ها نرسیده بود. امیدهایی که به تلی از خاکستر آن

ای بود که تبدیل شده بودند. اما فرزندش، تنها خواسته

ی بزرگی که در کودکی قت پیوست. حتی خانهبه حقی

ای هآرزویش را داشت هم سهمش نشد. با مرور خاطر

که میان ذهنش در حال پررنگ شدن بود، بین لبخند و 

 گریه بالتکلیف ماند. 

 

 

 گه؟ دونی رویا چی میمامان گالب می_
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ی معصوم دخترک ی چهرهزن نگاهی پر از مهر روانه

 هایش را بزند. تا حرفکرد. اما ساکت ماند 

 ادبم. نه، فقط آرزوهامو گفتم. فکر نکنیا من بی_

 

رنگ به رنگ شدن درنا شستش را خبردار کرد که 

کشد. خواهد بزند که از آن خجالت میحرفی می

 خود!  یخیالش را راحت کرد، با تدبیر و تجربه

ادبی بگو دختر عزیزم! از آرزوهات حرف زدن که بی_

 شه. نمی

 

 که احساس راحتی کند ادامه داد. ای اینرب
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دونی چیه درنا من کوچیک بودم خیلی دوست می_

 داشتم لباس عروس بپوشم. 

 

با صدای بلند هر دو خندیدند و برقی که در چشمان 

 درنا جهید از چشمانش دور نماند.

 ا در هم پیچ داد و با خجالت لب زد. دستانش ر

سفید عروسی مثل من...منم گفتم دوست دارم لباس _

 دختر تپل مپل داشته باشم. لیلی بپوشم و یه

 

 هایش را تا جایی که جا داشت باز کرد.دست

خونه گنده این هوا داشته باشم. اما رویا به من یه_

 ادبم؟! ادبی. مامان گالب من بیگه بیمی
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های درنا را ی بلندش را مهار کرد و دستگالب خنده

 سید. در دست گرفت و آرام بو

نه قربونت بشم کی گفته که هر کسی بگه من _

ادبه. فقط شما تو این سن خوام عروسی کنم بیمی

هات توجه کنی. وقت زیاده که بعدا ذهنت ه درسباید ب

شه این با عروسی و عروس شدن درگیر بشه. مگه می

 چشمای خوشگل رو کسی دوست نداشته باشه.

 

 و قول داد. ی گالب را بوسید با ذوقی خاص گونه

 دم درسامو بخونم.چشم مامان گالب چشم! قول می_

 

  در آغوش گالب فرو رفت و مهر به جان خرید.
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دلش برای مامان گالب تنگ شده بود. کاش زنده بود. 

گذاشت. اگر او را داشت پا روی خیلی از خطاهایش می

وزنش را روی سمت راست بدنش انداخت. آرنج 

گاه سرش کرد. داد و تکیهدستش را روی بالش قرار 

های ی ترازوی داشتن این فرشته به تمام نداشتهکفه

هایش، به حتم کرد. در کنار سختیمیدنیا سنگینی 

های دخترک، قند روزهای تلخ و جانفرسایش شیرینی

شد. کمی خواب در چشمانش گرد پاشید. دست می

پیش برد. انگشتان کوچک او را لمس نمود. اما همین 

 وتاه به آنی او را نشاند و پریشان کرد.لمس ک

خواب در پیش چشمانش خرد و خاکشیر شد وقتی 

 داغ بود و سوزان! ریحان 
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جایی چرا متوجه نشده هرچه فکر کرد که زمان جابه

بود به چیزی پی نبرد. یک لحظه به خاطر آورد که او را 

ی تشک او را گرفته بود. بلند نکرده است بلکه گوشه

مت آشپزخانه رفت. در یخچال را باز کرد به هراسان س

دنبال شربت استامینوفن که وجود خارجی نداشت. 

ست به کمر گرفت و سرش را رو به باال کرد. لب د

خیال شد. گزید و از خدا کمک طلبید. ساعت را بی

فوت قدر تا طلوع صبح مانده است بیدانست چهنمی

ن گرفت. هایی لرزای سولماز را با دستوقت شماره

که خدایی نکرده زد از فکر اینتمام بدنش نبض می

ش چسباند و تشنج کند. همزمان گوشی را به گو

این را به  ای را زیر آب گرفت. اما از تمام کودکیکاسه

بُرد. یادش بود یاد داشت که آب ولرم تب را از بین می

 دهد.ست و شوک میکه آب سرد فقط مقطعی
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ید. آلود سولماز را شنبدر همین حین صدای خو

دانست که اگر با دستپاچگی حرف بزند او را نگران می

ست خودش نبود. چه با آرامش و چه کند اما دمی

کرد وقتی شب صدای پر از اضطرابش او را دلواپس می

از نیمه گذشته بود. کمی آب در کتری ریخت و منتظر 

 ماند تا اندکی گرم شود. 

 الو!_

 یادم برس دختر!الو سولماز به فر_

 

های سولماز بر خودش لعنت فرستاد که چرا با چشم

جان رده است. یک الوی بیپرخواب تماس را برقرار ک

 گفت و باز روی تشک ولو شد.

 

 چهار_و_سی_پارت#
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هایش عبور گوش که صدای درنا از دروازهاما همین

زده نشست. اول ساعت گوشی را چک کرد. کرد، شوک

هایش شته بود. باز گوشی را به گوشساعت از سه گذ

چسباند و سعی کرد آرام حرف بزند هرچند نگران بود 

ها این تظر که چه اتفاقی باعث شده درنا بعد از ماهو من

 زمان تماس بگیرد. 

 الو دُری چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ دزد اومده؟ _

 

پاهای درنا روی زمین ریتم گرفتند و مگر حاال این 

 شد. کم، گرم میمقدار آب 

م داره از دستم سولماز به فریادم برس دختر! بچه_

 ره.می

 گی احمق! ریحان مگه چشه؟یچرا شر و ور م_
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 تب داره! خیلی داغه. هیچی تو خونه ندارم._

 

بار سولماز با دست یکی بر پیشانی خود کوبید. این

 کرد.تر باید نثارش میاحمقی محکم

ه زنن. تو چه مادری هستی کگندت بزنن درنا! گندت ب_

دونی باید یه قطره چسکی تو خونه داشته باشی نمی

ها از بچه آوردن فقط . شما زنوقتی بچه داری

 زاییدنشو بلدین.

 

 دانست چه غلطی بکند.خورد و دقیقا نمیحرص می
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من االن قطره از کدوم گوری بیارم. حقته بذارمت تو _

ببینم چه گلی  هول و وال جون بدی. برو مواظبش باش

 گیرم.به سرم می

 

 گوشی را که قطع کرد سمن به اتاق آمد.

سولماز؟ با کی این وقت شب حرف چیزی شده _

 زدی؟می

 

پوشید و به سولماز در حالی که مانتویی روی بافتش می

دنبال یک شال یا روسری در آن اتاق نیمه تاریک 

 گشت جواب داد.می

تب کرده و درنای که ریحان نه چیزی نشده جز این_

 اش نداره.استامینوفن تو خونهخل و چلم قطره 
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خیال ل برای سمن عزیز بود که بیهمان دختر خل و چ

 ی فرخنده زن مش حیدر را گرفت.ساعت، شماره

آلود او شرمگین شد و از شنیدن صدای گرفته و خواب

 پشیمان!

تر بود. جریان را تعریف کرد و این اما جان آن بچه مهم

 فرخنده بود که خبر از داشتن یک قطره کودکان داد.

 

توانند با همین کودک که فعال میسمن خوشحال از این

گنجید. را تحت نظر داشته باشند در پوست خود نمی

دیدند فکری به حال روشنایی صبح را که به چشم می

 کردند.او می
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ی آیة خواند به اضافهرا می« قل هو اللّه احد»درنا 

 کرسی! ال

کرد قلبش فاقد اکسیژن کافیست. نم اشکی حس می

 ش غلبه کرد.از این استرس کشنده بر چشمان

آورد؛ گزید که اشکش مهار نشود. نباید کم میلب می

 ها بسیار! هنوز اول راه بود و رنج

باخت جوانی و قوی سرایی، میکرد به مویهعادت می

 بودنش را! 

 

کرد و سمت ریحان  کمی نمک را به آب گرم اضافه

های آرام شلوار و بلوزش را درآورد. لپ رفت. آرام
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ای آورد. هربار با جملهدل به درد میاناری دخترش، 

 شد. تصدق تن و بدنش می

ای او را دانست اگر قطره پیدا نشود با چه وسیلهنمی 

ای مش حجت از ذهنش رد شد یا به شهر ببرد. لحظه

رش خجالت کشید از پسر اشرف السادات، اما فک

تاریکی که آسمان را پوشانده بود. تلفنش زنگ خورد. 

زمان دیگری سمت آن شیرجه زد به امید زودتر از هر 

 خبری از سولماز! 

 پشت درم. درنا باز کن! _

 

پتو را روی تن تپل دخترش کشید. به سرعت سمت در 

اش شرمگین بود. پرواز کرد. از روی ایوب و خانواده

زد و از هایش را بار میخودش و بدبختی شدکاش می

 رفت. این والیت می
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شماها شدم اما دستم به هیچ  خدا شرمندهسالم. به_

 جا بند نبود. 

 

ایوب و سمن برخالف سولماز، به رویش لبخندی زدند. 

این زن کم مصیبت در زندگی خود نداشت که حاال 

تر شب، اوقاتش را تلخخاطر یک تلفن نیمهبخواهند به

 شد.شب که هزارشب نمیکنند. یک

نشنوم دیگه تکرار کنی. اگه مشکلت رو به ما نگی به _

 خوای بگی. کی می

 

توجه به بقیه به ایوب گفت و وارد شدند. سولماز بی

داخل خانه رفت. ریحان را که دید دلش آتش گرفت، 

 لعنتی نثار پدرش کرد.
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ش هایپیشانی او را که بوسید گرمایی را روی لب

 احساس کرد. 

 داره و نگفتی؟ این دختر از کی تب _

 

درنا زیر نگاه رفیقش در حال آب شدن بود. چرا او را 

 کرد. سرزنش می

همون لحظه که به خودت زنگ زدم. چرا هی متلک _

 گی مگه من دوست دارم تنش تنور داغ باشه. می

 

 ایوب به سولماز هشدار داد تا کوتاه بیاید. 

ن وضعیت خوبی . درنا خودش االبسه دیگه دختر_

نداره. یادش رفته، گناه که نکرده. الحمدللّه قطره هم 

 پیدا شد. 
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 اگه پیدا نمی... _

 

 بار سمن از دست یکدندگی سولماز به تنگ آمد. این

 جای این حرفا کمک دست درنا باش.به_

 

 خودش کنار ریحان رفت و او را در آغوش گرفت. 

 کوچیک بیار.  یه قاشق_

 

درنا خیلی سریع چیزی را که سمن خواست به دستش 

داد. سمن چند قطره را در قاشق چکاند و با گفتن 

اللّه آرام به خورد کودک داد. تلخی آن گلویش را بسم

 زد که به گریه افتاد. 
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ی دهنش تلخ کم شیر بهش بده تا مزهبیا ببرش یه_

 نمونه. 

 

 رو گرداند. با محکم و از درناسولماز گره داد ابروها را 

صدایی که مالمت بیشتری در خود جا داده بود بیشتر 

 به او حمله کرد. 

دونم باید هر مادری یه منی که تا حاال نزاییدم می_

 قطره تو خونه داشته باشه. 

 

توجه به ی دخترش کرد و بیایوب نگاهی پرحرف روانه

 او لب گشود.

یمش بیدار کنم تا ببراگه الزمه برم مش حجت رو _

 درمونگاه.
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 پنج_و_سی_پارت#

 

شان کرده توانست از شرم بمیرد. کم زابراهکاش می

 خواستند اضافه کنند. بود حاال کسی دیگر را نیز می

کم بگذره تا شربت اثر کنه. مونیم یهنه! منتظر می_

 دختر تو چرا وایسادی ببر بچه رو شیر بده دیگه! 

 

ت. سولماز تازه به اتاق مجاور رفدرنا که با کودکش 

 ی اتاق رسید. گاهش به تشت گوشهن

یه بدبختی، دو بدبختی که نداره. نیگا با بارش بارون _

 دیشب، سقفم بازیش گرفته. 
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نگاه مرد و زن به سقف چسبید. سمن با دست آرام به 

 صورت خودش کوبید. 

خدا مرگم بده چند وقت پیش خواستم به ایوب بگم با _

 ه یادم رفت. و برفا رو پاک کنپار

 

 ایوب از جا بلند شد، جلوتر رفت و سقف را نگاه کرد. 

گم بیاد سقف رو درست طلوع صبح به ممدحسن می_

 کنه. 

 

هایش را پشت کمرش در هم کنار پنجره رفت و دست

 قالب کرد. 

ره؟ مونده تو چرا اون یکی ساختمون که جدیدتره نمی_

 کنه؟ کار این دخمه قدیمی چه
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 اما برنگشت.  ن را شنیدپوزخند سم

تو که تا حاال باید این دختر رو شناخته باشی. به قول _

خودش همینم از سرش زیاده. خدا باعث و بانی آوارگی 

 این دختر رو لعنت کنه.

 

 

ها را به خوبی داد اما حرفدرنا کودکش را شیر می

شنید. قطره اشکی در میان چشمانش رخت پوشید. می

هایش را کی سرش دوخت و پلرش را به سقف باالس

 بست. 
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گذشت. فردای شد که از آن شب میسه روزی می

همان روز، دو قطره سولماز برایش از شهر خرید. 

های خواست ظرفایوان را جارو زده و شسته بود. می

ها را زیر نور، هر چند کم جانِ خورشید بگذارد. سبزه

مد. زیر خانه به صدا درآ آخرین ظرف را که گذاشت در

چنان هایش زد. همایین ایوان آبی به دستشیر آب پ

رفت دستانش را با لباس خشک کرد. که سمت در می

گفتن گاو مش حیدر که بلند شد چند « ما»صدای 

های اطراف شنید. صدای دیگر از گوشه و کنار خانه

جانی زد. گاوها نیز حرفی برای گفتن داشتند. لبخند کم

ست داشت بلند رخنده را دید. دورا که باز کرد ف در

دانست همین چند لحظه خندید ولی فرخنده که نمیمی

هنگام پیش ذکر خیر گاوهایش بوده است. آن خنده بی

را در دَم کُشت و سالمی گرم نثار زن کرد. دستش یک 

 ی سبز رنگ بود که حکمتش مجهول بود.پارچه
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 د. سالم خوبی فرخنده جان بفرمایی_

 

ت باز شد. نگاهی به اطراف هایش به محبفرخنده، لب

های کرد. نزدیک به ظهر بود جز چند تن از بچه

 همسایه کسی در کوچه حضور نداشت. 

دی چند سالم به روی ماهت دخترجان. اجازه می_

 لحظه بیام تو باهات حرف دارم. 

 

ی هر کدام از چه حرفی با فرخنده داشت؟ اگر در خانه

ن گونه محترمانه اجازه برای وارد زد باز همیاهالی را می

بنا گرفت. حس خوبی از حرفش نگرفت اما شدن می

 به ادب به اجبار باز لبخند زد. 

 کنم. صاحبخونه کیه، بفرمایید. ش میخواه_
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در را بیشتر باز کرد و کنار کشید تا زن همسایه وارد 

شود. دوست داشت زودتر، علت آمدن این زن را بداند. 

نیز مدیون بود چرا که قطع شدن تب خیلی به او 

 دخترش از صدقه سری او بود. 

 

پشت سر او وارد شد و کمی بعد سرعت داد به 

ی او را به خانه راهنمایی کند. روی پله هایش کهقدم

 اول که ایستاد با حرف فرخنده پاهایش استپ زد. 

شینم. حرفام رو که جا روی پله میآم، همینتو نمی_

 رم. زدم می

 

 نگاهش بین خانه، زن و پله در تردد بود. 
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دونین شه. الیق نمیآخه روی پله تو این سرما که نمی_

 تتون.منو که یه چای بدم دس

 

که دل زن جوان را نشکند رضایتش را اعالم برای این

 کرد. 

قصدم اذیت کردنت نبود اما حاال که اصرار داری بریم _

 تو. 

 

. نیم ساعتی بود نگرانی بابت ریخت و پاش نداشت

را انجام داده بود. همین که فرخنده پا کارهای خانه 

نای اش را نثار درروی ایوان گذاشت نگاه پر از تحسین

 کنار در مانده کرد. 

این همه سبزه. دستت درد نکنه اما چرا این همه زیاد _

 گرفتی؟ هنوز زود نیست؟
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گ و گونه باشد. قرار بود رنگارنروزگارش قرار نبود این

 لبریز از شادی شود نه رنج و غصه! 

کار زده که برای مخارجش دست به ایناز گفتن این

 است ابایی نداشت. تلخندی زد. 

شم. اینا برای سبزه که چند روز دیگه دست به کار می_

 رو برای پختن سمنو گرفتم. 

 

ای برای پاسخ نداشت که دید و حوصلهدیگر جایز نمی

 رف بزند. با او در این مورد ح

بفرمایید تو فرخنده خانم. سرده خدایی نکرده مریض _

 نشین. 
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ناچار داخل رفت.  زن، دل از ایوان خوش رنگ کند و به

زد. حق این دختر تنهایی نبود. خانه از تمیزی برق می

روی پتویی که کنار بخاری پهن شده بود نشست و 

 تکیه به پشتی داد. 

 

از رفتن به ایوان چای دم درنا خدا را شکر کرد که قبل 

نده را ه بود وگرنه حاال حاالها باید سواالت فرخکرد

داد. دو استکان را از چای خوش رنگ و جواب می

 ای شکل قرار داد.لعابش پر کرد و روی سینی دایره

 رم.کم حرفامو بگم میبیا بشین دخترم. یه_

 

آن با یک قندان پر از قند و نقل به هال رفت. با احترام  

 را کنار دست او گذاشت.

 بفرمایید ناقابله. _
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 خودت قابلی عزیزم._

 

 شش_و_سی_پارت#

 

پارچه سبز را روی زمین گذاشت. حاال تمام هم و 

غمش این بود چگونه سر حرف را باز کند که درنا 

 برداشت بد نکند.

 

زد بداند دل میکرد و دلاشا میدرنا رنگ پارچه را تم

را با خود آورده است چیست؟  که فرخنده آنعلت این

 ی جز همان نگاه! العملاما دریغ از هر عکس
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های منتظر زن سری به اطراف چرخاند، در جواب چشم

 درنا، تبسمی زد. 

ببین دخترم. چرخ گردون هزار پیچ و تاب داره. هزار _

دونی. تا خودت که بهتر میشه، بار باال و پایین می

دونی درسم بودی و می دونم اهل کالس وجایی که می

 ز بعدش آسونیه. که اگه یه روز خدا سختی بده، رو

 

های زن مقابلش منتقل ادراکش، حس خوبی از حرف

خواست برسد ها که به کجا میکرد. از ته این حرفنمی

 لرزید. 

ه همدم داره. تو این بازی روزگار، آدم احتیاج به ی_

که جلو مرد و  کسی که تنهاییت رو بتونه پر کنه. یه نفر

 نامرد برات سینه سپر کنه. 
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کمی اضطراب داشت که سکوت درنا بیشتر به آن  

 زد. دستی به پایین پیراهنش کشید.دامن می

سمن رو به زور راضی کردم که باهات حرف بزنه. اما _

تم خودم بیام وقتی یه کلمه گفت نه، باز اجازه گرف

بخوام نظرت رو بدونم. ببین درنا راست و حسینی 

 باهات رو راست باشم.

 

بار کف دست راستش را روی پیراهن را رها کرد و این

 پرزهای قالی کشید.

های ساده و خوبین، ولی جلوی اهالی این ده مردم_

 تونی بگیری.ها رو نمیبعضی رفتارا و حرف

 

 ند سخت زد.تکیه داد به پشتی و یک لبخ
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برت چه خوام بدونی دور و ناراحت نشی ازم اما می_

قضا خیلیم  خبره. مثال یه زن جوون حامله که از

جا درآره کلی حرف و خوشگل باشه یهو سر از این

 آد. اما...میحدیث پشتش در

 

داری کند همین یک امای او باعث شد بیشتر خویشتن

 و خوددار باشد برای زدن هر سخنی.

 اش بود و احترامش واجب!مهمان خانه

هن همه قار و خانم بودنت در داما تو این چند ماه و_

مردم رو بست. وقتی که ننه سمن پشتت دراومد دیگه 

ها شد. حاالم پسر اشرف السادات ختم همه حرف

 خواد.خاطرت رو می
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باره روی تنش انگار کسی سطل آب یخی را از باال یک

؟ او با هفت پشتش غلط کرده بود رها کرد. خاطرخواهی

 خاطرخواهش شده بود. 

خنده جان چایتون سرد نشه. حرف مردم ید فرببخش_

 برای من مهم نیست. لطفا دیگه ادامه ندین.

 

 گفت. حرف مردم مهم نبود؟دروغ می

تازه شوهرم فوت شده، هنوز داغش مثل روزهای اول _

 ست. این حرفا خیلی ناجورن.برام تازه

 

اش مشخص نبود های یک دست مشکیساز لبا

 عزادارست؟
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خوای یه تا کی می وهر مرحومت رو!خدا بیامرزه ش_

بچه کوچیک رو دست تنها بزرگ کنی؟ حیف تو نیست 

قدر کار کنی که از جوونیت فقط رفتنش رو بخوای اون

 ببینی نه روزهای خوشت رو.

 

شه کرد. همین که ریحان قسمته دیگه کاریش نمی_

 ام. خدام بزرگه.یهست راض

. مگه همون مگه من گفتم نعوذباللّه خدا بزرگ نیست_

طالق گرفته، حالل  خدا خودش برای زن شوهرمرده،

خوای حالل خدا رو نکرده دوباره زندگی کنه. تو می

شد مهرش اش نمیحروم کنی؟ این پسر، زنش، بچه

قدری داشت که وقتی رو گرفت و گذاشت و رفت. اون

اش معلوم نبود. بذار رو داد اصال تو زندگیمهر اون زن 
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کنه. با خیال راحت تم بزرگ میبچهسرت، بشه سایه

 خانمی و زندگی کن.

 

فکر کرد آیا تاکنون در آبادی، پیش کسی به سختی 

کار کرده که هربار اش اعتراضی کرده است؟ چهزندگی

 کوبد.دهد و بر سرش میکسی همین را پتکی قرار می

فایده بود وقتی با آرامش هایش بیحرص خوردن

کرد برایش شاید او فکر می داد.جواب فرخنده را می

ذارد. سعی کرد تند نتازد گکند یا طاقچه باال میناز می

 قدر تیز باشد که زن بفهمد و ادامه ندهد.اما حرفش آن

کنم. من مشکلی با کار کردن ندارم. دزدی که نمی_

سرک بکشه و برام دوست ندارم کسی تو زندگیم 

ن خودم دونم چرا وقتی مدنبال سایه سر باشن. نمی

راضیم بقیه ناراضین؟ اون روز اجازه ندادم ننه سمن 
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اسم اون به اصطالح خواستگار رو بگه اما االن ممنونم 

دونم کیه و چطور باید باهاش که گفتین. حداقل می

 برخورد کنم. 

 

کرد زد. گمان میها را برای فرخنده نمیانگار این حرف

دید که  هایش را بفهمد.دیوار پشت سر او بهتر حرف

م پارچه را نزدیک خودش برد و الی آن را باز کرد. چش

هایش را سال، حرففرو بست. چگونه به این زن میان

 کرد. حالی می

الی پارچه که کنار رفت، یک قرآن کوچک با چند شاخه 

 به چشم خورد. نبات، یک بسته اسکناس و سه تا النگو 

همه حرفات درست. چرا وقتی یکی خاطرت رو _

پات رو خوای پشتِ پا بزنی به بختت. سرتا خواد میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ذاره آب تو دلت تکون بخوره فقط گیره، نمیطال می

 کافیه بله بگی. 

 

 نه! _

 

قدر محکم ادایش کرد که راه را بر هر حرفی ببندد آن

 ولی گوش شنوایی نبود.

زنم گوش فرخنده جان چرا من هر حرفی رو که می_

اده شما، یا اصال خودتون منو دی شما؟! این برادرزنمی

برای  شناسین؟ فقطام رو تا چه حد میو خانواده

که خوشگلم، عاشقم شده؟ شاید من تصادف کردم این

یا آتیش گرفتم سوختم و زیباییم رو از دست دادم. بعد 

مونه؟ باور کنین حالم شقم میچی دوسم داره؟ بازم عا
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یای خودم شه از این حرفا. بذارید تو دنداره بد می

 بمونم.

 

 هفت_و_سی_پارت#

 

الی پارچه را با اکراه بست و کمی سمت فرخنده هول 

 داد. 

 زحمت کشیدین._

 

داد؟ دیگر خسته بود. معنی بیرون کردن او را که نمی

رد روحش از بس مچاله نشسته بود دست و پایش د

 خواست در تنهایی دراز بکشد. کرد و میمی
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بود،  که به تندی با او حرف زدهاز جواب رد درنا، از این

 ناراحت شد.

دونی. اما تا سایه یه خودت صالح زندگیت رو بهتر می_

 مرد رو سرت نباشه پشت سرت... 

 

خواد بکنن. حرف یامفت بذارید هر غلطی دلشون می_

 زیاده. 

 

هایش با حرف آخر فرخنده بخار شد. اما تمام حرف

 چنان داغ بود و سوزنده! آن

ترسن. از بیوه بودنت وشگلیت میادی از خزنای آب_

ترس برشون داشته. حاالم که یکی پیدا شده که 

خواد زیر پرو بال خودش بگیرتت تو ناز کن. تو همه می
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شه. بترس که یه شب از های اهل یه نااهلم پیدا میآدم

 ی ننگ! ت باال نیاد و بشی مایهنهدیوار خو

 

مکانش داده  کشید که جا واز روی سمن خجالت می

میلش، آدم هم محلی او را با بود و حاال بخواهد فا

احترامی بیرون کند. اعصابش که فوالدین نبود این بی

 همه توهین را بشنود و دم نزند. 

ممنونم از راهنماییتون. برید لطفا به اون زنا بگین _

شوهرهاشون پیشکش خودشون. هنوز خدا پس سرم 

خوشم بیاد. هنوز خدا  دارنزده از یه مرد زن و بچه

خوارم نکرده دل به هر ننه قمری بدم. خیلی خوش 

 مدین.او
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تنها تا دم در ورودی هال او را بدرقه کرد. راه خروج را 

کرد در گونه که رفتن او را نظاره میبلد بود. همان

های زن»ذهنش به یکی از جمالت فرخنده پوزخند زد. 

 « ترسن.ده از خوشگلی تو می

 

جا پشت در، روی زمین در را بست، همانه که فرخند

های این ذهن ها، ازسقوط کرد. از این کوته فکری

آشفته دیگر به تنگ آمده بود. اما نه راه پس داشت نه 

 پیش!

 

اش روی دور تند در پس تمام این چندسال زندگانی

خوردند. هر لحظه از زندگی را با ذهنش، تیک می

شتباه این برهه از اشتباهی سپری کرده بود. ا

اش جز تنهایی چیزی نبود؟ شاید کمی هم زندگی
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های زدند. این از حرفان از آن دم میزیبایی که دیگر

هم از درخواست مردک این زن ساده روستایی، آن

 عیاش شهری!

کرد چیزی برای ولی هرچه آن روز کذایی را مرور می 

 پدر حرفکرد. مردک بیچراغ سبز دادنش پیدا نمی

 هم با چهار سر عائله! صیغه به میان آورده بود آن

اش مراجعه کرد وش شدهتر که به خاطر مخدنه درست

های زرهایش یک دوست هم چسبانده بود. آن ته ته

ها دالیلی محکم نبودند که فراموش کند روزی همین

ای از دهانش خارج شده بر مبنای افسوس غلط اضافه

 ودن!نخوردن، گریه نکردن، قوی ب

ای دید که ریحان با صدای بلند گریه سر داد. لحظه

ای ناچیز، تنهایی حتی دقیقه تکان خورد و صدایی داد.

قدر قدر دلش پر بود. آنهم سهم دنیایش نبود. آن
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زخم روی قلبش نشانده بودند که تکان نخورد. 

خواست با این حال پریشان به دخترش شیر نمی

ام گرفت. اما بغضی بدهد. کمی که گذشت ریحان آر

که در گلوی درنا لنگر انداخته بود و کشتی چشمانش را 

نشانده بود هنوز تمام نشده بود. کاش دیگران به گل 

کردند برای یک آدم از زندگی جا مانده، درک می

اش با تنهایی بهترین دوا و الزمست. کاش در زندگی

 شد. هیچ مردی آشنا نمی

 

 

 دیگه، دیر شد.  بمیری... بمیری سولی بدو_
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پشتی کوهنوردی بود. در حال بستن زیپ کوله

نوا حتی درز کوچکی برای نفس کشیدن پشتی بیکوله

 نداشت. چشمانش درشت شدند. 

خوایم بریم بیابون این همه خرت و پرت مگه می_

 آوردی؟ 

 

چشم و ابرویش را جمع کرد و سری به معنای برو بابا 

 برایش تکان داد. 

 زنی؟ داری جز مییریش که خوای بگیمگه تو م_

 

درنا لبانش را جمع کرد. کاله و عینکش را در دست 

 گرفت. سمت در راه افتاد. 
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نه دومان خاک بر سر که عاشق تو خاک برسرتر از _

 خودش شده.

 

 هایش را پوشید. روی زمین نشست و کتانی

پله لنگ مثل آدم بیای بیرون با این همه بار، تو راه_

ار. دیشب زیاد سرو صدا بخوری به در و دیونزنی 

کردیم االن باید جواب ننه کاشفی رو هم بدیم. 

 چیچست نرفته کوفتمون نکنه.

 

بست که سولماز دست به کمر باالی ها را میبند کتانی

 سرش ایستاد. 

کم صدای آهنگ و سروصدامون کجا بود؟ تو به یه_

 گی آلودگی صوتی. تازه من گفتم بریمرقص می

 ش شاد... بیاریمش باال روح
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 با نگاه عصبانی و برزخی درنا الل ماند. 

 خب تو هم! بپوش بریم. _

 

همین که پا در کوچه گذاشتند دومان را تکیه بر ماشین 

 دیدند. غرق احواالت خودش بود.

درنا سوتی زد و دستش را سایبان سرش کرد که نور 

 چشمانش را اذیت نکند. 

عاقل شدی و اقی افتاده؟ نکنه تو فکری مهندس! اتف_

 آد. سولماز دیگه به چشمت نمی

 

 اعتراض سولماز را نادیده گرفت. 
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بگو دلبر جدید کیه؟ تا خودم دو سوته برات ردیفش _

 کنم.

 

یعنی به معنای واقعی کلمه خاک... خاک که تو روی _

 هرچی رفیقه سفید کردی. 

 

از حرف سولماز چشمکی به دومان زد. دوست داشت 

مان، هنگام دوسربه سرش بگذارد. این میان لبخند بی

 تر کرد.او را جری

 خالیق هرچه الیق. بتمرگین تا بریم. دیر شد._

 

 هشت_و_سی_پارت#
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شان چگونه دانستند رابطهنمی ها همحتی خود آن

است. همدیگر را دوست داشتند اما یک خالء بزرگ 

درنا با  شد. تنها تفاوت دوستیمانع نزدیکی بیشتر می

 گاه! های گاه و بیدومان همان عدم عالقه بود و پیام

 رفتند سه نفرشان دوشادوش هم بودند.هرجا که می

تان یک دست تا جایی که به یاد داشت به تعداد انگش

 رسید تنها بیرون رفتن دومان و سولماز! نمی

گرمای هوا به اوج خودش رسیده بود. درنا شال 

 کرد اما باز کالفه بود. سفیدش را کمی بازتر 

 االن کجا قرار گذاشتین؟_

 

ورودی چیچست. گفتیم هرکی زودتر رسید بمونه بقیه _

 جه. هم بیان بعد همه با هم بریم. امروز بهرنگ مادرخر
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ی آرامی زیرلب گفت و چشم بست. دیشب تا خوبه

 های شب زرزرهای سولماز را تحمل کرده بود.نیمه

 شد چشمتر میظه نزدیکبا صدای محوی که هر لح

گشود. سولماز در ماشین را کی باز کرده بود که متوجه 

 نشده بود. 

زنم بلکه این بال میچه عجب! دو ساعته دارم بال_

 باز کنی.صاحاب رو بی

 

چندبار پشت سرهم پلک زد تا به خودش و محیط 

 اطراف مسلط شود. 

 گرخه. ریملت ریخته، پاکش کن. یکی ببینتت می_
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تمالی از جیبش درآورد و زیر چشمانش کشید. از سد

ی آینه جیبی خودش را که چک کرد پیاده شد. همه

دانست چه کسانی آمده یا ها را از دور دید اما نمیبچه

 اند. امدهنی

قدم شد. دخترک قصد ها همبا سولماز به سمت آن

 اذیت کردن درنا را داشت. 

سر مردم رو با تیپ نیمه روشن تو دانشگاه، دل پ_

انتو و شال سفید تو فکر کنم بردی؛ حاال با این تیپ م

 جون بده.

 

 همین جمله، کافی بود تا پاهایش را از حرکت باز دارد.

 کدوم االغی اونو با خودش آورده؟ _

االغ که زیاده اما بهرنگ. یه چیز بهت بگم. فکر کنم _

آدم تو کالسمون نمونده که این بشر باهاشون دوست 
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باشه. بابا بذار یه بار حرفش رو بزنه هم خودش نشده 

 تر این ملت رو سرویس کنه.حناق نگیره هم کم

 

د شبیه بادکنکی کرراه افتاد. اما از حرص زیاد حس می

شده است که در آخرین مرحله بادشدن و ترکیدن 

 است. 

 بره بمیره پسره نفله، بلکه راحت شم. _

 

رفت ایش فرو میهوقتی سولماز در جلد جدیت و آرمان

 ایده بود. فدیگر بحث کردن بی

آد همچین آرزویی نزن این حرفو. چطور دلت می_

 ه کار نبر.بکنی. این نفرین رو حتی برا دشمنتم ب
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ای باال انداخت. چه سولماز از این حرف خیال شانهبی

آمد یا نه، همین آرزو را برای آن پسرک خوشش می

 سریش مردم آزار داشت.

پرسی کرد و دست داد. اما سولماز به همان احوال با همه

سالم و علیک مختصر از راه دور تن داد. کامران با 

ی دوستانش خارج شد. تمام دنیا در دیدن درنا از حلقه

شد. چند قدم که ها برایش خالصه میهمین چشم

 اش راه افتاد. برداشت کمال دوستش شانه به شانه

به باد دادی.  اعت رومرد جمخیرسرت مردی. آبروی _

حتما باس یه مشت بزنه فکت رو بیاره پایین تا ول کن 

ماجرا شی. بابا به موت قسم داداش این دختر به چشم 

خواهری به این خوشگلی، تو رو قبول نداره و همین 

 قدر کشته مرده... دونم اینکنه وگرنه بعید میاذیتت می
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ان م کامرمش نکنزنی کمال! تا راخیلی داری حرف می_

دونم یه حسی بهش نیستم. هرچی هست فقط می

 دارم. 

 

 کمال دستی پشت گردنش کشید و خندید. 

یه حرف بزن که نخندم دادا. خب معلومه ما پسرا به _

 همه دخترا یه حسی داریم دیگه. 

 

هایش جا شرفی نثارش کرد و او را با اراجیفکامران بی

ا هچشم حبوبش،گذاشت. رنگ سفید نشسته در تن م

دانست داد. کاش مال خودش بود و میرا جال می

های دلبر و چشمان پر از چگونه از خجالت این خنده

نازش دربیاید. افسوس و صد افسوس که دستانش 

 بسته بود. اما مطمئن بود روزی پر پروازش خواهد شد.
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های کالسش گپ به جایی که درنا ایستاده بود و با بچه

ک شد. پشت سرش ایستاد و د نزدیدامی و گفت انجام

 صدا شد. ی بلند او بیکنار گوشش آرام پچ زد. خنده

 احوال درنا خانم فراری! خوبی بانو؟_

 

ی کوتاه که نگاهش غضبناک شد اثر همین جملهاین

بود که احوالش را پرسید؟ خریدار همین نگاه پر از 

های خشم بود. تمام این حاالت را در زمره ناز و ادا

 آورد. اش به حساب میترانهدخ

 خوب و بد بودن من به کسی ربطی نداره تو رو سننه؟ _
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ی لبش کشید. از میان خندید و دستی به گوشه

پاید ها را میدید دومان زیرچشمی آندوستانشان می

 اما بهرنگ مستقیم زل زده است. 

ام ذاری من حرفم رو بزنم. شاید صنمیخب مگه می_

 م. باهات پیدا کرد

 

هایش مانند نیش زدن یک مار بود به برای درنا حرف

 شد.روح و روان و قلبش، سم وارد می

خوام صنم دار نشیم. چندبار بهت بگم دور و بر من می_

خوام امروز کوفتم شه پس راهت رو بگیر و نپلک. نمی

 برو. 
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کامران تنها وقف چشمان دخترک بود. تا آخر نگاه 

وقت داشت او را گیر بیندازد و امروز در جای مناسبی 

 . هایش را گوش بدهدمجبورش کند حرف

اش را به پیشانی و ابرویش چسباند و انگشت اشاره

 روز خوشی تا بعد گفت و رفت.

 

 نه_و_سی_پارت#

 

ت. هم ریخهای کامران بهتا لحظاتی تمرکزش از حرف

خواست توان داشت که برگردد اما خیلی دلش می

 را بر دوستانش حرام کند.  خواست امروزنمی

وارد دهکده ساحلی که شدند هر کدام جایی را برای 

 دادند.تفریح پیشنهاد می
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های مجموعه یکی را به رأی اکثریت بین تمام آالچیق

د بار در مورانتخاب کردند. تمام وسایل را که چیدند این

تفریح در کدام قسمت، کار به نظرخواهی رسید و همه 

افقت خود را اعالم کردند. تنها پویا و روی رالی مو

هایشان در هم گره کور دستنور فاقد نظر بودند. آی

 خورده بود. صدای کمال همه را به خنده انداخت. 

بابا این دو تا رو ول کنین تو رو جدتون. یه جا گیر _

مَشت و کمیته انضباطی یا زرفام  آوردن بدون گشت و

 گذاشتین. خوان الو بترکونن اگهبزرگ، می

 

نور هم با حرف کمال باعث شد همه حتی خود پویا و آی

 صدای بلند بخندند.
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سمت پیست رالی راه افتادند. بهرنگ مسئول خرید 

خواندند. ها بود. هرکدام برای یکدیگر کری میبلیط

وانست به درنا نزدیک تبهترین جایی که کامران می

 جا بود. شود همین

 و همه را دعوت به سکوت هم کوبیددو دستش را به

 کرد. 

 ها شما همه شاهد باشین من یه پیشنهاد دارم.بچه_

 

تر رفت. نگاهش یک میلیمتر از چشمان درنا نزدیک

 شد.کنده نمی

بیا یه کار کنیم. با هم مسابقه رالی بدیم. اگه تو برنده _

کنم، اما اگه رم و پشت سرمم نگاه نمیمی شدی من

تا آخر حرفام رو گوش بدی من بردم باید بشینی 

 رت؟ ها هم شاهدن حاال نظی بچهقبوله؟ همه
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جمع در سکوت منتظر به لبان درنا نگاه دوخته بودند. 

ریسک بود اما اگر حتی چند درصد به باختش هم 

 ارزید. اطمینان داشت می

 ها را از هم باز کرد. د و با یک هو آنلبانش را جمع کر

 باشه قبوله! _

 

و هورا آن قسمت از دهکده را پر  غ و دستصدای جی

 کرد.

 

روی پنج دور توافق کرده بودند. هر دو به نسبت 

مساوی دو دور را برده بودند و این مرحله آخر بود که 

 کرد. برنده را مشخص می
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شد. عرق از ضربان قلبش هر لحظه تند و تندتر می

کرد. عالوه بر تحمل گرمای هوا، تمام بدنش چکه می

هایش را گوش رس باخت را نیز داشت. اگر حرفاست

کرد. ای باید برای رد کردن او پیدا میداد چه بهانهمی

تمام حرصش را در پاهایش ریخت و پدال گاز را فشار 

داد اما کامران خیلی از او جلوتر بود. دستش را مشت 

 کرد، به ران خود کوبید و یک اَه بلند گفت.

ند پیروزمندانه کامران از ماشین که پیدا شدند لبخ

ت. همانگونه که دوست ریخهم میابش را بهاعص

 ریخت کند. داشت ریختش را بی

خب! امیدوارم جرزن نباشی و روی قول و قرار مونده _

 باشی.
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ی حق به جانب لبخند ملیح دوستانش عالوه بر قیافه

 رساند. پسر پیش رویش او را به مرز فریاد زدن می

رو شکستی. یه انگاری عاج فیل خب حاال تو هم _

ذاشتم تو منو د وگرنه عمرا میلحظه حواسم پرت ش

ببری. حاالم به جهنم اینم رو باقی مسائلی که به زور 

 تحمل کردم. 

 

  

آورد. زبان قدرت تاختنش را دوست داشت. کم نمی

کرد. با پررویی خاص دراز و غرورش را تحسین می

 خود روبه پسرها کرد. 

گیرم و با درنا یه یتم رو جشن میاین موفق خب تا من_

 مان داشته باشم شمام بساط ناهار رو آماده کنین. گفت
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 شیرینی موفقیتت کو کامی؟ _

 ناهار امروز مهمون داش کامی گل! _

خب حاال که سوار خر شانس شدی بخیل نشو و یه _

 چیزی مهمونمون کن. 

 

از دستی در هوا برای همه تکان داد و با لبخندی 

 رد. ک رضایت پشت کرد. او را به سمت آبنما هدایت

کنی. یه ت که نیستم درنا درنا میدخترخاله_

هیچ دودی بدون آتش »گهمی المثل فنالندیضرب

 « نیست.

 

 برد. صحبتی با او لذت میاز هم

 خب االن ربطش چی بود؟ _
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 ابروی راستش را باال برد و لبانش آویزان شد. 

م دم داره. یعنی یه شه کیشمشون میبه فارسی خودم_

 زدی تنگ اسمم. چه نسبتی باهات دارم مگه. خانم می

 

های پهن کامران جلوتر رفت و ندید تکان خوردن شانه

 را! 

 اش را قورت داد. به زور خنده

 ای یا من؟ خب االن تو فنالندی_

 

اش را باال از سرشانه نگاهی به او کرد و هر دو شانه

 انداخت. 
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دونم اما من نیستم محض اطالعات تو رو که نمی_

 گفتم. 

 

که با دو گام بلند با او همقدم شد. نگاهش به جای این

 جلو را ببیند روی دخترک زوم بود. 

 شیم.دارم میاما نسبت؟ مطمئنم نسبت_

 

و نداد. از خدایش که پنهان های اخیالیجوابی به خوش

ی سخت و نبود خودش نیز دوست داشت با او نسبت

 محکم پیدا کند. 

 

 زدند. اطراف آبنما قدم می
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دونی و الزم به گفتن من ببین اسم و فامیلیم رو که می_

نیست. پدر و مادرم در قید حیات هستن. دو تا برادر و 

یم کاری یه خواهر دارم. قراره بعد از گرفتن مدرکم دای

کنه تو بانک استخدام بشم. یه ماشین تنها دارایی 

 نه.مادی م

 

راستش را در جیب گذاشت و با انگشت دست  دست

 کشید. نما دست میچپ به دیواره آب

االن مدتیه اگه بخوام راستش رو بگم دلم رو به _

چشمات باختم. اینی که پا جلو گذاشتم برای دوستی و 

دونم. اون حد ندیدم و نمی فالن نیست چون تو رو در

ی وقته تو رو قصدم خیلی جدیه برای ازدواج چون خیل

 تحت نظر دارم. 
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هایش در عین لعنتی بر چشمان خودش فرستاد. حرف

 شیرینی زیادی دلچسب بودند.

 

 چهل_پارت#

 

که با او از خانه کرد. اینرویاهای قشنگی را ترسیم می

اده متولد شدن زد اشک شوق آماش حرف میو خانواده

کرد به این در چشمانش بود. اما باید قبول می

دانست این معامله های زیبا بها ندهد چون میحرف

جای اشک شوق، باید حاال بهانجام شدنی نیست. 

 داد. گریه سر می

اما باید یه مدت با هم معاشرت داشته باشیم. _

اخالقمون، خلق و خومون دست همدیگه بیاد. از صمیم 

 م دوست دارم درنا! قلب
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ر چرا موقع باز شود. این پسلعنت بر دهانی که بی

رد. فکر کدوست داشتنش را چنین راحت حراج می

ی این حرف باشد آنهم از زبان کرد اینگونه تشنهنمی

 کامران! 

پسر هجده نوزده ساله نیستم که از روی تغییر _

هورمون چیزی بگم. در سالمت رشد و عقلی کامل به 

 برم. پس به یه عشق زودگذر تعبیرش نکن. می سر

 

 و را نگریست. ماالمال از عشق ا ایستاد و با نگاهی

ی دو من خیلی وقته عاشقتم. امیدوارم این یه رابطه_

سویه باشه. بازم امیدوارم الیق باشم به من فکر کنی و 

م رو با تو خوام آیندهیه تصمیم خوب بگیری. من می

 بسازم. 
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 ترسید. دستی میان موهایش برد. از سکوت دخترک می

کنم. اگه ا بتونم نظرت رو جلب یه فرصت به من بده ت_

حال من شده، اگر هم بهق معیارهات بودم که خوشطب

که خدایی نکرده به هر دلیلی جور نشد من بدونم تموم 

 تالشم رو برای بدست آوردنت کردم.

 

شان کامران از احواالت و شرایط زندگی و دوستی

داد. دوست داشت با برایش گفت. در سکوت گوش می

از ذهنش ای ها رویابافی کند. لحظهساعت اشهر جمله

 گذشت کاش... 

 خوای بگی؟ درنا تو چیزی نمی_
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کمی سرش را بلند کرد و به اوی ایستاده که دستانش 

 را در جیب شلوارش گذاشته بود، نگریست. 

 حرفات تموم شد؟_

 

به گمانش دل دخترک را ربوده بود. با خوشحالی سری 

 به تأیید تکان داد. 

 ش!وز خوخب ر_

 

ترک جذاب مغرور که بدون وارفته نگاه دوخت به دخ

 رفت. هیچ حرف دیگری داشت می

به خود که آمد پشت سرش راه افتاد و صدایش کرد. 

 شد.درنا ایستاد از پافشاری او غرق خوشی می

 های من یک روز خوش بود؟جواب تموم حرف_
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تر شدند و خیره تماشایش چشمان درشتش، درشت

 کرد.

فتی حرفات رو خواستم بگم؟ گای میچیز دیگه گهم_

بشنوم منم شنیدم دیگه. نظرمم همون نظر قبلیه. حاال 

 کنه.کی داره جرزنی می

اش های روحش و عالیق قلبیها را برخالف گفتهحرف

گفت. هنوز دو قدم راه نیفتاده بود که کیفش از می

 پشت کشیده شد. برگشت تا او را با حرفی بسوزاند.

کرد. تن و غی نگاهش بلور چشمانش را ذوب میاد

خواندند اما زبانش به ی جانش او را میروح و همه

 چرخید.بیزاری می

 شعور! دستت رو بکش بی_
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آن گرمای دلنشین مانند چای نبات داغی که تسکین 

ی دل درد است در تمام تن او رسوخ کرد. دروغ دهنده

همان لفظ  تر از آنگفت دستت را بکش! دروغمی

 بست.شش میشعوری بود که به ریبی

 

روی در هر مرزی از کالبدش را هایش اجازه پیشدست

داشتند اما به شرطی که تمام قد به نام او زده 

 شدند. می

کم لطافت به ادب مدب یوختی، حیف تو نیست. یه_

 ی من! خوره پرندهجایی برنمی

 

رد. البته ی چشمان دلفریب او کغیظ نگاهش را روانه

آمدند اما برای او معمولی به نظر میشاید چشمانی 

 فریبا بودند و افسونگر!
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مون تو پرنده خودتی و ایل و تبارت! برو کنار تا کاله_

 هم نرفته. 

 

شه؟ من عاشق کالهم اونم از جنس اگه بره چی می_

 مونث!

 مخصوصا که تو باشی.

 

از برو بابایی نثارش کرد و بند کیف را به شدت 

مقدار ی بیجای آن دسته دستانش کشید. کاش به

 گرفت. هایش را میدست

بری. کاری درنا این خط، این نشون تو از من نمی_

 کنم تا قیام قیامت ازم خاطره و نشونه داشته باشی.می
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پوزخندی به خودشیفتگی او زد و پشت کرد. در همان 

 حال دستانش را در هوا چرخاند. 

 ا! و نشونه بذاری فقط خوب خاطره_

 

 فهمید. هایش را میگفت و مرد به خوبی حرفمتلک می

میل نیستی خونم که تو هم به من بیمن از چشات می_

 آی؟ دونم چرا قپی میاما دردت رو نمی

 

ی پاهایش از  حرکت ایستاد. راستگوترین آدم کره

خاکی در پشت سرش ایستاده بود. دوستش داشت از 

شان شد. نور ر یک پله با هم بحثهمان روزی که س

اش در کالبدش دمیده شده بود. دردش دردی خواستن

دانست و قابل درمان نبود تنها خودش این درد را می

 بس!
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 یک_و_چهل_پارت#

 

 

صدای پیاپی در زدن او را هراسان کرد. با عجله 

ها را لنگه به لنگه چنان که آنها را به پا کرد، آندمپایی

 زد. یو در راه رفتن لنگ مپوشید می

 بله؟ کیه؟ _

 

ها را درست به پا کند، بلکه ی دوم ایستاد تا آنسر پله

مثل آدمیزاد راه برود و در را برای آن آدم عجول باز 

بار پر از حرص کند. باز صدای در بلند شد که این

 غرید. 
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 آم. چه خبره االن می_

 

تر سرعت وارد راهروی تاریک که شد به پاهایش بیش

را با کارتن بزرگی در  داد. همین که در باز شد سولماز

بغل دید. ابروهایش از تعجب باال پریدند؛ این وقت 

 کرد؟ روز سولماز در روستا چه می

کنی؟ دستم افتاد برو کنار چیه مثل وزغ منو نگاه می_

 ببینم. 

 

ی سمت چپ به رد شد و با شانهزده از کنار درنای بهت

 زد. بازوی او 

هووی آدم دیدی نه جن، چرا ماتت برده، یه چند تا _

 خرید دیگه رو سکوی جلو دره، بردار بیا که کار داریم. 
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 زبانش از ساکت ماندن رو به حرف زدن چرخید. 

 تو مگه نباید االن سر کار باشی؟ _

 

یحان ر»ی او و های رفتهجوابش تنها صدای قدم

 شد. « عشقم خاله اومده

های با دیدن چند تن از زنرون کشید. سرکی به بی

فروشی که همیشه روزهای روستا که کنار ماشین پارچه

ای به نگاه آمد، جمع شده بودند، لحظهچهارشنبه می

ها را ها آنکردن ایستاد. کم و بیش بعد از ماه

تنها با  ی دیگری راها را با نام و عدهشناخت بعضیمی

دست گرفته بود و با ای را در چهره! فرخنده پارچه

ها زد. محو تماشای آنانه میفروشنده سر قیمتش چ

 حالتش! شد. لبخندی فرم داد به لبان بی
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کجا موندی تو؟ اگه زیر اون چند وسیله زاییدی خودم _

 بیام. ها؟ 

 

رغبتی تمام به ها، دل کند و با بیاز نگاه کردن به زن

که ناه خریدهای سولماز داخل رفت. به محض ایهمر

. از کتری و وارد شد سولماز در دیدش قرار گرفت

 قوری روی اجاق دو چای ریخت. 

اینا چیه خریدی؟ تو دیدی من بگم چیزی تو خونه _

 ندارم؟ 

 

اعتنایی به سواالت به حد کافی گاهی این بی

ه کرد. اما دیگر این موجود عجیب الخلقاش میعصبانی

خواست ش نمیبار تا دلشناخت. هرچند وقت یکرا می

 . دادجواب هیچ سوالی را نمی
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هم مالید تا خاک هایش را بهکمر که راست کرد و دست

از دستانش پاک شود، با حرکت سولماز میخکوب شد. 

کرد. چنان که قدرت حرف زدن نداشت و تنها نگاه می

ای که چای ی دیوانه؟چیزی به سرش خورده بود دختره

زخانه برد و درون سینک تازه دم کرده بود را به آشپ

جوش نیز از این حرکتش ه آبچنان کریخت. هم

جا ادامه داشت که نصیب نماند. سکوتش تا آنبی

سولماز کتری و قوری را از در هال به میان حیاط پرتاب 

 کرد. 

 کاری بود کردی تو؟  روانی این چه_

 

اهکار رفیقش که کف حیاط پشت پنجره رفت و به ش

 ی افتاده بودند، نگاه دوخت. هر کدام در جای
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سالمی؟ امروز چیزی نخورده به سرت؟ خیلی اوضاع و _

 احوال من توپه تو هم بزن و نابود کن. 

 

مند او ی پنجره نشست. لبخند رضایتلبه

که حرصش را کرد. سولماز از اینترش میخشمگین

تر کند به رشتش را درشتهای دآورد تا او چشمدرمی

 آمد. وجد می

ام عالی! بعدم مگه من مردم بابا ول کن اون عالی_

 کتری و قوری لکنته رو! 

 

 اش را شنید. صدای زیرافتاده

جوری حاال جواب ننه سمن رو چی بدم. امانت رو این_

 باید برگردونم به صاحبش؟
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دانست سولماز جن زده چرا تمام زورش را برای نمی

طرف پرت کردن قوری و کتری خرج کرد. امانت یک

قضیه بود و از طرف دیگر سولماز از وضعیت مالی او 

تا دو  که سرش چرخیدخبر نداشت؟ به محض این

رو حرف دیگر بار سولماز کند دیدن وسایل روبه

اراده تکان دهانش را مُهر و مهموم کرد. پاهایش بی

 خوردند. خیلی کند و آهسته! 

کار کردی تو دختر؟ این همه ولخرجی مگه الزم چی_

ن ری بیرون تا بوق سگ دو قروی سحر میبود؟ از کله

پول دربیاری هربار با خریدن چیزی، برای من و ریحان 

 کنی. خرجش می
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کنار سولماز نشست و شرمندگی خط به خط در 

 صورتش خوانا بود. 

 ذار دو زار ده شاهی ته جیب خودتم بمونه. ب_

 

نداز سولماز کتری و قوری جدیدی را که خریده بود ورا

 کرد. کرد و لبخندزنان به درنا نگاه می

برا تو خرج نکنم برای کی خرج کنم. من و تو از این _

 حرف مرفا با هم نداشتیم. 

 اما سو..._

ریدم. گه ببینم چی برات خبسه دیگه! هرکی ندونه می_

حاالم تا با حرفات نشاشیدی تو اعصابم پاشو برو 

 سوز دم کن. باهاش یه چای لب
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ا لبخند برایش تکان داد و به مقصد سری بدرنا 

آشپزخانه هال را ترک کرد. از رنگ سفید و صورتی 

آمد. چیزی که بارها در کتری و قوری خوشش می

ش، ویترین مغازه به چشمش آمده بود اما با دیدن قیمت

داد. همین که ترک کردن محل را به خریدن ترجیح می

 شنید.  شیرآب را باز کرد صدای سولماز را نیز

اول یه آب بریز توش تا جوش بیاد. یادت باشه جوش _

 که اومد حتما اونو دور بریزی.

 

دانست صدای آب مانع از شنیدن زد و میزیرلب غر می

د یادش تر شده بوشود. حاال که حواسش جمعآن می

افتاد سولماز مقدار دیگری کارتن و وسایل نیز با خود 

شن کرد به سمت او رفت آورده بود. اجاق گاز را که رو

 اش را برطرف کند.تا کنجکاوی
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 دو_و_چهل_پارت#

 

ها روی زحمت بیان کردنش را سولماز با ریختن آن

شد، از شرم لبش را زمین کم کرده بود. باورش نمی

 گزید. 

 ؟! سولماز_

 

ی سولماز شد. سرش تُن صدای مبهوتش، باعث خنده

 را تکان داد. 

الت ه تو ربطی نداره، حق دخخوای بگی؟ بباز چی می_

نداری، شیرفهم شدی عزیزم. دوست داشتم لباسِ 

 عید ریحان رو خودم بخرم. 
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ها های رنگ و فرچههای ریحان، برای قوطیبجز لباس 

ماند با زیرکی چه داشت که بگوید؟ حرفش معطل 

 خواهد اعتراض کند. سولمازی که فهمید می

ن قرون هست نه جون تو نه االحرف زدی نزدیا. به_

زار. خدا رو شکر هم ریال دارم هم شاهی نه دوزار، ده 

خود و مغز سر منو تومن. حاالم به جا وراجی بی

خوردن، پاشو این وسایل رو جمع کنیم. بعدم باید چند 

 اونور.روز بیای 

 

که باز مزاحم دستانش را در هوا تکان داد. فکر این

و مغزش  اش شود خون را در رگایوب و خانواده

 کرد. منجمد می

 مونم.جا میرو بریم اونور! همینچیچی_
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 خیره به دختر مقابلش نگاه کرد و عصبی غرید. 

تو شاید گاو باشی بوی رنگ اذیتت نکنه اما این بچه _

 های تو بشه؟ هان؟عقلیگناهی کرده پاسوز بیچه 

 

توجه به درنا سمت طاقچه رفت. بلند شد ایستاد و بی

هایی که ی شاه عباسی را برداشت و در روزنامههاچراغ

بود پیچید. زیر چشمی وضعیت او را  با خود آورده

دانست االن در حال حرص خوردن و پایید. میمی

شناختش شان. میخانهست برای نرفتن به جوییچاره

 که از سربار بودن و مزاحمت بیزار است. 

بیا تا شب کنی خب چرا وایسادی بر و بر منو نگاه می_

 اتاق. نشده اینا رو جمع کنیم ببریم تو
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دید. اکراه بیچارگی در نگاه و رفتار درنا را به خوبی می

 در راه رفتن و دست پیش بردن برای وسایل!  

کرد که از کم کاری میکرد باید کممیاعتنایی به او ن

 این نگاه غمبار خارج شود.

جازه گرفتم از محمدعلی پسر خدابیامرز میرزا علی ا_

 که خونه رو رنگ بزنیم. 

 

اش باالخره توانست کاری کند که درنا از گنداخالقی

 ی کمی بگیرد. فاصله

 خب چی گفت؟ _

 

 در نگاه کردن به او مکث کرد. گاهی به هوش و

 کرد. ذکاوتش شک می
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دم. حالت خوبه؟ اگه اجازه هیچی گفت نه اجازه نمی_

 ل رو حیف و میل کنم.نداده بود مغز خر خورده بودم پو

 

دید که از آمد و میکم نرم شدن درنا به چشمش میکم

 شود.پوسته مقاومت خارج می

 االن وقت این کاراست سولی؟! _

بگو تا همون  سولی و مرض! جنابعالی کی وقت داری_

آد از در و دیوار روز انجامش بدیم. انگاری خوشت می

 ثیفیه. جا! پر از لک و کی اینرنگ و رو رفته

خوام سمنو بپزم و ببرم شهر. سولماز من آخه می_

 آد تو جیبم.بمونم خونه که پول نمی
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شکستنی آنچنانی نداشت اما همان تعداد اندک را 

 شت. پیچ درون کارتن گذاروزنامه

اگه از غر زدن دست برداری و بجنبی مگه این خونه _

چند متره که ده روز طول بکشه ته تهش خونه آخرش 

 ا پس فردا تمومه.ت

 

خوشحال شد که درنا نه تنها دیگر حرفی به میان 

نیاورد بلکه با سرعت بیشتری به ادامه کارها پرداخت. 

 متعجب شد اما حرفی نزد.

 سکوتی چند حاکم شد.

صدای سوتی پیچید و به درنایی که گیج اطراف را نگاه 

 کرد خندید.می

 زور نزن. صدای سوت کتریه. جوش اومده. _
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کم رنگ آهانی گفت و به آشپزخانه رفت. آن خنده کم

 باخت از لبانش. 

کرد تا گردن کسی که درنا را به کاش فرصتی پیدا می

 شکست.این حال و روز انداخته بود می

قدر خودت لنگ کتری و قوری بودم که این االن من_

 رو انداختی تو خرج! 

 

ا خرد خوب که فکر کرد در حال حاضر باید گردن درنا ر

 کرد. و خاکشیر می

دیدمشون از بس نه تو لنگ نبودی اما من هروقت می_

 شد. کهنه بودن حالم بد می
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قوری را روی کتری فیکس کرد. سنگینی خاصی روی 

شد. از یچ کرده بود. راه نفسش تنگ میقلبش را کادوپ

 شان برای سولماز بار بود تا یار!روز اول دوستی

 

ان کشاند. در را به هال نیمه عری نق ریحان اوصدای نق

قسمتی که بخاری روی فرش بود و آن تیکه را هنوز 

جمع نکرده بودند کنار گهواره دخترش نشست. او را به 

بوسید، لبخندی پر از  اش راآرامی بلند کرد. پیشانی

 اش نثارش کرد.های وجودیمادرانه

ت شده مامان دورت فدای چشات بشم. گرسنه_

 بگرده! 

 

اش را در دهان ی زمین با احتیاط نشست و سینهور

مکید. با صدای دخترش گذاشت. با ولع سینه او را می
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زنگ تلفن سولماز مسیر نگاهش را از کودک محبوبش 

داد چه کسی رنگ رخسارش خبر میبه او تغییر داد. 

صدا پشت خط در انتظار اوست. سولماز گوشی را بی

لی تکان داد و به بیرون کرد و آن را با حفظ لبخند خجو

های های یواشکی، خندهاز ساختمان رفت. حرف

قراری و امان و توأمان قلب، بیمستانه، لرزش بی

فتن اضطراب برای پایان یافتن تلفن و دلهره برای نگ

دوستت دارم، مواظب خودت باش تمام پیامدهای این 

 های دلبرانه بود.زنگ

 

ی تجربه در رزومه از این کارها، از این روزها زیاد

 تابی! هایی ناب و پر از بیلحظه اش داشت.زندگی

 پر از هیجان! 
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توانست با شجاعت اعالم کند که کل شاید االن می

کاذب بود، نه این مراحل و هیجانات ناشی از آن 

 حقیقی!

های نه همین حرکت کوچک سولماز او را به سال

ستری که هایی سیاه و خاکچندان دور گذشته برد. سال

 اش داشت.ی زندگیآرزوی بریدن آن را از صفحه

 

 سه_و_چهل_پارت#

 

در حین راه رفتن کتابی را که سلدا به او داده بود در 

کیفش چپاند. در حال بستن زیپ آن بود که به کسی 

برخورد کرد. زیپ را نیمه رها کرد تا عذرخواهی کند از 

 فردی که به او خورده بود. 

 ب... _
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هم از او؟ درست د. عذرخواهی آنگرد شدنچشمانش 

شد با اما بنا نمیای نسبت به او کشش داشت بود ذره

دیدنش حتی اگر مقصر صد در صد هم خودش باشد 

 خواهی باز کند. لب به معذرت

 باز که تویی؟ _

 

 کامران سری به اطراف چرخاند و نیمچه لبخندی زد. 

ست نشگاهجا داخوام که اینبدهکارم شدم؟ عذر می_

خونم. جا درس میو از قضا من بخت برگشته هم این

که جلوی پامو نگاه کنم که جا اینوام بهخبازم عذر می

 نرم تو بغل مردم حواسم تو کیفم بود. 
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 طبق معمول چشمانش درشت شدند و لبانش باز! 

گی برا خودت. عمدی که نبود. من حواسم نبود چی می_

 ور. بدی اون خواستی فرمون پاتوتو می

 

اش کامران دیگر نتوانست خوددار باشد و شلیک خنده

 د. دستش را روی چشمش گذاشت. بلند ش

چشم االن ببرم این پاها رو چالق کنم به خاطر _

 ای که کردن و باعث شدن تو بیای بغ... نافرمانی

بسه دیگه! برو کنار من رد شم. حواسم نبود تا فردام _

ی به اسم ببخشید از زبون من یه لنگه پا وایسی چیز

 شنوی. نمی
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یا چپ کج کند  توانست پایش را کمی به راستمی

پشتی محکم به خواست کم بیاورد با کولهبرود اما نمی

 بازوی او کوبید تا کنار برود. 

 شنیدم. _

 

گیج و گنک آن میان مانده بود. حرفی که نزده بود پس 

 چه چیزی را شنیده بود؟ 

 ؟ چی رو شنیدی_

 

 لبخند معناداری را با چشمکی آمیخته کرد و رو به او زد. 

 هیچی! مهم شنیدن ببخشید بود که شنیدم._

 

 درنا سرش را به تأسف تکان داد. 
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 خب خدا رو شکر که حاجت روا شدی حاال بزن کنار. _

 

ی بلندش را شنید و زیرلب زهرماری طنین خنده

ذهن تی ساعنصیبش کرد و از دانشگاه خارج شد. تا 

های او بود اما بعد، بازیگوشش پی چهره و حرف

یادآوری امتحان او را از هر فکر و خیالی خالی کرد و 

درسش را خواند. ساعت از دوازده رد شده بود و در 

حال چرت زدن بود. به زور یک چشم خود را باز نگه 

داشته بود تا چند صفحه باقیمانده را بخواند اما زور 

که خواب بر چشمانش غالب شده  قتید وزخود میبی

بود. خودکار از الی دو انگشتش که روی کتاب افتاد و 

سری که در حال سقوط بود با صدای دینگ پیامک 

 اش همزمان شد.گوشی
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یادش آمد که ساعت را برای صبح تنظیم نکرده است. 

ترجیح داد با این حجم خواب نشسته در چشمانش 

ا صبح کمی زودتر فردو  خیال شودمابقی درس را بی

های بیدار شود. گوشی را که برداشت با دیدن پیام

رسیده چشمانش با خواب بیگانه شدند و با بیداری 

 آشنا!

دونم ی منه درنا. میسالم و عرض ادب. این شماره_»

که نه وقت خودت رو ام. اما برای ایندونی کیمی

 « نم.حروم کنی و نه منو دست بندازی باید بگم کامرا

 

اش خارج شد و زود از حالت دراز کشیده و دمر افتاده

ها را به نشست. دستی به موهای پریشانش زد و آن

ی او را چگونه پیدا کرده بود؟ عقب فرستاد. شماره

 همین یک مورد را کم داشت. 
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دونم های قلبم رو وقتی که میشنوم صدای تپشمی_»

کر ن فه ماین لحظه حتی ناخواسته هم شده داری ب

 « کنی.می

 

شنید؟ آیا کامران های قلب او را نیز میآیا صدای تپش

از آتشی که به جان قلبش انداخته بود باخبر بود؟ 

ترسید سولماز از آن نگاهی به دور و برش کرد می

سوی دیوار احساسش را بفهمد. دلش برای او رفته 

توانست مگوها را بگوید. بود اما افسوس که نمی

تر رفت، اچه به کناری انداخت. عقبستپا دگوشی ر

هایش را دور زانوهایش کنار دیوار نشست و دست

 حلقه کرد. 

قطره اشکی چکید. دختر بود و پر از احساسات بکر که 

حاال با پیامی ساده به غلیان افتاده بودند. ماهی قلبش 
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لیز خورده بود. دل سرکشش را با چه ترفندی باید رام 

   کرد.و آرام می

بافی نکن پرنده جونم. کافیه لب تر کنی زیاد خیال_»

مخلصتم دربست تا خود بهشت حتی تا خود جهنم. اما 

 « رو بوم کامران پرواز کنی.

 

کمر به قتلش بسته بود؟ الزم به سالح نبود با همین 

کشت. کانون دلش عصیان کرد ها او را میحروف و واژه

 و لرزید. 

ها نید و به شدت آنش تهایبار دور موهایش ایندست

ای جذاب و به داد به چهرهرا چنگ زد. نباید وا می

ی قند آن را زیر زبانش حس هایی شیرین که مزهحرف

 کرد.می
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در ازدحام احساس و کلمات فرو ریخته در جانش، پیام 

 آخر نیز رسید. 

 «شب بخیر حضرت دوست_»_

 

ه ش بها در جانش ریخته شده بود و قرارعصاره پیام

کشید و پتو را روی تنش رامش نبود. دراز میآ

های لغزان زد، اما خواب در کوچهانداخت و پس میمی

که عصبانی کرد با اینقلبش گم شده بود. اعتراف می

اش را مانند نقل و نبات پخش بود از کسی که شماره

کرده بود اما باز انتظار پیام دیگری از جانب او داشت. 

اش را ذخیره داد و شماره خرجبه جسارت بیشتری 

کرد. ذخیره کردن همانا و استپ زدن روی پروفایل 

تمام فضاهای مجازی او تا صبح همانا! این بود تمام 

 خالصه امتحان چند ساعت بعدش.
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 کامران دل را به لرزه انداخت. 

 

سولماز او را از قعر خاطرات « هوو کجایی»صدای 

 بیرون کشید.

 

 هس_و_چهل_پارت_ادامه#

 

نفس عمیقی کشید تا آرام بگیرد. با گفتن یک هیچی 

زد خود را مشغول که بیشتر به نگرانی سولماز دامن می

 شیردادن به ریحان کرد.

سولماز گوشی را از جیبش درآورد. رو به درنا تکانش 

 داد. 
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بذار اول تکلیف این فینگیلی رو مشخص کنیم. بعد با _

 خیال راحت به کارو بارمون برسیم. 

 

 نه نای اعتراض کردن را داشت نه موافقت کردن را! 

زحمت بیا این وروجک الو بابا ایوب، حله پختمش بی_

 رو وردار ببر وردل ننه سمن جونم. 

 

ش به نیم ساعت نکشید که ریحان را با ساک و وسایل

 تحویل ایوب دادند. 

 اللّه!خب درنا خانم بسم_

 

ه و زدگی دیوارها کمی مانده بود به غروب که تمام چال 

که دند. سولماز برایش گفته بود با اینرا با بتونه پوشان
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کردند؛ اما از بچگی، هر کاری را که در روستا زندگی می

گرفته است. رنگ آمیزی دوست داشته، یاد می

از آن کارهایی بود که از دایی مرحومش ساختمان یکی 

 آموخته بود.

 کنار دیوار، سولماز لیز خورد. 

 کنم که غلط زیادی کردم.اقرار مین اال_

فکر کردم یه گُله جا بیشتر نیست. ذلیل نشن این همه 

 سوراخ چیه به یادگار گذاشتن. 

 

شنید با خنده های سولماز را میهمانگونه که غرزدن

رفت. در یخچال را باز کرد جز دو سمت آشپزخانه 

خواست باز خاطر پرتقال و دو خیار چیزی نداشت. نمی

ها را پوست را برنجاند. بنابراین تصمیم گرفت آن او

ی ارد. یک بستهبگیرد و تکه تکه کند و در بشقاب بگذ
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کوچک گوشت چرخ کرده تنها دار و ندار پروتئین 

ی سینک اش بود. آن را در بشقاب کوچکی روخانه

شان درست کند. تا گذاشت تا کمی کتلت برای شام

ا تمام مشکالتش فردا خدا بزرگ بود. خدا او را ب

ی مانده و با تتمه گوشتی دید؟ با همین اندک میوهمی

ن آبروداری کند. کمی نمک پاشید و خواست با آکه می

 با دو چنگال به هال رفت.

ط کردم خدا رو شکر تو جایی کم آوردی که بگی غل_

کم ت یهحاالم پاشو برای رفع خستگی غلط اضافه

 میوه بخور جون بگیری.

 

بودند و به جای بخاری یک چراغ مع کرده فرش را ج

عالءالدین قدیمی را روشن کرده بود. روی یک زیلوی 

 رنگ و رو رفته نشستند. 
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 کنم. زیاد خسته شدی. االن چای و شام رو آماده می_

 

هی نصیب دختر پرروی مقابلش نگاه عاقل اندر سفی

 کرد. 

ی لخت؟ عقلت سرجاشه؟ اینم من شام؟ تو این خونه_

 گردیم.دونه که شب برمید بگم. ماه سمن میبای

 

دانست منتظر است تا لب به اعتراض باز کند تا چند می

دور حسابی او را بشورد. مطمئن بود حاال که با 

ی سکوتش مواجه شده است، متعجب گشته و به رو

آورد. شاید این مقدار تسلیم شدن در نظر او خود نمی

 باور نکردنی بود.

 ت گرسنه مونده. چهیم. که االن بخب جمع کن بر_
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 درنا یک سیلی آرام به صورت خود کوبید. 

قدر غرق کار شدیم و البته خیالمم بابتش راحت اون_

 بود که از نبودنش غافل شدم. 

 

ی گوشت را به یخچال به ناچار تسلیم شد و بسته

شد؛ اما شان میبازگرداند، نهایتش دو روز دیگر مزاحم

 گرفت.رویی می اش رنگ وخانه

 

 چهار_و_چهل_پارت#

 

ها کرد. وقت ای گندمهای نقرهشروع به کوبیدن ساقه

زیادی نداشت باید تمام تالش خودش را در این 
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کرد. در حین کارش به واپسین روزهای زمستانی می

کرد. الالیی اش گاهی نگاه میداشتنیکودک دوست

 زد. خواند و با او حرف میبرایش می

و ندار منی مامان. همه چیزی که تو دنیا ه دار تو هم_

 دارم. 

 

 زد. ب میکوبید و با بغض لمی

 تو پدرمی، مادرمی... _

 

تر کوبید و با نگاهی تلفیق شده از اشک و بار محکماین

 لبخند خیره تماشایش کرد. 

 برادرمی، خواهرمی، شوهر... _
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جا که رسید نتوانست خوددار باشد و لبانش به این

 بیشتر لرزید و اشک غلتید. 

خواست. دلش کسی را ی گرم میدلش یک خانواده

هایش را ببارد. مرهمی برای خواست که برایش غممی

هایش شود. کم رنج و دشواری تحمل نکرده سختی

تر کرده های این چندماهه، او را شکستهبود اما رنج

  بود.

 تو تموم هستی منی ریحان، تموم هستی. _

 

ها ریخت و خوب مخلوط کرد. گندم در ظرفآب را 

های قراری داشت سوای سالامروز دلش هوای بی

 قبل! 
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بلند شد و پارچه زیر ظرفشویی را کنار زد. از سبد زیر 

اش را باال آن یک صافی بزرگ بیرون آورد. آب بینی

 کشید. 

گی فقط تو برام موندی. فقط تو، تو دنیای به این بزر_

 جونم. دردت به

 

برد. در میان آن های او دلش را میدست و پا زدن

های محبوس و بیرون رانده شده از گلویش، هوس ناله

 بوسیدن او را داشت. تنها منبع آرامشی که داشت. 

محکم او را در بغل گرفت و بوسید. کمی او را فاصله 

 داد و نگاهش کرد.

تونم سم پیش سولماز اینو بگم. اما به تو که میترمی_

 گم. ب
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چنان اش همسرش را باال گرفت و لبان و چانه

 لرزید.می

 معرفتت تنگ شده. دلم برای بابای بی _

 

ها را روی صافی گفت و او را سرجایش گذاشت و گندم

خواست با گزیدن صدایش را میی بیریخت. گریه

شد. اما دل کند. نباید تنگ میهایش آرام و ساکت لب

 بود و زبان نفهم!

 

فید رنگ بدست آمده بود اما دلش، هنوز پر ه سشیر

هایش را شست. بود. سمت سینک رفت و دست

دستانش را بند ظرفشویی کرد، آب روان جاری بود. 

کمی بعد چند مشت پی در پی آب به صورتش پاشید، 

ر قابلمه چیز فکر نکند. آرد را دخواست به هیچمی
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یره بزرگی که از ننه سمن قرض گرفته بود ریخت. ش

کسی آرام به آن اضافه کرد. خاطراتش را گندم را آرام

ی ای از آن به دیوارهزد که گاهی تکهدر ذهنش پنبه می

 کرد و او را عاصی! مغزش برخورد می

ذهن ناخلفش، سر باز زد و حرف شنوی نداشت که او 

 قبل همراه کرد. های را با خود به سال

 

 

رنگ در خوش هاینگاهش به دوستانش بود و لواشک

 دستانشان! 

 با دست اشاره زد که کمی نیز به او بدهند.

 آد.جون تو زبونش زدم تو هم که از دهنی بدت می_
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اش نمود. نور چرخاند و به درکی حوالهچشمی برای آی

 بار رو به سولماز کرد.این

 ذره بده دیگه! تو که دهنیش نکردی یه_

اما تو بگو قد  دمببین درنا، جونم رو بخوای بهت می_

 دم.این بهت نمی یه بند انگشت عمرا از

 

پشتی را کنار خود ها نشست و کولهروی سکو کنار آن

 ها را مخاطب قرار داد.گذاشت با بدخلقی آن

کمم برای کوفت بخورین، کارد بخوره به شکمتون یه_

م که یه مشت گدا و کنسین بگین ذاشتین. حاالمن می

 بگیرم.  از کجا گرفتین تا برم
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ها گره خورد و آب دهانش را قورت باز نگاهش به آن

 داد. 

 دین؟ نذری دادن؟ الل شدین چرا جواب نمی_

 

خورد سولماز در حالی که تکه آخر لواشک را با لذت می

 ای بار درنا کرد. کنایه

 . یکی جواب سازمان سنجش رو بده_

 

 کجی جواب سولماز شد و از روی سکو پرید.دهن

 !زالکزال_

 

چند قدم نرفته بود که کسی او را صدا زد. صدایی که  

 این روزها خیلی برایش آشنا بود. 
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 درنا! درنا با توام. _

 

پوف پرصدایی کشید اگر عزرائیل هنگام قبض روح او 

کرد کامران محال بود او را به حال خودش را رها می

بگذارد. به گمانش، دیگر در میان دانشگاه کسی نبود 

 از عالقه این پسر خبر نداشته باشد. که 

خواست قبل از رسیدن او برود اما کامران داناتر بود می

 و جلویش پیچید. 

 ری؟که وایسی میکنم به جا اینت میچرا صدا_

 

ها را روی سینه در هم قفل ایستاد و تند برگشت. دست

 کرد. 
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کنی م ارباب. روتو برم تو چه فکری میخیلی شرمنده_

 فرت و فرت دنبال منی؟ باهات صنمی دارم؟  که هی

 

 دستانش را باال برد و غیرارادی خندید. 

سی که صنمی کم نفس بکش خفه نشی! آدم به کیه_

 ده؟ باهاش نداشته باشه پیام می

 خوام بدونم من به تو جواب دادم؟ جواب دادم؟ نه می_

 

چنان دستی به پشت گردنش کشید وکج شده هم

 گاه کرد. خندان او را ن

کردی یا تلفنت رو میل بودی یا بالکم میاگه بی_

 خاموش! 
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زده بود به هدف. کثافتی در دل نثارش کرد. دلش 

خواست تلفن را خواست بالکش کند. دلش میمی

درش منتظر پیام خاموش کند اما باز همان دل دربه

 دیگری از او بود. 

 من... من... _

 

نمود و  ایش را جمعههمان دو من را ادا کرد. لب

ای کشید تا جوابش را بدهد اما پی در پیهای نفس

تنها پشت کرد و سمت بوفه رفت. یادش رفته بود 

ی خرید چه چیزی راهی بوفه شده است. از باال تا برا

ها و یخچال را نگاه کرد و هنوز یادش پایین قفسه

 افتاد برای خرید چه چیزی آمده است.نمی

 لواشک نداری؟_
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 پنج_و_چهل_پارت#

 

 اش گرفت از لحن او. پسر جوان خنده

 ست؟ مگه مدرسه_

 

دست دانست او را پشت چشمی برایش نازک کرد. می

 اندازد.می

 

 قدر بانمکی تو؟ بگو ندارم دیگه. چه_

 

ها چه کسی بوده دانست ساقی این لواشکباید می

است. خریدهایش را انجام داد کنار پیشخان که رسید 
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ولش را درآورد هنوز در آن را باز نکرده بود که با کیف پ

 حرف امیر مات ماند. 

 حساب شده. _

 

د اما جز خودش و نگاهش دور تا دور بوفه چرخی

 فروشنده کسی را ندید. 

 خبرم! اجنه حساب کردن؟ کی حساب کرده که من بی_

 

تفاوت کرد و به درنا کامال بیها را مرتب میقفسه پفک

 بود. 

ی عشقت کشید بردار آبجی حساب قط هرچشما ف_

 شه. می
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تر روی میز کوبید و با عصبانیت رو به خریدها را محکم

 امیر تشر زد. 

شه یعنی چی؟ باید بدونم حساب شده، حساب می_

 وسایلت ارزونی خودت، نخواستم.

 

پاهایش را سمت خروجی بوفه برداشت که باز امیر بود 

 او را با حرفش میخکوب کرد.

کنی. داش کامران گفته خرج بوفه ا چرا ترش میابب_

 هرچی ورداشتی با اونه. 

 

اهش های رفته را به سرعت برگشت و غیظ نگقدم

 چشمان امیر را نشانه گرفت. 
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اون غلط کرد با تو مگه خودم چالقم. یا ازش پول _

 توجیبی خواستم. 

 

خدا تقصیر من نیست. به من گفته ازت پول نگیرم به_

آره. خودش تأکید کرده خرید از در منو درمیوگرنه پ

 ساب کردنش با اون. شما، آخر وقت ح

 

د در حال انفجار بود. هایی که زیاد سنگین بودناز شنیده

از یک طرف حسی خوب و ناب در پیکره جانش داشت 

شد، کسی برایش تب کرده بود که از شکوفا می

وجناتش چیزی کم نبود. پشت کرد و سمت ایستگاه 

وار کامران را توبوس رفت بلکه بتواند حرکت فردینا

درک کند، هضم کند. پا به میان اتوبوس گذاشت تمام 

ده بودند و جایی برای نشستن نبود. به ها پر شصندلی
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ی چسبیده به سقف را در ناچار وسط ایستاد و میله

دست گرفت. در همین حین کسی کنارش ایستاد. 

از یا یکی از قدر جفت که به خیالش سولمآن

هاست اما با دیدن پسری نسبتا بور که با خنده او بچه

ه عمد کرد جا خورد. رو گرداند. اما پسر برا نگاه می

ای بعد وزوزش میان کنارش ایستاده بود که لحظه

 هایش نشست.گوش

کنی احوال خانم خوشگله؟! بابا به موال ناز که می_

 شن.چشات سگ دارتر می

 

لرزیدن بود.  شد و در مرحله تمام تنش منقبض

توانست بر خودش مسلط شود تا چند لیچار نمی

زد این بود درست و درمان بارش کند. تنها زوری که 

 چند کلمه را دست و پا شکسته ادا کند.
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 جا برین یا من برم. برید کنار.یا از این_

 

یک لحظه نگاهش به گردنبند طالیی در گردن او افتاد 

غالب شد. شنید حرف دوست و ترس بر وجودش 

 پسرک را. 

امید به کاهدون زدی اون جوری که من شنیدم _

 کامران روش غیرت داره. 

 

داشت معذب که امید نام نگاهش را از او برنمیاز این

 اش کشید. بود. دستی به مقنعه

 خف بگیر بابا. کامران خر کیه؟! _
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آرام. دستی بر شانه امید فرود آمد یک بار محکم دو بار 

ین ضربه اما این آرام کجا و آن آرام اصلی کجا؟!  ا

 آهسته نشان از خشم داشت. 

شناسیش. تا ببینم میکامران منم! خوب نگاش کن _

جوری حساب گه زیادی که خوردی رو خودت بگو چه

 کنم. 

 

کرد که کم درنا حاال با شجاعت به پسرکی نگاه می

ا مانده بود از ترس خودش را خیس کند. ام

 خواست کم بیاورد.نمی

 خب که چی باید بشناسم؟ گه که خوراک توئه نه من! _

 

او را به آرامی کامران با دست خاک فرضی روی لباس 

 تکاند. 
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برو... برو تا نزدم آش و الشت کنم. برو خدا روزیت _

رو جای دیگه حواله کنه. از این به بعد نبینم ده 

ح امواتم قسم کیلومتری خانم پیدات بشه که به اروا

 ذارم راست راست بگردی. نمی

 

ها را چند نفری با درنا چشم چرخاند و هر اکیپ از بچه

پچ دید، آرزو داشت زمین دهان ر حال پچنگاهی خیره د

باز کند تا او را ببلعد. همین را در طول چندسال زندگی 

 خود کم داشت که بحمدللّه حاصل شد. 

 برآشفت.  امید زیرلب فحشی داد که کامران

ببین اگه وجودش رو داری بلندتر بگو تا ببینم دندون _

 مونه یا نه. تو دهنت سالم می
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قسمت جلو و عقب اتوبوس تالش  ها درتمام بچه

کردند این صحنه را تماشا کنند. چیزی نمانده بود تا می

نما شود وحشت داشت. که انگشتزار بزند. از این

نگشت اشاره حرکاتش دست خودش نبود وقتی ا

کشید را در کامران را که برای پسرک خط و نشان می

شباهت به چشمه دست گرفت و با چشمانی که بی

 د از او خواست کوتاه بیاید. نبودن

 ولش کن. غلط اضافه کرد._

 

 همین لمس کوچک آبی بر آتش دل کامران شد. 

 لباس امید را گرفت و با چندش لب زد. 

 هری شرت کم._
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کری بخونی دیدی چطوری یه پول برای ما  فقط بلدی_

 سیاهت کرد. 

 

همین یک جمله را از دوست او شنید و دیگر تمام 

ای پیش حواسش پی دستش بود. دستی که تا لحظه

انگشت او را گرفته بود حاال اسیر کف دست داغ 

 کامران بود.

 کنین، نمایش تموم شد.خانما و آقایون چیه نگاه می_

 

 دست او را قفل کرده بود.دستی که  ایستاد باکنارش 

کنه نه؟ به بقیه که زبون درازت فقط برای من کار می_

 شی فقط برای من شیری؟رسی موش میمی
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 شش_و_چهل_پارت#

 

توانست حرف بزند. زبان درازش هنوز دراز بود اما نمی

به قول کامران چون تا لحظات قبل غالف بود حاال هم 

 کوت کند.داد سترجیح می

 دانست این دست دیگر رهایش نخواهد کرد.نمی

 

همه فکر و خیال چگونه  دانست در ازدحام آناصال نمی

سمنو را به ثمر رساند. فکری به سرش زد حاال که باید 

کرد پس چه بهتر در بساط سمنو فروختن را علم می

 فروخت.اش را نیز میشدههای بافتهکنارش لیف

توانست ه میشد. چگونمش حجت میباز باید شرمنده 

هرحال فعال مجبور محبت این افراد را جبران کند. به

ها جبران بود و دعا کرد به وقتش در کارهای دیگر آن
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هایش باید دست سمن کند. ریحان را با ساک لباس

سپرد. به آغوش گرفت طفل صغیرش را و از خانه می

 بیرون زد. 

 زد.ق میسوز هوا هنوز به صورت آدم شال

در راه با چند زن از اهالی روستا سالم و علیک کرد. 

ها نیز یکی از همان زنانی هستند که مطمئن بود آن

هایش رساند. برایش هایشان را به گوشفرخنده گفته

مهم نبود وقتی که به پاکی خودش ایمان داشت. رخت 

گوی سیاه تنش را به چه تعبیر کرده بودند که زنان یاوه

خوش آب و رنگ برای به دام انداختن ده او را بستری 

تر در شوهرانشان دیده بودند. ریحان را سفت

 آغوشش فشرد و سر او را از پس کاله پشمی بوسید. 

کم دست و بالم باز بشه از خدای ما هم بزرگه! یه_

 ریم. جا میاین

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

اش فکر کرد هر کسی او را ببیند به حتم به دیوانگی

زادی بنای درددل کردن آورد وقتی با نوایمان می

 گذاشته بود. 

صدای بوق ماشینی او را از جا پراند. سر به باال گرفت 

و با دیدن غالم گر گرفت. نه از هوا و هوس، از شرم و 

دانست این مرد به او حسی دارد که میخجالت از این

 سوای تمام مردهای این روستا! 

شه. درنا خانم هوا سرده بچه خدایی نکرده مریض می_

خوای خونه ننه دونم میبیا سوار شو تا برسونمت می

 سمن بری. 

 

ها درست و حسابی از برف پاک نشده هنوز کوچه

کرد کسی او و بودند. نگاهی به اطراف کرد و دعا می
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اش را نبیند. هنوز پایش نلغزیده بود ماشین غول تشن

حرف و حدیث برایش قطار کرده بودند وای به حال 

 سوار شدن.حرف زدن و 

 

جان به زبان آورد و پا تند کرد. با عجله ممنونمی بی

ترسید زمین بخورد و رفت اما در عین حال میمی

 ریحانش ضربه ببیند.

پشت در خانه که رسید چند بار پشت سر هم زنگ را 

 فشرد. دست خودش نبود این همه عجله و شتاب! 

گر همین که بچه را سپرد عزای برگشتن راه را گرفت ا

 کرد. دید چه میباز او را می

گشت و پشت سرش را در طول مسیر چند بار برمی

د. کرد تا اگر ماشین او را دید خود را پنهان کننگاه می

اش حرفی را شنید که دنیا را یک کوچه مانده به خانه
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برایش تیره و تار نمود. دستش را جلوی دهانش گرفت 

ین را به زبان جاری شتا هق نزند، تا با صدای بلند خفه

 نکند. وای به حال خودش و مردم این روستا! 

کشید تا غرورش با لب باالیی خود را به دندان می

دار نشود. باز سمت خانه جریحه گریه در انظار عموم

جا هزاران فکر در سمن برگشت. تا رسیدن به آن

کرد. ها را قیچی میگرفت و آنذهنش بال و پر می

تن همیشگی از ده فکر کرد اما اگر ای به رفلحظه

های خاله بخشید به تمام حرفرفت اعتبار میمی

 ها! خانباجی

ماند کند. باید میماند تا زنیت خودش را اثبات باید می

کرد یک زن نیز های زنگ زده ثابت میبه این عقل

 تواند مردی در لباس زن باشد.می
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 خدا خیرت بده کجای کاری، من که از خودم_

، دیده پسر گن این زنه تازه واردآرم همه میدرنمی

ذارن دو دستی جوون و مرد جوون بهش اعتنایی نمی

 چسبیده به مش حجت. 

 

هایش نبض هین بلند زن دیگر، در گوشهنوز صدای 

 زد.می

گیره. اون این چه حرفیه صغری خدا قهرش می_

بدبخت که سرش تو کار خودشه و به کسی کاری 

 نداره. 

 

 سوم آتش زده بود به جانش!  نز

قدر صغری اینو ول کن بذار تو سادگی خودش این_

بمونه که یه روز به خودش بیاد بیینه یه توله از 
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دونی بدون، با اون زنه پس افتاده. اگه نمیشوهرش 

برتش شهر کنی مش حجت برای چی میفکر می

جا خونه داره و یه زن خوشگل شهری هم که باشه اون

 ودت حساب کن.دیگه خ

 

دار هم نتوانست داغ دلش های آن زن میانحتی حرف

 را تسکین دهد. 

این حرفا چیه؟ شما خودتونم زنین. دوست دارین _

م پشت سر خودتون اراجیف بگه از خدا یکی ه

بترسین. بخدا این حرفا رو بشنوه آهش دامنتون رو 

 گیره. می
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ه زخم بر دیگر نمانده بود تا به قول آن زن اراجیفی ک

ی باره زنگ خانهقلبش گذاشته بودند را گوش دهد. دو

 بار ایوب در را باز کرد. سمن را زد و این

تونم به امانت رو میسالم عمو ببخشید فرغونتون _

 بگیرم.

 

دانست برایش سوال تردید را در نگاهش خواند. می

ایجاد شده و شک دارد برای پرسیدن آن!حاال خود نیز 

توضیح دادن اما مصلحت را فعال پناه  مردد بود در

 گرفتن در سنگر دروغ دانست. 

راستش ماشین مش حجت پنچر شده، زاپاسم نداره _

ام وسایلم رو تا پای اتوبوس خواینه که فرغون می

 ها ببرم. خطی

 خب بذار به غالم بگم تا ببرتت._
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 هایش را چندبار پیاپی تکان داد.دست

ن شناسیه رو بهتر از من مینه...نه، نه عمو. مردم د_

 خواین که پشت سرم حرف و حدیثی پیش بیاد.نمی

 

 هفت_و_چهل_پارت#

 

خرسند که پی انگار ایوب با همین توضیح راضی شد و 

هایش را به شدت و تند تند درخواستش رفت. لب

هایش از فرصت سوءاستفاده گزید تا مبادا اشکمی

 کنند.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

برخاست. او را چگونه  ننه سمن را دید و آه از نهادش

 پیچاند تا شک نکند. باید می

 چیزی شده درنا؟!_

 

تالشش نتیجه داد بر نشاندن لبخندی پر از اجبار بر 

 لبانش! 

 خواستین بشه ماه سمن جونم!نه چی می_

 

هیچ چیزی نگفت تنها در نگاه کردن مکث کرد و سمت 

 که وارد ساختمان شود درنا شنیدخانه رفت. قبل از این

خاطر ماه سمن جونم لعنت حرفش را و خودش را به

 کرد. 
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که ریحون رو بذارم برو! اما وقتی برگشتی قبل از این_

ن اون رفتن و این اومدنت چه تو دستت، بابد بگی بی

 اتفاقی افتاده که ننه سمن شده ماه سمن جونم. 

 

در را بست و درنا حیران ماند. ایوب فرغون را از در 

 خارج کرد. 

 جاشم کلی زحمت دادم و ممنونم. عمو تا همینه ن_

 

خواست اما ایوب خود را به نشنیدن زده بود و می

 فرغون را تا خانه او ببرد. 

خیال سمنو و دا اگه بخواین شما ببرید اصال بیخبه_

 شم. باید روی پای خودم وایسم عمو. شهر می
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 هایش شل کرد. دستان ایوب را با حرف

آد دختر. چرا به رت میگیری به چه کااین همه سخت_

 کنی. خودت و ما سختش می

ترم گفتم حرف یه روز و دو روز که نیست من قبل_

شه که همیشه ی زندگی کنم. نمیجوردیگه باید همین

 وبال گردن یکی باشم. 

 

ایوب کاله روی سرش را دراورد و تکاند، باز آن را 

هود بود سرجایش گذاشت و با لحنی که دلخوریش مش

 از او خداحافظی کرد. 

منم زیاد به تو گفتم که تو هم یکی مثل سولماز و بقیه _

دخترجون کنی. هر جور که راحتی هام اما دوری میبچه

 دست حق یارت.
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اش را خواستار نبود اما جنگ اول به از صلح ناراحتی

 آخر در ذهنش رنگ و رو گرفت. 

 ممنون عمو ایوب. خداحافظ. _

 

زد و سو به صورتش تازیانه میا از یکسوز سرم

 های زنان روستا از سوی دیگر! حرف

اش رفت. باید تا مش با تمام قوا و سرعت سمت خانه 

رفت. دیگ و وسایلش را میان حجت نیامده بود می

فرغون گذاشت و سمت ورودی روستا راه افتاد تا سوار 

شتنی اتوبوس شود. نوبت رجبعلی بود. مرد دوست دا

 ا و پیغمبر بود.اهل خد که

تا یه مرد هست الزم نیست یه زن زور و بازو نشون _

 کنم.بده. برو کنار دست نزن خودم برات جاگیر می
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 آخه..._

 

 اش را گره داد.جوگندمی ابروهای پرپشت

آخه نداره دخترم. بذار من اینا رو بذارم اون پشت، _

ده گور نشه بکه گم و فرغون که خالی شد برای این

 ها برگردونه به ایوب.بچه یکی از

  

 با لبخندی تشکر کرد و حرفش را انجام داد. 

 

روی صندلی نشست و سرش را روبه پنجره چرخاند. 

 دانست تنها غریبه روستاست و حرف بسیار. می
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یادش افتاد به روزی که با سولماز با همین رجبعلی 

ند. وانت برای گرفتن شناسنامه ریحان به شهر رفت

 ا و این اتوبوس کجا!مش حجت کج

هنوز کمی از مسیر را نرفته بودند که با صدای یکی از 

 هایش تیز شد. اهالی گوش

 این آبادی دیگه جای زندگی و موندن نیست. _

 چرا مش قلی مگه چی شده؟ _

خواستی بشه مسلمون. ده پر شده از دیگه چی می_

دوم وری غریبه جماعت که معلوم نیس تا حاال ک

 خوان موندگار شن. جا میو حاال این ندگی کردنز

 

های برفی گرفت و ناخواسته مسیر چشمانش را از کوه

کرد، به رجبعلی که از آینه به مسافرهایش نگاه می

 تغییر داد. 
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مگه تموم این آبادی سند به نام ماست. خاک _

تونه زندگی کنه. مش قلی تو که خداست و هرکسی می

 بوناست. ازیت سر زمهمون نو

 

قلی در تیررس نگاهش بود که تسبیح حاال همان مش

 داد. دانه درشتش را در دستانش تندتند تکان می

رجبعلی مرد حسابی یه چیزی بگو با عقل جور دربیاد. _

یارو هیچ ربطی به این دیار نداره بعد معلوم نیست پی 

 خواد کی رو خونه خراب کنه... چی چی اومده و می

 

 رجبعلی بلند شد. « اللّهلهَ اال ال اِ»دای ص

از تو بعیده مومن. من و تو دیگه صدای بیل و _

کلنگمون نزدیکه بلند بشه. باید دنبال حلوا و خیرات 

 باشیم نه یه مشت چرت و پرت. 
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خورد وقتی خانه خراب در ذهنش خون خونش را می

شد. چرا مردم این دیار با او هنوز آشنا نشده اکو می

هانش برای حرفی باز شد و اصواتی مانند بودند.  د

در میان صدای حسینعلی گم « ببخشید شما دارید»

 شد. 

قلی با عزیزکرده ایوب و ترش نکن رجبعلی، مش_

ه اومدن اول ده موندگار سمن نیست. یه مرد و زن غریب

های ده شدن. هیچ کس هنوز خط و ربطش رو به آدم

 نفهمیده. 

 

با او نبودند برایش بس نفس راحتی کشید. همین که 

د. همین که انگشت اتهام از او دور شده بود بو

اش بود. شاید بدجنسی بود اما برای ورود آن کافی
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قدر نهایت خوشحال بود. آنغریبه و زن همراهش، بی

پچ های آنان در حد یک پچراضی و شاد که حرف

 رسید. هایش میکوچک به گوش

جا ای مردمان اینوارد، برقدر پذیرش یک تازهچه

به پوزخندی شکل گرفت به حتم روز  سخت بود. لبش

آمدن او نیز چنین بساطی در ده برگزار شده است. 

صدای مش قلی در مورد شخص جدید مانع از غرق 

 خاطراتش شد. شدن در 

معلومه که با نورچشمی ایوب نیستم. عاقله مرد نیست _

که  ام نیست. یه پسر عزب با مادرشاما بچه مچه

 مشخص نکرده تا کی موندگارن.

 

 هشت_و_چهل_پارت#
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حالش که با افسوس خورد و در دل نالیدخوشا به

 مادرش همراه بود.

 

 د.دار کری نیمه تمامش را ادامهقلی جملهباز مش

طور که من شنیدم با اشرفی نشست و برخاست ای_

 داره و اسمشم گفت... حاال اگه یادم اومد. 

 

 ا گفت. عجوالنه نامش رکمی فکر کرد و 

 آها اِلشَن!_

 

درنا ابرویی تکان داد آهنگ این اسم را دوست داشت. 

دانست. نگاهی به گوشی کاش معنی آن را نیز می
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ه چسباند و دیگر اش کرد. سرش را به پنجرساده

 های آنان شد. ها و غیبتخیال گفتهبی

قدر باز حرف آن سه زن در میان ذهنش آژیر کشید. چه

داد او را دبخت بود که هر کسی به خودش اجازه میب

د نقد و قضاوت قرار دهد. روزهای خوبش را در کجا مور

هایش به روزهای بد جُست. روزهایی که خندهباید می

باری جمع کرده زد. باز خیاالتش کولهمی دیگران طعنه

 بود تا او را به سفری در اعماق ذهنش ببرد.

 

 

 شروعی شد برای نزدیک همان گرفتن انگشت دست

 شدن او با کامران. 
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گذراند. های او میها را با پیامحاال تنها روزها و شب

شان نگرفته بود. ی دوستیهنوز تصمیمی برای رابطه

 نه، معاشرت برای شناخت بیشتر.  البته دوستی که

 

همین قسمت اسفناک ماجرا بود. اگر بنا به ازدواج و 

شکافت و اش را میندگیشناخت بیشتر بود باید ز

خواست دل ببندد کرد. نمیهمین شکافتن حیرانش می

کرد. او را از دست بدهد. روزهای بدی را سپری میو 

 دل شیر نداشت برای بازگو کردن حقایقی از

 اش! خانواده

وقت با دل ویران کشید آناگر کامران پاپس می

کرد؟ در گیرودار بودن و نبودنش اش چه میشده

کارش را یکی کرد و تصمیمی برای خود و اف

 سرنوشتش گرفت.
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نظیر دوست داشتنت تو تموم تنم نبض عطر بی_

زنه. هنوز تصمیم نگرفتی این عطر رو به وجودم می

 جونم؟ دی درد چشمات بههدیه کنی؟ هدیه می

 

کرد چه برسد به دل این پیام حتی فوالد را آب می

 ی او! ی محبت ندیدهتشنه

 !مال توباشه _

 

سیراب های او ی دلش با محبتامید داشت زمین تشنه

 شود. امید داشت یار و همراهش باشد. 

هنوز چند دقیقه از ارسال پیامش نگذشته بود که 

تلفنش به صدا درآمد. چیزی در قلبش سکندری خورد 

و به زمین افتاد. تشت احساسش پر صدا در زمین 
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حاال که به او  لرزیدهایش میقلبش کوبیده شد. دست

 انداز داشت. وعده بودن داده بود استرسی خانمان بر

تنها لطف بدنش به گوشی لمس همان آیکون سبز 

 رنگ بود و الل شدن... الل شدن... الل شدن. 

 کنم جلد بوم خودم باشی و تا ابد نپری. کاری می_

 

 هایش تر! چشمانش بسته شدند و گونه

تونم زود لباس چهشنوی صدامو درنا من سر کومی_

گفتنت تو گوش رون که باید صدای باشه بپوش بیا بی

شه چه خودم بپیچه. آدم به یه تیکه ورق دلخوش نمی

 صدا و دستخط. منتظرتم!برسه به یه خط پیام بی
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به قول اصفهانی که گفته بود امشب در سر شوری 

دارم. شوری که در بدنش پیچیده بود قابل بیان کردن 

شد قول ماندن داده است. باورش نمی نبود. هنوز

رج کرد و آن را گلوله کرد اما قبل از تاپش را از تن خا

ها از شوق زیاد آن چرکفرستادنش در میان سبد رخت

ای کشید. دست و دلش را به دندان گرفت و جیغ خفه

کرد و ها را با وسواس انتخاب میلرزید و لباسمی

تا او خیال بد نکند. خواست آرایش کند پوشید. نمیمی

ریمل قناعت کرد.  اما قبل از خروج به زدن یک رژ و

همین که از در خانه خارج شد ماشین کامران کنار 

پایش ترمز زد. در این مدت خواسته و ناخواسته زیاد با 

کشید. دست رو شده بودند اما حاال خجالت میهم روبه

ن را شاپیش برد تا سوار شود و اولین مالقات دوطرفه

 ثبت کنند. 
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* 

از از خاطراتش اندبا تکان خوردن اتوبوس از دست

کنده شد. چند نفر از اهالی طور دیگری نگاهش 

کردند حاال یا با ترحم یا با نگاهی از جنس مزاحمت می

 برانداز. و خانه

 

بار و بندیلش را که زمین گذاشت یک وانتی را دید که 

کرد. میبا دستمال یزدی عرق صورتش را خشک 

 هایش را به آن سو جهت داد. قدم

 رین؟ میآقا دربست _

 

 از نگاهش نترسید، چندشش نشد. 

 بارت چیه؟ _
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 سری به عقب چرخاند و دیگ بزرگ را نشان داد. 

 خوام برم بازار ارومیه. کل بار منه. می_

 

 دستمال را دور گردنش انداخت و لبانش را جمع کرد. 

 بشین بریم آبجی! _

 برین؟ می چند_

 آیم.بشین حاال باهم کنار می_

 

اکراه سوار وانت شد اما جلو ننشست. بلکه ترجیح به 

داد سردی هوا را تحمل کند. تحمل کردن سرما و 

تر از زخم زبان شنیدن بود. باز یادآوری عواقبش آسان

 کرد هنوز اول راه است و حرف بسیار.
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 نه_و_چهل_پارت#

 

اغ های دیروز که در بسبزه پول خوبی از قِبَلِ فروش

ای برای ب زده بود. حوصلهرضوان فروخت، به جی

تکانی نداشت، هرچند که از این امر معاف بود. به خانه

اش نونوار شده و خیلی به چشم لطف سولماز خانه

آمد. حاال درست که مالکش نبود اما سقف باالی می

ای... دوست نداشت آن سرش بود ولو وقفی، اجاره

مه چسبیده به نوک زبانش را بگوید. همان حروفی کل

کشیدند بنا به ترحم و دلسوزی که در ذهنش جار می

نصیبش شده است. دیگر دوست نداشت در این سه 

روز باقیمانده به عید به بازار برود. خیلی دلش 

گرفت وقتی خاطراتش با هر حرکت و آدمی تکان می
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ه و شاید خوردند. همان وقایع ثبت شده در گوشمی

ند. شاید کمرنگ تمام ذهنش که تا ابد با او همراه بود

شدند اما هرگز محو شدنی نبودند. همین پریروز بود می

که با دیدن بساط احمدعلی پسر شونزده ساله 

زد داغ رویش مغزش از بس هر خاطره را پس میروبه

های رنگی که باز با فکرش، کرده بود. همان ماهی

 م عید رفت. یادش به روزهای د

لبخندی تلخ روی ی ریحان او را به خود آورد. گریه

 لبش جا خوش کرد. 

 دورت بگردم ریحانکم. جانم عزیزدلم. _

 

ی او بند او را در آغوش گرفت و بوسید اما گریه 

ای بوی بدی به خورد. لحظهآمد و تکان مینمی
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مشامش خورد. خراب کاری کرده بود دخترک 

 قشنگش. 

اش بند آمد. مانند باز کرد گریه وشک او راهمین که پ

هایش را تعویض کرد و شیرش داد. روز لباسهر 

دست آخر او را در گهواره گذاشت حاال خیالش از 

بابتش راحت شده بود. مدتی بود برخالف تمام چشم و 

بست. های سولماز برای دخترش کهنه میابرو آمدن

رد هرچند که کتوانست مراعات میباید تا جایی که می

خواست ش را میاها تمام دل و رودهزمان شستن آن

باال بیاورد. روسری دور دهانش بست و تشت را زیر 

ها را در آن شیر آب گرفت کمی که آب جمع شد کهنه

زد ریخت. آب خیلی سرد بود و هر چند چنگی که می

داد. در حال پهن کردن دستش را از آب فاصله می

هایش را که در به صدا درآمد. دست ها روی بند بودآن

 تکاند.
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شد باید بیشتر  احتیاط دهان مردم که بسته نمیزیپ 

هایش را پایین کشید و سمت کرد. آستین لباسمی

ی در را که باز کرد با داالن کوچک ورودی رفت. لنگه

 رو شد. لبخندی به لب راند. سولماز خندان روبه

 اِ تویی. بیا تو. _

 

 . با هم تعارف و تکلیفی نداشتند. و وارد شودنماند تا ا

 کار کردی، دیگه تعطیل شدی؟ چه_

 

شنید. وقتی به این خانه هایش را میصدای قدم

 شد. گذاشت دنیایش رنگی میکوچکش پا می

 ریحان خوابه؟ _
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صدای چیزی را شنید و از سرشانه به او نگاه کرد که 

 د. داای را در دست داشت و تکان میجغجغه

رو اینو براش خریدم. نه یکی چند مدل خوشگلش _

 خریدم. 

 

سمت تشت رفت و آن را به آرامی روی قسمت 

 خروجی آب خالی کرد. 

خواست حرفی سولماز نگاه پر حرفی به او کرد می

گفت؟ مگر خوشی زیر دلش زده بارش کند اما چه می

بود که در سرما بنشیند و کهنه بشورد، مجبور بود برای 

زور رار معاش، برای زیر بلیط کسی نرفتن. اما هرچه ام

 زد که ساکت بماند نشد؛ نه که نشود، فقط نتوانست. 

 لعنت به اون... _
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ی منو جا بشینی غصهسولماز؟! باز تو اومدی این_

خوای خودخوری کنی بذار برو. یه طرف بخوری. اگه می

اون جریان من بودم یادت که نرفته؟ پس دهنت رو به 

 عن و نفرین نچرخون.ل

 

بار زبان لیاقتش چند حرف آبدار و حسابی بود اما این

به دهان گرفت. آمده بود تا حالی از او بپرسد نه 

توجه به درنایی هایش را بیضدحالی وارد کند. کفش

شست، که همان قسمت سیمانی زیر شیر آب را می

 درآورد و داخل رفت. 

 

د کمر صاف کرد. همین که دید سولماز وارد خانه ش

کرد. نباید اصلی خودش بود اگر خریت نمیمقصر 

شد. به درون خانه که پا گذاشت اوقات سولماز تلخ می
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سولماز را دید که باالی گهواره ریحان ایستاده است. 

 با گره دادن ابرو برایش خط و نشان کشید. 

 باز تو از راه نرسیده دخیل بستی به اون گهواره. به_

 گیرمش. هم نمی انیهبیدار بشه من که یه ثجون خودت 

 

 راهش را سمت آشپزخانه کج کرد. 

 خوری؟ تازه دمه. چای می_

 نیکی و پرسش؟ آخه این سوال پرسیدن داشت؟_

 

ها را که روی سینی گذاشت صدای سولماز را استکان

 شنید. 

خواد مهد کودک بزنه که درنا یادته گفتم دوستم می_

هم برات جا، بشه تو بری اون باهاش حرف زدم اگه
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که ریحانم کنار خودته، شه هم اینمنبع درآمدی می

 دی. دیگه تو سرما و گرما زجرش نمی

 خب! _

 

با سینی به هال برگشت، سولماز کنار بخاری نشست و 

 با دست به زمین کوبید. 

 جا تا برات بگم. بیا بشین این_

 

ی جانش، گوش شد برای کنارش نشست و همه

 نیدن! ش

روز به من گفت که شناسنامه و کارت ببین االن دی_

ملی و یه سری مدارک دیگه رو بهش بدم. احتماال 

 یکی دو هفته دیگه هم بری که ببینتت. 
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دودوتا چهارتایی در ذهنش کرد، از دستفروشی که 

برایش بهتر بود به هرحال در هر صورت یک حقوق 

 بخور و نمیر داشت. 

 دستت درد نکنه. _

ت و کنار صورتش گرفت. سولماز چای را برداش

 برد. نشست و لذت میبخارش روی صورتش می

 االن تا یادم نرفته مدارک رو بیار. _

 

ای کوچکی را آهانی گفت و سمت کمد رفت. کیف قهوه

 بیرون کشید.

 

 پنجاه_پارت#
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 که آن را باز کند دست سولماز سپرد.بدون این 

 بردار.خوای که میبیا خودت نگاه کن هرچی _

 

کیف را از دست درنا گرفت و چهار زانو نشست. در آن 

را باز کرد و دو شناسنامه داخل کیف را بیرون کشید. با 

ی شناسنامه ریحان پرصدا خندید. آن را دیدن دوباره

 بوسید و بازش کرد. 

 دار شد. خدایا این فسقلی هم به قول ماه سمن سجل_

 

 خندید. واند و میخخط به خط را بلند می

 ریحان واحد! _
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 نگاهی به گهواره انداخت و باز بلندتر خندید. 

 کرد توله تو به این نازی بشه. کی فکر می_

 

 دستی به نام پدر کشید و با حرص شناسنامه را بست.

 

 چنان که درنا از این سکوت استقبال کرد.حرفی نزد هم

را  انی کرد سولماز حصر آنلَختی که سکوت حکمر

ای لواشک را ل کیفش و بستهشکست. دست برد داخ

 بیرون کشاند. 

ت آویزون ببین چی برات آوردم آب از لب و لوچه_

 بشه. 
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نگاهش به تلخندی کشانده شد. عاشق لواشک بود اما 

دانست دوست دارد یا متنفر از یک روزی به بعد نمی

شد و مانده بود با  ی تلخشاست. سولماز متوجه خنده

فیق زخمی را خوشحال کند توانست این رچیزی می چه

ها پرواز نکند. خبر ی خیالش به گذشتهکه پرنده

 نداشت که درنا راهی همان گذشته شده است. 

 

با دستش دست کامران را گرفته بود. سرخوش از 

انتخاب واحدی که استرس آن را تا ساعتی قبل حس 

لی چیزی زدند. یک نیمکت خامی کرد، در پارک قدممی

 اش کرد.ای نشستن وسوسهحظهبود که برای ل

 جا بشینیم. خسته شدم. بیا بریم اون_

 

 ی موافقت فشرد. دستش را به نشانه
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 تره. امر، امر شماست.کنار تو گردن من از مو باریک_

 

ها بود بعد از یک شان همین لمس دستاوج خالف

 گذشت.شان میدوستیماهی که از 

کامران دستش را  جاگیر شدند که روی نیمکت پارک

ی درنا حلقه کرد. فرو ریخت خیلی ناخودآگاه دور شانه

دل و جانی که تا حاال از این حرکات ندیده بود، لمس 

 نکرده بود. 

دونم دختر کنی. من نمیکارهایی که تو نمیببین چه_

لذت ببری نه خوب، تابستون رو گذاشتن کیف کنی و 

 ز درس بخونی.ها بابیای مثل دیوونه

 

سعی کرد نادیده بگیرد آن دست دراز شده دور 

 گردنش را!
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تمام تالشش را به کار گرفت تا استرس در بند بند  

اش بلرزند. جانش جوالن ندهد که تارهای صوتی

ها گفتنی نبودند تا زمانی که شرایط برای بعضی حرف

شد و جواب کامران از آن میشان مهیا نبازگو کردن

لبانش د که باید در قبالش مُهرخاموشی به دسته بو

 زد.می

خوان آن؟ حاال خوبه باز از تو نمیکی پدر و مادرت می_

که این تعطیالت بری پیششون وگرنه جواب منو کی 

 خواست بده. می

 

جواب ماند دستی به پیشانی کامران که دید سوالش بی

رد درنا را نظاره کرد. کیفش را باز ک خود کوبید و متبسم

رنگی را بیرون  ی لواشک قرمزو از میان آن بسته
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کشید. کم مانده بود از دیدن آن لواشک خوش رنگ و 

 لعاب جیغ بکشد.

قدر دوست دارما. اون کفار دونی چهوای ممنون نمی_

کردن و جونشون درمیومد قد یه نخود به هی کوفت می

 منم بدن. 

 

دانست، به نش نیز جذابیت داشت. میحرص خورد

لواشک  هایش رسیده بود که مشتاق چشیدنگوش

ها طور که آرزویش بود منبع آندوستانش است همان

 را پیدا کند.

 

ای را جدا کرد و در دهانش گذاشت. چشم فرو درنا تکه

ی آن آرام بست. لبانش، غنچه شدند و سعی کرد مزه

 آرام جذب زبانش شود. 
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یلی دوست ست. لواشک آلبالو خقدر خوشمزهچه به!به_

 دارم. خیلی شبی... 

 

ی دهانش از حرکت ایستاد و چشمانش به اندازه

 نعلبکی گشاد!

جوری از اونا کش رفتی؟ من که ای بابا دمت گرم. چه_

 هرچی زور زدم نشد که نشد.

 

داد. باید این کار کامران آب دهانش را با لذت فرو می

الی ها حپرستکرد تا به آن شکمرنا میرا در بوق و ک

ها کامران الف آنشد که رفاقت چگونه است. برخمی

 خوری نکرده بود و این برایش دنیایی باارزش بود. تک

 ست؟ خوشمزه_
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 خوشمزه چیه! عالیه کامی عالی! _

 

سرش را سمت مخالف چرخاند و خدایا شکری زیر لب 

ر خوشی غلت گفت که نشنیده نماند. درنا شنید و د

 زد. می

بخرم تا ناکجاآباد این بریم کلی ازش  از کجا گرفتی؟_

 نارفیقا رو بسوزونم. 

 

برد به حتم مطمئن بود اگر مقدار زیادی با خود می

دانست اوج سوزاند چون میدوستانش را می

 شان  به طعم این لواشک خانگی را!عالقه

شد هم وهم داشت اما از سوختنی که نصیب درنا می 

 راه افتاده بود. هم موجی از خنده روی نوار دلش 
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 سوزونیشون؟! مطمئنی می_

 

های لبش را سرش را دوبار تکان داد و با انگشت کناره

 پاک کرد. 

پرست درجه یکن یک! فقط من شک داری تو؟ شکم_

قدر خوب شون از کجاست  چهبفهمم این منبع تغذیه

 شه.می

 

خورد و ی آن را میاگر به او بود روی همین نیمکت همه

کرد. اما در حضور ش را راهی سطل آشغال میپالستیک

ید. ترجیح داد مابقی آن را برای کشکامران خجالت می

 حرص دادن سولماز به خانه ببرد.

در هاگیر واگیر بستن در کیفش بود که با حرف کامران 

 باورش سخت بود.  دستانش شل شد.
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خب گیریم که حاال بفهمی اون منبع تغذیه مادر منه _

 شه؟یمشکلت حل م

 

ناباور سر پایین رفته را باال کشاند و یک دور دیگر 

حرفش را در ذهن مرور کرد. چه گفت؟ مادرش؟ 

ذهنش قدرتی نداشت خط و ربطی بین لواشک مادر 

 کامران و دوستانش پیدا کند.

 

 کی_و_پنجاه_پارت#

 

 ست؟مامانت؟ بعد مامانت مگه فروشنده_
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را دلقک فرض کامران دردِ خندیدن گرفته بود یا او 

کرد اش را رها میصدای خندهکرده بود که با هر چیزی 

 رفت. و سرش به عقب می

 آره مامانم. مشکلیه؟ اما فروشنده نیست. _

 

شه دندونا رو کجاش خنده داشت؟ تا چیزی می_

 ندازی بیرون.می

 

چشمانش را ریز کرد و فکر کرد. نامردی بود اگر 

 د و به او نداده بود. کامران برایشان لواشک آورده بو

 خب! چرا به اونا دادی و به من ندادی. _
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بار دهانش بسته بود و سعی داشت نخندد تا او را این

 تر نکند. درنا دستش را خواند.حرصی

رم و نگاتم بخوای از در چرت و پرت وارد بشی می_

 کنم گفته باشم. نمی

 

ا دستانش را باال گرفت و تسلیم تهدید دخترک شد. ب

 همان صدایی که آغشته به خنده بود حرف زد.

 گذری؟ خب چی بگم؟ بگم اونا رشوه بود از خونم می_

 

ها پلیس رشوه... رشوه چه کاربردی داشت؟ نه آن

 ه کامران قالتاق. بودند و ن

نچنانی نداشتند که بخواهند ها که اسم و رسم آآن 

 گشا شوند و گیروگور کامران را برطرف کنند. مشکل
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 رشوه؟ _

 

زور زد تا به این صورت متعجب باز نخندد. دو دستش 

هایش در معرض را روی دهانش گذاشت تا دندان

 کرد. زیرنمایش قرار نگیرند اما چشمانش را چه می

نگاه کنجکاو و سوالی او دوام نیاورد و بر خود مسلط 

 شد. 

ای بابا! تقصیر من که نیست دوستات تو رو به یه _

 ن. لواشک فروخت

 

جای این که یکراست سر اصل مطلب برود تا او را از به

سرگردانی خارج کند بدتر گمراهش کرد. فروختند؟ 

االغ خبر بود. آدمک چگونه او را فروخته بودند که بی
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داد تا زد یک کد هم نمیدرست و حسابی حرف که نمی

 هایش را رمزگشایی کند. او خودش حرف

پیچونی. یعنی چی هی میخب مثل آدم بگو دیگه چرا _

 فروختن؟که 

 

جوری گیر دادیا درنا! فکر کردی شماره تلفنت رو چه_

دادم تا دستم پیدا کردم دیگه. باید یه چیزی رشوه می

 یه جایی. بند بشه به 

 

سازمان سنجش لقبش داده بودند و نارو زده بودند. 

فضول خودشان بودند و هفت جد و آبادشان! حاال او را 

فروختند. البته از حق اگر مقدار میشکی بیبه لوا

 ای داشت. العادهگذشت طعم فوقنمی

 شماره تلفن منو به یه لواشک لو دادن. کدومشون؟ _
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برایش چرخاند با همان  صورتش را کج کرد و چشمی

 لبخند کنج لبانش. 

فروشی نبود. حاال هر کی؟ د،ِ نشد دیگه. قرارمون آدم_

 ای؟! راضیکه کنار منی نااز این

 

ناراضی؟ ناراضی کدام خری بود. اما رسم رفاقت این 

نبود که پشتش را خالی کنند. به وقتش باید اساسی 

 کرد. ادبشان می

شه مثل روز روشن می خب اگه بری بگی برای من_

خوای منو کوچیک کنی و از دلت با من نیست تو که نمی

 لق بسازی؟من یه دهن

 

مین جمالت کوتاه. تمام گِل گرفت دهانش را با ه

 حرص خوابیده در بدنش را با یک پوف بلند بیرون داد. 
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هووی با توام باز که رفتی تو هپروت. یه بار شد چیزی _

 ببینی یاد خاطرات گل و بلبلت نیفتی. اَه. 

 

تر نشست. چای طرفاستکانش را برداشت و کمی آن

سوخت از نوشید، تمام تنش میرا با همان داغی می

 توانست او را از گذشته جدا کند.که نمیاین

ندیل نبستی بری عجیبه توی خونه موندی و بار و ب_

 شهر. 

 

تر میلش به خوردن چای ته کشید. سینی را کمی عقب

 فرستاد. 
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دونی از شلوغی نه دیگه خیلی شلوغه خودت که می_

 بیزارم و کالفه. 

 

ت؟ کار کنی؟ تو تعطیالت؟ بعد تعطیالخوای چهمی_

کودک جور نگر هم باشیم که شاید مهدکم واقعباید یه

 نشه.

 

هایش را دور نه جمع کرد و دستپاهایش را در سی

خواست ها پیچید. خودش نیز سردرگم بود اما نه میآن

امیدش را به ناامیدی ببازد و نه ته دل سولماز را خالی 

 کند که کم آورده است. 

 کنم. امیدخدا شروع مییه فکرایی دارم. بعد از عید به _
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 سولماز استکان خالی را به سینی بازگرداند. تشکر تنها

 آمد آن را بگوید.  چیزی بود که کم پیش می

آی بریم. ری نه؟ شهر چی اونم نمیدیگه گلخونه نمی_

جا که حاال که من یه خونه دست و پا کردم بمونی این

رای چی بشه؟ این چند ماه هم برای تو سخت بود هم ب

 من رفت و آمد. بریم؟

 

 سینی را با یک دست برداشت و ایستاد. 

گن اکسن ریحانه از االن عزا گرفتم میفردا نوبت و_

 کنه. کنه، بیقراری میخیلی سخته. تب می

 

 این جواب سوال من نبود درنا. _
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 تالقی خشم و غضب را در چشمانش دید. 

. نه. پرسی. نهدونی جواب من چیه چرا میوقتی می_

 حاال جوابتو گرفتی؟

 

دلش زیادی پر بود و سرریز شدنش کار دستش 

داد به کرد و ناتوان. نباید رو میاو را شکننده میداد. می

افتاد سد طوفان راه افتاده در دلش که اگر راه می

شکست بعد باید داشت یا میاستقامتش یا ترک برمی

 خواندند. وا مصیبتا به حالش می

نکن بریم شهر بریم شهر. من من زر زر  هی تو گوش_

از اون شهر کوفتی هیچ خیری ندیدم.  به امام حسین 

قسم اگه برای سیر کردن شکم این بچه نبود پامو تو 

 ذاشتم. اون خراب شده نمی
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حاال سولماز نیز در درگاه آشپزخانه ایستاده بود. برای 

 اتتش کرد. ها از آن جریان شماولین بار بعد از ماه

تقصیر خود خرته. خب االغ جان، اون زیپش شل شد _

 تو چرا وا دادی که حال و روزت بشه این؟!

 

 دو_و_پنجاه_پارت#

 

هایش تند برگشت و نگاهش کرد. الزم نبود که خریت

ها را یادآوری کند وقتی خودش هر لحظه با آن

توانست هایی که نه میساخت. لحظهسوخت و میمی

رد و رنجی که بعدها ر کند نه دیش را انکالذت و شاد

 نصیبش شده بود را فراموش کند.

شه تو دیگه همش نزنی، قد خدا خودم گرفتاری و می_

 مصیبت دارم دیگه سرکوفت زدن تو این وسط چیه؟ 
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سرکوفت چی زدم. تر زدی به زندگیت اومدی مرتاض _

 شدی و از همه آدما فاصله گرفتی. 

 

  اشاره کرد.با دست به در حیاط 

اگه کسی اون در کوفتی رو نزنه تو سراغی از هیچکی _

گیری. به اون خدای باالی سر اگه لنگ پول نبودی نمی

زدی. چرا با سال تا سال از این خونه بیرون نمی

بهترین مدرک دانشگاهی داری منت هر ننه قمری رو 

کشی. به خدا تو االنم اراده کنی اون رئیس شکم می

پدری به خودش یدیگه هر ب کشه.رو میخیکی منتت 

 ده پشت سرت لغز بخونه.اجازه نمی
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بار نه دو بار شاید در ثانیه پدر را تکرار کرد نه یکبی

 هزاران بار آوایش در ذهنش پیچید. 

 

 کنار یخچال لیز خورد و نشست. 

ام. قسمت منم اینه االن توان در من از زندگیم راضی_

وار اسب یه روز، س دارم، شایدافتادن با سرنوشت رو ن

 شانس شدم و تا تونستم تازوندم و گردوخاک کردم. 

 

سوار بر خر شیطان بود، اسب شانس کجا بود وقتی به 

شد. بیشتر از این هیچ صراطی مستقیم نمی

خواست آزارش بدهد حتی جرأت نکرد پیشنهاد نمی

دومان را به او بگوید. کمی نگاه کرد به درنایی که 

 آورد.ابرو نمی اما خم به آوردکم میگاهی 
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چرخاند و پایش روی زمین سوئیچ را در دستش می

 زد آهسته و پیوسته! ضربه می

جان شد که منتظر ایستاده بود. نور کمای میده دقیقه

تابید. از زن و زن خورشید از پس آسمان ابری می

گرفتن این قسمت ماجرا را دوست نداشت. این دیر 

هم ردی را بهعصبی هر م ها سیستمنآماده شد

های هدیه گرفته از ریخت. زمین عاری از دانهمی

داد و آسمان شده بود. حال و هوای شهر بوی عید می

کشید و اولین عیدی بود که در کنار دلبرش نفس می

 کرد.زندگی می

م دیر شد ببخشید همین که خواستم بیام بیرون عمه_

 زنگ زد.

 

 او اشاره کرد که بنشیند. در ماشین را باز کرد و به 
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 بشین بریم، دیر شد._

 

بوی عطرش قبل از خودش وارد کابین ماشین شد و 

باز مثل همیشه او را تحسین کرد بابت آراستگی و 

 خوشبو بودنش! 

 دنده را آزاد کرد و استارت زد. 

ی لفت دادن تو لباس پوشیدن شما زنا کاش فلسفه_

دوساعت عنتر و  شد. چیه یه مرد با ابهت روکشف می

 کنین. ن میمنتر خودتو

 

 ابهت را با صدای بلند تکرار کرد. 

 بپا نریزه یه وقت._
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 لبخندی از زبان درازی او زد و فرمان را چرخاند.

 خوای ببرم نشونت بدم.ریزه. میجا میفقط یه_

 

ی شنبهلبخند خجولش را دوست داشت. آخرین پنج

لین باری بود که د اما برای هر دونفرشان اوسال بو

 شدند.غ رضوان میرهسپار با

 آیسانم خواست بیاد اما مامان نذاشت. _

 

 سرش را تکان داد. 

 چرا؟ _

 

کرد به این عادت همسرش که زمان باید عادت می

داد. البته که هایش را تکان میتوضیح دادن دست
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باهوش  جایی خوانده بود افرادی با این خصوصیات

 د. ی توگلویی انجام داو خندههستند. کمی سرخ شد 

های مخصوص مامانم رو دیگه باید بشناسی. اخالق_

دونم با خودش چه فکری کرده که به آیسان تشر نمی

ذاره اینا بابات که تو خونه نمی» زد طوری که بابا نشنوه

پنج دقیقه هم تنها باشن حاال اگه جایی هم خواستن 

شن سرجهازیشون. بذار راحت با برن تو بشو

 «خیرسرشون عقد کردند.

 

ی قدر مادر زنش را دوست دارد. خندهکرد چهحس می

 مرموزی جواب حرف همسرش شد. 

یه فاتحه از راه دور نثار امواتمون کنیم و بریم امر _

 مادرزن جان رو اجرا کنیم. 
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زد. مادرش گیج مانده بود کامران از کدام امر حرف می

 بود. یزی نگفته بود یا نخواسته که چ

 چی رو اجرا کنیم؟ _

 

حق داشت در همین ماشین این دخترک که گاهی 

شد و دوست داشتنی را ببوسد و در آغوش خنگ می

 بگیرد. چشمکی نثارش کرد و لپش را کشید.

آخ که خنگ خودمی! بریم که راحت باشیم دیگه. بابا _

 آره.حرف خدا میخدا حالل کرده اما بابای تو حرف رو 

 

له گرفت و ناخواسته غر زد ز شوخی فاصلحنش کمی ا

 به حال و هوای این روزهایش!

 دی.یعنی باباتم بخواد بذاره تو خودت راه نمی_
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 کامران؟! _

 

نامش را کشیده و مبهوت ادا کرد. از او چه توقعی 

داشت که پا روی خط قرمزهای پدرش بگذارد و خطای 

 . آیسان را تکرار کند

وجود بیاورد و  لخوری بهکامران نخواست اول کاری د

خاطر کاری از خود برنجاند که هیچ نقشی در آن او را به

نداشت. نخواست این باور در ذهن او القاء شود که 

 دوست داشتنش محض رضای رابطه است و الغیر!

ریم خیال یچی پروندم. باالخره چند روز دیگه میبی_

ت جا باید تقاص پس بدی. رُسونسر خونه زندگیمون ا

 کشم. رو می
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لبش ناخودآگاه به لبخندی گشوده شد باید شرم 

شد اما در این زمان رویاپردازی را کرد، سرخ میمی

 بیشتر دوست داشت.

پاکن نم شروع به باریدن کرد و صدای برفبارانی نم 

 تنها صدایی شد که حجم ماشین را پر کرده بود.

 

 سه_و_پنجاه_پارت#

 

 را شکست.  نرسیده به آرامستان سکوت

 یادت باشه ورودی گل بخریم. _

 

ی آرام او را شنید. ترافیک سنگینی برقرار بود و باشه

 ماند برای جلو رفتن. هر ماشین دقایقی معطل می
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من برم گل رو بخرم تا من انتخاب کنم و حساب کنم _

 تو هم اومدی. 

 

روی دختر خوش  دو دستش بند فرمان بود اما نگاهش

 افتاد.  نقش کنار دستش

شی. حاال اگه تب کنی پرستارت خواد خیس مینمی_

 خودم باشم میارزه. 

 

دستش سمت دستگیره در رفت که صدای خندیدن 

 کامران بلند شد. 

 خیلی بدجنسی! _

 گفتم که نرو. _

 بارون رو دوست دارم چترم که آوردم._
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ای نداشت وقتی مُصر بود آن را انجام اصرارش فایده

 دهد. 

خواند که تلفنش زنگ خورد. ی را میش آهنگبا خود

 تورج بود. 

 جونم داداش! _

 

داد آمد و نشان میصدای حرف زدن کسی کنارش می

حواسش پی اوست. صدای نازک دختری را شنید 

 ابروهایش را باال انداخت. 

 الو کامی! کجایی؟ _

 ز چندین ماشین جلوتر از او ایستاده بودند. هنو

 باغ رضوان. _
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گفت تو آماده شو منم ج که به دختر میتور صدای

 آم لبخندی کج را روی لبش آورد. می

کرد من تو کدوم وقتی خدا شانس رو تقسیم می_

سوراخی بودم که تو االن بری وسط بهشت من برم 

 سر وقت اموات.

 

ی رسایش در گوشی پیچید که کامران چنان خندهآن

فاصله هایش ای مجبور شد گوشی را از گوشلحظه

 بدهد. 

 تر! ناقصمون نکنی سمعک الزم شیم. هووشه آروم_

خری کامران! آخه آدم زن عقدیشو که یه خیلی کره_

بره داره میامروز بابای دختره داده دستش برمی
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داد کدوم عقل می قبرستون؟ شانس پیشکشت مومن

 ای بودی. طویله

 

آرام به سمت جلو حرکت کرد. دستش را روی در 

 خندید.های تورج میبود و با حرفگذاشته 

موندی با من اونو که تو هم نداری که اگه داشتی نمی_

ی دختره از سرما، چونه بزنی، االناست آالسکا شده

 .توی اتاق نصیبت بشه. حواست باشه گند باال نیاری

 

 اون که تخصص توئه نه من، راس.... _
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 تمام سیستم بدنش با دیدن تصویر مقابلش فلج شد.

 نه قدرت پایین کشیدن گوشی را داشت، نه تمرکزی

 برای زرزرهای تورج. 

 

دید؟ به حتم خواب بر چشمانش غلبه کرده بود. چه می

محال بود این صحنه جاندار باشد و زنده! قلبش به 

دستی به صورتش کشید تا باور کند  کوبید.سرعت می

های اند. به بوقاین قطرات مزاحم او را متوهم کرده

کرر پشت سرش توجهی نشان نداد. دستش را که م

کمرنگ پایین کشید نه تنها تصویر محو نشد، نه تنها 

 نشد بیشتر مانند خاری در چشمش فرو رفت.

دانست در کجا فرود گوشی از دستش لیز خورد و نمی

ها روی روانش اسکی رفتند که قدر صدای بوقد. آنآم

برد. چشم ی خیابان بمجبور شد ماشین را به گوشه
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چرخاند تا جای پارکی پیدا کند. جای خالی پیدا نکرد و 

ه پارک کرد. با عجله از ماشین به اجبار ماشین را دوبل

پیاده شد و به سمتی که او را دیده بود دوید. به جز 

جا پنهان فروشی چیزی ندید که آنهای سنگمغازه

هایی که به شود. به ناچار پشت یکی از ردیف سنگ

 یستاده گذاشته بودند، ایستاد و او را نظاره کرد.حالت ا

تر شده بود و رفتارش  اش دلفریبقدر قیافهچه

 تر!خانمانه و پخته

 کرد.اش از او خرید میهمسر شرعی

جا چه سواالت زیادی در ذهنش ردیف شد درنا این 

فروشی؟ با مدرک کارشناسی ارشد کرد؟ دستمی

 فروخت. یحسابداری دم باغ رضوان سبزه م
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تمام فضای مغزش را نام درنا احاطه کرد. باران دست 

کرد. دستی به صورت و دلبازانه بر سرش چکه می

 دید؟یاش کشید. چرا حاال باید او را مآنکارد شده

تُرکان پول را که به دست درنا داد حال غریبی تنش را 

دربرگرفت. قبل از رسیدن او خود را به ماشین رساند 

و دلش دچار لرزش شده بود. به محض تمام دست 

 که در ماشین نشست صدای تلفنش پیچید. این

حیران نگاهی به صندلی و اطراف آن انداخت و دست 

 رون آورد. آخر آن را از زیر صندلی بی

 کم جلوتر پارک کردم. بیا یه_

 

لرزید گویی کسی او را در حال هایش میچنان دست

با درنا بودن سکانس ارتکاب جرم دیده است. روزهای 

به سکانس با سرعت مافوق نور در ذهنش عبور 
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بار دیگر با داشت پیاده شود تا یک کردند. دوستمی

ور به کجا چشم خود ببیند که عاقبت آن درنای مغر

 رسیده است. 

 بریم دیگه چرا وایسادی دیر شد. _

 

 توانست. کرد استارت بزند نمیتکانی خورد. هرچه می

 قدر مضطربی تو؟!ا اینکامران؟ چرچیزی شده _

 

ترسید، هراس داشت. نکند وحشت میان چشمانش می

 رسوایش کند. از نگاه کردن حذر کرد. 

 ... هیچی... هیچی شاید چون هوا سرده_
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ترین دلیل بود اما به آن پناه برد. رنگش هر مزخرف

اش زد و چیزی درون معدهلحظه به قرمزی می

مان را محکم گرفته بود و جوشید. یک دستش فرمی

اش چسبیده بود. تمام دست دیگرش به جناغ سینه

 دادند. محتویات آن اضافه بودند و آزارش می

 ؟ کامران؟! حالت خوبه؟ یهویی چی شدی_

 

شدند اما با نگاهی به اطراف کرد دیگر باید پیاده می

 این حال و روز، چیز نشدنی بود. 

بزن کنار تا من  خوای نریم. حالت خوب نیست.می_

 برونم.
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از خدا خواسته حرفش را روی هوا زد و جای خود را با 

او عوض کرد. سرش را به صندلی تکیه داد و تمام 

 ذهنش پر شد از درنا!

 

 چهار_و_پنجاه_تپار#

 

داد. کاش او را در چنان زیر آوار خاطرات جان میهم

دانست دید. نمیتری میجای بهتر و موقعیت عالی

آن رابطه به سرانجام رسیده که بود؟ او بود با  مقصر

کاریش و آن غرور یا خودش و کنار نیامدن با پنهان

 ها و آن... ناگفته

شی. کامی خوبی؟ بریم درمونگاه؟ همش سرخ می_

 دونم. کنه رو نمیچی داره اذیتت می
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این زنِ نگران را دوست داشت. اما اکنون ساکت 

د. البته که ترکان حق پسندیماندنش را بیشتر می

های خرد داشت. او که صدای ترق ترق استخوان

شنید. صدای غژغژ دَرِ میان مغزش را ش را نمیاشده

 شنید. ه به روی مرور خاطراتش باز شده بود، نمیک

هایش کشید. نبض تندشان و قلب دستی به شقیقه

اش معنی خوبی نداشتند. زخم التیام ناپذیرش کوبنده

ده بود و بوی تعفنش در چند روز مانده به سر باز کر

 عروسی بلند شده بود.

 هم. م ریخته بهکنه که، فقط معدهچیزی اذیتم نمی_

 

م نگاهی را که خرجش کرد، دید اما به روی خود نی

نیاورد. صدای جیرجیر برف پاکن روی اعصابش بود. 
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ای ولو ناچیز هم شده دوست داشت ذهنش برای لحظه

 ن دهد. اما زهی خیال باطل! به استراحت ت

 شم.دار من پیاده میهمین جلوتر نگه_

 

توانست جلوی زده ترکان هم نمینگاه وحشت

 ا بگیرد. تصمیمش ر

حواست به رانندگیت باشه. خط و خشی روت نیفته _

 باید جواب بابات رو بدم.

 کامران؟! _

 

ای تصویر درنا چسبیده به مغز و چشمانش بود و ثانیه

های تصدقت شوم از رفت. فعال تمام واژهمیکنار ن

ر کرده بودند و چیزی برای بیان سرزمین مغزش فرا
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بانش چنبره زده بود کردن نداشت. اما ماری کنج ز

برای نیش زدن. دست خودش نبود هجوم افکار و 

کردند. آن نگاه آخر آزارش خاطرات داشتند فلجش می

 داد. می

ه تو ناراحت بشی و ترکان دوست ندارم حرفی بزنم ک_

االن... همین االن دوست دارم برای چند من پشیمون. 

 تونی بفهمی؟ ساعت هم شده تنها باشم می

 

 

طور که نگرانی را سعی کرد کنار ا را زد همانراهنم

 بزند. 

من فقط نگرانتم. اگه حالت بهتره خودت بشین پشت _

 گیرم. پیاده شی خیس... فرمون من دربست می
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بود که در آتش ندانم کاری و عذاب او کان چه گناه تر

بسوزد. باید برای چند لحظه هم که شده خود را 

دانست با خودش هم نمی کرد و او را آرام.ریلکس می

رنجاند و ای او را میخودش چند چند است. لحظه

 کوشید.ای دیگر در رفع آن میدقیقه

 دستش را روی دست او گذاشت. 

ازت  حرف زدم خب؟ االنم ببخش که باهات تند_

که سوالی بپرسی یا نگرانم بشی خوام بدون اینمی

خیس دونم کم قدم بزنم. میخوام یهبری خونه. می

 شم اما بهش احتیاج دارم. می

 

نوک زبان ترکان بود که بگوید کاش من احتیاجت بودم 

 های بلوری!کردم نه این دانهو آرامت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کمی جلوتر ماشین را نگه حرفی نزد، مخالفتی نکرد.  

گونه که سعی کرد مردمک چشمانش را به شت هماندا

کرد  روی خیابان نگه دارد. یک خداحافظ زیرلب نثارش

و پیاده شد. تمام سرش پر بود از تصویر پررنگ درنای 

 سبزه به دست. 

چنان که دستانش رفت همها راه میزیر سایبان مغازه

رو برده بود. حتی را در جیب پالتوی خوش دوختش ف

کرد. پاهایش را کج راه رفتن هم دردی از او دوا نمی

اسطه زیر بارش باران باشد و شاید همین وکرد تا بی

 کرد. برخورد قطرات آرامش می

ها طول ماهتمام فکرش حول آن درنای مغروری بود که 

کشید او را نصیب خود کند. دختری که آن اوایل نیم 

با این دختری که امروز کرد نگاهی خرجش نمی

کرد در تضاد بود. افکار زیادی در دستفروشی می
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کرد. از موهایش آب به روی صورتش یسرش غلیان م

کرد و این برایش پشیزی ارزش نداشت. چکه می

رآورد به خیابان فکری ذهنش را تحت سلطه خودش د

پیچید و برای اولین ماشین دست تکان داد. همان لفظ 

ش را کرد. در تمام طول مسیر جواب دربست کار خود

نه و ای که دم از قسط و کرایه خاهای رانندهپرچانگی

زد را نداد. اش میپسر لیسانسه بیکار نشسته در خانه

اش به انتهای مسیر بود و دلخوشی برای تنها توجه

 یدنش. د

 

جا پیاده شد و با سرعت به سمت همان نرسیده به آن

قدم برداشت اما درنایی وجود  جایی که او را دیده بود

کرد  نداشت. سری چرخاند و به خوبی اطراف را نگاه
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ولی اثری از او ندید. ناامید نشد و سمت پسرک کم 

 فروخت رفت. سن و سالی که او نیز سبزه می

فروخت سبزه میجا بود داداش یه خانمی این_

 کجاست؟

 

نگاهی به سر و شکلش کرد و پالستیک روی سرش را 

 کشید.  جلو

 اون خانمه که سیاه پوش بود؟ _

 

پوش در مغز کامران زنگ خورد. و همین صفت سیاه

درنا از کی به رنگ سیاه عالقمند شده بود؟ اویی که 

های تیره متنفر پوشید و از رنگهمیشه رنگارنگ می

 بود. 
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 گم. کو؟ کجاست؟ آره همونو می آره_

 

را از او ای را به دست زنی سپرد و پول پسرک سبزه

 گرفت. 

 همین االن پیش پای شما رفت. _

 رفت؟ _

 

 ای  را که زد. خندهدید تک

موند هاش رو فروخت مینباید میرفت؟ خب سبزه_

 چکار؟

 

دستی پر حرص به صورتش کشید. یک دور دور 

 خودش چرخید. 
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 یش را جلو کشید و تندتند تکانشان داد. هادست

 از... از کدوم وری رفت. ها؟ _

 

 رک چشمانش گرد کرد. سپ

 چی ما رو فرض کردی دایی؟ بیکارم یا مفتش؟_

 

 پنج_و_پنجاه_پارت#

 

نماند تا دیگر زر مفت او را گوش دهد. تنها یک نفر 

 داد.گشایش باشد اگر نم پس میتوانست راهمی

 

ها را دستی میان موهای خیس خود برد و به شدت آن

 کشید. دستش را برای ماشینی تکان داد. 
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جا رسیده بود دو به شک بود. حاال که به این

خیال شود. تردیدها را دانست زنگ را بفشارد یا بینمی

 در پستویی ریخت و زنگ را سه بار پیاپی فشرد.

ا صدای که کسی از او چیزی بپرسد در ببدون این

ها ی نسبتا بزرگ آنتیکی باز شد. پا میان خانه

خودش را کرده  گذاشت. سردش شده بود. باران کار

 بود و تمام تنش را خیس! 

کرد. راهش را سمت سنگینی پالتو را بیشتر حس می

سایبان کنج حیاط کج کرد وبه انتظار ایستاد. زیاد 

و منتظر نماند وقتی او را میان گرمکن ورزشی زرد 

دانست بعد از این صدای سیاهش مشاهده کرد. می

 هایش را بشنود. ها باید سرزنشقدم

هایش را در جیب شق ورق ایستاد، دسترش کنا

 شلوارش فرو برد. 
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 جا رو یادته؟ هنوز آدرس این_

 

اش را لب باز کرد تا توضیح بدهد اما دید حال و حوصله

 ش برسد. ندارد. سر اصل مطلب رفت تا زودتر به مردا

 شم. زیاد مزاحمت نمی_

 شنوم. کنی. میکار خیلی خوبی می_

 

 ربطی نزند. چشم بست تا حرف بی

 آدرس... آدرس... _

 

آن اسم چهارحرفی، با دیدن ابروهای باال رفته دومان 

 چرخید. های ریز شده در دهانش نمیبا آن چشم

 خب؟! _
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ش ی لبش آزارسر تکان دادنش با آن پوزخند گوشه

 داد.می

 آدرس؟ کی؟_

 

 لبش را چند ثانیه گزید و جان کند تا گفت.

 درنا! _

 

د صدای پوزخند بلندی دیگر و کوتاه و بع دوتا پوزخند

 نفسی که با دمی عمیق بیرون فرستاد نصیبش شد. 

 داری؟ _

 

 اش کوبید. دو قدم جلوتر آمد و دستی به شانه
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 نشنیدم چه زری زدی؟_

 

توانست کنارش خوددار باشد. دستش را دیگر نمی

 گرفت. 

ببین دومان من نیومدم پی شر و دردسر. فقط یه _

 خوام. زت میآدرس ا

 

 آلود شد. دستش را با انزجار کشید و صورتش اخم

 سالمت. ندارم، حاالم به_

 

اش دست خودش نبود. عذاب یک صدای باالرفته

 کرد. لحظه رهایش نمی
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شه تو خبر نداشته باشی. دروغگو. مگه می تف به قبر_

 تا اون روی سگم باال نیومده ب... 

ی؟ یعنی اون روی سگت صدات رو بِبُر، مگه سر جالیز_

سره در حال پاچه گرفتن بیده؟ تو که یکاالن خوا

 خوای بخوری؟  ی میبودی. بذار باال بیاد بینم چه گه

 

های باال قفل نگاهش یک لحظه در پنجره یکی از اتاق

کرد. می ها را نگاهآن شد که مادر دومان از پشت پرده

صحبت هایش و به آهستگی سعی کرد از الی دندان

 کند. 

دومان حالم خوب نیست یا آدرس رو بهم بده یا _

 کنم که چند دور، دور خودت بچرخی. جوری ناکارت می

 

 اش کوبید و هلش داد. با دست به شانه
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 مال این حرفا نیستی. هری نبینمت اینورا. _

 

 هایش را دچار تغییر کرد. زهرخندی لب

ری پی دونه چند روز مونده به عروسیت دازنت می_

 گردی؟معشوقه سابقت می

 

دستش را مشت کرد تا میان صورت او فرود بیاورد 

 بلکه واقعیت زندگی را به صورتش نکوبد، اما باز

 پشیمان شد و از خانه بیرون زد. 

ای رهایش آن تصویر زن سبزه به دست لحظه

کرد. مگر درنا حسابدار یکی از نامدارترین نمی

خواست باور کند این میهای داروسازی نبود؟ نشرکت

 روی زندگی او را. 
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دانست زمان مناسبی برای دانست مهمان دارد. میمی

ایی بود که شاید کمی جا نیست اما تنها جرفتن به آن

گرفت. در ورودی طبق معمول باز بود و منعی آرام می

برای رفتن نداشت. پشت در واحدش ایستاد و دست 

را پایین  راستش را روی زنگ گذاشت و سرش

 انداخت. 

 خر سوزوندی زنگ رو، وا بده اومدم. کیه؟ کره_

 

چنان که سر به زیر گرفته بود پاهای لخت او در هم

 کم باال آورد.نگاهش قرار گرفت سرش را کمتیررس 

خندید هر زمانی بود کلی به چشمان متعجب تورج می

اش را بهم که انتظار نداشته بود که بساط خوشگذرانی

 . بزند
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 تو؟ مگه قبرستون نبودی؟ _

 

سرش را بیرون برد و نگاهی به کریدور انداخت. ترکان 

 همراهش نبود. 

 دعواتون شد؟ چی شده نگران شدم. _

 

حالی نداشت که صاف بایستد با همان حالت شل و 

ی خود حرف زد. تورج غصه را در آهنگ کالمش وارفته

 کرد. حس می

 ره. خرابم به موال تورج. ردش کن ب_

 

ی خیس شده را به داخل زیر بازویش را گرفت و او

خانه کشاند. پالتو را از تنش بیرون درآورد. روی 
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نزدیکترین مبل به شوفاژ او را نشاند و سمت آشپزخانه 

ساز را که روشن کرد تازه یادش به دختر رفت. چای

داخل اتاق افتاد. دستی محکم به پیشانی خود کوبید و 

می بر ر کسری از دقیقه دختر را با اخراهی اتاق شد. د

تر بود و ارجح اش کرد. رفیقش مهمصورت راهی خانه

 بر هر خوشگذرانی!

 کم گرم بشی. آرم تا یهاالن برات چای داغ می_

 

رفاقتت رو تو یه چیز خالصه کن که گرم شم و فارغ. _

 از اون تکیالهای سفارشی برام بیار. 

 

 ولتیماتوم داد. مقابلش نشست و شمرده شمرده ا

لب نزنی یادت که نرفته تو به ترکان  قرار شد دیگه_

 قول دادی کامران. 
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قدرم ترکان و ی خوردم. ایندونم چه گهمن خودم می_

کامران نکن. اگه زهرماری داری بیار اگه نداری کم دم 

 گوشم زر زر کن.

 

 دو دستش را پرفشار به صورت کشید. 

 کشی بیرون؟زم میبگم غلط کردم قول دادم، ا_

 

 شش_و_پنجاه_پارت#

 

اعصابش کرد و سمت ای نثار اعصاب بیفاتحه

آشپزخانه رفت. از کابینت پایین کانتر یک بطری را 

دانست کامران ای مردد شد اما میبیرون کشید. لحظه
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به مقصودش نرسد جای دیگری خواهد رفت. حداقل 

جا یک خوبی داشت کنار خودش بود. ماندنش این

روی میز گذاشت.  طری را با مخلفات به هال برد وب

 ها یک شات را یک نفس سر کشید. زدهمانند قحطی

 گه مثل سگ. گه ندارم. دروغ مییابو علفی به من می_

 

دانست چه چیزی او آورد. نمیهایش سر درنمیاز حرف

 را چنین آشفته و پریشان کرده است. 

 گی؟ چی نداره؟ رو می کی_

 

ی ریخت و تورج نگران به او چشم ت دیگرباز شا

 دوخت. 

 ده. شرف یالغوز به من آدرس نمیبی_
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های هایش را روی هم فشار داد تا بلکه از حرفپلک

جسته و گریخته کامران چیزی متوجه شود. حرص در 

دانست درد رفیقش تمام بدنش زبانه کشید وقتی نمی

 چیست. 

ری کدوم خجع به شم بدونم داری راخوشحال می_

 کنی؟صحبت می

 

گرفت زد و بعد اللمانی میهمین که نصفه حرف می

 کرد. اش میکفری

با توام کامی. مگه تو االن با زنت نباید باغ رضوان _

 جا سر درآوردی؟شه بدونم چی شده از اینباشی؟ می
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کدام او خورد. هیچتوجه به او پیک پیک مشروب میبی

رساندند. دست پیش لی نمیخیابیرا از این برزخ به 

برد تا بطری تکیال را از روی میز بردارد که مچ دستش 

 اسیر دست تورج شد. 

 کنی خب بگو چه مرگته؟روی میدِ بزمجه داری زیاده_

 

ی هیستریکی کرد و با دست به خودش اشاره خنده

 کرد. 

 سوزم. نظرت من االن مستم؟ تورج دارم میبه_

 

رون شات انداخت و آن ک یخ درد و یدستش را آزاد ک

 را پر کرد. چشم فرو بست و الجرعه سر کشید. 
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خودت که میزون نیستی حاال این کوفتی رو هم بخور _

جا سر که من نفهمم چه غلطی کردی یهویی از این

 درآوردی.

 

دستی به سرش کشید و همان را تا چشمانش امتداد 

رج نار تو. در کقرار برای باریدنداد. پرآب بودند و بی

 تکلف. غرور معنا نداشت. ساده بود و بی

خورم که اون تصویر شه. تورج هر چی مینمی_

شه. اون لعنتیش از جلو چشام محو شه، نمی

رقصن های خوشرنگش تو مغزم دارن میمیشی

 تونی. تونی بفهمی منو تورج، نمینمی

 

های تورج با همین یک نشانه تکان خورد. او را شاخک

 هم با ترکان؟ نود!؟ آدیده ب
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خود را جلوتر کشید و نگران لیوان را از میان انگشتانی 

 که دورش تنیده بودند بیرون کشید. 

 کجا بود کامی؟ _

 

های پیاپی کار خودشان را کردند و اما آن شات

چشمانش نیمه سنگین شدند. صدای تورج را واضح 

ما شنید. در پس چشمانش دختری خوش اندام انمی

ته بود و از او تکرار دوست داشتنش را وم نشسمغم

 خواست.می

دوست داشت سوار قایق خیاالتش شود و دل به 

 اش بزند. دریای خاطرات گذشته
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کرد. از با دستبند چرمی دور دستش بازی بازی می

دستش دلخور شده بود و این را کامران به خوبی 

 فهمید.می

 کنی یعنی قهری؟ االن نگام نمی_

 

چنان سرگرم آن بند داد. هماو نشان نمی ی بهتوجه

چرمی بود. جرأت به خرج داد و دست او را مابین 

انگشتان خود اسیر کرد. با انگشت شست پشت 

دستانش را نوازش کرد. تکان کوچکی خورد که همان 

نیز برای کامران کارکشته قابل حس بود. باید جایی 

ر کارش نبود. کرد اما دل دادن هرگز دد را تخلیه میخو

 جذاب او را اسیر کرد. هایتا روزی که این میشی

ترسی درنا؟! من که حرفی نزدم قربونت از من می_

 برم. 
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حرفی نزده بود، تنها از او خواسته بود مالیمت بیشتری 

شان عمق ببخشند. که به رابطهبه خرج دهد و این

ها پیامدشان ه بود مگر این حرفها را گفتهمین

بود؟ هر دختر دیگری که بود برای این  دلخوری

شکست. اما درنا به پیشنهاد سر و دست خود را می

 شکست. تریج قبایش برخورده بود. غرورش را باید می

درنا منو نگام کن. من اگه گفتم دوسِت دارم دروغ _

که از نگفتم. اما خودت بشین حساب کن ببینم منِ مَرد 

برابر خندیدنت یا ناز  تونم درقضا تو دلم رو بردی، می

م بیارم. به پیر به پیغمبر من مرد هات دووو غمزه

تسبیح دست گرفتن و ذکر استغفار نیستم. به فرض 

جوری قفل محال چنین کاریم کردم فکر و خیالم رو چه

 و زنجیر کنم که سمت تو نیاد.
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اشت در دل او چه ای روی دستش نشاند. خبر ندبوسه

که پرید این حس را گرفت که خبر است اما از رنگی 

ا خوب قلقلک داده است. دست دور احساساتش ر

گردنش انداخت و او را سمت خود کشید. جعد 

موهایش را همیشه دورادور دوست داشت اما امروز 

ای تازه برای تسخیر همین رنجاندن کوچک انگار پله

تش را میان پیچ و تاب کوچکترین نیازهایش شد. دس

کرد عمیق بوسید. این که مخالفتی نمیموهای او کرد و 

دانست پای هنگ کردنش بنویسد یا خوش ا نمیر

 آمدنش! 

 

روی کند. اما توانست بیشتر از این زیادهدیگر نمی

 خودداری کار حضرت فیل بود نه او!
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وقتی عطر تنش در میان مشامش پیچیده بود. دستی  

 اش برد. هبه زیر چان

بدونم. تو حتی اگه نذاری  درنا؟! من باید تکلیفم رو_

مونم، اما من دستت رو لمس کنم بازم کنارت می

ترسی؟ خوام بدونم به من اعتماد نداری؟ از من میمی

 تونی بفهمی؟ده میاین منو خیلی زجر می

 

 هفت_و_پنجاه_پارت#

 

قرارش های بیباال آمدن ناگهانی سرش و مردمک

 هایش اثر داشته است. داد حرفان مینش

نه. چرا همچین فکری کردی؟ من اگه به تو اعتماد _

ی تو نبودم یا اگه ازت نداشتم االن توی خونه
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شستم و لب های بیرون میترسیدم با همون لباسمی

 زدم. به چیزیم نمی

 

هایش روی لبش جا لبخند کمرنگی از صداقت حرف

ها را ترها خیلیرا بوسید. قبلبار پیشانی او گرفت. این

هایش ههایی که در برابر بوسبود، همان خیلی بوسیده

شدند. همان کسانی که ادعای پاکی سرخ و سفید نمی

کرد. اما شان قد علم میآبروییداشتند و جایی ننگ بی

 ها توفیر داشت. این یکی با آن

ذاری از کنار هم بودن لذت ببریم البته پس چرا نمی_

 و چهارچوبی که تو تعیین کنی. ت
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ش زد تا از استرسی که به قلبش به رویچشمکی 

گرومپ صدای قلبش را بلند شبیخون زده بود و گرومپ

 کرده بود، کم کند. 

ولی خساست به خرج ندی دختر خوب یه جوری باشه _

 نه سیخ بسوزه نه کباب.

 

هایش شد با رنگی جانی پاسخ تمام حرفلبخند بی

ی پریده. سخت بود سرکوب کند نیاز بوسیدن دوباره

 او. 

 از در لودگی وارد شد.

 بوسیده بشم یا بوسیده بشی؟_

 

 حالت او را! های مسکوت و بیحرفش زاویه داد لب
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 و توی حرفت اصال زوری نیست؟ _

 

 ابرویی برایش تکان داد. 

 خودت مختاری که انتخاب کنی.  اصال و ابدا_

 

اش کار را ی دلبرانهپررویی نثارش کرده بود اما خنده

ی او خارج نمود و گیری را از عهدهد. تصمیمتمام کر

دار صورتش وی همان عضو حالتی دوم را رگزینه

هایش را که به امتحان کرد و عجیب چسبید. نفس

 شمارش انداخت زنگ تفریحی به او داد تا کمی

اکسیژن دست و پا کند و کمی از حالت گیجی خارج 

 شود. 

 دوسِت دارم درنا تا ابد. _
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* 

 

داد، پهلوهایش نشست و تکانش می که روی با دستی

 چشمانش را نیمه باز کرد. 

کامران پاشو بریم یه دوش بگیر بلکه این سگ مصب _

 بپره. 

 

 ی پلکش از هم گسیخت. افسار اشکی از گوشه

 دوست دارم تا ابد. بهش گفتم _

 

دستش را محکم به پیشانی خود زد و میان بغض نجوا 

 کرد. 
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داشتم. سبزه به ج؟ من حتی دوسش نابد کجا بود تور_

کرد. باورت دست، دَم باغ رضوان دستفروشی می

شه تورج اون درنای مغرور  تو بارون و تو سرما می

دستفروشی کنه؟ ترکان از درنا سبزه خرید تورج! 

 ار خیلی بازی کثیفی داره تورج.روزگ

 

 تلفظ نام تورج همراه بود با بغض و اشک!

زرهای ود یادت نیفتاده که پاشو الدنگ عوضی، ز_

مفتت رو، وقت پایین افتادن شلوارت گفتی؟ پنج روز 

دیگه عروسیته پاشو خودت رو جمع کن. پاشو حداقل 

 غول.این یکی رو از دست ندی. دِ پاشو دیگه نره

 

بار صدایش را بلند کرد و به تخته سینه تورج این

 کوبید. 
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قبول تقصیر خودش بود که سگم کرد. من یابو هم _

 کردم شهین محال بود قبول کنه. می

 

کوبید را ها پیش باید به صورتش میای که مدتسیلی

 اش زد. به شدت روی گونه

بسه دیگه. ریدم تو مردیت پاشو. تو غلط کردی سگ _

دونستی ننه جونت قبول و گه خوردی وقتی میشدی، ت

کنه امید الکی بهش دادی، تو یه تنه معرفت کل نمی

 و در حق اون ننه مرده تموم کردی. دنیا ر

 

 بازویش را گرفت و به سختی بلندش کرد. 

زنی وگرنه خودم بار آخرت باشه لب به این کوفتی می_

 گم.به ترکان می
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 رفت. خوران راه میدست تورج را پس زد و تلوتلو

 درنا تو کی اومدی؟ _

 

تر شد تا حاال دلش سمت در راه افتاد و تورج کالفه

ود که تقریبا نیمه هوشیار است اما حاال عالوه خوش ب

 گفت. هذیان هم میبر مستی، 

جا نیست وگرنه درنا کجاست؟ خدا رحم کرد زنت این_

 کرد. نگاتم نمی

 

کرد سمت درنای میسمتش رفت و او را که پافشاری 

اش برود را به زور به حمام برد. دوش آب سرد خیالی

را به زور، زیر آن نگه  ای اورا باز کرد و چند دقیقه
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گفت. داشت. حمامش تمام شد اما هنوز هذیان می

کرد. تب کرده بود و ه میزد و گریهنوز از درنا دم می

رهای تورج کم مانده بود سر خود را به دیوار بکوبد. کا

داد اما فکرش پیش همان کامران را انجام می

زه های کامران در گردش بود درنا، باغ رضوان، سبگفته

فروشی. یکی دو قرص به خوردش داد و کنار تخت 

 نشست. 

 

* 

 

ی استامینوفن را از یخچال درآورد و به هال رفت. قطره

سولماز تا توانسته بود لباس گرم به تن بچه پوشانده 

ین که نشست و در قطره را باز کرد با نگاه چپ بود. هم

 شده سولماز مواجه شد. 
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 نی؟کجوری نگام میچیه؟ چرا این_

 

 به قطره و قاشق در دستش اشاره کرد. 

 کار کنی؟ خوای چهمی_

 

 چشمی گشاد کرد و خندید. 

خوام به عقلت شک کنم سولماز. معلوم نیست می_

 کار کنم؟ چه

خوام بدونم وقتی بچه مشخصه اما دلیلت رو می_

خوای تو حلقش دارو بریزی واکسن نزده چرا می

 شیرفهم شدی؟

 

 ا روی قاشق کج کرد. فت و باز قطره رآهانی با خنده گ
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که بچه رو دیروز فرخنده رو دیدم گفت قبل از این_

 ببری بهش قطره بده که آروم باشه. 

 

با غیظ شیشه کوچک و قاشق را از دستش کشید و 

 فرش هم میزبان چندین قطره از آن شد. 

مگه هر کسی هر حرفی زد تو باید گوش بدی. مثال _

دکتر هر چی گفت و نگفت رو ری درس خوندی. می

دی. دیگه نبینم با حرف دو تا انجام میپرسی و می

 خانباجی هرچیزی رو روی این بچه امتحان کنیا.

 

 هشت_و_پنجاه_پارت#
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دونی چند تا بچه گی اون خودش میچرا دری وری می_

و نوه بزرگ کرده دیگه تو این مورد یه چیزی بارش 

 هست. 

 

نا سمت در اعتنا به جلز و ولز درریحان را بغل زد و بی

  رفت.

منم نگفتم چیزی بارش نیست ولی آدم خوب نیست _

 ای استفاده کنه. بپوش بریم دیگه.از هر تجربه

 

 بحث را جایز ندید و به رفتن قانع شد.

همین که پایشان به خانه رسید تلفن سولماز زنگ 

قدر گریه کرده بود که حاال در خواب خورد. ریحان آن

شت تا با برد. آرام او را روی زمین گذاسر می به

هایش را از تنش خارج کند. همین که آرامش لباس
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پای او را گرفت باز گریه را سر داد. مکالمه او در میان 

اش را در دهان هیاهوی ریحان مجهول ماند. سینه

 تر بیقراری کند. دخترکش گذاشت تا کم

دی بعد قبل رفتن بیا حاال که باید قطره رو بدی نمی_

شده بودی. شنیدی خانم صالتی  چکون برای من قطره

 چی گفت براساس وزنش باید بهش قطره داد. 

 

خودش اندازه مناسب را درون قاشق ریخت و آن را به 

اش را بوسید و رو به درنا خورد ریحان داد. پیشانی

 کرد. 

من باید برم. قرار به رفتنم نبود اما یه تصادف شده _

 .نفر رو با هم آوردن. سحر دست تنهاست پنج

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

هم شنید بهها را از سولماز میهرگاه این حرف

 ریخت. می

 سالمت. باشه برو به_

 تو فکراتو نکردی؟ _

 خوام حتی بهش فکر کنم. برو دیگه دیرت نشه.نمی_

 

خداحافظی کرد و رفت. اما تمام ذهنش تحت تصرف 

 ش را قبول کند.حرف سولماز درآمد. محال بود پیشنهاد

 

ترجیح داد حاال که ریحان خوابیده بود و فعال بیقرار 

نبود سفارش یکی از آشنایان سمن را انجام دهد. 

ی دو لیف بافت به اضافهپانزده لیف باید برایش می

 عروس و دامادی. 
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 کامواهایش را درآورد و شروع به بافتن کرد.

رش را اش حضوبافت غمی از زندگیبا هر رجی که می

 شید.کبه رخ می

اش برای ریحان بود که تب نکند. هنوز تمام نگرانی 

اش به نیمه نرسیده بود که دخترش لیف طرح ماهی

بنای ناسازگاری گذاشت. نگاهی به ساعت کرد هنوز 

اش مانده بود. یک ساعت و نیمی تا نوبت بعدی قطره

اما همان خانم صالتی گفته بود که اگر تب و درد 

بار نیز استفاده کند. یک تواند چهارساعتیداشت م

قطره را طبق چیزی که سولماز انجام داده بود ریخت و 

آرام به خورد دخترش داد. اما در یک لحظه به سرفه 

زده ریحان را افتاد و نفسش نامرتب. دستپاچه و هول

خواند تا روی زمین رها کرد و عقب رفت. خدا را می
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بر خود نیاید، خیلی زود تنها عزیزش بالیی به سرش 

مسلط شد و او را برداشت. مابین دو ابرویش را ماساژ 

داد و آرام به پشتش زد. نفسش که آرام شد او را به 

اش کرد. لعنتی به خود سینه خود چسباند و غرق بوسه

ای احساساتش بر عقلش چیره که لحظهگفت برای این

 شده بود.

اش گذاشت. ارهساعتی بعد ریحان را آهسته میان گهو

رش درد گرفته بود. میان آشپزخانه رفت تا لیوانی کم

آب برای رفع خشکی دهانش بخورد. آب را که سر 

کشید چشمانش سوخت. باقیمانده آب را روی صورت 

خود ریخت. موهای کنار گوشش به صورتش چسبیده 

 بود.

هقش بلند شد و کسی نبود که بخواهد صدای اولین هق

نبارد، که خود را  کار باشد کهافظهمالحظه کند و مح
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های بعدش پرصداتر و ضعیف نشان ندهد. هق

لرزیدند، هایش میتر بیرون ریختند. لبپرشتاب

ی اش در هم جمع شده بود و گوشهرقصیدند. چانهمی

تر از خود چشمانش چین خورده بود. کسی را بدبخت

اش را به سر کند و سراغ نداشت که در غربت حاملگی

باز خدا هوایش را داشت که  کس زایمان کند.یب

 فرشتگانی زمینی را سر راهش قرار داده بود. 

 

اش شدت گرفت وقتی فکر کرد برای این شب گریه

کسی را کنار خود ندارد. دیگر روی این را نداشت باز 

مزاحم سمن شود. چرخ روزگار برایش خوب نچرخیده 

چنگ زد،  بود. روی زمین نشست. موکت زیر پایش را

 ی کوچکش را با ذکر خدایا پر کرد. انهفغانش خ
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دلش برای روزهای خوبش تنگ شده بود. البته اگر در 

 اش روز خوبی را ثبت کرده بود.تقویم زندگی

اش پیچید. هنوز ریتم قلبش صدای گوشی تلفن

خواست. نه حوصله نامیزان بود. دلش خالی شدن می

رف و نه حالی برای حصدا کند داشت برود و آن را بی

ترسید ریحانش را بیدار کند. به ناچار از زدن. اما می

زمین دل کند و ایستاد. به هال که پا گذاشت اولین 

جایی که چشمانش آن را از نظر گذراند، گهواره ریحان 

خورد. آخرین بار تلفن را روی های ریزی میبود. تکان

اسی طاقچه رها کرده بود. نام سولماز مانند الم

کرد. آب اش خودنمایی میوشیدرخشان روی گ

ی پی در پی کرد تا دهانش را قورت داد و چند سرفه

 صدایش از گرفتگی خارج شود. 

 جانم سولماز!_
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 خوبی تو؟ _

اش را نمایان نخواست باختنش را به رخ بکشد. ضعف

گذاشت ذهن او را سرش میکند. اگر کمی سربه

 کرد. منحرف می

 دکتری؟ _

 ین موسیقی دنیایش بود. ندیدن او بهتری خصدا

 نه دامپزشکم. حاال اسب قشنگم بگو خوبی؟ _

 

 هایش کشیده شدند به تبسمی ملیح. لب

 شعوری! خیلی بی_

دونم دیگه الزم به گفتن نبود. حاال فسقل خاله می_

 چطوره؟ اذیتت که نکرد؟ 
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قدر ممنونش بود که در هر شرایطی او و مشکالتش چه

ر سوال و جوابش کرد که کمی از قدکرد. آنا نمیرا ره

آمد و غم او کاسته شد. هنوز خدا گاهی به زمین می

 داد.ها را گوش میدرددل

 

 نه_و_پنجاه_پارت#

 

یک طرف ذهنش درگیر کودک و تب او بود و طرف 

دیگرش خواب سکان مغزش را به بیداری تحویل 

 داد. نمی

ز فرط خستگی روی هایش ادمای صبح بود که  پلکدم

ن خواب و بیداری بود که در خانه به صدا هم افتادند. بی

درآمد. چشمانش خودکار باز شدند و به ساعت 

فاقی افتاده بود که چسبیدند. ساعت هفت صبح چه ات
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شد. یک ضرب در جایش اش کوبیده میدر خانه

نشست. دستش را روی پیشانی ریحان گذاشت همین 

حت شد. اما باز به همان اکتفا که خنک بود؛ خیالش را

نکرد و کف دست و پایش را نیز چک کرد. حاال با 

فکری آسوده ایستاد و به حیاط رفت. نزدیک داالن که 

 خانه و چشم دیگرش به در بود. شد یک چشمش به 

 کیه؟ _

 

 های جلوی در شنید. ریزهصدای پا را روی سنگ

 بابا منم وا کن این وامونده رو. _

 

حرف زد لبخند پروانه شد و روی  سولماز همین که

 لبش نشست. سمت در رفت و او را مستفیض کرد. 
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پاچه کله سحر سر آوردی نکبت. امیدوار باشم کله_

 آوردی دیگه. 

 

 در را باز کرد و سولماز خندان را دید. 

ای کوفتم برات زیاده، تو رو خدا تعارف نکن چیز دیگه_

 خوای سفارش بدم. می

 

 اش را بوسید. دن درنا انداخت و گونهدور گر دستش را

ت. تا یادم نرفته بهت بگم نکبتم خودتی و عمه_

 ست یا نه؟ ت آمادهصبونه
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قدر این بشر پررو بود و درنا متعجب ایستاد. چه

خودخواه. دیشب با خیال راحت بدون هیچ استرسی تا 

 ت. صبح خوابیده بود حاال از او انتظار پذیرایی داش

محلی هستی تو، من دیشب پلک رو روس بیب خعج_

 هم نذاشتم، حاال ازم توقع سرویس دادن داری. 

 

زمان صدای خروس مش حیدر، هر دو را به خنده هم

 انداخت. 

 شه.پاک یادت رفته درنا از امروز شروع می_

 

چیزی در ذهنش نبود جز یک خواب، البته بدون وزوز 

 او. 
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ولماز، باز ا حرف سشت که ببرداسمت خانه قدم می

 هایش شل شد و ایستاد.قدم

مغز خر که نخوردم اول صبحی خودم رو زابراه کنم. _

بابا مگه خودت نگفتی محصول باغ ممدحسن رو 

 خری؛ خب از امروز باید بریم بچینیم.می

 

هایش روی دور تند در مغزش به ثانیه تحلیل حرف

 شت. نکشید که با صورتی وارفته و متعجب برگ

 وز؟ همین امروز؟! مرا_

 

سولماز ابروها و لبانش را جمع کرد، چانه باال دادنش 

اش پاشید. سرش را دو بار آرام نمک خاصی در چهره

 تکان داد.
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 دقیقا همین امروز. _

 

 ساعت روی دستش را نگاه کرد و رو به درنا گرفت.

روزرسانی شد، باید بگم که حاال اگه موتور مغزت به_

ها شه و اون آدممی دیگه کار شروع دقیقا نیم ساعت

 مچل تو نیستن.

 

کرد تمام جانش را خسته بود، خوب که فکر می

دخترش کشیده بود. رمقی در تن نداشت اما مجبور بود 

باز مقاومت کند تا سرپا بایستد. با مکافات توانسته بود 

های بیدمشک باغ ممدحسن را خودش صاحب گل

حاال  اید شروع کند وت از چه روزی بدانسشود. نمی

سولماز آمده بود یادآوری کند. ولی او چه گفته بود. 

 منظورش به که بود؟ « هااون آدم»گفت 
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 اخم در هم کشید و با ناباوری لب زد. 

ها که احیانا ننه سمن و عمو ایوب منظورت از اون آدم_

 نیست؟ 

 

 سولماز لبخند زد. 

واد نگهداری خاله رو کی میاگه ماه سمن بیاد فنچ خ_

 ه؟ کن

 

دو قدم به جلو برداشت، درست مقابل سولماز ایستاد. 

 دیگر کسی را نداشت که بخواهد یار و یاورش باشد.

 پس کی مچل من شده؟ _
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 با دست بازوی او را کشید و به دنبال خود به خانه برد.

اگه تکون خوردی و زود جمع و جور کردی مشخص _

 ومدن کمک تو.و چالی مریضی اشه کدوم خل می

 

ای نان و پنیر در دهان خودش سرپا ایستاده لقمه

گذاشت و سمت ساک ریحان رفت تا آن را آماده کند. 

شد و برایش پوشک خیال کهنه میامروز باید بی

گذاشت و بست. همین که ننه سمن سرش منت میمی

ارزید. صدای کرد دنیایی میاش را نگهداری میبچه

ادش رفت اصال از شنید. یانه میتروقی در آشپزخترق 

او بپرسد دیروز کی به خانه آمده است. در همین 

احواالت بود که سولماز بیرون آمد و او را از هپروت 

 بیرون کشید.
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بیا تنبل بخور. الجون شدی. عقلت که به گاو رفته _

گرفتی خوب بود. کم از رفتاراشم یاد میالاقل یه

ه رحم هیچ، به این بچده. خودت ر میلوبونه و شیمی

 کن.

 

ها را با سینی به درنا نگاهش به نیمرو و نان افتاد که آن

شد هال آورده بود. چیزی فراتر از رفیق حساب می

وقتی حواسش به همه چیزش بود. با خنده از زمین بلند 

شد و سمت او رفت. کنارش که نشست لقمه نانی در 

 دهان گذاشت.

و دلت سنگینی احت باش هرچی رتعارف نکن ر_

 کنه، نسبت بده.یم
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ی بزرگی در دهان گذاشت و با همان دهان پر، لقمه

 حرف زد. 

برو بابا. باز خدا پدر گاو رو بیامرزه به فکر سالمتی _

 خودشه اما تو چی؟ 

 

یک لقمه نیز برای درنا گرفت، اما تا درنا لب گشود که 

 اعتراض کند و بگوید دست و پا چلفتی نیست آن را در

 دهانش چپاند. 

 زر الکی نزن. فقط بخور. _

 

اگر تکه نانی با خیار و گوجه را در کنار سولماز  

شد و خورد بهترین غذای دنیا برایش محسوب میمی

 نشست.به جانش می
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ی ذهنش برای فهمیدن کسانی که به شههنوز گو

کمکش آمده بودند مشغول بود. ریحان را که به خانه 

باغ شدند. اما با دستی پر از ایوب سپردند راهی 

 چیزهایی که ماه سمن برایشان تدارک دیده بود.

 

 شصت_پارت#

 

ی راه، مردی جوان با زنی که در نگاه اول تیپ و میانه

دیدند. هر دو غریبه بودند و خورد اندام او به چشم می

آمدند. مانند روزهای اولی که برای همین به چشم می

ها زیر آورده بود و تا مدتخودش به این روستا پناه 

کرد.  های ده رفت و آمد میسایه نگاه سنگین آدم

ت، چون خودش آن زمان چشمانش را به راه مانده دوخ
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جای ایران از این طرز تماشا کردن بیزار بود. مگر همه

 خاک خدا نبود. 

تو فوق دکترام بگیری آدم بشو نیستی. بابا _

 خوردیشون ول کن دیگه. 

 

 

 اش را دید و به خنده افتاد. وچ شدهچشمان ل

 گم؟کنی مگه دروغ میجوری نگام میمرض چرا این_

 

اندازد، چیزی تا رسیدنشان نمانده نگاهی به مسیر می

 دهد. که سولماز را مخاطب قرار می

اون زمان که اومدم روستا رو یادته، نگاه مردم خیلی _

 یستی. دونستی از خودشون نکه میداد. اینآزارم می
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ول کن توام. ببین پسره چه جیگریه. از اون بهتر زنه _

 رو ببین یعنی اون اینو زاییده.

 

چنان که او با خندید. همبه طرز بیان سولماز می

  کاوید.هایش زن را میچشم

یه االغی بدتر از خودت به تو دلخوش کرده بعد تو _

 کنی. چش چرونی می

 

سه چرخاند و با همان ها را در کادید که سولماز، چشم

 ابش را داد.نگاه چپ جو

گی االغ. االغه که چندساله به پا من خودت داری می_

 اش کوتاه بیاد یا من.نشسته و دلخوش کرده که یا ننه
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دید تا رسیدن با او حاال فرصت را خیلی مناسب می

ها در صحبت کند. از سرشانه به او نگاه کرد. دیگر آن

 . با طمأنینه بحث را شروع کرد. مسیر دیدشان نبودند

مگه تو به دومان که خدا زده پس سرش دوسِت داره، _

 آی؟ خاطرش کوتاه نمیعالقمند نیستی. چرا به

که دومان رو خاطر اینبهتونم خودم رو من نمی_

خاطر دوست دارم، تغییر بدم. تغییر تا یه جاهایی به

رو  کسی که دوسش داری خوبه اما بعضی تغییرات تو

کنن. اون باید من رو با از مسیرت، از اعتقادات دور می

هرچی که هستم و نیستم قبول کنه. امروز از مسیری 

کنه فردا خواد دورم ز انتخابش کردم میکه با چشم با

 از یه چیز دیگه.
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لبی تر کرد و او را از نظر گذراند. دیگر از شیطنت و 

 انرژی مضاعف لحظات قبل، خبری نبود.

وتاه بیا بعد که رفتین سر خونه و زندگیتون تو کخب _

 بشین باه... 

توقع چی داری از من درنا؟ زندگی که با فریبکاری و _

 کنه!؟ دروغ شروع بشه تا کجا ادامه پیدا می

 

اگه خدا بخواد گوشاتم کر شدن، من کی گفتم دروغ _

 بگو. گفتم باهاش حرف بزن. 

 

د برد، کالفگی های مانتوی خودو دستش را میان جیب

 ید. باراز سر و رویش می
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ریدن تو حال آدم رو، اساسی بلدیا. عقل کل من اگه _

خاطر دومان بخوام چیزی رو که دوس دارم کنار به

تا ابد دورش رو خط بکشم. وگرنه پیش  بذارم، باید

اش دونم طرفم خودش و خانوادهکشیدن بحثی که می

خاکستره  مخالف اون بودن، روشن کردن آتیش زیر

 فهمی؟می

 

ی درک نکردن شرایط شانه باال انداختنش نشانه

دانست و از سولماز بود. از یک جهتی او را محق می

کرد و می سوی دیگر آن چیزی که او از آن دفاع

کرد. شاید زد را درک نمیخاطرش لگد به بختش میبه

 حق با او بود.

ای نسیمی چون حسادت در دلش جریان پیدا لحظه

اما  که دومان راز سولماز را فهمیده بودکرد. این
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ایی برسند. اما به کرد تا به نتیجه عاقالنهرهایش نمی

 که راز زندگی خودش برمال شد طوفان برمحض این

تارو پودش جاری شد. هنوز او را دوست داشت و این 

که مغزش سکانسی از گذشته دست خودش نبود. این

آورد هم ده ذهنش میرا علیرغم مخالفتش روی پر

 خارج از توانش بود. 

 

 

گذشت. حاال شان میشد از آشناییچند ماهی می

پشیمان نبود که او را به حریم خود راه داده بود. در 

کرد. امش و سبکبالی خاصی را تجربه میکنارش آر

شد از امشب او را مهمان کرده بود و دلش زیر و رو می

توانست دلش که نمی که میزبانش بود. البته بهاین

که با او تنها بود یک حال دروغ تحویل دهد از این
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خانه عجیب داشت. سولماز به روستا رفته بود و صاحب

کرد و حاضر می عزیزش نیز حضور نداشت. غذا را

 ی کار کردن!زد میانهدست و دلش لنگ می

تصمیم گرفت که امشب او را بیشتر داشته باشد. 

دست بدهد. تنها آزادی که به  خواست او را ازنمی

ها و بوسه کامران داده بود همان لمس کردن دست

زدن بر روی آن بود. کارها را میان حجم دلواپسی و 

 استرس انجام داد.

زد. سمت اتاق رفت. باید لباسی مناسب تن میحاال  

شومیز سفیدی را که از خارج برایش کادو فرستاده 

ی پوشید. تنگی دامن دو اشده بود با دامن کوتاه سرمه

دلش کرد تا آن را نپوشد اما باز از تیپی که برایش 

حر پوشی کند. باید او را سِساخته بود نتوانست چشم

ن نگاه تحسین برانگیز را خواست آکرد. شایدم میمی
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ای بست در چشمانش ببیند. موها را باالی سرش گوجه

رد و آرایش خیلی مختصری تکمیل کننده کارش شد. وا

آشپزخانه شد و زیر کتری را روشن کرد. زنگ در که 

که بپرسد شنید. بدون اینزده شد صدای قلبش را می

داد. دستش را روی قلبش  شاسی آیفون را فشار

و نفس عمیقی کشید. در را باز کرد و به انتظار  گذاشت

 باال بیاید. پله او ایستاد تا از هجده

 آخر:_به_خانه_یک#

 کی_و_شصت_پارت#

 

سر پاگرد که رسید باز این ضربان قلبش بود که از 

تپید. نگاه شیفته کامران بیشتر به هیجان تندتر می

ی بخشید. لنگه ابروی باال رفتههیجانش شدت می
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دید باعث پروا میها او را چنین بیامران که بعد از ماهک

 اش شد. خنده

 جا وایسادی؟ بیا دیگه چرا اون_

 

لبش را دوست  ی رویاو و خندهچشمان گشاد شده 

 داشت. 

بینم کنم خواب میبه روح امواتم قسم فکر می_

 خوام بیام جلو بیدار بشم. نمی

 

با صدای بلند خندید و سمت او رفت. دو پله را که 

پایین رفت کامران با نگاه پرحرارتش به سرعت باال 

 آمد. دست او را کشید. 

 با بیداری بیدار! کنه. خواب چی باچه خودشم لوس می_
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ورودی خانه که آورد تازه نگاهش به او را با خود به 

گل در دستش افتاد. ذوقی عجیب در تنش نمودار دسته

 شد. تا به حال کسی برایش گل نخریده بود. 

 وای کامران ممنونم. _

 

بارید، درنا زیر این تب هنوز شیفتگی از چشمانش می

رکوب کند تمام داد. سعی کرد سنگاه داشت جان می

ه با نگاهی آتشین در شرف بیدار اش را کامیال دخترانه

 شدن بودند.

کنم خودت هرجا دوست داری دیگه من تعارفت نمی_

 بشین. خونه دانشجویی با امکانات کم. 
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 چشمکی که به او زد راهی آشپزخانه شد. 

 خونه جمع و جور و قشنگیه._

 

او زد و آن را ای به احساسات اندکی مکث و بعد ضربه

 قلقلک داد. 

 ل صاحابش. البته مث_

 

از او تعریف کرده بود. یعنی ظاهرش را پسنیده بود. 

امان در حال الیی کشیدن در میان دلش استرس بی

بود. شربت آلبالویی را که خودش درست کرده بود را 

کرد که کامران متوجه به هال برد. نباید طوری رفتار می

ی یک صندلی شد با فاصلهاضطراب و هیجانش می

 کنارش نشست.
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 و نگاه کامران میخ همان یک صندلی مزاحم شد. 

بخور به قول سولماز جیگرت حال بیاد. خودم درست _

 کردم. 

 

جیگرم؟ فعال با نگات آتیش گرفته فکر نکنم این _

 بتونه سرحالش بیاره. 

 

حرفی را که در لفافه شنیده بود را متوجه شد اما به 

اد. هایش افتنیاورد و به جان قولنج دست روی خود

کامران متوجه شد رنگ به رنگ شدن دخترک را پس 

 از در دیگری برای پرت کردن حواسش وارد شد. 

 نکن. _
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دانست به چه در عالم خودش بود و نکن کامران را نمی

 چیزی ربط دهد. 

 چی؟ _

 

از گیجی درنا خندید. لیوان را یک نفس سر کشید و 

 های لبش کشید. گوشه دستی به

 گم قولنج دستات رو نگیر ضرر داره دختر. می_

 

 آها باشه. خب چه خبر!_

 

های مبل گذاشت و با لبخند هایش را روی دستهدست

 جواب داد. 

 خبرم.جا بیکل خبر عالم پیش روم نشسته و از همه_
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با دستپاچگی ایستاد و سمت آشپزخانه رفت در همان 

 دی زد. بنحال لبخند نیم

 آم. بذار چای درست کنم می_

خوای راهیم کنی برم؟ هنوز وقت قدر زود میاین_

 داریم.

 

قدر دوست داشت او نرود و بماند. بماند تا همیشه. چه

شد و چای را برای ی او میای که کدبانوی خانههمیشه

داد یا اصال او روزنامه ستگی دستش میرفع خ

کالم حرف حساب در جوار خواند و چای را برای دو می

تا از  زدخوردند. کاش جربزه داشت و حرف میهم می

 گریخت.این بالتکلیفی می

 درنا من اومدم خودت رو ببینم نه ازم پذیرایی کنی._
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های خیلی ساده را چیز دیگری تلقی چرا این حرف

ای زد و با کرد. لبخند دستپاچهو رویا بافی میکرد می

 . شکالت راهی هال شد

شه حرف پذیرایی چیه دیوونه. با دهن خشک که نمی_

 زد.

 

نگاه کامران را به آن صندلی مزاحم دیده بود اما 

تر بود تا کنار او بنشیند. چرا پیش از گونه راحتاین

او کرد و حاال از آمدنش همه چیز را خوب تصور می

ی افکارش را ترسید. قبل از نشستن، کامران رشتهمی

 ه کرد. با قیچی پار

ای جا نشین. دوست دارم بینمون هیچ فاصلهاون_

 نباشه درنا. هیچی!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

کرد. که هوا بود اما خالء آن را حس میدر عین این

ناچار کنارش ضربان قلبش به راه بود و نبود. به

د وقت پیشش ی چننشست. هنوز صدای همان جمله

تو به من اعتماد نداری؟ تو »هایش برقرار بود. در گوش

 «ترسی؟از من می

 

 کسحال هیچبدنش منقبض شد. تا به

گرفت، حتی چنین نزدیکش نشده بود. بدنش گر می

کرد، کولر جوابگوی عرق زیادی که بر کمرش شره می

نبود. آن نفس که از عطر حضور او در سینه حبس شده 

دانست چگونه رها کند. بوی او مستش کرده بود را نمی

ران خوش نیامد که دستش بود. سکوتش به مذاق کام
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فاصله را هم از بین  ن نیمرا دور گردن درنا انداخت و آ

 برد. 

کرد مرزی نمانده که قلبش به تالطم افتاد، گمان می

 اش به زمین بکوبد.طبل رسوای

 کنم؟ترسی یا من اشتباه میتو می_

 

تنها چیزی که برای رفع تکلیف و پنهان کردن 

 خند خیلی کوتاه بود. اش دم دستش بود یک لبترس

ترسیدم گه ازت میگی تو؟ خل شدی رفت. امی چی_

 جا کنار من،  روی این مبل نشسته بودی؟االن این

 

نوچی با لبخندی انجام داد و چانه او را در دست 

 گرفت. 
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یعنی امیدوار باشم دعوتت خشک و خالی نیست و _

 قراره یه تجربه جدید تو دوستیمون اتفاق بیفته؟ 

 

بش هری ریخت. تجربه جدید؟ از جانش چه لق

نگاهش را خواند که تمام  خواست؟ خطمی

ی واضح و روشن بیان درخواستش را در یک جمله

 کرد. 

 ی متفاوت رو با هم تجربه کنیم.بذار یه بوسه_

 

 دو_و_شصت_پارت#
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شد دست و پایش را گم کند. نگاه منتظر او باعث می

ضایش را تجزیه و تحلیل داشت تا تقاچرا نگاه برنمی

ی متفاوت؟ حد و وسهکند. از چه حرف زده بود یک ب

هم پرسید آنمرز این بوسه از کجا تا کجا بود؟ باید می

 شرمی. با خجالت نه با بی

ای از باغ اما کارش را کامران آسان کرد وقتی که میوه

نگریست که لبانش چید. شوکه شده تنها او را می

ود و عطش او هر لحظه بیشتر چشمانش را بسته ب

ت. بیشتر از آن این مرد شد. طعمش را دوست داشمی

داشت و برای نگه داشتنش هر کاری را دوست می

 کرد.می
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بازویش کشیده شد که به اجبار از نردبان افکارش به 

زده سولمازی را نگریست که از پایین آمد. گیج

 کرد. چشمانش خشم چکه چکه می

 چیزی شده؟ _

 

از ته دل با صداقت گفت چون با توجه به خیاالتش، 

 های سولماز دستگیرش نشده بود. ی از حرفچیز

خوره. دو ساعته من برا االن باز بگم گاو بهت برمی_

ی درخشانت زنم. بابا از اون گذشتهم دارم فک میننه

ی لعنتی تو رو شد اون گذشتهبکن بیا بیرون. کاش می

کردم شستم و کفنش میگ مینداختم رو سنخودم می

دونم اگه البته بعید می ذاشتم.و سنگ لحدم روش می

 کنی.تویی که نبش قبرشم می
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کرد. مانده بود حق را به او بدهد یا حرف نگاهش میبی

خودش! لبی تر کرد و با ترس جمالتش را کنار هم 

 چید. 

شه یه بار دیگه خب ببخش دیگه، حاال پاچه نگیر. می_

 و بگی. حرفت ر

 

 تمام صورتش را جمع کرد و دم عمیقی گرفت. 

خواد چنان بزنمت چپ و راست شی. االن فقط دلم می_

 کشی. محلیت ترمز آدم رو میبا بی

 

چند قدم مانده که به در باغ برسند سولماز زبانش باز 

 شد. 
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آد اینو قده جیگره. اصال بهش نمیاینچرا این مامانه _

ی که فهمیدم اینه تهران زندگی زاییده باشه. یه چیز

اره دکتر گفته دور از شهر کنن و مامانه مشکل ریه دمی

ن برای همین و اینا باشه. اینام اصالتا مال ارومیه

جا شهر اومده تو روستا جا.  اما پسره بهبرگشتن این

رو که مال اشرفیه اجاره  اون خونه ویالیی خوشگله

 د بخرتش.خواکرده. البته شنیدم انگاری می

 

 ناخودآگاه زمزمه کرد. 

 الشن._

 

شنیدن همین نام، صورتش را مانند ذغال گداخته قرمز 

 کرد.

 چی؟ تو االن چی گفتی؟ _
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آمد وقتی زبان الل شماتت کردن به کارش نمی

م را اش را ساکت نگه نداشته بود. ناسزاهای عالشده

داد کمش بود وقتی که هم به خورد خودش می

 کند. ن آتش اخگر او را رها نمیدانست ایمی

 چیزی نگفتم. _

 هم طلبکار. رویش ایستاد آنروبه

 خوام بدونم چه زری زدی؟ نه می_

 

ای نداشت کتمان کردن وقتی که سولماز شنیده فایده

را به خواست دوباره از دهانش بشنود تا او بود اما می

 باد فحش بگیرد. 

 ل صبحی؟ ای بابا چته تو؟ سگ گازت گرفته او_

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 آره تو از نوع هارشم. _

 

اش گرفت که حتی در اوج عصبانیت دست از خنده

 داشت. تیکه انداختن و زبان درازی برنمی

دونستم گفتن یه اسم این همه قشقرق و کولی اگه می_

 شدم. روانی. بازی داره اصال الل می

 

 

کرد با افسوس... با دست به کمر او را ورانداز می

 یکی بر سر خود زد.  تأسف. آرام

آم به شنوم بدو بدو میدونم و میمن خر تا چیزی می_

دم بعد نگو خانم از خیلی چیزا خبر داره و رو تو خبر می

 کنه. نمی
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با دست به سینه سولماز زد در آن حد که او را تکان 

 م رد شد و خندید. دهد. از کنارش آرا

م من گه دونم بذارخدا خلی سولی! چی چی رو میبه_

 . این اسم واموندهرو بخورم بعد بشین جیغ و داد کن

رو اون روزی که رفتم شهر شنیدم. فقط در این حد که 

مش قلی گفت یه پسره با مامانش اومدن ده زندگی 

قدر غر زد و اون تهشم اسمشو گفت کنن بماند که چه

 همین. حاال اگه راضی شدی بریم تا دیر نشده.

 

اش چیزی نگفته سکوت کرده بود. کپایش آمد اما هم

که او را کرد. برای اینبود تا سولماز برداشت بدی نمی

 از این حالت خارج کند چیزی از او پرسید. 

 شه!؟آخرشم نفهمیدم معنی اسم این پسره چی می_
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تفاوت بود به به آرامی نگاهی به او کرد که بی

 اش. پرسش

والم جواب خب االن رفتی تو قیافه که چی بشه. س_

 نداشت؟ 

 

جواب داره ولی دوست ندارم به توی عوضی بگم _

 شه شادی بخش ایل، شیرفهم شدی.می

 

لبخند کمرنگی لبانش را هالل داد. جرأت بلند خندیدن 

 را نداشت چون خطر دریده شدن در کمینش بود. 

 

 خندی؟ ترسی که بلند نمیز من میباور کنم ا_
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ن را گفت اما گل همین حرف هرچند که با حرص آ

 های هر دو کاشت.وی لبلبخند را ر

 

کرد. خواهر دید باور نمیورودی باغ چیزی را که می

جا بودند و درنا با دیدنشان، برادرهای سولماز آن

 شرمندگی برایش کم بود.

اده بود را در چندین ها دهایی را که سمن به آنپارچه

مشغول ای جا پهن کردند و دو نفر دونفر در گوشه

شدند. خانواده چگونه بود؟ شکل و شمایلش به چه 

ها را افراد مگر همین دورهمی و حمایتنحو بود؟ 

خانواده با هم نداشتند؟ دیگر غم نداشتن خانواده به 

گونه با این فرشتگان زمینی آمد وقتی اینکارش نمی
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امل بود. وقتی که در مشکالتش یار و یاورش در تع

 .بودند. همراهش بودند

 

 سه_و_شصت_پارت#

 

 شد با هر تکان خوردنش. دیوانه می

 اصال انگار امشب ترکان قصد جانش را کرده بود. 

کرد از همان دم آرایشگاه، با اگر کمی خوب فکر می

دیدنش، احساسش دیگر آن احساس قبل نبود. 

ست که خورده یا ن چند پیک مشروبیدانست اثر آنمی

کرد. دستی ش جلوه میاو بیش از حد دلربا در چشمان

ه بود میان موهایی که آرایشگر به شدت تأکید کرد

شان نزند، برد. آرایشگر کجا بود که کالفه بودن او بهم

را بفهمد. حال و هوای درست و حسابی نداشت. هنوز 
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ا پیش چشمانش بعد از گذشت چند روز، باز تصویر درن

ها شروع به جویدن که موریانهگرفت. همینجان می

کردند با یک جمله خودش را از هر نامردی مغزش می

تقصیر خودش بود که پنهان کاری کرده »کرد. مبرا می

زد تو که باز طرف سفید مغزش نهیب می« بود.

 دانستی چرا... می

 کامی؟! _

 

 گیج بود و حیران!

گیر کرده بود. چرا باید اد همین امشب در وادی بدی 

 شد.باز آن دختر در ذهنش پررنگ می

صدای مخملی زن او را رها کرد از کابوس آن روز 

 لعنتی. 
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چشمانش را بست تا تمرکز کند و مهملی از دهانش 

 بیرون نریزد.

 جونم چیزی گفتی؟_

 حواست کجاست؟ نه، فقط صدات زدم. _

 

 ز ترکان به حرف آمد.یک آهان گفت و ساکت شد که با

 شه مراسم؟ خسته شدم کی تموم می_

 

ای از ذهنش بسپارد گوشه دخترک را بهسعی کرد آن 

 مانند چند وقت قبل. 

اش های مخمورش ربطی به احساسات مردانهچشم 

نداشت. امشب مغزش با تمام قوا، درک درستی از 
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محیط اطرافش نداشت. سعی کرد لحنش جاندار باشد 

 غیر، باعث پرتی حواسش نشوند. و عواملی

 اشه.کامران زنده نباشه که ترکانم خسته ب_

 

تُن صدایش شیطنت گرفت. پر ازحرص و آز، پر از 

 هوس و شهوت!

البته هوسناک که نه، نیازش بود مانند دیگر غرایز در 

بدنش مانند همان خوردن و آشامیدن، اما حاال پای 

 ود و طالب!روحش در میان بود. روحی که نیازمند ب

اومدی و نسازیا! داشتیم ترکان خانم؟ خستگی؟ برات _

 ها دارم. هبرنام
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های مرد نه، از تصاویری ترکان بر خود لرزید. از حرف

گرفتند. کامرانش می که ناخواسته در ذهنش شکل

توانست حد و گفت، امشب دیگر کسی نمیراست می

مرز برایشان مشخص کند. امشب دیگر در حصر 

ی کامران، قاتل تن ش نبود. همین نگاه شیفتهپدر

دنی برپا شده بود در میان اش بود. بلوایی دیخسته

 جانش. 

 قدر جون دارم؟مگه من چه_

کنم. اما زبونت در حال می جوون. خودم جون دارت_

 حاضر کوتاه بمونه و بهونه نیار به نفع جفتمونه درنا. 

 

و سوت، در میان آن همه ازدحام و صدای دیجی  

ای سکوت ایجاد شد. ترکان جلوتر که آمد، دل لحظه

ریخت. هراسی در چشمانش هویدا شد که کامران فرو 
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ماند و آبروریزی مینگاه گرفت. باید منتظر یک سیلی 

 بعدش.

ای عنان زبانش از دستش در چه مرگش شد که لحظه 

اش رفت و زر زیادی زد. رقص دست او را روی گونه

های داغش بود که گرمایی عجیب لبحس نکرد بلکه 

 به صورتش داد.

 تو هم دلبر منی. _

 

 

انگیز ترکان، تأثیری در حالش نداشت. لحن وسوسه

نرم در میان تنش آرام، نرمکه خوشحالی آرامجز این

بار بخت و اقبال یارش بود و شد. اینجاری می

سرسازگاری داشت که همسرش اشتباه شنیده بود. 

کرد. همان روزی آن روز را در جانش حس میهنوز لرز 
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نش زخم زد. روز بعد که درنای سبزه به دست به چشما

انتهای های بیبه اجبار برای خرید عروسی، با سوال

هایی که مخل روانش ترکان مواجه شده بود. پرسش

شده بود. از او خواسته بود پیگیر نشود، پاپیچ نشود 

داشت آن را بیان گاه دوست نبرای موضوعی که هیچ

ای کند. دستش را دور کمر ترکان حلقه کرد و بوسه

وهایش نشاند. گنج باارزشی کنارش بود. معدن روی م

 طال بود برایش.

هایش به کرد که تاب و توانش را با غمزهاما انکار نمی

شد قهقرا برده بود و ای کاش این شب زودتر تمام می

بود، چشم  و صبح با آغوشی که همسرش در بند آن

 گشود. می

فردا تا خود خاک تو سرت کنن از االن وا بدی، پس_

 قیامت باید سواری بدی.
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ای رهایش خنده بوسه زده بود بر لبانش و لحظه

 کرد. مخصوصا حاال که تورج کنارش ایستاده بود.نمی

 شل کن توام._

 

چنان تورج کمی سرش را بیشتر به سر او چسباند. هم

او فرو کرده بود که مبادا  ر گوشکه دهانش را د

ی و آهنگ هایش در آن وانفسای شلوغنامحرمی گوش

 تیز باشد.

 ای.انگاری زن ندیده_
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شد و در رفت. میخ میاین حرف به خورد مغزش نمی

ای مابین اضافههایی که مانند بهکوبید. اخمسرش می

ابروانش ایجاد کردند، غیرارادی بودند. سرش را عقب 

 خیال... و تشر زد به تورج بیکشید 

ود و مست بانگ زد به تورجی که مشروب زیاد خورده ب

 زد.و الیعقل حرف می

 کنی تورج.بفهم چی بلغور می_

 

باز دندان روی دندان سابید و غرید. همین چند لحظه 

پیش، چیزی پرانده بود و ترکان نشنیده بود. حاال اگر 

شد. ر خوب میقدماند چهگذاشت و الل میتورج می

ترس داشت در میان مستی چیزی بگوید و بهترین 

 را زهر کند. اش شب زندگی

 پا کنی.شنوه شر بهببینم چرت و پرتات رو یکی می_
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 چهار_و_شصت_پارت#

 

کمی شل و ول تکان خورد و خندید. دستی روی 

 اش زد. جوشی ی رفیقشانه

خوای خوای بگی نه تو دختر بلند کردی نه من؟ میمی_

بگی هر دومون پیغمبریم؟ آهان حاال فهمیدم باید بگیم 

و نگات به دختر جماعت گذر نکرده اما من که تو پاکی 

 اوه. 

 

ی الهبا حفظ لبخندی ساختگی در پیش چشمان خ

ای که کمی ترکان، بازوی او را کشید و به گوشه

شد وقتی که دار میتر بود، برد. آن لبخند، کشخلوت
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مجبور بود در جواب مهر و تبریک دیگران آن را با 

 پاسخی تکرار کند.

 تورج... تورج._

 

نامش را هر دو بار، عصبی تلفظ کرد. کاش این مراسم 

که تورج ینشد قبل از اهرچه زودتر تمام می

 اش را به دست باد بسپارد.حیثیت

 کنی؟ فهمی داری چی زر زر میقدر خوردی که نمیچه_

 

قدر سیلی به شد آناو را روی صندلی نشاند. کاش می

دنش نماند. نام مستی در بصورتش بکوبد تا چیزی به

 کار!اما افسوس که دستش بسته بود برای این
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خونه تا یه گه به زندگی من گم ببرتت به عباس می_

 نکشیدی.

 

ای با همان دستش دور دست کامران حلقه شد و لحظه

چشمان خمار حرف زد و به آنی زبان کامران را غالف 

 کرد.

مستم، اما حالیمه جلوی زنت سوتی ندم. حق ندارم تو _

خوام ت سرک بکشم رفیق. اما میسائل شخصیم

چند روز پیش اون زن سبزه به دستی که ببینم امشب 

کشوند وسط عشق و حالت داشت تو رو به جنون می

پرستی آد. اما تو رو به هر کسی که میجلو چشات نمی

 جوره پشتش باش.به ترکان نارو نزن. مرد باش و همه

 

 او فقط رهایش کرده بود همین! 
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 گذاشت؟رو را کجای دلش میان

که برایش گران بود آن سخت بود فهمیدن این 

 ی دخترک. خوردهی کرمگذشته

خواست به او اما تورج مرغش یک پا داشت که می

بهت پا »بفهماند غرور دخترک او را مجذوب کرده بود. 

داد بهت برخورده بود. توی آشغال عاشقش نمی

 نداشتی. نبودی. دِ لعنتی تو حتی دوسشم

جوره کنارت بود فکر کردی کی هستی همین که همه 

 « وندیش زمینکه بردیش باال و کوب

 

 گفتند که مستی و راستی! راست می

گفت. به قول خودش مست نبود اما حرف واقعیت را می

ها بود و شاید حرف آن اوایل کارش، مرور تمام این

 خوردن! اندکی غصه
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کاری او. واقف بود پنهانتوانست چشم بپوشد بر نمی

ر شود. ولی باز زیر باکه این میان درنا کامل تباه می

ای رفت به او چه که درنا ضعیف النفس بود. شانهنمی

 باال انداخت.

لشت رو جمع کن برو پیش زنت. از من و زبونم تیزی _

بینی اما نامردی نه. بهترین شب عروسی رفیقمه. می

از این به بعد مرد خواستم گوشیو بدم دستت که 

زندگی باشی. تقی به توقی خورد جا خالی ندی و فرار 

ا از این حرفا گذشته مرد باش و روی دوست کنی. ام

 داشتنت بمون. 

 

از روی صندلی بلند شد. کمی تعادل نداشت. دست دور 

 گردنش انداخت. 
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بینی یه لباسی رو خیلی دوست داره اگه آدم می_

تو دستت بمونه یا روی ای ازش کنده بشه و دکمه

و داری دی؟ نه. برمیزمین کنار پات بیفته پرتش می

وزیش. بعضی خطاها قابل بخششن. باید چشم دمی

بپوشی و اون احساس درز گرفته رو بدوزی. مثل روز 

فهمی که دوختنش چجوری شه اما خودت میاول می

 بوده تا دوباره مثل قبل باشه. 

 

 

 داد و بلند خندید.  برگشت و دستی در هوا تکان

سام دو پیک بیار تا به سالمتی و خوشبختی داش _

 یم باال. کامران بر
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دو دستش را باالی سرش در هم قفل کرد و بدنش را 

داد مابقی دوستان و داد. حرکاتی که انجام میتکان می

دانست تورج افراد را به آن قسمت کشاند. کامران می

برای تغییر جو، شکستن نیست و حاال هم آدم دل

 رقصد.می

چنان نامحسوس فضای مسموم بین خودشان را تغییر  

که کامران نیز دل داد به رقص دوستانش و داد 

 همراهی با آنان. 

ساعتی بعد بود که با سیل همراهان و 

 کنندگانشان پایان دادند به آن بزم و رقص. بدرقه

 

شب دعا برای پایین آپارتمان حوالی دو نیمه

شد و کامران به تنها چیزی شان زمزمه میتیخوشبخ
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کرد آغوش زنش بود. چه نجواها که ر میکه فک

 هایش زمزمه کند. خواست در گوشنمی

 

 

های بلند خودش را شد که صدای خندهها میماه

خندید آهسته اما زد آرام، مینشنیده بود. لبخند می

 پروا خندیدن را از یک روز به بعد فراموش کرد.بی

ه جورچقدر خوشحال بود و شاکر که خانواده سمن همه

 کردند.او را پشتیبانی می

دونم تو بچه شهری، چه مرضی داری خودتو من نمی_

پاره کنی برای دو تومن. بابا به جون ریحان بیا بریم با 

ه شکونن. رزومهمون مدرکت برات سر و دست می

ه داری پر و پیمون. اونم تو شرکت درست و حسابی ن

 قوزمیت و بی در و پیکر. 
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توجه به جلز و ولزهای دیگ را روی اجاق گذاشت و بی

سولماز شلنگ را میان دیگ گرفت تا پر شود. ننه سمن 

گفته بود منتظر بماند تا بیاید اما باید خودش با توجه به 

ی عذاب لکهگرفت تا کمتر متوضیحات او یاد می

 شد.برایشان می

ا این کراریت تموم شد بیا یاگه سخنرانی غرا و ت_

 ها رو بیار بریز این تو. شلنگ رو بگیر یا بیدمشک

 

توجهی به پشت چشم نازک کردن سولماز نکرد. 

شلنگ را میان دستش قرار داد و صافی بیدمشک را 

 برداشت. 

ب یه اون جوری واینسا نگام کن. اگه اومدی کمکم خ_

 تکونی بخور دیگه.
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 پنج_و_شصت_پارت#

 

 

دید امروز کرد و میوت را به خوبی حس میز تفاسولما

دانست سر این درنا با روزهای قبل، فرق دارد. اما نمی

رسد. کمی که دهانش گیری به کجا میمنشاء این پاچه

بست. کرد تا حرفی بارش کند دوباره آن را میرا باز می

اش بار درنا درست و درمان مستفیضترسید که اینمی

راه را « ی وحشیکنه دخترهغلط می»فتن کند. اما با گ

 کرد. زدن خود هموار میبرای حرف 

سرش را پایین انداخت. ولی از زیر چشم او را به 

کرد که سبدهای بیدمشک را در دیگ خوبی نظاره می

 کرد. خالی می
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شدی که اخالق نداری، چه مرگت شده؟ بگم پریود _

 دونم.بعید می

 

و سرش را به آرامی باال سبد میان دستش ثابت ماند 

رفت. صم و بکم ایستاد. دنیا همان جا برایش استپ گ

زد. چرا هر جا ردی از او بود؟ چرا خاطراتش کمرنگ 

 شد؟نمی

اللّه مگه چی گفتم کنی. بسمچیه بروبر منو نگاه می_

 ماتت برد. 

 

دزدید و در جواب سولماز جز به خود که آمد زود نگاه 

 چیزی نگفت.« هیچی»

سبدها را تا گنجایش کامل دیگ در آن خالی کرد  امتم

و نی قازان را روی آن گذاشت. در انتها شیشه بزرگی 
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که ننه سمن برایش آورده بود را نیز زیر شیر نی قازان 

 گذاشت. 

 آم.برم یه دستشویی االن می_

 

خاطرات صف کشیدند. خیلی سولماز که رفت لشکر 

رسید عدش فرا میشنید یا موقبل این کلمه را که می

خندید اما به یاد آن روزی که برایش رقم خورد کلی می

 خورد.های دیروزش غصه میحاال باید به حال خنده

 

 

تولد بهرنگ آن بچه پولدار دوران دانشگاهش بود و 

نداشت مراسمی بزرگ برگزار کرده بودند. غم پول که 

 شان!درد کالسآن مرفه بی
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د. شود و صدا در صدا گم میاندازه بزرگ بمهمانی بی

شناخت. با چندین سگ صاحبش را در آن شلوغی نمی

نفر از دوستان مشترکشان تصمیم گرفتند که به حیاط 

ای از بروند تا از آن همه سروصدا دور باشند. در گوشه

ها، ی آنادند و همهحیاط، دو سه میز را کنار هم قرار د

 دور آن نشستند. 

 ند.زداز هر دری حرف می

کامران دم گوشش حرف زد. با برخورد نفسش، 

شد. خوردند و قلقلکش میموهایش کمی تکان می

 کمی سرش را عقب کشید.

ریزم دستمال درنا تو این گرما شرشر دارم عرق می_

 تو کیفت نداری؟ 
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نگاهی به تمام میزهای میان حیاط کرد و چیزی به اسم 

 دستمال را ندید. 

 ات بیارن. سالن بیار یا بگو بر نه ندارم. برو از تو_

 

اما حرفش تازه تمام شده بود که سلدا با اشاره به او 

 فهماند که دستشویی دارد. 

 ری نشتی داری. گندت بزنن دختر که هرجا می_

 

 کرد.  کامران با تعجب نگاهش

خوای بری این همه غر زدن نداره که، یه توالت می_

 همش پنجاه قدمم نیست.
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گرفت؟ وید کسی به او خرده میجاش را میاگر خرخره

دانست نزدیکی گفت کامران، اما نمیراست می

 دستشویی به میزشان را مزیت تلقی کند یا عیب! 

 کیف را به او سپرد و با سلدا راهی دستشویی شد. 

ر کامران میان کیفش بود و با دست تمام محتویات س

صله زد. چندین قدم، از دستشویی فاآن را شخم می

گرفتند که کامران چیزی را از کیفش خارج کرد و در 

 داد.هوا تکان می

 تو که گفتی من دستمال کاغذی ندارم پس این چیه؟_

 

ناگهان با چیزی که دید مغزش یک سوت ممتد و آرام  

ای خون به مغزش نرسید که کشید. شاید لحظه

کردند. پاهایش، زبانش قفل شده بودند و حرکت نمی
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تانشان حتی میزهای اطراف با صدای کامران تمام دوس

 کردند. متوجه او شدند و به دست او نگاه می

 

 او گرفت.  به سرعت سولماز آن را با بدخلقی از

کجاش شبیه  ده. اینوا بده. هی تکون تکونش می_

 دستمال کاغذیه؟

 

زود بر خود مسلط شد و سمت کامرانی رفت که پد  

 داد. ه بود و تکانش میبهداشتی را میان دستش گرفت

کرد. سرخ شده بود و هایش مگر افاقه میلب گزیدن

دانست چطور او را خفه کند. نگاهش به دومان نمی

که جلب توجه کرد برای اینرخ شده که سعی میس

خواست نکند، بلند نخندد، رسید و بدتر از خجالت می
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بمیرد. نزدیک او که رسید یکی به گونه خود کوبید و 

 د. غری

به چه زبونی بهت گفتم ندارم. آخه شل مغز این _

 خوره؟ کجاش به دستمال کاغذی می

 

 خورد. ا میکیفش را از دست او کشید و خون خونش ر

 تو که گدا نبودی بابا یه دس... _

کامران بسه دیگه ادامه نده. لعنتی اون پد بهداشتی _

 منه. آبرو برام نذاشتی که.

 

دید. افتاد با صدای بلند خناش که دو زاری کج شده

ی زیاد خورد و از خندههایش تکان میشانه

 توانست خوب حرف بزند. نمی
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 اِ... چرا... نگفتی؟ _

 

کارت کنم؟ خوبه گفتم فهمی من چهدرد! تو زبون نمی_

 ندارم. 

 گفتی نداری اما این خیلی کوچیکه اینا جدیدن؟_

 

قبالش  قدر از دستش کفری بود که ترجیح داد درآن

 سکوت کند.

کرد. کرد. باید ادبش میتوجهی میها به او بیتا ساعت

ه اما بعد این کامران بود که با شوخی او را به خند

انداخت. در مسیر برگشت ناگهان چیزی را شنید که 

رفت. حتی دروغی های زیادی بود از آن طفره میماه

 هم بهم بافته بود. 
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ات معرفی کنی؟ انوادهدرنا وقتش نرسیده من رو به خ_

ارم بعد از این همه وقت، پدر و مادر، خواهر و من حق د

شه رو برادر کسی که دوسش دارم و از قضا قراره زنم ب

 بشناسم.

 

 شش_و_شصت_پارت#

 

 چیزی در چنته برای عرضه نداشت جز سکوت. 

خوای بگی؟ نکنه منو دوست نداری؟ درنا چیزی نمی_

عنوان خواستگارت معرفی آد من رو به نکنه عارت می

 کنی؟ 
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های اذن او بارید بر گونهنی چشمانش پر شد و بینی 

 اش.رنگ شدهاز ترس بی

زنی لعنتی من که همه جوره باهات چرا این حرفو می_

راه اومدم که دوست داشتنمو ثابت کنم. فقط تو یه چیز 

که بهت باهات مخالفت کردم اونم تنها دارایی منه نه

حداقل برای داشته باشم نه اما دوست داشتم اعتماد ن

 عروسیم... 

دونی االن بحث من، این چیزها نیست. باید خودت می_

جوره از لحاظ عاطفی بدونم دختری که مثل تو همه

هوامو داشته و ساپورتم کرده چرا دوست نداره منو به 

 اش معرفی کنه؟ خانواده

 

ی گاز دنده را با حرص عوض کرد و بیشتر پا را رو

 فشار داد.
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کنه و کسی سراغی ازش گی میچرا تنها زند_

گیره؟ چرا دوست نداره زودتر تکلیف این نمی

 مون مشخص بشه. رابطه

 

دوستش داشت. به همان خدایی که او از تمامی 

دستوراتش سرپیچی کرده بود با تمام وجود دوستش 

داشت. مگر جز این بود که تمام و کمال در اختیاراش 

بود از گفتن  فقط رویش را نداشت، زبانش قاصربود؟ 

 حقیقتی که بخواهد آن را لخت و عریان کند. 

کی گفته دوست ندارم؟ کی گفته دوست دارم تنها _

 زندگی کنم؟ مگه االن با سولماز نیستم.
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بار لحنش رنگی از دلخوری و ناراحتی گرفت. این

ه محکم روی فرمان کوبید همان گونه که درنا از ترس ب

 در چسبید. 

د دادی. البته بخوام درست بگم رد دادی درنا! ر_

 که منو خر فرض کردی.شه اینمی

گی؟ من دارم ی لعنتی توئه که نمیچی تو اون گذشته 

دونی از چی زنم. خانواده! میاز خانواده حرف می

شه دیگه از یه پدر، یه مادر، حاال یا تک تشکیل می

داری االن متوجه شدی!؟  فرزندی یا خواهر و برادریم

 زنی برای من؟از سولماز میتو دم 

 

ی چشمانش سکوتی ژرف لبانش را بست اما دروازه

شان تا رسیدن به خانه رد چاک داشت. هیچ حرفی بین
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آرام که خیلی سرد « خداحافظی»و بدل نشد. جز یک 

 گفته شد. 

های طبقه باال سولماز زودتر از او رسیده بود که چراغ 

ان نشست و به ن بود. کمی در پاگرد طبقه خودشروش

حال بخت سیاهش گریست. همین که وارد شد با 

زد غم رو شد. چشمان سرخش داد میسولماز روبه

 ای در دل پنهان! دارد و ناله

پدر اذیتت کرده؟ تو که چی شدی تو؟ اون کامران بی_

 خوب بودی؟ 

 

خت. ریکرد و به پهنای صورت اشک میتنها نگاه می

 این زودی فرا برسد. کرد چنین روزی بهباور نمی

های روی دیوار. چی زنم نه با ترکبا تو دارم حرف می_

 بهت گفته؟ 
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بار که با لبان خاموشش مواجه شد دید که سمت این

 کیفش رفت و گوشی را خارج کرد. 

زنم ببینم این عوضی چی بهت گفته که االن زنگ می_

 کنی. ه میمثل ابر بهار داری گری

 

 زن سولماز! نزن. تو رو خدا ن_

 

 جا!زار زد و گفت و آوار شد همان

 

 هایش گرفت و نالید. صورتش را میان دست

قدر بدبختم سولی؟ چرا خدا بند کرده به چرا من این_

 فهمی؟ خوام از دستش بدم میکنه. نمیمنو ولم نمی
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های سولماز را روی دستش حس کرد. گرمی دست

 آلودش نمایان شد و چهره رفیقش در هم. اشکصورت 

اگه لطف کنی به جای آبغوره گرفتن به من بگی چه _

همم چه نوع گلی رو، روی فاتفاقی افتاده من بهتر می

 سر جفتمون بگیرم. 

 

های لغزانش مردمک چشمانش را ثابت کرد اما اشک

 نافرمان بود و بازیگوش! 

اد؟ از منی که خوکس و کار خانواده میاز منه بی_

 خواد.یه، پدر و مادر میدونم ننه بابا چنمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کرد و منتظر بود که فشاری را میان گلویش حس می

رسید او را خفه کند. شاید به دادش می هرچه زودتر

 اش را روی داریه بریزد.که بخواهد زندگیقبل از این

دونم خواد سولماز. از منی که نمیاز من خانواده می_

ه چه شکلیه؟ سولماز من چجوری بهش بگم یه خانواد

ام. چجوری بهش بگم با گاهیدختر سرراهی پرورش

بگو من چجوری  سیلی صورتمو سرخ کردم. سولماز تو

 بگم پشت و پناهی ندارم. 

 

های سنگین شده روی دلش را زد و حرففریاد می

گفت. کاش کامران نیز بعد از فهمیدن ماجرا مانند می

 کرد.نمی سولماز رهایش

دونیش. باید خب حق داره. چند ماهه داری سر می_

بدونه با کی رابطه داره. چند بار توی گوش تو االغ 
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رو بگو. تو چی گفتی؟  گفتم حقیقت

ترسم. ریدم تو ترسیدنت االن خوب شد ترسم...میمی

که تا کجاها باهاش پیش رفتی. اگه فردا پست زد چه 

 خوای بکنی. غلطی می

 

 نیدن پس زدن. او را دوست داشت. فت به شگارد گر

 من هنوز دخترم سولماز. _

 

دستش را برداشت و میان صورتش عصبی حرف به 

 کرد.  حرف را پرت

که اون تیکه رو نگه داشتی خوام نباشی. همینمی_

االن بکری. دِ نفهم روحت چی؟ دلت چی؟ تویی که تا 

ی؟ شنظرت سرپا میحاال به کسی دل نبسته بودی به
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آدم باید همیشه از در راستی و درستی وارد بشه نه 

 کاری.دروغ و پنهون

 

حرص  سولماز که بلند شد نگاه او نیز تکان خورد. از

زیاد دستش را یا روی کمرش یا دور دهانش 

کند. دید که دارد دو دوتا چهارتا میگذاشت. میمی

سنجد. سولماز بهتر از عقل تعطیل تمام جوانب را می

 گشا باشد. توانست راهاو میشده 

این یه طرف ماجراست. گندت بزنه، دروغ خارج بودن _

 تم یه طرف.خانواده

 

 هفت_و_شصت_پارت#
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 وزخند عمیق او تیری شد که در چشمانش نشست. پ

دار خارجی از صدقه سر ننه هی چند تا لباس مارک_

کاشفی گیرت اومد و تن زدی خودتم باورت شد که 

خواست ات فرستادن. آخه گاو مگه میت برخانواده

دوست پسرت باشه که دو صباح دیگه کات کنین این 

 همه نقش بازی کردی. 

 

های به های انباشته را بارید. از شنیدن حرفتمام بغض

 سوخت. حق سولماز می

کار کنم؟ بگو چه غلطی کنم؟ سولماز االن تو بگو چه_

 خدا دوسش دارم.به

 

شه حرف، دم تو گوش دادی؟ همیمگه قبال هر حرفی ز_

حرف خودته. فکر کردی آسمون تپیده و همین شازده 
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دو دستی تقدیمش  تلپ افتاده زمین که خودت رو

راهم مندانه قضاوت کنیم پُر بیکردی. بخوایم عدالت

 اش آشنا بشه. گه. دوست داره با خانواده زن آیندهنمی

 

اه ی کامران بود و نگهنوز مغزش درگیر خواسته

 اش بند سولماز نگران! بارانی

ببین تا االن هر گندی که زدی رو فراموش کن. _

که همیشه کن. برای اینقدر خودت رو کوچیک ناین

کنارت بمونه هر کاری رو نکن. اتفاقا خیلی فرصت 

خوبیه دوست داشتن کامران ثابت بشه. بهش بگو. 

همه چی رو بگو. بذار بدونه تو کجا بزرگ شدی. اگه 

خواد و وسِت داشته باشه تو رو بدون اون گذشته مید

 معلومه خودت براش مهمی. اما اگه... 
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ی سولماز بیفتد تا ادامه ندهد. حتی دوست داشت به پا

 کرد.اش میتصور نداشتن کامران دیوانه

ست که بره. ببرش دم اما اگه تو رو نخواد دنبال بهونه_

های منه. بچگی یبگو این خونه« هانیه»اون پرورشگاه 

جا بودم. بگو یه مددکار بگو من تا چشم باز کردم این

م داشت من بود و دوست داشتیم که از بس مهربون

 گفتم مامان گالب. بهش می

 

 سولمازم بغضش ترکید. 

بگو اگه اونو به مادری قبول داری ببرمت باغ رضوان _

جا مامانم رو بهت نشون بدم. بگو ببخشید که اون

لیه و بابام رو سراغ ندارم. همه رو لعنتی به دستم خا

 اون لعنتی بدتر از خودت بگو. 
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. تن سولماز را محکم کنارش آمد و به آغوشش کشید

هایش چنگ زد و با صدای بلند برای با دست

ای که نداشت اش، برای فقدان خانوادهگذشته

 گریست. 

اتیم. سمن نگفت ما خانوادهگریه نکن درنا. مگه ماه_

گور بابای اون اگه بشنوه و ولت کنه. تو خودت کلی 

 تونی هر مردی رو نگه داری.ن خوب داری که میپوئ

 

 در زدن او را به خودش آورد.  صدای

هایش تر شده شد با مرور آن روز باز گونهباورش نمی

 باشند. دستی به زیر چشمانش کشید و سمت در رفت.

دیگه کل  ننه سمن مگه نگفتم شما دیگه نیایین._

وضیح دادین و منم مراحل عرق بیدمشک رو برام ت

 یادم بود.
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تش مانند ریحان را محکم در بغل گرفته بود، صور

 همیشه بشاش بود و مهربان.

بیا به این طفل معصوم شیر بده. حاال که دیدم _

ای و نزدیکی گفتم سر وقت بیارم شیرش بدی. خونه

 مم باشم.دونم یادت بود اما دوست داشتم خودمی

 

ریحان را از آغوشش گرفت. کاش راهی برای جبران 

 کرد.اش پیدا میاین همه محبت

قدری عمر از خدا بگیرم که تو دوست دارم اون_

 مراسمات خیرتون براتون جبران کنم. 

 

 گی؟! نکنه عروسی منو می_
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 هر دو به عقب چرخیدند و با لبخند به او نگاه کردند. 

روسی جلوی چشم من دم از عحیا هم خوب چیزیه. _

 زنی. می

 

هایش را به سمت خانه راه افتادند. سولماز دست

ها را از بین مالید تا خیسی آنهای شلوارش میکناره

 ببرد. 

ای بابا ماه سمن االن تو قرن بیست و یکیم و شما _

ی چهلی؟ اون زمونا های دهههنوز اندر خم کوچه

ر  سرخ و سفید گذشت دختر با شنیدن اسم خواستگا

 شد. می

 

 روی چهارپایه فلزی کوچک کنار دیگ نشست. 
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 که خواستگار ماستگاری در کار البته ناراحت نشو فعال_

 آد ور دل خودتم تا ابد. جوری که بوش مینیست. این

 

تا درنا دهان باز کرد دومان را به او یادآوری کند، از نو 

اه کرد. دوباره در به صدا درآمد. با تعجب به در حیاط نگ

مسیر نگاهش را با تکان دادن سر به سمن و سولماز 

 تغییر داد. 

 کیه؟! _

 

اش زد. سرش را چندبار تکان من دستی به پیشانیس

 داد و سمت در رفت. 

تو این سن فراموشی بگیرم خیلی حرفه. یادم رفت _

 کنم. برم بیارمش. من باز می
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ال چه کسی هر دو گیج به یکدیگر نگاه دوختند. دنب

داشتند. صداهای ریز ها خبر نرفت که آنباید می

شمانی که عشق در ریحان حواسش را پرت کرد. با چ

زد به کودکش نگریست و او را غرق در ها موج میآن

کرد مالک تمام بوسه کرد. بوی تنش را که حس می

خواست به میان خانه برود تا شد. همین که میدنیا می

ای دلنشین یک زن به همراه صدای او را شیر دهد صد

عموایوب و ننه سمن پاهایش را از حرکت انداخت. 

 ت ابروهایش باال پریدند. سولماز جف

ی سولماز را دربر درنا غیرارادی چیزی گفت که خنده

 داشت.

 ست؟فرخنده_
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قدر باکالس حرف نه بابا از کی تا حاال فرخنده این_

 ی صدای این... جیغی داره ولزنه؟ صدای اون جیغمی

 

اش با دیدن آن زن غریبه ناقص ماند. مبهوت بود جمله

کند؟ همین چند روز پیش او را با جا چه میکه او این

اش عاطفه پسرش در مسیر باغ دیده بودند. در چهره

 زد.موج می

 

 هفت_و_شصت_پارت_ادامه#

 

آمد. یک زن تیپش برای این روستا زیاد به چشم می

 خوش لباس.  کامال به روز و
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 سالم خوش اومدین خانم. _

 سالم بفرمایید دم در بده. _

 

ننه سمن با حفظ لبخندی گرم دستش را پشت کمر او 

اش با خندیدن بیشتر باال های برآمدهگذاشت. گونه

 رفتند. می

بفرمایید فروغ خانم. من شرمنده روی ماهت شدم و _

 نیومدم دنبالت.

 

افتاد. « فروغ فرخزاد»یاد اختیار فروغ را که شنید بی

 بانش تکانی خوردند. ل
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آد. ماشاال هم خدا سنگ تموم می اسمتونم به قیافتون_

گذاشته تو زیبایی شما، هم والده محترمه به خاطر 

 اسمتون. 

 

کرد که لفظ قلم حرف خیره خیره به سولمازی نگاه می

 کرد. آدم شده بود؟ زدنش مغز آدم را رگ به رگ می

 کنین. سمن جان معرفی نمیاهدخترم. م لطف داری_

 

 سمن کوتاه خندید. ماه

 ! این دخترم درناست. حتما_

 

 بار با دست به سولماز اشاره کرد. این

 این هم دخترم سولماز. _
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فروغ در جواب معرفی دخترها به او تبسمی بر لب 

 نشاند. 

خوشبختم. ماشاال هر دو زیبا و باوقار ولی اصال هیچ _

 بهم ندارن.  شباهتی

 

درنا دوست داشت چنان بخندد که تلخی لبخندش را 

 .حس کنند

سمن جون به من لطف خواهر خونی نیستیم اما ماه_

 ی منه. داره مثل مادر نداشته

 

شد در تمام نقاط صورتش خواند و او از تأسف را می

 این نگاه تنفر داشت. 
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دونستم مادرتون فوت کرده. خدا ببخشید من نمی_

 متشون کنه. رح

 

 بار دوست داشت پوزخند بلند باالیی سر دهد.  این

 رفتگانتون. _

 

نگاهش را که دزدید عمو ایوب مهربانش را دید که با 

 کرد. لبخندی غمگین او را تماشا می

 شه موند. بفرمایید. بریم تو سرپا که نمی_

 

 ننه سمن، سمت دیگ رفت و آمدن او را توضیح داد. 

گیری ن مراسم عرقیلی سال پیش افروغ جان خی_

بیدمشک رو دیده و دوست داشت باز از نزدیک ببینه. 
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پسرش اولین بار ایوب رو تو روستا دیده بود و آشنا 

شده بودند. حاالم ازش خواسته بود که مادرش رو تو 

 گیری ببریم.مراسم عرق

 

بعد از آن همه دقایق باالخره ایوب با حرفی حضورش 

  را به رخ کشید.

ن برید یه چای دم کنین، االناست فکر کنم آره باباجا_

آقا الشنم از راه برسه. راستی درنا دخترم، کل 

 های بیدمشک رو قراره آقا الشن بخره. عرق

 

های ریحان گم شد و نقصدای تشکر درنا در میان نق

 داد تا ساکت بماند. او را تکان می

شیرش بده  من کی بود گفتم این بچه گشنه مونده ببر_

 ک شد. هال
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با ببخشیدی سمت خانه راه افتاد. همین که دستش 

دستگیره در را لمس کرد مهمانی که ایوب از آمدن او 

 دم زده بود از راه رسید.

 

 هشت_و_شصت_پارت#

 

بدتر از مادرش چه صدای زیبایی داشت. اصال انگار 

خداوند هنرش را در مورد این مادر و فرزند زیاد 

اختیار زیرلب تکرار لشن را بیده بود. نام ااستفاده کر

ای شیر قرار بود وبرای نوشیدن قطرهکرد. ریحانش بی

عطش داشت. مجالی نبود که به مهمان از راه رسیده 

خوشآمد  بگوید. وارد شد و کنار گهواره دخترش 

نشست. کمی با دستمال کاغذی که مرطوبش کرده بود 
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زادش را در دهان نوهایش را تمیز کرد و آن نوک سینه

 گذاشت. 

ی سلیمان بود که هر ذهنش بی گمان سوار قالیچه

آورد، زد را با جزئیات به یاد میچیزی در آن جرقه می

گویی هم اینک آن اتفاق در حال رخ دادن است. فکر 

نیز حجاب داشت و بر هر کسی پوشیده بود که سولماز 

 جا جفت پا در خیاالتش پرید. خبر از همهبی

مغز داره تو نداریا. نموندی این جیگر رو اِ اِ شکالت _

 ببینی. 

 

 وارفته و حیران به سولماز نگاه کرد. 

حالت خوبه؟ من چرا باید بمونم به قول تو اون جیگر _

رو ببینم؟ حواست هست خیلی جیگر جیگر به ناف این 

 بندی و دومان بیچاره رو لنگ در هوا ول کردی. بشر می
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ی گشت اشاره کنارهنز کرد و با اچشمانش را ری

 چشمش را خاراند. 

بندیت نوچ نوچ. تو هم حواست هست چقدر تو جمله_

 کلمات مستهجن داشتی؟ 

 

کرد. ی متساوی تقسیم میشد او را به دو نیمهکاش می

 خیلی خنثی به او نگاه کرد  تا دست از لودگی بردارد.

. تو ترسمخودمو خیس کردم. فکر کردی از نگات می_

زنی رف میاز ناف این پسره الشن و لنگای دومان ح

کنی. به من چه خواهرم بعد به من چپکی نگاه می

خودت رعایت کن هرچیزی رو که من نباید گوشزد 

 کنم. 
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این دختر اتفاقی افتاده بود که امروز بیش از حد 

 شنگول بود و زبان درازتر! 

 چیزی هست که من بخوام بدونم؟! _

 

ادغام شد حدسش را به یقین خندش که اخم و لب

که بخواهد توضیحی بدهد، حرکت رساند اما قبل از این

ریحان، دلش را برد. دخترک سینه را رها کرده بود و با 

نگاهی توصیف نشدنی، با نگاهی شفاف و زیبا او را 

دوست  نگریست. دلش ضعف رفت برای آن موجودمی

 داشتنی. 

چیه قربونت برم جانم عزیزدلم! جان مامان. _

 کنی. قربونت چشات برم.اه میجوری نگاین
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ی بار سینهگونه و چشم راست او را بوسید و این

 دیگرش را در دهانش گذاشت. 

 منتظرم سولماز!؟  _

 

کرد و چیزی اکشن خاصی تنها نگاه میبدون هیچ ری

کرد از آن طبع لطیف بودن خارج گفت. حس مینمی

 شده است. نگرانش شد. 

شنید. سولماز صدای ننه سمن و بقیه را خیلی ریز می

 نگاهی به حیاط انداخت و دستی به شالش کشید. 

تونم هیچ چیزی رو از توی گاو دونم چرا من نمینمی_

 کنم.  پنهون

 این لطفت بود به من نه؟_
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 دستی در هوا تکان داد. 

 دونی چی شده؟ قابلتو نداشت. ببین می_

 ی بگو دیگه. خب جون به سرم کرد_

 

چنان نگاهش را به حیاط نشیند، همی پنجره میلبه

 دوخته است. 

خوام بگم یکیشو مطمئنم تو چند تا چیز رو می_

 العمل خوبی نداشته باشی. عکس

 خب؟! _

خب که چی؟ االن اونا رو بگم یا اونی که تو رم _

 کنی رو؟ می
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اش شل شد و با نگاهی به ریحان متوجه شد سینه

یده است. لباسش را پایین کشید و او را در گهواره خواب

 گذاشت. 

کنم من به جات باشم دونی بهت حمله میوقتی می_

باز چرخه به گفتن یا گم. حاال زبونت میاونو آخر می

 خوای صغری، کبری بچینی؟ می

 

ایستاد و سمت آشپزخانه رفت. بر حواس پرت خود 

مهمانانش داده  لعنتی فرستاد. عموایوب قول چای را به

 بود و خبری از آب جوش نبود. 

 دومان امروز بهم زنگ زد که باز با مادرش حرف زده. _

 

کبریت را کشید و گل لبخندی بر لبانش شکفت. چیزی 

 نگفت تا ادامه بدهد. 
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ای نیست که پیش پا افتاده مادرش گفته مسئله_

سرسری بگذرم. برام سخته قبول کنم عروسم بخواد 

 ی کنه. چنین کار

 

 در درگاه آشپزخانه ایستاد و به در تکیه داد. 

 یعنی قبول کرده رسما پا پیش بذاره؟_

 

 ای باال انداخت. لب برچیده نگاهش را تغییر داد و شانه

خاطر ونم بهدونم. گفته باید بیشتر فکر کنم انمی_

بینم چند ساله دنبال عره عوره و شمسی که میاین

 ماز موندی. ری و پا سولکوره نمی
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قدر آن ناراحتی در جانش اش و آنغم داشت چهره

نشین شده بود که لحنش نیز دچارش شده بود. البته ته

داد. خندید و که سولماز بود که زود تغییر موضع می

 چشمکی زد. 

ها، پرسیدم دومان راست و که نگفته البته سولماز_

حسینی جان من گفت سولماز؟ خندید گفت چرا قسم 

 دی. نه گفت اون دختره.یم

 

 درنا نیز از شیوه حرف زدن سولماز خندید. 

 خب بعدش؟ _

 خوای.گفتم دیگه بعد چی رو می_
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صدای حرف زدن ایوب و سمن که نزدیک شد درنا 

 تندتند پرسید. 

واستی بگی. حاال اونی که من رو خچندتا چیز می_

 کرد چی بود؟ عصبی می

 

 و دستی به شالش کشید. ی پنجره فاصله گرفت از لبه

 دیشب خانم کریمی به من زنگ زد. _

 

پرسید آن دستگیره در پایین کشیده شد و درنا اگر نمی

 گرفت. اش آرام نمیشک به جان افتاده

 کدوم کریمی؟ _
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ها تیر خالص مکثش زیاد طول نکشید و قبل از ورود آن

 را به مغز شک و شبهه او شلیک کرد. 

 امین موقتت. _

 

 موقت را وقت نکرد در ذهنش یک دور تکرار کند.  ینام

 یااهلل صاحبخونه._

 

 نه_و_شصت_پارت#

 

ی سردرگمش، باید کشید به قیافهباید نقاب می

 ی جدیدالورود روستا. هابود برای غریبهنواز میمهمان

کنم. نفرمایید عمو ایوب صاحبخونه سالم خواهش می_

 خودتونین. بفرمایید. 
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ای به ا یک چای دم کند و با چهرهاشاره زد تبه سولماز 

 ها رفت. ظاهر شاد به استقبال آن

 بفرمایید خیلی خوش اومدین._

 

خیال آن نام گفته شده شود قادر نبود. کرد بیهرچه می

معرفتی خودش را نسبت بار بیهر چند ثانیه یک چون

رو کرد اما رویش را نداشت با او روبهبه او گوشزد می

داد. شان را میای از مکالمهکاش سولماز خالصهشود. 

 تر شد.اش باز گشادهبا دیدن سمن و فروغ چهره

 فروغ خانم خیلی خوش اومدین. _

 

 ر شد. تبا دیدن پسرجوان پشت زن، صورتش محجوب
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 سالم خوش اومدین. _

 

الشن نگاهی به دختر جوان که سرتاسر لباس سیاه 

او. به غمی که در  پوشیده بود و تأسف خورد به حال

چشمانش  مشهود بود برخالف لبخند حاکم بر 

 هایش. لب

سبد پرتقال و سیب را روی زمین جلوی در گذاشت و 

 درنا ناخواسته لب گزید. 

چیز ببخشید چرا به خودتون زحمت دادین. بود همه_

 که. 

 

خیلی گذرا نگاه کرد به مرد جوانی که ادب و متانتش 

 زیادی در چشم بود. 
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که دست خالی چه زحمتی. ناقابله صرفا برای این_

 خدمت نرسیم. 

 

هنوز سرپا ایستاده بود. با دست به الشن اشاره ایوب 

کرد که بنشیند. درنا زود به اتاق مجاور رفت و با دو 

ها گذاشت. دید که فروغ متکا برگشت و آن را پشت آن

 کند.آمیز خانه را برانداز میبا نگاهی تحسین

 ه گرمی. چه خون ماشاال_

 ی زیبا اما با وقار زد و ادامه داد. یک خنده

 گم. لحاظ ترکیبِ رنگ خونه می  از_

 

 سر ذوق آمد از تعریف خیلی ساده زن! 
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آمد آخرین بار چه کسی از او تعریف کرده یادش نمی

بود. البته ذوق نداشت وقتی او مالک این تمجید نبود. 

کرد چرا اگه به او بود میتعریف اصلی را باید از سولماز 

 خودش.زد مانند بخت تمام این خانه را سیاه می

 

صدای جیغ خفه سولماز او را با نگرانی به آشپزخانه 

جوش او را کرد نکند آبکوچکش برد. گمان می

سوزانده باشد. اما وقتی وارد شد با حجم آب ریخته 

شده در کف آشپزخانه وارد شد. با دست به صورت 

 ای گفت: بید و با صدای خفهخودش کو

 م بود؟ خدامرگم بده چی شده؟ این که االن سال_

 

سولماز چشم درشت کرد و نگاهش سرگردان بود بین 

 ای که کف آن خیس شده بود. درنا و آشپزخانه
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کور بودی من چند دقیقه هم نیست اومدم این تو؟ چه _

دونم چه مرگش شده. خواستم دو تا استکان می

ذارم جلو این شهریا گفتم بذار بشورمشون آبرودار ب

ودم اومدم دیدم زیر پام خاک و خلشون بره. یهو به خ

 ده.خیسه تو نگو این دربدر کیپ شده آب پس می

 

هایش سابید میان تمام مصیبتدندان روی دندان می

هم با وجود مهمانان همین یکی را کم داشت آن

ری جمع اش. فضاحت به بار آمده را باید طوغریبه

 کرد.می

باشه. این جیغ زدن داشت آخه؟ تو یه چای ببر اینم _

حاال آب رو باز نکنیم تا بعدا یه فکری به حالش 

 کنم.می
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سمن نیز باشنیدن صدای سولماز دلش طاقت نیاورد و 

خواهی از فروغ سمت آشپزخانه رفت. همین با معذرت

 که وارد شد موکت را خیس شده دید. 

جیغ زدی؟ این جیغ شده؟ برای این چرا موکت خیس _

 زدن داشت؟ 

 

دیگه چرا؟ مگه من مقصرم؟ این  سمن شماای بابا ماه_

 وامونده کیپ شده به من چه؟ 

 

شود نه درنا فکر کرد نه با غصه خوردن چیزی حل می

 با دست روی دست گذاشتن. کنار سمن رفت و خندید. 

دونستم سولماز مقصره یه مو تو سرش اگه می_

مت موقع. شما زحذاشتم. کاریه که شده البته بیینم

وغ خانم تنها نمونه من خودم بکشین برین پیش فر
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کنم. االنم سولماز رو با چای راستو ریستش می

 فرستم.می

 

سمن ناچارا برای تنها نماندن مهمانان بیرون رفت. 

های شسته شده را درنا خود سینی برداشت و استکان

 روی آن گذاشت. 

 بریزم.  ر منبذا_

 ریزم. نه خودم می_

 

 بلند شد و ایستاد.سینی را به هال برد. ایوب 

 بده به من دخترم._
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کشید که ایوب زحمت آن را بکشد اما خجالت می

 تر بود.گونه راحتاین

ی کوچک شکالت وارد سولماز با دو قندان و دو کاسه

 شد.

 ببخشید تنهاتون گذاشتم. _

 

را داد با تبسمی ملیح جوابش رو به فروغ گفت و او 

 .که حرفش را نیز بیان کردضمن این

پرسیدم که سولماز  مشکلی پیش اومده؟ برای این_

 خانم صدای جیغش اومد. 

 

بار سرخ شد و خجالت کشید. درنا سولماز پررو این

 لبخندش را قورت داد و لبش را گزید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 نه چه مشکلی! فقط این ظرفشویی کیپ شده البته بار_

 شه. آبجوری میبار ایناولشم نیست هرچند وقت یک

 ترسه. آد زیر پای سولماز میناغافل می

 

 فروغ نگاهی به جمع کرد. و استکانش را برداشت. 

 این چیزا طبیعین. احتماال رسوب گرفتتش. _

 

زیر چشمی نگاه درنا به الشن افتاد که کامال سربه زیر 

نگاه کند و  خورد. با سقلمه سولمازچایش را می

 اش را به او داد. توجه

 خوره؟ داغی می جوری چای به ایناین چه_

 

 دانست بخندد یا بگرید از دست این دختر. نمی
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 کار مردم داری تو؟چه_

استکان را روی سینی گذاشت و با نهایت احترام 

 تشکر کرد. 

کتش را از تنش خارج کرد و آن را کنار دست خود 

هایش را باال زد و به ایوب آستین روی زمین قرار داد.

 نگاه کرد.

 

 نه_و_تشص_پارت_ادامه#

 

گرفتگی رو اگه جسارت نباشه به آشپزخونه برم و آب_

 درست کنم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنم. بار اولم که نه... نه ممنونم. خودم درستش می_

 نیست. 

 

 شنید. وزوز سولماز را بیخ گوش خود می

 . شهبذار درست کنه از جیگریش که کم نمی_

 

سانتی بار فروغ مداخله کرد. برخالف ظاهر به قولی این

جا مانتالشان خیلی خاکی بودند و خودمانی. غرور بی

ها خبر نداشتند هرچند که او هنوز از وضعیت مالی آن

 نداشت.

ی این کارا رو یه مرد باید انجام بده. شمام که بچه_

شه دخترجون. کوچیک داری دست تنها سختت می

 شه. خواد انجام بده ازش کم نمیالشنم ب
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 شم حرف منو تصدیق کرد. ببین ننه_

 

 حرفش را نشنیده گرفت. 

 دم. کار زیادی که نداره ممنون خودم انجامش می_

 

الشن ایستاد. نگاهی سرسری به درنا انداخت اما کامل 

 سمت ایوب چرخید. 

 رم آشپزخونه. ی شما و خانم میآقا ایوب من با اجازه_

 

ن کوتاه نیامد. از غم تمام مخالفت درنا و ایوب الشیرعل

خجالت دوست داشت در زمین فرو برود. یک چای 

 خالی دستشان داده بود و زحمتش گردنشان افتاده بود.
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الشن که سمت آشپزخانه رفت درنا با دستپاچگی به 

 دنبالش رفت. 

ببخشید شما رو هم زحمت دادم. آخه االن لباستون _

 شه. کثیف می

 

ش روانه نشده است. کرد که سولماز به دنبالتعجب می

 پسر محجوبانه خندید و سمت سینک رفت.

شه؟ نهایتش انداختن تو کثیف بشه مگه چی می_

 لباسشویی و شستنشه دیگه.

 

قدر مهربان بود این مرد. در برخورد اول به چه

 دار باشد. گونه مردمآمد که ایناش نمیچهره
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ار ظرف اون زیر ه بدین من یه مقدببخشید اگه اجاز_

 ست اونا رو بیرون بیارم. ه

 

 با دست اشاره کرد. 

 ذارم کنار، شما بفرمایید. خودم می_

نه محاله دیگه بذارم زحمت اینم روی دوش شما _

 بیفته. 

 

ای که که منتظر حرفی از جانب او باشد پردهبدون این

با کش، ننه سمن برایش دوخته بود را از دور 

ها را بیرون کشید و ظرفشویی خارج کرد. تمام ظرف

 ی ذهنش درگیر نیامدن سولماز بود. چنان گوشههم
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کرد به پسر و کناری ایستاد و با شرمندگی نگاه می

 اش. های خیس شدهلباس

 

ر کرد چگونه این کار او را جبران کند. خوب که فکر فک

 هاش چقدر عذاب بهکرد با ندانم کاری و منیتمی

 خودش و دیگران تحمیل کرده بود.

 

 هفتاد_پارت#

 

بود که با دقت تمام آن را تمیز  تمام حواسش پی این

کند، تا باز مشکلی برای این زن جوان درست نکند. از 

این روستا زایمان کرده است و ایوب شنیده بود که در 

کند. اما دیگر هیچ چیزی اش تنها زندگی میبا بچه

اش را جز عزاداری برای باس سیاه تنبروز نداده بود. ل
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توانست تعبیر کند. کارش که تمام یک عزیز به چه می

 د و خرسند. شد راضی بو

 

هنگام و خورد برای این اتفاق نامیمون و بیحرص می

جا ختم بازگو کردنش که دست آخر به اینبدتر از آن 

دید این گزید وقتی میشد. لبش را پشت سرهم می

چ آشنایی چگونه با دلسوزی کار او را مرد بدون هی

 دهد.انجام می

ی زیادی به شکستن گردن سولماز یا به و عالقه

ی رسا داشت که عبارت بهتر به خفه کردن آن حنجره

باال آورد. در همین فکر  ی او این رسوایی راجیغ خفه

اش با ریحانی که در آغوش زادهبود که خود حالل

 زخانه کشید.گرفته بود سرکی میان آشپ
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ورا بار گذرتون این الشن خان باید ببخشید این یه_

افتاد و دستتون رو کجا که بند نکردیم. البته کار که 

 حساب و کتاب نداره.

 

این  های نیمه تمامش شدتکمیل کننده حرص

کرد و از سوی طرف عذرخواهی میسخنرانی او. از یک

دوست قدر این اخالقش را کرد. چهدیگر توجیح می

نشست زود اخت داشت با هر کسی که به دلش می

 شد و طاقچه باال گذاشتن در کارش نبود، که اگرمی

ای به حتم گذرش به خودخواه بود و فیس و افاده

 افتاد.نمیجایی که از آن وحشت داشت آن

 

 اش را تکرار کرد.الشن باز همان نگاه محجوبانه
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بهتر که بند یه دست همیشه باید جایی بند باشه و چه _

 بوده جز وظیفه.کار خوب باشه. کاری ن

 

تراشید. مردک دیوانه ای بود که برای خود میچه وظیفه

کرد تمام عیاری بود که برای سری که درد نمی

 کرد.دستمال جور می

 

ای چشم درشت کردن و در حدقه چرخاندن هیچ فایده

 آورد.نداشت وقتی سولماز او را آدم به حساب نمی

 ست.ماشاال مامان و پسر همه چیزتون به قاعده_

 

الشن نگاه آخر را انداخت، ایستاد و آب را باز کرد و 

دوباره رو به پایین خم شد تا از عدم چکه کردن یا هدر 
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ندید به طوری که نیمی از رفت آب مطمئن شود. خ

 هایش در معرض دید قرار گرفتند.دندان

 ببخشید خانم سولماز متوجه نشدم._

 

کرد، رفت و با صدای سمن که ریحان را از او طلب می

نماند تا با پررویی خاص خودش بگوید منظورش از 

زبان و شان بوده است. البته که چربهمه چیز به زبان

 ها.سخیفی بود برای آنخودشیرین لقب 

 

رود آب را بست. وقتی که دید آب به خوبی پایین می

 لبانش به لبخندی وا شدند. 

 اینم از این، درست شد. خانمخب _
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ی دیگری از آشپزخانه سوق داد. نگاهش را به گوشه

داد. با دید که آزارش میچیزی در چشمان این زن می

دوخت اما با میکه چشمانش را زیاد به نگاه او ناین

یک نظر کافی بود به عمق غم زنجیر شده به 

 هایش برسد. چشم

شه بگین تا جایی اگه چیزی هست که بخواد تعمیر ب_

 ن کنم. که بتونم کمکتو

 

فهمید که تا همین جا هم از مردانگی کاش این مرد می

 او شرمسار است. 

 جوری جبران کنم.  دونم چهلطفتون رو نمی_

 

های تنش اشاره زد و باز لب گزید که لباسبا دست به 

باره همین عملش از چشمان الشن دور نماند. دو یک
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فل کرد و سرش را پایین انداخت. دستش را در هم ق

روی نگاه کردن به او را نداشت. حتی اگر در این 

سولماز یا عموایوبش که با موقعیت هم یکی از برادران 

کشید د؛ خجالت میها خیلی راحت بود، قرار داشتنآن

 چه برسد به این شخص هفتاد پشت غریبه.

 هاتونم کثیف شد ببخشید!لباس_

 

ن لبخندش او باعث قوت گرفت شنیدن ببخشید آرام

 شد. 

قدر تعارفی هستین شما. مگه چه کار ای بابا! چه_

کنه برای کمک مهمی انجام دادم. انسانیت حکم می

 شن.کردن. تهش اینه که شسته می
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باره برگشت و نگاه هایش را که شست یکدست

ی زن را شکار کرد. دید که دستپاچه نشد، مطمئن خیره

کند و خیالش پریشان دنیا سیر نمیبود که در این 

 هوا!است و سربه

گم اگه کاری بود تون من برم. بازم میخب با اجازه_

شم برای انجام که از دست من بربیاد خوشحال می

 دادنش.

 

 او به خود آمد.  با صدای

جور دستتون درد نکنه. خدا بهتون سالمتی بده. این_

چای برای  که خیلی بد شد بفرمایین بشینین تا یه

 خستگیتون بیارم. 
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هایش را به آرامی روی هم نهاد شاید برای چند پلک

هایی که با همان ثانیه این اتفاق افتاد به همراه لب

 ستتارشده را دید. شد آن لبخند احالت بسته نیز می

 ترسم از اینه چیزی بگم سوءبرداشت بشه. _

 

 با دست به سرتاپای خود اشاره کرد. 

م یه مقدار کثیفن و باید عوض نم لباساکحس می_

پوشی کرد. شه چشمشن. اما از محبت شما هم نمی

ام اینه تو حیاط منزل کنار پس با این اوصاف ترجیح

 بیدمشک صرف بشه.گرفتن همون بساط عرق

 

با لبخند خجولی چشمی گفت و او از آشپزخانه خارج 

های شد. دو صدا در هم تلفیق شده بود میان آشوب

ها به سینی در برابر تعارفات و دلش. برخورد استکان
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نش پی ها از خانه اصال چیزی نبود. تمام ذهخروج آن

این بود پولی که از راه فروش عرق بیدمشک نصیبش 

ی چه کاری اختصاص ی اولیهرا به سرمایه شودمی

 بدهـد.

 

 یک_و_هفتاد_پارت#

 

را دور دیگ نشسته بودند. ننه سمن بساط دیگ دیگر 

ختی که ی درنیز علم کرد. الشن و فروغ روی دو تنه

ی حیاط آورده بود نشسته بودند. ایوب از گوشه

نگاهش به سولماز افتاد و لبخندی محو زد. لباس 

حان پوشانده بود، محکم در بغلش گرفته زیادی تن ری

رفت. ایوب مشغول حرف زدن بود و نگاه بود و راه می

 فروغ سرگردان. 
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پایین رفت و چای را به همه تعارف  هااز پلهبه آرامی 

کرد. کنار سولماز رفت تا ریحان را پس بگیرد که با 

گرد کرد و مخالفت او مواجه شد. با حرف فروغ عقب

 ی اندکی کنارش ایستاد. بیشتر با فاصلهبرای احترام 

االن توجه کردم این ساختمون کناری که بزرگتر به _

 د هم باشه نه؟ آد و فکر کنم جدیچشم می

 

با گفتن ساختمان چشمان درنا نیز به رج به رج آجر آن 

 افتاد. 

های شهری کم آره بزرگه و تقریبا چیزی از خونه_

قرار به اومدن به این نداره. روزی که اومدم روستا و 

خونه شد، خودم این یکی خونه رو انتخاب کردم. یه 

ی بزرگتر ونهنفر بودم و با اومدن ریحانم باز نیازی به خ

هاش به من لطف نداشتم. درسته اون مرحوم و بچه
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داشتند اما اونام خونشون شهره تفریح الزم دارن. 

تو این بهار و تابستون بخوان بیان سری به شاید 

 جا بزنن. این

 

 ننه سمن خندید و هیزم بیشتری زیر دیگ زد. 

ای بابا دلت خوشه دخترجون. اونا دیگه شهری شدن _

 آن. ت خودشون نمیو والی

 

 مابقی حرفش را رو به فروغ زد. 

دونم اون شهر چی داره که بالنسبت شماها من نمی_

فروشه یکی زار و زندگیشو، زمین آبا و اجدادیشو می

کنه شهر. خونه به این گله گشادی رو ول می رهمی

چپه تو یه گله جا بعد دلشون خوشه دارن ره میمی

 کنن. زندگی می
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ث را شنیده بود او نیز حرف سمن را تأیید که بحالشن 

 کرد. 

ها شاید خوب باشه. البته شهر برای شهرنشین_

ها شهرم یه زمانی خوب بود و ارزش داشت که محله

ودشون رو حفظ کرده بودند. از یه جایی هنوز بافت خ

های چند طبقه مد شد دیگه که آپارتمان سازی و خونه

دلخوشی نداره مگه برای ها شدن قوطی کبریت. خونه

تر به منابع و امکانات که همینم اگه دسترسی راحت

یه سری  تونهدهیار یا شورای روستا پیگیر باشه می

قدر کنه که این نیازهای اولیه رو برای روستا تهیه

 مهاجرت صورت نگیره.

 

 دستانش را از هم باز کرد و نفس کشید. 
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رهاش کنه و حیف این هوای به این پاکی نیست آدم _

 بره بچسبه به دود و دم. 

 

ترافیکشم بگو آقا الشن. اوناییم که شما گفتین کامال _

های امروزی توان کار جا و حقن، اما متأسفانه جوونبه

های کشاورزی رو ندارن. کارگری رو به ینکردن رو زم

دن. یه چیز آقایی کردن خودشون سر زمین ترجیح می

ان و وقتی تشکیل کردهدیگه هم هست اکثرا تحصیل 

 شن.جا موندگار میدن دیگه همونخونواده می

 

کرد. سرزندگی این فروغ با لذت سولماز را نگاه می

دختر به دلش نشسته بود. دختری شاد و 

 جوش در مقابل دختری آرام و ساکت. وپرجنب
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جام واال سولماز جان من این چند مدتی که این_

دوست دارم در کنار مردم جا رو خیلی هوای اینوآب

 خوبش. 

 

م. من یکی یه شما به مردم آبادی محبت دارین خان_

رم شهر خیلی بتونم تحمل کنم تا شب روز که می

بمونم. وقت خواب باید تو ده، تو خونه خودم باشم. 

گیره دو روز پشت سرهم شهر موندگار طاقتم نمی

 بشم.

 

ست فروغ نگاهی سرشار از محبت به درنا کرد. دو

ان بیرون داشت این لباس سیاه را از تن این زن جو

 رف ایوب را گرفت. ی حکند. دنباله
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درسته آدم به هرجایی که خو بگیره دل کندن براش _

سخته. ولی گاهی از شلوغی دور شدن و به یه جای 

 بخشه مثل ما و درنا خانم. آروم پناه آوردن لذت

 

اما ذهنش  با شنیدن اسمش به اجبار توگلویی خندید.

یامده بلکه با پای جبر زد که با پای دلش نتلنگر می

 ر. روزگا

 جاست.بله حرفتون کامال درست و به_

 

های نگاهش به موهای طالیی فروغ افتاد. به چروک

که ی چشمانش افتاده بودند. اینخیلی ریزی که کناره

شان نبود و کسی اطالع نداشت خیلی شوهرش همراه

آدم تجسس کردن نبود چون بعد  در چشم بود. ولی
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ی گذشتهداد به دیگران برای شخم زدن مجال می

 خودش.

 

ایوب که لب گشود. درنا فکر کرد ایوب خصلتی که دارد 

این است که دوست دارد بیشتر شنونده باشد تا 

گوینده. اما حاال برای همراهی کردن این مهمانان 

 شد.غریبه میزبان خوبی محسوب می

اقلی طبیعت و این آب و هوا رو دوم آدم عخواهرم ک_

به اون شلوغی. حرفم  چسبه به شهرکنه و میول می

رو به خودتون نگیرین اما آدمای شهر دیگه دارن 

شن مثل یه ربات. از صبح تا شب همش کار کار. می

جا کافیه دلت شناسه اما اینشو نمیهمسایه همسایه

 غم برداره یه ایل پشتتن. 
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رست بودند اما همین خصلت یوب نیز دهای احرف

ن که کمتر شهرنشینی صنعتی، مزیت هم داشت ای

وقت برای سرک کشیدن در زندگی یکدیگر پیدا 

کنند نه مانند روستا که تمام رفت و آمدها را زیر می

ی ی فرخنده ملکهنظر دارند. هنوز گاهی آن جمله

زنای ده ازخوشگلی »شد.ی عذابش میذهنش و مایه

 «ترسنمیتو 

 

شد که دهان کرد نمیباید فکری به حال ناهار هم می

شنید و ها را نمیخانه او بروند. دیگر حرف خشک از

 کرد.تنها در ذهنش مواد یخچالش را باال و پایین می

 

 یک_و_هفتاد_پارت_ی_ادامه#
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خواد مادر. من قبل اومدنم غذا گذاشتم رو اجاق، نمی_

 کرده داریم. دونستم مهمون عزیزچون می

 

 شیم. نه ما دیگه مزاحمتون نمی_

 

داد به تعارفاتی که ممکن بود ایوب بود که فیصله 

 پشت سرهم ردیف شوند و حوصله سربر.

ای بابا دیگه یه ناهار دور هم خوردن تعارف که نداره. _

از این حرفا بگذریم خب آقا الشن من درست متوجه 

 شغلت نشدم باباجان.
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ستاد. کنار دیگ آمد و به ت بلند شد و ایاز روی تنه درخ

ای بعد نگاهش را مستقیم ثانیهآتش زیر آن زل زد و 

 به چشمان ایوب سوق داد.

من یه رستوران دارم. همون جور که بهتون گفتم _

خاطر بیماری ریوی از موندن وقتی دکتر مامان رو به

توی شهر منع کردن تصمیم بر این شد خارج از تهران 

نزدیک رستوران منم باشه. اما مامان یه شب بریم که 

دنبال خونه گفت که پشیمون شده و  که برمقبل از این

 بریم ارومیه.

 

ی جیب شلوارش گذاشت و ادامه دست راستش را لبه

 داد. 

هرکاری کردم منصرف بشه قبول نکرد. چون کار من _

تو اون شهر بود. ته همه حرف مامان این بود از 
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نبال من نیا. تنها یه خونه برام بگیر. از زندگیت نزن و د

ای هستیم و متأسفانه تمام ا ارومیهجایی که اصالتاون

اقوام نزدیک اون زمان مهاجرت کرده بودند و ما هم به 

جا نداشتیم. ناچار تهران رفته بودیم دیگه اقوامی این

اما خداروشکر برای مستقر شدن آشنا زیاد بود. یکی از 

 داره. فی گلخونههمونا همین اشر

 .مامان رو یه مدت خارج از تهرون سامون دادم

 

بار فروغ خانم نتوانست ساکت بماند با عشق به این

 پسرش نگاه کرد. 

البته که هرکاری کردم زار و زندگیش رو به امون خدا _

جا، جا افتاده بود و رها نکنه، قبول نکرد. اون

 های مخصوص خودش رو داشت. اما تنهامشتری
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ای که به من گفت این بود: مامان آدم اگه بخواد جمله

 ه هر کاری رو انجام بده. تونمی

 

سالی اومد موندگار شد و و واقعا هم شد خودش یک

کم که پا گرفت خدا کسب و کارش رو راه انداخت یه

خیر بده به اشرفی که این خونه رو در اختیارمون 

 جا خدمت شما باشیم.گذاشت و امروز این

 

گونه سمن رو به سولمازی که بچه به بغل همان

 کرد، تشر زد. تماشا میایستاده بود و 

 جایی. سولماز مادر هنوز که این_

 ای بابا یادم رفت ببخشید. _
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ماند از شنیدن ببخشید سولماز که اگر دهانش باز می

اش جلوگیری کند، که از خندهعیب نبود؟ برای این

داد. به حتم سرش را به باد میشد همان که اگر رها می

کرد. آرام دم گوشش پچ ریحان را آرام از بغل او جدا 

 زد. 

 نمردم ببخشید شنیدن تو رو هم شنیدم. _

 

 نماند تا گرفتار تیر خشمش شود.

 

 دو_و_هفتاد_پارت#
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شد. گوشی را جواب رها میتلفنش برای سومین بار بی

رام آرام مابین انگشت شست و اشاره گرفته بود و آ

زد. پشت دست چپش مماس با لبش روی فرمان می

اختمان ی چهارم سبود و فکرش جایی میان طبقه

 رو. پیشِ

ای با خود فکر کرد نکند هنوز در تعطیالت به سر لحظه

است که بخواهد  تر از آنت سرتقدانسبرد. اما میمی

های مادرش یک دور در عاطل و باطل بگردد. حرف

هایی که با گذشت چند د. همان حرفمغزش چرخیدن

آمد. سال باز مادرش روی آن تأکید داشت و کوتاه نمی

کرد این دختر برای مال و مکنتش دندان فکر میچرا 

ه تیز کرده است. آن هم کسی مانند سولماز که هرچ

کرد دست بکشد از آن کاری که خار التماسش می

ی انجام ی اوست، اما او مُصر بود براچشمان خانواده

دادنش. سر دوراهی بدی گیر افتاده بود. نه مهرانه 
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که عاشقش بود آمد و نه دختری مادرش کوتاه می

کشید. چرا مهرانه متوجه اش میدست از خواسته

ت نیست؟ چرا فکر شد سولماز در قید و بند ثرونمی

کرد این دختر هدفش باالتر از زندگی در طبقه نمی

ارش زیاد طول نکشید که ست. انتظمرفهین جامعه ا

 اش را نام و عکس سولماز پر کرد.ی گوشیصفحه

 هیچ معلومه کجایی؟_

 ندیدم زنگ زدی. یعنی سایلنت بود. _

 

ی لبش کشید و سرش را به اطراف دستی به گوشه

 چرخاند. 

 آی پایین احتیاج دارم ببینمت. می_

داد جا خورده است از این حضور لحنش نشان می

 سرزده. 
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 جایی؟ کی اومدی؟ چیزی شده؟ این گهم_

 

اش را دستی به اطراف فرمان کشید و انگشت اشاره

 زیر بینی کشید. 

 بگیرم.  سولماز فقط بیا تا آروم_

 

گاه با شنیدن صدای او دچار سولماز پریشان شد. هیچ

گونه که خودکار در دستش را تشویش نشده بود. همان

مانده بود چگونه گذاشت، ایستاد. حاال روی دفتر می

برای خروج هماهنگ کند. کم مرخصی نگرفته بود. کم 

برایش آقای کیانمهر مرخصی زیرسبیلی رد نکرده بود. 

 کرد. ه رویی نیامده بر سرکار باز تقاضا میحاال با چ

آم. فقط دومان مطمئن باشم که باشه. باشه االن می_

 خوبی؟ 
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 صدای نفس کشیدن راحتش را قبل از حرف زدنش

 شنید. 

دونی سولماز تا وقتی تو باشی تاخوب چی باشه. می_

 همه چیز خوبه. خوب چیه بشر؛ عالیه. زود بیا.

 

خیال مرخصی و ت. بیاسترس را به جانش ریخ

هماهنگ کردن شد و کامال عادی از بخش خارج شد. 

گونه نرم هم از ساختمان بیرون رفت و اولین همان

ای ان بود. وقفهچیزی که چشمش را زد ماشین دوم

ایجاد نکرد و سمت او قدم برداشت. باز هم هیچ تعللی 

 به خرج نداد و زود در صندلی جلوی ماشین جاگیر شد. 

 بر دومان خان چیزی شده؟  سالم_
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هایش با دو دست فرمان را محکم گرفت تا دست

نافرمانی نکنند. حرمتش را تا حاال نگه داشته بود. 

به « به زودی»ی ده دو کلمهخیلی آرزوهایش را با وع

 تعویق انداخته بود. 

تابش را در نگاه از خیابان برداشت و چشمان بی

 وخت. زدند دهای او که دو دو میچشم

ترسم سولماز. باید بگم من باید اعتراف کنم می_

خوام. یه حسرت تو گلوم ی شما رو با هم میهمه

تاتون شه بازش کرد اما هر دومونده که به راحتی می

کنین و جون منو رو به تر میهر روز این گره رو محکم

 برین.تباهی می

 

ی زیادی در این دنیا نداشت جز طلب کردن خواسته

 رش. یا
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دومان باز اتفاقی افتاده؟ تو که گفتی با مادرت حرف _

 زدی. نکنه... نکن... 

 

قدر طول کشید که ایننه فعال چیزی نگفته. از این_

کشم؟ من می ونی بفهمی بشر من چیتترسم میمی

 االن تو خود برزخم. 

 

ی راحت به صندلی تکیه داد. خیالش را همین جمله

 کوتاه آسوده کرد. 

بینی؟ بابا مهرانه ی خالی لیوانو میخب چرا فقط نیمه_

وقت فکر کردنش طول نکشیده شاید نظرش خانم هیچ

 برخالف بارهای قبلش باشه. 
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. چنان وارد زدندیش جان را میپوزخند تندی زد. ت

داشت تمام  اش شد که دوستسیستم عصبی

 هایش را با عطسه خارج کند. حرص

ی پر لیوان رو نگاه کنم همه چیز حل االن من نیمه_

ی معلقمون شه!؟ چرا دلت به حال این رابطهمی

م. تو که دارمت و ندارمت خستهسوزه. من از ایننمی

 ی حداقل تو کوتاه بیا.پرسترو به هرکی که می

 

ی او گرفت و مسخ یههای اولاز آن آرامشی که از حرف

ها نیامده بود شده بود، فاصله گرفت. روز خوش به آن

زد. گارد گرفت در باید کسی، چیزی به حالشان گند می

 مورد تقاضای عبث او. 
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تو روز اولی که منو دیدی، روزی که من و تو حرف _

ی بهت گفتم؟ دومان اون کار زدیم، چجوری بودم؟ چ

 کنم چرا به زور...میهدف منه. باهاش احساس آرامش 

 

حل پیدا کند. توانست یک راهدومان کالفه شد که نمی

 اش را. چنگ زد میان موهایش و برید حرف عزیزکرده

خواد اسم زور رو روش بذاری. بذار یه دلم نمی_

نکنه دونم هرچی که بهت القا خواهش، تقاضا چه می

جور اجباره. خیال کردی برای من آسونه که ازت این

 خوام. یزی رو میچ

 

تن داد به سکوت و نگاهش را به خیابان نیمه خلوت 

کشاند. او نیز سکوت کرده بود. هرچه در میان ذهنش 

به دنبال کلمات و جمالتی بود که با آن خود را متقاعد 
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واند تکند که حق با اوست و شرایط را هر کسی نمی

 درک کند نتوانست.

 

 سه_و_هفتاد_پارت#

 

یش سر دومان را رو به او چرخاند. آن تُن آرام صدا

توانست با سکوت سرد چه بود وقتی سولماز می

ها حرف بزند. کاش شیطنت موسیقی کالمش ساعت

هایش و روح او به ی حرفداشت میان واژه واژه

  رسید که سولمازش شاد است و پرانرژی.آرامش می

تقاضا؟ به قول خودت بشر این خود زور و اجباره. _

 ها باهام سرسنگین بودی!؟ یادت رفته تا مدتخودت 
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سرش را رو به دومان چرخاند و نگاهش را در چشمان 

 او قفل کرد. 

گی االن اینو من با زور تو گذاشتم کنار. فردا نمی_

 تم بذار کنار بعد من باز باید بگم چشم؟ چرا توخونواده

 کنی؟ خاطر این عالقه یه کاری نمیبه

 

فتند و لبخند مضحکی روی لبش ابروهایش پرش گر

 ی خودش زد.جانشین شد. با دست به سینه

گی تو؟ مگه من نگفتم به کارت برس و به میچی_

شه، نمی کسی چیزی نگیم اما تو چی گفتی؟ نه

 خوام دروغ بگم. نمی
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اش شنید. تکیهیبرافروخته شد از حرف ناحسابی که م

ی زد و شت و به در داد. تلخندرا از صندلی بردا

 ابروهای او نیز در هم جمع شدند. 

گم این چاره نیست خود گم نه. هنوزم میهنوزم می_

آد و چاهه. کدوم دروغی دووم داره؟ یه جا گندش درمی

 ست. رسه. دومان آدم با آبرو زندهبه آبروریزی می

 

آن رخاند و سعی کرد از سرش را سمت خیابان چ

کرد فرو بریزد، اشک لجام گسیخته که تقال می

 جلوگیری کند. 

زنه؟ من بعدم مگه کارم چه ضرری به کسی می_

 احساس آرامش دارم وقتی... 
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خوام. ببخشید. دست خودم نیست وقتی معذرت می_

 شه. کنم این بارم چی میفکر می

 

د اما دلخوری منگنه قرار گرفته بوکرد، در درکش می

گرفت را چه که از او در دلش داشت جان میشدیدی 

کرد؟ این مرد دنیایش بود. دوای دردش بود. این می

مرد را تا خود خدا دوست داشت، آرزوی لمس کردنش 

گونه که در رویاهایش بوسه بر را داشت. همان

کاشت. اما هراس داشت که روزی های او میگونه

طالنی اشد. اعتقاداتش خط بسد و او را نداشته ببر

کشید بر در آغوش کشیدنش، بوسیدنش. اما می

سوخت تا روزی که برای همیشه بدون دردسر، بی می

 زدند. شان را به هم گره میشرط و شروط نفس
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بار مامانت عزمش رو جزم دونم اینولی من ندیده می_

ی خونهکرده یا با خاک یکسانمون کنه یا راهی 

 بختمون کنه.

 

ای وانمود آشفته حالی بودند هر دو اما برای لحظه

 کردند هیچ اتفاق خاصی قرار به افتادنش نیست.می

باید خدا رو شکر کرد بابت داشتنت وگرنه مغز خودم _

 شد تا این دو راه رو پیدا کنم نه؟ گوزپیچ می

 

همت کرد تا آن همه انرژی منفی را از خودشان دور 

هرانه شان در دستان مندگیترین رویداد زاصلی کند.

توانستند به آن دلخوش ها تنها چیزی که میبود و آن

باشند گذر کردن از این لحظات با کنار هم بودن و 
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قدر دلربا خندید که با دیدن مزاح بود. خندید آن

 ی گشاده دست کشید. ی دومان از آن خندهچهره

جا بیار. بعدم چرا ام نه، سجده شکر بهشکر الکی_

 گزینه زیاده اما دست ما کوتاهه آق دومان. 

 

های قرمز ماند از کشیدن این لپبهره میچرا باید بی

تر از هر روزی رو در رو با مادرش دلبر! باید امروز سفت

کرد این دخترک گل اناری ایستاد تا مجابش میمی

 ای از راه نیامده. نهسهم دل اوست نه بیگا

. هوس گاز زدنش را دادهر نفس او بوی بهشت می

مس معشوق که پرت شدن از بهشت را داشت. ل

ارزید رانده شدن از جنت به نداشت؟ اگر که داشت می

 قیمت در کنار بودن این دخترک صبور. 
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قدر خندی بغلت کنم. اونگاهی دوست دارم وقتی می_

قدر محکم که قلبم ن. اونمحکم که استخونات صدا بد

همین جاست. تو حالت عادی  آروم بگیره این متعلق به

کنم اما وقتی کنار نمیچیزی به اسم قلب رو حس 

 توام...

 

ای بر نگاه کرد به او و با لحنی آرام اما محکم نقطه

 اش گذاشت.پایان جمله

ی دنیا کنارم کنم. همهبا تموم وجودم حسش می_

هات، ی تو، صدات، شیطنتن خندهباشن اما وقتی ای

 فهمی؟چ پوچه میهات نباشه پوخوبی

 

شد دستانش از مرز جسم عبور کنند و قلبش کاش می

تر از هر زمان دیگری در جایش قرار دهند. را قرص
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هایش را دوست داشت اما اگر مهرانه مانع حرف

کرد های مخمورش را چه میشد دوای درد گوشمی

این صدا را داشت نه کلمات وقتی که دیگر نه 

ک زنگی خورد و او را از اش را. تلفنش تعاشقانه

بیرون کشاند. گوشی را  ی شیرین و کابوس تلخخلسه

 که از جیب مانتویش درآورد کسی نبود جز درنا! 

ی او اش را گرفت اما با گوشی خاموش شدهشماره

 مواجه شد. 

 خر نفهم. کله_

 گی؟درنا رو می_

 

 از او طلب اندکی فهم داشت.با نگاهش 

خر نه کلهه دیگه با درنام یه دونه باخودمم. خب معلوم_

 نفهم داریم.
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 اش زد.با ابرو اشاره به گوشی

 خب زنگ زدی چی شد؟ مشغول بود؟_

خیر جناب کالنتر! خاموش بود. از بس برای خودش _

شه شه، شب کی میدونه روز کی میکار تراشیده نمی

 زده بیفته.که یاد اون گوشی فلکاینچه برسه به 

 

 تر او. و حرف عجیبدومان را شنید صدای پوف بلند 

گی، ری بهش میکه اگه بگم میبهت نگفتم، نه این_

ریزی. سه روز دونستم تو هم بدتر از من به هم میمی

 قبل از عید کامران اومد سراغم دنبال آدرس درنا!

 

 چهار_و_هفتاد_پارت#
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 شد. سم کامران هر لحظه قرمزتر میبا شنیدن ا

 فیوز! غلط کرده الدنگ پ_

 

شد خواست اذیتش کند اما گاهی مجبور مینمی

 خواست سولماز بیشتر مراقب باشد. می

خیلی پریشون بود. حالش زار و چشاش یه حالت _

عجیبی داشتند. بند کرده بود آدرس درنا رو بهم بده. 

 داری... دونهرفت تا بهش گفتم زنت مینمی

 زن؟_
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ادش رفته بود یادش رفته بود که به او نگفته است. ی

خبرش را آورد هر دو حیران بگوید آن شبی که بهرنگ 

 بودند.

 آره. چند روز پیش عروسیش بود._

 

هاج و واج، منگ به او نگاه کرد. عروسی؟ به همین 

 ها را!زودی فراموش کرد مصیبت

شست کامران را می یکرد مرده و زندهاگر زبان باز می

جالتش درآمد. هرچند با همان زبان بسته نیز از خ

هر بار بغضی بر سرزمین دلش چادرش را افراشت و 

بار چنگال به کرد. اینجایی از تنش را محصور می

گلویش انداخت و آن را فشرد. درنا کجای این دنیای 

آورد. پیش بزرگ را گرفته بود که هربار به او فشار می
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هایش بیشتر بنای ناسازگاری بگذارند که لباز آن

 ر را گرفت.دستگیره د

ی این پدرسگ اونوقت درنای گور به گوری داره بچه_

 کنه. اون خوش خوشانشه.  رو بزرگ می

 

باره بغضش در کنار در را رها کرد و صاف نشست. یک

 دومان شکست. غریبه که نبود بخواهد حفظ آبرو کند. 

راحتی و آسایشه دور کرده که خودش رو از هرچی _

رو به دندون بکشه.  آبروش حفظ بشه و اون بچه

شرف بگو بی قدر بهش گفتم بیا بریم به اینچه

 ای، قبول نکرد. حامله

 

 ترکید.کرد میاشک سپر بالی دلش شد. اگر گریه نمی
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مسئولیت که فقط پس انداختن رو خدا از دو تا آدم بی_

خدا براشون زیاده. بلدن نگذره. آدم نه، لقب حیوونم به

تا شما که عرضه نگهداری از آخه یکی نیست بگه کثاف

شه آرینش. یکیش مییه بچه رو ندارین چرا به دنیا می

 مثل اون درنای... 

 

هایش را روی صورتش گریه امانش نداد دست

 گذاشت و با صدای بلند گریست. 

مثل اون درنا که از بس کسی نگرانش نشده بود دل _

پدر و مادریش باخت به او زالوصفت. از بس از بی

ید خودش رو دو دستی به اون مردک تقدیم کرد ترس

که اونو از دست نده. تهش شد از کار بیکار شدنش، 

ه دری و کارگری کردن با یه بچه بدنش، دربهآواره ش

 بغل! 
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دومان نیز حصار بغض هر لحظه در جانش دیوار 

چید. درنا را مانند خواهرش دوست داشت. می

ها ا شاید اگر آنپوشی نبودند اماشتباهاتش قابل چشم

کردند. نیز در شرایط مثل او بودند همین کار را می

ر تخیلی فرق کرده بود این درنایی که روز به روز پخته

 ا آن درنای جسور و ساده. تر بشد و خانممی

ی سولماز را خفیف دستش را لرزان جلو برد و شانه

ی اتصال سدی در فشار داد. فشاری که همان لحظه

 های او شد. یه و تکان خوردن شانهمقابل گر

خوای شی تا هر وقت میاگه با گریه کردن سبک می_

گریه کن. حرف بزن. اما با غصه خوردن هیچ مشکلی 

لکه اعصاب آدمه که ضعیف و شکننده حل نشده ب

شه. درست اشتباه زیاد داشت اما االن پشیمونه می
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نبیه کنه خودش رو تشایدم داره با این کارهایی که می

شه کنه. یه چیز رو مطمئنم درنا بهترین مادری میمی

که خواهیم دید. هنوز اون غرور لعنتیش رو داره که 

 بره. س و ناکسی خواد زیر بلیط هر کنمی

 

گرمای این دست حتی از روی لباس نیز داشت بالی 

ی دومان به خود شد. با صدای تک خندهجانش می

 آمد.

ه درنا که ور بوم. نه به تو از اینور بوم افتاداون از اون_

کامران رو آرزو به دل نذاشت نه به تو که من تو 

حسرت یه دست گرفتن ساده ازت موندم. از کجا به 

زدنامون یه . همیشه باید وسط حرفکجا رسیدیم

 جاییش برسه به اون کامران.
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سرخ شد، سفید شد، زبانش الکن شد در مقابلش چه 

 که بگوید.  گفت؟ اصال چه داشتمی

ی خودمون سوزش بگذریم از کامران و درنا که قصه_

قدری برام حرمت و ارزش داری که بیشتره. ببین اون

کنم اما تو دیگه ر میخاطرت تا هر زمانی باشه صببه

 مال من باشی، سهم دلم باشی.

 

آن اهرم داغ را برداشت و تنها صدایش را به 

 های یار ارزانی کرد. گوش

ولماز. دیگه از نداشتنت عاصی ته شدم سخیلی خس_

شدم. همین امروز باید بیشتر با مهرانه حرف بزنم. 

باید بیشتر متقاعدش کنم که تنها دارایی من بعد از 

 دش تویی.خو
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هایش روی هم افتادند و نسیمی خنک وزید میان پلک

 های احساسش.تمام داالن

رات کنم یه جا بخوام باز بگی دارم اجبارت مینمی_

داقل از جا کار کنی؟ حخالی کنم بیای پیش خودم اون

ت محروم  نیستم. اون از وام که چقدر دیدن هر روزه

ض بگیری اینم دوندگی کردی و قبول نکردی از من قر

کار که برا یه ساعت مرخصی باید خودت رو به از این

 آب و آتیش بزنی ب... 

 دومان! _

 

زند با این چند توانست آتش به جانش بتنها او می

 از لطافت. حرف ساده اما پر 

جا ام. حاال شاید بعدها اومدم اما حاال اینمن راضی_

مورد وام هم رو بیشتر و بهتر از هرجایی قبول دارم. در 
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تو فعال هیچ مسئولیتی در قبال من و مشکالتم نداری. 

خوام آویزون هیچ کس باشم حتی اگه اون آدم نمی

 باشه. عزیزترین و نورچشمم

 

 پنج_و_هفتاد_پارت#

 

بار گرفت و محکم کشید. یک پایش دستگیره در را این

را بیرون گذاشت.  سرش را سمت او چرخاند با یک 

 تبسم وجود مرد را در هم تنید. 

 ممنون که اومدی دلم برات تنگ شده بود. _

 

شد پیاده شد و با سرعت دور شد. نماند و نشد و نمی

و جان دومان را گوش  صدای اکو شده در مغز
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هنوز بعد از رفتنش پرتکرار بود در « من بیشتر»دهد.

 ذهنش!

 

اش رسید. های تازه از تخم درآمدهنگاهش به جوجه

رفت. لبخند سنجاق شده بود بر لبش و کنار نمی

ها نگاه ریحان را در بغل گرفته بود و با ذوق به جوجه

زد. کرد و انگار که طفلش بفهمد برایش حرف میمی

حیدر بود که مرغ را و ثریا زن مشچقدر ممنون سمن 

بار دیگر هایش به او هدیه داده بودند. یکبا تخم

ها را شمرد. هجده جوجه بودند و برای او جوجه

 ارزشمند.

بار پیکان ی حیاط برد و اینهمان نگاه را به گوشه

ی ریحان را بوسید و خیلی ایوب را دید. با شوق گونه

 د. ریز خندی
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 ترم پیکانمون رو؟بینی توام دخمی_

 

 اشک، بزم لبخند چشمانش را خراب کرد. 

کنن و من هی درجا بینی ریحانم مردم پیشرفت میمی_

 زنم تو این زندگی کوفتی. می

 

گونه که از داشتن این پیکان خوشحال بود همان

قدر هم از خودش که به زندگی ایوب و سمن همان

 حت!ود عصبانی بود و نارامانند پیچک پیچیده ب

اش پیکان را خریده ایوب، مرد نیک روزگار برای راحتی

بار زیر این لطف زیاد دانست اینبود. اما چون می

رود به شرط شراکت آن را دستش سپرد. سود و نمی

زیان نصف نصف و این برایش عین یک خیال دست 

 آمد نداشت.ونیافتنی بود که دیگر غمی برای رفت
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کس و که سولماز فهمید بی شتم اما از زمانیندا پدر_

کارم، از وقتی فهمید خودمم و لباس تنم، از وقتی 

کنم فهمید به لطف خانم کریمی و بهزیستی زندگی می

اش رو باهام باباش رو، مامانش رو اصال کل خانواده

 شریک شد. 

 

عنان گلویش به دست بغض افتاد و به آن نرسیده 

 ترکید. 

رسته تو هم بابا تری. دوشبختاز من خ تو خیلی_

دونم کی باباته. اما نداری اما منو داری. حداقل من می

ان؟ ان؟ اصال زندهدونم ننه بابام کیمن چی؟ نمی

کجای این دنیان؟ چرا ولم کردند؟ چرا دنبالم نیومدن؟ 

 دیدی تو شاهی مامان. دیدی خوشبختی. 
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 کشید. ی تلخی زد و دماغش را پرصدا باالخنده

بوسید. ریحان تکان تکان را می پی سرشدرپی

داد. همین خورد و صداهای ریزی از خود نشان میمی

حرکات کوچک او را از  دنیای غم به زیر کشید و باز 

 خندید. 

شی یه دختر خوب خب بریم تو دردت به جونم. تو می_

کنی و آروم آروم با این دست و پاهای بلوریت بازی می

 کنم.ماده میالشن خان رو آ سفارشو منم 

 

وارد خانه که شد ریحان را روی پتوی کوچکی که کنار 

اش پهن کرده بود گذاشت. تا روی زمین گهواره

افتاد و داد ریحان با تقال روی شکم خود میقرارش می

خیز برود. صدای داد تا سینهدست و پایش را تکان می
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زدن و و نقاو محرکی برای کارکردن بیشترش بود 

 ش عاملی بازدارنده برای کارهایش!گریه کردن

 

ای که پهن کرده بود نشست و به ساعت روی پارچه

نگاه کرد. هشت صبح بود و هنوز کاری انجام نداده 

های خورشتی و خوردنی را ازهم تفکیک بود. سبزی

ها را پاک کند تا برای ظهر کرد. اول ترجیح داد خوردنی

اک شب فرصت داشت برای پ دست او برساند. تا

 های خورشتی.کردن و خرد کردن سبزی

 

قدر پاک کرده بود که دستش تند و این مدت دیگر آن

توانست تا نوبت بعدی شیر فرز شده بود. حداقل می

 های خوردن را پاک کند.ریحان با خیال راحت سبزی
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کرد و فکرش نیز به جایی گیر دسته پاک میدسته

اش د به بزرگترین مصیبت زندگیشکرد. مگر میمی

زدند تنها به می فکر نکند. سر و ته فکرهایش را که

 شد. یک جا ختم می

 

 

اش جلوی آینه ایستاد. دستی به صورت آرایش شده

کشید. تذکرات خانم کاشفی در میان مغزش 

دند. البته تذکر که نه همان نصایح کرسواری مییورتمه

 و پندها! 

الیه به الیه  ز او دل ببرد وقتیتوانست اچگونه می

جانش با دوست داشتن او عجین شده بود. چگونه 

توانست بازگو کند حقیقتی را که ترس از می

 پیچید.ی جانش میمهابا در پیکرهدادنش بیدست
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شه تا در خودت رو ازش دریغ کنی بیشتر طالبت  می»

 « دسترسش باشی.

اش با خونوادهدختر ساده نباش اون اگه تو رو بخواد »

 « آد.جلو می

نذار نگفتن حقیقت زندگیت رو به ترکستان ببره »

 « دخترجون

 

دستی دور کمرش حلقه شد و نفسی که کنار گوشش 

ها شد تنش را لرزاند. هنوز فکرهایش پرصدا بودند و 

 حاضر! 

گی عاشقت باشه تو رو تو میجوری که اگه اون»

 « خواد.هرجور که باشی می
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فکارش را تار و مار کرد و دل داد ن گوشش ابا بوسید

 به مرد دوست داشتنی این روزهایش!

شه من از لعنتی جذاب! هیچ چیزی تو دنیا باعث نمی_

 تو سیراب بشم.

 

دوست داشت پوزخند بزند. البته که دوست داشت 

بازگو کند آن راز پنهان که جسارت به خرج دهد و 

و را به حریم بالی جانش شده بود. باز مثل همیشه ا

خواست از دستش بدهد. بدنش راه داد. نمی

با رفع نیازهایش او را برای همیشه کنار خواست می

 خودش داشته باشد.

 

 شش_و_هفتاد_پارت#
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خوام دختر نباشی گی من دخترم... دخترم، میهی می»

کنی. رو برای داشتنش تحقیر می وقتی داری خودت

دی ن به گناه میوقتی داری برای از دست ندادنش ت

گذری. بدبخت بگو و خودت رو هیچی، از خودتم می

کس و خالص کن. اگه موندنی باشه تو رو با همین بی

شه همه کست. نذار له خواد و خودش میکار بودنت می

رو شی درنا زیر نگاه تحقیرآمیزش وقتی همه چیز 

 «بفهمه

 

دانست. امروز چه مرگش شده بود، البته که نمی

های کاشفی اش که فلش بک به حرفهای ذهنیواگویه

زد در های سولماز زنگ می، حاال نیز حرفزد کم بود

 میان مغزش!
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خواست دید و میهربار التماس چشمان کامران را می

 ی او دهد.در برابر آن نگاه وا بدهد و تن به خواسته

ای که همان یکی شدن بود. از دست دادن تنها خواسته

 ش داشت. چیزی که خود

کنم. یعنی خدا گاهی به عقل و شعورت شک میبه»

االن تو تا این حد با اون مردک پیش رفتی نجیبی؟ 

ناموس تا هر نجابت چیه درنا؟ نجابت یعنی تو با یه بی

جایی که دلت خواست بپری و اونایی که همزمان با 

حیان؟ حداقل تا دیر نشده بهش پرن بیند نفر میچ

مرد هست که تویی که برای اولین بار بگو بذار ببینم 

یت رو طی کردی پات دل بستی و تنهایی مرزهای خر

 «مونه یا نهمی
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ها در ذهنش حک شده بودند قدر خط به خط حرفآن

که گویا سولماز در برابرش نشسته و از در نصحیت 

وارد شده است. نیمی از حواسش پی کامران و 

گر پریشان به شان بود و نیمی دیاحساسات دو طرفه

 هر سو! 

 

دانست که چرا تمنا نداشت بار را نمیحکمت این

. کنارش که دراز چشمانش برای فتح کردن تمام او

ای حالش از کشید او را به آغوش خود برد. برای لحظه

خودش بهم خورد. آن درنای مغرور کجا بود و این 

ای دوست داشتن و از دست درنای مفلوک که برای ذره

 گفت.ی او نه نمیتوجه کامران به هر خواستهندادن 

های او را که آرام دید خیلی ناخواسته بدون هیچ نفس

 ای لب گشود. مهمقد
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 ت کجان؟ یادته؟ ازم پرسیدی خونواده_

 

 حرکت ماند. دید که کامران بی

ام خوام همین االن ببرمت دم خونمون و خونوادهمی_

 رو بهت نشون بدم. 

 

ن شدیدی خورد. ست که تخت تکاچنان تند برخا

 اش چسبیده بودند. موهایش از عرق به پیشانی

 ت؟ چی؟ خونواده_

 

ش را به تأیید جنباند. ترس تمام تنش را تنها سر

 گرفته بود. 

 خارج نیستن؟ _
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این بار کمی سر خود را به عقب برد و ابرویی باال داد. 

 دید که حیران شده است. سرگردانیش مشهود بود.می

 دستی به صورتش کشید. 

 یعنی این همه مدت ایران بودند؟ _

ی گفت وقتدر جواب این سوال چه چیزی باید می

اش کجای این کشور نفس دانست خانوادهنمی

کرد، احتمال کشند. خیلی خوش بینانه اگر نگاه میمی

 داشت که زنده باشند. 

گم خسته شدم از تو از من خونواده خواستی منم می_

که بگم و نداشته باشمت و هی پنهون کنم. اگه این

 لباس بپوشیم بریم. دوست داری
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ساعتی بعد آدرس آخرین خیابان را به او داد و کامران 

 کرد. با سرعت رانندگی می

 دار! نگه_

 

همین که روی ترمز زد جان از تنش پرواز کرد. کاش 

 ماند. گشت و الل میشد به عقب برمیمی

 جا؟این_

 

اش تکانی رنگ و الجونهای بیکرد که به لباری هر ک

وانست. پیاده شد و بدهد برای هر حرف و سخنی نت

دید کامران چند قدم به راست برداشت. زیرچشم می

 کنجکاوی را که مانند جوجه اردکی در پی او روانه بود. 
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رو نگاه دوخت. سرش را باال گرفت و به ساختمان پیش

و کامران نیز انجام داد. مسیر حرکتی که به تبعیت از ا

حرکاتش  زنگاهش را به کامران تغییر داد تا ریز به ری

 را ثبت و ضبط کند. 

حس که سرتاسر چشمان ریزشده و صورتی بی

 کرد.ساختمان را نگاه می

ات رو معرفی قرار شد آدرس خونتون رو بدی. خونواده_

 جا که چی بشه؟کنی. من رو آوردی این

بینی ساختمونی که میت دیگه! همین خب منم آوردم_

جا قد کشیدم، اینهای من بوده. من ی بچگیخونه

ام رفتم که بزرگ شدم. البته بعدشم یکی دو جای دیگه

 اگه باز مشتاق بودی میبرمت.
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صدای متعجب کامران را که شنید پاهایش شل شدند 

 و میلی برای افتادن داشتند. 

ردی یه ساختمون نشون خب این همه راه انرانر منو آو_

اره که گه من مسخره توام درنا. چه معنی دمن بدی؟ م

هایی که از بچگی تا به االن عوض بخوای تموم خونه

 کردین روبه من نشون بدی؟

 

نگاه حیرانش تیری شد در چشمانش. به روی خود 

 کرد این ناگفته را. نیاورد. باید تمام می

ش نیز دچار لرزش اهای بینیاش چین خورد و پرهچانه

 شدند. 

 جا... این_
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گاه کردن به ساختمان و هایش بیقرار شدند در نچشم

خواست عیان شود و دلش به هرج کامران. حقیقت می

 و مرج افتاد. 

ترها جا قبلی معمولی نیست. اینجا یه خونهاین_

ی مهر، مرکز نگهداری گفتند پرورشگاه، خانهبهش می

های من درآوردی وه خیلی اسمسرپرست، اکودکان بی

کر شدند که نه دیگه. اما جدیدا باکالس شدند. روشنف

های هام آدمن، گناهی ندارن. پس ما آدمبابا این بچه

سرپرست، برای کاره هستیم که بگیم بیجا چهاین

خانواده همین لطف کردند اسمش رو گذاشتند شبه

 یعنی کانونی شبیه خانواده. 

جای دیگه هم هست  ی منه. دوا خونهجآره کامران این

 هم حفظم. که خشت به خشت آجرهای اونا رو
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 هفت_و_هفتاد_پارت#

 

شمرد یک اش را میهای جلو رفته و عقب رفتهقدم

رفت و دو قدم به عقب. مشخص بود که قدم جلو می

 کرد تقصیر که بود؟ که باور نمیخواهد باور کند. ایننمی

 یا منو دست انداختی؟گی داری راستش رو می_

 

لب  گونه بود که این مردنیشخندی زد. کاش همان

 زد. می

های پرورشگاه رو چیه؟ با خودت چه فکر کردی؟ بچه_

چجوری تجسم کردی؟ شاخ دارن یا دم؟ مگه ما هم 

 شیم؟جزء آدمیزدها حساب نمی
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زده بود هنوز و هضم کردنش البد زمان مات

ید و کمی در پایین خواست. دستی به صورتش کشمی

 آوردن دستش مکث کرد.  

 سوار شو بریم. _

 

کرد. یک را به چه تعبیر می« سوار شو بریم»این 

اش گور بابای گذشته و خودت را عشق است بود معنی

یا همان معنی کریه المنظر هر کسی برای خودش 

باشد. حال دنیا واقعا خندیدنی بود حاال خودش بود که 

 اش روانه بود.اردک به دنبالهمانند همان جوجه 

ین را به حرکت آلود ماشآور و وهمدر سکوتی عذاب

های محکم و انداخت. تنها چلیک فندک او را شنید. پک

 داد. ی خوبی نمیاش نشانهدرپیپی
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کدام حاضر شان شد و هنوز هیچماشین وارد کوچه

شان را نقض کنند. نبودند سکوت تلخ و کشنده بین

از حرکت ایستاد تنها صدای خاموش کردن ماشین که 

ماشین و باز و بسته کردن در را شنید. کامران که تکیه 

هایش د، باز یک نخ دیگر را مهمان لببه ماشین دا

 کرد. 

سالح اش، بیرفندهای دخترانهکرد با تمام تحس می

شده است. اعتماد به نفسش ته کشیده بود. چیزی 

از ماشین خیلی آرام پیاده  نداشت به آن بنازد. به ناچار

 شد. شاید منتظر یک کلمه از جانب او بود. 

 کلماتی مانند: نرو، بشین، کجا، وایسا. 

ها در هرکدام از همین یک کلمات، دنیایی از حرف

 . اما زبان باز نکرد.نهفته بود
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پشتی بودند و منتظر. هیچ حرفی نشنید هایش الکقدم

رشانه به او نگاه کرد که و کلید را در قفل انداخت. از س

سرش را رو به آسمان گرفته بود و تنها سیگارش را 

آورترین کرد و این عذابکرد. حتی نگاهش نمیدود می

شتابان ی زندگیش بود. در را که بست، تند و لحظه

ها را با ریختن بغضش باال رفت. پشت در واحدش پله

ار های صورتی و به شلونقش زمین شد با همان کتانی

 گونه رفتن او را.شد ایناش چنگ زد. باورش نمیجین

ی زیاد کی خواب به دانست از فرط گریهنمی

چشمانش آمده بود و او را با خود همراه کرده بود. 

های خود را دید یاد مصیبت سچشم که باز کرد، لبا

پیش آمده افتاد. اما دیگر گریه نکرد. به جهنمی گفت و 

ز پا خارج کرد. راه گلویش را ها را با حرص اکتانی

خواست که برایش حرص بسته بود. یک همدم می

ا همدمش امروز در دردش را بگوید، چاره بخواهد. ام
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ا کرده روستا بود که کامران اذن ورود به خانه را پید

کالم کشید برای هماش نمیبود. هرچند که حوصله

ی پند و اندرزهایش را شدن با رفیقش. حوصله

حوصلگی محض یک چای دم کرد و به . با بینداشت

هایش را زیر دوش حمام رفت. تا جان داشت بدبختی

دانست چه کاری سوخت. نمیمیزار زد. چشمانش 

د صدای آیفون انجام دهد. همین که از حمام خارج ش

ها را با پیچید. حوله را دور موهایش پیچید و لباس

 رداشت. عجله پوشید. سمت آیفون رفت و گوشی را ب

 کیه؟ _

 وا کن. _

 

خودش بود؟ کامرانش؟ همان که قلبش برایش 

 تپید. پس او را به حال خود رها نکرده بود. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 تا تابلو نشده وا کن دیگه. _

 

شناخت. در ورودی را باز کرد نمیدکمه را زد. سر از پا 

 و به انتظارش ایستاد.

پریشان حال بود و بطری در دستش حال دلش را 

شد خواه شادی یا غم داد. دچار هیجان که میمینشان 

 زد.به مشروب می لب

 چای تو بساطتت هست؟ _

 

لبخندی عجوالنه زد انگار بار اولش بود با او چشم در 

اپن کوچک گذاشت و شد. شیشه را روی چشم می

زد و او هایش را تا میروی اولین مبل نشست. آستین

زخانه شد. تپش برای آوردن دو استکان چای راهی آشپ

قلب گرفته بود و حال عجیبی داشت. آمدن کامران 
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سولماز تا یعنی ماندنش، یعنی او را خواستن. کجا بود 

برایش دستی روی بینی بکشد و با قدرت بگوید 

« ام خواست.ی مرا با تمام گذشتهخیت! دید»

هایش را از استرس در هم رویش نشست. دستروبه

 پیچاند. می

دونم. خیلی برام سخته موضوع رو می من االن اصل_

درنا بعد از این همه مدت رابطه االن اینا رو در موردت 

بدونم امیدوارم بتونی درکم کنی؟ بفهمی که چی 

 گم؟ می

 

 قورت داد. آب دهانش را به سختی 

ذاشت واقعیت ترسیدم. ترس از دست دادنت نمیمی_

 رو بگم. تو اولین کسی هستی که کامران بهت دل

 کردم. بریدی دق میدادم. اگه ازم می
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 پرید. نگاه کامران به هر سو می

 اومد؟آد؟ یا بهتر بگم میخرج و مخارجت از کجا می_

 

 هشت_و_هفتاد_پارت#

 

پناهی او حالی این مرد از بیهکه آشفتخرسند از این

 بوده است و بس، لب به سخن باز کرد. 

بعد که به سن تا بزرگ شدیم دو خونه عوض کردیم. _

انشگاه قبول شدم. وارد یه هجده سالگی رسیدم و د

خونه مشترک شدم. هر چند نفر رو با هم اسکان 

دادند. خرجمونم با بهزیستی و حامی بود. شانس می

جا بود که خدا هوامو داشت و یه حامی خیلی اونخوبم 
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کرد. اواسط خوب داشتم. کسی که برام خیلی خرج می

همون حامیم خانم کریمی نامه از  ترم سوم بودم که

دادگاه گرفت و شد امین موقت من. این خونه رو برام 

کنم تی که االن کار میگرفت و باز منو به همین شرک

دخترش هم خیلی هوامو معرفی کرد. خانم کاشفی و 

دارن. هروقت بره کانادا باید کلی لباس و وسایل برای 

م گذشت از خانم من بیاره. یکی دو ماه که از کار کردن

 کریمی خواستم دیگه پول برام نریزه.

چهار زانو روی مبل نشست. شلوارکش جمع شده بود 

 و سفیدی پاهایش را سخاوتمندانه به رخ کشیده بود. 

کم جا میفتم بازم کنارم باشه اصرار کرد که تا یهخیلی _

اما دیگه وقتی خودم درآمد داشتم قبول نکردم. گفتم 

مثل من حمایت کنه. هنوز پولی هم که  یه بچه دیگه رو

بهزیستی زمان خروجمون داده بود با مقداری از 
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ه از بعد کارشناسی های کریمی تو حسابم بود. دیگپول

ی کارشناسی ارشدمم با خودم نهرو پا خودم بودم. هزی

جا های کریمی نبود مطمئنا من اینبود. البته اگه کمک

انم کاشفی بهم داد. نبودم. این وسایل رو هم همین خ

مرگ شده بود. کل این طبقه مال پسرش بود که جوون

 چیزاها همین بود که گفتم.

 

داد. سرش را همراه با مزه کردن چای داغ تکان می

 توانست از نگاهش بگیرد. نمی هیچ حسی را

 آری؟اون بطری رو می_

 

 اش را اجرا کرد.هیچ حرفی خواستهبی

ا ا به آغوشش فرا خواند. بدستش را دراز کرد و او ر

همین فراخوان یادش رفت که زیر دوش حمام قول 
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داده بود دیگر خر یک بوسه یا  آغوش او نشود اما حاال 

و قراری که بود، زد. با نگاهی از او زیر هر چه قول 

 زد میان موهایش. دست او شیار می

دید که بطری را چند بار باال برد و نوشید. نگاهش به 

هایش خمار او رسید. آتش به جان چشم هایچشم

داغش شد و هر لحظه بیشتر افتاد. تنش اسیر دستان 

کرد. خدا کجای این وجب به وجب تنش را تصاحب می

قل او را به اتاق برد و هیچ ماجرا بود؟ مست و الیع

کرد. مخالفتی نداشت وقتی که او را مخالفتی با او نمی

سته بود. او تمام ها خوابا تمام کمبودها و نداشتن

بار مخالفتی نکرد و با کامران از دنیای دنیایش بود. این

 اش خداحافظی کرد. دخترانه
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های کامران برایش تکرار فردای آن روز نیز تمام حرف

های او را هایش دوستت دارمشدند انگار گوشمی

بار آن را پلی ضبط کرده بودند و هرچند وقت یک

از هر زمانی بود. دوست داشت تر کرد. حالش آراممی

ها را بگوید تا او دیگر لقب به سولماز تمام ناگفته

اما ترجیح داد با خر نفهم را بیخ ریشش نچسباند. کله

خبر خواستگاریش را بدهد.  کامران غافلگیرش کنند.

 اش حرف بزند.کامران قول داده بود با خانواده

زد و یحیا بود که با لمس جای جای تنش لبخند مبی

 شد! غرق لذت می

تلفن را در دست گرفت تا او را برای شام و ضیافتی 

سوی خط به دیگر مهمان کند اما صدایی که از آن

 گوش رسید لبخندش را زائل کرد.
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کرد گوشی شارژش به انتها مثبت که فکر می خیلی

رسیده و کامران خواهد آمد. روز به شب رسید و شب 

خبری از کامران به چهار روز به صبح و این توالی و بی

شک رسید. دیوانه شدن شکل و شمایل داشت؟ بی

حال پرپر  خبری درها بود. از بیحال او شبیه دیوانه

بال خبری از او باشد. زدن بود. لباس پوشید تا به دن

محل کارش رفت چشم چرخاند اما کامران را ندید. اما 

 آمد. تورج با نگاهی به اطراف سمتش می

نام سالم در ای بهنگران و دلواپس بود که گزینه قدرآن

 دایره لغاتش نبود. 

 از کامران خبر نداری تورج؟ _

 

ی کیفش را گرفت و او را به بیرون هدایت تورج دسته

 رد. ک
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جا خبر اومدی؟ بیا بریم بیرون اینسالم درنا. چه بی_

 زنیم. پاد. بیرون حرف میهزارتا چشم ما رو می

 

گذاشت و راه آمده را البته با او  احترام به حرفش

 برگشت. 

ببخش سالم یادم رفت. آخه چهار روزه کامران _

 زنه. نیست. گوشیشم خاموشه خیلی دلم شور می

 

کردن تورج دلش را خالی کرد. دستش  این پا و آن پا

 کرد. را در جیبش گذاشت و به او نگاه نمی

 تورج چیزی شده که من باید بدونم؟ _
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بار کمی در چشمانش نگاه کرد و زود ارتباط نیا

دزدید؟ شان را قطع کرد. تورج چرا نگاه میچشمی

قدر با نگریست. آنزد و او را میچنان پلک نمیهم

های لبش کالفه کرد که دستی به کناره نگاهش او را

 کرد. کشید و لب باز کرد که ای کاش نمی

داشتم نامردی در درنا برو! دنبال کامران نیا! دوست ن_

. کامران اون تو نشسته اما حقت کنم و سر بدونمت

خواد ببینتت از من خواست دست به سرت کنم. نمی

خواد تو رو ببینه. از من دلخور نشو وقت دیگه نمیهیچ

که رک و پوست کنده حرف زدم. اما خودت رو کوچیک 

 نکن. 

 

کوچک شده بود. همان روزی که با خیلی وقت بود 

ن بوسه و لمس تنش بدون خواستگاری، بدو اولین
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مراسمات و تشریفات موافقت کرد خواری این روزها را 

 دید.باید به چشم می

 

 نه_و_هفتاد_پارت#

 

هایش، پشت سر گذاشت. راه تورج را با تمام صدازدن

رفت و راه رفت. چند خیابان را که گذراند، باز عقلش 

ماندنی نبود  هیب زد برگردد تا بداند آن نامردی کهن

ی سفید او . چرا با شناسنامهچرا آبرویش را حراج کرد

 را وارد دنیای زنانه کرد و رها نمود. 

با عجله برگشت. کمی نرسیده به بانک ماند. چیزی 

شاید در حدود چهل دقیقه معطلی داشت که سرو 

 یعنی عذابی شاد و خرامان کامران پیدا شد. کله

 وجدان نداشت؟
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شنید. صدای خرد شدن یهایش را منجزجز استخوا

رسید. همین که او دزدگیر هایش میغرورش به گوش

 ماشین را زد، کنارش رسید. 

دونی چقدر نامردی که خودتو تو پستو خوبه خودتم می_

 قایم کردی.

 

داد که انتظار آمدن او را مکثش در برگشتن نشان می

اش زده ت وقتی تورج دست رد به سینهنداشته اس

 ست. ا

ی توام یا اومدم بگم برگرد و فکر نکن کشته مرده_

دوسم داشته باش. نامرد جماعت یه تف هم زیادیشونه 

چه برسه به دوست داشتنشون. لیاقت عشق منو 

 نداشتی. 
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اش در برگشتن او مصادف شد با تیر نگاه خشمگین

 د. چشمانش. به گمان او طلبکار بو

ازه داده بیای محل چیه چیزیم بدهکارم؟ کی به تو اج_

 کار من؟ 

 

تمام اجزای صورتش از خشم در هم مچاله شد و 

 خروشید به اویی که چیزی به نام شرم نداشت. 

بدهکار نیستی؟ تو به من چیزی بدهکار نیستی؟ روت _

 گی؟کنی و میشه اینو تو چشای من نگاه میمی

 

شرمانه شالق جمالت را بیصورتش را جلو کشید، 

 ه صورتش کوبید. رحمانه ببی
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ی خودت بوده من نه هر چیزی بوده به خواست و اراده_

به زور چیزی رو ازت نگرفتم. عشق و حالیم این وسط 

 نصیب موندی. هووم؟ طرفه بوده و تو بیبوده نگو که یه

 

دیگر نتوانست خوددار باشد و آن ته مانده غرورش را 

دهد. اشک بر صورتش بارید و این به باد ن

که باخته ترین بود در مقابل تمام چیزهایی میتاهبی

 بود. یقه کتش را گرفت و او اندکی جلوتر کشید. 

لعنتی برگشتی من فکر کردم خودم برات مهمم نه _

ی کوفتی که یه درصد تو گندش، نقش اون گذشته

  نداشتم. مگه من دوست داشتم خونواده نداشته باشم.

 

 زجار لب زد. اش را از دست او کشید و با انیقه
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تونم ببین خودت پیله کردیا که زبونم باز بشه. من نمی_

اصل و نسب و بی بته زندگی کنم. برم با یه دختر بی

بگم ننه و بابای دختری که گرفتم کین؟ کاری که کردم 

فقط یه تالفی بود در مقابل دروغی که تحویلم دادی. 

یه واج با یه دختر با اصل و نسب بود نه من قصدم ازد

دی؟ دیگه گشنه گدای پاپتی سرراهی. شیرفهم ش

 نبینمت.

 

 

ی خودش از آن زمان کنده شد و به با صدای بلند گریه

 اتاقش در این روستا رسید.

خندید تضاد آورد و میریحان با صداهایی که در می

نگاهش به وجود آورده بود.  زیبایی را در اتاق به

ان دیگری دخترش که رسید سعی کرد بیش از هر زم
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االتش بود که تر باشد. چقدر غرق اوهام و خیمقاوم

های خوردنش دیگر تقریبا به انتها رسیده بودند. سبزی

ها الشن آن پسر نجیب شهری تأکید کرده بود سبزی

را نشسته تحویل بدهد و خود را عذاب ندهد. اما در 

 شد.ر حقش به خرج داده بود مگر میبرابر لطفی که د

 

ها را در دیگ بزرگ ی آنهمام شد همکارش که ت

ریخت تا کمی خیس شوند تا از گل و الی پاک شوند. 

های خورشتی را هم پاک کرد. تند تند کمی از سبزی

سعی کرد با حرف زدن با ریحان حواسش را پرت 

ها را در محلول ضدعفونی چیزی نکند. کمی بعد آن

داد. یخت. در این بین تمام کارهای ریحان را انجام ر

 دخترش. ها مصادف شد با شیردادن آبکشی آخر سبزی
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ها را در دو حاال خیالش از هر بابتی راحت بود. سبزی

پالستیک بزرگ تمیز گذاشت. تمام وسایل را به میان 

روی ساختمان ماشین منتقل کرد. در حیاط را که روبه

گویان حرکت کرد. در « اللّهبسم»کرد.بزرگ بود را باز 

تمام شعرهایی را که بلد بود برای دخترکش بین راه 

د. بهترین موسیقی دنیا همین صداهای دخترش خوان

کرد. بود که آرامش را به بند بند وجودش ارزانی می

 کنار رستوران که ایستاد یک نفس عمیق کشید.

کرد و با ریحان خواب بود. بنابراین در ماشین را قفل 

تاد. خودش ها، کنار میز الشن ایسپالستیک سبزی

وران چرخاند حضور نداشت. سرش را دور تا دور رست

خواست به که زبانش میاما خبری از او نبود. همین

ببخشیدی بچرخد از در کناری وارد شد. با دیدن درنا 

 صورتش را نقش و نگاری زد به لبخند. 
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دادین به خودتون و سالم خانم! باز که شما زحمت _

 این همه راه اومدین. 

 

شد خواه مثبتی که از نگاه این مرد ساطع میژی انر

شد جواب تبسم این گذاشت. مگر میناخواه اثر می

 حال یا اخمو داد. مرد را با صورتی بی

مون که خوبه. در سالم حال شما؟ هوایی بخوره به کله_

و تحویل ی منه که سفارش مشتریم رضمن این وظیفه

 بدم. 

 

ها را از او پالستیک الشن دستی به پیشانی خود زد و

 گرفت. 

 حواس برام نمونده که. ببخشید. _
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 با دست به کریم اشاره کرد تا سفارشات را ببرد. 

ها رو که ازتون فرستادم یکی از بچهمن خودم می_

تحویل بگیره، دیگه الزم نیست خودتون تشریف 

 بیارین. 

 

 ترم. طور راحتلطف شماست آقا الشن. اما من این_

 

ی این زن سر در نیاورده بود. اما پشتکار و ز زندگهنوز ا

 همتش را دوست داشت.

 

 نه_و_هفتاد_پارت_ی_ادامه#
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سال و جوانی او ندیده بود چنین پرجنب زنی به سن و 

 و جوش و پرتکاپو! 

 بفرمایید بشینین تا بگم یه چای براتون بیارن. _

 

به ورودی در نگاه کرد و لبخندی به رسم سپاسگزاری  

 . زد

ممنون باید برم. فکر کنم االن ریحان بیدار شده _

 باشه. 

 

اش با شنیدن اسم ریحان از میز فاصله گرفت و خنده

 عمیق شد. 

پس چرا گل دختر رو تنها گذاشتین شما؟ بیدار نشده _

 باشه؟ 
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ی با همان دستی که سوئیچ را در دست داشت لبه

 روسریش را درست کرد. 

 م.تون برخب من با اجازه_

 

ی او تا دم در، او را مشایعت کرد. تیپ مشکی و ساده

 ی دلنشین در چشم بود.با این قیافه

 ی کنار جاده فریاد زد. مهدی صاحاب دکه

خانم الستیک عقب ماشین پنچر شده گفتم در جریان _

 باشی. 

 

ای باال انداخت و پوفی کشید. همینش مانده بود چانه

ماشین را عوض یک میان لشکری مرد خم شود و الست
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ها را چک کرد. مهدی کند. الشن جلوتر رفت و الستیک

 راست گفته بود. 

خب شما ریحانه جان رو ببرین تو بشینین تا من این _

 راه کنم. رو روبه

 

 زده شد. لب گزید و خجالت

 آخه من... _

خوره برم بشینم پشت اون میز و درنا خانم به من می_

کارهای مردونه رو باید  ین؟شما پنچری ماشین رو بگیر

 به اوستاش سپرد.

 

ریحان را از ماشین بیرون آورد و به داخل رستوران 

رفت. این دومین باری بود که برایش زحمت 
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کرد و لعنت بر خودش تراشید. خودخوری میمی

ی انجام دادن کارهایش را فرستاد که عرضهمی

رسید شاید نداشت. البته که اگر به وقت عمل می

 ن مرد را حریف بود.ندیچ

 

 هشتاد_پارت#

 

ی باال و گذشت اما زندگی را با همهسخت می

 هایش دوست داشت. پایین

کند، نه البته آدمیزادی که به هر چیزی زود عادت می

باید حرص پایین ماندنش را خورده و به جنون برسد، 

 و نه به باال رفتن و صعودش دل خوش کند.
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ی به جای جای صورتش و دست دیدمیخود را در آینه 

تر شده است. کرد صورتش جاافتادهکشید. حس میمی

تر آن همه نشاطی که داشت کجا رفته بود؟ کمی پایین

هایش رسید. دستش را کشید از گودی گردن به ترقوه

چشم فرو بست از هجوم خاطراتی که به مغزش 

های حجیم و ور بودند. رسید دستش به سینهحمله

 شیرش.پر

داد. شالش را خیلی در چشم بودند و کمی آزارش می

اش انداخت تا روی سر کشید و آن را روی سر و سینه

کمتر مشخص باشند. دو قدم جلوتر رفت و به 

ابروهایش نگاه کرد. خیلی وقت بود که جز با برداشتن 

 زد. یک خط باریک دست به پرپشتی آنان نمی

نده ن وامواز او وقت؟ دل بکنعاشق خودت نشی یه_

 دیگه. 
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با لبخندی به سولماز نگاه کرد که حرصش هنوز 

 فروکش نشده بود. 

ی رو آب بخندی. البته بایدم بخندی. به ریش نداشته_

من بخند. منی که دو زار برات ارزش ندارم این تیکه 

 پارچه رو دربیاری.

 

 تر کرد.دار شد و او را جریلبخندش کش

کار این چه . باباشیمی خوری یه جوریحرص می_

 لباس داری تو؟ 

ت که نمرده، برای حفظ ظاهر پوشیدی شوهر نداشته_

چند ماه گذشته دربیار دیگه. آدم مگه برای اشتباهش 

شه؟ اگه نظر منو بخوای باید خوشحال پوش میسیاه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

باشی که خطا کنی و پی ببری و پشیمون بشی. اون 

 گیری. جشن ب که چشات وا شدنزمان باید برای این

 

جلوتر آمد و کنارش ایستاد و با مِهر نگاه دوخت میان 

چشمان میشی رنگ دخترک از دنیا بریده اما 

 سرپامانده. 

تو دل دادی این خطا نیست درنا. تو با کسی که _

دوستش داشتی رابطه داشتی که درست یا غلطش به 

ای هم مربوط نیست من مربوط نیست به کسی دیگه

ال خودشه تا زمانی که به و اعم کارها هرکسی مسئول

جامعه و اطرافیان لطمه نزنه؛ اما اون نارو زد نباید 

هات، از باعث بشه تو از زندگیت، از خوشی

تونی باز دل بدی و یه هات دست بکشی. تو میشیطنت

 دل تحویل بگیری. سیاه پوشیدنت رو مخمه. 
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نگاهش را از آینه جدا کرد و مستقیم در چشمان 

  رداند.فیقش گر

شه با یه بچه و شناسنامه سفید؟ کدوم آدمی پیدا می_

تو این جامعه ما، قبول کنه و سرکوفت نزنه. از اونا 

گذشته سولماز، من دیگه اون آدم قبل نیستم. خیلی 

خوام باز سر چیزها رو تو این زندگی باختم اما نمی

ر ی تنها داراییم از این دنیا قماندونم کاری رو آینده

 کنم.

 

کنی کسی که خطا کنه حق زندگی رو باید چرا فکر می_

کنم اما چرا از خودش سلب کنه؟ کارت رو تأیید نمی

تونه هر غلطی دلش خواست کنی هر کسی میفکر می

بکنه اما تهش دختر بمونه. بنظرت این گول زدن بهتره 
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یا راست و حسینی طرفت از ماجرا خبر داشته باشه. 

بینه چشم رو و رو میاالن تباشه  کسی که خواهانت

بنده ولی تو رو جون دخترت از گذشته و اشتباهاتت می

همون اول همه  چیز رو بگو نذار دل ببندی. بعدم توی 

بر سر با اون همه سماجت و اصرار کامران از کجا  خاک

دونستی برای یه گذشته که تو کوچکترین دخلی می

اما  هاورهت برنخشی. بهتوش نداشتی کنار گذاشته می

مرد جماعت رو نباید بهشون رو داد باید همیشه یه 

جوری رفتار کنی که دست نیافتنی باشی. هر وقت تو 

خودت رو به آسونی در اختیارش گذاشتی اونم با 

خودش خیال کرد چه خبره و اون مسئله باعث شد 

پست بزنه. به درک که رفت، به جهنم که نموند مگه 

زندگی کن. فقط این فتنش؟ بعد ر دنیا به آخر رسید

 لباس رو از تنت دربیار. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 زد. اش خنج میبغضی میان حنجره

 فعال برام سخته سولماز. _

 

 خندید با پیوست چشمکی به آن! 

دم روزی که دلم از این تیرگی دربیاد، روزی قول می_

که بتونم کسی رو دوست داشته باشم دربیارم چیزی 

 رو که خار چشم تو شده.

 

ن رفت و ساک او را برداشت. دخترش را ریحاسمت 

 بغل زد و ایستاد. 

 بدو دیر شد بریم._

 

 ساک را از دستش کشید و با غیظ سمت در رفت. 
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باره حواله بده به قیامت دیگه. اگه من توی نسناس یه_

رو میشناسم با این همه کار که ریختی رو سر خودت 

 بینه تا آدمیزاد. چشات فقط سبزی و جوجه می

 

های انباشته خندید اما به حال غمبه غرولندهایش می

هایش به همان گریست. چشمدر جانش، در دل می

کرد بهتر از دیدن ت میها یا سبزی عادمرغ و جوجه

نامرد جماعت بود. همان نامردی که در چشمانش زل 

 مروتیش را عق زد.غیرتی و بیزد و تمام بی

در ذهن بارها و بارها هنوز آن آهنگ ناموزون کالمش را 

کرد که یادش بماند که روزی کرد. تکرار میتکرار می

دیگر در جای دگر، باز به ریسمان سیاه و سفید چنگ 

 یندازد. ن

 مگه من آدامس داخل دهنتم که تفم کنی؟ _»
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 «زنیآره. شیرینیت رفته، دیگه دلو می_

 

 

تر در آغوش گرفت و اصال ریحان را محکم

هنش یادآورد شود که این بچه خواست در ذنمی

و کمال برای خودش بود و ی اوست. ریحان تمام نطفه

 بس. 

حاضر نبود او را با کسی سهیم شود حتی با پدر 

 نامردش.

 

 یک_و_هشتاد_پارت#
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ی توانست برود همین خانهای که میتنها مهمانی

گرفت از لفظ مهمان. کدام اش میدهسمن بود. خن

ین ماه با تمام مشکالتش بر سر مهمانی بود که چند

 میزبان آوار شود.

ها به انتظارش ایستاده بود و با سولماز پایین پله

 کشید. نگاهش برایش شاخ و شانه می

هات لذت ببری برام که از بودن کنار رفیقبه جا این_

 کنی؟ت رو لوچ میقیافه

کم انرژی مثبت رفیق باشن بهترن حداقل یه اینا_

ورجه ورجشون نه مثل بعضیا نچسب و گیرم از می

 سرد باشن.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

هایش بود. سولماز تنها واکنشش همان کش دادن لب

انتظار زیادی از یک آدم زمین خورده نداشت؟ شادمانی 

 کردن!؟

 

 

اندازه کار روی سرش کلید را در قفل چرخاند. امروز بی

د. همین که در از لوال کمی فاصله گرفت ریخته بو

 برانه ترکان به پاهایش ایست داد. صدای خندیدن دل

های خوشگلت برم.درد چشمات به قربون اون چشم_

 قدر تو شیرینی. دردت به قلبم. جونم. چه

 

های چه کسی را حواله به جان خودش درد چشم

قدر گذشت کدام فرد آنها که میداد؟ از چشممی
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بار درد و بالیش را به قلبش دوست داشتنی بود که این

 داخت. زود جواب گرفت با شنیدن صدای رُهام. انمی

هایش را از پا درآورد و با صدای سرفه و اسم کفش

ر چند فرمالیته بود بردن ترکان اعالم وجود کرد. ه

تر از برای رسم ادب و نزاکت وگرنه سپیده راحت

 راحت بود. 

ترکان با لبخندی دلرباتر بدتر از خندیدنش به استقبال 

ر گردنش حلقه کرد و عمیق روی آمد. دستش را دو

 اش را بوسید. سینه

 سالم عزیزم خسته نباشی. _

 

این  یکی نبود به این زن بفهماند هنوز به بودنش در

خانه عادت نکرده است و برای خواستنش هر لحظه 
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 شود. حاال چطور در محضر دخترعموی او دلدیوانه می

 کرد به اندکی صبر!تنگ را مجاب می

 دم گوشش نجوا کرد. ا بوسید و اش رگونه 

درد و بالی تو، توی فرق سر سپیده بار آخرت باشه _

 کنیا. برا خودت درد ردیف می

 

مردانه او رها کرد. سرش را  درون سینهاش را خنده

کمی فاصله داد،  چشمانش نیز از آن لبخند سهم 

 داشتند. 

تو که حسود نبودی کامران. آخه یه بچه دردش _

 کجاست؟  

هرچی، درد و بالی تو به جون من. دیگه نبینم از این _

 حرفا بزنی. 
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پرسی سمت کت را به دست ترکان داد و برای احوال

شان را خورده همسرش رفت. چای و میوه دخترعموی

بودند ولی قصد رفتن نداشتند. نگاهی به ساعت کرد 

وقتی دید حالت و رفتارش شبیه هر چیزی هست اال 

 و ایستاد. رفتن، بلند شد 

م خوام با اجازه خیلی خستهسپیده جان معذرت می_

 من بر... 

 

 دستی تکان داد و با لبخندی عجوالنه جوابش را داد. 

این چه حرفیه شما برو استراحت کن من و ترکانم _

 هامون گُل انداخته. تازه حرف
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جا داشت چشمانش را درشت کند از پررویی این زن 

کشید. طوری به و نه خجالت می دیدکه نه زمان را می

دانست ن نمیترکان نگاه کرد که سپیده نبیند. ترکا

ا خوابیدن کار کند. از یک طرف کامران عادت به تنهچه

شد تنها بگذارد. نداشت و از سوی دیگر سپیده را نمی

کمی بعد سپیده که به سرویس بهداشتی رفت رهام را 

پسرک از دست  هایبه بغل گرفت و به اتاق رفت. گونه

ترکان در امان نبودند. در را به آرامی باز کرد و وارد 

 شد. 

ساعد دستش را روی چمشانش قرار داده بود. با 

در دستش را کمی برداشت و با دیدن ترکان  صدای

 خیز شد و روی آرنج دستش دراز کشید. نیم

ای بابا حاالم که اومدی یه سرجهازی با خودت _

 آوردی؟ 
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اخت و انگشت اشاره دست شت سرش اندنگاهی به پ

 راستش را روی لب گذاشت. 

 شنوه زشته. هیس کامران! سپیده می_

رسه و نشنیده تازه میخب بشنوه. بابا این عقلش ن_

 عروس و دامادی گفتن. 

 

کرد و با داخل اتاق آمد،  رهام نیز نگاهی به اطراف می

ان خورد. ترکآورد تکان میصداهایی که از خود درمی

 خندید.

سیرمونی نداری تو. سه ماهه عروسی کردیم کجات _

 خوره. دیگه به تازه دومادها می
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روی تخت نشست و رهام را نیز وسط خودشان قرار 

چنین وجبی که اینکرد به این بچه نیمداد. حسادت می

 ترکانش را به وجد آورده بود. 

تو رو خدا نگاش کن چقدر جیگره. وای هروقت _

 ره برای داشتنش.میش دلم ضعف بینممی

 پوفی کشید و کامل دراز شد. 

ونگ یه بچه رو داشته بذار یه سال بگذره بعد ونگ_

خدا راه ذره اون دلتم برا من ضعف بره بهباشیم. یه

 ره. دوری نمی

 

رهام را روی زمین گذاشت و با همان صدای خندان 

 سمت کامران رفت و سرش را بوسید. 

کنی؟ این بچه حسادت میراستکی به نگو که راست _

 اگه دلم برای تو ضعف نرفته بود که االن بغلت نبودم. 
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زیر چشمی نگاهش کرد و دستانش را برای در آغوش 

 گرفتنش باز کرد. 

 ثابت کن و بیا بغلم. _

گیری اصال به رو خودت تو هم که از هر حرفی بل می_

 نیاری اون بیرون سپیده بنده خدا نشسته.

 

 هم پیوند داد و پشت کرد. بههایش را رواب

 برو به مهمونت برس وقتی رفت بیا. _

 

نهایت لوس شده بود ترجیح داد این مرد که امروز بی

 را تنها بگذارد. 

 تره کامران.باشه اما زندگی با بچه شیرین_
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 دو_و_هشتاد_پارت#

ی چندانی دانست نقطه ضعف همسرش را که عالقهمی

. باید این بدقلقی او را به بچه ندارد برخالف خودش به

 سپرد.زمان می

رهام را در آغوش گرفت، باز قربانش رفت. کامران 

شنید و متنفر بود از موجودی که بخواهد میان او و می

 ترکان فاصله ایجاد کند.

 

های سبزی افتاد، نصف زمین مانده نگاهش به دسته

ن برایش ها را زیر آالچیقی که ایوب و الشبود. دسته

درست کرده بودند؛ برد. دست آغشته به خاک و گل و 

و بلند بیرون داد. الی را به پیشانی خود کشید و یک ه

 سرش را به آسمان بلند کرد و چشمانش را ریز کرد. 
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 خیلی بامرامی. _

 

ها را روی سکوی سیمانی گذاشت. پیشنهاد سبزی

 شد ازالشن بود که از نظرش دو کاربرد داشت هم می

آن به عنوان استراحتگاهی برای دراز کشیدن استفاده 

جا های سبزی را برای فروش آنکرد و هم دسته

بگذارد. الحق که ممنونش بود با این نظر به جا و 

 درست! 

 

شان نکرده بود که چندین هنوز درست و حسابی جاگیر

ای کنار ماشین توقف کردند. خوبی این زمین اجاره

اش چهار ساعت اوج معطلیجاده همین بود شاید 

ها دیگر چیزی شد که جز خرد و ریزهای سبزیمی

 نمانده باشد. 
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کرد. آخرین مشتری را که رد کرد کمرش کمی درد می

ا صدای ها را جمع کند که بجارو را برداشت تا آشغال

کشیدن الستیک ماشینی کمر صاف کرد. با دیدن 

آغوشش سولماز خندان تا خواست لب باز کند در حجم 

چنان فرو رفت. جارو در دستش بالتکلیف مانده بود هم

 که زبانش نیز یارای حرکتش نبود. 

 باالخره خدا خواست و شد. _

 

شان را یادآوری های اخیر بینتمام ذهنش، تمام حرف

دانست این شدنی که سولماز از آن دم ا باز نمیکرد ام

 زند چیست؟ می

 کمی او را از تنش فاصله داد. 

 واضح و شمرده برای من خسته بگو چی شده؟_
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 ی درنا را بوسید. گونه

مامانش راضی شد بدون شرط و شروط بیان _

 خواستگاری.

 

این دیگر نیاز به توضیح و تفسیر نداشت. دومان 

ته بود بعد از چهارسال، بعد از یک دوره باالخره توانس

سه ماهه فکر کردن مهرانه مادرش به مراد دلش 

کی که در چشمانش تأللو داشت اشک شوق برسد. اش

 بود و الغیر!

بار او بود که با تمام خوشحالی که در تنش نمود این

 پیدا کرده بود سولماز را بغل گرفت. 

مشتی پیش خدایا شکرت! یه مژدگونی به قول خودت _

 من داری بهترین خبری بود که منتظر شنیدنش بودم.
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لرزید دل او را  های سولماز که در میان آغوشششانه

قطرات ریز جان بیشتری برای باریدن نیز لرزاند و آن 

 گرفتند.

 

هایش از آغوش او بیرون آمد و دستی به زیر پلک

 کشید و خندید. 

کنه فکر میچه خبره خودت رو جمع کن. یکی ببینه _

 م و تو کف خواستگار موندم. ترشیده

 

که  به حال دومان به اخالق بهاری او خندید. خوش

 شد. چنین گنجی نصیبش می

 تو کف دومان که بودی االن که فقط خودمونیم. _
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هر دو پرصدا خندیدند و درنا پایان داد به 

 هایشان. خنده

 آن؟ حاال کی می_

 

ترسم باز رأی مهرانه برگرده. با فردا شب. گفت می_

 که چندباری دیدمشون اما استرس دارم درنا. این

 

زودتر کنار ا کمی مرتب کند و خم شد تا آالچیق ر

 اش برود. جگرگوشه

 استرس چی. خواستگاره دیگه مثل بقیه خواستگارات. _

گم نکنه خواب باشه و یهو یکی دونم اما مینمی_

 کنه.  بیدارم
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دستش از حرکت ایستاد و نگاه دوخت به سولمازی که 

 واقعا استرس در حرکاتش بارز بود. 

پسریه که تا حاال ندیده  خیال سولماز نه دومانبی_

باشیش نه اولین برخوردت با مامانشه. مطمئن باش با 

جاست وگرنه تموم شرایط تو کنار اومده که راهی این

 کرد.فت میمثل تموم این چهارسال مخال

 

ای ایستاد و به فکر فرو رفت. حرفی نزد. در گوشه

هم نریزد تا تمام استرسش ترجیح داد خلوتش را به

 ند.فروکش ک

کنه شکست اوه چه خبرته؟ پاشو! کسی بببینه فکر می_

 عشقی خوردی. 
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کرد نگاه پرحرصش را دوست داشت. خودخوری که می

 گرفتند. چشمانش حالت خاصی می

 آری؟ نو درمیادا م_

 

هایش را سمت بیرون پس از کمی خیرگی نگاه، قدم

 هدایت کرد.

که اون هات تموم شد بیا بریم اگه کارت و خوشمزگی_

 شه. ت االن گشنهبچه

 

که خیال ریحان شود اما اینای بیمحال بود لحظه

 شد.تنگش میداد بیشتر دلسولماز هشدار می
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به یُمن وجودش که  از صدقه سری همین پیکان بود و

 برکت گرفته بود روزی ناچیزش! 

همین که توانسته بود این زمین را اجاره کند کلی 

ن که تهیه سبزی رستوران الشن چناخوشحال بود. هم

 صادق!  را خودش به عهده داشت. مردی با وقار و

 

هایی که در مورد شان جز همان حرفچیزی از گذشته

گونه که دانستند. همانبیماری فروغ گفته بودند نمی

خوردند برای بیوه ماندنش در این سن ها تأسف میآن

 ای کوچک. و سال با بچه

ایی را با خود د اما ننگ این رسوکاش شوهرش مرده بو

 کرد.حمل نمی
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آرم ت رو میزنم دک و پوزهباز نری تو هپروت که می_

پایین. االن فقط حرف بزن تا من فکرهای عجق وجق 

 نزنه.  به سرم

 

های درنا از به خیال خودش زیر لب آرام گفت اما گوش

 نصیب نماندند. شنیدنش بی

 کی بشه فردا شب._

 

قضا شود از ترس پریدن سولماز نیاز ندید لبخندش را 

 صورتش را سمت پنجره گرداند. 

 قابل تصور نبود این مقدار استرس افتاده در جان او.

 

 سه_و_هشتاد_پارت#
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 اش پیچید.صدای زنگ گوشی ساده

های اولیه. مرگت چیه وقتی کلهم رفتی قاتی انسان_

 گیری؟خطت رو عوض کردی گوشیت رو دستت نمی

 

رد گوشی زبان بسته را تا به نطق غرای دا کصبی

 سولماز گوش فرا دهد. 

سخنرانیت تموم شد؟ حاال اجازه هست ببینم اختر _

 گه؟ چی می

 

زمان با آن، نگاهش نیز چرخید فرمان را چرخاند هم

 های او.روی عنبیه
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 اختر دیگه کیه؟ _

 

قدر زیاد پوکر فیس نگاهش کرد یعنی عمق آن خبر آن

 غزش را تخلیه کرده بود. بود که م

قلی. بازم بگم یا یادت شناسی؟ زن مشاختر رو نمی_

 اومد؟

 

و کند و به جاده اش را از اآهانی با پررویی گفت و توجه

 داد.

گرفت و مشترک مورد نظر در پی میشماره اختر را پی

 در دسترس نبود. 
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ای از ذهنش درگیر تماس اختر شده بود. حاال گوشه

هم در چند وقت اخیر با او بار آنجز یکاختری که 

 تماس نگرفته بود. 

ها رو تحویل رستوران رو رد نکنیا. باید سبزی خوردنی_

 بدم. 

 

ییر موضع داد از سکوتی که دچارش بود به لبخندی تغ

 عامدانه و پر معنا. 

 اِ بریم پیش الشن جیگر! _

 اصال خجالت نکشیا!؟ _

 

 د. ابروهایش را به وصال هم فرستا
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خوای انکار کنی پسر فروغ الدوله در چه موردی؟ می_

 جیگره. 

 

 اش جمع شد. اش داد و لب و چانهچینی به بینی

 حیف... صد حیف که چش عقابی نیست. _

 

 نیشخندی زد و در کمال ناباوری نامش را صدا زد. 

 سولماز؟! جدی که نگفتی؟ _

سنتم بخوام باهات شوخی کنم. خب من وا مگه هم_

 پسندم. ینکی نمیع

 

 سری به تأسف برایش تکان داد. 
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کنی که من و جدی رو با هم قاتی میقدر شوخی اون_

 مونم واقعا االن تو کدوم حالتی؟گاهی می

 

 زد به سختی عوض کرد. دنده را که گیر می

ببین دیروز منو نشناختی، امروزم سرگردونی امیدوارم _

 ایمان بیاری.عقل ناقصت رشد کنه تو آینده به من 

 

ای ای مانده بود، صالح دیدبه جتا رستوران چند دقیقه

 کل کردن با سولماز حاضر جواب اندکی بیاساید. کل

پلک چپش با حس نوازش دستی پرید. سولماز بود که 

 کرد. نرم و با آرامش پشت دستش را لمس می

 بیدار شو جناب آچار فرانسه منتظرته. _
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ا مغزش گیج بود و علتش ر فهمید.هایش را نمیحرف

 دانست. نمی

 رانسه دیگه کیه؟ مگه خوابیده بودم؟ آچار ف_

 

 تنش را عقب کشید و با دو دست فرمان را گرفت. 

تر از دهنت خوای بگی بیدار بودی؟ الف گندهمی_

زد از زنی. دیگه زبونم داشت به اسم درنا کهیر میمی

 بس صدات زدم.

 

جا شد. روسری عقب درنا کمی روی صندلی جابه

را جلوتر آورد و دستی به صورتش کشید.  اشرفته

شد خواب بوده آن هم در آن دقایق اندک باورش نمی

 چنان عمیق. 
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 تکیه به در ماشین داد و نگاهش به رستوران افتاد. 

 االن آچار فرانسه کیه؟ با الشنی؟ _

 

شدند. از ند نمیجا بچشمانش نوسان گرفتند و یک

 به رستوران. درنای گیج، از درنای گیج جاده به 

ده ببین دخترجون کسی که چندین کار رو انجام می_

جا منظور رو گرفتی؟ گن آچار فرانسه، تا اینبهش می

گیره بعد پنچری اما لقبش! گرفتگی ظرفشویی رو می

گن شه. خب به این میماشینم راست کار خودش می

 انسه که یه پارچه آقاست.یه آچار فر
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کشید. هرچند مغزش از پرچانگی سولماز سوت می

اندکی خواب به چشمانش مسلط شده بود اما ذهنش 

روزرسانی نشده بود و در عالم گیجی به سر هنوز به

کرد. بدون برد. شاید هم خستگی در تنش بیداد میمی

هیچ حرف دیگری از ماشین پیاده شد. پالستیک 

انه آورده بود اک شده را که سولماز از خهای پسبزی

مت رستوران رفت. پشت میزش نبود آن برداشت و س

 آقای جنتلمن. 

 

هایی بلند جلوتر آمد. دستمالی که با آن کریم با قدم

 کرد را در جیب لباسش گذاشت. میزها را تمیز می

خیلی خوش اومدین خانم واحد. الشن خان خیلی _

 یش اومد مجبوری رفتن. منتظرتون بودن یه کاری پ
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 رویی گشاده اما با وقار جوابش را داد.  اب

سالم آقا کریم. از طرف من عذرخواهی کنین. کارم _

 طول کشید. 

 

جا خارج شد. ها را دستش سپرد و از آنپالستیک

کرمی درون وجودش به ولوله افتاده بود کمی سربه سر 

در آهنگ  او بگذارد. کنار پیکان ایستاد و اوی غرق شده

 ت راستش را روی سقف ماشینرا نگاه کرد. دس

 گذاشت و کمی خم شد. 

دی خودمون کم غم از دست رفتیا! اینا چیه گوش می_

و مصیبت داریم زدی تو کار غمگین. یه بزن و برقصی 

خواد تو رو باالخره دومان مغزش رو خر خورد و می

 بگیره.
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ی تکیه داد. تفاوتی نثارش کرد و راحت به صندلنگاه بی

 ت و زیر لب حرف زد. چشمانش را بس

قدر این بچه صورتش دیروز یه بچه آورده بودن. این_

قشنگ بود دلت نمیومد بهش دست بزنی. هنوز 

 های مامانش تو گوشمه.ضجه

 

ترین قسمت زندگی امتحان ی یک مادر! سختضجه

توانست پدر و مادر با اوالد است. آن زن را ندیده می

های ام آدم. جگرگوشه آدم حکمش با تمدرک کند

کرد. بادش با حرف سولماز خالی شد و اطراف فرق می

 خواست او را اذیت کند. دیگر نمی

تو با علم به این چیزها انتخاب کردی. باید عادت _

خوری از پا جوری که تو هربار غصه میکنی. این

 آی.درمی
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 نبودش الشن جیگر؟!_

 

 داد که سولماز نبود. نمیاگر به آنی تغییر جهت 

 بیا سوار شو بریم. _

 

 ماشین را دور زد و سوار شد.

 

 چهار_و_هشتاد_پارت#

 

علیرغم تمام اصرارهای سمن و سولماز راضی نشد در 

مراسم خواستگاریش شرکت کند. مشغول جمع کردن 

ها بود که با صدای گوشی به خانه رفت. مرغتخم
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اختر دیروز با او تماس گرفته باره به یادش آمد که یک

آب حیاط و دیگر خبری نشده بود. زیر شیر  بود

هایش را تند شست و به همان تندی با لباسش دست

ی ایوان برداشت و با خشک کرد. گوشی را از روی لبه

 دیدن نام دومان لبخند زد.

 سالم شادوماد!_

 

هایش رد شد اش که از مرز گوشصدای خنده

کند که سرش کمی به عقب رفته توانست تصور می

  است.

سالم به تو. یه چیزایی شنیدم. جرأت داری تأیید کن _

 تا من بدونم و تو. 
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تر اجازه نداد حرف بزند منتها لبخندش هر لحظه وسیع

 تر! شد و قند در دلش آبمی

اش برایشان زیاد کسانی را داشت که جای خالی

 مشخص بود. 

آد گه درنا نمیاز بس می ببین سولماز مخ منو خورده_

لمازم ندارم مگه آد بِله. کاری به کار سورنا نمیاله، د

شه تو شبی که ما چندین ساله انتظارش رو می

کشیدیم تو نباشی. اصال شدنی نیست درنا پس مثل یه 

ری خونه ایوب خان تا شی و میخواهر خوب آماده می

 لماز.جایی نه سوما هم بیایم. تو از طرف دوماد اون

 

ند اما به تلفظ حرفی هایش از هم فاصله گرفتلب

اش خفه شد دند. آوای کلمه دومان در حنجرهنرسی
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وقتی که دومان تلفن را بدون هیچ حرفی قطع کرده 

 بود. 

ای با لبش را به دندان گرفت و کمی فکر کرد. شانه

کرد رفت و ضبط میخوشحالی باال انداخت. حتما می

 اش.حافظه این شب عزیز را در

 

د. شوری در ب آهنگی را زمزمه کربه خانه رفت و زیر ل

 میان جسمش پیچیده بود از این اتفاق میمون و مبارک. 

 

بهترین لباسی را که برای ریحان خریده بود تنش کرد. 

بغلش زد و بیرون رفت. باید سر راه سری به اختر هم 

 زد.می
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  رو شد.در خانه را که بست با فرخنده روبه

 ن؟ها خوبسالم فرخنده خانم. بچه_

 

فرخنده تلخندی زد و با دست لباسش را دورتر از 

 داشت. به حرکاتش مشکوک شد. بدنش نگه می

 چیزی شده فرخنده خانم؟_

 

 حال بود و نزار. بی

چی بگم! دیروز این بچه هوس آبگوشت کرد اومدم _

حبوبات و گوشت رو ریختم تو زودپز تموم که شد 

نم چی شد دوگذاشتم بادش تا آخر خالی بشه اما نمی

ام با بخارش سوخت. همین که درش رو باز کردم سینه

چشمت روز بد نبینه دختر جهنم جلو چشام اومد. امونم 
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د نبود، کسی خونه نبود. جا بن رو برید. دستم به هیچ

گوشیم خاموش شده بود و بلد نبودم با تلفن خونه 

شماره کسی رو بگیرم. فقط با بدبختی خودم رو 

دونم چرا گفتم به تو یا اصال نمی رسوندم به اختر.

سولماز زنگ بزنه. سولماز در دسترس نبود و تو هم 

 جواب ندادی. 

 

ه در هم های فرخنده هر لحظاش با شنیدن حرفچهره

رفت. تصورش هم سخت بود. لبش را به دندان فرو می

 گرفت. 

وای خیلی ناراحت شدم ببخشید تو رو خدا. چرا _

 نبودین؟ مواظب نبودین؟ چرا بلد

 

 ای زد.کوتاه لبخند خجوالنه
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ها انداختن اگه نباشه سواد ندارم. اونم رو گوشیم بچه_

 چیزی بلد نیستم. 

 

 رد. کزده نگاهش میمات و بهت

حیدر اومد و خدا خیری بده به اختر که زنگ زد مش_

 بردنم درمونگاه. 

 

ای از ذهنش نقل سوخته شدن سینه فرخنده به گوشه

تنها روی یک قسمت متمرکز شد آن هم  مکان کرد و

 ن استپ کرده بود. روی سواد نداشتن این ز

 فرخنده جان شما چرا سواد ندارین؟_

 

 نشان داد.  با دست مسیر خانه ایوب را
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سمن، با بچه سرپا خوای بری خونه ماهدونم که میمی_

 گم. شی. بریم تو راه برات میاذیت می

 

 م شد. مخالفتی نکرد و با او همقد

اون زمان رسم نبود دختر درس بخونه. حداقلش تو _

ده از این رسما نبود. البته چند نفر داشتیم که االن برا 

ی خدا بیامرزه رفتگان خودشون کسی شدن. اما من یک

همه رو، کمک دست مادرم بودم. مرحوم مادرم سر 

قد رو های قد و نیمزمین بود و دنبال گله، منم بچه

قت خاروندن سرم رو هم نداشتم چه بزرگ کردم. و

 برسه به درس و مشق. 
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چنان که فکری به ای زیر پایش گیر کرد همسنگریزه

چنان که  کرد.مغزش چسبیده بود و رهایش نمی

 اذن او باز شد. زبانش بی

کنم در حد اگه دوست داشته باشین من سعی می_

 خوندن و نوشتن یادتون بدم. 

 

یزی نبود که از دیدش چلچراغ چشمان فرخنده چ

 نهان بماند.پ

 

 پنج_و_هشتاد_پارت#

 

های کوچک و بزرگ در بدو ورود، چشمانش به قابلمه

خواستند امشب نفر میها افتاد. مگر چند روی اجاق
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رسید مهمان کاشانه گرم ایوب شوند؟ بعید به نظر می

مهرانه دعوت شام را قبول کرده باشد. دخترکش حاال 

شد. کمی او را در تر حس میینکه خواب بود سنگ

جا کرد. چشم چرخاند. سمن و آغوشش جابه

ای از حیاط مشغول هایش، هر کدام در گوشهبچه

ا از خواهرهای سولماز را در حال کاری بودند. دو ت

 شستن میوه، کنار حوض دید.

خواهرزاده سمن که در را برایش باز کرده بود،  

 کنان از کنارش رد شد. لیلی

 جا درنا دخترم. این یاب_

 

انگار در ضمیر ناخودآگاهش منتظر همین تعارف کوچک 

ها فاقد ی آنشان رفت. خانهسمن بود که به سمت

یک آشپزخانه جمع و جور و مرتب کنار  ایوان بود.
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سمن این آشپزخانه ساختمان داشت. به درخواست ماه

ساخته شده بود تا هرگونه موادغذایی سرخ کردنی و 

ها برای رسم ار بیرون طبخ شود. نرسیده به آنبود

ادب، سالم بلند باالیی داد. سپیده خواهر سولماز جلوتر 

 ستانش را باز کرد. هایی از هم گشوده، دآمد و با لب

سالم درنا! خوش اومدی. بده به من دختر نازمون رو _

 تا ببرمش تو.

 

را ناز نکرد و از خدا خواسته، سخاوتمندانه خندید و او 

 به آغوشش سپرد.

 شه. ممنون. وقتی خوابه خیلی سنگین می_

 الل شی بحق علی، یه ماشاال از دهنت بیرون نیاد. _
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تر چرخید. لبخندش عریض ی پا به عقبروی پاشنه

 شد با دیدن سولماز!

 ابرویی باال انداخت. 

زنم. چشمم برا هر کسی شور من که چشمش نمی_

 عروس قشنگم.  باشه برا دختر خودم که نیست

 

چشمی که در حدقه چرخاند را به همراه لب گزیدنش 

برد او را در این موقعیت قرار داده دید. داشت لذت می

 سمن باز سرجای خودش برگشت. اهاست که با حرف م

نه مادر. اتفاقا باید بدونی چشم پدر و مادر برای _

ال »یا « ماشاال»ی خودش شوره. بذار همیشه یا بچه

 سر زبونت باشه.« ال قوة اال باللّه حول و
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توانست لبخند را به هیچ وجه از خوشحال بود. نمی

کردن و  هایش حذف کند، اما قدرت پهنروی لب

وسعت دادن به آن را داشت. دستش را روی چشمش 

 گذاشت. 

دونستم. خوب شد گفتین. از اینا چشم ننه سمن. نمی_

هم دارین سر و  گذشته، مبارکه. باالخره این آخری رو

 دین.سامون می

 

گونه که صافی را ن برنج را آبکش کرد. همانماه سم

هایش را در قابلمه بریزد، داد که برنجخوب تکان می

 جوابش را داد. 

تای آخری دردسر و زبونِ دراز  این خودش قد سه_

داشت. دستش بند دست یکی بشه که مسئولیتش از 
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نم سرم رو راحت روی تووقت میدوش ما دربیاد، اون

 زمین بذارم. 

 

های شد با این نگرانیر بود و نگران! چند ماهی میماد

مادرانه آشنا شده بود. اما شرایط و موقعیت فرق 

ای افسوس کرد؛ وگرنه مادر همان مادر است. لحظهمی

توانست داشته باشد اما از او خورد برای مادری که می

 دریغ شده بود. 

 ر و عاقله.ه هست سر به زیسولماز هرچی ک_

 

دست سمن کند شد و بعد ثابت ماند. سرش را کمی 

 باال گرفت و در چشمان او دوخت. 

هیچ آدمی بدون اشتباه نیست. اونی عاقله که _

 اشتباهش رو بپذیره و به جبران دربیاد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

عقلی و داد تا یادش نیاید چقدر بیدلگرمی می

اهل ترحم نبود. سری انجام داده است؟ اما سمن سبک

وشش، طوری که کسی جز خودش نشنود، آرام کنار گ

 کن را روی قابلمه گذاشت. حرف آخرش را زد و دم

بزرگترین اشتباهت که قبول کردی رو نگه داشتی که _

جلو چشمت بمونه، که بدونی هر کاری تاوانی داره. من 

خواستی خودت رو از خیلی کنم با حفظ اون میفکر می

کنم خیلی وم کنی. برخالف بقیه فکر میچیزها محر

های ی حرف و حدیثزنیت به خرج دادی که با همه

 بعدش مسئولیتش رو به عهده گرفتی. 

 

 هایش نگاه کرد. تکانی خورد و به بچه

 بدویید دست بجنبونین. االناست که مهمونا بیان._
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ی حیاط نشست و مغزش با یک روی تخت گوشه

چندین ماه قبل، همان حرف سمن فلش بک زد به 

رفت تا تلخ و عذاب آور. با خیالش کلنجار می روزهای

سفر به گذشته را رها کند. روزهایی که حتی با یادآوری 

 کرد. هایش نیز درد میآن، تمام استخوان

 

 

ی مبل کمی صدای محکم در، سرش را از روی لبه

تکان داد. با دیدن سولماز، باز سرش را سر جای قبلی 

 گذاشت. خود 

کوبونن. جوری نمیرم این چته وحشی در طویله_

 کاشفی بیاد باال خودت باید جوابشو بدی.
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خش هیچ حرفی از جانبش نشنید جز صدای خش

لباسش. مانند اجل معلق که باالی سرش با دستان 

ایستاد، شستش خبردار شد باز  چفت شده روی سینه

ش هایش نیز مانند تنخبری در راه است. گوش

اش وری شنیدن از حوصلهخواستند. دری استراحت می

 خارج بود.

پیچم. تو رو جون عزیزت از درد دارم به خودم می_

 های مزخ... دیگه جونی برای شنیدن حرف

 

بر خودش لعنت فرستاد که چرا دایره واژگانش را 

ی مزخرف، حرف گسترش نداده که به جای گفتن کلمه

ی او را با  آتش گرگرفتهبهتری را جایگزین کند. حاال

 کرد؟جود درد در تنش، چگونه باید خاموش میو
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 شش_و_هشتاد_پارت#

 

گی مزخرف. از های من میکنی به حرفتو غلط می_

خر رفته، کارت شده سرکار، خونه. خونه، وقتی اون کره

ها یه جا وایمیسی و به سرکار. تو خونه هم مثل مجسمه

ی شماتم خدا رو شکر چشمهکنی. چدر و دیوار نگاه می

 کشون به راهه و خشکی ندارن.اش

هایش تمام تکان که خورد، امیدوار شد دیگر حرف

شود. اما شده و باز مانند روزهای قبل، راهی اتاق می

اش زیاد دوام نداشت وقتی با دست به امیدواری

 پاهایش کوبید. 

پاشو خودت رو جمع کن. یه نوبت با بدبختی از دکتر _

ت مال چیه؟ اگه من تم بریم ببینیم این شکم دردگرف
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ذارم برای اون سولمازم، امروز آخرین روزیه که می

 لیاقت پدرسگ عزا بگیری. بی

 

 دو طرف موهایش را محکم کشید و نالید. 

تو رو خدا ولم کن. بذار با درد خودم بمیرم. فکر کنم _

رم داروخانه یکی دو هام عفونت پیدا کردن. میروده

 گیرم. رق مترونیدازول میو

 

 ای تکان داد. ابروهایش را با حالت مسخره

خدا منو بکشه که دکتر بیخ گوش خودمه، بعد من _

 هلک دنبالش بودم. هلک

 

 داشت. ای از تندی برصدایش رگه
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درنا پاشو. یه ساعته دیگه نوبتته. خوبه یه بار غلطی _

 ها بخور. کردم گفتم از این وامونده

 

صرار و انکارها به پیروزی سولماز رسید. تمام انتیجه 

به حرف دکتر پوزخند زد وقتی که گفته بود باید 

 سونوگرافی انجام دهد با آزمایش بتا.

  

ها را نصف و حرفی محض بود و انگاری دکتر دیوانه

بار عادت ماهانه نشده بود؟ بعد شنید. مگر یکنیمه می

ی عمرش هاز چهار ماه از اولین و آخرین رابط

تشخیص حاملگی چیز مزخرفی نبود؟ حاال چگونه برای 

ی دانست. اگر پافشارنوشت را خدا میاو آزمایش می

داد. دنیا با تمام کدام را انجام نمیسولماز نبود هیچ

های دکتر سونوگرافی، از عتش جایی میان حرفسر
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حرکت ایستاد. همان جایی که دکتر یک جنین 

کرد. لی برایش توصیف میچهارماهه را با خوشحا

اش مثبت اعالم شد. همان جایی که آزمایش بارداری

ان داشت چیزی که پرچم سکوت تا خانه باال رفت. ایم

مهمان  مغز هر دو نفرشان روی آن تمرکز کرده؛ همین

 ناخوانده است.

کنار اپن آشپزخانه با ناباوری روی زمین نشست. به 

های ساعتی قبل های خیره شد. تحلیل تمام شنیدنقطه

 سنگین بود و از ادراک مغزش خارج! 

های جانش را با پرتاب رشک برد به سولمازی که تنش

کرد. نگاه بُرد به هایش به اطراف خالی میکردن لباس

تش، جایی میان انگشت دست چپِ عاری انگشتان دس

 از حلقه!
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جوی وفکرش رفت به جایی میان کمد و در جست 

ی دومش خالی از هر خط و فحهای که صشناسنامه

 رنگی بود.

های مکرر سولماز روی روانش خط راه رفتن

دارش را لمس های نبضانداخت. با دست شقیقهمی

 کرد. 

ن تو بمیری از اون کور خونده مردک عیاش هوسباز. ای_

ت ها نیست. با همکاری خود خرت، زد بیچارهتو بمیری

 کرد هیچ غلطی نکردیم. اما حاال... 

 

ای را که رو به او گرفته بود اذیتش انگشت اشاره

 هایش.کرد. دور بود اما خار چشممی

باید بیاد تخمی رو که پس انداخته قبول کنه. باید بیاد _

ده به عهده بگیره. شهر هرت مسئولیت کاری رو که کر
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که نیست بزنه با یه شناسنامه سفید بدبختت کنه و یه 

 حاجی مکه. بچه تو شیکمت بکاره و حاجی

سولماز چه دل خوشی داشت تا کجا داشت پیش 

رفت. وقتی او اندر خم همان عکس سیاه و سفید می

 روی برگه بود. 

 مانتو را که چنگ زد اعصابش متشنج شد از حرکات او

 و چشم فرو بست. 

راست اومدیم خونه. باید پاشو! اصال اشتباه کردیم یه_

ل کارش، سکه یه رفتیم دم خونه ننه باباش یا محمی

تونه هر کردیم. پاشو درنا! باید بفهمه نمیپولش می

 نده.  کاری کنه و تاوون پس

 

آم. کم به اون فکت استراحت بده. من هیچ جا نمییه_

 گم. تو هم لطفا هیچی نگو. یچی نمیشرفم هبه اون بی
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شه راست راست راه چی چی رو هیچی نگم. مگه می_

 رده. بره و ندونه چه غلطی ک

 

ها و غرولندهای صدای بلندش،  ماحصل تمام دانسته

زد تا او را از این سولمازی بود که به در و دیوار می

 مخمصه رها کند. 

ی خوام هیچی بشنوم. بذار ببینم چه گهدیگه نمی_

 تونی تحملم کنی برو.خورم. نمیمی
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اش، از آن روزهای کذایی و با فشار دستی به روی شانه

 رفت.  فاصله گسخت 

 شه روزی بیاد تو نری تو هپروت؟ یعنی می_

 

اش برایش خوشحال بود که امشب به آرزوی چند ساله

رسد اما آن حس سیاه و کریه حسادت را هر کاری می

توانست. قبل از باز کردن دهانش کرد خفه کند، نمیمی

و جوابی به او، در زده شد و رنگ سولماز به سرخی 

 گرایید.

رش، به روی همه باز بود. قبول نکرده بود پدی نهدر خا

اش این مسیر را برای یک مراسم دومان با خانواده

قدر اصرار به خرج داده بود که دعوت کوتاه بیایند. آن

گفت شان را پذیرفته بودند. هرچند که حسش میشام

قبول این دعوت از جانب دومان و پدرش بوده وگرنه با 
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اشت؛ پذیرشش سخت هرانه دشناخت نسبی که از م

 بود.

 

 هفت_و_هشتاد_پارت#

 

 

 قرار. صدای قلبش ناموزون بود و ریتمش بی

ی حیاط رفت. به درخواست سمن به آشپزخانه گوشه

پرده نازک آبی رنگ را کمی کنار زد و مهمانانشان را از 

 نظر گذراند. 

تمامش چشم شده بود برای نگریستن به دومان و 

پدر دومان آگاه بود و نیازی به مادرش. از اخالق 

مهرانه با مادرش ایجاد  ای کهدید. فاصلهریزبینی نمی
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وست نداشت. دوست داشت چشم به روی کرد را د

ها شان ببندد و جلوتر برود و آندومان و حس دو طرفه

را از خانه به بیرون پرت کند. اما از آن احساس هم که 

 نگرفته بود.حرمتی به مهمان را یاد گذشت، بیمی

 پرده را رها کرد و دستانش را در هم گره زد.

وی سینی قرار ها را مرتب رچای را دم کرد و استکان

داد. خواهرهایش با صورتی گلگون، هر کدام پس از 

های رد دیگری وارد آشپزخانه شدند. محور تمام حرف

اش بود. شان راجع به دومان و خانوادهو بدل شده بین

ی مهرانه اما از اخالق بلند و چهارشانهسپیده از قد 

های تر سهیال از لباسطرفکرد. آنگندش تعریف می

زد. استرس داشت. اصال شان حرف میقیمت گران

دست و پا شود. قدر بیکرد چنین روزی اینفکر نمی

 ی نجاتش شد، درنا بود. تنها کسی که فرشته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 گه پس چی شد چای؟سولماز! ننه سمن می_

 

معنایی جز مسخره کردن داشت یا به او  ندشلبخ

داد؟ در این شرایط سعی کرد همه چیز را امیدواری می

 ی مهرانه را. ثبت تلقی کند. حتی آن فاصلهم

 خندی؟ شه بگی به چی میزهر هالهل! می_

 

اش را بار کمی پرصدا خندهنگاه درنا به همه افتاد و این

 آزاد کرد. 

اسم به خندیدن من؟ خوبه مر االن چرا فقط بند کردی_

 شادیه خب باید بخندیم دیگه.
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برداشت. اما قبل از توجه به نیش باز او سینی را بی

که قدم از قدم بردارد، دستی به شالش کشید و این

 نگاهی به پیراهن تنش کرد.

 خوبم؟ صورتم؟ لباسم؟ برم؟ _

 

های او قرار نگیرد. درنا سکوت کرد که مورد آماج تیکه

 سکوتش نیز ایراد داشت که باز به چیزی گیر داد.  اما

م تا کام چرا اللی؟ به وقتش که باید حرف بزنی ال_

 شه. زبونت وا نمی

هایش را به سولمازی که مضطرب با خنده ادا کرد گفته

 بود. 

کار کنم تا همون کار رو انجام االن تو بگو من چه_

 بدم؟ 
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عی از کنار او دوباره سینی را برداشت و با اخم تصن

 گذشت. 

تون کردم رو دونم تالفی اون همه که مسخرهمی_

ب نداره خدا بزرگه اما برای تو آرین. عیدارین درمی

 دارم درنا خانم. 

 

همه را از دم تیغ گذراند و خارج شد. خروجی که با 

 زمان شد. صدای خنده خواهرهایش هم

 ی وارد شد. اللّهبا بسم

 سالم! _
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نداد. بلکه صاف ایستاد و همه  ه زمین وامنگاهش را ب

 را نگاه کرد. جمع مهمان به احترامش برخاستند.

 ها. دای ایوب پایان داد به ایستادن از سر احترام آنص

بفرمایید شما. درنا بابا بیا جلوتر. چای سرد که مزه _

 ده. نمی

 

جلوتر رفت و اول از همه به پدرش، مردی که چهره 

ت به دومان نبود، تعارف کرد. حسی شباهدلنشینش بی

 پر از آرامش از رفتارش گرفت. 

 بفرمایید خدمت شما! _

 

ر عجب بود آن همه استرسی که بیرون از این اتاق د

 داشت و لرزش دستانش حاال کجا رفته بودند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

استکان را برداشت اما نگاه پر مهرش را از نگاهش 

ار داشت. نفر بعدی مهرانه بود و کمی دچبرنمی

دستپاچگی شد. با همان متانت قبل تعارف زد، مهرانه 

 ز دست او گرفت. بود که با تردید چای را با کالمی ا

 دستت درد نکنه. من با شما حرف دارم. _

 

اش دیگر متوجه اطرافش نبود. اصال نتوانست در مخیله

تصویر دومان را به همراه برادر و خواهرش ثبت و 

ش، حول همان حرف ضبط کند. تنها تمام تمرکز

دانست در مورد چه مهرانه بود. هرچند که ندانسته می

ای به و باشد. نگاهش لحظهچیزی قرار است پاسخگ

دومان افتاد که همان بستن چشمان، ختم تمام 

های کشنده جانش شد. اطمینان داده بود استرس

 دیگر؟ 
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 سنت جدیدی را مهرانه رقم زد.  

ن با سولماز جان حرف جای دومان مبا اجازتون به_

گمون نکنم دیگه حرفی واسه زدن داشته باشن. بزنم. 

 شکنی کنم.سنتامشب من 

 

دقایقی بعد حرف مهرانه به کرسی نشست. ترجیح 

داده بود روی تخت زیر درخت بیدمشک، با او سر 

 بحث را باز کند. 

 گیر. دلهره داشت در کنار این زن سخت

 شینی سولماز جان!؟نمی_
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د که او را به دختری قبول ندارد وگرنه دخترم م بومعلو

ی آن جانی مش به عالوهتر از ناتر و روانخیلی ساده

 شد.که تنگ آن چسباند، ادا می

ی دست چپش دامن لباسش را چنگ زد و با خنده

 کوتاهی نشست. 

 چشم... چشم. در خدمتم._

 

نه مقدمه چید، نه تعریفی از خصوصیات و رفتارش 

 د سر اصل مطلب رفت. کرد. زو

 من هنوزم با این وصلت مخالفم._

 

 ی محض نبود؟ بیان کردن این جمله نامرد
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دونم عشق گم دوست داشتن یا چه میمن هنوزم می_

کنم به به تنهایی کافی نیست. دومان رو درک نمی

خاطر این همه سماجت و اصرار. اما این عشق تا کی 

روی خیلی از چیزها ور باشه و دومان پا تونه شعلهمی

 بذاره؟ فکر کردی؟

 

سال بود معلوم بود که فکرهایش را کرده بود. چهار 

داد سیصد و شصت کرد. اگر این زن اجازه میفکر می

کرد و جوابش را در و پنج روز سال را ضربدر چهار  می

 کوبید.صورتش می

 

 االن چه انتظاری از من دارین مهرانه خانم؟_

 

 هفت_و_دهشتا_پارت_ادامه#
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رفت. دار بزرگ در دستش ور میبا تک انگشتر نگین

 ی خبیثانه توصیف کرد. لبخندش را در ذهن خیل

 آفرین دختر خوب. به فهمیده بودنت شک نداشتم. _

 

کرد. شد یک پوزخند صدادار تقدیمش میکاش می

فهمیده بود، بعد به جای تعریف و تمجید داشت تحقیر 

 شد؟می

و پشیمونش مان رو راضی کنی خوام خودت دومی_

 کنی. 

یعنی این همه راه اومدین که فقط این درخواست رو _

 داشته باشین؟ 
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 نگاهی به اطراف کرد و نفس عمیقی کشید. 

 خاطر دومان.مجبور شدم به_

 

 کالم شود. توانست بنشیند با او همدیگر نمی

های کنارهایستاد. پر از حرص، پر از خشم! دستی به 

 ید. لبش کش

 کردم شغل من به کسی ضرر بزنه. فکر نمی_

 زنه. زنه. به آبرو و اعتبار ما میمی_

 

 ناباور لب زد:

 زنه؟ ای به آبرو و اعتبار شما میشغل من چه لطمه_
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های خوب دقایق ی تلخ جایگزین تمام حسیک خنده

ی پرمدعا را قبلش شد. باید این زن افسار گسیخته

 نشاند. جایش میسر 

خواد ریخته بشه، جوری میبه نظر من، آبرویی که این_

ها هم آدمن، دل کنین غسالبذار بریزه. چرا درک نمی

شن. این حرف شما خیلی درد داشت. دارن، عاشق می

 چون من غسالم حق زندگی ندارم؟

 

 هشت_و_هشتاد_پارت#

 

هایش را زد، اما هنوز قلبش سنگین بود. شنیدن حرف

فرسا که تمام د داشت. دردی جانها، دربعضی حرف

ها را از حرص زیاد کرد. کلمهکالبدش را تسخیر می
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فراموش کرده بود که صدایی آشنا، اما پر تحکم جان 

 اش!داد به ناامیدی

مامان؟! ما با هم حرف زدیم. فکر کنم چهار ساله _

کنیم. به گمونم سه ماه فرصت بیشتری داریم بحث می

ان؛ نه تو دل بشی مامکه یهبرای تصمیم گیری دادم 

 احترامی کنی. ی خودشون بخوای بهش بیخونه

 

نگاهش چرخ خورد روی قامت مردی که قرار بود مرد 

اش شود. دست راستش را در جیب شلوارش خانه

گذاشته بود و انگشت شستش بیرون مانده بود. با 

هایش را فشرد و بعد از برداشتن دست چپ، پلک

 ن شد. ستش، نگاهش شرمگید

خوام باهاش زندگی کنم، هیچ مشکلی با کاری من می_

ره اما اگه ده ندارم. االن که داوطلبانه میکه انجام می
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رفت؛ بازم برام عقایدش محترم بود. دائمی هم می

ی راهمون باشه. پس لطفا بذار دعای خیرت بدرقه

دادم زمان زیادی رو به خاطر احترام به شما از دست 

 رزوهام ببندم.خوام چشم روی آیاما دیگه نم

 

های دومان چیزی جز اتمام حجت نبود؟ آیا معنی حرف

زد از این رفت و غنج میته دلش باید مالش می

ریخت طرفداری، از این حس امنیتی که به جانش می

که من هستم و همین که قبولت دارم بس است؛ اما 

در  گر تیری بودند کههای دیهای مهرانه و مهرانهحرف

رفتند و جای زخمش را کسی نمک قلبش فرو می

 پاشید. می
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ی مهرانه سعی کرد دلجویی کند از پسرش، اما آن گره

افتاده میان ابروانش را باید به چیزی دیگری قلمداد 

 کرد. می

چیزی نگفتم. تنها خواستم سولمازم بدونه مخالفم _

 و... 

تظر کوتاه نبود وقتی چهارساله منمامان! نیاز به گفتنت _

م. قبال هم به سولماز گفتی. حتی سولماز اومدنت هستی

هم از من بخواد پا پس بکشم. به جون خودش قسم 

قدر کنم. من دوسش دارم. اوننشینی نمیعقب

ها را بدون دوسش دارم که االنم صالح دیدم این حرف

اون نزنم. حاالم که قدم سر چشم من گذاشتی و 

 کن.خوشبختی برای ما تموم مدی، کار رو با آرزوی او

 

 مهرانه ایستاد. با نخوت و غرور پوزخندی زد. 
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خوشحالی تو خوشحالی منه. اما از من انتظار نداشته _

باش که عروست رو بغل کنم یا ببوسم. ازم انتظار 

 ت. نداشته باش که بیام خونه

 

و رفته ی آن در قلبش فرخنجر بود یا چاقو که تا دسته

ده بود. به آمد. راه نفسش تنگ شیبود و بیرون نم

احترام این مرد که تمام عیار پشتش ایستاده بود؛ 

حرفی نزد. مهرانه که قدم برداشت و رفت، دومان چند 

اش قدم جلوتر آمد. با ناراحتی عمیقی که در چهره

هویدا بود سعی کرد قلب ناآرام دخترک دوست 

و اما سولماز زودتر از ااش را تسلی دهد؛ داشتنی

 دن! قدم شد در حرف زپیش

 ی سکوت. دستش را باال برد به منزله
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کنم چیزی نگو. من از تو ناراحت نیستم خواهش می_

دومان، تازه ازت ممنونم هستم که پشتم بودی اما بذار 

 کم با خودم خلوت کنم. یه

پشت کرد که برود، که بغضش را بشکند، تا مانند ابر 

اما در جانش رهایی یابد.  بلکه از غمباد افتاده ببارد

شنید صدایی را که تنها صدا نبود، ضمانت اجرایی تمام 

 هایش بود. حرف

دومان باشه و تو خلوت کنی!؟ المذهب لنگ یه _

محرمیتم وگرنه این سینه جای گریه کردن و غر 

 هاته. شرمنده که ترک برداشت اون قلب پاکت.زدن

 

ر او که شیرینی های مادیز بود از حرفقدر پر و سررآن

پراحساسش، هیچ حسی را در جانش کلمات 

 انگیخت. برنمی
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گرفت یا هایی که دلش میپشت ساختمان رفت. وقت

رفت و روی تک جا میرنجاند، به آنکسی او را می

 بارید.اش را مینشست و ناراحتیجا میی آنکنده

ها چرا انسانچشمانش را به آسمان پرستاره دوخت. 

برند بدون می رحمانه بر تن کسی یورشگاهی بی

های ناجوانمردانه له که بدانند وجودش را زیر حرفاین

 هایش. کنند. جوی باریکی راه گرفت از چشممی

دانست چه مدت است در آن حال مانده است که با نمی

صدای پایی سرش را از دیوار کند و نگاه کرد به 

هم قابل ایش حتی در آن تاریکی هدرنایی که اخم

 دیدن بود. 

خواستگاری من که نیومدن. معلومه کجایی؟ ماه سمن _

داد چکه. اگه دومان ندا نمیکارد بزنی خون ازش نمی

 دونستم کجایی. من خاک بر سرم نمی
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 دوباره سرش را تکان داد و چشم فرو بست. 

 آم.راه بشه میکم حالم روبهبرو درنا. یه_

 

کنارش بایستد بلکه که را کج کرد نه این راهش

 بلش قد علم کرد. مقا

جور پریشون کرده و دومان رو چی گفته که تو رو این_

مرغ سرکنده؟ ناسالمتی امشب، شب خواستگاریتونه 

 اونم بعد از چهار سال.

 

تلخند زد دخترک همیشه پرنشاط و خوشحالی که 

 کرد. ها را جدی تلقی نمیی حرفهمه
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هاش از روم رد حرفخواست بگه؟ با چی می دیگه_

کنه و و رو به دومان های من نگاه میدرنا! تو چشمشد 

 گه ازم نخواه عروست رو ببوسم. با کمال وقاحت می

 

داد چنین تکان میها را کدامین گسل اینها و چانهلب

 آمدند از لرزش. که بند نمی

ت ت که آب از دست عروسازم نخواه بیام خونه_

ین رفتار موم فکرم شده االنم همبخورم. من به درک، ت

 میرم درنا. خدا میسمنم نکنه. بهرو با ماه

 

های سولماز فشارش باال کرد با شنیدن حرفحس می

 رفته و تا افتادنش مرزی نیست.
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 نه_و_هشتاد_پارت#

 

دید انگار دنیا به انتها سولماز را که غمگین می

 رسید. جلوتر رفت و او را در آغوش کشید. می

 شه. به جهنم! دریا که با دهن سگ نجس نمی_

باید افتخار کنه به دختری مثل تو. تو هر کسی نیستی 

کسی سولماز. تو یه ستاره درخشانی که دست هیچ

که عاشقته.  برای تصاحبت بهت نرسیده، حتی اون ماه

تو همون کسی هستی که با وجود تحصیالت عالیه 

من جرأت  قدم شدی که من و امثالبرای کاری پیش

 انجام دادنشو نداریم. 

 

 اش را شکافت. اش، سینههق گریههق
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گریه نکن سولماز، دنیا برای من قد یه ارزن کوچیک _

شده، دیگه تو که ناراحت و غمگین باشی یا گریه کنی، 

گیره. اصال خود این مهرانه خر بمیره یکی م مینفس

 باید تن لششو بشوره دیگه. 

 

نهفته در  فهمید حجم غمما میداد ااش میدلداری

 دلش را!

سمن بگو پاشو خودت رو جمع کن. بیا برو به ننه_

 زنیکه چه زری زده.

 

به آنی با دستانش، دست راست درنا را گرفت. هنوز 

 تراویدند از اشک. چشمانش می
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خوام سمن بفهمن. نمیخوام آقام و ماهنه... نه... نمی_

فروشم. به قول تو یه چهارسال انتظار رو به دو حرف ب

 که دومان پشتمه برام کافیه. چیزی بلغور کرد اما همین

 

 . اش را خواهرانه بوسیدپیشانی

سمن باشه قربونت برم. هرچی تو بگی. اما االن ننه_

 گه وسط خواستگاری کجا ول کرده رفته؟نمی

 

 ایستاد و با دست لباسش را تکاند. 

 زنم. خودم باهاش حرف می_
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سمن، تیزتر از آن بود که رفتند. اما ماه ل خانهبه داخ

پی به احواالت دخترش و یا ساکت ماندن مهمانانش 

 ان بودند و احترامشان واجب.نبرد. مهم

کرد و مانند پروانه ها پذیرایی میبا خوشرویی از آن 

خواست اگر حتی این پیوند چرخید. نمیدورشان می

ها داری آنی بدی از مهمانگرفت خاطرهشکل نمی

شد داشته باشند. اگر هم که وصلت انجام می

خواست طعنه و کنایه برای دخترش بخرد. دلش نمی

های با های مهرانه و یا خوردنست از نخوردنشکمی

 هم به اجبار پدر دومان.  اکراه او آن

دلش با این ازدواج نبود. مادرشوهری که در همین 

بست وای به جلسه خواستگاری شمشیر را از رو می

حال بقیه روزگار دخترش. اما چشمان چراغان 

 خیال آن شود.سولمازش، چیزی نبود که بی
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ین مار خوش خط و خال دخترش را نیش دانست امی

زده که مانند لحظات اول به راه نیست. ولی اختیار 

چنان که کرد همسرنوشتش را به خودش واگذار می

ن آنانست نه ایوب همیشه تأکید داشت آینده از آ

 خودشان.

 

 

تنها صدای برخورد قاشق و چنگال فضا را پر کرده بود. 

برد. کرد و لذت میمیاش را میل غذای مورد عالقه

ی لبش را پاک کرد. چشمانش، فروغ با دستمال، گوشه

کاوید و برای زدن حرفش دودل حرکات پسرش را می

ا به کرد و همه چیز ربود. اما تا به کی باید سکوت می

داد؟ اگر به الشن بود، تا آخرین روز دنیا گذر زمان می

اگر سنش به فکر ازدواج و تشکیل خانواده نبود. حاال 
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کمی کمتر بود باز جای امیدواری داشت تا اویی که 

نزدیک به سی و هفت سال سن داشت. دلش عروس 

 خواست.و نوه می

زیری همیشگی خود مشغول بود پسرش با همان سربه

 زد. ن او نیز به هر سویی گریز میو ذه

 خوای بگی فروغ الزمان؟! چی می_

 

کشید اما با میکه مچش را گرفته بود خجالت از این

 لبخندی، خجول بودنش را پنهان کرد. 

خواد چیزی رو آدم به پسرش نگاه کنه جرمه یا می_

 بگه؟ 
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ی میان دهانش را به سرش را بلند کرد و خندید. لقمه

 رستاد و خیلی آرام جواب داد. کناری ف

حقیقتا مورد اولی که خیر، اال همون حرف آخر. اگه _

شده که من باید بدونم دیگه  اتفاقی افتاده یا چیزی

 دست دست کردنت چیه مامان. بگو. 

 

کرد، یک اتفاق که هنوز نیفتاده بود اگر که موافقت می

 خورد.رویداد دلنشین رقم می

 ز را کنار زد. های فرضی روی میآشغال

 وقتش نشده دیگه یه سامونی به زندگیت بدی؟ _

 

ید از نگاه خندانش، رو به خاموشی گرایید. دست کش

 غذای محبوبش و به صندلی تکیه داد.
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 ام. سامونه؟ من راضیمگه زندگیم بی_

 

دانست مغلوب آن است کوتاه فروغ از بحثی که باز می

شاید جایی کرد هایش را میآمد. تمام تالشنمی

پسرکش، از آن برهه از زندگی بِبُرد و کوتاه بیاید. دل 

ای شادمانی، ی برای زیستن، برابدهد به زندگی تازه

 برای دوباره متولد شدن! 

دستی به زیر چشمش کشید و مردمک چشمانش را از 

 نگاه پسرش برنداشت. 

که بی سر و همسری یعنی سامون گرفتی؟ دلت این_

خوای خواد؟ تا کی مید، یه بچه نمیخوایه همدم نمی

 تش کنه که زندگ... عذاب بدی خودت رو. خدا لعن

ی که اون باال نشسته داره مامان لعنت نکن. اون_

 بینه. از خدا خواستم قضاوت کنه. می
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 فروغ کالفه شد. دو دستش را عمود کرد و زیر چانه زد. 

 شه چون اون دخترهعزیز من! دورت بگردم. بنا نمی_

شم شارالتان از آب دراومد بقیه هم مثل اون باشن. چ

باز کنی کنارمون دختر پاک و نجیب و با اصل و نسب 

 خته. کافیه مامان تو لب تر کنی. ری

 

الشن از این بحث بیهوده به تنگ آمد. صندلی را عقب 

 فرستاد. 

 رم فیلم ببینم. خیلی خوشمزه بود ممنون. می_

 

وا  بار هم در برابرشاید اینای کشید اما نبپوف کالفه

داد. میز را با همان ریخت و پاش بودنش، رها کرد. می
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تلویزیون را که روی میز گذاشته بود، برداشت و کنترل 

 آن را خاموش کرد.

 

 نود_پارت#

 

نفسش را پرصدا بیرون داد. حتی نای اعتراض 

نداشت. گویا مادرش امشب کمر همت بسته بود به 

بار چه به زن و زندگی؟ او را چه به یک اش. او رانابودی

ود دیگر مردن؟ مگر فروغش آن روزها را از یاد برده ب

که جان داده بود برای فراموشی! فراموشی که نه، 

کمرنگ شده بودند و محو اما هنوز گاهی روی مغزش 

رفتند. شاید هم صدای شکستن غرورش را از راه می

 یاد برده بود. 
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دن تو. شدم از تر و خشک کر الشن! من دیگه خسته_

خواد پسرم خونواده تشکیل بده. دوست منم دلم می

م ایم. خیلی غصهعرضهکنه من مادر بی ندارم یکی فکر

 بینم تنهایی، یار نداری. گیره وقتی میمی

 

کرد درشتی هایش روی هم افتادند و تالش میپلک

 نکند.

االن مشکل شما غذا درست کردن برای منه؟ نکن _

رونم. گذمادر من، نکن. من که ظهر رو تو رستوران می

هام رو عدم لباسآم خونه. از این به بشبا هم گاهی می

شویی، خوب شد؟ برای تنهایی منم غصه دم خشکمی

قدر کار سرم ریخته که دست چپ و نخور لطفا! اون

دم. مادر من! زندگی که راستم رو تشخیص نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

فر، چشم بسته خاطر حرف دو نشوخی نیست به

 انتخاب کنم.

 

اش نشست. از تمام دنیا برایش روی دردانهروبه

 عزیزتر بود. 

خب! چون انگیزه نداری خودت رو غرق کردی تو کار. _

زندگی که همش کارکردن نیست پسرم. تو احتیاج به 

 مونس داری. مگه من گفتم چشم بسته؟

 

خواست نه ی مونس، نه مونس میپوزخند زد به واژه

ی عاطفی احساسش نیس. وقتی قرار به بریدن رشتها

 .بود
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همان سرعت دو دستش را تند به صورتش کشید و به 

 میان موهایش برد. 

آخ فروغ... آخ مامان! تو دیگه چرا این حرف رو _

زنی؟ مونس؟ یادت رفته آیدا رو؟ اونم مگه قرار نبود می

مونسم بشه؟ مگه قرار نبود همسفر زندگیم شه؟ تهش 

ی شد؟ شیش ماه تموم میون دادگاه و پاسگاه چ

حیرون بودیم و سرگردون. یادت رفته من اولیش 

ودم، دومیشم نبودم. من سومیش بودم فروغ سومی!  نب

هنوز که هنوزه یادم میفته با چه حماقتی برای داشتنش 

کشه. اونم با اصل و قدم شدم مخم سوت میپیش

قدر اون نسب بود دیگه؟ پاک و نجیب بود دیگه!؟

اشون اصیل بود که با دخترشون معامله خونوده

 کردند. می
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د. دور تا دور هال را قدم زد و از عصبانیت زیاد ایستا

ای ترسید از حال بد او و یادآوری آن فروغ لحظه

 روزهای منحوس! 

اش نهیب زد بگذار حرف باز عقلش به احساس مادرانه

 بزند تا آرام شود و عقده فرو بریزد. 

مروتا. دختره رو دو سه ماه عقد قدرم تمیز بودن بیچه_

بامبول درست کردن بعد یه یه االغی مثل من می

تر شد برای گرفتن مهریه و طالق. از اونا شارالنمی

اون کارمند اداره ثبت احوال بود که هر بار به حکم 

 دوشیزه بودنش... 

 

 د. جا که رسید باز دست به دامن یک پوزخند شبه این
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شد. آخ فروغ اش مث روز اول میدوشیزه؟! شناسنامه_

دند، تو نگو پنهونی فهمم چرا عمو و داییش نبوحاال می

 کنن.دارن این کارا رو می

 

فروغ سمت آشپزخانه رفت و یک لیوان آب یخ برایش 

 آورد. 

بیا بخور دورت بگردم. حق با توئه، اما دیگه بنا _

ن همه آدم شه دست از زندگی بکشی. اینمی

خورده دور و برمون دیدیم دیگه زندگی شکست

ب کن. این سولماز دختر بار خودت انتخانکردن؟ این

 ایوب یا بهاره دخترعموتم دخترهای خوبین. 
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یگر اش، راه را به روی هر حرفی بست. دنگاه برزخی

دید، مبادا که بر عزیز دلش ماندن را صالح نمی

 احترامی کند.بی

 

های مادرش که به حرفاز کشید و روی تخت در

شدند، فکر های مغزش تکرار میناخواسته در الیه الیه

کرد. با حرف فروغ، سولماز در خیالش تصویرسازی 

شد. دخترکی زبان دراز و جسور اما متین. پشت بندش 

رفت. دختری آرام و سربه زیر که به هیچ بهاره جا گ

مادرش. اش گرفت از معرفی گفت. خندهکسی نه نمی

 دو نفر را با تضاد فراوان متذکر شده بود. 

با دست پیشانی دردناکش را ماساژ داد. تالش کرد 

 ساماندهی کند افکار پریشانش را! 
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اش بود و زن گرفتن، بزرگترین اشتباه زندگی

ه آن را تکرار کند. آرامشش را با هیچ خواست دوبارنمی

 زد.چیزی طاق نمی

 

های پس ذهنش نیز رفچشم فرو بست تا شاید ح

 کت شوند و دمی آرام شود. سا

 

 

دار. درجه حرارت بدنش پایین قرار بود و تببی

ها گذشته اسهال و استفراغ دخترکش، آمد. از ایننمی

نتظر بود گذشت و متمام رمقش را گرفته بود. هرچه می

شد ای نداشت. خوب که نمیحالش خوب شود؛ فایده

هایش را با عجله شد. لباسیهیچ، بدتر و بدتر نیز م

پوشید و با برداشتن یکی دو دست لباس و یک نصفه 
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کرد. از اول نیز ک بچه او را بغل زد. تعلل نباید میپوش

اشتباه کرده بود که به امید خوب شدنش مانده بود. او 

صندلی جلو گذاشت. خوب که از جاگیر شدنش  را روی

به محض  مطمئن شد، در را بست. ماشین را دور زد

که روی صندلی نشست و خواست استارت بزند این

اش را با وبید. دفترچهدستی به پیشانی خود محکم ک

عابر بانک جا گذاشته بود. نگاهی به ریحان انداخت و 

را آورد. خیالش ها با سرعت باالیی به خانه رفت و آن

که آسوده شد، نفس راحتی کشید. دستش سمت 

زدن، اما هر کاری کرد سوئیچ رفت برای استارت 

 روشن نشد. راحتی به او نیامده بود.

 

 یک_و_نود_پارت#
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 ای کشید. مشت محکمی روی آن زد و جیغ خفه

 «حاال وقت ناز کردن بود!؟_»

 

آن را دانست که بخواهد هیچی از تعمیر ماشین نمی

کشی، دخترکش یابی کند؛ ترجیح داد به جای وقتعیب

اشین عبوری به شهر ببرد. وقتی را با آژانس یا اولین م

کرد مغزش به مرحله به ساعت سه ظهر، فکر می

ی آژانس روستا را رسید. به سرعت شمارهن میترکید

که سولماز برایش ذخیره کرده بود، گرفت. باالخره آن 

ی همه"ی چندین بوق برداشت و با جملهاپراتور بعد از 

ا حذف کرد. این گزینه ر "اندها به سرویس رفتهماشین

درنگ ریحان را به آغوش کشید و با وسایلش به بی

بار دمای بچه را چند وقت یکورودی روستا رفت. هر
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ترسید از تشنج او. هراس داشت گرما کرد. میچک می

. این پا و آن پا نیز مزید بر اسهال و استفراغش شود

کرد و خبری از ماشین نبود. ریحان از گرمای زیاد می

نق زدن کرده بود. او را ه بود و شروع به نقتاب شدبی

کنار پایش روی داد که ماشینی میان آغوشش تکان می

 ترمز زد. 

 رین؟ برسونمتون.درنا خانم؟! جایی می_

 

ود. نگاهی به الشن و ماشینش انداخت. تعارف جایز نب

ی خدا بود که در این هنگام ظهر و نبود ماشین معجزه

لحنش مضطرب نباشد. اما  او رسیده بود. تالش کرد

شد مادر بود و با کودک مریضی محکم و استوار مگر می

 به میان آورد. سخن
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رم. درمونگاه... ریحان حالش خوب من... شهر می_

 نیست. 

 

 خنده از نگاهش پیاده شد و ناراحتی سواره. 

 رسونمتون. خب بیایین باال من می_

 

که کجا  که انتخاب کندمقاومت نکرد و قبل از این

در جلو را برایش از  بنشیند الشن کارش را آسان کرد و

که که نشست قبل از آنداخل باز کرد. به محض این

را های کولر تشکری به لب براند، الشن دریچه

 برایشان تنظیم کرد. 

 خوبه؟ خنکتون شد. _
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ممنونم. امروزم باعث زحمت شدم. کال دردسرام به _

 شما گره خورده ببخشید.

 

کرد علیرغم دن یک تبسم اکتفا کرد. سعی میز به

راند کمی از همیشه که ماشین را با سرعت می

 ها بکاهد.سرعتش برای راحتی آن

ک ماشین آشنا و از فرط خستگی بود یا پیدا شدن ی

هایش روی هم افتادند و تا رسیدن به راحت که پلک

 مقصد بیدار نشد. 

ه نرسونده درنا خانم! رسیدیم. امیدوارم اشتباه_

 ستان به شهر همین بود.ترین بیمارباشمتون. نزدیک

 

 سبوی نگاهش پر شد از قدردانی و خالی از خواب! 
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ر ماند تا با عجله دخترش را به اورژانس رساند و منتظ

اش کند. تشخیص دکتر به پزشک عمومی معاینه

بستری شدنش بود. مخالفتی نکرد وقتی که به عمرش 

ت نکرده بود. الشن را به کل از هیچ کودکی مراقب

فراموش کرده بود. صدایش را که شنید تازه یادش 

رسانده  ای او را به بیمارستانافتاد که یک ننه مرده

ک تا آن لحظه معطل مانده است و به دنبال جای پار

 بود.

 چی شد؟ دکتر چی گفت؟ _

 

شرمنده شد از این مرد که نه معلوم بود غریبه است و 

های پاچه بود و ترسان. با هول و وال گفتهنه آشنا! دست

 دکتر را منتقل کرد.
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گفت این چند روز خیلی از مراجعه کنندگان با این _

شه. شایع می عالئم بودند که عفونت فصلیه و متأسفانه

هاش شده و این حاالت تا چند یه ویروس وارد روده

 روز وجود دارن و بهتره تحت مراقبت باشه. 

 ه؟ یعنی بستری بش_

 بله. _

ی بستری دلهره به جانش انداخته بود. ترس، کلمه

 تمام تنش را به تصرف درآورده بود.

گه؟ اگه اتفاقی نکنه خیلی حالش بده دکتر به من نمی_

 میرم.ریحان بیفته من می برای

 

 که فکر کند حرف دلش را زد. بدون این
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ها طبیعین. بد به ها برای بچهاین تب و لرز و مریضی_

ی بستری رو بدین دلتون راه ندین. خب دفترچه و نامه

 دم. انجام می من

 

ها بود رنگ هیجان زده شده بود از این حمایت. مدت

زد به عقلش که داشت  حامی را به خود ندیده بود. تشر

رفت. یک تعارف ساده، این همه ذوق رو به خرفرتی می

 نداشت. 

 نه من خ... _

 

اش زمان باز و بستههم دست راستش را دراز کرد و

 کرد برای گرفتن مدارک. می

جام شمام که خستگی من و شما نداریم. من که این_

 از وجناتتون پیداست. پس تعارف نکنین دیگه. 
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اش را از هوای دلگیر پر و خالی کرد. شک داشت سینه

ای است در لباس آدم باشد اما ایمان داشت فرشته

 آدمیت!

را به دستش ایی که خواسته بود با اکراه تمام چیزه

 ریحانش را بستری کردند.سپرد. طولی نکشید که 

ریحان راحت خوابیده بود، حاال با وجود استیشن 

پرستاری میان سالن کودکان و حفاظ تخت، راحت 

توانست بیرون برود و از الشن قدردانی کند. می

 حسابی او را از کار و زندگی انداخته بود. 

ت داشت بمیرد اما باز ری بود که دوسالشن حامل خب 

 نشود.  پیگیر چنین کاری
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مسئول حسابداری گفت فعال علی الحساب با دفترچه _

شه اما در طول این چند روز باید مادرش بستری می

 ی خودش اقدام کنین.برای گرفتن دفترچه

 

آه از نهادش برآمد. این یک قلم از کجا سر درآورد. کم 

که خته شده بود. باز فکر اینروی سرش ری بدبختی

ویالن شود مو را بر تنش سیخ مانند گرفتن شناسنامه 

 کرد.می

 پوفی که کشید تازه موقعیت خود را درک کرد. 

کرد گیرن. حاال چه فرقی میقدر سخت میچه_

 نداختن.بارم با دفترچه من، کارمون رو راه میاین

 

 دو_و_نود_پارت#
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را به هایش پاشید و دندانر میها که مِهلبخند زد از آن

 کشید. رخ می

کنم که واقعا باال و پایین کردن طبقات ا درک میحقیقت_

قدر سخته. یه اداره یا از این اتاق به اون اتاق رفتن چه

خواد کاری انجام بدین از دخترتون مراقبت شما نمی

کنین، من کارهاش رو تا جایی که به شما نیاز نشه 

 آم دنبالتون.ر وقتم الزم بود میدم. هانجام می

 

قدر جربزه در خود سراغ به زبان آسان بود. اما آن

قدر نداشت که شناسنامه را در دستان او رها کند. آن

که یتیم شجاع نبود که بگوید دخترم پدر ندارد، نه این

باشد نه. پدر دارد اما مشروع نیست. جان کند تا در 

ه را بیان کرد. اگر هر میان روح و روانش نیز این کلم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

فرستاد کمش بود. برای تنها خود لعنت می ثانیه هم بر

کسی که دچارش شده بود، انگ نماندنش، برای بی

زادگی را به پیشانی دخترکش و زناکار بودن را به حرام

خواست گفتن این خودش چسبانده بود. دل شیر می

کرد حقیقت و زیر نگاه مردم دوام آوردن. حس می

 ین زیر پایش در حال خالی شدن است. زم

 خانم درنا! _

 

یا درنا خانم بود یا خانم درنا. به چه چیزی میان 

 کرد. ی زندگیش که فکر نمینامهمصیبت

ممنونم. امیدوارم همیشه سالمت باشین اما کاریه که _

 حتما خودم باید انجامش بدم. 
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نها هایش را با آهی از سینه دود کرد البته که تحسرت

 برای دقایقی ناچیز! 

ماند و ت همیشه همان افسوس باقی میوگرنه حسر

شد در جان. شاید روزگاری اتفاقی خوش نشین میته

بُرد تمام شست و میشد و مییمن رودی می

 های تلخ و گزنده را. رسوب

در همین هنگام تلفن الشن، زنگ خورد و او را از اصرار 

 فاصله گرفت.  دوباره باز داشت. با ببخشیدی

را دید و انگاری تازه در کالبدش، نیمکت میان سالن 

قدر حالش بد و خراب بود که روح دمیده شد. آن

قدر ممنون آن فرد پشت خط دید. چهاطرافش را نمی

بود که باعث شده بود الشن سماجت نکند. گویا 

شد ای داشت که یک جا بند نمیی کالفه کنندهمکالمه
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موهایش  بار نیز تارتارهرچند دقیقه یک رفت وو راه می

 زد.را چنگ می

 

 با نگاهی مملو از شرمساری برگشت. 

خوام کریم بود زنگ زد. گفت من واقعا عذر می_

نظر خوب هایی که مسئول تدارکات، خریده بهگوشت

آن. ازم خواست خودم برم رسیدگی کنم. حقیقتا نمی

اص جز شرمندگی که شما رو تو این موقعیت خ

 ارم بگم. خوام تنها بذارم، چیزی ندمی

 

های ها و دلهرهشد بر تمام استرسباید غالب می

جانش، باید صدایش را از همین تُن خستگی نیز آزاد 

داد شان بود اطمینان میکرد و به این مرد که نگرانمی

 خوب است. 
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تا همین جا هم خیلی به من و ریحان لطف داشتین. _

هتون چی بگم. امیدوارم خدا سالمتی، بدونم واقعا نمی

بده. شما بفرمایید به کارتون برسین. ریحان که تحت 

 مراقبته و نگرانی وجود نداره. 

 

ی آشنا، اما به اجبار او را پای رفتن نداشت همان غریبه

راهی کرد. وارد بخش شد و صدای گریه کودکان بر 

های دیگرش نیز افزوده شد. ریحانش چگونه نگرانی

 کرد.حت میمیان این همه آلودگی صوتی استرا

خواب بود دخترکش و چشمانش از دیدن این حال او 

 پر شدند.

روی صندلی کنار تختش نشست. دست کوچک اما 

تپلش را در میان دستانش گرفت و بینی خود را به آن 

 نزدیک کرد. عمیق بو کشید تن معصوم او را. 
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آرزوهایی از  هایش وزاللی اشک راه گرفت بر گونه

کاش ریحان مثل او »ور کردند. میان داالن دلش عب

شد او نشود. کاش دخترش پاک بماند و نجیب. می

 « طعم خوشبختی را به جای خودش و مادرش بچشد؟

 

دستش را بوسید و آرام سر جای خودش قرار داد. حاال 

هم دفترچه در این زمان یک دغدغه اصلی داشت، آن

آگاه ذهنش او را برای رفتن به برای ریحانش. ناخود

ش ماه قبل یاری کرد. همان روزهای ابتدایی به دنیا ش

ای که عالوه بر آمدن کودکش و گرفتن شناسنامه

 حقارت، پدرش را درآورد.
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ایوب روی پتوی کنار بخاری نشست. پای راستش را 

عمود کرد و پای چپش را افقی خواباند. انگشتان دست 

 نوی همان پای عمود شده بود، بازراستش را که روی زا

 کرد. ماه سمن، نیز کنار گهواره نشست. و بسته می

ی کارهایی رو که باید انجام بدیم رو پرسیدم. همه_

 شناسنامه خودت با گواهی والدت ریحان... 

 ریحان که گواهی تولد نداره. _

 

سمنی که این جمله را گفت، ایوب نگاهی به ماه

 انداخت. 

کنیم که یه استشهاد محلی جمع  یدم. بایداینم پرس_

 درنا تو خونه زایمان کرده بعد همونم ببریم ثبت احوال.
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 استشهاد؟ _

 ایوب به رویش خندید. خاطرش را آسوده کرد. 

خواد که تو کاری انجام بدی. آره. نگران نباش. نمی_

دیم چند تا از نویسیم و میهمین امروز یه نامه می

گالب برمش پیش ننه کنن. تهشم میها امضاء همسایه

مونه. فردام که مُهرش کنه. دیگه به امیدخدا کاری نمی

خون به امید خدا من و تو و سولمازم صبح خروس

 ریم برای گرفتن شناسنامه این نورسیده.می

 

ممنون ایوب بود انگار باری از روی دوشش برداشته 

 بود.

 ممنونم عمو!_
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 اتاق بیرون رفت. ایوب برای راحتی درنا از  

مادر. استراحت کن. زن زائو باید خوب  دراز بکش_

 استراحت کنه تا بتونه پاشه. 

 جوری معذبم ننه سمن.این_

 

 دو_و_نود_پارت_ادامه#

 

 

 ای زد. خندهتک

سزارین که نکردم تو رختخواب باشم. خود شما _

 زایمان کردین استراحت کردین؟ 

 

 غمگین لبانش از هم باز شدند. 
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شماها روزهای ما رو  ای بابا دخترجون. خدا نکنه_

کردیم تجربه کنین. ما بدبخت بودیم. زایمان که می

 شد یک روز پادشاهی کنیم.خیلی بهمون ارفاق می

شدیم به پخت و پز و بشور بعدش خودمون باید پا می

و بساب. زن زائو باید کنارش بود تا قوت بگیره. این 

بدن آدم بره و سرپا شه.  همه خون که الکی نیست از

ا اون دو تا دخترامم نذاشتم دست به سیاه و سفید بر

 بزنن، تو هم یکی از اونا.

 

 دست از زانویش گرفت و ایستاد. 

 برم که کارام مونده. دیگه هم نشنوم تعارف کنی. _

 

 ی سولماز باز شد. از اتاق که بیرون رفت، زبان بسته
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 نویسیم؟ جوری بحاال اسم اون لجن رو چه_

 

خریت بود اما مهرش از دلش  هنوز دوستش داشت.

 کامل بیرون نرفته بود. 

نظرت آقات چیزی رو ازمون پنهان نکرد. دونم. بهنمی_

 کنم یه چیز رو عمدا نگفت.حس می

 

ی سولماز و سری که در اثبات حرفش، تکان نگاه خیره

 داد مهر تأیید زد به حدس و گمانش. 

رام نکرد. شب تا شهاد نیز دلش را آی استحتی آن نامه

 صبح را با دلهره سپری کرد.
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ها کرد، آنتا ایوب جای پارکی برای ماشین پیدا می

 وارد ساختمان شدند. 

 نتظر ماند.مدارک را روی پیشخان گذاشت و م

خانم واحد! مدارکت ناقصه. پول رو واریز نکردین و از _

 تر شناسنامه پدرش کجاست؟همه مهم

 

سولماز انداخت. زبانش کند شد. چه  ی بهنگاه

ها در گفت پدر دارد اما نامی از آنگفت؟ چگونه میمی

گفت که آن مرد اش نیست. چگونه میشناسنامه

کس و کار بی دوستش داشت تا زمانی که پی به

بودنش نبرده بود. صدایش نوسان گرفت از خجالت و 

 سر به زیر انداخت.

 ه؟دونم پدرش کینیست. نمی_
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 دونین پدرش کیه؟نمی_

 

ی بار کارمند ادارهرمق از پاهایش رفت با نگاه نفرت

 ثبت. 

 کالمش سم خالص بود. زهر داشت.

دانست کجاست و کیست، دانست. مینه که نمی

شناختش مثل کف دست اما از یه جایی به بعد دیگر می

 رفیق نشد، نامرد شد و رفت.

 نه! _

 

 دن بود.زبر آن نگاه در حال ذوب ش

که برای یک دوست داشتن از خودش بدش آمد. از این

کرد آدم پوچ، برای از دست ندادن کسی که فکر می
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هایش را بگیرد؛ تن به است و جای تمام نداشته

ی باالتر از بد آمدن، مگر یش داد. اصال درجههاخواسته

تر همین بود. از خودش انزجار پیدا تنفر نبود؟ درست

 د.کرد و متنفر ش

 انگیز!سولماز نجاتش داد از آن نگاه نفرت

خواد بهش تجاوز بشه و حامله دونستیم میواال نمی_

 بشه که مشخصات بابای پدرسگ بچه رو برداریم. 

 خانم!  خجالتم خوب چیزیه_

 

آمد، خدا ها که وقتی به سراغش میعصبانی شد از آن

 را نیز بنده نبود. 

 بینی داری میمن خجالت بکشم یا تو مرتیکه. _
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شه از خجالت، باز ول کن نیستی. خب داره آب می

شناسه دیگه باید بگی گوریش رو نمیگفت بابای گوربه

 کار کنیم؟حاال چه

 

گری سولماز که مرد طهشاید غم چشمانش بود یا سلی

 ای مهر زد و روی پیشخان گذاشت. کوتاه آمد و برگه

ن که شناسنامه این برگه رو ببرید دادگاه تا نامه بد_

 صادر بشه. 

 

های رد و بدل شده نفهمید؛ وقتی دیگر هیچی از حرف

کرد این پروسه هم در دادگاه تکرار خواهد شد. فکر می

احوال امضاء نامه را برای ثبتبا همان مصیبت، دادگاه 

ای که در آن قید شده بود فامیلی درنا به کرد. نامه

و در قسمت نام  خانوادگی طفل انتخاب شودعنوان نام
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پدر، یک نام فرضی نوشته شود. اشک در چشمانش 

کرد چه وجه تشابهی در حلقه بست وقتی فکر می

 کودکش داشت.شناسنامه با 

 

 

کرد خود آورد. باید فراموش می صدای پرستار او را به

کرد زده در مغزش را و بازسازی میآن روزهای جنگ

ی برای آیندهذهنش را برای یک مادر سالم و پرنشاط 

 اش.بچه

 

 سه_و_نود_پارت#
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سوخت. اسید زیادی حتی اش به غلیان افتاد. میمعده

آمد. شربت معده نیز دردش را تا گلویش باال می

ا پاسی از شب از درد نخوابیده بود، داد. تکاهش نمی

فرسا از خواب بیدارش کرده حاال نیز همان درد طاقت

داد. شار میاش را فسینهبود. با دست قفسه

دانست چگونه با این اوضاع درب و داغانی که نمی

دچارش شده بود حاال پشت فرمان بنشیند. کاش 

رفتند. حال هیچ اجباری را نمی شد این سفرمی

می را نداشت. از حالت درازکش خارج شد و با مراس

جان کندن نشست. در همین حین ترکان از حمام 

اش اخمی در هم پریدهبیرون آمد. با دیدن رنگ و روی 

 کشید. 

 کامی؟ حالت خوبه؟ چیزی شده؟ _
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به مبل تکیه داد و سعی کردم لحنش را آرام بیان کند 

 تا او را حساس نکند. 

 رو جمع کردی؟ چیزی نیست. وسایلت_

 

اما ترکان کوتاه نیامد با شنیدن چند کلمه، وقتی درد را 

ان گونه که به سمت کامرخواند. هماناز صورتش می

 گرفت. رفت با دست نم موهایش را با حوله میمی

ت بازی تو گفتی و منم باور کردم. نکنه باز معده_

 درآورده؟ 

 

رد هر کداد وقتی حس مینقش بازی کردن جواب نمی

لحظه راه نفسش نیز بسته خواهد شد. تنها قدرت 

 جواب دادنش را در تکان دادن سرش ریخت.
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 بیمارستان.بذار لباس بپوشم تا بریم _

 

 ی مبل نشست.کمی خود را جلوتر کشید و لبه

شم. تو برو خورم االن خوب مینه...نه، یه قرص می_

 جمع کن تا بریم.

 

و شربت را از نظر اما نگاه ترکان روی میز نشست 

 گذراند. پوزخندی زد.

ده. سالمتی تو قدرم قرص و شربت بهت جواب میچه_

 تره تا یه مسافرت. واجب
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کرد ترکان از خیر این سفر بگذرد. سفری که ینم فکر

ها با خانواده خودش و دوستان بعد از مدت

 شان رقم خورده بود. خانوادگی

 اما... _

 

کاله حوله را پایین انداخت و دو دستش را الی 

 موهایش برد. 

کامران اما و اگر نداریم. وقت برای مسافرت خیلی _

 تره.واجبتو تی زیاده االن در حال حاضر سالم

 

توانست بگوید همین حرف، راه نفسش را به جرئت می

 باز کرد. 
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ترسید. قبال برای رو شدن با آن دختر سرتق میاز روبه

هم شاخ و شانه کشیده بودند. باز دوست نداشت پا 

ی دیشب را نیز روی دم او بگذارد. همان خواب نصفه

اش گیزندبه دیدن کابوس گذرانده بود. چرا رد او از 

گذشت اما جایی سال از نبودنش میشد؟ یکپاک نمی

 شد. اثری از او پیدا می

کنی برای من کافیه تو با بابات برو. همین که درکم می_

 آم. راه شد میمنم اگه حالم روبه

 

زند اما شرم له میدانست برای این مسافرت لهمی

 دارد که او را در این حال رها کند. 

شم ترکان. اگه این تر خوشحال میبیشری جومن این_

مسافرت بهم بخوره و تو نتونی بری بیشتر عصبی 

 زنم تا بیاد.شم. نگران منم نباش به تورج زنگ میمی
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 اش باز چند کلمه دیگر اضافه کرد. به انتهای جمله 

 البته اگه الزم بود. _

 

با هر جان کندنی که بود ترکان را راهی کرد و روی مبل 

چنان که د. سیگاری را روشن کرد. همکشیاز در

 نگاهش به سقف بود غرق در خاطرات شد. 

 

 قدری جنم نداشتی که نگهش داری. اون_

 

تر دانست همین که صدایش را به زیر آورده و آراممی

دهد، نه برای حفظ آبروی او بلکه برای ادامه می
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نشکستن قلب ترکان است. قدردانش بود که باز 

 اش نکوبید. طبل رسوایی بر او خاطربه

امیدوارم ترکان رو هم مثل اون درنای بدبخت ول _

دونم تو به خاطر منافع خودت دنبال نکنی. فقط من می

 ترکان افتادی وگرنه عشق و عاشقی کشکه. 

 

زد تا او را از عصبانیت خارج کند و تمام زورش را می

 حالیش کند که حق با اوست.

ای باید تهش ه هر رابطهمگ گی؟چرا چرت و پرت می_

 به یه محرمیت و ازدواج گره بخوره؟

 

حدش را نشان ی دخترک خشم بیفک منقبض شده

 داد. می
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قدر وقیح باشی کامران؟ کی بود تونی اینچطور می_

کرد تا یه نگاه چند ماه دنبال درنا موس موس می

خرجش کنه؟ کی بود دختر و پسر کالس رو عاصی 

ه درنا تحویلش بگیره؟ خودت رو کاینبرای کرده بود 

کشتی تا باهات دو کالم حرف بزنه اما تهش ولش 

ها نباید به ازدواج ختم بشه؟ ی رابطهکردی چون همه

 خدا تو خیلی رو داریبه

 

دیگر خودداری در مقابل این اسب سرکش جواب 

 کشید. داد و هربار به نحوی شیهه مینمی

دنبال کسی بود  ر کسیمگه هپیاده شو با هم بریم. _

 زنه. خواد. یه جا دلش رو میاونو تا ابد می
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از آب دهانش که کنار پایش پرت شد مشمئز شد و 

 اش دگرگون شد. چهره

تف بهت بیاد. تف! تو یه هوسبازی یه هوسباز. به _

که ترکان بیچاره رو عقد کنی جون بابام اگر قبل از این

بشه مطمئن محرم خواد فهمیدم با چه حیوونی میمی

 ذاشتم.باش نمی

 

همین که دید پشت کرد تا برود دیگر طاقتش طاق شد 

که همه او را مقصر بدانند. لب باز کرد تا آن بت را در 

 ذهنش خرد و خاکشیر کند. 

وقتی دنبالش راه افتاده بودم و به قول تو موس موس _

 ست. زادهدونستم یه حرومکردم نمیمی
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تاد، خوشحال شد که تیرش ت ایسز حرکپاهایش که ا

به سنگ نخورده است. چرا باید همه ندانسته او را 

دادند. برگشت اما با مورد شماتت و مؤاخذه قرار می

 ای توأم با گیجی!قیافه

 یعنی...یعنی چی؟_

 

 چهار_و_نود_پارت#

 

 

کشید؛ با شنیدن لکنت کالمی که بهتش را به رخ می

یاغی او را  ه ایناشت کدچار غرور شد. چه معنی د

 دانست.مسبب آن اتفاق می

 کس و کار!یه دختر پرورشگاهی بی_
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زد. کرد و هیچ حرفی نمیطور مبهوت نگاه میهمان

 پوزخندی به رویش پاشید.

 چیه تو هم جا خوردی؟ حاال حق داشتم یا نه؟_

 

پاهایش را تکان داد شاید توانسته بود هضمش کند و 

 حق را به او بدهد.

گی بود؟ چون پرورشگاهی بود بهش می شگاهیپرور_

کس و کار بود ولش کردی؟ آدم زاده؟ چون بیحروم

 نبود؟ احساس نداشت؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

اش خورد. دردی خفیف پیچید اما درد دستش به سینه

تر این بود که دختری به رویش دست بلند سنگین

 کرده بود.

 

 کثافت اون دوست داشت. اون بهت دل بست. _

 

معمول به روی دخترک  بیشتر از حد کمی صدایش را

ای فراموش بلند کرد و مکان و ترکان را برای لحظه

 کرد. 

د الکردار تو خودتم هنگ کردی شنیدی. چه انتظاری _

 از من داری. 

خاطر این بود چند سال من اگه تعجب کردم به_

ازش خبر نداشتم. یه دختر همکالسش بودم اما 
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کرد هیچ می دیدتش فکرسرخوش که هر کسی می

 لیاقت... غمی نداره. اما توی بی

 

اش را برایش تکان داد و خشم از میان انگشت اشاره

 زبانش زبانه کشید. 

آد بار من بار آخرت باشه هر چی از دهنت درمی_

 کنی. فهمیدی؟ می

 

نست دلش را نرم اشکی که از چشمانش لغزید هم نتوا

 کند. 

کسی من بیاون دوست داشت. بعد از اون همه _

 کار رو کردی؟ بوده چرا این دونم دل به تو بستهمی
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خواستم. یه کسی که من یه دختر با اصل و نسب می_

یه ایل پشتش باشه. نه کسی که همه جوره خودش رو 

 در اختیارم بذاره و ککشم نگزه.

 

ر اشک از چشمانش درز لبش را گاز گرفت تا بیشت

 نکند. 

ی! کارش خیلی بد بوده خیلی خودخواهی کامران خیل_

شرفی کامل رازش رو پیش من برمال الن تو با بیکه ا

زاده نیست. هر کردی، اما هر پرورشگاهی حروم

 اصل و نسب نیست. پرورشگاهی بی

 

 اش و حرفی که زد پایان داد به همه چیز! هق گریههق

ه باشنش. ممکنه گم شده باشه، ممکنه ممکنه دزدید_

باشن، ممکنه پدر و مادرش مردن از نداری ولش کرده 
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ش رو قبول نکردن. دیدی و کسی از فامیلش مسئولیت

اصل و نسب نیستن جناب کامران خان. خدا جای بی

حق نشسته ببین و منتظر باش کی و چطوری چوب این 

 کارت رو بخوری. 

 

 را تا نزد ول نکرد. دو قدم رفت اما تیر آخرش 

و ببره که شور اون دانشگاهی رمتأسفم! مرده_

تفکر توی آشغال و خروجیش بشه یکی با طرز 

زاده. اما اگه های مثل تو که به درنا بگی حرومآشغال

ای اونو به شانس باهاش یار بود و خونواده

شرف هر انگی رو گرفت دیگه یه بیفرزندخوندگی می

 چسبوند. بهش نمی
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 آمد و خلع سالحش کرده بود. فینش میصدای فین

ا ترکان چپ بشی، درست یه نسبت حالت ب وای به_

قدر نزدیکه که دوری باهاش داریم اما روابطمون اون

خوام گاهی ممکنه تو مهمونیا ببینمت اما دیگه نمی

 جایی که من هستم، تو هم باشی. 

 

 دستی به میان موهایش برد و با بهت نامش را صدا زد. 

 نور! آی_

 

 

جوالن  کشید و دو درد در بدنشسرش تیر می

قدر را نظر گذراند. مگر چه دادند. جا سیگاری را ازمی

ی خاک خورده سپری کرده به مرور کردن آن گذشته
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بود که سه نخ دود کرده بود؟ شاید اگر آن کابوس 

نور نبود به این حال و روز آی شب و حضورنیمه

 افتاد.نمی

اش شد. باید چیزی خیال سوختن معدهبلند شد و بی

خود را به  کرد تا برای ساعتی فکرهای سرکشپیدا می

سپرد. یکی دو کابینت را به دنبالش گشت فراموشی می

اما نبود که نبود. در کابینت بعدی را باز کرد. زبانش تا 

خواست بچرخد محبوبش را می به فحشی برای ترکان

یافت. شیشه را از همان جا باال کشید. یک جرعه خورد 

اش را سوزاند. سر هان تا معدهو تلخی آن از همان د

جای قبلی خود برگشت و یک بار دیگر کوتاه لب زد. 

پایین گذاشت. هنوز افکار  دراز کشید و شیشه را

د و های ذهنش در پرواز بودندهشتناکش بر فراز قله

داد باید خود را تا خرخره غرق کند تا به این نشان می

 اش را. هندهی آزاردفراموشی بسپارد تمام روزهای رفته
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چرخش کلید در قفل، تمام حواسش را به سوی در 

 کشاند، مگر ترکان نرفته بود؟ 

قامتش که نمایان شد لبخندی به لب آورد با مِهر با 

 عشق. 

هایش را از رد و خندید. کفشچمدان را کنار در، رها ک

 پا خارج کرد.

 مامان برم گردوند اما بابا... _

 

 ا. ی همسرش رمیل کرد جملهدر میان درد خندید و تک

تونه از پس شعور میگفت بیا بریم اون یالغوز بی_

 خودش بربیاد. 
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 زده تکان داد و مانتو را از تن کند. سرش را خجالت

ده وقتی شوهرت حال یولی مامانم گفت چه معنی م_

نداره، تو پاشی بیای مهمونی و سفر. برو هر وقت 

 بیاین. بهتری تو؟حالش خوب شد دوتاتون بلند شین 

 

که ترکان جلوتر رسید آغوش برایش باز کرد اما همین

 نگاهش با شیشه مشروب تالقی پیدا کرد. 

 کنی؟خدای من! کامران داری با کی لج می_

 

مضاف جا سیگاری،  چشمانش را بار با حرصی این

 آزرد.
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ام فالنه، بهمانه، مگه چیزیم از این بعد هی بگو معده_

دونی اینا برات سَمن دیگه؟! تو که می بدبخت گذاشتی

 کنی؟رو مصرف میچرا تا من حواسم نباشه اینا 

 

 پنج_و_نود_پارت#

 

 اومدی دوا باشی نه زخم بزنی. _

کوفت و زهرمار حرف بزن! دردت رو بگو. نه با _

 سالمتیت رو به باد بدی. نگاه تو رو خدا.

 

 ی مشروب را علیرغم مخالفتش برداشت.شیشه

داری؟ این معده داغون چرا برمی بیارش ترکان_

 بودنش ربطی به اونا نداره.
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 زد.از چشمانش فواره خشم بیرون می

 ری. از بس از اینا ریختی توش هربار تا مردن می_

 

 رفت.کرد و سمت آشپزخانه مییزیرلب غرغر م

 به خاطر کی برگشتم._

 شنیدم ترکان خانم._

 

هایش کمی تکان شانه باال انداختنش باعث شد لب

 بخورند به لبخند.

دوباره دستانش باز شدند تا او را به آغوشش فرا 

بخواند. محلی به او نذاشت و روی مبل کناریش 

 نشست.
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 ذاری؟ باال می االن رفتی اونوری یعنی داری طاقچه_

 

 داد. هایش، گوش نمیکرد وقتی او به حرفاعتنایی نمی

 بگم غلط کردم خوبه ترکان جان._

 

 پشت چشمی برایش خواباند و درخواستش را رد نکرد.

 

 

گذشت. دو از مرخص شدن دخترش می یک هفته

ی چند ماه برایش روزی که در بیمارستان بودند اندازه

که تا به امروز کشیده بود  هاییگذشت. تمام سختی

یک طرف، استرس مریضی ریحان از همه بیشتر به او 

ود حساب و کتاب روزها فشار آورده بود. دو سه روزی ب
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سو زمین سبزیجاتش، از از دستش در رفته بود. از یک

کل وقتش را فرنگی، سوی دیگر گرفتن رب گوجه

خواست گذر ایام را حس نکند. تنها گرفته بود. می

شد دخترکش را غرق بوسه و قایقی که فارغ مید

اش را با عطر او کرد و عطش خستگیمحبت می

 خواباند.می

های گوجه فرنگی نشسته انداخت. به سبدنگاهی 

وقت فکر کرد. هیچتر به دیگی که غلغل میطرفآن

قدر توانایی کار کردن و سختی کشیدن کرد ایننمی

ود که سرپا مانده داشته باشد شاید به عشق ریحان ب

کشید. استرس زیادی را بود و زندگی را به دندان می

داد دخترش میکرد باید عمده حواسش را به تحمل می

تا با روروئکی که فرخنده برایش آورده بود نزدیک 

هایش، های رب نشود. با صدای قدقد مرغدیگ

ی حیاط کشیده شد. به اجبار برای در نگاهش به گوشه
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هایش، قسمتی از حیاط را فنس گوجه امان ماندن

هایش راحت باشند و کشیده بود تا مرغ و جوجه

ها و یاورند. با تمام مشقتکاری برایش به بار نخراب

کشید یک ساعت از صبح را برای هایی که میسختی

د. اما با این اوصاف، یادگیری فرخنده اختصاص داده بو

یشگی را ی همباز ته آن یک ساعت باید همان جمله

نمایی بود یا واقعیت را به رویش کرد، یا سیاهتکرار می

قضا خوشگل  از ی بیوهآورد که حضور یک زن غریبهمی

ها خوش نیامده است. این در این روستا به مذاق خیلی

 بود راه و رسم تشکر فرخنده. 

 

مکید مبادا خیال او شد، دلهره شیره جانش را میبی

تر ایستاد و کودکش را بغل طرفطفلش بسوزد. آن

 گرفت. دو دندان درآورده بود. 
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 خرگوش کوچولم خسته شدی؟ _

 ید. هایش را پر صدا بوسلپ

دونم خیلی خودخواه دونم مامان خوبی نیستم. میمی_

ما تنها دلیلی بودم که تو رو وارد این زندگی کردم، ا

 تونستم نفس بکشم توی این دنیای لجن. بودی که می

 

سرش را روی گردن خود گذاشت. شعر ترکی 

نامش را خواند. وسط ریحان خواندنش، بغضی هم

قدر پیچید و چرخید آنمیان گلویش پیچ و تاب خورد. 

 هایش شدند.که چشمانش محفلی برای نشستن اشک

ین عظمت من تو رو داشته قدر تلخه تو دنیای به اچه_

باشم و تو هم منو. البته سولمازم برام همه کسه، تموم 

زندگی منین. تموم زندگی من، تو وجود شما دو تا 

 شه. خالصه می
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ش جاری شد، او صداهای ریز ریحان و آبی که از دهان

خارج کرد و باعث شد دخترکش را را از آن حال و هوا 

 د و ببوسد.بیشتر به خود بچسباند و ببوس

روی قالیچه کوچکی که روی ایوان پهن کرده بود، 

داد و نگاهش به چندین نشست. ریحان را شیر می

ها نیز ساکت بودند و هایش بود. حتی آنو جوجه مرغ

 ند.کردجیک نمیدیگر جیک

با صدای سولماز سرش را باال گرفت و به موهای 

م درخشیدند، چشپریشان او که زیر نور آفتاب می

 دوخت. 

 سمن بیاد من باید برم. درنا زنگ زدم ماه_

 

 یک تای ابرویش را باال انداخت. 
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خیر باشه. تو رفتی یه برنج دم کنی رفتنت کجای این _

 قصه بود؟ 

 

ش نداشت. حاضر بود روزی خبر از بالی افتاده در جان

 گاه خبری این چنینی نشنود. ار بار بمیرد ولی هیچهز

 باید برم. _

 

اش از دهان ریحان سرش خارج شدن نوک سینهبا 

 راپایین انداخت. 

کلید کردی رو باید برم دیگه؟ گفتی منم کر نبودم اما _

 چرا و کجاش رو خواستم. 
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ته بود و لباسش را مرتب کرد. پای راستش خواب رف

توانست. لبش را نمی کرد تکانی بخورد،هر کاری می

رداشت و به داخل گزید. سولماز، او را از روی پایش ب

 خانه برد. 

خواهد دانست سولماز برای چه چیزی میهنوز نمی

 برود که با حرفش، جواب گرفت. 

یه اتوبوس تو راه تهران به ارومیه نزدیک شهر چپ _

یدری به من گفت این بود که شده و چیزی که خانم ح

یل خوان تحوگفتن بیست نفر رو به باغ رضوان می

ر، پونزده نفرشون خانمن. نیرو بدن، از این بیست نف

 کمه باید برم.

 

 شش_و_نود_پارت#
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هایش را بست. هنوز حرفش را شنید و ناخواسته چشم

 ها با این حرف اخت نشده بود. بعد از سال

 ت. ده شد و بعد کنارش نشساش خیلی آرام فشرشانه

جا بیشتر دونم دست تنهایی اما مجبورم درنا. اونمی_

ها بمونن تا فردا، خراب به من احتیاج دارن. این گوجه

 شن؛ اما میت معصیت داره رو زمین بمونه. نمی

 

 قلبش فشرده شد. 

 خدا کنه بچه توشون نباشه. _

 

رسید، اختیاری روی سوالی که از دهانش خارج شد و پ 

 نداشت.

 های مرده عالقه داری؟ آدم چرا به شستن_
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توانست بارها این سوال را به نحوی پرسیده بود؛ می

الی کلماتی که استخدام کرده ترس و هراس را از البه

 بود به خوبی حس کند. 

شناسی با دیدن یه مرده شاد شه؟ کدوم آدمی رو می_

ه شده و حتی که به آدمی که دستش از دنیا کوتااز این

قدم های زندگیش برای شستنش پیشعزیزترین آدم

کنم تا با عطر شن، برای سفر آخرتش کمکش مینمی

گیرم. و تمیزی خاصی به دیدار خدا بره، آرامش می

گیرم چون یه روزم، من محتاج اون سنگ و آرامش می

 شم برای شستنم.های کسی میدست

 

 وی لبش کاشت. چرخیدن پرشتاب درنا، تنها لبخندی ر
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که کار ثوابی خدا از اینترس نداره درنا! تو هم بیا به_

 گیری. دی، آرامش میرو انجام می

 نه! _

این درنا با اون درنای چند سال پیش که اولین بار _

دیم سمنم این کار رو انجام میفهمید من و ماه

تر شدی، تو االن پخته ها سال فاصله داره.میلیون

 بیا امتحان کن تا ترست بریزه. مردهتر شدی قوی

 ترس نداره. 

 نه!_

 

از کنارش بلند شد و ایستاد. سمت در هال رفت تا 

لباس به تن کُند و برود. سردی دستگیره در را که 

 ای باشد. حس کرد، زبانش خواست گویای جمله
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ولی کاش شانس منم مث همینا بود که _

نو رمشون. یه خانم خوشگل و چشم قشنگ مشومی

 شست.می

 

بار نه تنها سرش، بلکه کل بدنش با وحشت به این

 عقب برگشت. 

ی زر زیادی زودتر گورت رو گم کن نبینمت. حوصله_

 شنیدنت رو ندارم انتر. 

 

ی گفت دخترهترس تمام جانش را درنوردید. چه می

نبودن خل و چل؟ زیرلب زمزمه کرد و اشک از تصور 

 .سولماز در چشمانش جا باز کرد

 گی. جوری میسوزه که اینخدا نکنه. دلت برام نمی_
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دستانش را باز کرد برای در بغل گرفتنش. سولماز که 

اش فشرد و کنارش آمد، به آنی سرش را به شانه

 غمگین لب زد. 

قدر سیاه بختم، این حرفایی که دونی من چهتو که می_

سوزونن. نگو جان ریحان. زنی، استخون رو هم میمی

 گه از این حرفا نزن.دی

 

 و تشر زد.  ی این رفیق ترسیده را بوسیدشانه

فعال که من نمردم حاالم بپا رب جزغاله نشه. _

 االناست اون ننه مرده بیاد.
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ی اشک او هم مانند درنا به غلغل بیفتد. نماند تا چشمه

هایش را پوشید. بند به داخل خانه رفت و لباس

 و کیفش را برداشت. هایش را بست. ایستاد کتانی

 از مهرانه چه خبر؟ _

 

 از هر حسی شد.  اش عاریچهره

کشم. من تو هیچی! باهام سرسنگینه. خیلی عذاب می_

اومد کنم اون مامان دومانه، وخوام رفتاون خونواده می

شه کارد و پنیر باشیم. این وسط، تموم حرص و نمی

کی  دونه طرفخوره که نمیجوش رو دومان بیشتر می

 رو بگیره.

 

را به دنبال  که کیفشیک پله را پایین رفت و حین این

 گشت، ادامه داد. عینک می
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 خاطرش قید این کار رو بزنم. گم بهگاهی می_

کردی حاالم چنان آره. چندبار بهت گفتم قبول که نمی_

 گه ببینم حق... گی کار، هر کی ندونه میمی

 

شد این باورش نمیکشیده و مبهوت نامش را صدا زد. 

 و بیرون آمده باشد. حرف از دهان ا

گیرم؟ مگه آدم رنا؟! تو دیگه چرا؟ مگه من حقوق مید_

جوری تونه دلی کاری رو انجام بده؟ حداقلش ایننمی

 کنم یه آدم مفیدم برا جامعه نه یه... حس می

 

صدای در، امان نداد تا بهتر مسئله را توضیح دهد. 

 شت در است. دانست چه کسی پمی

 کنم. خوام برم، باز میمن که می_
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ی ایوان برداشت و روی وسری را از روی نردهدرنا ر

سرش انداخت. در حال گره زدن آن بود که الشن وارد 

کرد در برابرش شرم حضور شد. چه کسی باور می

 دارد. 

 رین تا برسونمتون. جایی می_

 

ر نگاهش شنید اما خارج از کادصدای سولماز را می

 بود.

 ممنون دیرم شده زود باید برم. _

 

خاطر این  تکرار تری بود جا داشت بهاگر وقت مناسب

یک کتک حسابی یا فحش آبدار نصیبش « باید برم»
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کرد. سولماز که رفت، بند دلش پاره شد از تنهایی می

های اطراف با الشن. ناخودآگاه نگاهش پی دیوار خانه

ف و حدیث پشتش نیست؛ وای دانست کم حرافتاد. می

 ی غریبه تنها باشد. به حال وقتی که با مرد

تر رفت. صدای بستن در آمد صلواتی فرستاد و نزدیک

اما الشنی هنوز وجود نداشت. باز صدای در آمد. کمی 

که جلوتر رفت دید در را تا انتها باز گذاشته است. 

 ی آن را بهشعور را چگونه تقسیم کرده بودند که همه

 پسر فروغ داده بودند.

 سالم آقا الشن! _

اش نگشت دستش را به خط کرده به پیشانیچهار ا

 چسباند و تبسمی ضمیمه صورتش شد. 

سالم بر بانوی فعال روستا! خب خانم سفارشات ما _

 ست؟ آماده
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 ی رب انداخت و موقرانه لبخند زد. نگاهی به چهار دبه

ها رو مرغم تخمجا گذاشتمشون. بذارید بربله. اون_

 هم بیارم. 

 

کشید، البته که های آخرش را میهیزم زیر دیگ نفس

 چیزی به غلیظ شدن ربش نمانده بود.

 

 هفت_و_نود_پارت#

 

کرد. ذهنش را تکاند تا بلکه چنین زنی را تحسین می

کسی از اطرافیانش را پیدا کند در این سن و سال تیز 

 دون همسر! هم با کودکی شیرخوار و ب و فرز آن
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مرحوم شده در ای بر همسر این زن، آن در دل لحظه

شد خیال میزیر خاک رفته رشک برد. چابکی را که بی

نجابت و وقارش و از همه مهمتر وفاداریش دل هر 

لرزاند. باید در اسرع وقت از فروغ مردی را می

های تیره و تار بر خواست پایان بدهد به این رختمی

 تن او. 

 

قد و قامت نبود اسیر لباس عزا شود. این حیف 

ها را که برایش آورد، حرفی را که چند وقتی مرغتخم

 کرد را بازگو کرد. بود روی دلش سنگینی می

کنین گم درنا خانم قبول میدست شما درد نکنه. می_

 تو رستوران، آشپزی کنین؟ 
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هم با تعجبی که  تر کرد؛ آناش را صیقلیلبخند، چهره

 ث باال رفتن ابروهایش شد. باع

خوام به چیزی که تو ذهنمه میمن؟ با احترام نه. _

 برسم.

 

چیزی نگفت. اگر از کارمندهایش مطمئن نبود هرگز او 

کرد. مسافتش را به رستوران بین راهی خود دعوت نمی

سنجید ما بین شهر و روستا بود اما حاال را هم که می

گر اصرار جایز که یک نه قوی جوابش شده بود، دی

 نبود.

 ی چشمش را خاراند.گوشه

 تون من برم. ب با اجازهخ_
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که دستش آن را ها رفت و همیندرنا سمت دبه رب

 حرکت ماند. لمس کرد با صدای الشن، دستش بی

درنا خانم؟! در قدرت و توانایی شما شکی نیست، اما _

 کنم شما دست نزنین. خواهش می

 

 ر؟ افهم و کماالت بود دیگفاصله گرفت. این مرد ب

الشن خم شد تا دبه را بردارد که ناگهان کمرش را 

 صاف کرد و ایستاد.

ببخشید یادم رفت که بپرسم ریحان جان چطوره؟ _

 کنه؟اری نمیقردیگه مشکلی نداره و بی

 

یاد آن روز و روزهای بعدش که زحمتش داده بود 

 ماند.افتاد، تنها شرمندگی برایش میمی
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وبه. فروغ جان هم کم زحمت نیفتادن این خدا خشکر _

 چند وقت به احوالپرسی. شما رو...

 نپرسیدم که ازم تشکر کنین. _

 

های رب از خانه و آمدش برای بردن دبهچند بار رفت

که وارد شین طول کشید. آخرین بار قبل از اینبه ما

 راهرو شود ننه سمن را دید.

 سالم حال شما؟ خانواده خوبن؟_

 

شنید. حاال خیالش ها را میای احوالپرسی آندص

سمن، هرچند این مرد، در آسوده شده بود با آمدن ماه

 را باز گذاشته بود تا دهان مردم بسته بماند. 

  سالم به فروغ برسون._
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اش با لبخند سمن طبق معمول چهره در بسته شد و ننه

 عجین شده بود. 

 خسته نباشی دختر! _

 

 مت دیگ رفت. نیز خندید و سدرنا متقابال 

سمن جونم. چه به موقع رسیدین. داشتم سالم ماه_

زحمت یه نگاه بندازین ببینم کردم. حاال بیدق می

  خوبه؟ بنظر خودم که دیگه آبش کشیده شده.

 

سمن جلوتر رفت و دیگ را وارسی کرد. این دختر 

خیلی زودتر از زمان خودش بزرگ شده بود. شاید آن 
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اشتباه و پشیمانی بعدش مسیرش را تغییر  گناه، آن

 داد. هرچه بود او را صبور و آرام کرده بود. 

دق کردن چرا؟ این پسر آقاست و مطمئنم نگاش کج _

 ره. نمی

 

 آرام توگلویی خندید.

 از زن جماعت فراریه. کال ضد زنه._

 

شد مردی شد تعجب نکرد از حرف سمن؟ مگر میمی

 شد؟به زن نظر بدی نداشته با

 چرا؟_

 

 مالقه را از دیگ خارج کرد.
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خاموشش کن، دیگه جا افتاده. یه اتفاقاتی تو _

ها جز مادر خودش زندگیش افتاده کال نسبت به زن

 بدبینه. 

 

جان با بیل مابقی آتش، آتش که نه، همان خاکستر بی

 را به عقب راند.

دونن اون چه اعتقادی داره. خب! بازم مردم که نمی_

 کردم شما برسین.رفت، تنها خدا خدا می سولماز که

هرچند که جز خوبی و زحمت براش چیزی ازش 

 ندیدم.

 

 ی فلزی نشست.سمن روی چهارپایه

ها رو برو چاقو بیار و قابلمه رو بذار نزدیک تا گوجه_

 تیکه تیکه کنیم.
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 شین...نه..نه خودم االن دیگه کاری ندارم می_

 

باید با ما باشی که قدر دیگه خدا نکشت دختر! چه_

 رو بذاری کنار؟ ف و تکلیفدیگه تعار

 

ها تکه کردند و در دبهها را تکهبا کمک سمن، گوجه

ها را برای رب ریختند که تا یک روزی بمانند و بعد آن

الی کارش یکی دو بار به ریحان سر زد آماده کند. البه

 های ایوان را روشن کرد.و المپ
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ه ا دیگر کامل تاریک شدکمرش خشک شده بود. هو

رد که ریحان هنوز خوابیده است. کبود و تعجب می

 دستانش را باال گرفت و به چپ و راست خم شد.

خسته نباشین. واقعا اگه شما نبودین من دست تنها _

 کردم.کار میچه

 

جا کرد و هایش را تکاند و او نیز پاهایش را جابهدست

 کمرش را کمی چرخاند. 

ی کارها رو دوش خودته هو داشتی. همهیچی خدا ر_

 ر.ماد

 

هایش را با عجله شست و به داخل خانه رفت. دست

شد انگشت شست ریحان درون دهانش بود. معلوم می

 از گرسنگی به آن پناه برده است. 
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داد که سمن در هال را باز کرد اما دخترش را شیر می

 وارد نشد. 

به اون کاری نداری دخترجون. من برم یه شام _

 پیرمرد بدم. 

 

 به لفظ پیرمرد خندید. 

خوره. سمن! عمو ایوب کجاش به پیرمردا می ننه_

بعدم کجا؟ سولماز یه دمی گوجه بار گذاشته بمونین با 

 هم بخوریم و سهم عمو رو هم ببرین. 

 

دونی که شامش رو نوش جونت مادر. نه، خودت می_

 خوره.زود می
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 هشت_و_نود_پارت#

 

 

 د. او را بدرقه کنورد تا تکانی خ

خوره. راه خوای بیای بچه داره شیر میبشین کجا می_

 رو بلد نیستم که تو بیای؟

 

ای که سمن رفت. حاال که تنها شده بود آن جمله

پیچید. باز سولماز طنازانه گفته بود در میان سرش می

ای سمن، در ذهنش پررنگ های گوجهتصویر دست

و  بود که از تمام احساس بار شرمندگیشد و این

شد که در وقت تنها نمیکرد. کاش هیچمغزش چکه می

گذشته سیر نکند. انگار مغزش هر بار منتظر تلنگری 

 بود بر اوی مغرورش! 
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کرد. به اصرار اولین باری بود که به این روستا سفر می

 اش. سالهسولماز آمده بود. رفیق یک

 اتر! ای باصفا در روستایی باصفخانه

 

استقبال خانواده او دلش، مانند تنور گرم  در بدو ورود با

 شد که مسلما احساس غریبگی نخواهد کرد.

کردند که گویا ایوب و سمن طوری با او رفتار می

هاست این باب آشنایی باز شده بود. ساعتی از سال

کشید به دل و گذشت و حسی چنگ میرسیدنش می

 جانش! 
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مادر در  ی قشنگی داشت. پدر وخانواده چه رنگ و بو

های دادند. حسرتکنار هم عجیب بوی بهشت می

تلنبار شده در روحش زنده شدند و پرچم حسادت را به 

اهتزاز درآوردند. صدای شیون و فریادی پیچید. بند 

 دلش، پاره شد.

 صدای چیه؟_

 

بار محکم که جوابش را بگیرد کسی چندینقبل از این 

را تکرار  سمنپشت بندش نام ماهکوبید و به در می

 کرد. می

 

سولماز هراسان بلند شد. مشخص بود ترسیده است 

 اما لبخندی دستپاچه زد. 

 آم. ببخشید! تو بشین االن می_
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اما یک حس موذی و آن صدای گریه، پاهایش را ثابت 

 ها را کنار پنجره برد. نگه نداشت و آن

آلود ای حزنهزنی بلندقامت با پوستی روشن، با چهر

 خواند.سمن را فرا میماهزد و تند تند حرف می

ترین قسمت دیوار بماند که ایسعی کرد در گوشه

 کسی او را نبیند. 

 کفن داره؟ _

 

جان، نای هرچه که بود از تنش رفت. کفن؟ مگر  رمق،

کردند؟ این زن حامل چه خبری بود؟ مرده را کفن نمی

فرقی ندارد. سرجای کرد رنگش با گچ دیوار حس می

خود برگشت و منتظر آمدن سولماز شد. چند لحظه بعد 

 سولماز با سینی چای وارد شد. 
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 ببخشید تنها موندی؟ _

 

دانست باب یده بود. نمیحس کنجکاوی امانش را بر

 بحث را چگونه باز کند. 

 این زنه چرا دستپاچه بود؟_

 

 برا مرتفع شدن حسش، چیزی را که شنیده بود گفت. 

 خواست مامانت؟کفن برای چی می_

 

دست سولماز، با یک استکان چای، کنار دستش 

 نشست. 

ببخشید نخواستم کنجکاوی کنم اما صدای شیون و _

 بند دلم رو پاره کرد. در زدن این زن، 
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 ی کوچکی زد. خندهچای خود را نیز برداشت و تک

 هیچی! یکی از اهالی فوت کرده._

 

 . هینی کشید و لب گزید

 وای. خدا رحمتش کنه. چه پاقدمی داشتم من! _

 

 ای لبانش را جمع کرد. دید که به حالت مسخره

تو که خرافاتی نبودی بچه شهری!  چندین ماهه _

میر، فردا بمیر بود بنده خدا. دو سه روزی هم امشب ب

هاش، برده بودنش شد حالش بدتر شده بود. بچهمی

و امروزم کارهای  شهر. خدا بیامرز دیشب تموم کرده
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اداریش رو انجام دادن و االن آوردنش روستا برای 

 خاکسپاری.

 

استکانش را در دست گرفت و به سولماز چشم دوخت. 

 فانه سولماز برایش تازگی داشت. نگاه ریزبین و موشکا

سمنم رو ببره تا عزیزشون اومده بود... اومده بود ماه_

کار رو همیشه نرو غسل بده و کفن کنه. آخه مامانم ای

 ده. انجام می

 

 شد.دستانش دور استکان خشک شدند. باورش نمی

العملی انجام بدهد؟ استکان دانست باید چه عکسنمی

را باال برد و کمی از چای نوشید. رد لبخند کمرنگ 

 لماز از چشمش، پنهان نماند. سو
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 چه جالب! _

 

ی چه چیزی تکان داد. سولماز با سرش را به نشانه

 ای که حاال از انقباض خارج شده بود، حرف زد. هرهچ

فهمید مامانم غساله، به زبون ای تا میهر غریبه_

شوره؛ به چیزی از خونمون لب تر مردهخودمونی

فهمیدی اما خودداری  کهزد. برام جالب بود با ایننمی

 نکردی از خوردنش.

 

به چای میان دستش اشاره داشت. به این مورد توجه 

توانست ده بود یا برایش مهم نبود را نمینکر

 کند. بندی درجه

وقت از گم عادی بود، جا خوردم. چون هیچنمی_

 نزدیک کسی رو ندیده بودم. 
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 خندید و باز از چای خود نوشید. 

همیشه یه تصور دیگه از این قشر ناراحت نشیا _

خاطر فرهنگ غلط و بد جا افتادنش داشتم. شاید به

مروز خیلی خوشحالم که خدا خواست نظرم بوده. اما ا

تغییر کنه. هر آدمی یه رازی تو زندگیش داره، یه کم و 

 کاستی، یه ایراد، اینا عیب نیستن.

 

 با خودش درگیر بود میان گفتن و نگفتن. 

شد؟ حمایت و دوستیش را از پس زده نمی گفتاگر می

داد؟ بادابادی گفت. حاال که سولماز برایش دست نمی

سال از ز زندگیش را گفته بود. چیزی که قریب به یکرا

وانست تشان از آن اطالع نداشت، میگذشتن رابطه

 راحت حرف دلش را بزند.
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وقتم پیش نیومده به گفتنش برام راحت نیست. هیچ_

. مگه شرایط برام ایجاب کنه. اما حاال کسی بگم

تونم بهت اعتماد کنم. االن منم بگم دونم که میمی

 ام تو چه عکس العملی داری؟ه پرورشگاهیبچ

 

 نه_و_نود_پارت#

 

آورد دیشب سوئیچ را کرد به یاد نمیهرچه فکر می

کشید کجا گذاشته است. به هر جا که سرک می

 فایده بود. بی

 گردی؟ دنبال چی می_

از تکاپو ایستاد و نگاهی به خواهرش کرد. چشم گرفت 

 و به جستن ادامه داد. 
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ت. انگار آب شده رفته تو یست که نیسسوئیچم. ن_

 زمین.

 سر که چرخاند، نگاه دنیز را شکار کرد. 

 چیزی شده؟ مامان کو؟ _

قدر عجله و لبخند ملیحی در جواب برادرش زد. آن

 نپرسید کی آمده است؟  استرس داشت که اصال از او

 جا نبودم؟ هیچی! حواست هست من یه هفته این_

ردن رفت، هنوز لنگ پیدا کیکه باید زودتر مبا این

 سوئیچ ماشینش بود؛ اما از در شوخی با او وارد شد.  

از بس اکسیژن تو خونه زیاد بود نبودنت حس نشد _

 جون تو! 

 با گارد گرفتنش و اخم برچیدنش لبخندی زد. 

 با منی؟ _
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 نه! با سولمازم. _

همین که نامش را برد، دستی محکم به پیشانی خود 

 کوبید. 

 دیر شد.  شد، دیر_

این طرز نگاه خواهرش معنی خوبی نداشت. تکیه 

هایی که روی سینه در هم چفت دادنش به مبل و دست

ای که هر لحظه کش کرده بود، با آن دهان بسته

داد، جایی کرد؛ نشان میرفتنش را بیشتر حس می

 زیر سر اوست این نبودن سوئیچ. لنگد و می

مونی از بس دوال و میدست توئه؟ دستت باشه زنده ن_

 دم دنبالش. راست ش

افتاد. با دست حلقه آستین تاپش شل بود و هر بار می

 آن را به باال کشید. 

 ت دست منه؟جور حرفی زدم؟ گفتم گمشدهمن این_
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جور وایمسی و حق من بزرگت کردم دنیز. وقتی این_

کنی معلومه یه به جانب با اون لبخند ژکوند نگاه می

 ی. غلطی کرد

 

از تالش کردن دست کشید و دو دستش را در جیب 

 شلوارش گذاشت. 

 بده برم سولماز منتظرمه._

 

تر رفت که در ورودی باز شد. مهرانه چند قدم نزدیک

های پالتو را باز کرد. چشمش به از همان دم در دکمه

 فتاد ابرویی تکان داد. دو فرزندش که ا

و یکی باید علیک سالم. نکنه باز در حال جنگین _

 بنویسه و اعالم کنه. بس براتون معاهده و آتش
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خدا پرروش سالم. یه چیز به این دخترت بگو به_

کردی. دو ساعته از بس خم و چم شدم که کلید اون 

ماشین وامونده رو پیدا کنم کمر درد گرفتم تو نگو 

ت باز کدوم وری خانمه. این شوهر عتیقهدست این 

 شد. جا پیداترفته تو این

چشمانش از دومان تغییر جهت داد به نگاه خندان 

 دخترش. باز بدجنسی او گل کرده بود. 

ی دومان و شیطنت دنیز وارد توجه به گمشدهبی

 آشپزخانه شد. 

 جدی جدی تصمیت رو گرفتی این دخت..._

 

حن کالم مادرش را دوست چین داد به ابروهایش، ل

 نداشت.
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خدا سخت نیست بهاین؟ سولماز مامان! سولماز. _

 گفتن اسمش.

 

ساز را روشن کرد و لبخند تمسخرآمیزی به چای

 هایش نشست. لب

خوای به این زودی گی. حاال میهمون که تو می_

 عقدش کنی؟ فردا پشیمون نم... 

نه. چرا باید پشیمون بشم وقتی خودم انتخابش کردم _

 و چهارسال در انتظار رسیدن به اونم؟

 

ت تحمل کند. چرا زور ادرش را نتوانسدنیز نیز حرف م

که  مادرش گرفت از ایناش میمیگفت؟ خنده

 یه دارد.تحصیالت عال
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 مامان؟! مگه سولماز چشه؟ _

 

دستش را محکم روی کابینت کوبید و خیلی عصبی به 

 هر دو توپید. 

شور. چون بگو چش نیست. یه دختر روستایی و مرده_

بیام پسرم رو  ش خوبهدرس خونده و یه کم قیافه

ی دهن لقهام رو لقبندازم تو چاه؟ بیام آبروی خانواده

این. با این قضیه احساساتی هشماها بچ مردم کنم؟

 کنین.برخورد می

 

چشمانش تا مرز دریده شدن رفتند. تبعیض قرار دادن 

 کرد. مادرش را چه می

یعنی دختری که تو روستا باشه آدم نیست؟ حق _

که یه پسر پولدار اره؟ حق اینزندگی شهری رو ند
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باید  دیگه زندگی  عاشقش بشه رو نداره؟ چون غساله

 ان چرا مرغت فقط یه پا داره؟ نکنه. مام

 

ی پشت کرد اما نگذاشت حرفش سر دلش بماند. قیافه

دید دوست داشت بمیرد. این مظلوم دومان را که می

چندسال، این مدت از بس بحث کرده بود دیگر ساکت 

 اند. ممی

نخواستم اینو بگم اما کاری کردی که دهن آدم به هر _

مثال سولماز بدن، اگه شه. اگه سولماز و اچیزی باز می

خواد غسلمون کارشون قبیحه، وقتی ما بمیریم کی می

 بده؟ 

 

برگشت و منتظر به دهان مادرش برای گفتن جواب 

 چشم دوخت. سکوتش را که دید پوزخندی زد.
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ها بسوزوننمون و دیبگیم به روش هن تونیمالبته می_

 خاکسترمون رو به باد بدن. 

 

د و سوئیچ را برای دستش را در جیب شلوارش بر

 دومان پرت کرد. 

دومان. بگیرش تا ماشین رو روشن کنی منم اومدم. _

 ترم.ی خودم راحتخونه

 

ای صدای کشیده شدن صندلی به گوش رسید و لحظه

 ید. بعد غیظ صدایش در خانه پیچ

 گردی. به جهنم، برو! رفتی دیگه برنمی_
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روز خوبش را مادرش حسابی گند زد. حتی پدرش 

 شد.حریف او نیز نمی

 

 صد_پارت#

 

ی نزدیک نه باید رو در رو، چشم در چشم، از فاصله

داد. مادرش بود درست، دور، اساسی هشدار می

بزرگترش بود آن هم درست اما بحث زندگی و 

و مسئله سولماز چیزی خالف قوانین اش بود آینده

شرع و عرف نبود که برای احترام ساکت بماند. به 

مال از آشپزخانه رفت. پر بود، لبریز از حرف، ماال

 های مادری که منطق نداشت. شنیده
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ی یک صندلی ایستاد و دستانش را کنار میز با فاصله

 دو طرف میز گذاشت.

کنم. رو عقد می سه روز قبل از عید نه تنها سولماز_

رم. منم با گی از این خونه برو، میبلکه اگه به منم ب

م؟ دنیز موافقم چرا خودمون رو باید از بقیه برتر بدونی

 مگه ما کی هستیم؟

 

 ساکت باش دومان! تو از کی تا حاال..._

 

 کمر صاف کرد و ایستاد. نیشخندی زد.

ز خاک نه بذار حرفامو بزنم. بذار بگم که جز اینه همه ا_

ره و ن میدرست شدیم، جز اینه فقیر و پولدار با یه کف

ها و شه، جز اینه نتیجه تموم دوندگیتو یه قبر دفن می

شه خوراک مورچه و مور، جز هامون میدنحرص خور
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کنه کی از کی اینه حساب و کتاب کارامون مشخص می

 برتره. 

 

و  لبی تر کرد و با قاطعیت بیشتری ادامه داد. زورگویی

 زور شنیدن حد و حدودی داشت. 

گم مامان، همه این آدما تو ایران خودمون رو می_

هندسش، مهرانه خانم، عزیزدل... وزیرش، کارگرش، م

پولش همه محتاج همون کسی هستیم که پولدارش، بی

شور و من بهش افتخار گی مردهبا کراهت تو بهش می

 اشه. خواد کنارم بکنم که یکی از اون آدما میمی

 

رنگ به رنگ شدن مادرش، دندان به دندان سابیدنش، 

اخم به صورت نشاندنش مهم نبود. وقتی که حرفش 

 ناحق بود و غیرمنطقی!
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بدون خداحافظی خانه را ترک کرد و در ماشین به 

انتظار دنیز نشست. پایش را از استرس زیاد تکان 

داد.. صبرش زیاد طول نکشید، خواهرش با می

 ر ماشین نشست. عصبانیت د

استارت که زد مثل این بود استارت یک شی و یک آدم 

را با هم زده باشد. دنیز از فرط ناراحتی موتورش 

 روشن شد. 

فازت چیه دومان؟ دلیل این همه کوتاه اومدنت رو _

فهمم. دختر که نیستی لنگ اجازه ولی باشی که نمی

 عقد کنی. بابا دست سولماز رو بگیر ببر عقدش کن و

 زندگیت. چرا... برو سر خونه و 

 

 یه نفس بکش. _
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 وارد خیابان اصلی شد و از آینه پشت سرش را پایید. 

از زیر بوته که به عمل نیومدم دنیز. مامان باید دیدش _

رو عوض کنه و سولماز رو به عنوان عضوی از خانواده 

کردم که مثل بپذیره. باید تالش خودم رو می

بیاره. بعدم  ذوق و منت عروس های دیگه باخونواده

دار، بیوه که نیست بدون سولماز یه دختر خونواده

گن پدر و مادر مراسم ورش دارم ببرمش. فردا نمی

 پسره یا کس و کارش کجان؟

 

دیگر هیچ کدام تمایلی به ادامه بحث کردن نداشتند. 

به حد کافی تشنج را با مادرشان تجربه کرده بودند. 

کرد تا زمان  ، نگاهی به ساعتدنیز که پیاده شد

قرارشان کمتر از ده دقیقه زمان داشت. تمام فکرش 
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اسرائیلی های مادرش، از ایرادهای بنیپر شد از حرف

 او!

تا رسیدن به سولماز به هزار روش فکر کرد که مادرش 

را از خر شیطان پیاده کند و سولماز تحت فشار نباشد. 

ری اطراف کرد و خب به انتهای مسیر که رسید نگاهی به

از سولماز نبود. گوشی را از روی داشبورد برداشت، رمز 

هایش که وارد لیست تماسقفل را زد اما قبل از این

شود، در عقب ماشین باز شد و او دو سه پالستیک و 

ایی وسایل دیگرش را روی صندلی گذاشت. با چهره

گشاده سالم کرد و در را بست و به جلو آمد. به محض 

 ت. که کنارش نشسینا

 سالم دومان خان! چطوری آقا؟ _
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دار و مریزی های کجسعی کرد غلبه کند بر تمام حرف

 که در گوش جانش نشسته بود. 

 سالم خانم! تو بهتری نه؟! _

 

هر دو نگاهشان به صندلی عقب کشیده شد و دومان 

 ابرویی باال انداخت. 

 زار؟ مگه چقدر دیر اومدم که یه تنه زدی به با_

 تو دیر نکردی، من عجله داشتم. _

 

فرمان را چرخاند و ماشین را به خیابان کشاند تا دل به 

جاده بسپارند. سپاسگزارش بود که به تنهایی زحمت 

ده بود. چون در این شرایط، اصال هر دویشان را کشی
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مرد همراهی برای خرید و بازار نبود. همین ماشین را 

 انش بود. راند خارج از توهم که می

که چوب یکی دو ساعت زودتر مرخصی گرفتم، با این_

 خیال بشم.شد بیخطم پره ولی امروز رو نمی

 

 در سکوت تنها سرش را تکان داد.

 طرف دوتامون خوبه؟یه چیزیم براش خریدم از _

 

حرکت بود و زحمت آن را دوباره سرش باز زبانش بی

 تقبل کرد.

ی بین تلفن و این شه شازده بفرمان تو فاصلهمی_

فاقی افتاده که زبونت تنبل شده و سرت اومدنت چه ات

 زبر و زرنگ!
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شکست شد مرزهایش را میدومان را خنداند. کاش می

 کرد.و بوسه بارانش می

 م همین.کم کالفهیههیچی _

خوند االن دم از تا جایی که یادمه کبکت خروس می_

ط نپیچون خوای بگی نگو فقزنی؟ نمیحوصلگی میبی

 دومان خان!

 

کرد مرد گفتن نبود وقتی باز هم باید اعتراف می

درخشید و شادی از کالمش چشمان دلبرش می

های مادرش بلکه نمک بود چکید. گفتنی نبود حرفمی

 ر زخم پاشیدن. ب
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حوصله بود که سولماز متوجه شد و دیگر جز قدر بیآن

را « دهچیزی نش»همان بار که از او پرسید و جواب 

 دریافت کرد دیگر حرفی نزد.

 

 ی سکوت خارج شد.نزدیک روستا از آن پوسته

 

 یک_و_صد_پارت#

 

زد اتفاقی افتاده است که دومان تن به حدس می

 سکوت داده است. 

 اگه حالت خوب نیست اجباری نیست که باشی. _

 

 انداخت. زیرچشمی نگاه کردنش، ضعف به دلش می
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و کج ال بگی نیا منم سر خر رمگه تو گفتی بیا که حا_

 کنم و برم؟ 

 

بندیش عصبی بودن حرفش را با آرامش گفت، اما جمله

ی این خشم پنهان کرد. نخواست دنبالهرا آشکار میاو 

 را بگیرد. 

جا ی اونا، اونراستی الشن زنگ زد گفت بریم خونه_

 تدارک ببینیم. 

یر آد. جنم داره و سربه زپسر خوبیه. خوشم ازش می_

 و آقاست. 

 به در تکیه داد و کمی پرصدا خندید. 

 نه بابا! االن کجای حرف من به تحقیقات محلی_

 خورد که بخوای تأییدش کنی.می
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باالخره موفق شد او را از حالت عبوسی که سعی 

 کرد آن را کتمان کند، بیرون بیاورد. می

 منتظریا من یه چیز بگم. _

 و به مرد کنار دستش.چند بار ابرویش را تکان داد ر

پس مواظب باش. فقط موندم درنا رو چجوری _

 جا؟بکشونم اون

 

دهان برد و بعد رهایش کرد. چندبار لبش را به داخل 

 پشت سرهم پلک زد تا بلکه راهی پیدا کند. 

گیم ریم در خونه سراغش، میکاری نداره می_

جا به خوای بریم یه دوری تو روستا بزنیم از اونمی

 شم خدا کریمه. بعد
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شد. باز نگاهی به شود پس میگفت میاگر دومان می

که شاید بعد از عقب انداخت. خیلی خوشحال شد 

ها سختی و مصیبت، امشب، لبخند را روی لبان مدت

 درنا بیاورند.

از ماشین پیاده شدند و شانه به شانه هم پشت در 

ایستادند. تا عقدشان چیزی نمانده بود، حرف مردم 

وستا برایش پشیزی ارزش نداشت وقتی خوش ر

 حافظ منافع و خط قرمزهایش بود. 

و منتظر صاحب این خانه در  دومان در را چند بار زد

 پشت دیوارها ماندند. 

 

امروز هم بغض داشت هم لبخند. هم خوشحال بود و 

 هم ناراحت. 
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از زمان زایمانش تا به امروز یک سال گذشته بود. 

 مرارت و مشقت. سال سراسر از یک

 سال... یک

 

ی چشمش را پوشاند. امروز به تنهایی اشک روی پرده

گرفت. در کوچک تولد دخترش را جشن میو با کیکی 

سمن را که خبر عجب بود که خبری از سولماز نبود. ماه

داشت چند روزی بود برای مداوای زانو درد ایوب به 

بردند. تهران رفته بودند و در خانه پسرش به سر می

دیگر بس بود که همه جا بخواهد سولماز کنارش باشد 

نیز به آرزویش رسیده  و تنها رهایش نکند. باالخره او

بود. تنها اش میبود و باید به فکر کارها و زندگی

اش همین چهار دست و پا رفتن ریحان و دلخوشی

هایش کاریکرد، بود. شیرینصداهایی که ایجاد می
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شد. آرد هایش میها و خستگیلگیحوصختم تمام بی

ها اضافه کرد که با صدای افتادن چیزی مرغرا به تخم

از کار کشید و به هال رفت. دید که ریحان کنار  دست

دیوار نشسته است. با دیدنش لبخندی زد. خواست به 

عقب برگردد تا کارش را انجام دهد با چیزی که دید 

اباور به اشک شوق در چشمانش تجلی پیدا کرد. ن

زد. ریحان صحنه مقابلش چشم دوخت و پلک نمی

که برداشت  دست از دیوار گرفت و ایستاد. دو قدم

 افتاد.

دردت به جونم. نفس مامان. عمر مامان، مبارکت _

 باشه دختر قشنگم. 

هایش مهمان ناخوانده شدند بر صورتش. دست اشک

برد و کودکش را به آغوش کشید که صدای در، در 

 یچید.خانه پ
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دستی به زیر چشمانش کشید و با همان خوشحالی 

قدم شکل گرفته در میان تنش، برای باز کردن در پیش

شد. پتویی را دور کودکش پیچید تا از گزند سرما، در 

های برفی پایین رفت. امان باشد. با احتیاط از پله

پارسال زمان تولد دخترش آسمان و زمین غرق در 

 سپیدی بودند. 

با دیدن دومان و سولماز گل از گلش  شدباز  در که

هایش را با ها و ناراحتیشکفت. همیشه که نباید غم

 گذاشت. ها به اشتراک میآن

لبخندش وسعت گرفت و باز اشک به میدان چشمانش 

 تاخت. 

 اگه بدونین چی شده؟ _
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نگاه هر دو را که در بهت فرو رفت، دید. باید زودتر 

بارید و نگرانی که به جان ی که میداد به اشکخاتمه می

 کرد. ها رخنه میآن

ریحان راه رفت... خودم دیدم دو قدم راه رفت و _

 افتاد. 

 

های هر دو از انقباض و جمع شدن فاصله کم لبکم

 گرفتند و به جشن لبخند دعوت شدند. 

دومان زودتر مسلط شد و ریحان را از آغوش درنا 

 کشید. 

 .وخته روبده به من این پدرس_
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قدر شیرینی این خوشی زیر زبانش مزه کرده بود آن

که اصال توجهی به پدرسوخته گفتن دومان نکرد. به 

جهنم که دخترش پدر نداشت. به درک که خودش 

 شوهر نداشت.

وای خدا... وای خیلی خوشحالم. این فسقلیم بلده راه _

 بره خدا. 

ز دومان خندید. دوست داشت با شنیدن صدای سولما

 در آغوش خود بفشارد.  او را

یکی اینو بگیره. خب پاشو برو لباس بپوش بریم یه _

 دور بزنیم. 

 

 سرش را تکان داد. هنوز لبخند به لب داشت. 

 آم. باشه. باشه. االن می_
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ها را باره یادش آمد که آنچندین قدم که رفت یک

 تعارف نکرده است. 

 وای یادم رفت بگم بیاین تو. _

 

یادش آمد که با دست آرام به صورت ی ه چیزدوبار

 خود زد. 

 کنم. نه... نه دارم کیک درست می_

 

 سولماز وارد شد و او را به داخل خانه هل داد. 

دومان تو اون بچه رو ببر تو ماشین تا من و اینم _

 بیایم.
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 در حین راه رفتن به درنا گفت: 

 کنیم.کیک رو بردار وقتی اومدیم درست می_

 

 دو_و_صد_رتپا#

 

درنا که برای لباس پوشیدن رفت، پیامی برای دومان 

 نوشت تا وسایل را به صندوق عقب ماشین منتقل کند. 

ست کم خرت و پرت هم برای ریحان بیار. بچهدرنا یه_

 کاری نکنه. دیگه یهو خراب

 

 گردیم. خواد مگه االن برنمینمی_
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اضی ا رم رسمت اتاق رفت تا بلکه بتواند سرتق خان

 کند. 

ی هستی. بابا نیم جور ننهمرغت یه پا داره نه؟ تو چه_

ست، زبون که نداره یهو دیدی رید، یهو وجب بچه

دیدی حالش بهم خورد نباید دو دست لباس و پوشک 

 همراهت باشه مامان نمونه؟ 

 زنی تو؟ الل شی چرا نفوس بد می_

 

ان از در فاصله گرفت و خودش برای بستن کیف ریح

 شد. ماند شب میطلب شد. به امید درنا میداو

زنی تهش یه لباس درنا خوبه سرخاب سفیدآب نمی_

 خوای تنت کنی یاهلل بجمع دیگه.سیاه می
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سمت در رفت و با تأکید از او خواست زودتر از خانه 

کرد که هوا سرد است وگرنه دل بکند. خدا را شکر می

 د. داکیک آب شده را باید تحویل درنا می

ریم ببین زود اومدی که هیچ، نیومدی ما با ریحون می_

 ددر دودور.

 

شد. بند گاهی دلش برای آن درنای دانشگاه تنگ می

 بست که درنا در را قفل کرد.هایش را میکتانی

 

دل در دلش نبود. دوست داشت به تماشای ایستادن و  

افتادن دخترکش بماند. اصال دوست داشت جیغ بزند 

قدر ها شوری در تنش برپا شده بود. آنمدتاز بعد 

خوشحال بود که تمایل عجیبی برای رقص و پایکوبی 
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داشت. در حیاط را که بست فرخنده را فرغون به دست 

 دید. با احترام تبسمی کرد و سالم داد. 

سالم فرخنده جون. خسته نباشی. اونایی رو که برات _

 سرمشق گرفتم، نوشتی؟ 

ها، بود. حتم والت گاو و گوسفندفرغون لبالب از فض

چنان که آخرینش داشت این اولین فرغون نیست هم

 نبود. فرخنده فرمان فرغون را رها کرد و ایستاد. 

 سالم به روی ماهت دختر. آره چند خطش رو نوشتم._

 

زیر چشمی نگاه کردنش به دومان و سولماز از نظرش 

رزو بر رای آن دو مفلوک آدور نماند. شاید در ذهنش ب

مثنوی هفتاد من عاشقانه و یا شایدم مثبت دل مانده، 

هزارم نوشته بود. قضاوت کردن کار آسانی بود. از نگاه 
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فرخنده فکر کرد که همه در دم یک پا قاضی و 

 متخصص هستند اما فقط در زندگی دیگران.

 خیلی هم عالی._

 

ها جدا کرد. با گفتن این سه کلمه، او نگاهش را از آن

ین زن و دیگر اهالی روستا تا ش سوال ایجاد شد ابرای

به حال چگونه یقه برای تجسس در زندگی 

 اند؟اش جر ندادهشخصی

با او خداحافظی کرد و سوار ماشین شد. ریحان 

 خوابیده بود. 

حرص کالمی سولماز، نشئت گرفته از همان نگاه 

 فرخنده بود.
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چی؟  آد، یعنی کهدن میقدر بدم از این نگاه کرچه_

کنن دونم دهنشون رو باز می. من که میخوبه نامزدیم

 کنن.و چی بارمون می

 

دومان ماشین را به حرکت انداخت و نیم نگاهی به 

 سولماز عصبانی کرد.

 مگه مهمه عزیز من؟! _

 

بحث را برای خارج کردن سولماز از آن حال و هوا 

 عوض کرد. 

ری این چه دختریه تو داری. تو خونه براش بخا_

 خوابید.  کنی تا گرمای ماشین رو حس کردروشن نمی
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به لبخندی بسنده کرد و نگاهش را خرج صورت 

دخترش کرد. ظهر که توانست تمام سفارشات 

کرد باری از می هایش را به اتمام برساند حسمشتری

روی دوشش برداشته شده است. کل پاییز و زمستان 

طرفی دیگر به را به سبزی پاک کردن و خردکردن و از 

که درست کردن ترشیجات سپری کرده بود. از این

ار تر کندستش در جیب خودش بود و از همه مهم

دخترش بود برایش ارزش داشت. حاالم که عصرش 

ان ساخت. در کنار دومان و را خدا با راه رفتن ریح

ها غریبگی سولماز آرامش داشت. دخترش با آن

د. از برفی که روی کرد. اطراف روستا چرخی زدننمی

گرفت. ها و زمین نشسته بود سولماز عکس میدرخت

ی الشن خانهکرد؛ وقتی کنار به مسیر توجه نمی

 ایستادند، متعجب شد. 

 جا وایسادی؟ چرا این_
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ندش را باز کرد. طوری نشست که درنا را دومان کمرب

 به خوبی ببیند. 

 وایسادن جرمه؟ دیدن یه دوست جرمه؟ _

 خندید.  ت کرد وچشم درش

ذاشتین خونه مگه من گفتم جرمه دیوونه. خب منو می_

 بعد میومدی دیگه. 

 

همین ظهر الشن را دیده بود. همین چند ساعت پیش، 

اتش را تحویل داده که به شهر برود، سفارشقبل از این

بود و او ریحان را بغل کرده بود. لب گزید، حاال با 

ه دقیقه سر راهم گفت این زن چرا دم بخودش نمی

خواست به اعتراض باز شود شود. لبش باز میسبز می

 که سولماز در ماشین را باز کرد. 
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آی، تو هم من دلم برای این فروغ تنگ شده اگه می_

 آی، بمون تا ما بیایم. میپیاده شو؛ اگرم که ن

ی دوم را انتخاب پیشنهاد عالی بود و حتما گزینه

 کرد. می

 مونم.باشه منتظر می_

 

ها سمت هر دو در ماشین که بسته شدند و پاهای آن

ی فروغ رفت، نفسی کشید و پتو را روی ریحان خانه

دانست این موقع الشن در باال کشید. البته بعید می

باشد. الشن که در قاب در، پدیدار شد حدسش خانه 

 اشتباه از آب درآمد.

 

رور سعی کرد دیگر آن سمت را نگاه نکند. با خود م

یشه ای به شکرد سفارشات جدیدش را که تقهمی
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خورد و بعد در باز شد. کمی از صدا ترسید اما با دیدن 

 فروغ کمی آرام گرفت. 

جا . تا اینت سنگین شدهسالم. چی شده خانم سایه_

دونی یه سالم و علیک با هم داشته آی و قابل نمیمی

 باشیم؟

 

 سه_و_صد_پارت#

 

فروغ.  شنید نهفقط خودش میوای بلندش را در دل 

حاال باید سوءتفاهم ایجاد شده را چگونه برطرف 

 کرد؟ نرفتنش به چه چیزی تعبیر شده بود. می

  جا شد و به احترام فروغ پیاده شد.کمی جابه
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سالم از منه فروغ خانم. نگین این حرف رو،  از بس _

 شه... مزاحم شما و آقا الشنم دیگه روم نمی

 

 و در را بست.  کنار کشید فروغ او را

ور این بچه سرما نخوره. مزاحم خبه... خبه. بیا این_

چیه؟ یه حرفی رو شما جوونا یاد گرفتین هی ورد 

این بریم تو یه چای ت اینه بیزبونتون شده. حاالم تنبیه

 دور هم بخوریم. 

 

دید. با خجالت سرش را به مجالی برای اعتراض نمی

 تکان داد.معنای سالم برای الشن 

 کنم ماشین رو بیار تو. دومان در رو باز می_
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الشن گفت. دومان ماشین را برای یک چای خوردن به 

 برد از کی تا به حال؟داخل خانه می

 

ای دو سه بار فروغ را نیز هفتهبه اجبار راهی شد. 

هایش ی مهمانی قبل او را به واسطهدید اما هفتهمی

ان در آغوش دومان بود و از تهران ندیده بود. ریح

حسابی او را پوشانده بود. آرام دم گوش سولماز با 

 لحنی توأم با خنده نجوا کرد. 

 دومان قبال زن و بچه نداشته؟ _

 

 و رو به او دهن کجی کرد.  سرش را به ضرب فاصله داد

گیره باید ت رو میچقدر خندیدم. یکی پیدا شده بچه_

 زنی؟تهمت می از خداتم باشه االغ. دیگه چرا
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بار به جای با تعارف فروغ به داخل خانه رفتند اما این

ی فروغ به سالن پذیرایی اتاق نشیمن مورد عالقه

 رفتند.

 

که وارد شدند فروغ تشک کوچکی را که این  همین

 آورد را پهن کرد. مدت برای ریحان می

 جا تا راحت بخوابه. بیا بچه رو بذار این_

 

کوتاه بود. قدردان  مه توجه و محبتزبانش از این ه

نگاه دوخت و تبسمی زد. ریحانش را به آرامی روی 

 زمین گذاشت و کنارش نشست. 
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جا بشین. خوبه بچه جلو بیا این ای بابا بلند شو_

 چشمته. 

 کار داری.راحتم. تو به من چه_

 

جا بشین. ما گه دیگه، بیا ایندومان راست می_

 ناراحتیم. 

 

 و خندید.  ا تکان دادفروغ سرش ر

 از دست شما جوونا. بذار راحت باشه سولماز جان._

 

دستی به دامنش کشید و راهی آشپزخانه شد. قبل از 

وارد شود درنا را صدا کرد. درنا نگاهی به  کهاین

تکلف لم داده بود و تمام سولماز انداخت که راحت و بی
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ر گوی مردها بود. ریحان را از نظوحواسش به گفت

 گذراند و به دنبال فروغ رفت. 

 جانم! کاری هست من انجامش بدم. _

 

ها را مرتب کنار سماور ایستاده بود و سینی و فنجان

 ای به صندلی کرد. اشاره کرد.می

 بیا بشین یه مقدار حرف دارم. _

 

دانست. نگاهش به دو چه حرفی با او داشت را نمی

جا خالی رها انفنجان پر شده از چای رسید و مابقی هم

 شدند. 

فنجان درنا را گذاشت، خودش با چای میان دستش، 

 صندلی کناریش نشست. 
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براش فرستاده  هایی کهو ترشی گوجهخواهرم از رب_

اشون یه کرد. به رنگ و مزهبودی خیلی تعریف می

 گفت. محشر می

 

چیند این زن زیبارو. یقین داشت مطمئن بود مقدمه می

واهد عنوان شود که هنوز برای گفتنش خای میمسئله

 ازگو کردنش!دل نشده است و مردد برای بیک

د لطف دارن خواهرتون. اون اوایل خیلی برام سخت بو_

کارا انجام نداده بودم اما رب گرفتن چون تا حاال از این

 دو سه بار که درست کردم قابل تحمل شد. 

 

 خندید و کمی از چایش را نوشید. 

سمن گرفته بودم و بلد با ننهرو پارسال اما ترشی _

 بودم و مراحلش رو هم دوست دارم. 
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فنجانش را کناری گذاشت و دستی روی، رومیزی 

خواست حرفش دخالت یا فضولی تلقی کشید. نمی

 شود.

درنا دخترم. االن مدت زیادی دیگه که ما همدیگه رو _

 شناسیم. می

 

 ند. دلش ریخت. منتظر پیوستن کلمات دیگر ما

دونم، اگه اشتباه نکنم باید سالگرد تا جایی که می_

شوهر مرحومت گذشته باشه. تو بچه کوچیک داری. 

چشم باز کرده فقط تو رو کنار خودش  این بچه از وقتی

دیده. صالح نیست یعنی شگون نداره همیشه بخواد 

 همین رنگ رو به تنت ببینه. 
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 نفسی کشید و ادامه داد. 

تی اما گناه این بچه شوهر مرحومت هسدرسته عزادار _

خاطر دخترت. مرگ برای چیه؟ بپوش، تفریح کن به

دست از دنیا هممون هست نباید بعد از مرگ عزیزی، 

خاطرشون ای هم داره که بهشست. آدم عزیزان دیگه

نفس بکشه، زندگی کنه. تو هم دلیل داری؛ چه دلیلی 

 بهتر از ریحان.

 

به کرد. خودش هم واقف بود  ناخودآگاه به لباسش نگاه

تذکر فروغ اما دلش را نداشت. شوهر مرحوم کدام 

شد اش میصیغه بود؟ نامش که شوهر نبود، پدر بچه

هم سُر و مُر و گُنده در همین ارومیه، بغل گوش آن

شان خودشان بود. راه دوری نبود شاید کل مسافت

سی دقیقه بود. دلش را نداشت چون دلی برای شادی 
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ن برایش نمانده بود. تمام حس و روحش، در کرد

همان تابستان گرم، در شبی که حس کرد کامران او را 

ست، کشت. البته که هایش خواسته ابا تمام نقص

 کامران قاتل احساسش بود و خریت خودش. 

 دستی روی دستش نشست و اندکی تکان خورد. 

درنا! منو ببخش که باعث ناراحتیت شدم. قصدم _

 ی بود نه اذیت کرد...خیرخواه

 

 چهار_و_صد_پارت#

 

دستش را از زیر دستان گرم و نرمش بیرون کشاند و 

 کرد. زش میها را نواحاال او بود که آن
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ها چه حرفیه. حرفتون درسته خودمم خیلی وقتنه این_

 تونم. بهش فکر کردم، اما فعال نمی

 

توانست. یک رخت عوض کردن که کاری نداشت. می

بود که روحش اش باید همین میبیه سربه هواییاما تن

 بماند نه طراوت بگیرد. مرده 

ته را از فروغ صندلی را عقب فرستاد و بلند شد. یک بس

روی کابینت برداشت و طرف او آمد. بسته را روی میز 

 اش را فشرد. گذاشت و با دست راست، شانه

 درنا سرش را کمی رو به باال گرفت و نگاهش کرد.

ت و برات ترش این بود که بیام خونهله. درستقابنا_

 جا اومدی گفتم بهت بدم. بیارم. اما حاال که این
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داشت همیشه غرق در گناه بود و تا جایی که به یاد 

 نافرمانی.

چه کار نیکی انجام داده بود که خدا چنین هوایش را  

هایی چنین مهربان را سر راهش قرار داشت و انسان

 را از بر نبود.داده بود، 

شد؟ کدام گوری اصال چرا سر و کله سولماز پیدا نمی

 مانده بود؟

اتون زیاد هممنونم فروغ جان. روز به روز مهربونی_

 شه. راضی به زحمت نبودم. می

انگار خدا آرامش و مهر را در اجزای صورت این زن به 

هایش، صورتش، خالی ای لبودیعه گذاشته بود لحظه

 شد. یاز لبخند نم

 کنی؟ بازش نمی_
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چشمانش را از باال به پایین سوق داد و بسته اهدایی 

فروغ را نگریست. آب دهانش را قورت داد. دست 

س زد؛ در جواب پیش برد و آن را لمس کرد. تردید را پ

 داد. محبتش، نباید تعلل به خرج می

شه سولماز اوه بدون من؟! جاهای خوب خوب که می_

ار من باز کنم ببینم فروغ جون چی شه؟ بذاَخ می

 گرفته. 

 

هایش هم مانع زبان دراز سولماز چشم و ابرو آمدن

 نبود.

خودت رو زحمت نده هی چش و چالت رو تکون بدی _

زنم. باز کنیم ببینم سلیقه فروغ رو میمن  بازم حرفم 

 جونم مثل قیافه ماه خودش خوشگله یا نه؟ 
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 ه خنده انداخت.چشمکی رو به فروغ زد و او را ب

جعبه اهدایی فروغ دلش را به قیلی ویلی انداخت. نه 

پوشی توانست از آن پیراهن سبز رنگ زیبا چشممی

ده و نه ای گلدوزی شکند نه از آن مانتوی آبی فیروزه

 آن روسری ابریشمی رنگارنگ چشم بردارد. 

ی ریحان باعث شد با عجله باز تشکر کند صدای گریه

برود. از دومان و الشن خبری نبود. و کنار دخترش 

خانه برگشت تا او را ریحان را بغل گرفت و به آشپز

پچ کردن بودند و شیر دهد. سولماز و فروغ در حال پچ

ی حضور ندارد اما باز آرام که کسمتعجب شد از این

زنند. با ورودش، ساکت ماندند. ریحان حرفشان را می

ولماز شیر داد. های سها و شیطنترا در کنار شوخی

 سولماز او را بغل کرد. 
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جونم دخمل قشنگمون. بریم یه آبی بزنم به این _

دست وصورت بلوریت که الحمدللّه به خودم رفتی نه 

 به مادرت.

 ش را داد. با خنده جواب

 این وسط نقش تو چی بود؟ _

 بماند هر چیزی که گفتنی نیست. _

 

ا که  هایی رگفت و از آشپزخانه خارج شد. لباس

به اتاق نشیمن برایش خریده بود تنش کرد و او را 

 برد. بیشتر از درنا اگر خوشحال نبود کمتر نیز نبود. 

 به درنا گفتی؟ _

 

 و محکم بوسید. جا کرد ریحان را در آغوشش جابه
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 نه. االناست که با فروغ جون بیاد._

 

ی ریحان را کشید الشن از کنار سولماز که رد شد گونه

 نق انداخت. ا به نقو او ر

ندازی. اون هیوال روش آخه چرا بچه رو گریه می_

 حساسه. 

 

خوره. درنا که آد سولماز، کجاش به هیوال میدلت می_

 خیلی آرومه.

 

 دومان ریحان را از سولماز گرفت و خندید. 

از قدیم گفتن کافر همه را به کیش خود پندارد _

 حکایت خانم ماست دیگه. 
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 مید اخمی ساختگی کرد. فهاو را میشوخی کالمی 

 دستت درد نکنه دومان خان. د... _

 

اش. ی اعتراضیورود فروغ و درنا خاتمه داد به جمله

سیر نگاهش از یک نفر به نفر درنا مات مانده بود و م

کشید. باورش زد، نفس نمیرسید. پلک نمیدیگر می

 سخت بود این همه محبت و دلگرمی و حمایت را. 

 

نبود. افراد دیگری نیز این فرخنده روز را به یاد  هاتن

داشتند و جشن آن را برپا کرده بودند. زبانش کوتاه بود 

کرد. می و چشمانش حدیث شکر و قدردانی را بیان

تولد گرفته شد. غرق در شادی تنها به هیجانات و 
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های تولد کرد. عکسهای دخترش نگاه میوروجهورجه

 ی نیز فروغ! را الشن گرفت و گاه

کیک را که تقسیم کردند مشغول پخش کردن آن شد. 

اما وقتی نگاهش به دخترکش رسید تنها چیزی که 

 دید یک صورت پر از خامه بود. می

 ن؟!ریحا_

 

ریحان گفتنش برابر شد با سکوت جمع بعد صدای 

 ها. ی آنشلیک خنده

الشن اولین کسی بود که از جایش برخاست و درنا را 

 امش دعوت کرد. به آر

 ست.این که ناراحتی نداره. بچه_
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خیال در دنیای کودکانه خود غرق در بازی دخترش بی

خندید و آواهایی را تر میخیالبا کیک و خامه بود. بی

 کرد. تولید می

چند برگ دستمال خارج کرد تا صورتش را تمیز کند که 

 الشن او را از زمین برداشت و بغل گرفت. 

رای پوست این بچه زبره، من دستمال بحقیقتا _

 شورم. رو می برم، صورتشمی

 

دستش در هوا ماند و به زور جان داد به زبانش تا او را 

 منع کند. 

 برم.نه آقا الشن شما چرا. خودم می_

 

 چهار_و_صد_پارت_ادامه#
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از اتاق نشیمن خارج شد و درنا دنبالش بود تا ریحان 

 را از او بگیرد. 

 از این منو شرمنده نکن آقا الشن. بیشتر دیگه _

 گیری.درنا یه صورت شستنه، چرا سخت می_

 

دانست چرا گاهی آن خانمی که در پیشوند و دقیقا نمی

شد. اما این را برد، حذف میکار میپسوند نامش به

دانست که او و مادرش خیلی خونگرم بودند و قابل می

 اعتماد.

 

 پنج_و_صد_پارت#
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دغدغه دیگری به کارهای  بود اماخوشحال 

نش اضافه شده بود. باید شش دانگ سامانابه

داد. یک پشتی را حواسش را نیز به ریحان نوپا می

ورودی آشپزخانه گذاشته بود تا از آمدنش جلوگیری 

کند. هرچند که انگشت ریحان، چند روز پیش با 

بخاری سوخته بود و تا مرز مردن برای دخترش رفت؛ 

مزیت که داشت دیگر از یک متری آن حرکت  اما یک

 کرد. مین

های زیادی در ارومیه پیدا کرده بود حاال دیگر مشتری 

البته که عمده فروشش برای رستوران الشن و 

های شسته شده را دوستش در شهر بود. تندتند سبزی

کرد. از وانتی که به که خشک شده بودند، باید خرد می
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فروخت یک آورد و قسطی میروستا لوازم خانگی می

ه بود. درآمدش شکر خدا خوب سبزی خردکن خرید

شده بود و در فکر خرید یک زمین بود اگر که وامش 

کرد نگاهی به شد. کمی سبزی که خرد میجور می

ها انداخت میان کوهی از اسباب بازیدخترکش می

شکست. شاید از کرد و یا مینشسته بود و یا بازی می

مه وسیله دو تکه را خودش خرید کرده بود میان آن ه

حمت بقیه را دومان و سولماز با الشن و مادرش ز

 کشیده بودند.

 

تلفن زنگ خورد و انتظارش به پایان رسید. هاتف 

 ها چشمخوش خبرش بود همان خبری را داد که ماه

« موافقت شد»راهش بود. انگار که با این دو کلمه به

 .چپقش را چاق کرده باشند
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ن باز دست راستش بند کمرش شد و با دست چپ دها

 شده به لبخندش را لمس کرد. 

شه همه چیز بگو مرگ من سولماز؟! وای باورم نمی_

تونم پول دومان رو بهش جفت و جور شد. حاال می

 برگردونم. 

 

داد او نیز از این خبر صدای شادش نشان می

 بخش با او شریک است. مسرت

و دستم. منتظر بمون د نپوکی، بمونی رحاال از ذوق زیا_

ترسم تلفنی بهت بگم رسما ریق بر دیگه دارم مییه خ

 رحمت رو سر بکشی و با دنیا بای بای کنی.

 

چشم فرو بست، با همان لبخند قفل شده به لبانش، از 

 او خواست تا بگوید آن سر نهفته را. 
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مرد تا سولماز پایش به روستا شک از فضولی میبی

 . برسد

 دم. ون میخراب نکن دیگه، بگو! تا تو بیای من ج_

 

 پرواتر خندید. بلندتر، بی

میری نه خبر من بیات نترس. تو راهم تا بیام نه تو می_

 شه.می

 سو... _

شناسی تا قیام قیامتم سولماز ببین تو که منو می_

گم. پس مثل یه سولماز کنی تا خودم نیام چیزی نمی

 آم. ز که دارم میدختر خوب یه شام بپ
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راحت کشید. نفسی از سر تماس که قطع شد نفسی 

توانست حالش را درک کند. کسی نمیذوق، شعف. هیچ

شدند و انگار این روزها آمال و آرزوهایش استجابت می

خطی به زیبایی یک رژ قرمز روی لبانش به یادگار 

هایش گذاشتند. تنها لبش خندان و سرخ نبود گونهمی

از دوید گون بودن و رنگین. خون به پوستش مینیز گل

گنجید و شوق وافر خبرهای خوب. در پوستش نمی

اصال متوجه گذر زمان نبود، غرق بود در خیاالت اما پلی 

ساخت. سروصدای زده بود به آینده و رویاهایش را می

رسید جلوتر رفت و به هال ریحان به گوشش نمی

بغل میان آن سرک کشید. دخترکش با عروسکی در 

بود. خدایا شکرت را  پاش به خواب رفتهوهمه ریخت

گفت و سمت دخترش رفت. او را که در گهواره 

ها بازیهای اسبابوپاشگذاشت و فرش را از ریخت

هایش رفت. کار سرخ مرتب کرد به سراغ سبزی
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ها کردنشان که تمام شد منتظر ماند تا سرد شوند و آن

 بندی کند.را بسته

پرست دارک شامی هم برای آن دخترک شکمد تبای

پخت، برای دید. شامی کباب با گردو برایش میمی

ارزید به شد اما میجیبش غذای گرانی محسوب می

خبری که داده بود. گردوهایی که از صدقه سری فروغ 

 نصیبش شده بود. 

 

چنان خبری از سولماز نبود. ساعت گذشت و همدوسه

د. در این زمان کسی به راحتی دلشوره بالی جانش ش

سولماز « اهمتو ر»توانست تردد کند اما پنج بار می

ها شده بود. در کشاکش افکارش بود منجر به ساعت

که در خانه زده شد. ریحان نیز سرش را تکان داد. از 

لبش جال داد و با عجله  العمل او لبخندی بهعکس
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د. سمت در رفت. شال را شل و ول روی سرش رها کر

ای که به غرغر بیشتر شباهت داشت باز در را با مکالمه

 نمود. 

 ی خن... تو راهم، تو راهمت این بود دختره_

 

گاف در دهانش نچرخید با دیدن الشن. این وقت شب 

ران چشم دانست. نگکرد را تنها خدا میاو اینجا چه می

جیر و چرخاند به اطراف تا از نبود اهالی کارآگاهان بی

مزد نبودند ب خیالش راحت باشد. البته که بیمواج

گرفتن خبری دست اول و  شکستند برایسرو کله می

 آن را در روستا به ساعت نکشیده تیتر کردن. 

الشن نگاه نگرانش را که دید سر پایین انداخت و 

 محجوب خندید.
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دونی نباش. اهمیت نده وقتی که خودت می نگران_

باز حرف بود و قصه  جای منم یه زن میومدحتی به

 بسیار. قرار نیست هر لحظه رو با استرس سر کنی. 

 

جا بهفهمید این مرد درد یک زن را از قضاوت نانمی

سرپناهی و آوارگی را. فهمید معنی بیشدن. نمی

را حفظ کردن. از فهمید با چنگ و دندان پناهگاه نمی

ی خود دانست از سایهفهمید و نمیتر نمیهمه مهم

 رسیدن چه برسد به پذیرفتن حضور یک مرد.ت

 

 شش_و_صد_پارت#

 

قدر طویل بود که نگرانی که اندازه نداشت آن

سرش به زود تمام شدن حرف الشن و نیامدن یک یک
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رسید و سوی دیگرش به ریحان که آشنا می

 نترسد، نسوزد.  کاری نکند،خراب

 های بزرگ اماجا شهر نیست یه ده کوچیک با آدماین_

 هاش بهساده. یه مکان تو یه جغرافیای بزرگ که آدم

یه سری چیزها محدودن، براشون خط قرمز محسوب 

جا بلکه کل جهان. حاال این وسط شه، نه تنها اینمی

 شن که نگرششون متفاوته.یه عده آدم پیدا می

 

عقب انداخت، چیزی در تیررس نگاهش نبود نگاهی به 

ن مرد مهربان بفهماند که توانست به ایاما با همین می

 نگران است. 

 ریحان بیداره؟ تنهاست؟_
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عقلش پاره سنگ برداشته بود. انتظار کبری و صغری 

را در خانه داشت، مگر جز او و دخترکش کسی در خانه 

ی آرامی لهآورد.  برا به زبان می« تنهاست»بود که 

 گفت و البته سرش را نیز در تأیید حرف خود جنباند.

 یومدن؟ نوز نپس ه_

 

شد بلکه افرادی فعل نیامدن که شامل یک شخص نمی

آمد آن گرفت. حاال با آن قضیه کنار میرا در بر می

خبر بود. اشخاص چه کسانی بودند که از آمدنشان بی

 ند زد. ی درنا را دید لبخالشن که نگاه وارفته

شه بپرسم فکرت تا کجاها رفت؟ سولماز و دومان می_

 رو گفتم. 
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در همین حین صدای در ماشین نگاه هر دو نفرشان را 

به آن سمت معطوف کرد. فروغ که پیاده شد آن 

دلواپسی یخ بسته را در دلش ذوب کرد. حاال خیالش 

 راحت بود. 

دونستم که مردم ممکنه دونستم حساسی، میمی_

و حدیثی درست کنن از مامان خواستم همراهم  حرف

واب شده بود تا تو ماشین بیاد. اما چون دیشب بد خ

نیومد نشست خوابش برد. حقیقیتا وقتی رسیدیم دلم 

 بیدارش کنم. 

 

گرفت. این مرد خدای فهم و شعور لبخندش عمق می

 بود. 

دو قدم جلوتر رفت و فروغ را در تاریک و روشن کوچه 

 دید. 
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دونستم که شما هم سالم فروغ خانم. شرمنده نمی_

 همراه آقا الشن اومدین. 

 

ی آرام و فروغ نیز فاصله را کمتر کرد و با همان چهره

 پر از تبسم همیشگی خود جوابش را داد. 

دشمنت شرمنده دخترجون. تو باید منو ببخشی که _

 قدر حساسی و خوابم برده بود. دونم چهمی

 

کرد که به حاال که فروغ بود زبانش رگباری تعارف می

ش بود. هنوز ایداخل بروند. کمی نگران کم بودن غذ

منتظر بود الشن بگوید علت آمدنش را. هنوز منتظر بود 

الشن بگوید. با گفتن نام ریحان که تنهاست و نگران 

اوست باالخره سد مقاومت فروغ را شکست و به داخل 

ی دهان خانه رفتند. همین که وارد شدند آب از گوشه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ریحان کمی بیرون ریخته بود و ماشین کوچکی در 

داد. همین که و آن را محکم تکان مید دستش بو

چشمش به مهمانشان افتاد ماشین را رها کرد و سعی 

 کرد بایستد.

ببخشید خونه خیلی نامرتبه. اصال کل روز، من جمع _

 ریزه.کنم ماشاال ریحان میمی

 

 فروغ با آغوش باز به استقبالش رفت.  

ه همدار همینه. منم از این روزگارا داشتم. ی بچهخونه_

داشتن پس بابت شلوغی خونه خودت رو سرزنش 

 نکن. 

 

الشن هنوز نیامده بود. سری به آشپزخانه زد نگاهی به 

های آماده انداخت. هنوز فکرش درگیر درست شامی
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کردن یک غذای آماده بود، تنها چیزی که در این 

 شد املت بود و بس. فرصت زود درست می

شت. باید به هال، ذاکتری را از آب پر کرد و روی گاز گ

داد. کمی از وسایل را که برداشت یک سامانی می

الشن با پالستیکی وارد شد. ناخواسته نگاهش قفل 

ماند با دیدن چندین پرس غذا و نوشابه در آن. 

 چشمان پرسوالش را به او دوخت. 

ناراحت نشو درنا. ما بدموقع اومدیم گفتم که الشن با _

 دور هم باشیم. ه خودش از رستوران غذا بیار

 

 ی حرف مادرش شد. الشن نیز تکمیل کننده

دومان به من زنگ زد گفت که تلفن درنا خاموشه _

رسیم تو برو بهش بگو که کم دیر میبهش بگیم یه

 نگران نشه.
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 خندید و نگاهی به مادرش انداخت. 

سولمازم گفت بمونین تا ما هم بیایم شام رو کنار هم _

 باشیم. 

 

دش را مهمان کرده بود و مهمان نیز دعوت خوسولماز! 

سر. اتفاقا خوشحال بود که امشب کرد دخترک خیرهمی

 کنند.های دیگر در سکوت سپری نمیرا برخالف شب

 آن؟ نگفت چرا دیر می_

 

ای باال انداخت، پالستیک را کنار پشتی آشپزخانه شانه

 گذاشت و سر وقت ریحان رفت. 
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 ش چرا خاموش شده بود.ادر این هیر و ویر گوشی

ساعت نزدیک هفت و نیم بود و هنوز اثری از آمدن 

سولماز نبود. شارژر را به گوشی وصل کرد و به محض 

ی سولماز را گرفت که با اولین روشن شدنش شماره

 بوق، تماس ریجکت شد.

زنه. چه زنه. دلم شور میزنم رد تماس میزنگ می_

 اتفاقی افتاده که... 

 

، پاهایش را از زمین کند اما الشن بیدن درصدای کو

 زودتر از او ایستاد. 

 کنم. من باز می_
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توانست درکش کند تا چه هراسان شد. کسی نمی

ترسد. اگر فرخنده میزان از دریدگی دهان مردم می

بار وقت باید اینیگر از اهالی بود آنبود، اگر کسی د

 برد؟ برای ترس از آبرو به کجا پناه می

 خودم باز کنم نمی.. _

ایستم که آم یه گوشه میباشه خودت باز کن منم می_

 جلو چشم نباشم.

 

فروغ نیز با گفتن بذار همراهت بیاد مهر تأیید زد به 

 ی پسرش.گفته

 

 هفت_و_صد_پارت#
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 جز سولماز و دومان و سمن.پشت در کسی نبود 

اش با دیدنشان فروکش کرد. دل آشوبه به جان افتاده

 ند زد از اعماق جانش. لبخ

 نیشگونی از پهلوی سولماز گرفت. 

 خیلی نفهم و کودنی. تو راهمت این بود که چهارپنج_

 دونی دلم هزار راه رفت. ساعت بعد برسی؟ می

 

را در بهت فرو خیلی ناگهانی و بدون مقدمه گفت و او 

 برد. 

 سرم گیج خورد و از پله افتادم. _

 

 رت و چشم چرخاند به تمامزود تار و مار کرد آن حی

 اندام او. 
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 چیزیت که نشده؟ سالمی؟ _

 

کشید تا مطمئن شود به آرامی به بدنش دست می

ی دومان بلند ست. صدای خندهعاری از هر شکستگی

 شد. 

وری داری بدنش رو جدرنا مگه ایست بازرسیه این_

 کنی؟ تفتیش می

 

 دلیل این خشم برایش مجهول بود. شاید دیر آمدن

 سولماز بود و شاید افتادنش از پله. 

 تونی بفهمی؟نگرانشم، می_
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توانست در کرد. پس میالشن رفتار درنا را تحلیل می

عین صبوری و آرامی گاهی نیز خروس جنگی شود. 

دست باال بردن دومان و تسلیم شدنش، لبانش را از 

 هم باز کرد، اما نگاهش را از درنا جدا نکرد. 

 ها را تماشا کرد. و پنجرهایوان انداخت سمن نگاهی به 

 ین راهی که اومدم برگردم.فروغم اومده یا من از ا_

 

دیدن سولماز و خبرش، دست و پایش را سست کرد و 

یادش نبود او حامل خبری بود که به محض رسیدنش، 

گفت. ریحان در آغوش فروغ بود و باید آن را می

هایشان پرسیلها را با احوامکید. آنانگشتش را می

تنها گذاشت و برای درست کردن چای راهی آشپزخانه 

 . پشت سرش وارد شد. شد
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شه بفرمایی کاربرد این گوشی چیه همیشه خدا می_

 خاموشه؟ 

 

 باز با نگاهش او را چک کرد. نگرانش بود.

 خوبی؟ چرا سرت گیج رفت؟ فشارت پایین بود؟_

 ید.توجه به او در قابلمه را برداشت و نالبی

کم بیشتر درست شه؟ یهاین اندازه دهن چند نفر می_

 مردی.کردی میمی

 

پرست حاضر نیست این نوع غذا دانست این شکممی

را با کسی شریک شود. روی دستش زد و در قابلمه را 

 بست. 
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مونی اگه اضافه اومد بعد خوری، میکمه؟ تو نمی_

الشن مونیم. آقا خوری. نترس گرسنه نمیشینی میمی

 زحمت کشیده و با خودش غذا آورده.

 

برگشت و اطراف را نگاه کرد و تازه نگاهش به 

 بار مصرف افتاد. های یکظرف

 دی؟ سولماز چرا جواب نمی_

کنی؟ اش میبابا گیر دادی یه سرگیجه بود چرا گنده_

 فشارم پایین بود. تا سِرُم برام زدن طول کشید. 

 

او را به آغوش کشید  خیالش راحت شد. کنارش رفت و

 . اش را بوسیدو گونه
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مواظب خودت باش. کمتر به خودت فشار بیار. فردا _

عقدته باید سرحال باشی تا اون مادر فوالد زره متلک 

 نگه. 

 

اش را سولماز نیز دستانش را دور او قالب کرد و شانه

 بوسید. 

مواظبم خیالت راحت. استرس دارم. اگه مامانش نیاد _

 کنم؟کار چه

 

 کمی تنش را فاصله داد و به رویش لبخندی پاشاند. 

آد. کدوم فکر خودت رو درگیر نکن. من دلم روشنه می_

اش رو بشکنه. کدوم مادری رو مادری حاضره دل بچه

 اش راضی نباشه. شناسی که به شاد کردن دل بچهمی
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 سفره را از تنها کابینت سه درب آشپزخانه بیرون آورد. 

م تو ببر تا منم بشقاب و وسایل رو ریزمییه چای _

 آماده کنم.

 

در حین ریختن چای، سولماز با من من حرفش را زد، 

 همان حرفی که قول بیات نشدنش را داده بود. 

ها مشکلی امروز مسئول اعتبارات که گفت استعالم_

آد ها بیان امضاء کنن تا سه روز دیگه میندارن و ضامن

ریم برات ا اول صبح مینم فردبه حسابت. من و دوما

زنیم. اما یه چیز دیگه هم هست. یه نفر امضاء می

 خواد کمکت کنه. گرده و میمدتیه خیلی دنبالت می
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نگاه پرسشگر و کنجکاوش را زیاد معطل نکرد. سینی 

ها اما اول چای لنگ برداشتن بود و تعارف به مهمان

 زد. باید حرفش را می

غیب شدی خیلی به من ی یهو خانم کریمی. از وقت_

که دیدم زنگ زد اما از ترس تو جواب ندادم تا این

خیلی پیگیر و نگرانه، باهاش حرف زدم. از ازدواج تو و 

 ی ماجرا رو گفتم. کامران ازم پرسید که منم همه

 

کرد، هیچ واکنشی نداشت. زیرچشمی به درنا نگاه می

 د. یین بوفشرد و سرش پاتنها دستگیره را در دست می

 جلوتر رفت و دستش را گرفت و آرام فشرد. 

گه اگه رهاش نکرده خواد کمکت کنه. میدرنا! اون می_

خواد افتاد عذاب وجدان داره و میبودم به این روز نمی

طوری خودش رو خالص کنه. ماجرای زمین رو این
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خوای وام بگیری، پیشنهاد داد اگه قبول گفتم که می

بخره و تو هر وقت که تونستی برات  کنی اون زمین رو

جوری بهتره دیگه سود نظرم اینبهش برگردونی. به

خواد بدی. حاال فکرات رو کن یه تصمیم وامم نمی

 عاقالنه بگیر.

 

های سولماز بود که از قدر فکرش میزبان حرفآن

قدر حضور مهمانانش لذت نبرد. فردا روز بزرگی بود آن

کرد شماری میلحظه اشهنیمهم که عالوه بر اوهام ذ

 برای طلوع صبح فردا.

 

 هشت_و_صد_پارت#
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هایش رفته بودند اما سولماز ترجیح داده بود مهمان

که ریحان امشب کنارش بماند. چراغ هال را برای این

را بدخواب نکند خاموش کرد. دو فنجان چای ریخت و 

 کنار او که غرق فکر بود نشست. 

 چیه تو فکری؟ _

 

 تکان داد و لبخند غمگینی زد. آرام  سرش را

چرا ذوق ندارم برا فردا؟ تنها چیزی که بادم رو خالی _

ام سکه یه پول نشم. کنه اینه که جلوی خانوادهمی

مامانش با نیومدنش جلوی عمو و داییم سکه یه 

 پولمون نکنن. 

 

کنارش به دیوار لم داد و تنها روشنایی خانه همان 

 بود. زخانه المپ روشن مانده آشپ
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احترامی رو متوجه پسر خودش اون اگه نیاد اولین بی_

کنه دیگه هم دوست ندارم ذهنت رو مشغول این می

 چرندیات کنی. 

 

که او را آرام کند چرندیات نبود اما مجبور بود برای این

به این کلمات متوسل شود. سولماز کمی خودش را 

 جلوتر کشید و چهارزانو نشست. 

 گی؟ نه نمیازت بخوام دوتا چیز _

 

 ابرویی تکان داد و لبش یکوری شد. 

 خوای. باید بدونم چی می_

 

 بعد کمی با صدا خندید. 
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 ی سم بخورم. شاید ازم خواست_

 ام. شوخی نکن دری من جدی_

 

العملش را ببیند اما به زبانش آمد سولی بگوید تا عکس

 ی او پشیمان شد. با دیدن قیافه

نه و منطقی بود نه کنم اگه عاقالخب بگو سعی می_

 نگم. 

 

های او هایش با دستباز کمی جلوتر آمد تا باز دست

 اتصالی را ایجاد کند.  نقطه

زمینی بذار بدونه چه گندی برو سر وقت اون سیببیا _

 باال آورده و مسئولیتش رو قبول کنه.
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 سال یادت افتاده؟ با کامرانی؟ چطور بعد از یک_

 رد و عصبانی شد. ضرب پرت ک دستش را به

چرند نگو. من که از همون اول گفتم بیا برو به اون _

فت نرغول بگو که چه کثافتی رو باال آورده تو مخال

کردی؛ بعد بهت گفتم بیا برو بندازش، باز گفتی تنها 

گم برو به اسم بابای کسیه که دارم. حاال دارم بهت می

ر همه حرفی رو گوربه گوریش یه شناسنامه بگیر. نذا

 ت کنه. نذار خوش خوشانش باشه.هر لجنی بار بچه

 

ها اش را روی آنپاهایش را در شکم جمع کرد و چانه

 گذاشت. 

کنه؟  بازم کن. برم چی بگم؟ حرف منو باور می ولم_

ویلون و سیلون دادگاه بشم و نگاه هر کسی رو خودم 

 تحمل کنم. حوصله ندارم. 
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 زدند. میتش بودند که به جانش های درنا آانگار حرف

ی تو رو شه بچهبه جهنم نرو. فردا زنش حامله می_

 کنه. آدمم حساب نمی

 

الیه مغزش را یهزنش پتک شد میان سرش. ال

کرد سرش روی شکافت. زن گرفته بود؟ حس می

تنش سنگین شده و یارای تکان دادنش را ندارد. 

 های او چشم دوخت. ناباور به لب

 فته؟ به همین زودی؟زن گر زن..._

 

با دیدن پوزخند سولماز، دوست داشت سینی را از پهنا 

 در حلقش فرو کند. 
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درت بود تا یه صبح بخیر عزیزم. نه منتظرت بود. دربه_

نشونی ازت پیدا کنه و عقدت کنه. اون آدم بود که 

ساله زن بخواد عذاب وجدان بگیره؟ پسرک عیاش یک

 دنشی؟گرفته. نکنه منتظر اوم

 

تکیه داد سرش را به دیوار. چشم فرو بست تا دنیای 

کثیف و لجن در پیش چشمانش به سیاهی برود. بغض 

کرد هنوز داشت. حق داشت و کسی نباید شماتتش می

 معرفت بود. منتظر آمدن آن بی

شه به این زودی همه چیز رو فراموش کرد. باورم نمی_

دون و به دنتا االن خودم با چنگ و دندون ریحان ر

گیرمش اما محتاج نامرد گرفتم از این به بعدشم می

 شم. جماعت نمی
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خوای بذاری به خوشی زندگی کنه؟ بذار یه گوشه می_

 از ذهنش درگیر بشه و رنگ خوشی رو نبینه. 

 

که آن دریای ای چشم باز کرد قبل از اینلحظه

پرتالطم پشت سد چشمانش طغیان کند باز 

  هایش را بست.پلک

خوام یکی هم مثل من که با ندگیم رو باختم، نمیمن ز_

امید بهش دلبسته شده اونم زندگیش رو ببازه، اونم 

 جوونیش تباه بشه.

 

سکوت بینشان حاکی از آشفتگی افکار درنا بود. 

 دقایقی سپری شد که خیلی تلخ خندید. 

خواستی بگی چیه شاید از خب اون یکی چیزی که می_

 تی. اون یه باشه گرف
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 تکان داد. « برو بابا»تش را به معنای دس

دادم بگی آره رو مخالف بودی اولی رو که احتمال می_

خیال باشم که انتظار داشته  حاال باید خیلی خوش

باشم اگه بگم بیا یه میت رو بشور تا ترست بریزه تو 

 موافقت کنی.

 

حرفی که زده شد را حتی خودش هم باور نداشت 

ر کرد و به آوا تبدیل شد. اش عبوچگونه از حنجره

 کدامین ارگان از بدنش او را وادار به این کالم کرد. 

 گم. دونم فکرام رو کنم بهت مینمی_

 

از این بحث فرسایشی به تنگ آمد. از جا برخاست و 

 به حیاط رفت. 
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که هیچ مراسمی نداشتند اما از صبح علی الطلوع با این

که نزدیک  هار عصرسرشان شلوغ بود. به ساعت چ

رفت برای این لحظه شدند دلش قیلی ویلی می

انداز اخیرش را ساز سولماز. قسمتی از پسسرنوشت

برای او کنار گذاشته بود تا به عنوان کادو به او 

کش کند. منتظر بود ببیند که آیا مهرانه به محضر پیش

ی محضر را که باال رفتند با آید یا نه. آخرین پلهمی

که روی صندلی نشسته بود متعجب مهرانه دیدن 

شدند. اما آن تعجب زود رخت بربست و لبخندی روی 

 های سولماز سنجاق شد.لب

 

 هشت_و_صد_پارت_ادامه#
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خوابی که دیشب دیده بود آسایش را از ذهن و جانش 

ربوده بود. آرام و قرار نداشت. به اتاق رفت. ترکان 

ود. ه شده بپوشید، شکمش کمی برآمدلباسش را می

 در میان آن همه آشفتگی لبخندی زد. 

 حالت خوبه؟ حالت تهوع که دیگه نداری؟ _

 

 جواب لبخندش را به مهر و تبسمی ملیح داد. 

نه خیلی کمتر شده تازه من جز عجایبم که تو ماه _

 پنجم باز حالت تهوع دارم.

 

 شد روی تخت نشست. تا ترکان آماده می 

فردا  ریم.شی نمینی اذیت میدوقربونت برم. اگه می_

 دیم. بریم تو خونه بهش میکادوش رو می
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زد که با حرف کامران ریمل را به چشمانش می

 حرکت ماند. دستانش بی

اینم بگو تا کیانا از دستمون ناراحت بشه. داداششی _

 ست.قدر فاصلهگه تا باغ چهشه که نباشی. منمی

 

ر دو دستش را جلوتر رفت، پشت صندلی ایستاد و ه

 کرد. های همسرشبند شانه

اش را. عجیب که های برآمدهلبش بوسه زد گونه

 تر کرده بود.حاملگی او را زیباتر و دلنشین

کنم برای شماری میخیلی خوشحالم ترکان. لحظه_

 ی عشقمون.اومدن ثمره
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آینه محو تماشای همسرش شد. از گرمای ترکان در 

اش چشمانش ای نجواگونهههای او و حرفدلنشین لب

ورت او اش را بیشتر به صروی هم افتادند. گونه

 چسباند و دستش را روی شکم خود گذاشت.

ی منم خوشحالم کامران که این بچه تکمیل کننده_

شه داریم یه خونواده سه خوشبختیمونه. باورم نمی

 شیم.می نفره

 

شد. یک استرس در جانش فکرش یک جا بند نمی

در حال جان گرفتن بودند. تا زمانی که در  هایشریشه

افتادند باز دوست داشت تغییر جهت دهد و  مسیر جاده

به خانه برگردند. شهاب با تک بوقی از کنارش با 

ای یاد دوران مجردیش افتاد که سرعت رد شد. لحظه
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تند و همان دم از یاد برد زن گذاشبا هم کورس می

 باردارش را. 

قوت آن را ار گرفت و با تمام پایش که روی گاز قر

 فشرد ماشین از جا کنده شد.

 کامران بچه شدی؟_

 

تمام حواسش به جاده بود و رسیدن به پسردایی 

 شوماخرش.

ذارم آب تو رم اما نمیمحکم بشین درسته تند می_

بار رو این بچه پررو دلت تکون بخوره. فقط همین یه

 رو کم کنم.

 مون؟کامران من هیچی بچه_
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اثر کر بود که اعتراض های ترکان نیز در او بیار انگ

گذاشت عهد ای که شهاب را پشت سر میبود. لحظه

بست همین که او را سر جایش نشانده است می

زد اش جلوتر میکه پسرداییکافیست اما به محض این

 شد. لیت و عیاش میمسئوباز یک مرد بی

 

ی ترکان هی رنگ پریدای روی لبانش آمد و گونهخنده

 را با انگشت کشید. 

خواد با من نبینم بترسی خوشگلم. پدرسوخته می_

 رقابت کنه.

 

تمام نگاهش به آینه جلو و پشت سرش بود که مبادا 

شهاب قاپ سرعت را برباید. همین که او را در آینه 

تصمیم عجوالنه نرسیده به پیچ جاده از دید با یک 
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ا صدای دویست و شیش جلویی سبقت گرفت که ب

رو جیغ ترکان و مواظب باش نگاهش بند کامیون روبه

یزی بود که در آن لحظه با آن دست شد. ترس تنها چ

گیری را از او کرد. هراس، قدرت تصمیمو پنجه نرم می

میون فاصله سلب کرده بود. فرمان را چرخاند که از کا

آخر  یهایش لحظهبگیرد. علیرغم تمام تالش

ن و جیغ ترکان و یا خدا گفتنش با کوبیدنش به کامیو

 هم همزمان شد و دیگر سیاهی مطلق...

 

 نه_و_صد_پارت#

 

 ی سولماز را. کرد این همه عجلهاصال درک نمی

ای به او توضیح دهد ریحان را به که کلمهبدون این

ه بود و بعد مانند اجل باالی سرش دست مادرش سپرد
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نامعلوم با او  ایستاده بود تا لباس بپوشد و در مسیری

هایش نیز پاسخ لکدام از سواهمراه شود. به هیچ

 . دادنمی

شود دانست که به ارومیه ختم میمقصد ابتدایی را می

 ی آن دشوار بود.اما حدس بقیه

 

رو نگاه وبهزیرچشمی نگاهی به او که متفکر تنها به ر

زد، انداخت. دلش هم برای آن کرد و حرفی نمیمی

میان انگشت دست چپ او ضعف  انگشتر ظریف

رد کرفت و هم عادالنه و بدون تعارف حساب میمی

 اندکی، شاید از اندکی کمی هم بیشتر حسادت! 

جا به شه از اینجا که اللمونی گرفته بودی. میتا این_

خوایم بریم؟ البته اگه میبعد بگی کدوم قبرستونی 

 قابله گفتنه وگرنه من... 
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شم و غضب غم بودند اما به خدار چشمانش طالیه

 کرد. تمارض می

ای، شدهزبون به دهنت بگیری آخرش سر از یه خراب_

 آریم.قبرستونی درمی

 

فرمان را محکم گرفت. تالش کرد تمام خشم انباشته 

گاز پیکان قراضه خبری و دم نیاوردن او را سر از بی

 خالی کند. 

ف بارت کنم چهارتا حردارم خیلی خودم رو کنترل می_

افتاده که ریحان نکنم. خب من نباید بدونم چه اتفاقی 

رو باید بذاریم پیش ننه سمن و بزنیم به جاده؟ نباید 

بدونم چه اتفاقی افتاده که از وقتی راه افتادیم تنها نوچ 
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ه؟ خب بگو و خالصمون نوچت به راهه و نگات به جاد

 کن اه.

 

ه به ببین اعصاب درست و درمونی ندارم، پس بهتر_

ای خیابون جای سواالت الکی بپیچی به راست، انته

جا بهت نرسیده به دوربرگردون، خیابون رو برو تو اون

 گم کجا وایسی.می

 

حوصلگی و کرد بیکالفه بود؟ نه خوب که دقت می

سرش عصبانیتش بیشتر محرز بود. نباید سربه

گذاشت. زبان به دهان گرفت تا این دقایق را نیز می

ساعت قبل الل بماند. حکمت آمدن به شهر مانند 

هم بدون قصد قبلی از آن بدتر در تعطیالت عید را آن

ب سرکشش شده دانست و سولماز هم سوار بر اسنمی
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تاخت و جوابگو نبود. نرسیده به بود و چهارنعل می

چهارراه دستور توقف ماشین را داد. گذرش به این 

شنیده بود. برایش خیابان نیفتاده بود و تنها اسمش را 

غریب بود. هر آن منتظر توپ و تشر سولماز بود که 

برخالف تفکرش، آرام حرف زد و ابروهایش از تعجب 

 دند. باالنشین ش

ها یه جا رو پیدا کن و پارک کن. همین گوشه موشه_

 خوام یکی رو ببینم.بریم بیمارستان می

 بیمارستان؟!_

به او نکرد و دستی در هوا برایش تکان داد و توجهی 

اش غلبه کند، بر کنجکاویکه پیاده شد. برای این

 زودتر ماشین را پارک کرد و به دنبالش راه افتاد.

داد بلکه با سواالتش را جواب نمیهیچ کدام از 

ی سالن داد. میانههایی بلند راهش را ادامه میقدم
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تورج را دید، متعجب نگاهش بین هر دو سرگردان بود. 

رفتن نداشتند. ماندن را برای گرفتن  پاهایش دل

 دادند. جوابی ناچیز ترجیح می

 خوای چیزی بگی؟ هنوزم نمی_

 

ر تمام زوایای صورتش سولماز برگشت. تنها نگاهش د

زد. نفس عمیقی کشید و خاتمه داد به حجم چرخ می

 انبوه سواالت ردیف شده در مغز او. 

از عید تورج به دومان زنگ زده بود. دو روز بعد _

 ب نیست. کامران تصادف کرده و حالش اصال خو

شد. تر میاش هر لحظه حجیم و حجیمقفسه سینه

کامران و حال خراب؟ باورش سخت بود. رمقی برای 

کرد مرزی تا سقوط ندارد. ایستادن نداشت، حس می

سش دستش ناخودآگاه روی گلویش نشست. راه نف
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ارستان بود. اش روی تخت بیمبند آمده بود. پدر بچه

ت و تمام زندگیش را مردی که روزی او را دوست داش

 کرد.به او باخت با مرگ دست و پنجه نرم می

جا یه تختم برا درنا بخوای لش بازی دربیاری همین_

 کنم. فهمیدی؟تو رزرو می

 

رایش جلوتر آمد، چانه درنا را باال داد. با چشمانش ب

ش را برای کشید عالوه بر آن زبانخط و نشان می

ر بدهد به درنای وا تفهیم بیشتر تکان داد. تا هشدا

 داده.

جا غش و ضعف کنی برای کسی که مثل نیاوردمت این_

 یه انگل از زندگیش پرتت کرد.
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دل خودش از لفظ انگل مچاله شد وای به حال دل 

سوزی رفیقش، خواهرش، اما الزمش بود که دل

 خرجش نکند.

اصطالح بهتری تو ذهنم گم انگل ناراحت نشی می_

 جا تا.. ومد. آوردمت ایننی

غش و ضعف نکردم سولماز. نفسم گرفت برای _

قدر کریمه. چوبش قدر بزرگه. چهکه خدا چهاین

 کنه.صداست اما وقتی بزنه ناکار میبی

 

رنگ نگاهش را دید که به گرمی گرایید و چشمانش 

 زد. برق 

به اینجا فقط آفرین دختر خوب. تنها دلیل آوردنت _

بیای بری ببینیش ببخشیش،  اینه تورج از ما خواست

خوام بری ازش بخوای به حاللش کنی اما من می
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بخشی که عزت به خودت و شرطی اون لجن رو می

 ت بده. اگه با.. بچه

 

زده سولماز را نگاه کرد و چنگ کشید به دستان وحشت

 او. 

 ه کامرانه؟ تو یا دومان که به تورج نگفتین ریحان بچ_

 

هایش جاری شده بودند و سولماز را تکان حاال اشک

 داد. می

 گفتین سولماز؟ نگو بدبختم کردین سولماز._

 

 ده_و_صد_پارت#
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سولماز به عقب نگاه کرد و تورج را که تمام حواسش 

 ها بود را از نظر گذراند. به آن

گفتیم. اما چرا باید پنهونش کنیم؟ این اوال نگفتم. ن_

 ها شانس توئه درنا که بتونی به اسم بابایتن

وجودش برای ریحان شناسنامه بگیری. اون بچه بی

اش حداقل با اسم تو شناسنامه اون یا حداقل یه آینده

ت نامه تضمینه. دیگه هر آدمی هر انگی رو به بچهصیغه

  چسبونه و زندگیش رو جهنم کنه.نمی

 

یشتر اش هر لحظه بکرد فشار روی سینهحس می

اش عزت به او و بچهشود. اگر مرد بود با مردانگی می

بخشید. اگر انگ هرزه بودن به خودش و حرامزاده می

چسبید بهتر از این بود که او نیز از اش میبودن به بچه

 کرد.احوال او سوءاستفاده می
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دستان سولماز را رها کرد و بعد از چند ثانیه که 

 و به عقب چرخید. ها مکث داشت رنگاهش روی آن

 کنم.درنا وایسا! درنا خواهش می_

 

توجهی به التماس کالم تورج نشان نداد اما صدای 

که دورتر شنید. قبل از اینهای پرشتابش را میقدم

 شود سد راهش شد.

 ال که اومدی بیا برو ببینش. خوای ببینیش؟ حادرنا نمی_

 چشمانش را بست و یک قدم برداشت. 

ماز به من نگفت که چرا رد بشم. سول برو کنار تا_

جا وگرنه مطمئن باش برای دیدن یه نامرد اومدیم این

داشتم. اون برای من همون وجود قدم از قدم برنمیبی
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هام قبول روزی که فکر کردم من رو با همه نداشته

ما تموم باورهام رو شکست مرد. کامران همون کرده ا

 روز مرد. 

 

 تویش کشیده شد. پشت کرد که آستین مان

 تر تکان داد. با خشم برگشت و انگشتش را خشمگین

 به من دست نزن... به من دست نزن. _

بیا ببینش، حال و روزش رو ببین. دکترا گفتن _

 موندنش پنجاه پنجاهه. زنش.. 

 

انداخت ظاهر ساده، به غلیان میزنش، این نام به 

 تمام احساسش را. 

 شده.  اش سقطزنش تو کماست. بچه_
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اش مرده بر خود لرزید. برای آن زن دلش سوخت. بچه

ای بود. عزادار طفلی نیامده بود اما خبر نداشت بچه

 ای همچون ماه دارد. سال و چندماههیک

 خدا شفا بده و صبر. _

 

تمام نقاطی که در بدنش به  به راهش ادامه داد، به

یان گزگز افتاده بودن توجه نکرد. اما صدای تورج در م

 سالن خالی پیچید. 

شاید دیگه چشاش به دنیا باز نشه درنا. اون نامردی _

کرد اما تو در حقش لطف کن و حاللش کن. بذار با بار 

 سبک... 
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های رفیق گرمابه و گلستان دیگر نشنید باقی حرف

پوزخند زد به بار سبک. یعنی با یک جمله  کامران را.

او شده را حاللت کردم خدا تمام جفاهای در حق 

های ناحق شده به او را بخشید؟ یعنی خدا تمام نگاهمی

هایش ها و رنجها را چه؟ ماللتحرف کرد؟پاک می

 بماند. 

 

هوای خنک که به صورتش برخورد کرد اولین قطره 

 جا رسیده بود.اشک از چشمانش کوچید. به ک

 به ماشین نرسیده، سولماز کنارش رسید.

ی ن تنها شانس تو بود براچرا خریت کردی درنا ای_

 گرفتن حقت.
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حرفی نزد. حرفی نداشت بزند وقتی کلمه سقط در 

شد. آخ دلش برای کامران سوخت. از سرش بولد می

اطالع بود از وجود ریحان و از مرگ اش بیهر دو بچه

 عمرش به دنیا نبود.جنینی که 

وقت کنی؟ اگه اون خوب بشه هیچبا کی داری لج می_

 صاحب...تونی نمی

 سولماز تمومش کن. خدای من و ریحانم بزرگه._

 هر دو در سکوت راه آمده را برگشتند.  

بعد اردیبهشت ماه حاضر به دیدن خانم کریمی شد. 

قدر برایش دلیل و برهان آورد که راضی به پذیرش آن

پیشنهادش شد اما وامش را نیز برخالف مخالفت 

ساالنه بهتر از سولماز برای پیشبرد کارش گرفت. وام 

این بود که هر ماه قسط را پرداخت کند. زمینی برایش 

ها بود به او بازگرداند. مدت خرید که خرد خرد پولش را
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اش کاری را راه کرد تا با سرمایه اولیهتحقیق می

وجوهایش و ها و جستاندازی کند. نتیجه تمام تحقیق

و البته مشورت با دیگران شد خریدن چند وسیله ریز 

ای از زمین ساختن. درشت و یک خانه کوچک در گوشه

رای اش را نداشت اما فکرها داشت بفعال بودجه

 گسترش آن. 

 ریحان وایسا! وروجک با توام. _

 

با شنیدن صدای سولماز لبخندی زد. زیر اجاق را کم 

کرد. با حفظ آن لبخند به بیرون رفت اما با دیدن 

ند سرش بودو سولماز که چشمانش بسته و دستش ب

خورد، آن لبخند ماسید. گلویش باد کرد از تلوتلو می

رفت. رنگ سولماز و نمیآمد و فرنفسی که بیرون نمی
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مانند گچ شد و به زمین افتاد. ناغافل بود حرکت 

 سولماز و جیغ بیرون جهیده از دهان او. 

 سمتش پاتند کرد. 

 سولماز؟! سولماز چی شدی؟ _

 

مامان "درش،به گریه افتاد و ریحان با دیدن حال ما

 افتاد.از دهانش نمی "گفتن

ش را به اعتنا به دخترش، کنارش نشست و سربی

 آغوش کشید.

 سولماز خوبی؟ چی شدی دختر؟ _

هایش تکان چنان چشمانش بسته بود. اما لبهم

خورد. آهنگ داشت همان صوت همیشگی اما می

 جان، ضعیف. بی
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 م گیج رفت.کخوبم نگران نباش. سرم یه_

 

لرزید با دیدن حال او قالب دست و پایش هنوز می

 تهی کرد. 

گی خوب؟ چند به این حالت میگی بد؟ تو به چی می_

کنی؟ دومان وقته این حالتی تو، چرا پیگیری نمی

 دونه؟می

 آخر:_به_خانه_یک#

 یازده_و_صد_پارت#

 

کمی که از دوران سرش کم شد، نشست ولی هنوز 

 رفت. سیاهی می چشمانش رو به
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کنی. یه سرگیجه خوبم بابا چرا الکی شلوغش می_

قدر ناز و نوز گه چهنمی معمولی رو به دومان بگم فردا

 داره؟ 

به جان کندن، برای آرامش و دلخوشی اوی پریشان 

 خندید. 

 کنی منو! باید برم یه آزمایش بدم. لوس می_

 

اش را گرفت، این حرف او را طور دیگری شانه

 کرد. رداشت میب

 سولماز آره؟! _

 

اش کم شده بود اما از حرف درنا سر کمی از گیجی

 آورد. درنمی
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 چی چی رو آره؟ _

 ای؟ حامله_

 

مات و مبهوت به درنای حیران نگاه کرد، نتوانست 

 خودش را کنترل کند با صدای بلند  پقی زد زیر خنده. 

بود  ای ماندهچشمش به ریحان ترسیده افتاد که گوشه

 گشود. ریخت. آغوش برایش و اشک می

به جای حرف مفت زدن بیا برو این بچه رو آروم کن. _

خوام برم آزمایش تو هم با ای؟ چون گفتم میحامله

 عقل ناقصت فکر کردی... 

هایش باز به خنده پناه برد. ریحان با دیدن چهره او لب

 اراده به خنده باز شد.بی

 هام...خاک به سرم سبزی_
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 دوان دوان به آشپزخانه رفت. 

 

 ساعت از یازده گذشته بود که سروکله الشن پیدا شد. 

 ان؟ آماده_

 

های سری تکان داد و سمت اتاق مجاور رفت. ظرف

ساالد را نگاه کرد و شروع به شمردن کرد. روی عدد 

 صد و بیست بود که الشن خودش وارد شد. 

 فته. تازگیا تنبل شدی و حساب و کتابت آب ر_

 

 خندید. اش به لحن شوخ و خودمانی

 درسته. حواسم سرجاش نیست. _
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از حرف زن مقابلش، جدی شد. حواسش، پی چه 

 چیزی بود که پرت بود. 

 اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ _

 

 ای پیوند زد. پرسیده بود اما زود جمله را به اصالحیه

شه. اگه قابل گفتن برای من و حمل بر فضولی نمی_

 آد من انجام بدم؟ ری از دستم برمیکا

 

نگاه آرام و صبورش خود گویای همه چیز بود. همیشه 

قدرها هم زیبا و جذاب نبود اما کرد الشن آنفکر می

داد. چرا همیشه سولماز صفت جیگر را به او نسبت می
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منش الشن بود که  کرد این اخالق وخوب که فکر می

 اشتنی. دداد و دوستاو را زیبا جلوه می

 اش کشید.زبانش را روی لب خشکیده

 نگران سولمازم. _

 

اش در هم شود. همین چند حرف باعث شد چهره

 فکرش به جای دیگری برود. 

 چرا؟ با دومان بحثشون شده؟ یا ماد..._

ره و این منو کدوم. مدتیه سرش گیج مینه... نه، هیچ_

شم گه از استرسه و آزمایکنه. خودش که مینگران می

 دادم کمخونی دارم. 
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آن حالت ناراحتی از صورتش پاک شد و باز به همان 

 جلد الشن آرام همیشگی فرو رفت. 

حقیقتا ترسوندیم تو دختر. خب طبیعیه با وجود _

داشته باشه. تازه گاهی  کمخونی سرگیجه رو

نفس هم ممکنه بشه. این جای نگرانی نداره با تنگی

 شه. چند تا قرص حل می

گونه از ای باز شد که تا به حال اینجمله ش بهکالم

 زبان او رقم نخورده بود. 

دونم چرا به ها یه چیز عادیه. نمیکمخونی برای زن_

دین. با توجه به همون خودتون اهمیت نمی

یولوژیک بدنتون باید روزی یه قرص آهن رو فیز

 مصرف کنین.
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 اند شایدهای صورتش از حرکت افتادهفکر کرد عصب

بان هم مغزش فلج شده بود. این چه حرفی بود او به ز

کشید هم به جای خودش هم به جای آورد. خجالت می

قدر نگرانی تمام مرزهای تنش را تصرف کرده او. آن

 رنگ شدن نداشت. بهگبودکه مجالی برای رن

گی. با این حال، کاش همینی باشه که شما می_

شه. من الی میکنم زیر پاهام خبینمش احساس میمی

 جز اون کسی رو ندارم.

 

کسی، خار روزگارش بود و سولماز گل خوشبوی درد بی

اش. بجز ریحانش واقعا سولماز دار و ندارش از زندگی

به ظاهر پر از زرق و برق این دنیای نکبتی بود. دنیایی 

شد و رنگ و لعاب اما در باطن بوی متعفنش باعث می

 هی عق زد و هی عق زد.
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کنی یه و ذهن خودت داری چی تصور میهی تهی _

ی ساده رو؟ دستت درد نکنه، سولماز همیشه سرگیجه

زنده و سالمت باشه اما ما رو هم به هیچ چیزی حساب 

 نکردیا. 

 اشت منفی او.زده شد از بردخجالت

این چه حرفیه. هر کدوم از شماها رو هم به نحوی _

عنی برام اذیت کردم و باری رو دوشتون بودم این ی

اش با ارزش داشتین و مهم بودین. ولی سولماز قصه

ه. تنها کسی که پسم کنعالم و آدم برای من فرق می

 نزد.

 

الشن دوست داشت راز و رمز این زن را کشف کند. 

طور که فروغ جانش مهر، همانیک راز سربه هرچه بود

کدام از اهالی نام نیز از آن اطالعی نداشت. هیچ
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دانستند. حتی اسم و رسمش را نمیشوهرش را، 

فروغی که یک پله از دیگران به این دختر نزدیک بود. 

چرخید. سنی نداشت. زبانش نمی لفظ، زن در ذهن و

ها را پس نچرخیدند، آفکرهایش هربار به سویی می

 زد و سعی کرد تا او را آرام کند. 

مورده درنا. اما اگه خیلی گم نگرانیت بیبازم می_

 پسی بهتره به دومان بگی. اصال دومان خبر داره؟ دلوا

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. 

شناسنم مطمئنم حرفی نزده من این کله خراب رو می_

 مگر پیش خودش باز سرش گیج رفته باشه. 

 

صدای تلفن درنا، باعث اتمام حرفشان شد. یکی از 

 خواست.هایش بود و سفارشش را میمشتری
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 دوازده_و_صد_پارت#

 

 

که تماس را قطع کرد با لبخندی کوچک به محض این

آگاه دستش بند روسریش از الشن مواجه شد. ناخود

 شد و نگاه دزدید. 

گفت یه دختر اگه قبل از دیدنت، کسی به من می_

کرده و شناسه که تو شهر زندگی میکرده میتحصیل

حاال به روستا رفته و خودش رو غرق کار کرده سخت 

که کسی با این تر اینباورش. از اون سخت بود

 مشخصات از تکنولوژی دوری کنه. 
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شد از تمجیدش؟ اگر که کامران و باید می غرق لذت

های خودش و صد البته ریحان نبود مطمئنا عقلیبی

شد. اما منظور حرف جا باز نمیگاه پایش به اینهیچ

ر اش گرفت. الشن خبآخرش را با گوشی نوکیای ساده

نداشت که روزی صاحب چندین اکانت در تمام 

 فضاهای مجازی بوده است.

خندی عجوالنه و حرفی برای پرت کردن پناه برد به لب

 حواس او. 

طوریام نیست منم اگه وقتش رو داشتم نه بابا این_

 گوشی به دست بودم. 

اما کارت خیلی کار حسابی بوده؛ نیاز به تحمل این _

 همه سختی نبود. 
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. انگار آب جوش روی سرش ریخته باشند. رفتوا 

را  قدرت تکلمش، مشکل پیدا کرد اما نباید خود

اش ای در زندگیباخت. این پسرک با چه اجازهمی

 کنکاش کرده بود؟ 

 کارم؟! _

 

پوش مقابلش اهل کرد این مرد خوشهنوز باور نمی

سرک کشیدن در زندگی کسی باشد. قلبش، زمستان 

 شد. قندیل بست. 

دونم با چه هدفی به کار من رسیدی اما اصال نمی_

 قشنگ نبود این حرکت.

 

شد همان درنای قبل و او را با الفاظی زیبا ماند میمی

ماند این همه متانت و صبوری را کرد. میمستفیض می
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داد. رفت تا فرصتی برای هضم کار او پیدا به باد می

تمام کند. پشت کرد و به داخل سالن کوچکش رفت. 

زد که دوست نداشت هایی استپ میمغزش روی نام

اند هرچند لو داده اش راها حریم شخصیباور کند آن

 که باورش سخت بود. دومان؟ سولماز؟سمن؟ ایوب؟

 درنا!_

 

کرد، ناخواسته باعث هایش نمیتوجهی به صدازدن

دلخوریش شده بود. باید او را از این سوءتفاهم خارج 

که وارد سالن شود، رفت و قبل از اینکرد. دنبالش می

 سد راهش شد. با دست چهارچوب در را گرفت. 

ار حرفم رو بزنم. امون بده. اون دوستم که براش بذ_

شناسی. حقیقتا یه خواهر برم رو که دیگه میسبزی می

داره خیلی وسواسه، یه روز که سفارشاتش رو براش 
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ال کین و جا بود. خالصه ازم پرسید اینا مبردم اون

تمیزه و فالن. منم همه جوره که تأیید کردم گفت 

برم ببینم. همین که  اسمش چیه و کجاست تا خودم

اسم و فامیلت رو گفتم گفت این فامیلی برام آشناست 

و کمتر کسی داره. بحث کشید به همون دوستش که تو 

دانشگاه با هم بودن و چه خاطراتی داشتن. گفت یه 

سم سولماز داشته که وقتی دوست جون جونی به ا

شنیدم گفتم اینم یه دوست داره. ولی با تعجب گفت 

رنای حسابدار شرکت معروف که خیلی که اون د

قبولش داشتن چه به سبزی پاک کردن و فروختن. ازم 

خواست نشونی بدم بیاد، هم کارت رو ببینه هم رفع 

 کنجکاوی کنه که گفتم این اجازه رو ندارم. 
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در مغزش رژه رفتند.  یکبهاهش یکدوستان دانشگ

ه لرزاند. واهمهای قوی بودنش را میترس تمام پایه

داشت کسی آرامشش را خراب کند. دلش پرسیدن 

خواست اما امان از لرزش تارهای صوتی که به می

خواست گوش به فرمانش نبودند. نیرویی مضاعف می

م بر حرف زدن معمولش تا بپرسد، تا بفهمد تا شاید آرا

خواست. یک اسم برای رفع بگیرد. یک اسم می

 برطرف شدن توده حجیم در گلویش!

 اسمش... اسمش کی بود؟ _

 ترسید. زبان روی لبش کشید. این دختر از چیزی می

 سلدا!_

 

نفس ماند. هوا ماند. اکسیژن رفت. ضربان قلبش کند 

 شد. سلدا!
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خواست خدا را صدا زد. فریاد زد. مدد جست. سلدا می 

اش شود. سلدا ی لعنتینقطه اتصال او با گذشته

را هم ببرد. اگر نام است این یک تار مو آبرو خومی

 آمد؟ اگر غیب شدن... کامران به میان می

 شد ازآن گذشته دور شد؟ آه کشید. چرا نمی

 

ی درنا و صدای لرزانش الشن با دیدن رنگ پریده

رنای یقین پیدا کرد چیزی هست. اما چه چیزی که د

 دانست. زده کرده بود را نمیآرام را چنین وحشت

 شناسیش؟ می_

 

پلک زد و به الشن کنجکاو چشم دوخت. چه چندبار 

گفت در جوابش تا دست از سرش بردارد و برود. می

 داد؟ اش را چرا از چشمانش تکان نمینگاه لعنتی
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های روسریش کشید و آن چند تار مو دستی به کناره

را تو داد. دور خودش چرخید و نگاهی به  بیرون آمده

ن سرکی ا بود که به بیروخانه کرد سولماز کج

 کشید. نمی

آد؟ نکنه باز سرش گیج سولماز کجا موند؟ چرا نمی_

 بره.

 

نیشخندی زد. خیلی ناشیانه بحث را تغییر داده بود. 

گاه اهل تجسس کردن در زندگی کسی نبود. اما هیچ

 زن درمانده کمک کند. خواست به این دلش می

رفت برای فرار از زیر نگاه درنایی که سمت خانه می

 ن با حرف او ماند. الش

درنا به جون فروغ که باور کنی اهل فضولی کردن تو _

کنه، اگه کمکی از کارت نیستم، اما اگه چیزی اذیتت می
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آد بهم بگو تا جایی که بتونم کمکت دست من برمی

 کنم.می

 

بفهمد. از جان آن  خواستیزی میاین مرد چه چ

خواست. قفسه سینه خورده چه میی کرمباغچه

نگین شده را با نفسی خالی کرد و سمت خانه رفت. س

تر ی ریحان واضحرفت صدای گریههرچه جلوتر می

شد. به پاهایش جان داد و در را باز کرد و دنیا پیش می

 چشمانش تیره و تار شد.

 

 سیزده_و_صد_پارت#

 

ین تخت و بیمارستان خسته شده بود. راه به جایی ا از

نوز پاهایش جان درستی کرد. هنداشت باید تحمل می
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برای راه رفتن نداشتند. اتاق در سکوتی زجرآور بود. 

ترکانش به هوش نیامده بود. ده روز چیز کمی نبود. 

کرد. اش کفایت میپریشان احوالی تنها برای یک ثانیه

که کرد؟ علیرغم اینشد چه میمیاگر امیدش ناامید 

ان او را خودش نیز آسیب دیده بود اما پدر و مادر ترک

دانستند. روزی نبود که خودش را مسبب آن تصادف می

خاطر آن سرعت لعن و نفرین نکند. در اتاق باز شد به

و نگاهش به رفیقش افتاد که این روزها او را رها 

اش را رانده بود اما کرد. در حالی که تمام خانوادهنمی

 تورج گوشش کر بود و پای رفتن را نداشت. 

 چشمانش روی شیرموز میان دستش افتاد. 

 بهتری؟ درد نداری؟_
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سری باال انداخت و چشمانش را به پنجره دوخت اما 

 های تورج تیز کرد. هایش را برای حرفگوش

دونم امروز به یو جواب ندادن، نمیسیزنگ زدم آی_

 آد یا نه. هوش می

 

صدای برخورد لیوان را روی میز احساس کرد اما 

 تمایلی نداشت برگردد. 

من االن باال بودم و حالش رو پرسیدم گفتن هنوز _

 طور و تغییری نکرده. همون

 

 از پنجره دل کند و به تورج نظر کرد. 

نظرت با چشم باز کنه. اون بچه بهخواد پس کی می_

شه؟ هربار ناقص نمی این همه داروی جور واجور
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به امید خدا  گن توکل کن وگیرم میسراغی ازشون می

آد و به فکر سالمتی خودتم هوش میزود خانمت به

 باش.

 

های زیادی باید تورج بزاق دهانش سنگین شد. گفتنی

را بشکند  شد اما دلش را نداشت که کمرشبیان می

 زیر اتفاقات پیش آمده!

و از نگاه کردن به  پایین پایش روی تخت نشست

ها را گفت تا آنان اجتناب کرد. چگونه برایش میکامر

به خوبی قورت بدهد. مسئله اصلی را باید از خدا 

 خواست که کمکش کند برای گفتن. می

 هایش را در هم گره کرد. دست

وع کنم و چی بگم. اما یه دونم از کجا شرکامران نمی_

 خبر داشته باشی.سری چیزها هستن که حقته بدونی و 
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هایش  تکان پاهایش را به سختی، با درد با گزیدن لب

داد و کمی راست نشست. انبوه هزاران اتفاق در 

ذهنش روی داد. چه چیزی شده بود که تورج محتاطانه 

کرد. حتی فکر آن چیزی که در لب به سخن باز می

شد اشک را به چشمانش غزش داشت پررنگ میم

 رج برایش مهم نبود. آورد و وجود تومی

 ت...ترکان اتفاقی براش افتاده؟ ترکان... _

 

گذاشت و بغضی سد راهش نفس سنگین شده نمی

شده بود. سخت بود تصورش چه برسد به اتفاقش و 

 دانستن آن. 

 ست؟ جون مادرت ترکان زند... زنده_
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خبری بود و کشید اما در عالم بینفس میزنده بود، 

 هایش.های بعد از گشودن چشمتخبر نداشت از مصیب

لبخند تلخی زد. زنده ماندن ترکان با مردنش با خبری 

 شنید، هیچ توفیری نداشت. که بعدها می

 ست. گفتم که تغییری تو وضعیتش نداشته اما... زنده_

 

سزا گرفت برای ای خانواده کامران را به باد نالحظه

یده محول کردن چنین مأموریتی، برای دیدن کمر خم

 رفیقش. 

 ایستاد و دستانش را در جیب شلوارش فرو برد. 

خوای بگی؟ جون به لبم کردی، بگو تورج چی می_

 خالصم کن. 
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اش کشید و سمت پنجره دستش را محکم روی بینی

کرد؟ به همین سادگی بود مگر؟ رفت. خالصش می

 کرد اما با ویرانی. ه خالصش میالبته ک

 تورج؟! _

 

له داشت. مرد ده شدن چنین عجلعنتی برای خمی

ای از حال خرابت خواهد بود و چنین حسابی این ذره

 مشتاقی به شنیدن. وای به ساعتی که... 

کامران همه تو زندگیمون روزهای زیادی داشتیم که _

قدر خوب و خوش بودیم که لبخند از رو لبامون جدا اون

قدر دلمون ننشده در عوض یه روزایی داشتیم که او

شتیم بباریم. همشونم گذشتن و فته که دوست داگر

 زنده مونده مو... 
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تورج مقدمه نچین. فهمیدم خبرت، خبر خوبی نیست _

 پس الکی شر و ور نباف. 

 

 نگاهی به او انداخت و تلخندی زد. ای نیملحظه

کنم برا گفتن. دونی دارم جون میخوبه که خودت می_

 وش بود... اما بدون شاید خیری ت

 گیری.جونم رو داری میرج تو_

 

مرد بود اما دوست داشت مثل یک زن زار بزند اما جغد 

 شومی نباشد. 

خوام بگم داره جون منم د المصب چیزیم که می_

 گیره. می
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تصمیم گرفت اول از حجم خرابی کم شروع کند بعد به 

 ویرانی تمام برسد. 

 تون سقط شد. بچه_

 

را وض نفس کامران ا شد، اما در عنفسش با گفتن ره

برید. مردمک چشمانش گشاد شدند. همین؟! به همین 

 رفته بود. دستی به صورتش کشید.  راحتی؟! بچه

 وای... وای... _

 

وای را چندین بار گفت و باورش برای پذیرش لنگ 

زد. ترکان و شوق و ذوقش پیش چشمانش تداعی می

 بار برای بهیکشد. اشک تر کرد دیدگانش را. باید 

کرد و بار بعدی برای از حال می هوش آمدنش دعا
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شان نیامده پر کشیده بود. زبانش نرفتنش. ثمره عشق

 حرکت ماند. بی

تورج با دیدن حال زارش، بر نگفتن اتفاق اصلی مصمم 

گذاشت و شد. شاید در موقعیتی بهتر با او در میان می

 شد.باز شاهد فرو ریختنش می

 

 سیزده_و_صد_ارتپ_ادامه#

 

 

 اش گذاشت. کنارش رفت دستی روی شانه

دوست داشتم زبونم به خبر خوب باز بشه اما مادرت _

ازم خواست. چند روز قبل که کامل به هوش اومدی 

راه نشده کسی چیزی دکتر تأکید کرد تا حالت روبه
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بهت نگه. حتی به پرستارا هم سپرد که خبری بهت 

ر زیادت در میدی برای اصراندن. اگه قضیه ترکانم فه

دش بود. فقط برای این بود که باور کنی هنوز برای مور

جنگه. اما امروز دکتر گفت حاال که زنده موندن داره می

کم بهتر شده بهتر از یه آشنا خبر رو شرایطش یه

بشنوه تا یه غریبه. این بود مادرت ازم خواست بهت 

 ام رفیق.بگم، شرمنده

 

. دست تورج را سر خورد اولین قطره از چشمانش 

 فشرد. 

که ترکان خیلی چشم به راهش بود، بودیم. اما همین_

 چشم باز کنه برام کافیه. هنوز فرصت داریم. 

 

 قلبش از لحن دوستش، در هم تنیده شد.
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کرد اما دانست باید از استرس دورش میخودش می

گفت. شاید در باید این یک مورد نه چندان مهم را می

 . رفتپی حاللیت می

هوش که بودی دکترا امید زیادی بهت نداشتن. بی_

همون ساعت تصادفت که باال سرت اومدم هنوز کسی 

ت نیومده بود. تا اون لحظه اسم تنها کسی از خونواده

 بردی درنا بود. رو که می

 

 زیر انداخت. مکث کرد و چشم به کامران سربه

نامیزونه، درست چند روز بعد  وقتی فهمیدم حالت_

 نا رو بیاره. صادفت، زنگ زدم به دومان که درت

 

 سرش را پرشتاب تکان داد. درنا آمده بود؟ 
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 اومد؟ _

 

 پوزخندی زد. 

آره اومد اما حاضر نشد ببینتت. چون اصال سولماز _

بهش نگفته بود برای چی اون رو به بیمارستان 

کشونده. چه کار کردی با این دختر؛ چی به روزش 

نشد یه لحظه تو رو ببینه که  آوردی که حتی حاضر

 شاید با دیدنت دلش به رحم بیاد و ببخشه تو رو. 

 

 تورج برو بیرون. _

 کا... _

 

 شد. آمده بود؟ فریاد زد، باید تنها می درنا
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 برو بیرون تورج. برو!_

 

 چهارده_و_صد_پارت#

 

 سال بعد...یک

 

 

سری به سالن سبزی شستن زد. دستی به میان آب 

 نیز کمک سه کارگرش داد. برد و خودش 

درنا خانم شما برید به کاراتون برسین ما که هستیم. _

 نکنه اعتماد نداری به ما؟ 
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داد و به شناخت اهل شوخی بود و دل به کار میاو را می

کاریش را به خورد خواست نان کمقول خودش نمی

هایش بدهد. لبخندی به رویش پاشید و بچه

 ج کرد. ها را از دست خاردستکش

فرزانه خانم. من با کارکردنم نزن این حرف رو _

 سرپام، من برم یه سری به اون یکی سالن بزنم. 

 

ها انداخت و وارد سالن دو شد و نگاهی به اجاق

شان تمام شده بود و هایی که یا کار سرخ کردنسبزی

یا در حال سرخ شدن بودند. سالن را با تبسمی رو به 

شماره که به آشپزخانه ل از اینکارگرها ترک کرد. قب

یک برود نگاهی به محوطه انداخت و با دیدن ریحان 

کرد دلش آرام شد. ریحان از که کنار سمن بازی می
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وقتی چشم باز کرده بود سمن را کنار خود دیده بود و 

 زد.مامان صدایش می

 درنا!_

 

 برگشت و به فروغ نگاه کرد. 

 جانم! چیزی شده؟ _

 

 شدند. قدم هم، هم ام کشید و بابازویش را آر

خوای یه استراحت به خودت بدی؟ کارگرا که نمی_

هستن تو االن باید دنبال لباس برای عروسی باشی. 

 چیزی نمونده که. 
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هایش را سمت سالن بسته بندی محابا خندید و گامبی

 کج کرد. 

خوره. حاال حاالها من بیکار بمونم خون خونم رو می_

هام رو ریی خرید. باید سفارشات مشتوقت هست برا

 برسونم. 

 

اش بلند شد و با ببخشیدی گوشی صدای اعالن گوشی

را باز کرد. پیامی از واتساپ داشت. خانم حیدری بود 

که از سفارشاتش پرسیده بود. در کمال ادب جوابش را 

داد و اعالم کرد که تا دو روز دیگر به دستش خواهند 

 رسید. 

اطرش گاه در خچبندی شدند. هی وارد سالن بسته

کرد. آن زمین کریمی را با وام چنین روزی را تصور نمی

جور در میان وجا برساند. پنج سالن جمعساالنه به این
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ای که اش، خانهها خانهزمین اهدایی. طبقه باالی سالن

 تمام و کمال برای خودش بود.  

 راستی درنا چیزی شنیدم. _

 د.شده کرهای بسته بندی جاننگاهی به قیمه بادم

 چی؟ _

سبزی و قیمه های قرمهفروغ مسیر نگاه درنا را به بسته

 دید. 

الشن گفت دو سه روز پیش از اداره کار اومدن و _

خوان جزء چیزهایی پرسیدن. گفت اگه خدا بخواد می

 کارآفرین برتر استان معرفیت کنن درسته؟ 

 

کرد و خیالش بندی مواد غذایی را که خوب چک بسته

 احت شد لبخندی به فروغ مهربان زد. از همه جهت ر
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 گه! آره درسته.الشن که دروغ نمی_

 

تا فروغ دهان باز کرد حرفی بزند گوشی زودتر اعالم 

خوردنش. الشن بود اما  بار با زنگوجود کرد این

رویش را نداشت تا در برابر فروغ با او حرف بزند. 

 وی ببخشید بود. امروز نقطه اتکا زبانش ر

 سالم خسته نباشی شما! _

اش پیچید. صدایی که مشخص بود به صدای خسته

 نظر برسد. کرد سرحال بهزور کنترل می

 جانم درنا کاری داشتی؟ _

 

ابروهایش تنگ هم آمدند و چشم فرو بست. کارش 

 داشت اما دو ساعت پیش. 
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 کار رو که داشتم اما همون دو ساع..._

 

که با شنیدن آن، حرف در زمینه پیچید صدایی در پس 

 زبانش نچرخید. 

 الشن تو کجایی؟ _

 

 گوشش رسید. نفس عمیقی را که کشید به 

 خواستی باشم سرکارم دیگه. کجا می_

شد. احمق کرد ناراحت میکه او را خر فرض میاز این

که نبود صدای پیج کردن یک پزشک را به وضوح 

 شنیده بود. 
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؟ شایدم تر شدی یا پرستارسرکاری؟ نکنه دک_

راهیت رو بردی تو بیمارستان الشن. منو رستوران بین

 کنی؟چی فرض می

 

هی به عقب انداخت جایی که فروغ ایستاده بود. نگا

حواسش به جای دیگری بود. از استرس به جان 

 هایش افتاد. لب

 کارت یادت نیومد. _

 

 به سپیدی روز، بحث را عوض کرد و جوابش را نداد.

خواهد دروغی دیگر تحویلش بدهد. دانست نمیمی

 بار صدایهان باز کرد تا باز از او بپرسد، که ایند

 درمانده دومان پیچید و جان از تنش رفت. 
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دست خودش نبود لرزی که در تنش، صدایش 

نشست. در ذهنش تداعی شد آن روزی که با بدن 

 ی او مواجه شده بود. ازحال رفته

 قی افتاده!؟ چیزی شده؟ اتفا_

 

کالفه نفسش را بیرون داد و رو به دومان به گوشی 

کشید. و بم را نمی اشاره کرد. دست بردار نبود تا زیر

خودش را سرزنش کرد که چرا فکر این بلندگوی 

بیمارستان را نکرده بود. دومان گوشی را از دستش 

 گرفت. 

 الو درنا! سالم. _

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

د بود و روی پا خودش به حد کافی و وافی اعصابش خر

طاقتی درنا ه، از ترس، از خستگی. بیبند نبود از دلشور

 زد. اش بود اگر که حرفی میدیگر خارج از حوصله

دومان تو به من بگو بیمارستانین؟ سولماز چیزی _

 شده؟

 

دستی به لبش کشید و روی صندلی کنار الشن،  

 نشست. 

 ی توضیح وقدر حالم ناخوشه که حوصلهببین اون_

 اشتفسیر رو ندارم اما در یه جمله برات خالصه

 کنم بازم عود کرده. می
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جهان با تمام متعلقاتش از هم پاشید. گوشی را آرام 

ای میان پایین کشید و روی سینه گذاشت. صاعقه

 نش زد.چشما

 های دومان باعث شد گوشی را باال بکشد. صدا زدن

 دم. گوش می_

نا آسمون و زمین جاشون گی. دربه سولماز چیزی نمی_

بارم عروسیمون رو با ذارم اینبشه من نمیعوض 

 هاش بهم بزنه.شقیکله

 

 پانزده_و_صد_پارت#
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داد. هنوز عمل اشک مجالی برای آرام ماندنش نمی

هایش را با تمام وجود احساس درمانقبلش، شیمی 

 کرد. آن لعنتی باز عود کرده بود؟ می

 از سالن آرام خارج شد. 

یعنی چی که عود کرده؟ پس اون دکترا چه غلطی _

کنن. پس اون همه بدبختی کشیدیم چی شد؟ دود می

 شد؟ 

 

خوردند به آرام تکان میهایی خمیده که آرامبا شانه

 را نبست همان جا نشست. ی باال رفت.  در طبقه

برمش آلمان. فقط چیزی برمش. میجا میاز این_

ی کنیم. االن دکتر بهش نفهمه تا این هفته که عروس

گفته یه فشار عصبی رو رد کرده که اونم بهش گفتم 

 رای خریدهای عروسیمون بوده.ب
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هایش خرید. چرا تا نام عروسی، اشک را برای چشم

شی گرم شود یک غم خواست دلش به روز خومی

 بارید.دیگر از آسمان می

اش نشست، به باال نگاه کرد، قامت دستی روی شانه

دلگرمیش شد. گوشی را پایین گرفت و با همان فروغ 

یان فروغ را نگریست. حجم آغوشش را های گرچشم

 که حس کرد، زار زد. 

 فروغ جونم بدبختم شدم. سولماز. _

 

برد جز کمی سینه از نمیهایش راه به جایی آه و ناله

 شد. درد خالی کردن. اگر که خالی می

طرف بود و نا یکاو نیز سولماز را دوست داشت. درد در

رفی دیگر. آرام آرام کمر درنا را درد مریضی سولماز ط
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تابی این دختر را جز در زمان و بی نوازش کرد. گریه

 . تر از قبل شده بودمریضی سولماز ندیده بود. شکننده

آروم دخترم. آروم. تو یه زن قوی هستی اینو که یادت _

سته، ماه نرفته. از اون گذشته اون زنی که پایین نش

گم دیگه توان درد کشیدن رو نداره. سمن رو می

تو این حال ببینه  متوجهی درنا؟ اگه االن بیاد باال تو رو

 گه؟چی می

 

ی فروغ برداشت و با همان سرش را از روی شانه

 ان لبالب شده از اشک، غمگین نالید. چشم

 ترکه فروغ جون. کشه. دلم داره میغم سولماز منو می_

 

 خ گلوی خود گذاشت. را بیدستش 
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ده، دارم خفه جا رو فشار مییه چیزی داره این_

 شم.می

 

 صورتش را فروغ بوسید. 

دونم. الشن همه چیز رو بهم دونم عزیزم، میمی_

آی رو آرخدا باشه. حاال قراره امتوکلمون بهگفت. باید 

برای یه آشنایی تو آلمان بفرستن ببینم صحت این 

 قدره؟حرف چه

 

 فروغ ایستاد و دست او را نیز کشید. 

پاشو قربونت برم، پاشو برو یه آبی به دست و _

 صورتت بزن تا بعد بریم پایین.
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وز اش هنو چانه نگاهی به باال کرد و لب گزید. لب

 لرزید. می

سرش را یکی دوبار تکان داد. تا دهان باز کرد شوری  

 اشک در دهانش مزه شد. 

 چشم. چشم._

 

 ی رفت. ستشویسمت د

 آم.یه آبی به دست و صورتم بزنم می_

 

وارد دستشویی که شد کنار روشویی ایستاد و در آینه 

قامت زنی را دید که غمی بر کمرش تیشه زده بود. آب 

ی د و دو دستش را بند روشویی کرد. باز چهرهرا باز کر

 سولماز در پیش چشمانش تداعی شد. 
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 ز؟ چرا سولماز؟ خدایا چرا سولما_

 

سرش افکنده شد و باز پناهش گریه شد و تا عقده دل 

 را وا نکرد گریست. 

 

الشن وانت رسیده را به داخل دعوت کرد و به دو کارگر 

 د. سردخانه اشاره کرد تا جلوتر بیاین

سفارشات رو طبق لیست داخل وانت با همون نظم _

 بچینین. 

 

دن او سمت سالن راه افتاد تا با درنا حرف بزند. با دی

 د. هایش تغییر مسیر دادنکه سر زمین بود قدم

 جایی؟ این_
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 سرش را چرخاند و لبخند غمگینی زد. 

م، یا تو سالن، یا سر کجا رو دارم برم. یا آشپزخونه_

 زمین. 

 

 ها کشید. کنارش نشست و دستی روی تره

 دونی سولماز چی به من گفت!؟ می_

 حرفی نزد تنها نگاهش کرد. 

گه اتفاقی افتاده که درنا کم حرف شده. انی میبا نگر_

رفتارت خیلی تغییر کرده. تو االن باید از خوشحالی رو 

 ات بند نباشی نه زانوی غم بغل کنی. پ

 بغض خار شد و چنگ انداخت در گلویش. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تونم تظاهر کنم به خاک بر سر من که حتی نمی_

ی شادی. برام سخته تصور کنم زجر کشیدن دوباره

 ماز رو. سول

 

الشن نگاهش را به دورتا دور زمین داد. یک تره چید و 

 زد. ها میبا آن به بقیه تره

امیدت ناکار شده. هممون به نفسی بندیم. امروز و _

فردا کار تعطیله. سپردم تمـوم سفارشات رو بدون کم 

و کاست تحویل بدن و تا یکشنبه هم سفارش جدید 

 قبول نکنن. 

 اما... _

 ین خندید. مکد شد و نالشن بلن
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پاشو. پاشو عروسی داریم. به ظاهرم شده _

خوشحالیت رو ابراز کن. تو به معجزه اعتقاد نداری 

 درنا؟ 

 

 انگشتش را رو به آسمان گرفت. 

ازش بخواه و توکل کن. کلی مریض سرطانی داریم _

که چنان خوب شدند دکترا خودشونم توش موندن. 

 . از اونا شدشاید خدا خواست سولمازم یکی 

 

صدا ترکید. دانه دانه سرش پایین بود، بغض آرام و بی

 بارید. اشک می

به ظاهر؟ وانمود کردنی در کار نیست واقعا برای _

 شناسم. عروس شدن سولماز سر از پا نمی
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چشمی چرخاند و حرص را قورت داد. غصه را نیز 

 پایین فرستاد. 

 دومان بهم اونم بعد از چهارسال بدبختی که اون و_

ده عمر خوشبختی رسیدن اما چیزی که منو عذاب می

 اونه. اونم با درد، رنج، غم.

 

فهمید، الشن دستانش را در جیب برد. درنا را می

کرد. چرا که سولماز و دومان نیز متأسفانه درک می

 برای خودش عزیز بودند.

 

 شانزده_و_صد_پارت#
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کشیدن باید ل داد به دل این دختر به جای کاگر دل می

کردند؛ اما درنا برای حرف زدن مویه سرایی می

 پیشقدم شد

ها رو تو گوشه و کنار دیدم سرطان من دیدم. خیلی_

 گرفتن و... 

 

 دلش نیامد. زبانش نچرخید بگوید. 

درنا! من و تو االن یکساله شریکیم. درد تو درد منم _

خوام مامان رو ببرم شهر برای هست. من عصر می

خوای رو و هم با ریحان بیا چیزهایی که میت خرید.

 بگیر. 

 

کرد حرفی را که تا نوک زبانش آمده بود را دل دل می

 بگوید اما از واکنشش وهم داشت. 
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یه عروسک برای ریحان گرفتم. روی میزت _

گذاشتمش. این بچه گناه داره ولش کردی به امون 

 د،خواخدا. خودت رو نباز درنا اون بچه هم مادر می

قدر دمغ و عبوس خواد. یه چیز دیگه اونمحبت می

که سولماز فکر کنه از حسادته، نباش بترس از این

 دونه اصل ماجرا چیه.ناراحتی. اون که نمی

 

هایش را زده الشن به عقب برگشت باید حاال که حرف

 گذاشت. بود او را تنها می

 آم دنبالت بریم شهر. عصری ساعت پنج می_

 

کرد راجع به ی سولماز چنین فکری میعنحسادت؟ ی

ها را رها کرد و داد. سبزیاویی که جانش را برایش می

ها را بتکاند. سمت هایش را بهم زد تا خاک آندست
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دفتر قدم برداشت نرسیده به دفتر از کارگرش محمود 

آوری کند. الشن های چیده شده را جمعخواست سبزی

یحان را فراموش ر گفت این چند روز حسابیراست می

های روی کرده بود. تا در را باز کرد چشمش به بسته

میز افتاد. سرش را آرام تکان داد و لبش کمی کج شد. 

میز را دور زد و نشست. یک لباس عروس صدفی با 

هایی به همان رنگ که مروارید دوزی شده اولین کفش

دید. بسته بعدی همان عروسک ای بود که میبسته

هایش اما دو بسته دیگر روی میز بود. دست د.مدنظر بو

لرزیدند. حتی فکرش نیز تمام تنش را به آشـوب می

کشید. با دیدن پیراهن بلند توسی تمام بدنش می

اش را ی گیپور آن با دامن کلوشچشم شد. باال تنه

توانست بازار دوست داشت. روی آن دست کشید. می

ی لطیف و نرم چهنرفته جنس و قیمت آن را از این پار

تخمین بزند. آخرین بار کی از کسی کادو گرفته بود را 
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کرد فروغ آخرین به یاد نداشت. حاال که خوب فکر می

نفری بود که برایش کادو گرفته بود درست درجشن 

سالگی دخترش. نگاهی به مانتوی مشکی تنش یک

های زندگی این روزهایش به همان انداخت. تنها رنگ

شدند. حاال یک مرد برایش ای ختم میهمشکی و سرم

 کادو خریده بود. لب گزید از خوشحالی، از شرم. 

ناخودآگاه حسی وادارش کرد بایستد. لباس را جلوی 

ی قدی دیوار به خود نگاه کرد. خود گرفت و در آینه

دید و شوری عجیب در چشمانش پایین لباس را می

قیر  درپیچید. نگاهش که باال کشیده شد جسمش می

های مرد داخل آینه غرق شد. قلبش به تالطم چشم

افتاد. الشن پشت در ایستاده بود و قدمی تا داخل 

شدن فاصله داشت. باز لب گزید و او بود که با لبخندی 

 جا رفت.دلنشین از آن
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همین آمده بود رسوایش کند. آمده بود تا به او ثابت 

که ر به ر ه های بیچارکند هنوز زندگی جریان دارد. لب

رفتند. چه افکار مسمومی در هایش باید میزیر دندان

پسر فروغ. چه شد. او را چه به تکذهنش متولد می

ها از یک کادو برای خودش نتراشید. این وهم و خیال

 کادو عزیز بود خیلی عزیز. 

 

های الشن و رفتنش سراغ ریحان رفته بعد از حرف

قتی یک مرد باسلیقه و بود. نیازی به بازار رفتن نداشت

برای خودش و دخترش سنگ تمام گذاشته بود. اما 

خواست شاید کمی از بار ها را میدلش همراهی با آن

شد و حواسش از سولماز ترافیک مغزش کاسته می

پرت. زنگ به صدا درآمد و چشمانش غیرارادی روی 

ساعت نشست. با دیدن ساعت سه ابروهایش تکان 
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خواب بود. در را که باز کرد با ز خوردند. ریحان هنو

 رویش مواجه شد. بمب روبه

تو چه دردی داری؟ مرضت چیه االن که باید باشی _

شده رو بیاری نیستی؟ ها؟ فقط منتظرم اسم این خراب

تا من بدونم و تو. د آخه انتر کی عزیزتر از منه که دو 

 دستی چسبیدی بهش و منو ول کردی االغ. 

 

 رد گرفت هم مغزش ارور داد. د به جای او هم فکش

علیک سالم. ممنون من خوبم تو خوبی؟ من به جهنم _

 ت کن. یه رحمی به اون حنجره

 

لب برچید و با اخم نگاهش کرد. نگاهی که درنا برایش 

 رفت. ضعف می
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خب حاال که چی؟ دکتری شرح حال بدم. زود، تند، _

 ای بریم خرید عروسی. سریع بشمر سه آماده

 

گفت توپی را در گلو وسی را چنان با ذوق میعراسم 

کرد اما به سختی لبخندی از سر شوق زد. او حس می

را به آغوش کشید و در نگاه دومان ابراز خرسندی کرد. 

 خورد. دومان در ماشین نشسته بود و تکان نمی

 برات خوشحالم عزیزدلم، امیدوارم خوشبخت بشی. _

 

شد؟ اگر وشبخت میاین کلمه دلهره به جانش زد. خ

شد با شک میگذاشت بین لعنتی میکه این سرطا

دومان همه چیز شدنی بود. دلش نیامد بگوید قرارش 

 با الشن و مادرش است. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شین تا من خب بیا تو دیوونه گرمه االن هالک می_

 لباس تنم کنم. 

 صدای دومان را باالخره شنید. 

باس بپوش که مونیم درنا فقط زود لنتظر میجا مهمین_

 خیلی کار داریم.

 

سولماز برگشت و با تکان دادن دستش و لبخندی 

 دنبال درنا رفت.

یعنی حقته خرد و خاکشیرت کنم اگه خودم نمیومدم _

 تو که عین خیالت...

 

 هفده_و_صد_پارت#
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باره دلش، آغوش کشیدن این دختر غرغرو را یک

فرو باره بغل زد مطمئن بود از یکخواست. او را که 

اند. ات از ذهنش پر کشیدهرفتنش غافلگیر شده و  کلم

هایش را استشمام کرد. بوی رفاقت، عطر خواهرانه

 محکم او را بغل زده بود که دستان او دور تنش پیچید. 

ای ایجاد کرد، صورتش میزبان اشک و لبخند فاصله

 شد. 

ها سوال بیداد ی آننهای سولمازی که در نیدر چشم

 گاه کرد.کرد، نمی

ی سمت راست او کشید. او که خبر از دستی به گونه

 اش نداشت. دل به خون نشسته

قدر خوشحالم که روی هرچی بگی درسته. من اون_

گی باید همش کنارت پاهام بند نیستم. راست می

 بودم اما گفتم سر خر نداشته باشین. می
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ی سمت چپ او کشید. حاال هآن دستش را نیز به گون

 تش را قاب گرفته بود.صور

تونی تو خیلی عزیزی برای من سولماز. اصال نمی_

کنم قراره عروسی کنی و فکرشو کنی. وقتی فکر می

 شه. من دیر به دیر ببینمت دلم از جا کنده می

 

از فکرهای وحشتناکی که این روزها کابوسش شده 

نکند خدا ویرش بگیرد  کهبودند، دم نزد. نگفت از این

ترسد. از آن یزده را امتحان کند مرنای فلکو باز د

 روزی که دیر به دیرش، به دیدار قیامت برسد.

 

های درنا را از دور صورتش از شوک خارج شد و دست

کرد شد وقتی که فکر میجدا کرد. دلش فشرده می
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نکند تنهایی به درنا فشار بیاورد   و خیال کند با وجود 

 دومان او را فراموش کرده است.

خوام برم. تو هم اوه چه خبرته. سفر قندهار که نمی_

فینت رو که فرت و فرت تو شهر پالسی بیا پیشم. فین

 جمع کن حالمو بهم زدی.

 

 درنا را سمت خانه تکان داد. 

برو لباس بپوش که دیره. اینم بگم که بخوای تو _

شکونم. عروسی منم باز لباس سیاه بپوشی قلم پاتو می

ته خیلی شیک و مجلسیه برای لباس مشکی درس

عروسی ولی من دیگه دارم نسبت بهش آلرژی 

گیرم. جنایت که نکردی خطا کردی تاوونش با می

دری و بدبختی دادی. تویی که سر به مهر دربه

 شه و توبه کردی. ذاشتی نمازت قضا نمینمی
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وارد خانه که شدند چشمش به پیراهن آویزان شده در 

د. ابرویی باال انداخت و با صورتی اتاق خواب درنا رسی

 پربهت به درنا نگاه کرد. 

 خبرم؟!تو کی رفتی خرید که من بی_

 

هایش خودش را نشان داد. لبخند خجولی روی لب

گفت قسمت سخت ماجرا رسیده بود حاال چگونه می

اشته از این پیراهن اهدایی. باور که روحش خبر ند

 کرد. نمی

 ست. من نخریدم. هدیه_

 

 بار سوتی زد. ابروهایش باالتر پریدند و این
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ی قشنگی. سلیقه خریدار و قیمت هدیه؟ چه هدیه_

 ده که کار کیه مگه نه درنا!؟لباس نشون می

 

حرفی نزد تنها پشت کرد تا شکار نکند آن لبخند 

 . ی روی لبش راشکفته

 باشه... باشه درنا خانم با همه آره با منم آره._

 

نتوانست از لبخندش  به تن کرد دیگرمانتویش را که 

 جلوگیری کند. 

 کنی؟ به جون تو من روحمم خبر نداشت باور می_

 کنار ریحان رفت و او را آرام بوسید و جواب درنا را داد. 

غ بعد چرا باورم نشه. باالخره از آدمی که به قول فرو_

ها، از چندین سال از اون جدایی و بدبینی به زن
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ده و از قضا درخواستشم رو مطرح ی زنی شدلبسته

 کرده این حرکات بعید نیست. 

 

 های مانتو ثابت ماند. دستش روی دکمه

 بار دیگه بهم بگو چی بهت گفت. جون من یه_

 

قدر پر از شیطنت آرزو داشت سولماز همیشه همین

را روی سرش انداخت و آن را محکم  باشد. روسری

 گره زد.

ت گیر آوردی. حرف زد ول کن تو رو خدا تو هم وق_

 م گرفت.جوابش

 آره اما هنوز کوتاه نیومده._
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چنان که درنا با عجله ی تخت ریحان نشست. هملبه

 پوشید خودش تکرار کرد.لباس می

 آها یادم اومد جیگر پسر چی گفت._

 بشکنی زد و خندید.   

شه به بودن منم کنار می»اگه اشتباه نکنم بهت گفت _

 رسته دری؟د«. خودت فکر کنی

 

 زیرچشمی نگاهش کرد. 

 پرسی سولی.دونی چرا میتو که می_

 

 چنان که او خندید. خندید هم

جور بردار االنه که دومان این وروجک رو همین_

 صداش درآد.
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کرد تنها هفت تپش قلب گرفته بود وقتی فکر می

ساعت تا مراسم سولماز مانده است. اولین باری بود 

ی سپیده مد و پی کاری نبود. در خانهآکه به ارومیه می

شد ها میبودند و شلوغی خانه روی روانش بود. سال

و مراسمات عادت نداشت. ها که دیگر به این دورهمی

جا بود.  ت، ریحان هم همانجایی که سمن حضور داش

وابستگی عجیبی به سمن گرفته بود. صدای زنگ 

نه نیز تلفنش باعث شد به حیاط برود هرچند حیاط خا

 خالی از آدم نبود. 

 سالم فروغ جان خوبین؟ _

 سالم دخترم خوبی؟ _

های غذا انداخت و فکر کرد آیا نگاهی به دیگ

 جوابگوی این تعداد افراد هستند. 
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 شما! خدا رو شکر خوبم.  به لطف_

منتظر بود ببیند تماس فروغ از چه بابت است که با 

 حرفش، نفس راه گم کرد. 

جا کارت تی بیای اینیه دو سه ساع خوامدرنا می_

که االن دیگه باید الشن پشت دارم دخترم. ضمن این

 در باشه. 

 

دانست چه چندبار لبانش تکان خوردند اما باز نمی

 جوابی بدهد. 

 درنا جان حتما بیای منتظرتم. _

 

هایش فاصله داد و به تماس ختم تلفن را از گوش

نداشت. زبان ای رسید که پایانش خداحافظی شده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نوا را نیز باز روی لبش کشید و پشت بندش آن  لب بی

 گزید.

 

 هجده_و_صد_پارت#

 

 

نگاهی به اطراف کرد میان همه شلوغی گم بود و به 

ریحان رفت. کنار سمن روی  آمد. سراغچشم نمی

خورد. او را محکم ای نشسته بود و آرام غذا میپارچه

 بغل زد و بوسید. 

کنما. سادت مین دارم به شما حسمن جونم مماه_

 گیره؟! یعنی چی این بچه منو تحویل نمی
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با خنده گفت و سمن نیز از حرفش خنده به لب نشاند 

 و صورت ریحان را بوسید. 

ی خودمه. کی بود ی درنا. ریحان مثل نوهحسود نبود_

 بهت زنگ زد. 

 

کرد کسی متوجه او نیست، قدرها که فکر میپس آن

 او را زیر نظر داشته است. نبود و سمن

دونم چه کار داره منو، نظر نپرسید که فروغ بود. نمی_

تونی بیای یا نه، بلکه امر فرمود بیا خونمون کارت می

 دارم. 

 

 لبخند مشکوک سمن از چشمش دور نماند. 
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خب برو مادر شاید کار واجب داره و نتونسته تلفنی _

 بگه. 

 

کثیف شده بود و  بند ریحانتمام دور دهان و پیش

 نمکی به خود گرفته بود.  ی باقیافه

 چشم. اومدم ریحان رو ببرم. _

ریحان رو تو این صالة ظهر و گرما کجا ببری بذار _

 پیش خودمه تو برو. 

 

 روسریش را جلوتر کشید و بازوی ریحان را بوسید. 

 آخه... _

 سمن ریحان را بیشتر به خود چسباند و تشر زد. 

 بسالمت.. برو مادر آخه بی آخه_
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ای نگرانی از نبودن نگاهی به ریحان کرد که اصال ذره

 او نداشت. کیفش را برداشت و سمت در رفت.

ماشین الشن جلوی در بود و خودش نیز به آن تکیه 

کرد. این زن ستودنی داده بود. با لبخند نگاهش می

نبود؟ کجای این شهر زنی به اراده و پشتکار او پیدا 

 که نجیب و عفیف بود. کردمی

 سالم خانم چه عجب از اون خونه دل کندی. _

 

 خندید و سرش را تکان داد. 

 سالم. ببخشید آخه االن مامانت بهم زنگ زد. _
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سوار ماشین شد و کمربندش را که بست الشن 

اخت. یک خیابان استارت زد و ماشین را به راه اند

 نرسیده به خانه توقف کرد. 

که دست دست به مرد مقابلش گیج نگاه دوخت 

 کرد برای حرف زدن. دستی به میان موهایش برد. می

 درنا! _

 

اش کشید و سرش را سمت دستی به دهان و چانه

خیابان چرخاند. ابروی راستش را باال داد و زیرچشمی 

 رفت.کیفش ور میی درنا را نگاه کرد که با دسته

کنارم خوای ذاری کنارت باشم؟ چرا نمیچرا نمی_

 باشی؟ 

سکوت کرد و او نیز نگاهش را به خیابان داد و بیشتر 

 ی کیف را فشرد. دسته
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 درنا! _

 

ناخودآگاه سرش را سمت الشن گرداند و چند لحظه 

نگاهش کرد. به روسریش دست کشید و به تته پته 

 افتاد. 

 بر... بریم...فروغ جون منتظره. _

 

پشت صندلی کامل رو به درنا چرخید. دست راستش را 

  تر شد.درنا فرستاد و نزدیک

هر سوالی جواب داره درنا! جوابم منو بده. برات کمم؟ _

ت نیستم؟ بگو تا خودم رو بهت برسونم. قد و قوارههم 

 ذاره حتی یه روز به من فکر کنی؟! چی نمی
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زد. این مرد از چه چیزی جا زار میشد همینکاش می

از سرش زیاد بود. راست آورد. خدایا! حرف به میان می

گفت از بابت قد و قواره اما برعکس گفت. این می

اش نبود. چه و قوارهخت بود که هم قد درنای بدب

 گفت به این مرد زیاده از حد خوب. می

 زنی؟ درنا چرا حرف نمی_

 

این بار نگاه نگرفت و مستقیم چشمانش را تماشا کرد. 

به سختی رفت، آب دهانش را رنگش به سفیدی می

 قورت داد. 

 تونم. من... من... نمی_

 کمی دیگر جلوتر آمد و بازی قلب درنا بیشتر. 

ت شوهر مرحومت باشه ست. اگه بهونهه بهونهاین ک_

باید بگم خدا بیامرزه تموم اسیرای خاک رو. االن 
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خوای؟ تو تقریبا سه ساله گذشته درنا. تو زندگی نمی

ست داشتن خواد؟ تو دلت دودلت شادی نمی

 خواد؟ نمی

 

 ای اشک از چشمش چکید. قطره

 تونم. خواد اما نمیی اینا رو دلم میهمه_

 را؟ چ_

 

جواب چرایش کمی سخت بود. نه سخت نبود تنها 

 گرفت. جان می

 کنی؟ اگه... اگه بگم دیگه اصرار نمی_
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داد. حاال او بود که سکوت را به حرف زدن ترجیح می

 به جواب از اصرار دست بکشد.  محال بود تا رسیدن

 قول بده. _

 

 با صالبت و بدون فکر گفت. 

 دم. بگو.نمی_

 

 سنگین کشید و باز اشک دیگری بارید.نفسی 

 ام. من... من... پرورشگاهی_

 

کمی از راه را رفت و راحت شد. با ترس و اضطراب از 

 ی برخورد او نگاهش کرد.نحوه

 خب؟! _
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 رد شد. چشمانش از خب گفتن او گ

 شنیدی من چی گفتم؟! _

 تر رفت و دستی به فرمان کشید. ای عقبذره

 دارم. شنیدم. همین؟!مشکل شنوایی که ن_

 

ی دیگر تمام معادالتش را بهم زد. مگر از سیاره و کره

 کرد. آمده بود که مانند دیگران رفتار نمی

که خانواده ندارم که من کس و کار ندارم، ایناین_

 نیست؟  برات مهم

 

 تر شد و نجوا سر داد. فرمان را رها کرد و باز نزدیک
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ه کنه اما اصل شاید شنیدنش آدم رو کمی شوک_

کنی اگه اینا نیست. درنا تو به کجا رسیدی که فکر می

نباشن تو هم موجودیت نداری. تو آدمی. یه آدم که با 

خوان پشتکار با چنگ و دندون به جایی رسیده که می

رآفرین استان معرفیش کنن. چرا خودت رو بهترین کا

گیری؟ انسانیت تو برای من از هر چیزی کم میدست

 تره اینو درک کن.مهم

 

نگاهش را به کف ماشین دوخت. این سوال و جواب 

 خواست به کجا برسد.می

 

 هجده_و_صد_پارت_ادامه#

 

 محال بود طوق رسوایی خود را به زمین بکوبد. 
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 دونس... قبال می_

ت دیدم درنا. بدون هیچ نه! من تو رو بدون خانواده_

آشنایی دیدم. پس محاسباتم براساس خانواده و 

 فامیلت نبوده. اینو چجوری بگم که متوجه بشی؟ 

 

 کرد. اش را چه میدر این ظهر احساست غلیان شده

درنا با این همه تفاسیر حاضری قبول کنی تاج سرم _

 باشی؟ 

 

ا غیرت گفت بصل ماجرا را میلختی سکوت کرد. اگر ا

کرد؟ جسارتش را نداشت این مرد بازی نمی

 حیایش را جار بزند. بی

 نه. _
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 الشن وا رفته تماشایش کرد. 

 دیگه چرا؟ _

 

کرد. شیشه ماشین را هایش را حس میکمبود نفس

 ین کشید و با جان کندن گفت: پای

تونم بگم. ازم نخواه یه چیز دیگه هم هست که نمی_

 غیرتت رو به بازی بگیرم. 

 

گفت و پرشتاب از ماشین پیاده شد و سمت خانه فروغ 

 رفت.

 

 نوزده_و_صد_پارت#
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ها. به ها، نگفتهها، شنیدهتمامش پر بود از حرف، گفته

گفت ود اگر میاصرار و پافشاری مردی که دروغ نب

کرد. حتی بعضی اوقات آن زن گاهی به او فکر می

گرفت. چرخ ندیده به فحش مینشناس را نیز نمک

ن کرد. حاال مردد بود در رفتها که نمیگردون چه بازی

ی فروغ. نکند کاری جز همین تنهایی خریدن به خانه

کرد برود و برای پسرش نداشت. اما ادب حکم می

ش را برای لحظاتی در دنیای هایالشن و حرف

 اش بخواباند.درونی

ی سپیده کج نهخیال ادب شد، راهش را سمت خابی

که شد، احساس سر به اعتراض کرد. سوار ماشین 

که فروغ، هیچ کاری با او اش را با گفتن اینآمده

نداشته بلکه برای حرف زدن الشن بوده است، خفه 
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تر از ساعت قبل کرد. پا در خانه گذاشت و آن را شلوغ

دید. چشم چرخاند و ریحان را کنار کودک دیگری 

کردند. کمی جلوتر رفت و زی مییافت که با هم با

 صدایش زد. 

 دلش برایش تنگ شده بود. 

 ریحان مامانی. دختر قشنگم. _

 

غرق بدو بدو کردن و بازی بود البته شلوغی خانه هم 

ت مزید بر علت که صدایش را نشنود. تصمیم گرف

اش در تر برود. بغلش زد و صدای خندهخیلی نزدیک

 گوشش پیچید.

 خیال من شدیا. وروجک خوب بی_
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 ریحان خندید و صورت درنا را بوسید. 

 دوشت دالم. _

چشمانش را با لذت بست و تنش را سفت در بغل 

 تر بوسید. گرفت و محکم

 منم دوست دارم قربونت برم. _

 منم دولبونت بلم؟_

 

 به رویش نمایشی اخم کرد. 

 رم. از این حرفا نزنی دیگه. تنها من قربونت می_

 

کرد که پایین برود. بازیش تقال میکودک همبا دیدن 

در همین حین تلفن درنا راه نجات ریحان شد. با دیدن 

که به نام فروغ، ابروهایش باال پریدند. لب گزید از این
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متصل کرد اما نوای عقلش گوش داده بود. تماس را 

 دانست چه حرفی برای توجیه نرفتنش بزند.نمی

 سالم، جانم. _

قرار شد زود بیای. این  دختر. تو که بالجانت بی_

 وسط، من چه ربطی به حرف الشن داشتم که نیومدی؟

 

خلع سالح شد در برابر لحن مهربان و مالیم زن اما 

 زد. شماتت در آن موج می

 د... واقعا ببخشید من فکر کر_

اشتباه فکر کردی درنا! الشن بچه و خام نیست  که به _

ام براش فرصت بخرم. اون من نیاز داشته باشه تا بخو

گم بیا که کم سوءاستفاده کرده وگرنه من هنوزم مییه

 رم واجبه.کا
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به سختی قورت داد آب دهانی که در گلویش حکم 

 بار ریحان را با خودش برد.سنگ را گرفته بود. این

 

وارد خانه شد و همین که الشن نبود، خدا را شکر گفت. 

لرزید. یش میهنوز از استرس، هیجان دست و پا

ها رفت و ها داشت. ماهکامران نیز از این ابراز عالقه

و آدم را واسطه کرد که به این نقطه از آمد کرد، عالم 

آبرویی چهار زندگی گره بخورد که ترس و لرز از بی

ها؟ نه بلرزاند. او را چه به این حرفستون تنش را 

د. یارای گفتنش بود و نه دلی برای دلبستن مانده بو

زد که اصال قدر در باتالق فکرهایش دست و پا میآن

 یک داشته است یا نه؟ به یاد نداشت با فروغ سالم و عل

 زحمتت دادم دخترم. ممنونم که اومدی. _
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کوچولوی بزم لبخند در صورتش به پا شد با دیدن 

 داشتنی.دوست

 این دختر قشنگم رو بده به من._

 

مئن بود این گیجی ریحان را که از آغوشش کشید، مط

سرش بوده است. لبخند محوی زد. شاید های پاز حرف

سپرد و او را از این این زن دل به دل پسرش می

داد. بدون هدف نجات میبالتکلیفی و زندگی بی

ای او را به سالن راهنمایی کشی تنها با گفتن جملهوقت

 کرد. 

دونم تشنه موندی. آب بیارم یا هوا گرمه و می_

 ؟! شربت
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آب را ضعیف زمزمه کرد. شاید فروغ هم نشنیده بود اما 

همین که از سالن خارج شد نفس راحتی کشید. 

قدر بزرگ بود ریحان را نیز با خودش برد. این ملک، آن

یک نمونه بارز برای  شد. این همکه آدم در آن گم می

وپاس را چه به کار، آسوکسفکر نکردن. یک دختر بی

 ندگی. این خانه و ز

گم چه بیا دخترم بخور خنکت که شد منم می_

 درخواستی ازت دارم.

 با همان لبخند سنجاق شده به ریحان نگاه کرد.

 به خانم خوشگله هم آب دادم._

 

گره  خواست کوفتش شود.آب در حلقش نریخته می

ها را نامیدند آنهای میان حلقش. چه میبخورد به لوله

شوش بود و پریشان ذهنش قدر منای بود یا مری؟ آن
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شد. اگر فروغ نیز درخواست یک جا متمرکز نمی

 داد؟رد چه جوابی باید به او میکپسرش را مطرح می

ممنونم زحمت افتادین فروغ جون. جانم هر کاری از _

 دم. دستم بربیاد با کمال میل انجام می

 

 خندید، دلبرانه خندید. زیبا و ملیح! 

 ه تو. دم نمنتها من انجام میآد آد خوبم برمیبرمی_

 

کردند او را به اش نمیاین مادر و پسر امروز تا دیوانه

خواهد. شد او چه میگذاشتند. متوجه نمینمیحال خود 

ی فروغ شد. او اش باعث خندهابروهای درهم پیچیده

 را به اتاق برد که اگر الشن سر رسید معذب نشود.
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دانست نشاند. میدستش را کشید. او را روی صندلی 

از شرم و حیاست حرفی به میان گیج شده است و 

 د. آورد. همین که نشست نطقش باز شنمی

 دونم جریان چیه؟فروغ جون من هنوز نمی_

 

 بیست_و_صد_پارت#

 

جا داخل آینه او را دید که ریحان را روی زمین همان

گذاشت. ریحان ایستاده بود و با تعجب به همه جای 

 کرد.میاتاق نگاه 

هایش گذاشت. مثال فروغ دستانش را روی شانه

ا بدتر، خواست با حرفش او را از بهت خارج کند، اممی

 وارد باتالق حیرتش کرد. 
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این تنها درخواست من نیست بلکه از جانب سولماز و _

سمنم هست. به قول خودت و یا توی این چند ماه

ت بود وقت، چیزایی که من بین شما دو نفر دیدم رفاق

نظرت های خودت و سولماز. حاال بهو خواهرانه

سر و  خاطر اونم شده یه دستی بهخوای امروز بهنمی

 صورتت بکشی و از این حال و هوا دربیای؟ 

 

یک لحظه عنان فکرش از دستش در رفت. پسر این 

زن او را با این همه پشم و سبیل پسندیده بود و 

 بردار نبود وای به حال... دست

خوای خوای بیای عروسی، میا تو که امروز میرند_

کم صورتتم رنگ لباس سیاهت رو دربیاری خب بذار یه

 بگیره و دل اون بچه هم خوش بشه. 
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نگر شده بود. بچه احیانا با الشنش نبود. قدر منفیچه

چشمانش به ریحان افتاد که به جان کمد دیواری 

ن را لمس ی آکرد تا دستگیرهافتاده بود. تالش می

 کند.

 ریحان جان مامان بیا کنار، دست نزن._

 

دور  گیری نکرده بود که فروغ بند راهنوز تصمیم

گردنش انداخت و گره زد. ژست آرایشگرها را که 

 است.  گرفت فهمید قضیه واقعی

به اون بچه کاری نداشته باش. شکستنی که نیست. _

 اهلل بگم؟بسم

 

قدر از روزهایی که چهنگاهش به زن میان آینه کشید. 

داد به صورتش فاصله گرفته بود. عاب میرنگ و ل
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ا شود. همین درنای برایش سخت بود باز همان درن

پسندید. کمی که در سکوت آالیش و پیرایش را میبی

 فروغ را نگاه کرد. بعد تکیه داد و چشم بست. 

 

فروغ با دیدنش لبخند زد و شروع کرد تا او با 

 افظی کند و از شادی استقبال کند.عزاداریش خداح

 شنید. صدای حرف زدن ریحان را می

 شه. شفته، باژ نی_

از کوشش دخترش لبخندی زد. درد را با تمام وجود 

 کشید حرفی بزند. کرد و خجالت میحس می

ماشاال بهت دختر. اصال همین یه ذره رو که برداشتم _

 مثل شب و روز شده صورتت. 
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جا شد و می جابهر پایش ایستاد. ککسی جز فروغ، کنا

ه بود و با بهت او ریحانی را دید که از کمد دست کشید

 کرد.را تماشا می

خندید. نه تنها خودش از حرکت دخترش به خنده 

 کمی از او نداشت.افتاد، فروغ نیز دست

 جونم مامانی. چیه قربون اون چشمات برم._

 این شیه؟_

 

 غ بود.اش به بند میان دست فرواشاره

 ترش کنم.خوام مامانت رو خوشگل کنم. قشنگمی_

 من دشندم.دشندش تونی؟ _
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دلش ضعف رفت برای من دشندم دخترش. اما فروغ 

 دستی کرد.زدن پیشدر حرف

 معلومه تو قشنگی شیرینم. _

 

ای دست کشید و سمت کتابخانه وسط کمد لحظه

ن دیواری رفت. یک سالنامه با مداد بیرون کشید. ریحا

 ای نشاند.را گوشه

 اینم برای ریحان خوشگله تا نقاشی بکشه باشه؟!_

 

سرش را کامل به سوی آن دو چرخاند و ذوق دخترش 

کرد. ریحان که روی زمین دراز کشید و را تماشا می

 مشغول شد. فروغ باز به کارش ادامه داد.
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کشید شایدم فروغ زد و او درد میحرف می 

 کند. خواست حواسش را پرت می

به سن و سال تو که بودم الشن ده سالش بود. یه _

زرگ لوازم خونگی داشتیم. خدا رحمتش مغازه نسبتا ب

کنه شوهر مرحومم رو، از بس دلش پاک بود هر کی 

گفت ندارم اون خدابیامرزم بهشون  بدون ضامن و می

 داد.چک قسطی می

 

 با دست به زیر چشمش زد. 

 . جا رو بکش تا درد نیاداین_

 

که سوالی گفته برایش جالب بود که فروغ بدون آن

ته حرف به میان آورده است. شود خودش از گذش

 چیزی که خیلی دوست داشت بداند. 
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کجا بودم؟! از همین سن آلزایمر گرفتم و انگار _

 خوام پیری رو تجربه کنم.می

 

 ی کوتاه از او شنید و بعد ادامه داد. یک خنده

سوءاستفاده  ها از محبتشخیلی آهان یادم افتاد._

قدر این قضیه کردن و قسطی پرداخت نکردن، این

هامون پاس نشد. از تکرار و تکرار شد تا ما تموم چک

اون روز به بعد دیگه غم بود و مصیبت. اعصابش 

 کشید. ضعیف شده بود. خجالت می

 

نان چریحان با عجله دفتر را با دو دستش گرفت و هم

 نارش آمد.خندید ککه می

 لیحون._
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های کج و معوج روی دفتر کشیده شد. نگاهش به خط

های کشیده که به ریحان تشبیه شده بودند به خط

 خندید.

 خیلی قشنگ کشیدی نفسم. _

خواست صورتش را ببوسد اما نخواست صورت 

 کثیفش را به او بچسباند تنها انگشتانش را بوسید.

 آم.یل دیگه بکشی منم متا یه لیحون خوشگ_

 

حاال طرف راست صورتش را تمام کرد و به سمت  

چپ او رفت. سخت بود مرور کردن آن روزها، اما اگر 

بنا بود این زن به پسرش جواب مثبت بدهد دوست 

شان را برایش تعریف کند. چیز ی زندگیداشت همه

 ماند.شان میپنهانی نباید مابین

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

قدر مون رو دادیم. اونخونه رو فروختیم و بدهی_

ش کرد تا به سال  نکشیده سکته کرد خودش رو سرزن

 و... 

 

سکوت کرد. تنها رقص بند بود روی صورت درنا. به 

 خودش که مسلط شد باز شروع کرد. 

 من موندم و دو تا بچه. _

 

 به آنی چشم باز کرد. مگر الشن تنها فرزندش نبود.

 

 یک_و_بیست_و_صد_پارت#

 

 حاال داستان برایش مهیج شد. 
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خیلی دوران سختی بود. هیچ منبع درآمدی نداشتیم. _

تنها هنری که داشتم یه آرایشگری مختصر بود. دل 

ساختم. دیگه هر دادم به سرنوشت، باید زندگیم رو می

کم روز بیشتر از دیروز مشتری داشتم. تا اومدیم یه

م تو راه مدرسه، دخترم رو یه طعم زندگی رو بچشی

 ماشین زد و در رفت. 

 

حرکت ماند. دل درنا با دیدن د در میان دستانش بینب

اش در هم مچاله شد. دست فروغ را لمس کرد. چهره

 سرد و یخی، عاری از هرگونه جریان خون. 

 فروغ جان! فروغ خانم من واقعا متأسفم. _
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اشک از زیر که دو پلکش بهم رسیدند دو قطره همین

کشید و  ها بیرون جست. به آنی زیر پلکش را دستآن

 هایش به تلخی جا باز کرد. یک لبخند روی لب

امروز عروسیه و شگون نداره تلخی و گریه. ببخش _

دست خودم نبود. دور از جون بچم، الهه سه سال از 

 تر بود. الشن بزرگ

 

دونستم که شما یه دخترم داشتین. خدا الهی! من نمی_

 رحمتشون کنه. 

 

ان درنا بود روح و مرده در پس چشمیک صورت بی

ی او رفته بود. سالهدختر سیزده گویا اینک جان از تن

حتی آن لبخندی که روی صورتش نقش بسته بود هم 

 کاست.اش نمیاز سردی چهره
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 کند. ا و موها را میهاش کرکحاال بند روی پیشانی

جا برسم که ما هم سختی اینا رو گفتم تا به این_

 کشیدیم، نداری دیدیم. 

 

چرخید. جواب و ملک موجود در سر درنا میگفت او می

 ی حرف فروغ گرفت. پرسش میان ذهنش را با ادامه

ها بعد که خانمش فوت پسردایی شوهر مرحومم سال_

رد اما دوست نداشتم شد چندین بار ازم خواستگاری ک

الشن رو تو سن حساسی که داشت برنجونم. الشن که 

ن کوچیک راه دانشگاهش تموم شد براش یه رستورا

کم بزرگترش کرد. انداختم. خودش دل داد به کار و یه

رار داشت به بعدها که الشن عقد کرد دیگه خودش اص

ازدواجم. همایونم هنوز ازدواج نکرده بود و منتظر بود. 

مت بود یا تقدیر، ما عقد کردیم. سه دونگ از خونه قس
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تهران و این خونه رو هم تو ارومیه به نامم زد. هر 

جای رستوران کوچیک یه کاری کرد که الشن به

رستوران مجلل تو تهران راه بندازه قبول نکرد. ختم 

خدا به مالش برکت بده، اما من نون »این بود کالمش 

 « خورم.بازوی خودم رو می

 

 بار با موچین به جان ابروهایش افتاد.این

 دارم عزیزم. برات پهن برمی_

 

کار را هم برای دلخوشی و قدر ممنونش بود. همین چه

داد وگرنه پیراستن را برای چه جشن سولماز انجام می

 خواست وقتی دلش به فنا رفته بود.می

 خیلی ممنونم. شما رو به زحمت انداختم._
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تعارف و تکلیفی با هم نداریم. خب هزار بار گفتم _

گفتم، چندین ماه به خوشی گذشت البته داشتم می

م تو عذابه الیم داره دست و پا برای من، تو نگو بچه

گم ولی فروغ یه چیز می»زنه. یه روز همایون گفت می

الشن رو نخوای سوال و جواب کنی. آروم باشی و هی 

نی چه حالی دونمی« شن.الشن و آیدا دارن جدا می

دست م هرچی با جون کندن بهداشتم. بگذریم بچه

ستورانشم آورده بود بیشترش رو به اون دختره داد و ر

 دیگه خارج از شهر زد.

 

نگاهش از تیرگی درآمد و به گرمی گرایید. لبخندی 

 تر جان داد به صورتش. گرم

ماشاال هزار ماشاال! ماه بودی حاال قرص ماه شدی. _

 اکبر. هزار اهلل 
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از تعاریف و تمجیدهای فروغ به خنده افتاد. نگاهی به 

ربی را به کار قدرها که فروغ القاب عآینه انداخت. آن

بسته بود الیق تعریف نبود اما تغییر محسوسش 

 لبخندی وسیع به لبانش کشاند.

 

برد. چرخاند و حظ میصورتش را به چپ و راست می

ا میان دستانش باره به خود آمد و دست فروغ ریک

 گرفت. 

تون چی بگم. اما خوشحالم دونم برای گذشتهنمی_

دارین. این  دغدغهاالن یه زندگی آروم و بی

خان شما رو هم دو بار زیارت کردم. ماشاال همایون

ما رفتین خارجه و تنها عکساتون چند سری هم که ش

 رو دیدیم.
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وسایل استفاده شده را برداشت تا در اولین فرصت 

دعفونی کند. در پیش دیدگانش، یک درنای دیگر ض

 تر و صد البته زیباتر. ای خانمانهمتولد شده بود چهره

جا رو بیشتر دوست دارم. آدم رفتن نیستم من این_

وقتی که الشن تنها منو داره. اون چند ماهی هم که 

رم پیش همایون در عذابم برای این بچه. اونم آدم می

 ایران موندن نیست.

 

 درنا نتوانست جلوی کنجکاویش را بگیرد. 

 پس با این تناقض چرا ازدواج کردین؟ _
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یف به داشت. کاز سرش برنمیانگار فروغ فعال دست 

 دست کنارش آمد. باز او را به صندلی تکیه داد. 

بشین تا یه رنگ و رویی به صورتت بدم منم برات _

لشنم کنم. اون زمان منم قرار بود برم چون اتعریف می

راضی کرده بودم بیاد. دیگه کسی نبود که من 

خاطرش موندگار بشم. اون گرفتاری که پیش اومد به

آم. منم موندگار شدم. حاال همایون داره من نمی گفت

 کنه که برای همیشه برگرده. کاروبارش رو درست می

 

خوش سخن بودن فروغ بود یا بعد از دو سال پی بردن 

ه گذر زمان را اصال حس نکرد. ها کبه راز زندگی آن

هنوز به شیر گرفتن ریحان عادت نکرده بود و گاهی 

کشید و نگران گرسنگی هایش میدستی به سینه
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روی آینه که ایستاد این درنا را ماند. روبهریحانش می

 شناخت.نمی

 

 دو_و_بیست_و_صد_پارت#

 

که نشناسد نه، این درنای آرایش شده را سه سال نه

بود. آن زمان که دلی داشت برای نگاهی  پیش دیده

 بتپد. 

 دستتون درد نکنه. واقعا این همه تغییر الزم بود؟ _

 

وغ خندید و دو دستش را دو طرف بازوهای درنا رف

 اش لب زد. گذاشت. با مهربانی ذاتی
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زودتر از اینا الزم بود دختر خوب! مبارک باشه _

دست و عزیزدلم. امشب ماه مجلسی. بریم بیرون من 

کم آماده بشیم رویی بشورم، یه چای بخوریم و کم

 بریم برای ناهار. 

 

ی باره متوجهکه یک خندیدبه ماه مجلس فروغ می

ریحان شد. هراسان از روی صندلی بلند شد و غیبت 

 نگاهی به اتاق کرد. 

 خاک به سرم ریحان کو؟! _

 

فروغ نیز نگاهش سرگردان شد. منتظر هیچ حرفی از 

روغ نماند و زود از اتاق بیرون زد. صدایش را از جانب ف

که قسمت دیگری نرفته بود اتاق مجاور شنید. همین

شکر داشت. وارد اتاق که شد انگار کسی او را به  جای
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برق متصل کرده بود. حیران به اتاق بهم ریخته نگاه 

 رد. تنها زبان در کامش چرخید که بگوید.ک

 ریحان؟! _

 

ی ادند از همه جای این خانهچشمانش روی هم افت

های آورد. به لباسبزرگ باید از این اتاق سر درمی

کرد االن ه دوخت و حس میی الشن نگاریخته شده

 است از خجالت بمیرد. 

اش فرستاد. زود باید های باالییلبش را زیر دندان 

ها را شرتکرد. تیجنباند و اتاق را مرتب میدست می

که ریحان کنارش آمد. سعی کرد تشر زد تند تند تا می

 که دستش هرز برود.بزند تا این

 تراشی برای من؟!  آخه چرا کار می_
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ی شاهکار ریحان را باز چشم چرخاند و با تأسف همه

 از نظر گذراند. 

 قدر بی...آخه چرا این_

 

دستی که به صورتش کشیده شد و چشمان پر از 

 تعجب ریحان حرفش را نصفه گذاشت. 

 دشنده. مامان دشنده. _

 

چنان که زبانش نیز کار دستش از حرکت افتاد، هم

 ش شده بود؟ی تغییراتنکرد. کودکش متوجه

اش برخورد کرد ضعف رفت لبان کوچک او که به گونه

دلش نشست که از برای حال دخترش. غم عالم روی 

بس به خودش نرسیده بود حاال ریحان متعجب شده 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

های بود. صدای فروغ که به گوشش رسید حسرت

 خودشان را فراموش کرد و با دست ریحان را کنار زد.

 طرف تا نزدم...برو اون_

 بچه مگه زدن داره؟!_

شرت در دستش ایستاد. الشنِ با هیع بلندی و یک تی

کرد؟ از آن هارچوب در چه میلیوان به دست میان چ

بدتر ریحانی که به سمتش پرواز کرد و اویی که کنار 

پایش زانو زد. لیوانی که از دست او گرفت را چه 

زده ماند. چنان کرد؟! نگاهش در حوالی نگاهی ماتمی

کرد دلیلی یا هوت و متحیر ماند که هرچه تالش میمب

زی در ای برای عذرخواهی بیابد نتوانست. چیجمله

دلش با نگاه الشن تکان خورد. لعنت به این تکان 

کن. ضربان قلبش چنان تند شده های خانه خرابتکان

 شد.شدت باال و پایین میاش بهبود که قفسه سینه
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داد و ه هیچ دستوری نمیمغزش رو به زوال رفته بود ک

کرد. نگاهی ند مجسمه تنها ایستاده بود و نگاه میمان

 ت و شرمندگی.سراسر از خجل

 بخور عزیزم. نوش جونت._

 

 ریحان با دست به درنا اشاره کرد. 

 مامان دشند شده. دشنده؟!_

 

تازه یادش افتاد که روسری به سر ندارد. موهایش   

ها که خته است. از آنهایش ریسخاوتمندانه روی شانه

کرد. از چشمان منور گذشت گردنش را چه میمی

 د از کنار الشن گذشت.گرفت و زو ی مرد گرشده
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از کنارش که رد شد قدرت بینایی مرد را به صفر رساند 

اما بویایی او را به اوج رساند. خوب شد درنا دل کند 

توانست دل بکند. سخت بود از اویی که وگرنه نمی

سامانش افتاده بود نگاه جدا کند. به دل نابه مهرش

رد. کمغزش تمام سنسورهای بدنش را داشت فعال می

خدا را شکر کرد برای رفتن این زن زیبارو وگرنه 

کشاند. الشن ماند و نگاهش او را به رسوایی می

ریحانی که پایش را محکم چسبیده بود. رفت و 

دانست یندانست از اول محو دیدارش بوده است. نم

بنیاد دلش را آن موهای پریشان بهم ریخته است. این 

ود که تحویل زن حق آرایش نداشت وگرنه مرد ب

 شد.دارالمجانین می
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 کالفه دستی میان موهایش کشید و روی مبل نشست. 

جوری پیش کنی؟ اگه اینآخه تو داری با کی لج می_

 . خدا منم مثل ت..خونه. بهبری باید ببرمت دیوونه

 تونی مثل من باشی. وقت نمیشو! تو هیچشو! خفهخفه_

 

لرزاند و ل میسال دبغض صدایش هنوز بعد از یک

 کشید. جگر را به آتش می

 م بمیره. توی لعنتی. توی جوگیر. تو باعث شدی بچه_

 دستی به شکمش کشید و نالید. 

انصاف. کردم بیمن با هر تکون خوردنش زندگی می_

که یه لحظه فکر کنی یه جا بدون اینبی تو با سرعت

فیکون کننشسته زندگیمون رو  زن حامله کنار دستت

 کردی.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

بلند شد ایستاد و یک دور، دور خودش چرخید. 

دانست چگونه او را آرام کند؟ به چه راه و روشی نمی

آور را شد تا آن تصادف و خاطره دلهرهباید متوسل می

 کرد.از ذهنش پاک می

انصافم ترکان؟ گی عزیز من. من بیری میدری وچرا _

من دارم زندگی  کنیانصافی که فکر میآره؟! تو بی

کنم و حق زندگی کردن رو از تو گرفتم. مگه منم پا می

به پای تو ذوق نکردم برا بودنش. مگه منم منتظر 

اومدنش نبودم. بابا به کی قسم بخورم که باور کنی یه 

 لحظه همه چی یادم رفت.

 

 سه_و_بیست_و_صد_پارت#
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سال پیش، مثل تموم زن و حاالم بیا مثل یک

 ه زندگیمون رو کنیم. اون بچه منم بود.شوهرهای دیگ

 

شد و نگاهش تیری بود که از چله چشمانش پرتاب می

 آزرد. نیشخندی زد.او را می

 زندگیمون؟! کدوم زندگی؟_

 

ی ی میزبانصدای آیفون پیچید، در این اوضاع حوصله

دید آه  ی مانیتور را کهکسی را نداشتند. صفحهاز هیچ

تر دستش را میان موهایش ماز نهادش باال آمد. محک

 برد.

ی خودمم ندارم چه برسه به کیه کامران؟! من حوصله_

 مهمون.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 دکمه را زد و در ورودی را باز گذاشت.

 نترس! بابات و آیسانن. _

 

کارش بود  بازم هم حوصله نصایح پدرش را نداشت.

 را چک کند.ها بار آنهر چند روز یک

. االن فکر پاشو یه دستی به سر و وضعت بکش_

 کنن باز دعوامون شده.می

 

 با دست موهایش را گرفت.

یعنی اینا رو ببندم، یه رژ بزنم، دیگه همه چی حله؟! _

خوایم گول اونا رو گول زدیم، خودمون رو چجوری می

 بزنیم؟
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شد. نگاهی به  ل شد، آیسان واردحرف ترکان که کام

ز زد که باهر دو نفر انداخت. از صد فرسخی داد می

 دعوایشان شده است.

جا شما دعواتون نشده باشه. دیگه یه بار شد بیام این_

که همراهش جای اینشورش رو درآوردین. اِ کامران به

ری؟ بسه دیگه االن بابا باشی هر بار رو مخش راه می

 شه.ر میآد باال شمی

 

از ترکان افسرده لبریز بود و حاال آیسان داشت 

 شد. نتوانست بر خشمش غلبه کند. سوهان روحش می

گی آیسان. مگه من دلم بود شر چی؟ چی داری می_

اون تصادف لعنتی اتفاق بیفته و زنم تا  بیست روز تو 

 مم بمیره.جور و بچهکما باشه و خودم اون
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 زبان. بیده نبود و آیسان مانند ترکان افسر

صدات رو بیار پایین. االنه که بابا برسه و دیگه _

 شه. پیمونتون داره پر می

 

اعتنا به جلز و ولز آیسان کنار ترکان نشست کامران بی

 و آرام کنار گوشش نجوا کرد. 

چندبار بگم به جان خودت قسم به عمد نبود. بابا _

 دار بشیم.تونیم باز بچهالمروت ما می

 

بارید و او نیز به چنان میتمام ترکان همهای نااشک

 تبعیت از همسرش آرام به حرف آمد. 

 تو بچه دوست نداشتی. برای همون... _
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نه گریه امانش داد و نه کامران اجازه داد ادامه دهد. او 

گیری مخالفت را به آغوش کشید و این بار بدون جبهه

 نکرد. 

ز بیخ و بن این فکرت ابه جون تو نه. به جون مادرم _

ی قد و باطله. من و تو هنوز وقت داریم باز چند تا بچه

قد داشته باشیم. به کی قسم بخورم که راضی به نیم

بار دیگه بهم اعتماد کن ترکان. این زندگی نبودم. یه

تو تمام هست و نیست منی. بیا پا بذار رو چشمای من 

 دم، اگه هرو برگرد به زندگی. اگه دست از پا خطا کر

چیزی خواستی و نشد. اگه باد پا کج گذاشتن منو به 

 گوشت رسوند بعد برو. 
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آیسان نگاهی به در ورودی انداخت و مبل کناری ترکان 

 نشست.

 گشت.کردی به زندگی برمیتو اگه کمکش می_

 آقا کمک کردنش تو سرعت رفتن و زود رسیدنه._

 

کان قالب گفت با صدای پدر تردروغ نبود اگر که می

هی کرده است. هنوز دلش تیره و تار بود و به هیچ ت

شد که قبول کند در آن تصادف او صراطی مستقیم نمی

 دیده بود. نیز خود زیان

تصمیم گرفت تا به وقت نیاز زبان باز نکند. گویی 

خواست ترکان بگوید و از سنگ روی یخ شدن این می

 ه بودند بامرد لذت ببرد. کم او را این مدت نسوزاند

 شان. شان، با سکناتحرکات
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حواس بینایی را به ترکانی داد که با دیدن پدرش، بلند 

 نشد. تنها سر به زیر گرفت. 

 باز چی شده؟ طبق معمول باز دعواتون شده؟_

 

بار قفل سکوتش هرز شد، باز شد و نخواست این

 کسی ترکان را تحت فشار بگذارد. 

 اگه اجازه بدین م... _

ی دراز شده او را به معنای سکوت تلقی هاشار انگشت

ها.  چیزی جز کرد یا تهدید و شایدم هر دوی آنمی

 خشم و نفرت، سهم چشمانش از نگاه پدرزنش نشد.  

نگرفتی تا کسی باهات حرف  تو ترکانی؟! هنوز یاد_

 نزده، اسمت رو نبرده عرض اندام نکنی؟ترکان؟ 
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شان کرد و تالقی نگاه چشمان فرو بسته را با انزجار باز

هایش را از کامران به سمت پدرش جهت شد. مردمک

 داد. 

 تقصیره بابا.کامران بی_

 

کند تا سیلی زد که خودخوری میی پدرش داد میقیافه

 حرام صورت کامران نکند. 

شی؟ تر میتر و افسردهتقصیره و تو هر روز پژمردهبی_

یت ندادی و هر تقصیره و تو هنوز دل به زندگبی این

 پرین.روز بهم می

 

آورد ببیند مترادف این؟! هرچه به مغزش فشار می

کرد؛ اما تا جایی که شود، چیزی پیدا نمینامش چه می
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نبود، « این»ی معنی کامران واژهبه یاد داشت هم

 کاربردش ضمیر بود یا توهین به شخص! 

بینانه فکر کند که همسرش خوشخاطر خواست بهمی

ز نوک پیکان را رو باره از دهانش پریده است. اما بایک

 زد.چنان میبه او گرفت و هم

که اشتباهت رو بپذیری و باهاش راه بیای، جای اینبه_

پیش یه مشاور خوب ببریش هر روز باهاش یه جنگ 

 اعصاب داری.

 

 هایش هر بار از چشمی به چشم دیگرمردمک چشم

توانست در کنار این یبار دیگر شاید مزد. یکگریز می

 دگی را بچشد. مرد طعم زن
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بابا درسته کامران بیشترین تقصیر رو داشت اما از _

بردار نیست این منم دلم باهاش هیچ تالشی دست

 شه.صاف نمی

 

پوزخند تند آیسان سر هر سه نفر را به سوی او 

 کشاند. 

 کار؟!ی چهخب اگه دلت صاف نیست موند_

 

 سه_و_ستبی_و_صد_پارت_ادامه#

 

از دخالت آیسان ناراحت شد و درمانده پدرش را تماشا 

 کرد که نکند تحت تأثیر حرف خواهرش قرار بگیرد. 
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این چه حرفیه آیسان؟!  من دلم با رفتنش نیست. _

پذیر و قابل اعتمادی نیست هرچند این مردِ مسئولیت

 یره.اما باید ترکان خودش تصمیم بگ

 

 نشان آخرش را هم کشید. پشت کرد تا برود اما خط و 

کنی دیگه اگه باد به گوشم برسونه داری اذیتش می_

ذارم یه ثانیه هم تو این خونه زندگی کنه. نمی

 فهمیدی؟

 

شد او التیماتوم بدهد و کسی به حرفش مگر می

شد و توجهی نشان ندهد. شاید عدو سبب خیر می

کرد پیش مشاور برود و درمانش را ترکان نیز قبول می

 چشیدند.گی را میجدی ادامه دهد. شاید باز طعم زند
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 چهار_و_بیست_و_صد_پارت#

 

برد، نگاه الشن در پس از تغییر جدید خود لذت می

زمینه مغزش متحرک بود. چندین عامل باعث شده 

بودند که گذر زمان را حس نکند. اصرارهای سولماز را 

ت خواسآرایشگاه رد کرده بود چون نمیبرای رفتن به 

ر برابر درخواست دانست چرا دتغییری کند. اما نمی

کرد اتفاقی برای سولمازش فروغ تسلیم شد. دعا می

نیفتد. حاال در میان صدای موسیقی پخش شده و 

کرد برای دیدن پایکوبی حاضران دلش تاب تاب می

 سولماز.

ر در ورودی دست ریحان را در دست گرفت و در کنا 

اری شده الشن به تنشان ایستاد. همان لباس خرید

درخشید و زیباتر میان لباس عروس می بود. دخترکش
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آمد. فسقل بچه با آهنگ بدنش را تکان به چشم می

 خندید.داد و میمی

 علوسی! منم علوس بشم._

 

ها داشت، ای که حسرتبا صدای بلند خندید. خنده

 اش را بوسید.ت. گونهها داشت، آرزوها داشذوق

 وشگلم.چرا که نه خ_

وقت نچشیده بود. خودش طعم عروس شدن را هیچ

کاش عمری داشت در پیش خدا تا رویای در سر مانده 

 دید.اش را در روزگار دخترش میبیات شده

 

ی مرد که اوج گرفت و بوق زدن چند صدای خواننده 

و  هایش را تحریک کرد تا کمر صاف کندماشین، گوش
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وی سرش انداخت بایستد. سولمازش رسید. شال را ر

ها توقف کرد، ین که کنار پلهو به بیرون رفت. ماش

ی قلبش را شنید. خوشبختی حق این صدای باال رفته

دادند. اگر خدا دختر بود اگر کائنات فرصتش می

نوشت. دومان در ماشین را برایش زندگی دوباره می

ن خدا روی زمین پیاده شد. ای از آسماباز کرد و فرشته

زهای ، زایش اشک شوق بود یا تلخی خبر روبا دیدنش

جا ماند تا پله قبل که چشمانش به باران نشست. همان

پله آمدنش را در ذهن ثبت کند. عروسی یارش بود، 

اش تا به اش! بهترین روز زندگیخواهرش، رفیق

 امروز. 

 

ا را هصدای هلهله وشادی و کل کشیدن، مرز گوش

 درنوردید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 حاله سولی._

 

اال و پایین شدن او خندید. تنها کسی که ن و ببه لح

 اختیار تام برای سولی گفتن داشت.

چشم از ریحان شادان و رقصان گرفت و به سولماز 

دوخت. حتی روز عروسی نیز به تمام اعتقاداتش پایبند 

بود. لباس و حجابش را از نظر گذراند. چشمش به 

، اما کرد به لبخند، به شادید. تظاهر میمهرانه افتا

ماز راضی نیست. به دانست از لباس و پوشش سولمی

عبارتی جلوی فامیل مضحکه شده است. از او بدش 

اش پیدا شد روز خوشی آمد. از روزی که سروکلهمی

 برای سولماز رقم نخورده بود.

درنا دخترم برو جلو تا ببینتت. بذار خوشی دخترم _

 ه. تکمیل بش
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 با لبخند به سمن نگاه کرد. 

خوای بگی ننه سمن خوشی کامل سولماز یعنی می_

 لنگ یه آرایش منه؟ 

 

سمن که از دیدن ته تغاریش در لباس عروسی و در 

شناخت. کنار کسی که دوستش داشت، سر از پا نمی

 درنا را هل داد تا جلوتر برود. 

ونی به خواد تو فکر کن. حاالم یه تکهر جور دلت می_

 خودت بده. 

 

ادی نشسته در خترش با دیدن شدانست جشن دمی

 رسد. و لباس درنا به غایت می چهره
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 خوری تو؟! چرا وایسادی تکون نمی_

بندی قفل شده بود لبخند به لبانش، تنها گاهی درجه

 شد بابت کاهش و ازدیادش.می

ی اول ایستاد و با صدای بلند کِل کشید. دو پله سر پله

 ش.اصله بود میان او و آغوش تن عزیزدلف

ای از شال دور رقصید، گوشهدنیز سر هر پله می

چرخاند. اسکناس گرفت و میگردنش را در دست می

 ریخت.  عروسی برادرش بود.بر سرشان می

 

کدام از برادر چگونه بود؟ عروسیش ذوق داشت؟ هیچ

کرد نمیفهمید، درک این عواطف و احساسات را نمی

 ی مادری و دختری.جز رابطه

را شکار کرد، لبی که هر لحظه ب سولماز نگاه متعج

شد. تغییرش چنان تر میبرای خندیدن وسیع وسیع
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داد تا تأیید کارساز بود که او نگاهش را به دومان می

کند آدم پیش رویش نه جن است نه خیال، بلکه همان 

 زندگی. درنای قبل است با اندکی رنگ گرفتن از

 

آغوش باز  ها به موازات بدنش باز شدند. بهدست

به الفبای پر از بهت اش، به گرمای نگاهش، شده

 کالمش نه نگفت و تن سپرد. 

درنا خودتی؟! وای خداجونم ممنونم. یعنی چی شد که _

 بار دیگه تو رو مثل چند سال قبل ببینم. من یه

 

افتاد. چرا حس چشمانش باال رفت و نگاهش به دومان 

 .ایی قهوهکرد غم دارد آن دو تیلهمی

دنیز دست سولماز را گرفت و چندبار بلند کل کشید. 

ناخواسته چشم گرفت از دومان، می، خواست حرف 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

پرسی چشمانش را تفسیر کند. مهرانه با سمن احوال

ها نیز وارد تاالر شدند. بیشتر حاضرین روی کرد و آن

به عروس و داماد آمدگویی سن برای خوش

 رقصیدند.می

ل در گد و تکان خوردن دستهمحو. خندیدن سولماز بو

دستش. حاال که مردی جز همسرش نبود لنگ تعارف 

رقصید. هیچکس نبود و او نیز همراه با دیگران می

دومان آقامنشانه کنار ایستاده بود و با لذت تماشایش 

 ید. زد، شنکرد. حرف مهرانه را که به دنیز میمی

 . شناختندها ایستاده بود و او را نمیپشت به آن

ی دهاتی با این سر و وضعش یه جو آبرو دختره_

دونم برامون نذاشت. از اون بدتر دومان احمقه که نمی

چی تو این دختره دیده، حاضرم بگم طلسمش کرده 

 شوری.ی پاپتی مردهدختره
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 پنج_و_بیست_و_صد_پارت#

 

درش را کشید وگرنه تضمین خوب شد دنیز ترمز ما

 را به باد بدهد. داد برنگردد و حیثیتش نمی

زنین، یکی ها چیه که میمامان؟! بس کن این حرف_

بشنوه زشته. سولماز عروس ماست. دختر به این 

 نازنینی... 

خوره. فردا فامیل چنان حواسم نبود به تو هم برمی_

م که برام حرف دربیارن که عروسی رو تو باغ نگرفتی

مختلط نبوده و حاج خانم رو هم سوژه اول 

 کنن. شون میهاحرف
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های این زنک را گوش ایستاد و توهیناگر که می

آورد و عروسی سولماز را به میدان داد جایی کم میمی

کشاند. قبل از رفتن، نگاهی سراسر جنگ می

ای که تازه او را تحقیرآمیز به مهرانه انداخت. مهرانه

 اخت. دید و شن

از به جلوتر رفت و سعی کرد لبخند بکارد بر لب. سولم

قصیدند و رهمراه سپیده و سهیال هر سه خواهر، می

سن را قروق کرده بودند. کنار دومان ایستاد. حاال این 

کشید قسمت، شلوغی سالن فراتر بود و باید داد می

 زدن.برای حرف

 کنار داماد مجلس ایستاد. 

 ن. مبارکه! خوشبخت بشی_
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د به رویش خندید. اما حاضر بود قسم بخورد این مر

 شد. اش میچیزی مانع شادی

درخشه. خوشگل شده نه؟! یه الماس که داره می_

خرای بیرون تونم دل بکنم و برم پیش اون نرهنمی

 بمونم.

 

 

 ای باال انداخت.خر خندیدند.شانههر دو به لفظ نره

 تا خسته بشی.قدر نگاش کن خب نرو! بمون اون_

 بردار را نگاه کرد.با دست فیلم

 ره.ذان میمگه ای_

 

 یک تای ابرویش را باال داد و ابراز خرسندی کرد.
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 چش براش نذاشتی فکر کنم دیگه. _

 

 دانست حرفش چه معنایی دارد. گیج نگاهش کرد. نمی

 گم.زور نزن بچه، الشن رو می_

که یک شد نه او خندید. بچه شامل حال ریحانش می

 شکم زاییده بود. 

 باشه درنا! دعا کن عمر خوشبختیمون ابدی _

 

شد چنین دعایی گفت و کنار سولماز رفت. مگر می

گذاشت. شد اگر آن مادرفوالد زره مینکرد. حتما می

در سرش پیچ و تاب « شوریمرده»و « پاپتی»

 خوردند.می
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ر چند دقیقه بعد باالخره دومان راهی بیرون شد و او کنا

 کرد.سولماز رفت. زیباتر از هر زمانی جلوه می

کردی؟ کلک شدی درنا. تو که قبول نمی قشنگ خیلی_

 وا دادی نه؟! 

 

دستش را دور گردنش انداخت. دوست داشت  او را 

 ای روی موهایش راضی شد. بچالند. اما به بوسه

قدر پررویی تو. دست پیش رو گرفتی. خودت رو چه_

ول دومان یه تیکه الماس دیدی چی شدی؟ به ق

 درخشان. 

  مان گفته من الماسم؟اوه قربونش برم. دو_

 

 سرش را نزدیک گوشش آورد و خندید. 
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 نظرت اونم همین نظر رو داره؟ مامانش رو ببین به_

 

پای او خندید ولی در دل غصه خورد و چه به ظاهر هم

دانست چه القابی برایش ردیف خوب که سولماز نمی

 . کرده است

 شک داری مگه؟ _

 

 د. نگاهشان که بهم رسید زیر خنده زدن

خاطر دومان راضی دونم بهاز شوخی گذشته من می_

شه. مریضی وقت با من صاف نمیشده و دلش هیچ

ترش کرد. خودت که شاهد پارسالم هم دل چرکین

بودی من از دومان خواستم بره اما قبول نکرد. خب 

 اش باشه. مادرِ، حق داره طبیعیه نگران بچه
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ت پیدا کنه. خواستر از تو کجا میدلشونم بخواد خانم_

 مهم دومانه که هواتو داره.

 

 زد. چشمانش از هیجان برق می

ترین مرد خوام خوشبختاون که صد البته. می_

زمینش کنم. سه تا بچه براش بیارم یکی از یکی 

 تر. ماه

 

بند حرفش زد که باعث سولماز چشمکی پشت

اش شد. همین که چشمش به سمن و ریحان خنده

 بی،حوصله یافت.را  افتاد، دخترکش

 من برم ببینم چی شده فسقلی اخم و تخمش به راهه._
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ریحان گرسنه شده بود و دسترسی به غذایی نبود جز 

های گیرییک کیک که در کیفش داشت. بهانه

دخترکش باعث شد تا چیز زیادی از عروسی نفهمد. 

بعد از شام بود که دیگر خوابید و آن زمان توانست 

گذرد. رقص دونفره دومان و ه میبفهمد اطرافش چ

 سولماز باعث شد بغض کند، بگرید. 

پارسال که مریض شد گفتم آرزوی عروس شدنش و _

برم. معجزه خدا تو لباس عروس دیدنش رو به گور می

 رو فراموش کرده بودم. 

 

با صدای سمن تازه متوجه شد که کنارش ایستاده 

 کند. ها را نگاه میاست و آن

سمن جونم؟ بخند، شاد باش الحمدهلل ماهگریه چرا _

 رقصه. االن سالم و شاد جلوی رومون داره می
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کرد که با حرف ی چشمش را پاک میبا دستمال گوشه

 درنا میان گریه خندید. 

 تو که الالیی بلدی خودت چرا گریه کردی؟! _

 

دلیل این گریه بر خودش نیز پوشیده بود تنها 

ر دست هم اشک را مهمان شان کنار هم، دست ددیدن

چشمانش کرده بود. شاید چهارسالی که در تالش 

رای رسیدن به چنین روزی بودند. شاید هم ب

های سال قبل، شاید هم سرگیجه جدید سولماز سختی

 های دکترش برای پیگیری بیشتر. و حرف

 سمن جونم.وق ماهاشکِ ش_
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ی عمیقی که دومان روی پیشانی سولماز کاشت بوسه

اشکی که از چشمش چکید از نظرشان پنهان نماند. و 

طوری که جیغ و صدای همه را درآورد برای خلق به 

 ای!ی عاشقانهچنین صحنه

 

 شش_و_بیست_و_صد_پارت#

 

دلش برای سولماز تنگ شده بود. به یاد نداشت تا به 

روز او را نبیند و تنها به شنیدن صدایش اکتفا  حال پنج

گیر شده بود و آرام و قرار هکند. دخترکش نیز بهان

جاد کرده شکافی عمیق میان تنش ای نداشت. دلشوره

بود که آرامش نداشت. ریحان را بغل زد و سمت 

 آشپزخانه رفت. 
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خانم جان طبق چیزی که گفتی من آماده کردم، حاال _

 دار کنی. غذا رو طعم نوبت شماست که

 

به نسبت در آشپزخانه حضور داشت تمام فکر و 

ل عسشود ماههنش پی این بود کی دومان راضی میذ

را تمام کند و به درمان سولماز بپردازد. بعد از عروسی، 

تمام تالشش را به کار بسته بود از نگاه کردن به الشن 

 بگریزد، تاب نگاهش را نداشت.

 حالت خوبه درنا خانم؟! _

 سرش را آرام تکان داد. 

اد سرخ نکنی که خوبم فرزانه خانم. بادمجونا رو زی_

ل پخته بشه، نشه مثل اون سری بسوزون. لپه هم کام

 خواستین لپه خام رو به خورد ملت بدین. که می
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 سر پایین انداخت و با انگشتان دستش مشغول شد. 

 . شهببخشید دیگه تکرار نمی_

 

آماده ها و نمک را به غذاهای نیمهکه ادویهضمن این

 اراتش را هم گفت. کرد دلخوری و انتظاضافه می

 شه. با ببخشید گفتن من و شما چیزی درست نمی_

 

رو به افراد در آشپزخانه با صدای بلند گفت. تکان 

اش را تنها تابیهای ریحان روی مخش بود. بیخوردن

داد وگرنه کالمش به هایش بروز میبا تکان دادن اندام

 رسید. گوش نمی
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آقای گلرویی یه شبه به با همتونم. آبرو و اعتبار من یا _

پرتی یا تنبلی شما به باد که با یه حواس دست نیومده

 بره. 

 

از آشپزخانه بیرون رفت و ریحان را روی زمین 

 گذاشت.

 باهات دهلم._

 را نداشت. دیگر توانی برای سروکله زدن با ریحان

 بریم پیش مامانی؟_

هایی که با موهای طالیی رنگ فرفریش با آن چشم

کرد و یه یک نفر بودند مظلومانه نگاه میعجیب شب

 مت مثبت تکان داد.سرش را به عال

 خم شد و او را بوسید.
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چشم قربونت برم.بذار یه تلفن بزنم خاله، بعد _

 ریم.می

 

مب احساس بودند ها خار بودند در دهانش، باین حرف

کشیدند. مامانی و در مغزش و جانش را به آتش می

ودند. گاهی فکرش مشغول خاله دو نسبت نسبی نب

که پدر و مادرش کیست؟ زنده هستند؟ شد به اینمی

ری دارد؟ سوال اساسی ذهنش بالی خواهر و براد

اند؟ آرامش شب و روزش بود که چرا او را رها کرده

 و بیرون کشید.تلفن را از جیب مانت

داد به افکارش به حتم باید دیوانه اگر که باز میدان می

ی ا از جیب مانتو خارج کرد. شمارهشد. تلفن رمی

اشت تلفن آدم سولماز را گرفت. خاموش بود. دوست د

و عالم خاموش باشد اال او. همین عبارت مشترک 
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ی بار شمارهافکند. اینموردنظر دلهره به جانش می

را گرفت. با نوک کفش به جان چند سنگ دومان 

کوچک افتاد. منتظر در پشت خط التماس دعا داشت 

 رای جواب دادن. ب

 الو جانم درنا؟! _

 

دهانش باز ماند. نفسش حبس شد. نگاهی به اطراف 

تر روی دو پا نشسته بود و طرفکرد. ریحان کمی آن

 کرد. سنگ بازی می

 درنا؟! _

 ببخشید حواسم نبود اشتباه گرفتم. _

 آرام گفت و با خجالت. اما مرد خندید. 
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باری بوده و منم چی رو ببخشم. یه زنگ که توفیق اج_

 کنم. بال میبا جون و دل استق

 

دستش را سمت راست صورتش گذاشت و 

خواست فعال با او حرف بزند. اولویتش پرسیدن نمی

 حال سولماز بود. 

قدر اعصابم سولماز خاموش بود. اون زنگ زدم تلفن_

 ی دومان... خراب بود که به جای شماره

ده درنا؟ جز اینه میی منو گرفتی. این چه معنی شماره_

 کنی؟! فکر میتو هم به من 

 

توانست اعتراف گفت یا خودشیفته بود؟ میراست می

 شود.کند ناخودآگاه ذهنش اکثر اوقات درگیرش می
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سولمازم اگه اجازه بدی قطع کنم الشن من نگران _

 زنم. بعدا زنگ می

 

 اش پیچید. صدای جدی

چرا همش در بعدا زنگ زدنت رو خیلی دیدم درنا. _

با هم حرف بزنیم. ما نقاط حال فراری؟ بذار یه روز 

 مشترک زیادی داریم. 

 

زد؟ نکند او نیز سرراهی بود از چه نقاط مشترکی دم می

 د به فکرش. و پرورشگاهی؟ پوزخندی ز

جا. تو راهم، چند دقیقه دیگه آم اونمن االن می_

 رسم.می
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شن، نه کارش، کرد. نه الفعال به هیچ چیزی فکر نمی

اش بود. صدای جیغ و زندگی تنها سولماز تنها دغدغه

ی ریحان باعث شد به عقب بچرخد و با دیدن گریه

ریحان قلبش شکافته شود. صدای نگران و بلند الشن 

چنان که به سمت ریحان زبانش را باز نکرد. هم هم

داشت و دل در دلش نبود گوشی را قطع کرد گام برمی

تو گذاشت. پاهایش سست شده بود و و در جیب مان

کرد رنگی به رخسارش نمانده است. محمود حس می

ریحان را از روی شان شتافت. کارگرش نیز به سمت

اش بند دهی لب چاک خورزمین که بلند کرد گوشه

دلش را پاره کرد. دستش را که گرفت جیغ دخترک به 

 آسمان رفت. 

 تونه. دلد دالم. دلد می_
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ق داشت؟ یک باران را که ند را که حیک گریه بل

توانست روی صورتش ببارد. دلش از دیدن می

شرحه شد. آرام به طوری که با قراریش شرحهبی

و دستش برخورد نکند بغلش زد. جا جای صورت 

 گردنش را بوسید.

ریم جونم. چیزی نشده عزیزدلم. االن میدردت به_

 دکتر تا خوبت کنه.باشه؟!

 

 هفت_و_تبیس_و_صد_پارت#

 

 گرد نگرانی نیز روی صورت محمود پاشیده شده بود.

 لطفا کیف منو از اتاق بیار و ماشین رو ب..._
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ماشین الشن پرشتاب چنان وارد شد که گردوخاک در  

شد. با عجله پیاده شد چنان که در ماشین هوا پخش 

را نبست. نگاهش به ریحان مانده در بغل درنا بود. 

از کرد تا ریحان را از بغل درنا جلوتر رفت و دست در

 زمان جیغ دخترک و درنا همزمان شد.بگیرد که هم

 دستپاچه درنا را مخاطب قرار داد. 

 چی شد؟ چی شده؟ _

 

 تر از او زن مقابلش بود. تر و حیراندستپاچه

 دونم. فکر کنم دستش شکسته. نمی_

با همان حالت مشوش و پریشان به آرامی طوری که 

شتر به جان دخترک نریزد او را از آغوشش درد را بی

 گرفت. 
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بارش را به چشمانش که دوخت دلش چشمان اشک

 هزار تکه شد. 

 تونه. دستم دلد می _

 

 اش را بوسید و با مهر جوابش را داد. پیشانی

برمت دکتر تا حالت خوب بشه قربونت برم، االن می_

 خرم. ریم یه عروسک خوشگل برات میبعدم می

 

 ای درد را فراموش کرد که لبخند زد. لحظهار انگ

 نه هر چی خودم دفتم. _

 هر دو از حرفش به خنده افتادند.

 رسونم.رو میآقا اگه شما کار دارین من خانم _

 برم.نه، نه محمود برو به کارا برس خودم می_
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ی ریحان تا کنار ماشین او را بغل گرفت و از بوسه 

دوخت به چشمان اش لرزید. نگاه روی سینه

 معصومش و هیچ چیز نگفت. صورتش را بوسه زد. 

 بشین تا بعد بغلش کنی. _

با درنا که سوار شد او را به آهستگی در بغلش گذاشت. 

ترین عجله سوار شد تا زودتر او را به شهر و نزدیک

 درمانگاه برساند.

 

 کمی مانده به شهر نطق درنا باز شد. 

ترسم.نکنه به عمل نیاز یکیفم، دفترچه یادم رفت. م_

 اشته باشه؟د
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العملش را ببیند. کامال به الشن نگاهی کرد تا عکس

 خونسرد جوابش را داد. 

ار نداری این راه رو برگردیم برای احیانا االن که انتظ_

یه کیف و دفترچه؟ گوربابای بیمه. دست و سالمتی بچه 

 تره. نه به امید خدا چیزی نیست. نگران نشو.واجب

اش به ریحان خوابیده نگاه کرد که دست آسیب دیده

 را در خود جمع کرده بود. 

نخواستم باعث زحمتت بشم. خودم از پس خودم _

 برمیومدم. 

 کیه که به توانایی شما شک داشته باشه خانم واحد؟ _

 

 خانم واحد را با تمسخر ادا کرد؟! 
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آی، منم شک تونی، برمیدرنا تو ثابت کردی می_

اما االن خودم خواستم نه تو که کنارتون باشم.  ندارم.

 فکر ریحان باش.دانت رو بخوابون و به پس وج

 

اش عین واقعیت بود.  به حرفی نزد وقتی کلمه به کلمه

بیمارستان که رسیدند ماشین را در پارکینگ بیمارستان 

 پارک کرد.

بمون تا خودم بیام بگیرمش. االنم که خوابه _

 شی.یتر و اذیت مسنگین

 

قدر شیرین بود این حس تراوش شده از نگران چه

 ریخت.ود تن میشدن کسی که در تار و پ

شانه به شانه هم به اورژانس وارد شدند. پزشک 

شیفت بعد از معاینه درخواست عکس داد. عکس 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تابی ریحان گرفته شد. در مرحله قراری و بیمابین بی

با آخر تشخیص شکستگی ثابت شد. با مکافات، 

بدبختی دستش را با آتل بستند. همین که کارش تمام 

ز او را بغل زد و چندبار موهایش توجه به درنا باشد بی

 را بوسید.

خب دختر قشنگم اول بریم یه عروسک خوشگل _

 برات بخرم.بعد کجا بریم؟

 

 هنوز از بهت آتل نشسته در دستش خارج نشده بود.

 این شیه؟_

 

رد نامادری یا همسایه را دا ای فکر کرد حکمدرنا لحظه

 چنان که الشن و ریحان با هم گرم گرفته بودند.
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مامان جان اینو بستند که دستت زود زود خوب بشه و _

 تکون نخوره که دردت بگیره.

 

 اش به الشن بود. کودکش تمام توجه

 بلیم پارت. _

 

 از پارک گفتنش خندید و بینی او را کشید. 

 ی. ریم شهربازپارک نه، می_

 

اش دو چندان شد. دل به دل ریحان دادند. چنان شادی

را با بازی عوض کرده بود که خندیده بود و بازی 

 خستگی او را به خواب برد.
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الشن دستی به لبش کشید، زیرچشمی نگاهی به درنا 

انداخت که محکم ریحان را بغل گرفته بود و به بیرون 

 کرد.نگاه می

 درنا؟!_

 

داد. با ان چشمان جاده به او تغییر حاال نگاهش را از 

 میشی که دلش را به یغما برده بود.

 تصمیمت رو نگرفتی؟_

 

زد این مرد؟ هایش گره خوردند از چه حرف میابرو

خبری قرار به گرفتن چه تصمیمی بوده است که در بی

 برد.به سر می

 تصمیم؟ چه تصمیمی؟_
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 راهنما را زد و به چپ پیچید.

م. در نهایت رفام رو کامل بگدرنا بذار من ح_

تم تا وقتی بردار نیسگیری با توئه، اما من دستتصمیم

از زبون تو برسم. چه مشکلی وجود داره  که به یه بله

ندازی جلوی پای من. این که تو که سنگ می

پرورشگاه بزرگ شدی برای من مهم نیست. برای من 

 خودت مهمی. یه زن خودساخته، یه زن که از هیچ به

جایی که هست رسیده، یه زن که با اراده خودش این

ای که تو، ینا آینده توئه نه گذشتهارزه. اصد تا مرد می

 توی به وجود اومدنش یه درصدم دخیل نبودی. 

 

 نشین صدایش شد. بغض خانه

االن باورت اینه فردا روز که یه نفر چیزی بگه بعد _

 شی. پشیمون می
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راسر از شماتت جوابش را نیشخندی زد و با حالتی س

 داد. 

درنا من نزدیک چهل سالمه، یه جوون بیست و چند _

ساله نیستم با هر بادی تب کنم. خوب و بدش رو 

 سنجیدم.

 

 هفت_و_بیست_و_صد_پارت_ادامه#

 

ت بودی؟ پیگیری کردی؟ اصال تا حاال دنبال خانواده_

خوره نباشه. ل میشاید اون چیزی که تو ذهن تو وو

آوردن تو به اون لیل وجود داره برای سردرهزار د

 پرورشگاه.
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زد. سرعت ماشین را تا حرف آخرش را باید می

توانست کم کرد. دست پیش برد و بازویش را می

 گرفت. 

تونیم کنار هم درنا هر روز داره یه روز از عمری که می_

 گذره. بذار مکمل هم باشیم. باشیم می

 

کرد. یعنی ش نمیمرد چرا فکری به حال دل این

ست همین لمس هرچند از روی لباس هم دل را داننمی

کشاند و هرج و مرجی دیدنی در آن برپا به آشوب می

کند. خدا را شکر گفت برای تاریکی شب و دیده می

اش. هنوز زبان به کامش چسبیده نشدن رنگ پریده

  هایش به فرمان برای شنیدن.بود و گوش
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و بد رو رباشم و تا ریحان خوب بذار برای این بچه پد_

ده من رو جای باباش قبول کنه. حقیقتا تشخیص نمی

 دلم رو برده. بردین. 

 

را خیلی آرام زمزمه نمود. ولی حروفش بدجور « بردین»

 در ذهن درنا حکاکی شد.

هایش شد. چه مرگش ی گوشخندیدنش نیز ضمیمه

ر رابر دو حرف وا بدهد؟ مگشده بود!؟ می، خواست در ب

 ها بود؟ به این آسانی

دهنم کف کرد. مسلمون تو هم چیزی بگو که حداقل _

 دی. بدونم داری گوش می
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داد با دل و جانش! زبانش کوتاه بود برای گوش می

شد برای ها مانع میصحبتی، برای همسفری. ناگفتههم

 کالمی.هم

چی بگم؟! من هنوزم حرفم همونه. چند روز پیشم _

 خوام غیر... گفتم نمی توی همین ماشین

ترسونی. اینم خوای بگی درنا؟ داری منو میچی می_

مثل همون جریان پرورشگاهه و برا خودت غول 

 ساختی.

 

ها دنیا کاش به همین سادگی بود. با همین حرف

ردی و خاش را با کمشد. اما گذشتهگلستان می

 عقلی خراب کرده بود و قابل آبادانی نبود. بی

 سمن زنگ نزد. ماهکنم که تعجب می_
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چشم از جاده گرفت و در نگاه کردن به او مکث کرد. 

اش که از حرف زدن طفره چه چیزی بود در گذشته

 رفت. می

حقیقتا پیچوندی ما رو دیگه درنا خانم. اما تا به جواب _

ستم. گفتم در جریان باشی نرسم ول کن ماجرا نی

 خانم.

 

گرفت. سه می برای کدام حرفش باید دل ضعفه

 ود از احساس و خواهش. قسمت حرفش پر ب

فروغ تماس گرفت، جریان رو بهش گفتم. اتفاقا _

پیش ماه سمن خانم بود. از مامان خواستم زنگ نزنن 

 تا بیایم روستا.
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را گفته  هادیگر سکوت را بر پرحرفی ترجیح داد. گفتنی

ش کرد اما حتما باز به حرفبود. او را تا مدتی رها می

کشید حتی اگر شده بود با منقاش تا این سد را می

 شکست.می

 

 

تر به آشپزخانه سرکشی دو روز گذشته بود و کم

کرد. بیشترین رسیدگی را به ریحان اختصاص داده می

بود. چرخ خیاطی سمن را قرض گرفته بود تا جنس 

شد خریده بود را بدوزد. ی را که دو ماهی میاپرده

ن جلوی چشمش باشد آجرهایش را که ریحابرای این

گرم شود. هر بار ها سربرایش ریخته بود تا با آن

کرد. از صدای کرد و خراب میچیزی را درست می

 شد.ای باز می خندیدنش او نیز لبش به خنده
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اول فکر  ی دوختن پرده بود که حرفی را شنید.نیمه

ی آن کرد اشتباه شنیده است. اما با تکرار دوباره

کرد هایش، مغزش سوت ممتد کشید.  حس میشگو

ن بار از روی تنش عبور کرده یک ماشین با چندین ت

هایش را به ترق شکستن استخواناست. صدای ترق

 شنید. گوش خود می

 

نگاهش به سه آجر چسبیده میان دست او رسید. 

حکم تلفن را برای او گرفته بودند و کنار  آجرهایی که

 ود. گوشش خودش گذاشته ب

 ادو بابا! _
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بابا؟! همین چهار حرف، همین یک کلمه، همین یک 

واژه، همین دو هجای معمولی زیرساخت های بوجود 

 امدن اشک در چشمانش شدند.

 

 هشت_و_بیست_و_صد_پارت#

 

از آمدن سمن متعجب بود آن هم این موقع از شب و 

وار میان سرش گفتن ریحان چکش "ادو بابا"خبر. بی

  کوبید.می

 بابا را چگونه یاد گرفته بود؟ 

سینی را که زمین گذاشت سمن چشم از ریحان غرق 

 خواب گرفت. 
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بیا بشین مادر! من پیرزن رو این وقت شب چه به _

 چای. 

لقبی که اصال به  "پیرزن"سمن، اهتبسم زد به شوخی م

 چسبید. او نمی

 سمن جونم. خیر باشه ماه_

 

چشمانش را به فرش باز نگاهی به ریحان انداخت و 

 دوخت. 

 شه. این دختر که خوابه، خونه سوت و کور می_

انگشتانش را به پرزهای خوابیده فرش کشید. چیزی 

 خواست بگوید که دل دلرخ داده بود یا حرفی می

 کرد. می

 چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ _
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دو سوال کوچک پرسید اما مطمئن بود جوابشان چیزی 

 التش است. فراتر از کوچکی سوا

 سرش باال آمد و به درنای منتظر چشم دوخت. 

اسمش که اتفاق نیست که تو بخوای نگران بشی، _

 شه بعدها بهش گفت اتفاق. می

ط این چشمان باز نگاهی به ریحان کرد و درنا رب

 فهمید.گریزپای سمن را به ریحان و خود نمی

 شه.کم داره بزرگ میاین بچه هم کم_

کمی از خنگی فاصله  تکان خوردند، هایش کمیشاخک

 گرفتند و هوشیار شدند.

خود تو اصال طعم و مزه زندگی رو فهمیدی؟ تا جایی _

که من یادمه یا سر زمین بودی یا تو گلخونه بودی یا 

 کردی...پاک می سبزی
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دونم چندساله سمن من خودمم تموم اینا رو میماه_

ا حاال هام و مشکالتم رو دوش شماست تتموم زحمت

 نشده از این حرفا بزنین. 

استکان چایش را برداشت و در نعلبکی ریخت. قندی 

 به دهان گذاشت و کمی از آن را خورد.

ما تا حاال نگفتم چون شرایطش پیش نیومده بود، ا_

بینم یکی مثل شیر سینه سپر کرده برا حاال وقتی می

کنم ناخالصی نداره خواستنت که هرجور براندازش می

کمم به خودت وقت بده و باید بهت نگم؛ درنا یه چرا

 زندگی کن.

 

ها قبل بوسیده بود. این روز را با روز زندگی را سال

دیگر عوض کردن گذران همین زندگی بود، به قولی 

داد بالی گذر ایام. وگرنه اگر به همین کلمه بها می
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ها؟! او را چه به شد. او را چه به این حرفجانش می

 زندگی؟!

خورد. بلند حاال شستش باخبر شد قضیه از کجا آب می

سمن را برای شد و کمی راه رفت. دیوار مقابل ماه

نشستن و تکیه دادن انتخاب کرد. پاهایش را در سینه 

 ها پیچید.و دستانش را دور آنجمع کرد 

سمن؟ به حرف آسونه گفتنش اما به شما دیگه چرا ماه_

پنهونی ندارم. خود  عمل سخته. از شما که دیگه چیز

شما یادتون رفته روزی که فهمیدین من چکار کردم 

ن دادین؟ اما من تا قیام قیامت یادمه چه واکنشی نشو

 چون حقم بود اون رفتار.

روز را به خوبی به یاد داشت. اما بابت  سمن نیز آنماه

رفتارش متأسف نبود. مانند هر آدم دیگری اعتقاد 

است اما این خطا چیزی داشت که انسان جایز الخط
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صدا رد شود. نبود که بر آن سرپوش بگذارد و بی

اتفاقات دخترش همکالسی او بود. هرچند که بعد از آن 

به روز برای درنا هزاران درجه فرق کرده بود و روز 

ترین روز کرد. آن روز اسفناکبهتر شدن تالش می

زندگیش بود. روزی که پی برد همکالسی و رفیق 

ه آبرویش حراج زده است. روزی که فهمید دخترش ب

دخترش این قصه را رازی مدفون شده در قلبش نگه 

 داشته و دم نزده است.

ی آن را به در که باز شد چادرش را زیر بغل زد و لبه

دندان گرفت. سبد را با دست راست بلند کرد. دست 

ی خیارشور چپش نیز بیکار نبود وقتی که در بند دبه

ه تازگی عشق عجیبی به خیارشور پیدا رفت. درنا ب

رفت ها را باال میهلک پلههن کنان، هلککرده بود. هن

ا بر سر جایش میخکوب کرد. که صدای کسی او ر
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شنید صدای بلند سولماز دخترش بود. نیم درست می

ی پایین انداخت و باز نگاهش را به باال نگاهی به طبقه

سولماز عادی  هایسوق داد. این خط و نشان کشیدن

نبود. سوای آن، پس در را چه کسی برایش باز کرده 

شد و بود. جواب سوالش را گرفت وقتی دوباره در باز 

 صدای زنی پیچید. 

 نگار مگه در باز نبود چرا دوباره زنگ زدی؟_

 

 ورود دختر جوانی به داخل خانه را دید.

 مرض که ندارم در باز باشه، زنگ بزنم._

 

جا چه این زن، اینی ایران نبود، وقتی خانم کاشف

کرد. درگیر زن ناشناس و نگار نام بود که با صدای می

ی باقیمانده را اال داد و چند پلهسولماز حواسش را به ب
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بام نشست. های منتهی به پشتنیز طی کرد. روی پله

 توانست هضم کند. های شنیده را نمیحرف

ینو بندازه. گم برات وقت گرفتم بیا بریم امن می_»

شه رستیم این بچه میپخدایی که من و تو میبه

 « ی ننگت.مایه

انند آسمان روز خواست باور کند وگرنه مبچه؟ نمی

 روشن بود که درنا شوهر ندارد. 

زنی سولماز؟ تو که اهل خدا تو چرا این حرف رو می_»

 « و پیر و پیغمبری کشتن این بچه گناه نیست.

د ورای شنیچیزهایی که می صدای سوزناک درنا و

لرزید. بلند شد و تحملش بود، دست و پاهایش می

ف جمع کرده بود ایستاد. به حد کافی شنیده بود و حر

ها را به حرف بیاورد و کتمان نکنند. تمسخر کالم که آن

 دخترش، دستش را برای زدن زنگ نگه داشت.
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شناس شدی تو درنا؟ اون گناه؟ از کی تا حاال گناه_»

موقع که بدون خطبه و محرمیت بغل اون یارو خوابیدی 

 ه فکر گناه بودی؟ب

 

 نه_و_بیست_صد_پارت#

 

ه اون گناه رو خدا ببخشه و ازش بگذره و دِ االغ، خر اگ 

نذاره خلق اهلل بفهمن تو با آوردن این بچه طوق 

نظرت حرمت کوبی. بعد بهرسوایی خودت رو پرصدا می

ه جهنم، خودت که دیگه و ارزش داری؟ اصال اینا ب

ها تو این اجتماع چی جور بچهبیشتر در جریانی به این

 « گن؟می

دیگر؟ درنا؟ سولمازش با علم شنید؟ خواب بود چه می

 ی دوستی را نبریده بود؟ به این موضوع باز سر رشته
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خدایش را خواند و با تمام قدرت زنگ واحد را فشرد. 

نگاه کرد. این تر رفت و به پایین چند قدم عقب

شنید. کسی را ندید و آبروریزی را نباید کسی می

کرد باز شد. رغبت نمیزمان در پشت سرش هم

ها نگاه کند. از کجا معلوم ردد و به چشمان آنبرگ

کرد. زیرچشمی چشمش به سیلی حرام صورتشان نمی

ی خیارشور افتاد و پوزخند زد. دوست داشت آن را دبه

ت کند. دخترک ویار داشت. برگشت با لگد به پایین پر

و با نگاهی سرد و توخالی به دخترک مقابلش نگاه 

داد تا چه حد از اش نشان میدوخت. رنگ پریده

 دیدنش ترسیده است. 

 چرخید. قبال یه سالمی تو دهنت می_

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

با شنیدن صدایش، سولماز نیز به پشت در آمد و رنگ 

 . دادرخسار او نیز سر درونش را نشان می

 

ها را که مات و مبهوت ایستاده بودند رها هر دوی آن

 کرد و وارد شد. 

 مامان. خوش اوم... _

های برد و دیوار حاشا را با حرفدستش را باال 

 محکمش خراب کرد. 

برای من فیلم نیا. صدای داد و هوارتون تا ده خونه _

ها رو ره. نیاز به حاشا کردن نیست. شنیدنیاونورتر می

 خوام. و توضیح می شنیدم

کرد تمام خانه نجس است و میلی به نشستن حس می

 گذراند. نداشت. درنای هاج و واج مانده را از نظر 
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 ننه... _

زده سمن درشت شد و حیرتچشمانش از شنیدن ننه

 از پررویی دخترک انگشتش را تکان داد. 

خوام با اون چیزهایی که شنیدم قضاوتت کنم. نمی_

ها نبود که امرزم مال بود، از این مال الکیپدر خدا بی

کی نباشه. از اینا نبود که جا مهر رو حرفش با عملش ی

پیشونیش باشه و یه تسبیح برای خودنمایی تو 

دستش، حرفش بین مردم یه چیز باشه و تو خلوت 

چیز دیگه. همیشه ازمون خواسته بود کسی رو بدون 

. حاال منم کنهدلیل قضاوت نکنیم وگرنه عاقمون می

 منتظرم بشنوم.
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هر دو را که مانند مجسمه ساکت و الل مانده بودند 

حاضر نبودند حصر سکوت خود را  کدامتماشا کرد. هیچ

 بشکنند.

 چند ماهته؟_

ای از نی چشمانش را دید. پس هنوز رگهدودو زدن نی

رویش بود که سرافکند و شرم در وجود دخترک روبه

 حرفی به میان نیاورد.

 

الل شدین یا کر؟ نشنیدین چی گفتم جوابش از یک _

 تا نه.

 ود.ها را درهم چفت کرد و زبان گشسولمازش دست

خبر چهارماهشه اما خودشم یکی دو روزه فهمیده. بی_

 بوده.
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این توهین به یک زن دنیا دیده و کاربلد نبود. دستی در 

کار داشت و قابله کار درست به نامی بود، بعد 

 کرد. یش قناری جای طوطی، رنگ میدخترکش برا

 سولماز؟! _

 

 کرد. از لحن کالمش شماتت تراوش می

گه دروغ بگم مامان. خود بدبختشم به جون بابا ا_

 دونسته. نمی

 

بدبخت را چندین بار زیر لب تکرار کرد و با نیشخندی 

 که دست خودش نبود لب زد. 
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دونستی حاال به من بگو بدبخت؟! اصال گیرم نمی_

خبر شوهرت کو درنا؟! تو کی عقد کردی که من بی

 ودم و به جشنت دعوت نشدم؟! ب

 

صل کنار دیوار نشست و با گریه درنا را دید که مستأ

 لبانش را از هم باز کرد. 

قدرها که شما فکر خدا من اونببخشید ننه سمن. به_

قرآن من دختر هرجایی و خرابی کنین بد نیستم. بهمی

 نیستم. 

 

ها و چشمانش کرد تا درشت بار م نثار گونهمحک دستی

این دختر نکند. آدم سالم بدون سر و همسر حامله 

 شد؟ می

 بهت تجاوز شده؟ _
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دوست داشت یک بله بشنود تا سناریویی که در 

 گیری بود به واقعیت بپیوندد. ذهنش در حال شکل

 نه. _

کردند و حال دگرگونش های درنا بیشتر بروز میاشک

 زد. ی به دلش میزخم

عقلی کردم اما شاید دونم بیدونم اشتباه کردم. میمی_

دری و نداشتن خانواده بود که از سر بیچارگی و دربه

دل دادم به اون پسرک احمق و فکر کردم واقعا 

خواد. حرف از عاشقمه و منو برای زندگی می

خواستگاری بود و تشکیل خانواده، حرف از اصرار برای 

لرزید ما تموم بدنم میراسم خواستگاری، اتعیین م

کردم چطور بهش بفهمونم خونواده وقتی فکر می

ندارم. گفتم اما وقتی گفتم که نامردی در حقم کرد و 

 ی ننگی گذاشت رو پیشونیم و رفت. لکه
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هایش، حتی ندامت و درد را میان واژه واژه حرف

کرد. ولی لغزیده بود و خطایش پشیمانی را حس می

 د.پوشی نبوقابل چشم

مگه هر کسی که زیر آسمون خداست و خانواده نداره _

توجه به عرف و شرع هر ده و بیدل به هر ننه قمری می

کنه؟ این چه توجیهیه که شما غلطی دلش خواست می

جوونا دارین؟ اگه کسی تو رو بخواد از طریق خانواده 

اش ذاره. پسری که انتخابش رو به خانوادهپاپیش می

ست. یعنی براش تموم شده کنه یعنیمعرفی می

های جدید خواد. واال بعضی از این نسلخاطرش رو می

 حیا رو خوردین و آبرو رو قی کردین. 
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دانست برای راحتی سرش در حال انفجار بود و نمی

فکر و خیالش چه کند. ایستاد و با همان توپ پر رو به 

 سولماز بینوا تشر زد.

 

 سی_و_صد_پارت#

  

ی خرت و پرتم داری جمع کن فردا پاشو بریم. هرچ_

برتشون. فاتحه این رفاقت و دوستی رو آد میایوب می

کاریش رو بعدا بخونین. حساب سولمازم برای پنهون

 رسم. بریم. می

 

چند قدم که برداشت با شنیدن صدای سولماز متوجه 

هایش بیرون آمده شد دخترش، تازه از شوک حرف

 است. 
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 ما نیاز داره بعد ما بریم؟! سمن! درنا االن بهاهم_

قدر قابل حس و خواندنی بود که غیظ نگاهش، آن

 سکوت را برگزید دخترک. 

بینم دخترجون. پاشو بریم به حد کافی من نیازی نمی_

 دیدم و شنیدم. 

سمن کرد و متوجه شد در عالم درنا نگاهی به ماه

من که تکان خورد دیگریست. بار دیگر او را صدا زد. س

 ش از بابت حواس جمعی او راحت شد. خیال

 ترسوندمتون؟ آخه حواستون پرت شد. _

 در جواب درنا لبخندی به لب راند.  

 آره چند لحظه پرت شدم به اون ایام. _
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اش اش زد و چهرهسمن دستش را به چانهماه

 متفکرانه شد.

دم گذره و من هنوز نفهمیچند سال از اون ماجرا می_

ی خیر برای من که د یه فرشتهاون نگار کی بود ش

 بفهمم دور و برم چه خبره. 

 

 درنا در جوابش آهسته خندید.

مونه. اونا یه مادر و گن ماه پشت ابر نمیدروغ نمی_

بار برای گردگیری خونه خانم دختر بودن که ماهی یک

که خانم کاشفی ایران نبود اما از کاشفی میومدن. با این

 روی وسایلش بشینه.و خاک متنفر بود که  گرد

 خدا خیرشون بده._
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 سمن، تلخند زد. در جواب لبخند ماه

کنن. من همیشه مثل یه فیلم از تو مغزم عبور می_

کسی رو با خیلی اون یک هفته تحت فشار بودم و بی

که از من رو نبود سولماز اون زمان احساس کردم. این

بردن اما درد بیشتر  گرفته بودین خیلی درد داشت

سولماز بود. چقدر التماستون کردم. چقدر زار زدم تا 

پی بردین که واقعا پشیمونم. شما بودین که راه و چاه 

زندگی رو نشونم دادین. توبه کردن و سالم زندگی 

کردن رو یادم دادین. االنم من رو همه جوره بلدین. 

ونین. دزیر و روم، پاکی و ناپاکیم، همه و همه رو می

که اومدین وساطت برای قبول کردنش از اون آدمی 

کنین سمن، خیلی زیاد. فکر میسر من زیاده ماه

واکنش الشن از شنیدن حقیقت چطوریه؟ اونم مثل 

 شماست.
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خودت رو دستکم نگیر دختر، تو از کماالت و شعور و _

اخالق چیزی کم نداری. داری در مورد دو زمان حرف 

شون کرد. اون سهشه با هم مقاییزنی که اصال نممی

ای تنها به عنوان زمینهزمان من تو رو بدون هیچ پیش

دوست دخترم که تو پرورشگاه بوده دیدم و قبول 

کردنش برام سخت بود. ولی االن الشن چند ساله تو 

شناسه. تالشت و قوی بودنت رو دیده، نجابت و رو می

 هاست.حرف تر از اینپاکیت رو دیده من مطمئنم عاقل

 

 ندی صورتش را پوشاند. تلخ

اون مردی که شما تمام قد از دوست داشتنش حرف _

دونه دونه من شوهر ندارم، هنوز نمیزنین هنوز نمیمی

 بچه من حاصل یه رابطه نامشر... 
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ها گذشته اما چقدر ال اِلهَ اال اللّه، استغفرللّه...گذشته _

ون کارش رو شرف که تاوبهت گفتم بریم پی اون بی

ده و غلطی که کرده رو گردن بگیره. چقدر گفتم پس ب

گناهه اونم از نوع کبیره اما برای یه دختر نگه داشتن 

یه بچه بدون اسم کسی تو سجلت ننگ و آبروریزیه بیا 

برو سقطش کن. هی گفتی من کسی رو ندارم. این 

شه. باید فکر کنم. گفتی تنها مونس منه، غمخوارم می

نویسن نویسن. گفتم درنا میکه پای بچم نمی گناه منو

این بچه اگه به دنیا بیاد از برگ گل پاکتره چون تو 

های دیگه نقش نداشته اما تا ی بچهاومدنش مثل همه

کشه. هی آخر عمرش نگاه بد دنبال سرشه و عذاب می

که بچه هی بزرگ و دست دست کردی تا رسید به این

خدا  تر. حاالمو سختتر شد و دل کندن برا تبزرگ

 بزرگه پا بذار رو دودلی و همه چیزها رو بگو.
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 ی تلخ پرصدا تبدیل شد. این بار آن تلخند به یک خنده

گین؟! جز گم که شما ذکر و استغفار میمگه دروغ می_

کسیم رو اینه من االغ، من خر چوب سادگی و بی

خوردم و فکر کردم کامران آدمه، فکر کردم اونم دوسم 

 کمال... داره که تمام و 

 

نتوانست جهالت و خریتش را کامل به زبان بیاورد. دو 

دستش را به صورت کشید. سرش را به دیوار زد و 

ای نامعلوم چشم دستانش که پایین آمدند به نقطه

 دوخت.

کنه من یه زن بیوه وفادارم که وقتی اون آدم فکر می_

 سه چهارماهه حامله بودم شوهرم فوت شده. 
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شد و درنا ناخواسته ناقض کننده این سکوت حکمفرما 

 آرامش شد. 

هایی که با شما آشنا شدم خیلی کم تو تموم این سال_

مادری کسی یا به خوبی بخوام بگم بیدرد یتیمی و بی

رو حس کردم. وقتی فهمیدین من بچه پرورشگاهیم با 

که قوانین و اعتقادات روستا سفت و سخته و این

ونن اما واکنش شما رو هم اکثرا مطیع اهاش آدم

تا حاال دنبال پدر و » برم. گفتین:وقت از یاد نمیهیچ

این جمله یه دنیا حرف برای من داشت « مادرت گشتی

که منم از زیر بوته به عمل نیومدم کس سمن.. اینماه

و کار دارم. بهم نگفتین تو حاصل یه رابطه نامشروعی 

مثبت نگفتین و جنبه  و انداختنت تو پرورشگاه،

پرورشگاهی بودن منو برعکس تموم مردم گفتین. همه 

سمن. همه مثل شما فرشته نیستن مثل شما نیستن ماه
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رو « انسانیت و خوبی االن»سمن. همه مثل شما ماه

 سمن. بینن ماهنمی

 

ایستاد. کنارش  "یا خدا گویان"دست از زمین گرفت و 

 رفت.

 

 یک_و_سی_و_صد_پارت#

 

داد که از پسر فروغ بدش یردش نوا سر مپرددل 

 آید اما امان از موانع زیاد. نمی

 دستش را در دست گرفت.

درنا دخترم اگه یادت باشه من اون زمونم که حقیقت _

ماجرا رو فهمیدم بهت گفتم به اون پسره باید حقیقت 
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ذاشتی بفهمی تو رو گفتی. باید میزندگیت رو می

 کنه.جوری قبول میچه

گار خانم کاشفی مرحوم بهت گفته بود چندین بار هم ان

ذاره که این پسر اگه واقعا تو رو بخواد جدی پاپیش می

کنه، اما مرغت یه و تو رو هرجوری که هستی قبول می

 ترسم بگم و بذاره و بره.پا داشته که می

 

زمان کرد و همپشت دستش را آرام نوازش می

 ریخت.ای از چشمان درنا فرو میقطره

خوام خدایی نکرده طعنه بزنم یا متلک بگم نه، نمی_

هات به کجا رسید درنا؟! نشد تا ولی نتیجه اون ترس

ناکجا با اون پسره پیش رفتن که نگهش داری اما یه 

بچه شد حاصل تموم فکرات. االنم اگه نظر من برات 

 مهمه به الشن همه چیز رو بگو و خودت رو خالص کن. 
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و رد اشک را از صورت درنا پاک  تر برددستش را باال

دانست چرخ فکر! کاش میکرد. لعنت بر والدین بی

 روزگار چطور درنا را به پرورشگاه رسانده است. 

دونی زمانی که پسر اشرف السادات یا یکی خودت می_

دو نفر پاپیش گذاشتن بهت اصرار نکردم چون خیلی 

 ام. اماذاشتی تو دستم و تمسفت و سخت یه نه می

میل نیستی، دلت دل دونم تو هم به این پسر بیمن می

یکی دو سال قبل نیست پس پنهون کاری نکن. بذار 

خواد یا خودش تصمیم بگیره که درنای االن رو می

 درنای سه سال قبل!
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ها از دستش خارج شد. دوست داشت شمارش اشک

 ای در آغوش این زن بیگانه اما از هر آشنا آشناترلحظه

 تر بگرید. خون نزدیکر همو از ه

دونه جز خدا دونه اسم و رسمم برای کجاست. میمی_

و شماها هیچ کسی رو ندارم. اما هر کاری کردم زبونم 

 نچرخید بگم که... 

 

گریه امان نداد، ترس امانش نداد. هراس از گفتن و 

توانست دوستش بدارد در رویا رها شدن. دورادور می

بزند، به آغوشش پناه ببرد، یا د، حرف با او خرید برو

 حتی او را با عشق ببوسد اما فقط در خیال!

 بازوهایش را گرفت و خیلی جدی با اخم تکانش داد. 

باید بچرخه درنا، باید بگی. نگاه به االن این بچه نکن _

شه، تو تنها از تر میچندسال دیگه مسئولیتش سنگین
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ودت و خاطر خ آی. وقتی یه مرد هست کهپسش برنمی

تونه بشه شوهر خودت و خواد. وقتی میت رو میبچه

 ت رو دستی دستی آتیش بزنی. ت چرا آیندهبابای بچه

 

های پنهان شده اش شدت گرفت، همان اشکگریه

 حاال قد علم کردند. 

همین یه ساعت پیش تو بازیش یه گوشی گرفته _

ن بابا! مسمن. خواد ماهبابا می "ادو بابا"گه دستش می

بهش بگم بابات کدوم خریه. بگم بابای نامردت با 

 دونه یه بچه داره.کار کرد و نمیمادرت چه

 

سمن اسیر شد. انگار که آرامش کل در حصار تن ماه

 هستی در آن ریخته شده باشد.
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ت گذشته رو عبرت بگیر و رهاش کن دخترجون. آینده_

صوم. عمخاطر این طفل خاطر خودت، بهرو بساز. به

آد از ساعت شش و هفت صبح تا خدا رو خوش نمی

 هفت و هشت شب جون بکنی و جوونیت تباه بشه.

 

کرد اما خودش آدم گفتن گرفت، پنهان نمیعبرت می

 ی پردرد نبود.این قصه

 

های الشن، سمن، باتالقی از حرفبعد از رفتن ماه

ی ریحان که قد دنیایی از کلمات و همان دو کلمه

کشیدند. های سمن مغزش را میها بود، حرفهخواست

دانست چگونه به یک مرد برد و نمیراه به جایی نمی

بگوید بدون همسر، بدون عرف و شرع یک بچه را 

 داراست. سخت بود و کشنده گفتن این درد.
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امروز کارها را به فرزانه سپرده بود باید تصمیمی برای 

ن را نیز احگرفت. ریاین مغز مشوش و پریشانش می

خواست در مسیر رفت و آمد به سمن سپرده بود. نمی

 شهر و روستا دست ریحان اذیتش کند.

ها پارک کرد. شیرینی و جعبه ی آنماشین را دم خانه

ای مردد کادو را برداشت و در ماشین را قفل کرد. لحظه

ای بود که به ذهنش شد برای آمدنش اما تنها گزینه

د و با صدای او که کوهی از رشرسیده بود. زنگ را ف

 رو شد. انرژی بود روبه

بینه صبح خود را با درنا آغاز کنین. چشام خوب می_

 خودتی؟ بیا تو. 
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هایش باز کرد و منتظر همین. در را با تمام وراجی

دید اما سرش را به چپ و نماند. هرچند که او نمی

 .راست تکان داد و خندید. در را فشار داد و وارد شد

 

شد که سولماز را حسابش دستش نبود چند روز می

کرد شاید هفت یا هشت ندیده بود. خوب که فکر می

 روز بود.

نشناسی خود. زن و ای پشیمان شد از وقتلحظه

چنین عسل برگشته بودند و اینشوهر دیروز از ماه

ها شبیخون زده است. به عقلش یک صبح به آن

ی برای سولماز تنگدلهزاران آفرین جایزه داد که 

اش را کاری کرده بود همین چند روز پیش کادوی خانه

 خریده بود.
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آمد، با هیجان از تمام حرکات سولماز به چشم می

 موهایی باز و رویی گشاده به استقبالش آمد.

 قدر دلم برات تنگ شده بود. وای درنا! دونی چهنمی_

 عطر تنش را با چشمی بسته و لبخندی به لب بو

آزادش را دور او پیچاند و موهایش را  دست ید.کش

 بوسید. 

 تنگ نبودی.اندازه من که دل_

 

 دو_و_سی_و_صد_پارت#

 

 کرد سولماز پایان داد به بغلچه که فکر میزودتر از آن

 گرفتنش. 

 بذار ببینم پس اون فسقل خاله کجاست؟ _
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 چشمی گرد کرد و اخمی تنگ آن چسباند. 

خاطر تحویلت گرفتم بهمه ن هچرا نیوردیش؟ ای_

 ریح...

درنا بیا تو، خوش اومدی عزیزم. به سولماز توجه _

 نکن. 

اش لبخند روی از حرف دومان، چشمان گردشده

تر کرد. درنا ابرویی برایش باال صورتش را عریض

 انداخت. 

 خوردی؟! من برم. تو هم اگه خواستی هوا گرمه بیا تو!_

 

راه کرد. میزبان هم خوددستش را کشید و او را با 

مهربانش اخم برچیده بود از عدم حمایتش توسط 

 همسرش. خندید علیرغم توفان دلش. 
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خوب آب زیر پوستت رفته کلک! شوهرداری چسبیده _

 نه؟

 های او را اناری ببیند.گنجید لپدر باورش نمی

 

کرد که در این مدت نه باید به وجود دومان افتخار می 

تر کرده بود. البته که تر و آدمانهانمکم، او را کمی خ

کرد وگرنه سولماز در محض مزاح با خودش بلغور می

تر عمل کرده بود. وارد که ای، داناتر و منطقیهر برهه

شد فضای خانه را آکنده از مهر و عشق قلمداد کرد. 

هایی که دیده بود توفیر بوی این خانه با تمام خانه

بود که از تمام  شدهی نداشت. تا به حال وارد جای

 وسایلش نو بودن چکه کند. 

نفره نشست و او را نیز به نشستن دومان روی مبل تک

 دعوت کرد.  
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 جا؟! چی باعث شده تو بیای این_

مگه اومدنش باید دلیل داشته باشه عزیزم. دلتنگمون _

 بوده دیگه. 

 

ابروهایش را جفت هم قرار داد و با لبی برچیده به 

  رد.ه کدومان نگا

جون من، تو باورت شده این مارمولک از اون _

ش دل بکنه و بیاد پیشواز دیدن من و تو. به آشپزخونه

جا کشونده. جون تو یه چیزی شده که پاش رو به این

 مگه نه درنا؟! 

 

 با خجالت خندید و روی مبل کناری دومان نشست.
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اینو آدمش کن. مگه باید اتفاقی بیفته من برم جایی. _

 تنگی اومدم با دومان مشورت کنم.دل سوای حاال

 اش در جای جای خانه پیچید. ی خندهصدای مستانه

بیا نگفتم این مارمولک آمریکایی مگه چیزی بشه بره _

 جایی. 

 گفت و سمت آشپزخانه رفت. 

تنگی رو فاکتور بگیر. دردت رو پس خانم خانما، دل_

 بگو تا منم یه چای بیارم. 

ی سرش را تکان داد. پایش را لبخنددومان همراه با 

 روی پای دیگر انداخت. 

 بگو درنا من بگوشم. _

درنا نگاهی به آشپزخانه کرد و خیلی آرام با نگرانی که 

 زد، پچ زد. در  چشمانش موج می
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 حالش خوبه؟ خیلی نگرانشم. _

 جز تبسمی تلخ، هیچ واکنشی نشان نداد. 

 از... نی؟ بکترم میخب این یعنی چی؟ چرا نگران_

 

دستی به لبش کشید و گردنش را سمت آشپزخانه کج 

کرد. همین که دید سولمازش نگاهش پرت پُر کردن 

 هاست جواب درنا را داد. استکان

خوبه! تا حاال چند تا سردرد و سرگیجه داشته خودشم _

شک کرده دکتر گفت هرچه سریعتر اقدام کنیم برای 

حاضر جوابی و همین تی بهتره. انجام آزمایشات و سی

کنم خدا این زبون تیزش برام یه دلگرمیه. آرزو می

 ها رو به من ببخشه. خنده

درنا همین که دید سولماز سینی چای را برداشت مسیر 

 حرف زدن را تغییر داد. 
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ده. سولماز قویه. مطمئنم مثل پارسال شکستش می_

 دومان من اومدم یه چیز بگم. 

داد که تمام حواسش ن میچهره مرد کنار دستش نشا

 برای فهمیدن دلیل آمدنش جمع شده است. 

 گم. بذار سولمازم بیاد می_

جا کرد و ضمن تکان دادن سینی را در دستش جابه

 ابروهایش خندید. 

 خب من اومدم چی شده؟ _

 تر کرد. چشمان گشاد شده درنا لبخندش را عریض

 گو. چته تو؟ دو فرسخ فاصله نبود که نشنوم. خب ب_
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تکان دادن سرش هم برای متأسف بودن دردی را دوا 

کرد. پا روی پا انداخت و با ناخن انگشت شست به نمی

 ی چوبی مبل افتاد.جانِ دسته

دونم از کجا بگم یا چی بگم. اما احتیاج داشتم نمی_

 سنگینی این بار رو با کسی تقسیم کنم.

 با زبانش لبی تر کرد.  

این حرف  بط و خطایی داره اما هر آدمی تو زندگیش خ_

شه من بخوام خریت خودم رو توجیه کنم باعث نمی

عیب باشه و پاک. هر نه. ولی هیچ آدمی نیست که بی

های یه آدم ره کنش و واکنشچقدر سن باالتر می

شه و صد البته تر مینسبت به اتفاقات گذشته منطقی

زمم هاش بیشتر. حتی االن مثال به رفتار دیروفسوسا

انجام  گم چی باعث شد من این حرکت روفکر کنم می

 بدم. 
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نگاه دوخته شده سولماز به دومان را دید و دهانی که 

 ماند باعث توقف حرفش شد. دانست بسته نمیمی

این همه آسمون و ریسمون بافتنت رو پای چی _

 تاده؟ دلت سریده؟ حساب کنیم دری؟ اتفاقی اف

ای پرت کرد اال آن وشههای سولماز را به گکل حرف

خبر دن. سریده بود؟ نکند دلش رفته بود و او بیسری

بود؟ نه، غلط زیاده بود بخواهد بلغزد برای کسی، تنها 

پدر بزرگ خواست از تنهایی بگریزد و طفلش بیمی

 نشود، همین!

خواند را می نگاهش گویا بود و ناطق کاش سولماز آن

 تا مجبور نشود حرف بزند. 

 . الشن_
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کرد باری سنگین از روی یک کلمه گفت و حس می

دوشش به زمین افتاده است. کندذهن و خنگ که 

گرفتند. سولماز نبودند دیگر باید تا ته حرفش را می

خواست اما دوست نگاهش را به دومان داد. مترجم نمی

ی که خوره جانش هایتک حرفداشت درنا بگوید تک

 رخورد کند. تر با قضیه باند تا راحتشده

 کنی؟الشن چی درنا؟ داری بهش فکر می_

 

 سه_و_سی_و_صد_پارت#

 

حتی دومان نیز دیگر سکوت نکرد و به میدان گفتگو 

 آمد. 

این که خیلی خوبه. خوب که نه، عالیه. باالخره کوتاه _

ی اومدی. تو هم حق زندگی داری مخصوصا وقتی یک
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رو کنه و تو خودش داره تمام شرایطت رو لمس می

 خواد.می

 

دانست در کدام کوچه و درنای قوی درونش را نمی

پس کوچه گم کرده است. کسی آن را دزدیده بود. 

چشمانش مجلس اشک و گریه سر دادند اما 

 صدا ماند تا ببارد.اش آبروداری کرد و بیحنجره

دونه اال اون چیزی خوبه. آره خوبه. همه چیز منو می_

نیست تو این چندسال من ای که باید بدونه. ثانیه

چرا برای نگه داشتن یه نفر  خودم رو سرزنش نکنم که

 از نجابت و پاکیم گذشتم؟

کنم برای حفظ ریحان. که یه حتی خودم رو لعنت می

ای که تو بوجود اومدنش هیچ نقشی نداشته و مثل بچه
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اما اگه اطرافیان بفهمن  هزاران طفل دیگه متولد شده

 از چه... 

 

ی ظهور آمدند و کالم در منصهیشتر به ها باشک

ی سکوت چنان خانه روی پاشنهدهانش نچرخید. هم

زد تا آرام بگیرد و چرخید. چرا سولماز حرفی نمیمی

این بدترین درد بود. کاش همان زمان سولماز او را به 

ای نگهداری طفلی داد برگرفت و اجازه نمیباد کتک می

آورترین موجود هستی دشگناه اما گناهکارترین، چنبی

بار ی کند. کولهاز منظر دیگران پافشار

 به غایت رسیده بود. « هایشافسوس»

سخته گفتنش. گفتن حقیقتی که بالی جونم شده. _

 آرامش و آسایشم رو گرفته. من چطور... 
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کرد هیچ گریه بود دیگر، وقتی فیلش یاد هندوستان می

ریخت و عرض ای جلودارش نبود باید فرو میاراده

ابل با گوشت و کرد تا بدبختی را طرف مقاندام می

 پوستش حس کند، درک کند. 

دست راستش را مشت کرد و جلوی دهانش قرار داد تا 

بلکه با آن روی لرزش المصب لبش سرپوش بگذارد. 

ی سر به پایین انداخت و زبان چرخید به خواسته

 دلش. 

سخته مگه نه؟ برای یه مرد توضیح دادن اون شرایط، _

 اگه... 

 

آوردند تا از آن استرس کشنده چرا حرفی به میان نمی

 کمی رهایی پیدا کند. 

 اگه یه مرد بگه بهتر نیست؟ _
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حرفش را زد و تنها منتظر ماند ببیند منظورش را 

 رسانده است یا خیر.

جا کرد. دومان اندکی تکان خورد و پاهایش را جابه

مبل گذاشت و انگشتانش ی آرنج دستش را روی دسته

 نگاهی به سولماز ساکت انداخت. بند لبانش شدند. نیم

اگه نظر منو بخوای درنا خودت حقیقت ماجرا و _

زندگیت رو به الشن بگی خیلی بهتره. برای یه مرد 

 حت نشی.سخته... چجوری بگم که نارا

 

خوای بگی. متوجه شدم. برای فهمیدم دومان چی می_

ی کسی بون یه مرد دیگه از گذشتهیه مرد سخته از ز

ی در ارتباط بوده. که دوسش داره باخبر بشه که با کس

 خواستی بگی مگه نه؟ اینو می
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نفسی محکم و تند کشید و دستش را برداشت. سرش 

 کان داد. ی تصدیق رو به پایین ترا به نشانه

شناسم درنا. از همون وقتی من خیلی ساله تو رو می_

کرد که یه نگاه الت موس موس میکه کامران دنب

ی رو به سادگی و خرجش کنی تا زمانی که قافیه دوست

دونم نیتت چی بود و حست به اون اعتمادت باختی. می

دونه باید یه الدنگ واقعی بود اما الشن اینا رو نمی

 گم؟کنی که هنگ نکنه. متوجهی چی می جوری حالیش

 

مع کرد و اش را جدر واکنش به حرف دومان، چانه

 سرش را تکان داد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

لب باالییش را به دندان کشید و نگاهش روی نام  

جا آمده بود را رستوران ماند. با چه جسارتی به این

قدر برایش مهم بود دانست. یعنی الشن آنهنوز نمی

اش برای یک غریبه بردارد. ندگیکه پرده از راز ز

چشمانش به پایین سقوط کردند و با نوک پا 

کرد. ی کوچکی را به راست و چپ هدایت میگریزهسن

تردیدهایش سبز شده بودند جا آمده بود حاال که تا این

و میل به برگشتن داشت. اما تا کی باید از حقیقتی که 

قدر آنکرد. دور گریبانش مسکن گزیده بود فرار می

اهلل را در دل فک و زبانش به هم چسبیده بودند که بسم

ی د رستوران که شد الشن در گوشهجاری کرد. وار

ه بود سمت راست سالن کنار کریم ایستاده بود. هرچ

گو بودند. ومیان دفتر دست کریم بود که در حال گفت

اول کریم متوجه آمدنش شد. از سقلمه آرام کریم به 
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ای هایش پر کشیدند و لبخندی پروانهالشن نگرانی

 هایش. شد روی لب

بان ا به او معطوف کرد ضرهمین که الشن نگاهش ر

اش قلبش دوچندان شد و ترس پیتکوپیتکو کنان خیمه

قدر اعصابش متشنج کرد آنرا برافراشت. حس می

لرزند. هایش سرایت کرده و میشده است که به دست

کرد و سمت درنا قدم تر از آنی کریم را رها آنی

جا آمده باشد. شد درنا اینبرداشت. هنوز باورش نمی

د موضوع مهمی رخ داده بود. با میل و شوق عجیبی بای

تنها کسی بود که با وجود  کرد. این زناو را تماشا می

های دردسرهایی که در زندگی داشت اما هورومون

که داد. برخالف دختران زیادی اش را قلقک میمردانه

های زیادی خواهانش بودند و به قولی دارای آپشن

 نی. بودند دلربا بود و خواست
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 سالم درناجان! از این طرفا خانم؟! _

 

 

های قدر در داالنجان صیقل داد مغز معیوبش را آن

ذهن و احساسش دمید که عقلش نوا سر داد چه خبر 

 ی دم دستی  غش و ضعف کردن! است برای یک کلمه

دم. اما باید در مورد موضوعی باهات حرف مزاحم ش_

 زدم. می

 

خندید در جیب ان که میچنالشن دست راستش را هم

 لوارش گذاشت.ش

 

 چهار_و_سی_و_صد_پارت#
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خب کافی بود لب تر کنی الساعه در خدمت بودم بانو. _

 حاال بیا بریم تو دفتر بشینیم. منم سراپا گوشم.

 

ش اسیر کند چنان دوست داشت او را میان زوایای تن

که راه در رویی نداشته باشد. شاید کمی ناز را چاشنی 

شنید برای دلبری کردن. ناخودآگاه او میصدای 

خوشرنگ را  نگاهش سمت پیشانی او رفت. آن موهای

کرد اما امان که تاری از آن پیدا نبود. طلب می

 مرواریدی در صدف بود.

 

 وارد اتاق که شدند هر دو مقابل هم نشستند. 
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ای در فضای اتاق برای درنا سنگین شد. با چه واژه

فتاد و با چه کلمه دیگری به چراغ امسیر چراغ سبز می

 رسید. قرمز می

 خوبی سرحالی؟ چیزی شده؟ _

ها از زمین کنده شدند و به نگاه او که ماالمال از چشم

 هایش را در هم تاباند. اشتیاق بود گره خورد. دست

باید حرف بزنیم. یه سری چیزها هست که باید _

 بدونی. 

 

رد اما سعی کرد ای در دل الشن به پا کنگرانی خانه

نشنیده درنا با این استرس  هایوانمود کند حرف

 رفتاری و کالمی او چیز بدی نیست. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

برم اما عاشق از حرف زدن به اندازه لذت می_

و شنیدن آهنگ صداتم. تا صبحم زدن با تو حرف

 برم درنا.بخوای حرف بزنی من تنها لذت می

 

شوند ژست افرادی را گرفت که تماما گوشو چشم می

 برای شنیدن خبر مهمی. 

سر به زیر انداخت و سعی کرد با کمترین مقدمات 

برداری کند از رازی که جز عده قلیلی سایرین پرده

 اطالع بودند. بی

 ت به خواستگاری نبود. اگه... اگه اصرارها_

 

خواست قبول کند دلش رفته تنها اصرارهای او؟ نمی

کرد فشاری میاست وگرنه او تا هزار سال دیگر پا
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رو برای ازدواج باید با یک نه محکم و قاطع روبه

 جنون اضطراب دست و پا زدن. جا در شد نه اینمی

بور جا مجاگه آقا بودنت رو ندیده بودم االن این_

ی یک راز رو بشکافم. قبال هم بهت شدم هستهنمی

هایی که غیرت یه مرد رو گفتم سخته گفتن یه حرف

 . بخواد تکون بده

 

چنان با کشیدن یک نفس که باز سر بلند نکرد و هم

 اش را خالی کرد، ادامه داد. حجم مری و سینه

خوام خوب گوش کنی و بعد قضاوتم کنی. ازت می_

 کردن خودم نیستم. دنبال تبرئه 

 

رسید و هایش بوی خوبی به مشام الشن نمیاز حرف

 ی او. رگمجبور بود سکوت کند به احترام خواسته
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خواست برآمده غیرتش با گفتن و شنیدن چه حرفی می

 شود. 

ام هیچ خبری من یه دختر پرورشگاهیم. از خانواده_

 دونم کیا هستن و کجا هستن. اصال چرا سرندارم. نمی

جا درآوردم و آیا دنبالم گشتن یا نه. هرچی که از اون

ها درسم رو خوندم. تو  بود و نبود من با تموم سختی

ارشناسی ارشدم یه پسری به در و دیوار زد تا دوران ک

 کالم بشم. باهاش هم

 

ی الشن سخت جا که رسید سینهحرف درنا به این

 د. کرد به آن پسر حس خوبی ندارفشرده شد. حس می

خیلیا رو واسطه کرد تا باالخره تونست منو راضی کنه _

یه مدت با هم در ارتباط باشیم تا بعد اگه همه چیز 

 د جریان رسمی بشه.خوب بو
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توانست به او بگوید استپ کند و از این نقطه کاش می

هایش جلوتر نرود. بوی خوبی به مشامش از حرف

 رسید و ناگزیر به سکوت بود و تحمل. نمی

 یه مدت که گذشت... _

 

داد جا که رسید سکوت کرد چگونه باید شرح میبه این

 اش را.حیایخریت و بی

 

رید. ممنون الشن بود را با سکوتش خ ای ناچیزدقیقه

پرید میان قدر محترم بود و فهمیده که جفت پا نمیآن

کالمش. در همین حین کریم با سینی چای و مخلفاتش 

انگار دنیا را تصاحب شده بود برای این وارد شد و 

 ی بیشتر و جور کردن کلمات بهتر.وقفه
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ی کرد بالهمین که کریم در را بست باید تمام می

 افتاده به جانش را.

تر شدیم. خانواده یه مدت که گذشت با هم صمیمی_

نداشتم و جنس محبت و مهربونی و دوست داشتن رو 

کسی نگرانم بود و  وقت حس نکرده بودم. اینی کههیچ

 دوستم داشت خیلی باارزش بود و گرانبها.

 

ای ناغافل چشمانش در چشمان کنجکاو مرد لحظه

کرد. به گمان فهمیده بود. از شرم  مقابلش تالقی پیدا

دند باز سر به زیر هایی که کشنده بوتک تک حرف

 گرفت.

 برای داشتنش، برای ثابت کردن دوست داشتنم... _
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به دندان گرفت. به وهلل سخت بود  مکث کرد. لب

 کرد. گفتنش. کاش کسی او را در این راه همراهی می

 هر چیزی که خواست نه نگفتم._

 

هایش کسی با پتک میان شقیقه کردمی الشن حس

گونه نبود که شناخت اینکوبد. درنایی که میمی

ی درنا در سرش دوران دستی باشد. جملهبخواهد دم

این جمله « ی که خواست نه نگفتمهر چیز»زد. می

 حرف بسیار داشت. باز هم در موضع سکوت خود ماند.

وت  وهم درنا حاال عالوه بر ممنون بودنش از این سک

 داشت.

کرد تو یکی گرفت و فکر میام رو میخیلی پی خانواده_

کنند. یک روز با از این کشورهای اروپایی زندگی می

اری کنم اون اگه منو کخودم فکر کردم تا کی پنهون
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خواد برای همین کس و کار بودنم میبخواد با تموم بی

 .حقیقت ماجرا رو گفتم. رفتار خیلی بدی داشت و رفت

 

فشرد. این ها را میپناه برد به انگشتان دستانش و آن

گفت آن وقت مطمئن بود که هنوز نفس تیکه را اگر می

 کشد و نمرده است. می

ت کردم و  روزهای رفته و دار و فهمیدم چقدر خری_

که بعد از چهار ماه ندارم رو خرج کی کردم. تا این

 ام.فهمیدم حامله

 

 چهار_و_سی_و_صد_پارت_ادامه#
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نطقش را بعد از این همه سکوت شکست. خیلی 

 ناباورانه لب زد.

 ریحان؟_

 

ی سماخش این صدای مبهوت و حیران کاش از پرده

و کمال همه چیز را با جان  شد. حاال که تمامرد نمی

 کندن گفت نگاهش را مستقیم به الشن وصله زد.

 جا آرام و قرار نداشت.الشن پریشان بود و یک

کرد کشید و احساس میر دهانش میرا دودستش 

رود. پذیرش این روی اش رو به افول میعالئم حیاتی

درنا، سخت که نه غیرممکن بود. بدون هیچ حرفی اتاق 

 ترک کرد.را 
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 پنج_و_سی_و_صد_پارت#

 

صبح با تلفن همسرش، اصال متوجه نشد چگونه 

کارهایش را انجام داد. ذوق و ترس را در کالم زنش 

دانست باید خوشحال کرده بود حاال دقیقا نمیحس 

ا توانست بترین سرعتی که میباشد یا نگران. با ممکن

سمت های مورد عالقه او به خرید یک جعبه ازشیرینی

شان حرکت کرد. از کنار داروخانه که رد شد کاشانه

وقت حواسش لنگان لنگان جمع شد و به او یادآوری آن

نده است. روی ترمز زد و کرد که خرید اصلی جا ما

ماشین را دوبل پارک کرد و سمت داروخانه رفت. 

گاه چنین حسی در کالبدش دمیده نشده بود. حاال هیچ

شان ورود کودکی بود که زندگیز ترکان مشتاق بیشتر ا

 را نونوار کند. کودکی از جنس خودش و ترکان. 
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ها نیز ی آنکرد فقط در خانهپسر یا دخترش فرقی نمی

ی طفلی بپیچد. غرق در افکارش صدای خنده و گریه

نه رسید. به محض باز شدن در، ترکان را میان به خا

لباس حریر آبی رنگی دید. دستش را دور گردنش 

اش را که بوسید لقه کرد و او را به خود فشرد. گونهح

 زودتر از او لب باز کرد. 

ق بی چک برو ببینم شیری خانم؟! خیلی ذواینم از بی_

 دارم. تا حاال نشده ده روز عقب بندازی. 

 

گنجایش نداشت باورش برای این حجم از سرخوشی 

دید کامران و این همه شور و کامران. به حتم خواب می

ای عف. ناخودآگاه لبانش کش پیدا کردند و با بوسهش

بر صورت او سمت دستشویی راهی شد. رفتن ترکان 

هایش را شمرده که قدمکرد ضمن اینرا نظاره می
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داشت. دست راستش را شمرده توأم با دلواپسی برمی

در جیب شلوار برد و پشت در شروع به قدم زدن کرد. 

لن کشیده شد باید سمت اتاق ته ساای نگاهش لحظه

رنگش را با مشخص شدن جنسیت بچه تعیین 

خرید. لبخندی، کرد، کلی اسباب و وسایل باید میمی

داد.  دستش را مشت کرد و با  ی لبش را انحناءگوشه

 پشت دست به در زد. 

 ترکان عزیزدلم چی شد؟ من منتظرما. _

ها میل عجیبی به پدرشدن داشت. حاال بعد از مدت

نس صدایی از ترکان که نشنید باز به در هیچ فرکا

 کوبید. 

 ترکان؟! _

ای وارفته نمودار ای بعد در باز شد و قیافهو لحظه

 کرد. را عنوان می گشت که حال و روزش
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 این بارم نشد پس چرا عقب انداختم؟! _

سعی کرد پنچر شدن خودش را نادیده بگیرد و زنش 

 را به آرامش برساند. 

ی سرمون. حاال حاالها وقت داریم نشد که نشد فدا_

برای آوردن یه دو جین جیرجیرک که شب نذارن 

 بخوابیم. 

فی دانست زنش عاشق بچه است و هربار با منمی

تی را با ی لعنشدن آزمایش شاید بیشتر آن خاطره

 کند. خودش مرور می

کرد آن همه جلز و ولز زدن برای حاال او را درک می

ب که تمام تار و پود تنت مادرشدنش. یک حسی عجی

 گیرد. را در بر می

او را از دستشویی بیرون کشاند و سمت آشپزخانه 

 هدایت کرد. 
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درست نشده منو فراموش ببین یه وجب بچه هنوز _

 ردی بابا گشنه و تشنه فراموشم کردی بانو. ک

هایش را تعویض کند.  سمت اتاق خواب رفت تا لباس

زد. چند روزی باید امروز سری به مادرش نیز می

 شد او را ندیده بود و سخت دلتنگش شده بود. می

نشسته دید با وارد سالن که شد ترکان را بر روی مبل 

که بالتکلیف  و شیرینی کنارش. شیرینیسینی چای 

توانست شیرین کند کامی را با خبری مانده بود و می

 خوش. 

داد. ترکان مضطرب بود و انگشت را در انگشت پیچ می

گذاشت بر این اتفاق چند باره و ناامیدیش صحه می

 حرف مادرشوهرش شهین. 

راز مانده را بگوید و  یبند دلش را رها کرد تا ناگفته

 همسرش بگیرد. تکذیب یا تأییدش را از 
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ای کامران من به جز اون موارد تو تصادف جای دیگه_

 هم از بدنم آسیب دیده بود یا نه؟!

انگشتان دستش دور فنجان شل شد. از چه حرف 

 زد؟ می

 منظورت چیه؟ _

مثل مواقعی که ترس داشت اما سرش را باال نگه 

بلش نگاه ستقیم در چشمان فرد مقاگذاشت و ممی

 یزی که از نگاه تیزبین کامران دور نماند. کرد بود. چمی

که دکتر بگه یه مشکل زنونه مثل... چطور بگم مثل این_

 تونم مادر بشم ها؟ من دیگه نمی

کرد حال منقلب از فردی به فرد دیگر این سرایت می

قانون طبیعت بود. استکان را رها کرد و ناباورانه با 

 رکان را داد. خندی جواب تکج
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یه بچه مگه چقدر مهمه که بخاطرش به اوهام پناه _

ببری و از کاه کوه بسازی. چی داری برای خودت 

ی گی؟ مگه کشکه مادر نشی، این خزعبالت رو کمی

 گفته؟ 

شد. اوهام را حاال به دیوانه و مجنون نیز ملقب می

دوخت و توانست ببلعد. مانند عقاب باید نگاه مینمی

گفت از دهان چه کسی شنیده تا ت را میخزعبال

 واکنشش را ببیند. 

شه. مامانت گفت که دکتر گفته من دیگه بچم نمی_

گ گفت کم برای تو چشم نازک کنم که با این عیب بزر

 باید خدا رو شکر کنم که تو داری نگهدار.... 

بسه... بسه دیگه. ادامه نده. کی این حرفای چرند رو _

زمان من کجا بودم ها؟ پس چرا من تا به تو گفته؟ اون 

 االن این حرف رو نشنیدم. 
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 کوه بود اما شکست. خودداری از توانش خارج بود. 

گیرم. خوام حق زندگی و پدر شدن رو ازت بمن نمی_

پرستی بگو راست یا دروغ؟ تو رو جون هر کسی که می

 خوام وبال گردن کسی بشم و زیر من...نمی

 

 شش_و_سی_و_صد_پارت#

 

داد زد تا بلکه ترکان دست بردارد از چرت و پرت 

 گفتن. 

گوشات مشکل داره نگفتم ادامه نده. چرا چرندیاتت _

ینم چرا رم پیش مامانم ببکنی. االن میرو هی تکرار می

 این حرفا ر... 
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جون من نرو. یه قرآن کوچیک دستش بود و قسمم _

زبون داد که به تو چیزی نگم. االنم اگه مجبور نبودم 

 خوام پاسوز من بشی. کردم نمیباز نمی

کرد تا خشم و عصیانی که در نه داد و هوار افاقه می

نگاهش نشسته بود. تصمیم گرفت به بیرون از خانه 

 تر نشده است.یوانهبرود تا د

 

های او توجه نکرد. حتی پاسخی به گفتن« نرو»به 

وال های او نداد. ماالمال از س« رویبه کجا می»سوال 

 های ذهنی. زنیبود و گمانه

لبریز بود از تصوراتی که ناخواسته در ذهنش 

 ها. شدند و او عاجز بود از حذف آنتصویرگری می

ی رفیق گرمابه سمت خانه اش راباز مانند همیشه ارابه

و گلستانش راند. پناهگاه همیشگی و تنها جایی که 
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ج یار گفت. تورخجالت و کم و کاست میدردها را بی

بار نیز مانند همیشه پذیرای اوی دردمند اش اینقدیمی

 بود. 

باید دعا کنم زود زود گرفتار بشی و دنیا برات تنگ که _

 بیای اینورا نه رفیق؟! 

داد. تمام کلماتش درست اض را به او میحق اعتر

بودند و واقعیت؛ اما در این شرایط کنایه، راه گشایش 

 نبود. 

. دارم خل ولی نه االن تورج هرچی بگی حق داری_

 شم. می

 خواست آن را انعکاس بدهد. نگران شده بود اما نمی

شی. روتو برم بشر تازه االن فهمیدی داری خل می_

ول آشنایی با تو به چل بودنت ایمان بابا من از روز ا

 آوردم. 
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نه به آشپزخانه رفت، نه تعارفی برای پذیرایی. در 

د تا مانند همیشه که محضرش نشست و منتظر مان

 رسید، لب باز کند. کارد به استخواناش می

دونم راست یه چیزی شنیدم تورج بهمم ریخته. نمی_

 و دروغش رو.

 

چنان منتظر به دوستش که به پشتی کاناپه لم داد و هم

 پریشان بود و نگران چشم دوخت. 

جا نیومدی بریز بیرون، خودت رو خالی کن. مگه این_

 بشنوم. خب منتظرم.  که بگی که

 

دستی به لبش کشید و مقابل میزبانش نشست. 

 میزبانی که گوش شنوایش نیز بود.
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از کجا بگم که خودمم سر درگمم. چیزی شنیدم که _

امروز اولین باره به گوشم خورده. چندین ماهه 

انتظارمون برای یه بچه پوچ و بی ثمره تورج. حاال 

 گه... امروز ترکان برگشته می

 

دو دستش را محکم و به آنی روی صورتش کشید و 

بلند شد و ایستاد. دست چپش راهی جیب شلوار شد و 

 اش. راستش بند چانه دست

چند وقت پیش مادرم شال و کاله کرده و رفته _

دار وقت دیگه بچهخونمون و به زنم گفته که هیچ

شه. گفته براش ناز و ادا نیا. تورج گیجم همچین نمی

شه؟ چرا مادر من باید ان نداره اصال مگه میچیزی امک

 خبرم.چنین حرفی بزنه؟ چرا من خاک بر سر، بی
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های قبل گذر به کامران بود و فکرش به ماه نگاهش

ها هایش را به آنکرد. به همان روزی که دکتر حرفمی

زده بود. به همان روز در بیمارستان رسید که هرچه 

بدهد. رفتار مادر کامران  کرد نتوانست آن خبر را به او

توانست قبول کند. چرا و به چه دلیل را به هیچ وجه نمی

دانست. حاال باز ه برده است را نمیبه این کار پنا

تر مانده بود به این فرد مستأصل چه بگوید. چه معطل

رسید و گفت وقتی هر دو سر حرفش به سوختن میمی

 عذاب. 

 تو خبر داشتی تورج؟_

پرسید و الی بود که کامران میترین سواکو این دردن

 تورج وامانده از گفتن.

صورتش با که جلوتر رفت و کمی خم شد چنان

ی کمی از صورت تورج قرار داشت. چشمان فاصله
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که شد از ایندید بند دلش پاره میگریزانش را که می

خبر این ماجرا او نیز آن خبر را از بر بوده و تنها بی

 ت.خودش بوده اس

کنم. بگو که از حرف نزدنت بوی خوبی رو حس نمی_

همه از  کنم. بگو که من دلم خالی نشه کهمن اشتباه می

قدر نامحرمم که راز زنم باخبرن حتی رفیقم اما من اون

 نباید بدونم. 

به دنبال قدرتی بود که با تمام توان دو دستش را تخت 

مصیبت ی کامران بگذارد و او را هل بدهد. این سینه

 چه چیزی بود که مادر رفیقش طرح زده بود.

 

رفتی چرا اومدی به بازخواست من؟ خب یکراست می_

خواستی نه ی مادرت و از ایشون توضیحات رو میخونه

 ی منو بگیری. یقه
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 مفری برای رهایی پیدا کرد و ایستاد. 

 خوری یا قهوه؟ چای می_

رج، خورم داری؟ جواب سوال منو بده توکوفت می_

 کنی.دونی که زبون باز نمیفرار نکن. چی می

 

دانست چگونه اصل آن را کالفه شد از حرفی که نمی

 بازگو کند. 

خوان بکشن یه آبی مرد مؤمن گوسفندم که می_

ریزن تو گلوش بعد تو داری من رو با دهن خشک می

کشی. بشین یه چیز بیارم کوفت کنیم به سالخی می

 تر.ریکبعد گردن من از مو با

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 همین که نشست و سکوت کرد برای تورج فرصت

شمردش و جمالتی قانع طالیی بود که باید مغتنم می

 یافت.کننده می

 

قهوه را آماده کرد و به هال رفت. دلش برای گارد او 

چنان منتظر بود و اجبارا به سکوت پا گرفت. هم

 گذاشته بود. 

ا یه اتفاق کامران به نظرم بهتره از مادرت بپرسی چر_

روسش ه برای عرو اون جور که خودش دوست داشت

 گفته.

 

 هفت_و_سی_و_صد_پارت#
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کامران با انگشت شست، پشت پلک چشم راستش را 

کرد آرام و شمرده خاراند و در همان حال سعی می

 حرفش را بزند. 

خواست برای من توضیح بده همون مادرم اگه می_

رو به رخش بکشه که عیب زنم گفت نه ایناوایل می

 که من بدونم. بدون این

 

چشمانش روی تورج نشست که آرام مشغول نوشیدن 

بار روی قرار بود که ایناش بود. انگشتش بیقهوه

 اش نشست.پیشانی

یعنی  کنماالن که خوب دارم حرفت رو حالجی می_

چی یه اتفاق رو هر جور دوست داشته تعریف کرده تو 

 کن.رو سرجدت بگو و خالصم 
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دستی به ریشش کشید و لعنت فرستاد بانی این گره 

 کرد.را که حاال باز کردنش را کامران از او طلب می

یه سری حرفا شنفتنشون درد داره اما تو که بچه _

علمم  ینیستی. خدا رو شکر به حد کافی این چرخه

ای راهکاری چرخه که برای هر سوراخ و سمبهداره می

 شه.پیدا می

شه ی تورج؟ زیر پام داره خالی میا یعنی چاین حرف_

که نکنه حرف مادرم راست بوده و االن تو دنبال 

 دلداری دادن منی.

 

لبش را دو یا چند بار جمع کرد و دوست داشت چند 

 کند.تر از جان او لیچار بار مادر مهربان

تونی چند لحظه اون فک وامونده رو قفل نگه ببینم می_

 از دست من در نره.  ی کالمداری تا رشته
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زرد کرده بود مردک بعد تقاضای شنیدن واقعیت را 

 داشت.

دونم کجا بودم؟! یادم افتاد. عارضم به حضورت نمی_

قصد و نیت والده چی بوده اما چیزی که به سمع و نظر 

 یخ و بن اشتباهه و دروغ.شما رسیده از ب

 

اش داشت شکل آدمیزادی ی شل و وارفتهقیافه

بار را بار شیونم یککه تورج مرگ یکگرفت می

 برگزید.

تونه تا هرچند ادامه داره حرفم، زنت نازا نشده و می_

 بچه که بخواد بیاره ولی با هر کسی بجز  تو.

گیج بازی او را کم داشت هرچند که دلش فشرده بود 

قدر از دست مادرش شکار از دیدن این حالش. اما آن
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چسبانده بود  بود که انگ پسرش را به عروسش

 تصمیم گرفت کمی یزیدی کند و مروت را فراموش.

 چون تو..._

 

کرد گفتنش سهل تا همین یک دقیقه پیش فکر می

 است و آسان اما حاال مرد گفتنش نبود.

 چون من چی؟!_

مانش نگاه بدوزد و بگوید. توانست مستقیم در چشنمی

سر به زیر انداخت و بعد از لختی سکوت ناگفته را 

 و خود را راحت کرد و کامران را پریشان.  گفت

 چون کسی که عقیم شده تویی نه ترکان زنت._
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ی تورج خالی کرد. اش را سر در بینوای خانهدق و دلی

میان ماشین که نشست هنوز از بهت خارج نشده بود. 

چ را که وارد کرد نتوانست آن را روشن کند. لب و سوئی

باورش سخت بود. اش شروع به لرزیدن کرد. چانه

تر برخورد کند. لبش را محکم به دندان کشید تا قوی

 داد گریستن یک مرد! چه معنی می

لعنتی بلند را با خود زمزمه کرد و فرمان را نیز از 

نصیب نگذاشت. ماشین که روشن های خود بیضربه

 شد با یک الیی بلند میان خیابان ویراژ داد. 

داد. رایش معنا نمیی راه دیگر مرد بودن بمیانه

را باال داد و با باالترین سرعت و با بلندترین ها شیشه

 صدا گریه سر داد.
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رو به خاموشی رفته بود و او هنوز سرگردان میان هوا 

های ترکان، چنان که تلفنکرد. همخیابان رانندگی می

خواست ی آخری که میجواب رها شده بودند. لحظهبی

بپیچد پشیمان شد و از اولین ی پدرش به فرعی خانه

 دوربرگردان دور زد. 

 

سرش را روی میز گذاشت خستگی از تمام تنش چکه 

کرد. آخرین بار الشن را میان رستورانش دیده بود می

آمد و وسایل موردنیاز را لیست هر روز به کارگاه می

کرد که با رفت. طوری آمد و شد میگرفت و میمی

گرفت از رفتار اشند. دلش مییکدیگر برخورد نداشته ب

الشنی که تا چند وقت قبل برایش سر و دست 

 شکست برای نگاهی. می
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زد و گلویش را بغضی ان چشمانش سوسو میاشکی می

فشرد. عمده حواسش پی سولماز بود که به سخت می

رسید و باید بیشتر وقتش را تهران رفته بود. امشب می

 کرد. برای او خالی می

ی خانم سر که بلند کرد سایه در خورد. ای بهتقه

 کریمی را دید. 

 جانم! _

 در را آرام باز کرد و وارد شد. 

 هاتون اومدن منتظرتونن. نا خانم مشتریدر_

 

درنا سرش را آهسته رو به پایین تکان داد و چشمانش 

 را مالید. 

 آم.باشه ممنونم. برو منم االن می_
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ب کشید که با کمی در جایش ماند و یادش به دیش

حال و نزار ی گرفته بود. خیلی بیسولماز تماس تصویر

ی شیمی کرد تا دورهمیبار ناامید. باید کاری بود و این

شد. کنار روشویی کنج هایش به خوبی طی میدرمان

اتاق رفت و چند مشت آب به صورت خود زد. در آینه 

تنگ مردی بود که تا چند وقت درنایی را دید که دل

 رنگ.ش در گذر ایامش زیادی پررنگ بود و حاال بیپی

ها که سرازیر شد چندین ماشین مدل باال و از پله

های زیادی را میان کارگاه و مزرعه خود دید. مآد

هایی لبخندی ساختگی روی صورت نشاند و با گام

 ها قدم برداشت.استوار سمت آن

تا با هایی که از گوشه و کنار استان آمده بودند مشتری

دادی که صاحب چنین کارگاهی قرارداد ببندند و یا تع

ردند. با کمستقیما برای خانه و فروشگاهشون خرید می
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اندکی از زنان و مردان راهی آشپزخانه شدند تا از 

ها را با بهداشت محیط آشنا کند. یکی دو نزدیک آن

چنان مشغول توضیح دادن بود ساعت زمان برد و هم

 ن وارد محوطه شدند.که سمن با ریحا

 

 هشت_و_سی_و_صد_پارت#

 

روی دو پا نشست و دخترکش را به آغوش کشید و با 

 د بویید. تنها معدن آرامش روزهایش. تمام وجو

ی الشن، از زدهی حیرتاز همان روز با دیدن چهره

کشید و شرمنده که چرا برای دخترش خجالت می

ده بود که خودخواهی خودش او را به این دنیا دعوت کر

 هر نگاهی و هر برداشتی در ذهن دیگران شکل بگیرد.
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گی . نمیری تو عزیزدلمدورت بگرده مادر کجا می_

 گی منم تنهام. شه. نمیدلم برات تنگ می

ی آخر تیغی شد میان گلویش که آن را همین کلمه

 خراشید. می

 مامانی بالم شکالت خلید. _

 

طور بخند زد همانسمن نگاه کرد و لزیرچشمی به ماه

 ا دید. که لب گزیدنش ر

اِ ریحان مامانی قولت یادت رفت قرار بود که نگی _

 برات شکالت خریدم. 

 

 زد، ایستاد.چنان که ریحان را بغل میهم
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قدری که سمن قرار شد دیگه براش نخرین. اونننه_

 ترسم دیابت بگیره. خوره میریحان شکالت می

 

داشت و اصرار به پایین آمدن داد پاهایش را تکان می

 و در انتها مجبور شد او را رها کند تا برود و بازی کند. 

 خبری نشد؟! _

ای در جواب رفتند، شانهشانه به شانه هم راه می

 سمن باال انداخت. ماه

 ها رو گفتم و چیزی رو از قلم ننداختم. نه! من گفتنی_

 

 لبش به پوزخندی شکل گرفت و ادامه داد. 
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ا به کجا رسیده که یه زن باید منتظر تصمیم یه نید_

مرد باشه. اشتباه کردم که به درخواستش فکر کردم و 

 برای حرف زدن پاپیش گذاشتم. 

 

 ست گرفت و تبسم زد. سمن دست او را در دماه

هرچی به صالحه دخترجون. تو شهامت داشتی برای _

گفتن و اون باید افتخار کنه برای این صداقتت و 

تنگی خونم که دلکه پشیمونی. من از چشمات مینای

 و منتظر!

سمنی سعی کرد حفظ غرور کند حتی پیش چشمان ماه

 که چیزی از او پنهان نداشت. 

کنم خودم رو یه. فقط حس مینه بابا این چه حرف_

ده انگاری کوچیک کردم تو این دنیا صداقت جواب نمی

 قدرت دوز و کلک بیشتره.
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تا مشتری جدید برام  سمن. چندل ماهخیااینا رو بی

 اومده که قرارداد بستیم و کلی سود داره. 

الحمدهلل خدا رو شکر دخترم. بعدم خالیق هرچه _

رو قضاوت کنم اما یکی  تونم فعال این پسرالیق. نمی

که از مریضی سولماز باخبر بود ولی مثل دومان با این

 به ازدواج اصرار داشت.

 

ن ننگی چسبیده را داشت اما چنی کاش مریضی سولماز

بخشید اش نبود. حتی اگر خدا میبه گذشته و آینده

اش شد و برای رسواییخیال او نمیی خدا بیبنده

 کرد. تالش می

ی من و سولماز قابل این درسته ولی مسئله سمنننه_

این برای مقایسه نیستند. بعدم بازم نکنه دنبال بهونه

های دومان و ر با پیگیریگریه کردن؟ خدا رو شک
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شه. بعدم خواهرم به سر خودش خیلی زود درمان می

 دومان و هفت جد و آبادشم زیاده.

 هایش نیمه رها شدبا ورود ماشین شاسی بلندی حرف

و هر دو نگاهشان به غریبه از راه رسیده ماند. دو زن از 

ها را ماشین پیاده شدند و کمی که دقت کرد یکی از آن

 شناخت. 

 اِ اون که خانم جاللیه ماشینش رو عوض کرده. _

اندازه درنا نیز حرف سمن را تأیید کرد. زن کناریش بی

آمد اما ذهنش قدرت بازبینی را به چشمانش آشنا می

اشت. چشمانش را ریز کرده بود و کنجکاوانه او را ند

دانست در چه نگریست. او را جایی دیده بود اما نمیمی

 زمان و مکانی!
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همین که او را دیدند هر دو به سمتش قدم برداشتند. 

ها سکوت را هایشان روی سنگریزهصدای قدم

 شکست. می

 سالم درنا خانم! خسته نباشین کدبانو! بابا محشرین. _

 

بار لبخندی کوچک از این همه تعریف کیفور شد. این

 لبانش را هالل داد.

 لطف شماست مرجان جان. خیلی خوش اومدین. _

 

پرسی سمن احوالدر تمام مدتی که مرجان با ماه

 کرد مغز درنا در تکاپو بود برای ماهیت همراه او. می

مئن بود او را قبال دیده است اما ذهنش یاریش مط

 کرد. نمی
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سمن از این سردرگمی و عالمت سوال رهایش ماه

 کرد. 

 خواهرتونن؟ خیلی شبیه شماست._

شت همراهش کشید و مرجان زیبا خندید و دستی به پ

 شرد. بازویش را ف

 ی قشنگم ترکان خانم. این عزیزدل منه. خواهرزاده_

 

شده در مغزش نیز خوره فکر و  حاال ترکان شلیک

خیالش شد. مشتری جدید برایش آورده بود اما 

خوشحال نبود. افکارش پراکنده بود و در هم. اگر 

های ضمیر توانست پایان بدهد به تجسسمی

گاهش به حتم آن زمان از ورود ترکان مسرور ناخودآ

 گشت. می
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ی فکرش را حتی آن همه خرید و سفارش نیز گوشه

ها، بعد از بستن کارگاه، حین رد. بعد از رفتن آنتهی نک

درست کردن شام تمام افکارش درگیر یک اسم و یک 

 تصویر بود.

حاال که ریحان خوابیده بود برای رهایی پناه برد به 

 احوالی از سولماز بگیرد.  تلفن تا

 چرخید. چشمانش به سقف بود و زبانش روی لبش می

 الو دری! _

 خند به لبش آورد. همین نام مخفف لب

چطوری سولی؟ سالم کی اومدین؟ خوبین؟ حالت _

 بهتره؟ 

ی هوشه آرومتر. چه خبرته؟! االن فکر کنم با کلمه_

 اولم جواب تموم سواالتت رو گرفتی مگه نه؟! 
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هایش کرد گونهقدر کش آمدند که حس میلبانش آن

 کنند. درد می

 خیلی عوضی! تو آدم بشو نیستی. _

 دونم تو چرا دیر فهمیدی.فقط نمی ای بابا_

 

 هشت_و_سی_و_صد_پارت_ی_ادامه#

ها را بازیدانست این دلقکلبخندش را قورت داد می

دهد وگرنه محال بود که برای راحتی خیالش انجام می

 درد نداشته باشد. 

 از شوخی گذشته خوبی؟ _
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چقدر فاصله کم بود میان مرز شوخی و جدی که او نیز 

 به آن سنگر پناه جست. 

ها حالم بهتره درنا. خیلیا خدا رو شکر. من از خیلی_

حتی پول دوا و درمونم ندارن. تحمل این بیماری یه 

طرف ماجراست نداشتن و جور کردن دارو و درمان یه 

بزنم ز دیگه. اینا رو ولش قطع کن تا تصویری زنگ چی

 عشقم رو ببینم. 

درنا پاهایش را دراز کرد و دست میان موهای 

 دخترکش برد. 

 شه خوابیده. یه ساعتی می_

درد نگیری تو که هر وقت ریحان خوابه یاد من _

 میفتی. 

که دیر تماس گرفته بود سولماز به از لج این

 و درنا هاج و واج ماند.شان پایان داد مکالمه
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زمان مغزش ای روی موهای ریحان کاشت و همبوسه

گرفتند. دست آخر به کار افتاد. تصاویری محو شکل می

روی بیمارستان استپ زد. ترکان را باز زمزمه کرد و 

نگاهش روی ریحان چرخید. این چرخ روزگار را 

کرد. همان زنی که در بیمارستان، تورج چگونه باور می

ا با کامران برایش شرح شانش داده بود و نسبتش رن

 داده بود. 

ی خانم جاللی همان ترکان نام، کسی نبود خواهرزاده

 جز زن کامران. یاغی روزهای خوبش!

 

 نه_و_سی_و_صد_پارت#

 

خورد. اعصابش را به ماند و بارها تکان مییک جا نمی

هم کسی که هر احتمالی را راجع آتش کشانده بود. آن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

چه شنیده بود. روزها بود ر آنداد اال کاری غیه او میب

کرد. گرچه دلش او را طالب بود، اما باز خودخوری می

طلبید. این عذاب الهی اگر نبود، پس چه بود؟ نمی

 خواستن کسی در عین رها کردن!

زد تا بلکه پسرش خود لب به فروغ روزها بود دم نمی

هایش با تابکرد حساب و کسخن باز کند. گمان می

است ولی باز به سرعت آن را در ذهنش هم نخوانده 

کرد به درنا زنگ بزند و علت را زد. دل دل میخط می

شان با جویا شود. مگر نه این بود بعد از آخرین تماس

هم الشن بهم ریخته شده بود. الشن را خندان راهی 

کرده بود ولی در عوض با الشن دمغ و بداخالقی بعد از 

میز شام را چید، سبزی  وز نبودن مواجه شده بود.دو ر

شان شد. ی سفرهآخرین چیزی بود که تکمیل کننده

سر جای همیشگی خود نشست و او را تماشا کرد. 
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دوست داشت هر کاری از دستش بربیاد بکند اما 

 ی پسرش بزداید. پریشانی را از چهره

 الشن مامان شام حاضره!_

 

کرد حش در کجا سیر میحضور فیزیکی داشت اما رو

 دانست و بس.خدا می را

 کجایی تو پسر، شام یخ کرد بیا دیگه. _

 با منی مامان؟! _

 کرد.باید در زمان مناسبی گره این سکوتش را باز می

نه با جعفر شوفرم. خب بجز من و تو کی تو این _

 ست؟ خونه

به هوای خنده، لبش را کمی قوس داد اما مثال خندیده 

 ده کجا بود؟ بود. خن
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انند چند شب پیش سر میز شام حاضر شد. با کراهت م

زد. تمام دید تنها غذا را شخم میمیلی در خود نمی

قدر این هیاهوی مغزش را یک صدا خوابانده بود. آن

اش بلند و رسا بود چند روز خواسته و ناخواسته طنین

 که واو به واو حروف نحسش را به خاطر سپرده بود. 

بینم پریشون م میدر؟! چند روزه دارشده ماچیزی _

 شی. احوالی و یه جا بند نمی

ی هیچ کاری اش زد. حوصلههای درآمدهدستی به ریش

خورد. طالع را نداشت. به بخت خودش تأسف می

نحسی برایش چرخ گردون رقم زده بود. آن از آیدا و 

 این هم از درنا!

این از انتخاب ی اصیل آن از انتخاب مادرش و خانواده 

 خودش. 
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شی. کار سرم زیاد ه مادر من، چرا الکی نگران مین_

 ریخته، فکرم مشغوله و خسته. 

بشقاب را پس زد و صندلی را کمی عقب فرستاد. 

مردمک چشمان فروغ نیز در پی حرکات پسرش به 

 این سو و آن سو سرگردان بود. 

 دستت طال فروغ جون. _

زمان با هنوز نیم سانت هم نچرخیده بود که فروغ هم

 تن قاشق و چنگال در بشقاب، لب باز کرد. گذاش

گی چی حال و روزت رو این شینی و مییا االن می_

 زنم به درنا... شکلی کرده یا من زنگ می

سرش به آنی با شنیدن نام درنا چرخید، غضبی که در 

کرد از اتفاقی که ور شد، فروغ را باخبر چشمانش شعله

 از وجودش مطلع نبود. 
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به اون چه مربوطه که شما بخوای بهش زنگ بزنی؟ _

 چه نسبتی با من داره؟ 

شد اندکی از این کدهای کوچکی که نصیبش می

خوشحال شد اما قضیه فراتر از یک دلخوری ساده بود، 

 تغییر پیدا کرده بود.« اون»چرا که درنا در لفظ الشن به 

دار بشین که من به یاد دارم قرار بود نسبتتا جایی _

تا همین چند روز پیش، مشکلی پیش اومده؟ حرفی، 

 حدیثی؟ 

 

توانست موهایش را چنگ زد. هر کسی جز فروغ را می

 دور بزند. 

شه. یه سری شرط و شروط بود که نشد دیگه. نمی_

برای هم گذاشتیم و قبول نکردیم. حال منم ربطی به 
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چون از نظر من چیزی که تموم بشه  اون قضیه نداره

 ارزش فکر کردن نداره.

 

راه پذیرایی را در پیش گرفت، سعی کرد با چندین 

تلفن خود را سرگرم کند تا مانع بحث کردن مادرش 

آوری و مرتب کردن شود. اما فروغ در تمام مدت جمع

 آشپزخانه تصمیم گرفت الشن را به حال خود رها کند. 

 

رفتن پسرش، لباس پوشیده در خانه  فردا صبح بعد از

پرسید. چه ها را میرا بست. باید از درنا شرط و شروط

شرطی به میان آمده بود که چلچراغ چشمان الشن را 

 به خاموشی سپرده بود. 

که وارد مزرعه که شد همان دم در، کریم آدرس این

درنا کجاست را داده بود. سمت زمین راه افتاد. او و 
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تر ریحان را دید. مشغول چیدن و طرفکمی آن

ها بود. کمی آن سوتر چندین کارگر چینی سبزیدسته

 نیز به کار مشغول بودند.

حاال که در چند قدمی درنا بود حسی به او نهیب 

ای پشیمان شد از زد. لحظهبرگشتن و رفتن می

ها، ولی با چرخش سر درنا و آمدنش و شنیدن شرط

 ید دیر بود.دیدنش دیگر برای قبول ترد

لبخندی به صورت نشاند و دستی برایش تکان داد. 

چندین قدم خالی را که پر کرد به درنای ایستاده نگاه 

کرد. چشمانش ایراد پیدا کرده بودند یا زن مقابلش 

دستی مضطرب و حیران بود. درنا در سالم کردن پیش

 کرد. 

 سالم فروغ جان! خوش اومدین! _
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ی اعصاب متشنج خود کند. هسعی کرد آرامش را ضمیم

لبخند مجبوری هم عالمی داشت. به حتم تمام 

ی زمین در موقعیتی، هنرپیشگی های کرهانسان

ست که برای رفع تکلیف کنند و دنیا پر از بازیگرانیمی

 برند. به گریه، خنده، شادی، غم پناه می

 سالم! خوش باشی دخترجون. _

. خوشی در زدشد یک پوزخند جانانه میکاش می

ی هستی بود و صد در صد ترین کلمهروزگارش پوچ

 اثر بود.دعای او نیز بی

 

 چهل_و_صد_پارت#

 

تر فرستاد و نگاهش به دارش را کمی عقبکاله لبه

 ی تربچه سرگرم بود. ریحان افتاد که با بوته
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 بذارید من ریحان رو بیارم تا بریم دفتر. _

 را نیز تأیید کرد. تعارف و تکلیف نکرد بلکه حرف او 

خوام کسی کنارمون شم. حرف زیاده و نمیممنون می_

 باشه. 

 باشه چشم. _

چنان که سمت ریحان کشید. هماز فروغ، خجالت می

اش را لعن و نفرین کرد که تاوان رفت تمام زندگیمی

یک اشتباه تمامی نداشت. کنار ریحان نشست، 

 دخترک از برگ گل پاکترش اما... 

های لبالب از آب شدند وقتی به برچسب چشمانش

ن عقلی کامراکرد. باز لعنت فرستاد بر بیمردم فکر می

ها شامل حال خودش بیشتر و خودش.  بیشتر آن لعنت

 گناه. شد برای نگهداری این طفل بیمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ریحان، روی زمین نشسته بود و با چوب کوچکی به 

 جان خاک افتاده بود.

 اله فروغ اومده. نفس مامان بریم دفتر خ_

دیدن لب خندان و چشمان شاد دخترکش، لبش را به 

 لبخندی باز کرد. 

 بازی دوست دالم. خاله فلوغم دوست دالم.  نه خات_

های دخترش جان بیشتری نفسش با شیرین زبانی

 گرفت. می

آیم خاک بازی. االن خب بعد دوباره من و شما می_

 شه. بریم خاله منتظره سرپا اذیت می

هایش گل کرد، تخس سرباال انداخت و لب بازیسرتق

 برچید. 

 نه خات بازی دوست. _
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از جهتی تمایل زیادی به بردن ریحان نداشت چون 

های فروغ به چه سمت و سویی دانست حرفهنوز نمی

 خواهد رفت. نفیسه را صدا زد. 

رم دفتر، مهمون دارم لطفا مواظب نفیسه جان من می_

 ردم. گریحان باش تا بر

با تأییدی که از او گرفت با فروغ سمت دفتر راهی 

شدند. هر دو به ظاهر سکوت را برگزیده بودند اما 

 ذهنشان هرج و مرجی بود دیدنی. 

 وارد اتاق که شدند به احترام فروغ مقابلش نشست.

 من در خدمتم. _

زبانی راه نیفتاد. زبانش به تعریف و تمجید و چرب

اش را زدهه درون اغتشاشکصاف نشست و همت کرد 

 برمال نکند.

 جا نیومدم سکوتت رو ببینم اومدم که بشنوم.درنا این_
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گفت؟ اصال الشن به او چه گفته گفت؟ از چه میچه می

ای داشت ها به کنار مگر جان دوبارهبود؟ تمام این

 خورده.ی کرمبرای مرور آن گذشته

و بگین رچی رو باید بگم فروغ جون؟! شما سوالتون _

 تا من جواب بدم.

 چی بینتون اتفاق افتاده که الشن رو بهم ریخته؟ _

 اش را با زبان تر کرد.لب خشک شده

 چرا از خودش نپرسیدین؟_

ی درنا را کم سن و سال نبود که انگشتان پیچ خورده 

ببیند و به استرس ربط ندهد. یا نوک کفش پای 

ربه ضشان به زمین راستش را که از اول گفتگوی

 زد. می

 پرسیدم اما دوست دارم از زبون تو هم بشنوم. _
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الحق و االنصاف حاال معنای الی منگنه گیر افتادن را 

مالید کرد. نکند باز باید پیه زجر را به تنش میدرک می

زد. اما همان دو بار مردن برایش کفایت و حرف می

ی سمن و الشن را های شوکه شدهکرد. هنوز قیافهمی

 ی مبهوت را نیز ببیند. یاد نبرده بود که سومین چهره از

ها رو من گفتم. چیزهایی که الزم فروغ جون گفتنی_

 بود رو آقا الشن شنید و هرچی به شما گفته همونه. 

 

آن از پسرش که نتوانست او را به حرف بیاورد، این از 

کرد برای حرف درنا که سفت و سخت مقاومت می

بگوید که محرم پسرش نبوده و آمد میزدن. عارش 

داند از طرفی نیز دیدن حال و احوال هیچ چیزی نمی

 الشن، روزگارش را سیاه کرده بود.
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چه شرط و شروطی بوده که قبول کردین پا رو مهر و _

 عالقتون بذارید. 

 

مهر و عالقه را مگر جار زده بود؟ نکند چشمانش 

شن ؟ پس الرازش را برمال کرده بود؟ شرط و شروط

توانست به او واقعیت ماجرا را نگفته بود. کاش می

تر از آن است که باز از درد هایش نحیفبگوید شانه

توانست بگوید دیگر تر شوند. کاش میشرم، خمیده

بار کسی چشمانش پذیرای تیر زهرآلود نگاه نفرت

نیست. دو دستش را بند صندلی کرد و ایستاد. سمت 

ای آن ی کرکرهکنار زدن پردهیلی به پنجره رفت اما تما

 نداشت. 

فروغ خانم اون چیزهایی که من به پسرتون گفتم _

ساده و راحت نبود؛ نه گفتنش، نه شنیدنش. از 
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خدا گن وگرنه بهخودشون بپرسین اگه مایل بودن می

 من دیگه جونی برای جون کندن ندارم. 

داد.  قدر در همان حال ماند که فروغ رفتن را ترجیحآن

که مسئله باید چیز بغرنج و سختی باشد دس اینح

کدام رغبتی برای دشوار نبود. اما چه حرفی که هیچ

های فروغ روی بیان کردنش نداشتند. صدای قدم

انداز که شد خبر از رفتنش های اتاق طنینموزائیک

رویش داد. بدون هیچ حرف دیگری رفت. دیوار روبهمی

اش را روی آن شانیشد. پی هایشای برای گریهشانه

گذاشت و از ته دل اما خفه گریست. خفت و خواری را 

اش کم داشت که به لطف در بیوگرافی زندگی

سری خودش این، بار را باید تا آخر عمر تحمل سبک

 کرد.می
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چرا زندگی بر وفق مرداش نبود و هر بار چیزی الی 

 مکیدافتاد. خون، خونش را میشان میچرخ زندگی

 یدن پریشانی ترکان. برای د

گذاشت زد و میان چمدان میهر لباسی را که تا می

 زد. ی چشمانش را زخم میشد که پردهسوزنی می

چرا مدتیه زندگی رو کوفتمون کردی. چرا هر کسی _

 کنی؟گه زود باور میهر مزخرفی رو می

 

 یک_و_چهل_و_صد_پارت#

 

ن ی چمداشال خاکستری رنگش را با عصبانیت میانه

پرت کرد و با چشمانی که از اشک لبریز بودند 

 اعتراضش را اعالم کرد.
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گی مزخرف؟ تا چند سال دیگه تو به نازا بودن من می_

تونی برچسب نازا بودن رو به من نچسبونی؟ تو باز می

حق زندگی داری. تو حق داری از امتیاز پدرشدنت 

 ...خوام زیر منت مامانت و دیاستفاده کنی. نمی

قدر باید برات کن دیگه. چرا حرف دیگران این بس_

 مهم باشه؟!

کرد. هر حرف او تیری بود که به میان قلبش اصابت می

از مرد بودن خودش شرمسار بود. ترکان خیلی زنیت 

داشت که نقص خودش را قبول کرده بود و حتی برای 

هم بابت خبری کرد؛ آنداشتن حق دیگری تالش می

ش مردی باعرضه و با جنم نبود اما خوددروغ و کذب. 

که او را برای داشتن حقش راهی کند یا حتی به او 

بگوید کسی که در این میان ناقص شده او نیست و 

 الزم نیست خود را بابت آن سرزنش کند. 
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ی اندکی از او نشست. دوست ی تخت با فاصلهلبه 

داشت او را میان آغوشش استتار کند و با تمام محبت 

 ببوسد.

 ِالمسلمون بشین با خودت فکر کن اگه من عقیم  ِد_

 ری؟ذاری و میباشم تو بازم می

 

ها با این حرف، دستش شاید چندین ثانیه روی لباس

 مکث کرد اما به آنی جوابش را داد. 

خوای با این سوال از من به چی برسی االن می_

کامران؟ ببین بین یه زن و مرد خیلی مسافت 

گه پای همه خوب و وقتی بله رو می . یه زنستفاصله

مونه. پاسوز تموم بد یه مرد، داشتن و نداشتنش، می

کنه. وقت به بریدن فکر نمیشه و هیچهاش میغصه
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ولی یه مرد نه، تا همه چیز خوبه و زن سرحاله اون 

زندگی اوکیه اما وقتی پای چیزی بلنگه اون زندگی، 

بگیریش از ر طرفی شه. از هدیگه زندگی سابق نمی

زنه بیرون. این یه قانون جای دیگه یه مصیبت می

شماری هم وجود دارن. ست هرچند که انگشتنانوشته

خوام تا قبل از خوام تا ارج و قرب دارم برم. میمی

 تونی درکم کنی؟که تو ترکم کنی برم، میاین

 

توانست پایان دهد به این تشویش اندکی جسارت می

 همسرش. 

سمون و ریسمون بافتی آخرش نگفتی اگه این همه آ_

 بندی و بخوای بری؟ م نشه بازم چمدون میمن بچه

 

 ی چشمانش چکید. قطره از مشک سوراخ شده قطره
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الی تموم شه یه حسرت بزرگ البهاون می_

 های زندگی اما کندن و بریدن نه.حسرت

 

برید. شرمگین بود از هر حرفش، یک نفس او را می

ای دوست اب تحمیل شده به او. لحظهاین همه عذ

داشت نسبتش را با مادرش از یاد ببرد و هر آنچه که 

دانست برای خنکای دلش الزم بود را انجام بدهد. نمی

چرا وقتی مادرش بی کم و کاست از همه چیز خبر 

داشته،  این انگ را به ترکان چسبانده است؟ 

ایشات و های پزشکان متعدد و انجام آزمحرف

العمر و نوهای مختلفی که تأیید  بر عقیم بودن مادامسو

 داد.درمان ناپذیر بودنش در سرش جوالن می

کند تا واقعیت اشکش را با سر انگشت گرفت. جان می

 را بگوید. 
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 ذاری و بری؟یعنی اگه من بگم ایراد از منه نمی_

 تلخ خندید و دستی زیر چشمان خیس خود کشید.

 نیست دروغ سرهم کنی. ت...ی من الزم برای دلخوش_

 انگشت کامران که روی لبش نشست ساکتش کرد.

دونم قصد مادرم از گفتن اون حرف چی بوده. اما نمی_

دم ببر هر اینو بگم تموم مدارک پزشکی رو بهت می

دکتری که دوست داشتی نشون بده  تنها چیزی که 

 و.شه منم نه تدار نمیشنوی اینه کسی که بچهمی

 

 ش را فشرد و ایستاد.اشانه

قدرا دل بزرگی ندارم که بگم من از زندگیت من اون_

رم چون تو حق داری مادر باشی و یه بچه از خودت می
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داشته باشی اما حاال تصمیم با خودته که بمونی یا 

 بری.

ی ترکان هاج و واج در تحلیل حرف همسرش به نقطه

بود حد یک زمزمه نامعلومی خیره شده بود. حرفش در 

 ی ناباورانه و تلخ.یک زمزمه

که من خودم رو نبازم کنی؟ برای اینداری شوخی می_

چسبونی. برای نگه داشتن من داری به خود عیب می

 پس چرا مادرت اون حرف رو زد؟!

کامران پناه برد به سیگاری و در حین پک زدن 

 پوزخندی زد.

 رو تا ابد ازترکان من تو اون تصادف قدرت باروریم _

دونم مامانم چرا قضیه رو دست دادم. گفتم که نمی

که تو فکر کنی ایراد از برعکس کرده شاید برای این

 توئه و ترکم نکنی.
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 آمد.آسای چشمانش مگر بند میباران سیل

خیلی بازی کثیفی رو مامانت شروع کرد کامران. _

 نکنه...نکنه تو هم خبر داشتی؟

 گرفت.از سیگار می تند تند پشت سرهم کام

 غیرت نشدم که این کار رو کنم.هنوز اون قدر بی_

سیگار را روی پاتختی خاموش کرد و در حال حاضر 

ی سیگار مهم شان کثیفی یا جای ماندهکدامبرای هیچ

اش را در یک قدمی نبود. کنار ترکان رفت، زندگی

 دید.باختن می

از ته سرش را به آغوش کشید و موهایش را محکم و 

ید. بغضی مردانه میان گلویش قد برافراشته دل بوس

 کرده بود.

کنه. به جون که بذاری و بری من رو فلج میتصور این_

خبر بودم خودت قسم منم تا همون روزی که گفتی بی
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که تورج همه چیز رو به من گفت حتی از مامانمم تا این

 هنوز نپرسیدم.

 هق هق بلند ترکان در اتاق پیچید. 

د خدا رو شکر کنم یا باز ناشکری کنم؟ االن من بای_

خدایا این دیگه چه امتحانی بود؟ دل کی رو شکستم 

 جوری دامنم رو گرفته.که آهش این

 

 دو_و_چهل_و_صد_پارت#

 

تر و راه نفسش شد و تنگمجرای گلویش تنگ می

 تر، کامران را به عقب هل داد و پریشان ایستاد.بسته

به بدبختیم فکر کنم. برو خوام برو، برو میتو رو خدا _

 کامران جلو چشام نباش.
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دید با تهمت و جای هیچ دفاعی را برای خود نمی

افترایی که مادرش به ترکان بسته بود. خانه را در حالی 

دانست تصمیم ترکان برای این ترک کرد که نمی

 زندگی چیست؟

 

نه و رفت جز راه رفتن در خادستش به هیچ کاری نمی

 انتظار!

ها به کندی و قتی به الشن زنگ زده بود ثانیهاز و

گذشت. لوبیا سبزهایی را که از مزرعه درنا سختی می

شان تکهخریده بود را روی سینی انداخت تا تمیز و تکه

دار شده بود که بعد کند. چنان اضطراب در تنش ریشه

از مقداری تکه کردن سینی را به عقب فرستاد. باز به 

صدای ماشین الشن انتظارش را  قدم زدن پناه جست.

به پایان رساند. دو استکان چای ریخت و روی میز 
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آشپزخانه گذاشت. پشت میز نشست و استکان 

هایش گرفت. الشن به محض خودش را میان دست

ورود با دیدن مادرش، ابرویی باال انداخت و چشمانش 

 روی استکان چای ثابت ماند.

 خیره؟ شاءاهلل کهنم. انخبریه فروغ خا_

 بیا بشین مادر باهات حرف دارم._

وارد آشپزخانه که شد کتش را از تن خارج کرد و 

 سمت سینک ظرفشویی رفت.

 خیلی کار دارم مامان لطفا کوتاه و مختصر باشه. _

 بستگی به خودت داره که کوتاه باشه یا طوالنی. _

ی لههایش را تکاند تا آبش بریزد و بعد با حودست

هایش را گرفت. بوی خوبی به نم دستآویزان شده، 

رسید. استکان چای را برداشت و به اش نمیشامه

 کابینت تکیه داد. 
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 امروز رفتم دیدن درنا. _

تکان خورد خواست واکنش نشان بدهد اما باز 

خودداری کرد تا بداند این دیدار به کجا منتهی شده 

 است. 

ن رو یگه مراسم بله بروی دقرار گذاشتم برای هفته_

 انجام بدیم. 

 با شنیدن این حرف، دیگر جای صبوری نبود. 

کار کردی؟ چرا سرخود قراری گذاشتی که شما چه_

 انجام شدنی نیست. 

 زد. از فرط ناراحتی و عصبانیت به قرمزی می

ی چرا همه چیز رو درنا به من گفت و من مسئله_

 . خاصی ندیدم که ازدواجتون بهم بخوره
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اور به مادرش زل زد. استکان چای را زده و نابحیرت

رها کرد و آرام آرام سمت فروغ قدم برداشت. با همان 

اش روی گیجی از حرف فروغ و طرز فکر روشنفکرانه

 صندلی نشست. 

ی گی مسئلهی خاصی ندیدی؟ شما به چی میمسئله_

 جدی و خاص؟ 

 

که به  خدای من را چندبار تکرار کرد و با نیشخندی

بانش نشست، سرش را پایین انداخت و بند ی لدیواره

 را آب داد. 

شما به کسی که بدون عقد و محرمیت خودش رو _

ی پیش و پا افتاده فروغ گی مسئلهتقدیم کنه می

 خانم؟! 
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ی مبهوت و دهان همین که سرش را بلند کرد با چهره

تر رو شد. صورتش هر لحظه اناریباز مادرش روبه

لویش رفت و برای نفس شد. دستش که بیخ گمی

بیشتر تقال کرد فهمید که رودست خورده است. به 

 سرعت ایستاد. 

خدا فکر کردم یا امام غریب! مامان غلط کردم. به_

 شدم. می برات گفته وگرنه الل

لیوان آبی را پر کرد و به زور چند جرعه از آن به 

داد. اش آزاراش میخوردش داد. هنوز خس خس سینه

 داد. د تند ماساژ میپشتش را تن

 بوسید. سر و صورت او را می

مامان دردت بجونم! تو رو خدا یه حرفی بزن. نفس _

 بکش. 
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برود  ای او را رهاکند تا پی لباسکرد لحظهجرأت نمی

 و او را به بیمارستان برساند.

 

های اطرافشان فرق شان با تمام آدمروال زندگی

کشید و ش نفس میکرد. ناراضی نبود همین که کنارمی

دید شکرگذار بود. همین که او را هایش را میخنده

کرد. در دید نه ضعیف به انتخابش افتخار میقوی می

گذراند امیدش تمام این مدت هر روز سختی را که می

به فرداها و فردهای دیگر بود. اما امروز، روز سخت و 

توانست کاری را که از جانکاهی برایش بود. چطور می

او خواسته بود انجام بدهد. دوش حمام را باز گذاشت 

اش به بیرون نرود. درد داشت این درد هق مردانهتا هق

 پذیر است یا نه. دانست درمانلعنتی که نمی
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ن زجر کشیدن و دمی اعتراض نکردنش درد دید

 داشت... از همه بدتر درد داشت تصور روز نبودنش! 

ق جانش بارید. سرش را زیر دوش گرفت و از اعما

توانست خود را تخلیه کند جا تنها جایی بود که میاین

و آن بیرون تنها بخندد و امیدواری بدهد. از روزهای 

 خوب حرف بزند. 

کنی؟ اگه خوبه تا ه خبره که دل نمیدومان اون تو چ_

 منم بیام؟!  

در میان گریه خندید و باز در میان خنده گریست. 

 از هم فاصله گرفتند.  هایش برای سه کلمهلب

 آیم نفسم. االن می_

کرد و نفس نفس نفسش برای زنده ماندن تالش می

 زد.می
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پوش را پوشید. به تن دوش مختصری گرفت و حوله

که در را باز کرد با یک لیوان شیر و لب اینمحض 

دانست پشت آن ای که میخندان او مواجه شد. خنده

 سرزمینی از درد است.

 موندی اون تو تا شامم برات بیارم. باشه. میعافیت _

 

با یک دستش او را به آغوش کشید و با دست دیگر 

 شیر را به لب او نزدیک کرد. 

 بخور عزیزدلم. _

رد تا از بغل او خارج شود و از خوردن ممانعت کتقال می

 کند. 

 خورم. خودت بخور برای تو آوردم. تو بخور منم می_

 محکم بوسید.  اش راخندید و گونه
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تونی بکنی. یه ذره بخور مابقیش با متبرکش که می_

 من.

 

 دو_و_چهل_و_صد_پارت_یادامه#

 

 

به اجبار کمی نوشید و از بند او رها شد. سمت 

 آشپزخانه رفت. 

قربونت برم لباساتو روی تخت گذاشتم. من یه سر به _

 غذا بزنم.

 

. ها را که در خورش انداخت حالش دگرگون شدکرفس

الی تمام فکرهایش سر در چند روزی بود مردن در البه
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نیست کرد که زیاد دور آورد. وقتی به روزی فکر میمی

ترسید، تنها دل کندن برایش از میرد، نمیمی

بارش بود. عزیزانش سخت بود و عذابش بابت کوله

هایش دل بکند. چطور دیگر چطور از دومان و مهربانی

 با ایوبش را نچشد. سمن و باطعم آغوش ماه

موهایش را که باز و بسته کرد با ریزش شدید موها 

بود با آن مواجه شده رو شد. همان چیزی که روزها روبه

 بود. با ورود دومان به او تشر زد. 

ها رو نگاه کن چقدر دیگه باید بهت بگم این وامونده_

 کشم. کوتاه کن. چرا دوست داری ببینی دارم زجر می

 

هایش، این هوای بهاری اخالقش را به جان خلقیکج

 خرید به شرطی که بد قضاوتش نکند.می

 برم عزیزدلم؟م لذت میکنی من دارچرا فکر می_
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جلوتر رفت و خرمن موهایش را از نگاه گذراند. همین 

هایش، جانش تارهای کم پشت، باز به وقت غصه

بخشید وقتی انگشت به انگشت میان آن خط می

 . بازویش را که گرفت باز واکنش نشان داد. انداختمی

 شم دومان.دارم اذیت می_

اش را روی چانهمیان آغوشش او را محکم جا داد و 

سر سولماز گذاشت و علیرغم تالشش مجرای 

 ای باز شد. چشمانش برای لحظه

تو جون منی سولماز. تو نفس منی! هرچی که تو بگی _

 فقط گریه نکن. 

 

وشن شد اما همان رمق کوچک تراش رماشین ریش

ترین در جانش به خاموشی رفت. بدترین و سخت
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شد بدهد. کاش می خواست انجامکاری که در دنیا می

 چشمانش را ببندد و این روزها و این ساعت را نبیند. 

دید، قلبش های چکیده سولماز را که در آینه میاشک

 شد. تر میفشرده و فشرده

 دوسم داری؟ موهام رو بزنی بازم _

حرکت ماشین در دستانش خشک شد و دستش بی

 ماند. 

من تو رو  گی تو؟ مگه روز اول با موهاتچی داری می_

آن مثل روز اول بهتر و انتخاب کردم. بازم موهات درمی

 تر. سیاه

 مانند کودک خردسالی مظلومانه لب زد. 

 باشه هر چی تو بگی. بزن. _
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داد. با ای رخ میجزهدلش مچاله شد، گرفت. کاش مع

میلی ماشین را جلوتر برد اما قبل از برخورد با بی

شیمان شد و شیار تارهای دوست داشتنی محبوبش پ

 شیار روی سر خودش درست کرد..

 

 سه_و_چهل_و_صد_پارت#

 

ی درمان سولماز گردن دومان که هزینهایوب برای این

تن های دامادش برای فروخنیفتد علیرغم تمام مخالفت

یک زمین چند هزار هکتاری به تبریز رفته بود. 

فرزندشان به سمن اجازه نداده بود که هیچ کدام از ماه

روستا بیایند. وضعیت سولماز زیاد مساعد نبود و 

ذره آب ی شلوغی را نداشت. مرد و زن ذرهحوصله

آمد. شان برنمیشدند و جز دعا کاری از دستمی
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خواست کنار مادرش میبرخالف نظر دومان، امشب را 

بگذراند. همین که از درنا خواسته بود که امروز و 

شد درنا با سفارش به سرکارگرها امشب را کنارشان با

که موادغذایی فاسد شدنی را زودتر به یخچال و 

اش رفت تا بعد ها منتقل کنند، سمت خانهسردخانه

 سمن ترک کند.کارگاه را به مقصد خانه ماه

توانست غم دلش را سبک کند. ه نمیکنار ریحان ک

که کنار سولماز چشمانش تر قبل از حرکت برای این

ه خانه رفت تا اندک لباسی برای ریحان نشوند ب

بردارد. میان خانه، انبوه غم چنباته زده در دلش را 

بارید. تحمل این مصیبت برای پاهایش، تنش، سخت 

از دم دمی کرد؛ این سولمبود. سولماز خندان را آرزو می

زد، خوبم داد. دم از درد نمیمزاج و شکننده، آزارش می

خویش وافتاد اما تغییر خلقخدا را شکر از زبانش نمی

 اش خارج بود.از اراده
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سوار پیکان شد و تاخت به سمت مقصدی که 

 جا نقاب به چهره بنشاند.دانست باید در آنمی

چشمانش کرد، با دیدن سولماز که با ریحان بازی می

سمن نیز شدند اما کنار ماهپذیرای اشکی می

 توانست بنالد. نمی

های کودکی و ماز به عشق سالی خواب، سولهنگامه

بند را علم کند و زیر آن سمن خواست پشهقبل، از ماه

شب را به صبح برسانند. روی تخت فلزی میان حیاط، 

ها را تنها گذاشت و سمن آنتشک را پهن کردند. ماه

 با ریحان به میان خانه رفت. 

انداخت و گاهی زیرچشمی به سولماز نگاهی می 

های سمت آسمان و ستاره دید که نگاهشمی

ی دلش را چنگ رقصانش است. انگار کسی میانه

 زد. می
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نظرم خواب که نبود یه دیشب یه خواب دیدم. به_

 نشونه بود. 

ه، که حرف نشانتنور دل درنا کمی روشن شد از این

 نوید یک خبر خوب است. 

یه خانمی بود چند سال پیش بدنش رو شستم. یادمه _

شهرداری اون رو به آرامگاه آورده  کسی رو نداشت و

ای که شروع به شستن بدنش کردم من بود. از لحظه

برای غریبی و تنها خاک کردن اون زن گریه کردم. 

همون لحظه که برای خاکسپاری بردنش براش صدقه 

م. یادمه حتی شبم باز براش صدقه گذاشتم و گذاشت

ونن تها تا جایی که میعالوه بر خودم سپردم به بچه

اطالع بدن تا براش نماز و فاتحه بخونن. همون چند 

سال پیش اگه یادت باشه چند روز براش ناراحت بودم 

 و دیگه تو یادم کمرنگ شد تا دیشب... 
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این بحث مانده بود سولماز چه پایان بندی برای 

خواهد به کار ببرد. موجی از ترس و هراس در دلش می

 النه ساخت. 

ابیامرز چه ربطی به خواب دیشبت خب؟! االن اون خد_

 داشت؟ 

ی کرد که درنا پنداشت تیلهچنان آسمان را نظاره می

 آغوش شده است. چشمان او شاید با ماه هم

 ربطش؟! _

حضور  خیلی آرام و شمرده حرف زد گویا در مکان

 نداشت. 

 خیلی ربط داره منتها از بابت تو مطمئن نیستم.  _
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از کشید و با اخمی میان روی آرنج دست به پهلو در

پیشانی او را تماشا کرد. در گفتن چه چیزی تردید 

 داشت؟

 ترسونی. خوای بگی سولماز؟! داری منو میچی می_

 

. های درنا دادباالخره آسمان را رها کرد و دل به چشم

هایش شد. لبخندی جذاب که ی لبلبخندی ضمیمه

ای هدرنا دوست داشت در لحظه آن را ثبت کند. چهر

دوست داشتنی که حتی با نبود مو نیز دلنشین و دلربا 

 بود. 

ترسی درنا! رفتن ترس نداره، من از چی می_

 دونم اون دنیا دلتنگی معنا داره یا نه... ترسم. نمینمی

 د چشمانش حجاب برداشتند. جا که رسیبه این

 شم. من فقط دلتنگ شماها می_
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های او داشت به حرفای سکوت کرد و درنا از لحظه

 رسید.مرز خفگی می

ی اینه من از اتاق عمل بیرون اون خواب نشونه_

 آم. م... نمی

خفه شو سولی! تو رو خدا بس کن. چرا داری چرت و _

 خوب شدی. گی؟ مگه پارسالم عمل نکردی وپرت می

 

ای بابا درخواست زودتر از موعد نده دیگه، چند وقت _

 رم. شدن ابدی میبعد به مرحله خفه

 

رفت سرباز داد و پایین نمیبغضی را که هی قورت می

 کرد، ناالن به غلط کردن افتاد. زار زدن آرزویش بود.
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دونی من گه خوردم اون حرف رو زدم. خودت که می_

ی منی. ون دوبارهدونی ج، میتو چقدر برام عزیزی

 دی؟!پس چرا عذاب می

 

 روی درنا تغییر جهت داد.حاال او نیز به پهلو روبه

خوام بگم. اینا رو نذار به پا ته حرفام یه چیز می_

 وصیت کردن، بذار به پای یه درددل! 

اون خانم یه جایی سر یه دو راهی وایساده بود. یه 

اهش رسبز و یه ررفت سمت یه ده خیلی سراهش می

رفت سمت یه شهر کویری. من که رسیدم سر اون می

باالخره اومدی؟! »دوراه رو به من خندید و گفت:

دونی از کی منتظرم تا بیای و حضوری ازت تشکر می

راه ده رو نشونم داد و خودش سمت شهر « کنم.

 کویری رفت.
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خوام من برداشتم اینه من وقت زیادی ندارم و می

 قب...

 

و حاال سولماز نیز با رفتار و ش خوب نبود حال

 کشاند.هایش او را به جنون میحرف

 

 چهار_و_چهل_و_صد_پارت#

 

کرد و از در شوخی کاش از تاکتیک خود او استفاده می

شد و او را از این وهمی که گرفتار شده بود، وارد می

 کرد.رها می
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فکر کنم زیادی خوردی و سَمش رفته به مغزت. اون _

بینی؟ ی خوب شدنت نمیرا نشونهسرسبز رو چ ده

 دومان خبر داره از مغز ناقصت؟ 

 آرنج را رها کرد و سرش را روی بالش گذاشت. 

هام رو ی حرفدیوونگی هم عالمی داره. اما بذار همه_

بزنم. بذار امشب بنالم، بذار گریه کنم، بذار از همه چیز 

 بگم. 

ردیم. نوز دعوا نکشه. ما همن دلم برای دومان تنگ می

هنوز سر اسم بچه تو سر و کول هم نزدیم. من هنوز 

اولین سفره هفت سین زندگیمو نچیدم. من هنوز سنی 

 ندارم که برم. 

 

جا که رسید درنا او را به آغوش کشید. طوری به این

 سمن را هراسان نکند. گریست که ماه
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شی. من دلم روشنه حالت جان درنا نگو! تو خوب می_

 شه. هتر میروز اولم ب از

تکان خوردن بدن سولماز میان تنش او را به مرز 

گفتند بُرد. کاش مانند درس ریاضیات که مینیستی می

گفت گریه در شود مثبت کسی نیز میمنفی در منفی می

 ای دارد.گریه چه نتیجه

ی درنا فشار آورد و او را به با انگشت کمی به سینه

 عقب هل داد.

شدن. نذار با حسرت یه آرزوی  رزوهام پرپربیشتر آ_

 ی قبرستون.دیگه برم سینه

 

 دست درنا روی لبش نشست.

سولماز من خودم داغونم. به کی قسمت بدم که دیگه _

 ادامه ندی. 
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اگه دوسم داری بذار اینا رو بگم تا سبک شم. درنا _

 قول بده... قول بده وقتی مردم خودت بدنم رو بش...

گریان درنا ادامه نداد اما منظورش را ی با دیدن چهره

 رسانده بود.

سمن و بابا ایوبم غصه شه! ماهدومان تنها می_

خواست یه بچه مثل کنه. خیلی دلم میپیرشون می

شد... نه همون ریحان داشته باشم اگه شبیه من می

خوردن. اما تو مواظب بهتر که ندارم بیشتر غصه می

 باش. م سمنمدومان باش. مواظب ماه

 

ای به میان مغزش خورده باشد باره انگار صاعقهیک

 ها دست درنا را لمس کرد. گرفته مانند برق

ی هر چی گفتم رو گوش ندادی اما اینا رو آویزه_

گوشت کن. گفتم این بچه نباید بیاد اما اصرار کردی. 
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خاطر ریحان یه فکری به حال گم بهحاالم می

اش بذار بدونه یه دختر ابتون کن. برو پیش بآینده

داره. بهش بگو اگه براش شناسنامه نگیره به اینم 

بته. درنا تو رو خدا برو نذار گن بی اصل و نسب و بیمی

خاطر یه لحظه کش حرفایی از مردم بشه بهبچه یدک

 هوسبازی تو و کامران!

 

شنید تنها روی بعضی شنید و نمیهای او را میحرف

وقت او را چنین درمانده د. هیچزهای او استپ میحرف

نشست میان صدا و و مستأصل ندیده بود. رعدی می

شد و باز ای چند جویباری درست میچشمانش و ثانیه

اش ی سکوت و گریهقدر در دندهگرفت. آنآرام می

 های او اثر کرد و به خواب رفت.ماند که قرص
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 و بند خارج شد. طولاز روی تخت بلند شد و از پشه

 عرض حیاط را با ذکر و دعا پیمود. 

سمن از حرکت ایستاد و سعی کرد با دیدن قامت ماه

سمن متوجه طوری تری چشمانش را بگیرد که ماه

دانست. کرد، نمیاش را چه مینشود اما صدای گرفته

 سمن رفت و پچ زد.سمت ماه

 ریحان بدخوابتون کرده؟ _

ولماز را س سمت تخت کنار مطبخ رفتند تا صدایشان 

 بدخواب نکند. 

بدخواب چیه دخترم. خواب به چشمام غریبه شده. _

کشه و هیچ ی تنم داره زجر میآروم و قرار ندارم، پاره

آد. اولین باریه که بدنش به چیزی از دستم برنمی

شیمی درمان جواب نداده. توکل کردم به خدا اما منم 

 یه مادرم... 
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 رفت. گ ی روسری نم اشکش رابا کناره

وقتی با دومان نامزدی کرد فکر کردم دیگه دخترم _

 خوشبخت شده اما عمر خودش... 

 

فهمید، خودش مادر بود و درد یک مادر را به خوبی می

 کرد. درک می

سمن. شما که ماشاال از من عمر دست خداست ماه_

دونین. سولمازم به امید خدا با این عمل، بهتر می

 شه. میمطمئنم حالش خوب خوب 

 

سمن سرش را به سمتی که دخترش خوابیده بود ماه

 چرخاند. 
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ی عمر آدم پر نشه تا خدا نخواد دونم تا پیمونهمی_

دونم خودش داده و خودشم افته، میهیچ اتفاقی نمی

گیره اما به عزت خودش قسم هر وقت بخواد پس می

من آدم این امتحان نیستم درنا. اون روز که سر بدون 

 دیدم دوست داشتم بمیرم چه برسه...و موش ر

رسید. کسی باید خودش را کاش این شب به پایان می

 داد. دلداری می

جنگه. بهونه سمن! سولماز قویه و برای زندگی میماه_

زیاد داره برای جنگیدن. شماها رو داره، دومان رو داره. 

موهاشم یه مدت دیگه چنان رشد کنن که این روزها 

 ه.یادتون نباش

 

سمن بود که دو دستش را سمت آستان معبود دراز ماه

 کرد و به نام اعظمش توکل کرد. 
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هایش هر روز مغزش را کرد. حرفرفتنش را باور نمی

الی شکافت. مگر نگفته بود یک حسرت بزرگ البهمی

 شود اما کندن و بریدن هرگز! هایش میتمام حسرت

 داد؟!میهایش را هم نپس چرا حاال جواب تماس

راهی جز تعقیب و گریز برایش نمانده بود. دو روزی  

ی پدری ترکان را بود مرخصی گرفته بود و کشیک خانه

داد تا بلکه از خانه خارج شود او را ببیند و به می

 برگشتن مجاب کند. نگاهی به ساعتش کرد.

 

 پنج_و_چهل_و_صد_پارت#
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ده ساعت دو ظهر بود و ضعف بر تمام بدنش غلبه کر

فودی سر خیابان که دیروز شماره تلفنش ا فستبود. ب

را ثبت کرده بود تماس گرفت و درخواست یک بندری 

 را داد.

ای به دانست عمر این انتظار چقدر است. ضربهنمی

شیشه خورد و کمی از جا پرید. شیشه را پایین کشید و 

با دیدن شاگرد مغازه پول را حساب کرد. چند قدم که 

 ز برگشت. دور شد با

 ببخشید آقا مشکلی پیش اومده؟ _

کامران ابرو در هم گره داد. نیم وجب بچه را چه به 

 فضولی. 

 نه چه مشکلی پسرجون؟! یه مسئله خانوادگیه. _
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هم صرفا همین توضیح هم خیلی زیادتر از زیاد بود آن

که به جرم مزاحمت پلیس سر وقتش خاطر اینبه

 نیاید. 

ز را به ساندویچ زد.  نوشابه اولین گا شیشه را باال داد و

را به دست گرفت تا آن را باز کند که ماشین آشنایی 

 کنار خانه، روی ترمز زد. 

آرام جوید. به دستی دور دهانش کشید و لقمه را آرام

دقیقه نکشیده باالخره رخ یارش نمایان شد. گرسنگی 

را فراموش کرد، ساندویچ را میان پالستیک رها کرد و 

توانست کناری انداخت. تا جایی که میوی صندلی ر

خود را پنهان نمود. تنها نقطه عطف این کشیک دادن 

این بود که ماشین تورج را قرض گرفته بود که 

 شناسایی نشود.
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خواست از ماشین پیاده شود اما باز ترجیح داد جلوی 

ی همسرش، سنگ روی یخ نشود. لب به دندان خاله

ندهد. ترکان که در  کار دستش گرفت تا عجول بودنش

رفتند؟ ماشین مرجان نشست باز اخم کرد. به کجا می

که ماشین در میان کوچه حرکت کرد او به محض این

ها روانه شد. از خروجی شهر که نیز به دنبال آن

گذشتند کامران هنوز سردرگم بود که انتهای این مسیر 

 کجاست. 

کان بود که ترماشین وارد یک محوطه شد و هنوز گیج 

 به این مکان چه ربطی دارد؟

ماشین را کناری پارک کرد و نامحسوس سمت ورودی 

رفت. میان محوطه چندین ماشین بود و افراد زیادی 

که یا در حال خروج بودند یا در حال محاسبه اقالم 

 خریداری شده. 
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را خواند و مانند سایر افراد وارد « ی ریحانمزرعه»

 ترکان را پیدا کند. تا بلکه  چرخاندشد. چشم می

آقا الشن خانم گفتن موجودی انبار به حد کافیه و فعال _

 چیزی نیاز نداریم اما... 

 

هایشان را آن دو نفر که دور شدند دیگر مابقی حرف

نشنید. پس مؤسس این مزرعه همین الشن نام بود. 

رویش را دید. نگاهی به اطراف انداخت و مزرعه روبه

 باال رفت و در یک اتاق را زد. ز چند پلههمان مرد ا

با شنیدن صدای مرجان، خود را پشت یک وانت پنهان 

 کرد.

ها کو؟ من که حساب کردم.  بمون ترکان پس ترشی_

 جا تا برم بیارمشون. این
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مسرور و شادمان گشت از این توفیق اجباری که میان 

 ماه و اندیتوانست بعد از یکاین مزرعه باالخره می

هایت شعاری همسرش را ببیند و به او بگوید حرف

بیش نبود؟ اما باز ترکان بود که وقت طالیی را به باد 

ی خیالش را اش کند که پردهداد. دوست داشت خفه

 درید.

رم. االن یادم افتاد نه خاله جون شما بمون من می_

 مامان گفت از اون قیمه بادمجونا چند بسته بیارم. 

 

ش را روی ران خود کوبید و بر ادست مشت شده

 ی خود لعنت فرستاد. شانس نداشته

کنار سکوی پشت وانت نشست و گاهی از همان جا، 

کشید تا بلکه ترکان را تنها ببیند. قلبش سرک می

ی تنش را اسیر کرده کوبید و استرس پهنهمحکم می
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بود. نگاهش به همان اتاق باالیی رسید که مرد در حال 

ی خانم معلوم نبود. همان زنی بود. چهره حرف زدن با

 خانمی که موجودی انبار را کامل اعالم کرده بود.

 

میان محوطه، زیاد بود و جیغ چند بچه و  همهمه

آور بود. از سمت چپش صدای واضح شان سرسامبازی

ی زیادی با او نداشت و زنی را شنید که به گمان فاصله

را  شهمین باعث شد بر حسب کنجکاوی سر

 بچرخاند. 

زحمت به الشن بگو چند لحظه بیاد، کریم آقا بی_

 گیره. اش رو میم بهونهریحان بچه
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فضول و اهل کندوکاو در زندگی کسی نبود که به لطف 

ترکان شامل حالش شده بود. پس مزرعه را به نام 

 دخترش نامگذاری کرده بودند.

قد ترکان که در پیش چشمانش نمودار شد تمام 

ها را فراموش کرد و سعی کرد قبل از رسیدن به اصد

 ماشین، جلوی او را بگیرد. 

 ترکان؟! _

دانست مبهوت شده است. با با صدا زدنش ایستاد، می

 های بلندی به او رسید. گام

دی؟ چرا گذاشتی هام رو نمیخوبی؟ چرا جواب تلفن_

دونی از کی تا حاال دنبالتم که بتونم دو و رفتی؟ می

 اهات حرف بزنم ببینم حرف حسابت چیه؟ بکلمه 
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غضب داشت نگاهش و کامران این را به خوبی 

داشت اگر که همسرش فهمید. غرورش ترک برمیمی

 کرد.زد و ترکش میعیب او را جار می

مگه نگفتی تصمیم با منه که بمونم یا برم منم رفتم _

 اینم حرف حسابم! 

 

سرعت سر  هاز کنارش که رد شد بازویش را گرفت. ب

او سمتش چرخید با نگاهی که خشم در آن زبانه 

 کشید.می

ها دل ها الن و بلن، مگه نگفتی زنمگه نگفتی زن_

مونی اینم کندن و بریدن بلد نیستن، مگه نگفتی می

هات؟ همه شه یه حسرت تو دل بقیه حسرتمی

 حرفات کشک بودن ترکان یا شعار؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

  .بازویش را کشید و با نفرت لب زد

دونستم که حرفات راسته و من از اون زمان نمی_

دونستم داره عیب پسرش رو مادرت رکب خوردم. نمی

کشیدم و دونی چه عذابی میچسبونه. نمیبه من می

 چقدر منت سرم گذاشت.

 

 پنج_و_چهل_و_صد_پارت_یادامه#

 

جا ببینتت. برو هر وقتی م اینخوام خالهبرو کامی نمی

رش رو توضیح داد و دلیل آورد که اکه مادرت اومد ک

 قانعم کنه، شاید اون زمان به برگشتن فکر کنم. 
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کرد که کامران هیچ حرفی نزد. وقتی فکرش را می

دار شود تواند با کسی دیگر زندگی کند و بچهترکان می

اما خودش حسرت پدرشدن را به گور ببرد، حسادت 

تنش دور شد که دست و پایش را دور تا پیچکی می

 پیچید.می

دستانش را در جیب شلوارش گذاشت. حالش برای 

رانندگی به هیچ وجه خوب نبود. برگشت نگاهی به 

ی او و ترکان را اطراف انداخت تا ببیند کسی مناظره

 دیده است یا نه! 

 

راه روی نیمکتی که نزدیک بود نشست تا کمی روبه 

واهی خودخدانست شود بعد به دل جاده بزند. هنوز نمی

به خرج دهد برای برگشتن ترکان یا او را برای رسیدن 

 به آرزویش آزاد کند. 
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 اش سنگین بود و تپش قلبش تندتر. سینه

 

اش دخترک سفیدروی و تپلی را دید که در چند قدمی

کرد. غبطه خورد در آغوش همان الشن نام دلبری می

به حال مرد و سعادتی که خدا نصیبش کرده بود. 

ای که مرد روی موهای دختر نشاند لحظهای بوسه

اش در که کاش بچهدلش را قیلی ویلی داد برای این

کرد آن تصادف نمرده بود. کاش سرعتش را زیاد نمی

 که حاال با این دردها دست و پنجه نرم کند.

 بحثتون شد؟ _

 

هایش ناخودآگاه در عین فکر کردن به بدبختی

 و زن شد. مرد های آن هایش پذیرای حرفگوش
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های نه چه بحثی؟ داشتیم در مورد حساب و کتاب_

زدیم. غیر از این مگه حرفی هم مزرعه حرف می

 هست؟ 

 دانست. هایشان را با هم نمینسبت

پسرم فکر کردم دیگه سمت ریحانم نیای و خشک و _

 تر، رو با هم بسوزونی.

 

 سال را دید. نگاه متعجب مرد به زن میان

سمن. گناه ریحان این وسط ماه گینیه چیزی می_

چیه؟ یه بچه که قربانی شده. من دلم براش تنگ شده 

 خواستم مامانش رو ببینم. بود منتها نمی
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دار بود که وسط بلبشوی مشکالتش و کلنجار خنده

 کرد. ها توجه میهای این غریبهرفتن با ترکان به حرف

 ود. خیلی بدی. دلم بالت تنگ شده ب_

دلش برای حرف زدن شیرین آن کودک ضعف جا از این

رفت. در دل خوشا به سعادت مرد گفت که او را دارد و 

 بوسد.می

قربونت برم منم دلم خیلی برات تنگ شده بود. _

 ببخش منو خیلی کار داشتم. 

 

اش چسباند. کاش دید که مرد سر دخترک را به سینه

ج و یکدندگی به خرکرد مادرش اشتباه خود را قبول می

گرفت. باید داد و این مدت سراغی از ترکان مینمی

کرد شاید همسرش حتما او را به زشتی کارش آگاه می

گشت و سرپرستی کودکی را برای جبران برمی
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ای مانند این کردند. فرشتههایشان قبول میحسرت

 دختر شیرین زبان! 

ت رفت کم دست دسدیگر ماندن جایز نبود باید می

ی ش را که بلند کرد با چشمان ریز شدهنکرده بود. سر

که تنها و بدون هیچ الشن مواجه شد. شاید از این

 آمد.برانگیز به چشم میخریدی نشسته بود، شک

 

همین که بلند شد و پشت کرد که برود با شنیدن 

ها طنین آن را خوب صدای کسی که هنوز بعد از سال

 ست شد. به یاد داشت عضالت پاهایش س

 دخترم!ریحان _

 

 شش_و_چهل_و_صد_پارت#
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این صدا، یک صدای گمنام میان ذهنش نبود. روزها و 

های آن به صبح رسانده بود. هایی را با زمزمهشب

قدرت برگشتن را نداشت. تنها پاهایش به حکم 

عقلش به سمت جلو حرکت کردند. میان ماشین که 

زده بود نشست هنوز از حسی که به جانش چنگ 

 ت.اطالعی نداش

دخترش؟ گیج و سردرگم مانده بود و « ریحان دخترم»

کرد جز تصویر آن ای را باز نمیذهنش هیچ خاطره

اش دخترک تپل سفیدرو و صدایی که انعکاسش دیوانه

 کرد. می

ی احساس و قلبش را گرفته در میان ناباوری که یقه

افزون بهتش را « ریحان دخترم»بود استارت زد. باز 

 تر! فلج کرد و مغزش را
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 درنا ازدواج کرده بود؟! درنا مادر شده بود؟!

این دو کلمه معبر افکارش را به تصرف درآورده بود. 

راند. درنا مادر بود و او ماشین را با سرعت عجیبی می

شد. درنا با شنیدن نام مادر تا خود دیگر پدر نمی

د اما او هرگز برکرد و لذت میآسمان و ابرها پرواز می

 چشید. ک فرزند را نمیطعم ی

سال که بود؟ الشن آن پسر قامت بلند آن زن میان

همسر درنایی بود که روزی الفبای دوست داشتن را با 

اندیشد کردند. واقف نبود چرا به کسی میهم زمزمه می

ها قبل او را رها کرده بود. کسی که از نظرش که سال

 اصالت!بته بود و بیبی

شد که گر آدمیزاد محسوب میآدم بدون خانواده م 

کرد. ضبط ماشین را حاال ناخواسته به درنا فکر می
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روشن کرد تا بلکه شاید این غوغای به راه افتاده 

 خاموش شود. آن زن ارزش فکر کردن نداشت.

، نه بیشتر «آن زن»درست بود همین ضمیر الیقش بود 

 و نه کمتر.

ما هیچ همراهی کرد ا انندهکمی با صدای بلند با خو

پتک « ریحان دخترم»سودی نداشت وقتی همان 

شد. درنای، آهنگری بود  که به میان مغزش کوبیده می

پوشی که سبزه به دست را به یاد آورد.  همان زن سیاه

فروخت، حاال صاحب مزرعه و ی باران سبزه میمیانه

کرد. همان کارگاهی شده بود. غرورش را ستایش می

از آن اتفاق به سمتش نیاید و  نخوت باعث شد که بعد

 التماس نکند که به او برگردد. 

ی پدری ماشین را پارک به خود که آمد زیر درخت خانه

 کرد.
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کمی که با خود کلنجار رفت باالخره رضایت داد به 

داخل خانه برود تا مخزن عصبانیتش را در همین مکان 

 جا! منفجر کند. چه جایی بهتر از این

در. کلید را در قفل چرخاند و با غضب  نه زنگ زد، نه

وارد شد. جز کیانا و مادرش که محو تماشای تلویزیون 

 بودند دیگر کسی در تیررس نگاهش قرار نگرفت. 

 خبر!سالم داداش! ترسوندیم چه بی_

 

پوزخندی تحویل کیانا داد و با صدای کیانا، شهین 

 متوجه ورود کامران شذ. 

 ومدی مادر! خوش ا_

 ی پلکش را خاراند. سوئیچ کنارهبا نوک 
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گی خوش زندگیم رو به آتیش کشیدی بعد می_

دونستی من عیب پیدا کردم اومدم؟! آخه وقتی می

دادی دست خودم، نه بری برای زنم گوشی رو می

 قضیه رو وارونه نشون بدی که لج کنه. 

وت چند قدم میان سالن راه رفت و هر دو را که در سک

 اشا کرد. ور بودند تمغوطه

کنی. ری درستش میخودت خرابش کردی خودتم می_

تنها راهیه که ترکان برای برگشتن پیش پام گذاشته. 

مامان ترکان رو با احترام برگردوندی فبها اما اگه 

 بینی. گفتم که گفته باشم. برنگرده، دیگه منم نمی

ان با چند گام بلند سمت خروجی رفت و در را چن

های آن ه عالوه بر شیشهمحکم بهم کوبید ک

چهارستون تن خودش نیز از صدای آن لرزید چه 

 برسد به آن دو. 
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کرد. اگر سمت خانه رفت باید طوری خود را خالی می

شد و به حتم زندگی تنگش میگشت دلترکان برنمی

باخت. به حد کافی اعصابش قارشمیش بود که را می

 ن. ی رها شدن، فکر نکردخواست برایک خلسه می

تلفن را با دست راست گرفت و حواسش را به دو نیم 

 تقسیم کرد. 

ی تورج را که روی صفحه آورد انگار نیمی از راه شماره

 را رفته بود. 

حالم خیلی نامیزونه تورج. از اون کوفتی بردار بیا که _

آرم یا یه اگه نخورم امشب یه بالیی یا سر خودم می

  االغ دیگه.

حالت بده به جهنم. اون کوفتی  عوض سالم کردنته؟_

شی؟ تو کی حالت خوب رو بخوری بنظرت بهتر می

 بود؟  
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 تورج... تورج... تورج_

 

 ی مکرر نیز تورج را ساکت نکرد. حتی سه تورج کشیده

تورج مرگ، تورج حناق، تورج و درد. باز چه غلطی _

 کردی که مثل خر توش موندی. بتمرگ خونه تا بیام. 

یش قطع شد را خیالی نبود وقتی فعل گوشی که به رو

 هایش هجا کرده بود.آمدن را در گوش

 

 

های او را شنید. از نظرش پیشرفت ی حرفتورج همه

کرده بود و درنا و داشتن فرزند، کامران را آتشی 

ی حسادتش افروخته شده بود. آرام و راحت به شعله
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هایش را روی سینه در هم پشتی مبل تکیه داد و دست

 ل کرد. قف

خب به تو چه؟ به من چه؟ اصال چرا زندگی اون زن _

 باید برات مهم باشه وقتی خودت روندیش؟ 

های تورج دو پیک را نوشید تا بلکه آن توجه به حرفبی

 ی مغزش نشود.خوره« دخترمریحان »

زنم لندهور. چرا درست و حسابی با تو دارم حرف می_

بس کن دو سه  ری؟ تف به شرفت بیاددنبال زنت نمی

پیک خوردی کافیه، خودت رو با سیگار و این کوفتی 

 خفه کردی. گوش بده.  

کند شیشه و پاکت دید که به حرفش توجهی نمی

مشترکی نثار خودش سیگار را از دستش کشید. لعنتی 

و او کرد که به حرفش برای آوردن این کوفتی گوش 

 کرده بود.
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 هفت_و_چهل_و_صد_پارت#

 

که نداری؟ کاه از خودت نیست  قصد خودکشی_

 کاهدون که هست.

حرف تورج را به هیچ جا حساب نکرد. پاکت سیگار 

دیگری را از جیب خارج کرد و سیگار را با سیگار 

 روشن نمود. 

به خدا خجالت داره شماها به زن بیچاره تهمت بابا _

ی اون بستین بعدم زدین، عیب تو رو به ریش نداشته

ال ترکان آخه این چه زندگیه تو طلبکارین؟ برو دنب

برای خودت درست کردی؟ به اون زن بدبختم فکر 

نکن خوبه با چشمای خودت دیدی شوهر و بچه داره. 

 بذار شرف داشته باشی کام... 
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ی کامران صدای تورج را به د جام با دیوار و نعرهبرخور

 نیستی برد. 

قدر شرف. من هنوز اونقدر به من نگو بیاین_

یرت نشدم که چشم به زن شوهردار داشته باشم. غبی

 دونه؟ یعنی اون مرد همه چیز رو در موردش می

 تورج غیرارادی با صدای بلند خندید. 

 زنه. خدایا مصبت رو شکر ببین کی دم از غیرت می_

ه اش در هم گرهایش به شدت صدای همان خندهاخم

 خورد. 

پناه ختر بیغیرتی چیه کامران؟ این نیست که یه دبی_

ترین که به تو دل بسته بود و برای داشتنت با ارزش

صفتی و نامردی ولش کردی. داراییش رو داد و تو با بی

غیرتی چیه حاجی وقتی زن یکی دیگه شده حاالم بی

 صاحب نیست. کنی. اون دیگه بیداری بهش فکر می
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قل، زبانش چرخید به حرفی که تورج معطلش اذن عبی

 . مانده بود

اون بچه داره. یه دختر قشنگ از اونا که همیشه با هم _

زدیم. اما من حسرت به دل در موردش حرف می

 میرم. می

دانست پابند کدام کالفه شد از دست رفیقی که نمی

 اخالق خوبش شده است. پوفی کشید و راحت لم داد. 

گفتی، حاالم با خوردن این زهرماری خزعبالت می_

 و مجنون شدی. عقلت تعطیل شده 

 

 دستی به سرش کشید و کامران غرق فکر را نگریست. 
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دوش  بو گندت کل خونه رو برداشته پاشو بیا برو یه_

بگیر تا منم یه شامی دست و پا کنم. کی بشه من از 

جوری پیش بره با تو من دست تو راحت بشم این

 ذارم.شم و سر به بیابون میدیوونه می

 

داد بیدار سی که تکانش میهای شب با دست کنیمه

زده و پراسترس چشم گشود شد. بیدار که نه، وحشت

 ی مقابلش چشم دوخت. و به دیوانه

 ورج، پاشو یه چیزی فهمیدم! پاشو!ت_

بختک گرفتت، چه مرگته نصف شبی باالی سرم مثل _

 کنی؟ این زنای شوهرمرده داری گریه می

هایش را میان موهایش روی تشک نشست. پنجه

 کشید و به کامران نگاه کرد. 
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نکنه با اون ترکان بدبختم این کارا رو کردی گذاشته _

 رفته؟

ز در صدایش را با تمام وجود کنار دیوار سُرید، عج

 تورج حس کرد. 

کنم سن و اون دختر رو هر جوری دارم باال و پایین می_

 جوریه. سالش یه

 پتو را گلوله کرد و سمت کامران پرت کرد.

کنی؟ کدوم نصف شبی بیست سوالی طرح می االن_

 دختر؟ 

 نکنه اون بچه از منه؟_

 

ی که هر کاری تورج با چشمانی از حدقه درآمده با دهان

 کرد باز شود تنها نگاه کرد. می
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کامران تو رو جون مادرت از اون بدبخت بکش _

تونستم هضم کنم جز این بیرون. هر چیزی رو می

 تو کجا بود؟ توهمت. خب مرد حسابی بچه 

 کامران با زانو سمت تورج آمد. 

خدا! به موال نیست. اون دختر سن و توهم نیست به_

به همون سال که من و درنا جدا  گردهسالش برمی

 شدیم. 

دانست آتش این حسرت و تورج چشم بست و نمی

حسادت را به چه روشی در وجود او خاموش کند که هر 

 .چرت و پرتی را به زبان نیاورد

کامران به خودت بیا. از کی تا حاال مدرک تشخیص _

سن گرفتی؟ تو خودت شوهرش رو دیدی. از اینم 

شون از سن و ها قد و قوارهگذشته بعضی بچه

 سالشون بیشتره. حضرت عباسی چرند نگو بذار بکپیم.
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 نیم خیز شد، پتو را از کنار او برداشت و سرش کشید. 

نیستی کمتر خیال برو بخواب. خودت کم خل و چل _

 بباف فردا پس فردا باید ببریمت تیمارستان. 

کامران اما ذهنش در پردازش این فرضیه ثابت قدم 

کرد برای شماری میخورد. لحظهانده بود و تکان نمیم

روشنایی صبح، باید تکلیف این فکر که بالی ذهنش 

کرد. تصویر آن دخترک سفید و شده بود را روشن می

بست، موجی در دلش ر ذهنش نقش میخواستنی که د

افتاد. امکان نداشت به قول تورج یک توهم و به راه می

دراز کشید و ساعد دستش  خیال بود. روی مبل سالن

را روی چشمانش گذاشت. از پس آن صدای حک شده 

آمد. ناگهان رفتار دخترک با مرد را در مغزش برنمی

به مرد های زن تر رفت و حرفبررسی کرد. کمی عقب
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شان بود. تنگی تنها حرف مشترکرا به خاطر آورد. دل

یعنی درنا از شوهرش جدا شده بود؟ حسادت ماری 

های تپل پیچید. به آن دستود که دور تنش میشده ب

بوسید رشک کرد و میکه صورت مرد را لمس می

خیال برد. همین که هوا رو به روشنی رفت بیمی

خیال ترکانی که شرط بیاش بود، تورجی که در خانه

برای برگشتنش گذاشته بود و بخواهد تقالیی کند، 

 مسیر دیروز را در پیش گرفت.

جاده پارک کرد و به در بسته چشم سمت مخالف 

تواند با در باز دانست چند ساعت دیگر میدوخت. نمی

 رو شود.جا روبهی آنشده

 دیدن دخترک و فهمیدن دل در دلش نبود برای دوباره

 این سوال چادر زده در مغزش!
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ای چشمانش را در آغوش گرفت و خستگی لحظه

کرد. چشم که هایش را به دمی آساییدن دعوت پلک

باز کرد مبهوت ماند که چه زمان به خواب رفته است. 

دست چپش را باال آورد و به ساعتش نگاه کرد. ساعت 

 از ده رد شده بود.

 

 هشت_و_چهل_و_صد_پارت#

 

هایش را یان صورتش کشید و اندکی پلکدستی به م

فشرد. میان سفیدی و سیاهی حاکم بر چشمانش 

شد اجابت شد. مگر میچیزی را دید که باورش نمی

 دعایش به این زودی! 

جا سال دیروز به همراه دختربچه از آنهمان زن میان

در حال خروج بودند. حاال تردید شکافی میان مغزش 
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سراغ درنا برود یا آن زن را ایجاد کرده بود که به 

تعقیب کند. اما مغناطیس یک حس، بیشتر در تنش 

سر کسی که  بیشتر بود و آن هم رفتن به پشت

خواست با آسودگی دیشبش را ربوده بود. ابتدا می

ماشین به دنبالشان برود اما باز پشیمان شد، ماشین را 

قفل کرد و پای پیاده پشت سرشان روانه شد. زن، 

ای رها ترک را محکم گرفته بود و لحظهدست دخ

رفتند و صدایشان را در حالی کرد. آرام آرام راه مینمی

 پچی بیش نبود.تنها پچ شنید کهمی

راه رفتن دختر، دلی برایش نگذاشته بود. کمی که 

مسیر را پیمودند، ریحان ایستاد و خستگی را بهانه 

که ینکرد. کامران که متوجه ایستادنشان شد، برای ا

دیده نشود پشت درختی ایستاد. حدسش درست بود 

خواستند از همان مسیر رفته به سمت کارگاه می
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چندین قدم مانده بود که صدای شیرین  برگردند.

 ریحان را شنید. 

 آد؟ چال خاله سولماز نمی_

 آد دخترم. آد مادر! میمی_

دانست سولماز کیست و علت سوز نهفته در صدای نمی

 . زن چیست

 دلم بالش تنگ شده. _

نبات میان دستش را باز به دهان برد و بعد از یک آب

 آن حرف زد. ی صدای بلند از چسبیدگی مزه

زنه همش گلیه مامان وقتی با خاله سولماز حلف می_

 تونه. می
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خیالی صدایی از زن نشنید و ریحانی که باز با بی

 نبات را به دهان برد. برایش این دختر بهآب

نبات بود. چشمانش به خوشمزگی و شیرینی آن آب

ی چشمان مادرش بود. همان قدر دلفریب و مثابه

 جذاب! 

گرفت دیگر  به دنبالشان نرود. میان گرفتاری  تصمیم

زندگی پا در هوایش، همین کارآگاه بازی را کم داشت. 

به قول تورج شاید وهمی بیش نبود. همین که زن وارد 

 هایش را بیشتر بیشتر کرد.مکارگاه شد سرعت قد

حاال مردد بود چگونه وارد شود. نکند دیروز کسی 

برانگیز یز ورودش شکی او شده بود و حاال نمتوجه

ای که جلو داد شود. به درکی به زبان آورد و با سینه

 وارد شد. 
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چشمانش اولین جایی را که شکار کردند اتاق باال بود. 

ای از خودش بود؟ لحظهیعنی دفتر کار درنا آن اتاق 

متنفر شد برای سرنوشتی که برای او درست کرده بود 

فرین خود و او را شد از دشنام و ناما بعد فارغ می

خواست دانست. میمقصر صد در صد همه چیز می

کاری نکند. نهیب زد وجدانش به عقلش که آیا پنهان

گفت باز رهایش اگر حقیقت ماجرا را از همان ابتدا می

کردی؟ درنا که در تیررس نگاهش قرار گرفت، ینم

مار شدند. در سالن کوچک، باز شد و درنا افکارش تارو

های سیاهی را که به پا داشت خروج چکمهقبل از 

خارج کرد و بیرون زد. کمی به پهلو مایل شد تا دیده 

نشود اما او را دید که سمت یک طرف دیگر کارگاه 

ود که باز همان ماشین خواست به دنبالش بررفت. می

دیروز وارد شد. درنا را دید که با دیدن اتومبیل، سرعت 

 بیشتری به پاهایش داد.
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که نگاه کند دانست آنماشین که پیچید بی صدای

دانست از او گریزان است بنابراین به الشن است. می

پاهایش دویدن را پیشنهاد داد اما پاها تنها قدرت 

زریق کردند که تندتر راه ها تبیشتری را در عضله

بروند. وارد انبار که شد پشت در، دستش را روی 

بست. قلبش گذاشت و چشمانش را با حسرت 

ی پوشی از الشن کار سختی بود وقتی ابراز عالقهچشم

او را شنیده بود. افسوس خورد که چرا قبل از کامران با 

الشن آشنا نشده بود. مردی که پرورشگاهی بودن او را 

داد که بعد از شنیدن ب و عار ندانست. به او حق میعی

 اش پاپس بکشد.فضاحت زندگی

 

آمد. کاری بود که دیگر افسوس، االن به کارش نمی

شد درستش کرد مثال همان آب ریخته به جوب نمی
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گردد، بود. سمت پالستیک بادمجان رفت تا آن برنمی

از را به سالن ببرد. از وقتی الشن به او پشت کرد ب

های دیگری برای تنبیه خود برگزیده بود. آن هم روش

خواهد انجام هایی را که میداد یک مرد کاراجازه نمی

ی پالستیک را دهد را به سرانجام برساند. گوشه

گرفت، آن را به بغل کشید و پایین گذاشت. کمر صاف 

 کرد تا نفسی بگیرد و آن را بردارد. 

سنگینی این کار  هنوز نسل مردها منقرض نشده که_

 روی دوش یه زن بیفته شریک.

 

قدر آن همتنش لمس شد از شنیدن صدایش، آن

 قدر نگران. شریک! نزدیک، آن

باز هم راضی بود و خشنود که به همان شریک نیز 

 قبولش داشت. 
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تپش قلبش و نفسی که راهش از خوشحالی مسدود 

که کار کند. الشن بدون ایندانست چهشده بود را نمی

 نگاهش کند پالستیک را بغل کرد و سمت در راه افتاد.

پالستیک به دوش سمت در به خود که آمد دید الشن 

رود. یک حسی در وجودش طغیان کرد یا از ندیده می

گرفتنش بود یا چند وقت پیش او را پس زده بود که 

 آرنج او را گرفت. 

ازت کمک خواستم؟ به گمونم فقط نسل مردهای _

قرض نشده، وگرنه مابقی مثل دایناسورها کارگر من

 پوسیدن، فسیل شدن. 

 

ی او را فراموش کرد و ای کدورت و گذشتهالشن لحظه

از شنیدن صدای پر حرص او دوست داشت برگردد و 
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او را به آغوش بکشد. این زن، معادالتش را بهم 

 ریخت.می

 

 هشت_و_چهل_و_صد_پارت_یهادام#

 

گرفت تش را نشانه میکه غیراین زن در عین این

توانایی قلقلک دادن دل و جانش را نیز داشت. خیلی 

 جدی رو کرد به درنا. 

کنایه حرفت رو گرفتم. اما یه سوال دارم که راست و _

حسینی به من جواب بده. اگه من و تو جامون عوض 

دادی؟ کنشی نشون میشده بود تو با شنیدنش چه وا

 گرفتی؟ منتظرم. چه تصمیمی می
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خواست بسنجد سخت بود پذیرفتن اگر با عقلش می

بستر شده بود و از مردی که قبل از او با کسی دیگر هم

اش کودکی بر جای مانده بود که با دیدنش معاشقه

گرفت ی دق شود. اما اگر احساسش را در نظر میآینه

جایز الخطاست و خداوند ستار  ی انسانبا گفتن جمله

 سپرد.گذشته و دل به آینده میکرد به العیوب پشت می

گفتم بده به من! هنوز چهار ستون تنم سالمه که _

 محتاج هیچ کسی نشم. 

که جوابش را نداد و بحث را به بیراهه کشاند از این

 حرصش گرفت. 

 کس نیستم شریکتم، شریک! من هیچ_

هایش شده بود یا گوش یا مغزش کارکردش خراب

که عشقی جواب این رساندند و یاامواج را دیر می

 داد که پاسخ انتظار او را حاال داد. سوال را می
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همین که صداقت داشت برام کافی بود. خدا _

 ی خدایم. بخشه ما که بندهمی

 

جا جلوتر از الشن انبار را ترک کرد اما عطر تنش همان

 ماندگار ماند.

ماند. خداوند بزرگ بود و دلش فراتر از دریا  الشن مات

ی خدا را چه به پوشاند. ولی بندهخطایی را میکه هر 

 بزرگی خدا!

دانست رحمان است دانست خداوند رحیم است، میمی

این جمالت در ذهنش حکاکی شده بودند اما باز به 

توانست رسید نمیپوشی که میوقت گذشتن و چشم

 ببخشد. 
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کرد، زنی که اشتباه کرده بود و آن را اش میتحسین

ی سخت بود به خود بقبوالند که درنای قبول داشت ول

 گذشته را چال کند و درنای حال و آینده را بپذیرد.

 همین که در را باز کرد با کریم سینه به سینه شد. 

ام خانم مدتیه زدهخدا خجالتببخشید آقا الشن به_

دیم حاالم خودشون گفتن ذارن ما کارها رو انجام بنمی

 که بیام کمک شما. 

 

م کریم، نه طنز بود نه حرفی عاشقانه اما میان کال

ی کلی و ساده لبش را کمی کش داد که همین جمله

 نگرانش است.

به محض خروج، چشمش به مردی افتاد که دیروز نیز 

جا دیده بود. دلش حالی عجیب پیدا کرد، او را این

مرد نداشت. آهسته به سوی حس خوبی از دیدن این 
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اش شد محوطه مرد متوجهاو قدم برداشت و دید وقتی 

را ترک کرد. همان حس بد چنان پررنگ شد که دوید 

تا بفهمد علت آمدن این مرد و فرارش چیست. 

دویدنش نتیجه نداد هنگامی که مرد ماشین را با 

که برگردد آنسرعت وحشتناکی به راه انداخت.  بی

کرد مت اتاق درنا چرخید. چرا حس میتنها سرش س

برای درناست. کریم نیز هراسان این مرد تهدیدی 

 کنارش آمد. 

 چی شد آقا چرا یهویی دویدین؟_

 تو اون مرد رو دیدی؟ _

 کریم اطراف را نگاه کرد. 

 کدوم مرد آقا؟ _

الشن که مشخصات مرد را داد کریم نیز تأیید کرد و 

 بودنش، مجهول بود.هنوز برای هر دو نفر 
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 نه_و_چهل_و_صد_پارت#

 

درنا، محوطه را ترک کرد. از چند  بدون هیچ حرفی با

ها نیز بر شک و گمانش صحه نفری که پرسیده بود آن

دلیل به مزرعه آمده گذاشته بودند که آن مرد دو روز بی

که خواستگار کرد شاید حدس ایناست. اگر فرار نمی

ا با فرارش حس خوبی را شد، امدرناست تقویت می

ش دیگر اهمیت که درنا برایالقا نکرد. در عین این

آورد نداشت اما نگرانش بود. هرچه به مغزش فشار می

توانست. ی مرد را تصور کند نمیتا جز به جز چهره

ی باال رفت با دیدن جای خالی او سمت اتاق طبقه

ر راهش را سمت کارگاه کج کرد. از پشت پنجره او را د

ها دید. دستی به صورتش کشید حال شستن سبزی
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جلوتر رفتن و پرسیدن از او.  مردد بود برای

خواست حساسش کند. ترسی دلش را به یغما برد نمی

آمد؟ اصال آن مرد که نکند شب هنگام به سر وقتش می

بود؟ دقایقی بعد ابرو در هم کشاند اصال درنا و 

نش باشد. کارهایش به او چه ربطی داشت که نگرا

به  هایش را نابود کرده بود و حاال دلواپسش بودآرمان

تر از او خدا خلق نکرده بود. نگاه درنا، در گمان دیوانه

چشمانش که نشست، رفت. درنا دستش میان 

ها معلق ماند الشن را امروز چه شده بود؟ چشم سبزی

ی خالی گرفت و به کارش پرداخت. تمام از پنجره

دو روز بعد بود. دو روزی که  فکرش حول و حوش

 کرد. مشخص میشان را تکلیف این همه اضطراب

دست بجنبونین خانما! نکنه چون عجله داریم _

 شور کنین. تمیز فقط دستتون تندتر! گربه
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ها که به اتمام رسید هنوز شستن سبزی

هایش را از دست خارج نکرده بود که ریحان دستکش

 کنان وارد سالن شد.نقنق

 مامان گشنمه. _

 سمن نیز صدایش به گوش رسید.پشت بندش ماه

 یا بریم قربونت برم تا خودم برات غذا گرم کنم.ب_

کوبید و فقط بودن مادرش را پا به زمین می

 خواست.می

 فقط مامان!_

درنا در پس دل لرزانش، آرام خندید. هنوز علیرغم 

کارکردن غرق حمایت الشن بود. رو به دخترکش خم 

 شد.
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بریم دورت بگردم. باید نذری بدم باالخره یه جا هم _

 کوچولوت مامانت رو خواست. اون دل

اش را به سمن دوخت. زنی که کوهی نگاه قدرشناسانه

آورد. زنی که به جای عجز و از درد و غم بود اما دم نمی

کرد. اگر تا عمر داشت زبانش البه کودک او را تیمار می

شد باز جبران دا باز میهر ثانیه به شکرگذاری خ

 شد.و نمیدریغ و بدون چشمداشت اهای بیمحبت

شرمنده شما هم شدم.خودتون کم عذاب و دردسر _

 ندارین. این بچه هم شده وبال گردنتون.

رفتند زمان که با هم به سمت خروجی سالن میهم

 ای تلخ زد.سمن خندهماه

ی دشمنت دخترم. مگه تو به زور ازم خواستی؟ هرچ_

که خدا مقدر کرده همونه منم سپردم به خودش اون 

حه برامون رقم بخوره. در مورد ریحانم اینو چه که صال
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نگو خدا خودش مهرش رو بدجور به دلم انداخته. حس 

 ترین آدم این زندگیه.کنم مظلوممی

از در که خارج شدند تا درنا خواست دهان باز کند 

کاری که از تلفنش زنگ خورد. دومان بود و تنها 

صداکردن گوشی بود. ترجیح داد آمد بیدستش برمی

 کالم نشود.در حضور سمن با او هم

کردند وقتی ریحان یادش رفت در چه موردی بحث می

 گرسنگی را علم کرده بود. 

سمن غذا رو گرم کنیم بخوریم شما هم یه بریم ماه_

 استراحت کنین از صبح همش دنبال ریحان بودین.

 ی نرم دخترک تپل را کشید.گونهسمن ماه

من که کارهای خودم رو الکی چرا منت بذارم دختر، _

دم و این بچه هم شده سرگرمی برای تنها انجام می

نموندنم،برای فکرهای جورواجور نکردنم. نه باید برم 
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ت رو غذای ایوب سر اجاقه ته نگیره. فسقل بچه بهونه

اش شده وگرنه گرسنهگرفت اصال هم نگفت که می

 غذا آماده بود.

سمن جونم. من ماهزنین این حرفا رو دارین به کی می_

اگه شما رو نشناسم باید بمیرم. شما بهترین مامان 

 دنیایی برای ریحان.

 

با یک لبخند از محوطه خارج شد. ریحان را به آغوش 

گرفت و با خواندن شعر او را تا خانه برد. کنار گاز 

کرد. دخترک در حال ود و ریحان را تماشا میایستاده ب

رنا خواسته بود تا تمام کشیدن یک نقاشی بود که از د

زد شدنش نگاهش نکند. گاهی با قاشق برنج را هم می

ی خورش را تا ته نگیرد و زودتر گرم شود. در قابلمه

برداشت و نگاهی به آن کرد. بامیه خورشت محبوب 
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ی چی امروز ظهر کاسهدخترش را دیشب پخته بود که 

شان نباشد.  غذای او را بخوریم، چی نخوریم، دست

ه به بشقاب منتقل کرد منتظر ماند تا از گرمای آن ک

کمی کاسته شود. کمی که به خنکی زد آن را روی 

سینی بزرگی گذاشت و مقابلش قرار داد. آرام آرام 

گذاشت که ریحان وسط غذا در حال میان دهانش می

 چرت بود.

 آد؟مامان قربونت شکل ماهت بشه خوابت می_

که تنها سرش را به خواب چنان در برش گرفته بود 

 باز بودند.پایین تکان داد و چشمانش نیمه

 ریحان نفسم خب غذات رو بخور بعد بخواب. _

 

 دهانش پر بود و چشمانش مست خواب!
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تونی ی توی دهنت که نمیریحان عزیزم با لقمه_

 بخور بعد بخواب.بخوابی 

قدر صدایش کرد تا آخر با بدقلقی لقمه را قورت داد آن

 عصبانی شد. و به او

 خیلی بدی! خواب..._

 

 پنجاه_و_صد_پارت#

 

هایش را بقیه جمله را خواب ربود. لبخندی هالل داد لب

 کاری دخترش.با دیدن این شیرین

ی او با حفظ همان لبخند او را در آغوش کشید و گونه

بوسید. سمت اتاق رفت تا او را در تختش بگذارد که  را

از بیرون به گوش با شنیدن سروصدای زیادی که 
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رسید سمت پنجره رفت. ریحان سنگین شده را می

جا کرد با دیدن ماشین الشن چشمانش ریز کمی جابه

گر شد.الشن باز برگشته بود؟! دو شد و با دقت نظاره

وسایلی بودند و  پسر دیگر را دید که در حال حمل

بیشتر بر تعجبش افزوده شد. چه خبری شده بود و 

ی نداشت. ریحان را زود به اتاق برد چرا خودش اطالع

هایش و جاگیرش کرد. از کنار آینه گذشت اما باز قدم

اش را برانداز کرد. دستی به به عقب برگشتند و چهره

اش کشید و برای فهمیدن ماجرا به بیرون روسری

 رفت. 

جور که گفتی دیگه، بامرام مگه به ما شک چشم همون_

 داری؟

 دلنشین و صد البته موقرانه!الشن لبخندی زد گرم و 
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حقیقتا رو این مورد خیلی حساسم وگرنه اگه بهت _

 جا نبودی که.شک داشتم االن این

 

ها گوش گوی آنواز همان فاصله به وسایل و گفت

ن به محض داد بلکه چیزی دستگیرش شود. الشمی

که کمی چرخید درنا دیگر فرصت نگاه دزدیدن را این

سمت زن مقابلش رفت که نداشت. دست در جیب 

دانست چرا آسمان مغزش با دیدن او تیر و تار نمی

 شود و گاهی صاف و آفتابی!می

جا تونم بپرسم این آقایون چرا ایناتفاقی افتاده؟ می_

 هستن؟

 

ای باال خیال شانهیبا همان دستان در جیب کامال ب

 انداخت.
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چیز خاصی نیست تنها برای نصب دوربین مدار بسته _

 اومدن.

 

شد با تر میی چشمانش هر لحظه وسیع و وسیعحلقه

 شنیدن نام دوربین.

کار؟ چرا خرج الکی خوایم چهدوربین؟! دوربین می_

 تراشی.می

ی برزخی و پر از شد با دیدن قیافهکیفش کوک می

اش با هر واکنشی دلنشین نظرش چهره به حیرت او.

 بود.

ترجیح دادم  مگه گفتم هر کسی دونگش رو بده؟!_

جوری خیالم راحته و به قول دوربین نصب کنم این

ت قدیمیامون که گفتن مرغت رو سفت بگیر و همسایه

 رو دزد نکن.
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خیلی وقت بود شراکت داشتند تا امروز خبری از این 

ما حاال قضیه کمی بودار بود که ها نبود ابازیقرتی

 خبر الشن دست به چنین کاری بزند.باره و بییک

 خبرم؟!چیزی شده که من بی_

 

هر چند از درنا دلش گرفته بود اما نگرانی آخرین 

خواست او با آن دست و پنجه نرم چیزی بود که می

 کند. 

داری. مگه باید اتفاقی بیفته که چرا الکی فاز بد برمی_

 آدم بخواد دوربین نصب کنه؟!
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 هایش قانع نشده است، اما تنهاکامال آگاه بود با حرف

 رد.ای بود که به آن پناه بحربه

ای ناچیز او را نگریست و سمت سالن راه درنا دقیقه

افتاد. چند قدم رفته بود که صدای الشن، پاهایش را بر 

 زمین ثابت نگه داشت.

 جا اومده بود؟امروز صبح کسی برای خرید این_

تکان نخورد تنها به جلو نگاه کرد. سوالش زیادی شک 

 برانگیز نبود؟

ا داد اما دلش دریایی از که برگردد جواب او ربدون این

 دلواپسی شد.

آن. بستگی داره اون یک روزی صد نفر برای خرید می_

 نفر چه مشخصاتی داشته باشه.

 از سرشانه، پشت سرش را تماشا کرد.
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همین جوری پرسیدم خواستم ببینم فروش داشتیم یا _

 نه.

شمان او را نماند تا جواب سواالت کمین شده در چ

 کوهی از سواالت رها کرد.بدهد. درنا را با 

خورد. برایش افکارش حول آن مرد گریزان چرخ می

 مجهول بود آن آمدن و جست و گریخت.

جا در ها تمام شد همانای که کار آنتا آخرین لحظه

جا بیرون محوطه ماند. قبل از خروج بقیه کارگرها از آن

فت و بدون معطلی زد. تلفن را میان دستانش گر

را گرفت. چندین بوق که زده شد  ی فروغشماره

 هایش شد.صدای گرم مادرش مهمان گوش

 کجایی تو پسرم؟!_

ی به ظاهر ساده حس نگرانی را در همین چند کلمه

 کرد.می
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 سالم مامان! کجا باشم جز رستوران و مزرعه._

مند فروغ ختم همان گفتن سکوتی ناچیز و لحن گله

 د.مزرعه ش

 جا؟! ری اونمگه نگفتی کمتر می_

 با نوک کفش خاک زیر پایش را کمی کند.

گی کمتر قربونت برم مادر من شما خودت داری می_

جا سرمایه منم خوابیده، از رم. ایننگفتم که کال نمی

 خواد منو بخوره.اون گذشته درنا که نمی

 دل دیگه ترسم اینه باز هوایی بشه اگ..._

روی  ش عوض شده بود تنها ابری سیاهدلش مگر هوای

بارید تا آسمان رفت نه میآن نشسته بود نه کنار می

 دلش آبی و صاف شود.
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های این فروغ جان زنگ نزدم که شما همون حرف_

مدت رو تکرار کنی خواستم بگم من امشب جایی گیرم 

 تونم بیام. نمی

 چیزی شده؟ تا حاال سابقه نداشته خونه نیای._

 نرفته است.ت فکرهایش تا کجاها که پیش دانسمی

تونم عزیز من حقیقتا یه کار واجب پیش اومده نمی_

م باید قطع بیام فقط گفتم نگران نشی. االنم تو جاده

 کنم.

های تلفن را بعد از شنیدن سفارشات و نگرانی

 ی فروغ به پایان رساند.مادرانه

مرد جا نشست. شاید آن میان ماشین کمی دورتر از آن

خواست ریحان شد. نمیپیدا میاش امشب سر و کله

خاطر درنا که نبود تماما به خاطر ریحان بود. بترسد. به
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کرد به خود بقبوالند این کشیک دادن دلی سعی می

 نیست.

 

 یک_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

 

اش جا را زیر نظر داشت، حوصلهشد آنچند ساعت می

اش را باالی عالقه های موردسر رفته بود. تمام آهنگ

د بار گوش کرده بود. گاهی مرغ خیالش بر باالی چن

کرد که دوست داشتنش خارج ی زنی پرواز میبام خانه

از اراده و توانش بود. دوست داشت او را تبرئه کند که 

از روی بچگی و خامی یا نداشتن خانه و خانواده آن کار 

اشتباهی غلط را انجام داده است اما غلط تا به کجا؟ 

را محکم در دست بگیری و رهایش که ریسمان آن 
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خورد. طفلی صغیر که روز ی ریحان را مینکنی. غصه

شد؛ اگر سراغ پدرش را به روز بزرگ و بزرگتر می

خواست بدهد یا گرفت درنا چه جوابی به او میمی

کافی بود یک نفر بفهمد، بداند و دهن لقش را باز کند 

یرد. زنی ها قرار بگهای آنحرفتا دیگر دخترک آماج 

که با تمام معیارهایش همخوانی داشت اال همان 

نجابتی که در وجود او گم بود. البته اگر با خودش 

شناخت بود در این چند سالی که او را میروراست می

جز نجابت و شیرزنی چیزی از او ندیده بود. هنوز با 

نی مغزش در حال اره و تیشه گرفتن بود که ماشی

های جلو را توانست چراغد. نمیجلوی مزرعه توقف کر

ترسید جلب توجه نماید. تماما چشم روشن کند، می

شد ببیند آن ماشین چند سرنشین دارد و چه خواهد 

کرد. خوب که دقت کرد آن اتومبیل متعلق به دومان 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ی آسودگی اش با پرچم برافراشتهبود. نفسی از حنجره

 بیرون زد. 

را به اسارت  های مغزشتردید نیمکرهشک داشت، 

دانست. اما درآورده بود. کار درست کدام بود را نمی

هایش فائق امد و بی فوت وقت باالخره بر دودلی

 ی او را لمس کرد.شماره

 جانم از این ورا؟!_

 صندلی را خواباند.حاال خیااش خیلی راحت شده بود.

جلب  خان. چطوری بزرگ مرد؟ جوری کهسالم دومان_

ی درنا ماشین توئه بگو پشت خونه توجه نشه فقط بهم

 یا نه؟!

دومان که کامال گیج شده بود زیر نگاه هوشیار سولماز 

 توانست سوالی اضافه بپرسد.نمی

 آره داداش امری باشه در خدمتم._
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به زبان عامیانه و کامال ساده یک تأییدیه داد اما 

بیل رها سوتر مردی ذهنش از هجوم افکار هردمآن

 گشت.

حرفی زد و نه الشن، هر دو به حساسیت  نه دومان

قدر فهمیده بود که سولماز آگاه بودند. دومان آن

 بافی!سولماز را حساس نکند و درنا خیال

 آورد.اما باید سر از کار الشن درمی

 عجب! _

دومان به تن صدای سولماز خندید. تازه عروسی که مو 

نی هزار پری دریایی و زمیبه سر نداشت اما برایش از 

هایی بود و آسمانی باارزشتر بود. دین و دنیایش خنده

 پروا نشنیده بود. ها را چنان بیها بود آنکه ماه

 جان بانو! چی عجب داره؟! _

 اش را چین داد و لبی کج کرد. بینی
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ی کوتاه و مختصری! کی بود این انسان چه مکالمه_

 متمدن و باشعور! 

ی او را با خندید و گونهحرف او با صدای بلند  یاز کنایه

 لذتی صدچندان بوسید. 

قدرام که به جون سولمازم یه مرد دیالق بود، البته اون_

 گفتم دیالق نیست. 

 کرد از خندیدن. های او که ممانعت میجان داد به لب

ای هستی که من نگرانت بشم اوه حاال چه تحفه_

 ندزدنت.

از  های شکفتهبا همان لب سری برایش تکان داد

 لبخند به حرف آمد. 

 آیم؟ کلیدا رو آوردی؟ بهش که گفتی داریم می_
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 کلیدها را از کیفش خارج کرد و به دستش داد. 

آره بابا خوبه جلوی خودت همین چند لحظه پیش _

 بهش گفتما. 

اش همین عمل وار به او نگاه کرد. تنها دلخوشیتسلیم

چشمان همسرش نی باره در نیپیش رو بود. شاید دو

 کرد.شادی ظهور پیدا می

 بچه که زدن نداره سولماز خانم!_

 

پیاده که شد خیلی نامحسوس اطراف را نگاه کرد تا 

کرد؟ هر چه جا چه میماشین الشن را ببیند. او این

چشم چرخاند نتوانست چیزی ببیند که در یک آن، در 

دیده بود.  حد یک جرقه، نوری دید. پس الشن او را

کرد؟ یک رش را باید پای چه چیزی حساب میحضو

طوری شده بود که الشنِ از درنا فراری این هنگام از 
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ی در را باز کرد ی او آمده بود. یک لنگهشب پشت خانه

که از بردن ماشین به داخل پشیمان شد اما باز برای 

رفتن سولماز و جلوگیری از طرح سواالتش ماشین نیاز 

 بود.

شین را به داخل برد طوری که که مامحض این به

 سولماز مشکوک نشود دستی میان موهایش برد. 

اگه ایرادی نداشته باشه من یه سر برم جایی و زود _

 گردم. برمی

میان نگاهش و زبانش کمی مکث جا داد و لبخندی 

 گرم نصیب چشمان مردش کرد. 

 برو بسالمت! فقط زود برگردیا. _
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ه خدا روی زمین میان ای بود کفرشتهزن نبود بلکه 

ی چشم او را آغوش او جا داده بود. خم شد و گوشه

 بوسید. 

 الکی نیست که نفس منی نفسم! _

 برو... برو... زبون نریز حکم خروجت رو که دادم._

 دستگیره در را گرفت و کشید و پیاده شد. 

ای بر لب و دستی  که بر دومان با یک تک بوق و خنده

ه بیرون زد. ماشین را سمت جاده، نی زد از کارگاپیشا

 همان جایی که الشن ایستاده بود راند. 

الشن تکیه به ماشین داده بود و دو دستش را روی 

 سینه جفت کرده بود. 

دومان که از ماشین پیاده شد او نیز به احترامش راست 

 ایستاد و دستش را همراه با گفتن سالمی دراز کرد. 
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ر نگرانم کرده، چیزی شده جا بدجونت اینسالم! اومد_

 الشن؟!

 

 دو_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

دو قدم راه رفت. دستش را در جیب گذاشت و روی 

 ی پا چرخید. پاشنه

 چیزی؟! _

 سرش را دو بار تکان داد. 

 آره... آره چیزی که شده. _

نگرانی چترش را باالی سر دومان باز کرد و جلوتر 

 رفت. 
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تا بدونم قضیه از چه قراره؟  درست حرف بزن_

خوام بدونم چی باعث شده که شبونه کشیک می

ی کسی رو بکشی که تا چند وقت قبل ازش خونه

 گریزون بودی؟ چی الشن؟!

 

 دانست چگونه بیانش کند. دانست اما نمیدلیلش را می

حقیقتا دومان من که بچه نیستم فرق فرار رو با عجله _

دیدم تو محوطه کارگاه که  نفهمم. امروز یه مردی رو

دیروزم اومده بود. خریدار نبود. بهش شک کردم تا 

کاری داری زودتر از رسیدن من خواستم برم ببینم چه

 شت. این مرد نگرانم کرده. پا به فرار گذا
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دومان فکر کرد، کمی نگران شد. اما شاید الشن 

داد. چشمانش خودی حساسیت به خرج میبیهوده بی

 د.را ریز کر

 خب گیرم حرف تو درست حاال چه دخلی به تو داره؟ _

ای خودش را باخت ولی زود خود را جمع و جور لحظه

 کرد. 

 کنی تو؟! ییه زن تنهاست دومان به چی فکر م_

تر رفت و دقیقا درست در چند سانتی او دومان نزدیک

 حقیقت را مانند روز برایش عیان کرد. 

قدر مهمه که تو ونکنم اون زن ابه این فکر می_

جا باشی. به این فکر خاطرش این وقت شب اینبه

ی قدر قابل ستایشه که گذشتهکنم که اون زن اونمی

شم نیاد. بازم بگم به چی اش تو هیچ جا به چلعنتی

 کنم؟!فکر می
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دهانش برای گفتن حرفی از هم باز شد اما دوباره 

 ی خود کشید. پشیمان شد. دستی به چانه

جا نبودم اما قبول کن کار ه برام مهم نبود االن ایناگ_

 سختیه پذیرفتن اون حرفا! 

داد. جای او نبود که تصمیم بگیرد شاید حق را به او می

 ت کار سختی بود. و قضاو

 اون مرد چجوری بود؟ _

الشن از دیروز گفت و امروز و تمام چیزهایی که دیده 

برد. نمی بود دومان با این توصیفات راه به جایی

هزاران هزار مرد قد بلند در این شهر بودند و رنگ 

 پوست و چشم و ابرویشان نزدیک بهم. 

 دوربین نصب کردم. _
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 ت. این مرد عاشق نبود؟! فکر کرد اشتباه شنیده اس

جا دوربین صالح ندیدم با رفتار مشکوک اون مرد این_

و امنیت نداشته باشه. زیاد تو چشم نیستن اما برد و 

 یدشون عالیه. د

کنی شایدم عذاب با این کارا درنا رو حساس می_

 بدی.

 قصدم عذاب دادنش نیست تنها نگرانم. _

که به هر سو هیچ حرفی به زبان نیامد جز فکرهایی 

زدند. دومان فکر کرد که ای کاش از قصد و چنگ می

 نیت آن مرد باخبر بود. 

کرد ای تمام تنش را در بر گرفت. حس میرعشه

قیامت روی داده و او خواب مانده است. گلویش تنگ و 

 نفسش حبس!
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انگشتانش تاری به دور گلویش تنیده بود که هر لحظه 

کرد؟ از دیدن جا چه مینکرد. او ایخفگی را تجربه می

زد که نامرد پیش رویش ضربان قلبش به حدی تند می

کرد. چرا ذهنش ثبات نداشت گوش فلک را هم کر می

زد به روزهایی شکست. چراگریز میپیمان میو عهد و 

که در تاریخ مغز و جانش ممنوعه اعالم شده بودند. 

پشت پنجره ایستاده بود و از اضطراب زیاد دست و 

 لرزید.ایش میپ

خوان باهاتون خانم؟! درنا خانم خانم نکوهی می_

 صحبت کنن. 

ترسید چه برسد بخواهد به از سایه خودش هم می

و جواب خانم نکوهی  را بدهد. در حال  بیرون برود

ترین موضوع هستی اهمیتحاضر مشتری برایش بی
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بود. بیرون رفتنش برابر بود با چشم در چشم شدن با 

 موجود پلید!آن 

هنوز آمدن او را باور نداشت. قابل گنجایش در مغزش 

نبود. با دیدن تصویر مقابل، آه از نهادش بیرون رفت و 

ستی شد. این چه موقع آمدن به دست به دامن کل ه

 اینجا بود. دستپاچه و حیران به سمت میز یورش برد.

با دست کل محتویات روی میز را بهم ریخت و دست  

را میان جیب مانتویش پیدا کرد. با عجله  آخر گوشی

اش را گرفت و با دست، سرش را فشار داد. به شماره

محض شنیدن صدای مخاطبش، دست از سر بینوایش 

 برداشت. 

 سمن ریحان رو بردار و برو. سالم ماه_
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شد نشاند. مگر میتن صدایش نگرانی را بر جان می

رها کرد و  رفت. دست ریحان راعلت میسوال، بیبی

چشمانش را در اطراف چرخاند برای یافتن این آدم 

ی کرد که انگار وارد محوطهمضطرب که چنان رفتار می

 پر از مینی شده است.

 جایی درنا؟ چی شده؟ ک_

دانست در شنید اما کماکان نمیاش را میصدای ناله  

 پاید. کدام سو او را می

خبر ن از خدا بیسمن تو رو خدا ریحان رو ببر، اوماه_

 جاست. این

که سمن را گیج کرده است برای ایندانست ماهمی

دیگر سوالی نپرسد و او را راهی کند دست برد به میان 

 ای را راست و ریس کرد.های مغزش و جملهتهانباش

 جاست ماه سمن.کامران این_
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ته دل زن با حرف درنا خالی شد. این همه سال حاال 

 رد از کجا پیدا شده بود؟ی آن مکلهسرو

 تو مطمئنی دخترم؟! _

های سمن! به خدا خودم دارم با چشمآره... آره ننه_

 بینم. ببر ریحان رو. خودم می

من بیشتر از درنا نگران و دلواپس شده بود اما سماه

 باخت. نباید درنا خود را می

اومده که اومده شاید پی خریدی، چیزی باشه الکی بد _

اه نده. خودت رو نشون نده. کمتر هم جلز و به دلت ر

 برم. فقط بگو کجاست؟ ولز کن االن ریحان رو می
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نش کجا بود، همین جا چندین متر جلوتر پیش چشما

 پایید.تمام کارگاه را می

 

 سه_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

ای و قرمز جلو چشمامه، یه پیرهن چهارخونه سرمه_

 وریزی کنه؟ ای. نکنه آبرتنشه با شلوار سرمه

خودش را باخته بود. خیلی بد هم باخته بود. دنیایش را 

برد چه دید. اگر کامران پی میدر مرز از دست دادن می

ر و همسر نداشت؟ تلفن را قطع کرد و کرد؟ مگر سمی

کنار دیوار روی دو پا نشست. دو دستش را روی سر 

قدر کوچک بود و تنگ که از تمام این گذاشت. دنیا چه

 ستان، کامران از این روستا سر در بیاورد.ا
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در زده شد، با ترس سرش را کمی بلند کرد. یارای 

یش بفرمایید گفتنش نبود. تتمه توانش را در پاها

ریخت و سرپا شد. درنا را ضعیف دیدن دیدنی نبود، 

 پذیرفتنی نبود. 

 بفرمایید!_

 

قدر پریشان احوال بود و پر از تشویش که نام اوی آن

 دانست، از یاد برده بود. ن در را نمیمیا

 خانم واحد یه آقایی با شما کار دارن! _

 اش نشست. اراده روی سینهاش بیانگشت اشاره

 یه؟ با من؟ ک_
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طرف را نگاه کرد. زود دید که سرش را چرخاند و آن

 چشمانش را به درنا دوخت. 

خوام با دونم گفت میبله با شما کار داره خانم. نمی_

 جا صحبت کنم. مدیر این

 

 داد. داد. نباید گزک دست کسی مینباید وا می

 آم.باشه برو من االن می_

  ه بود.همین که زن پشت کرد یادش افتاد نفیس

خواست برای استوار از خدا یک قدرت ماورایی می

 ماندن، نلرزیدن. 

 جا بود. ی ای کاش الشن ایندر دلش عبور کرد جمله

در اتاق را میان مشتش گرفت و انگار با چسب به 

اش نقش دستگیره چسبیده بود. عرقی روی پیشانی
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بست. در را آرام باز کرد و اولین قدم را به بیرون از 

 اری دفترش گذاشت. هاردیوچ

دید باور نگاهش به پایین افتاد چیزی را که می

کرد. الشن از کجا پیدا شده بود. چه زود دعایش نمی

کردند پرثمر شد. زانوهایش از ترس و دلهره خالی می

کرد قدم بعدی نقش بر زمین و با هر قدم حس می

خواهد شد. چشمان نحس کامران را که دید از کل 

شد. تغییر جهت نگاه کامران، باعث شد  متنفر کائنات

 الشن به عقب بچرخد. 

دانست. اما حس خیلی از مرد پیش رویش چیزی نمی

بدی نسبت به او داشت. اخمی ریز در برگرفت 

 پروای او به درنا! ابروهایش را با دیدن نگاه بی
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ها را در با دست کتش را به عقب داد و سعی کرد آن

ید سر از کار این مرد ند. باهایش جاگیر کجیب

 آورد. ناشناس جستجوگر درمی

 امری باشه! _

گفت زورش آمد در خدمتم را بگوید. دروغ نبود اگر می

رنگ درنا به وضوح پریده بود. چه نسبتی میان این دو 

 کرد. نفر بود همین ابهام کفریش می

 با خانم کار دارم. _

ر ب شلواالشن نیشخندی زد و یک دست خود را از جی

 بیرون کشید. 

 من و خانم نداریم هر کاری هست به من بگو!_

 

 ابرویی باال انداخت و لبی کج کرد. 
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فکر نکنم کار من، حرف من به شما دخلی داشته _

 باشه. 

اش یک قدم که برداشت با دست الشن که روی سینه

 نشست ثابت ماند. 

 کجا؟! کری با تو نبودم؟! _

ت او را پرت کرد. به خشم دسکامران غضبناک و پر از 

 هایش غرید. همان عصبانیت از الی دندان

اونی که کره من نیستم تویی. گفتم با خانم کار دارم _

 نه با توی نرغول! 

های درنا را شنید جواب مرد را الشن که صدای قدم

 نداد و با عصبانیت رو به درنا توپید. 

 برو باال درنا! _

 . کامران درنا را تکرار کرد
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 شه درنا! بری باال برات خوب تموم نمی_

گرفت. از گفت حس حقارت میکه نامش را میاز این

ن ترسید. از آبرویی که با چنگ و دنداآبروریزی می

 خیال شد و جلوتر رفت.حفظش کرده بود. الشن را بی

 شه بیای؟! یه لحظه می_

 نام نبرد اما مخاطبش کامال واضح بود. 

شت و نگاه پر از سوالش را به درنا الشن به عقب برگ

دوخت. کنار گوش مردی که این روزها عجیب تمنایش 

 را داشت پچ زد. 

 خوام آبروریزی به بار بیاد. نمی_

 ظلوم زن، دلش را به درد آورد.لحن م

 اون کیه درنا؟! _
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ترین آب دهانش را به سختی قورت داد، سخت

 خواست بدهد. پاسخی که می

 کامران! _

 

خواست آن همه حس بد سر منشأیی داشت. نمیپس 

 او را تنها رها کند. 

 چرا اومده؟ _

 خیلی آرام لب زد در کمال صداقت. 

 دونم.نمی_

 در... _

گفت نتوانست کامل کند. به چه کسی باید می را جمله

دوست دارد حبس ابد بگیرد، برچسب قاتل روی 

نشود. اش حک شود اما درنا با آن نامرد تنها پیشانی
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خواست نامحرم مکالمه بینشان را بشنود که نمی

 بار نیز در حد یک نجوا حرفش را به گوش او سپرد.این

 ترسم. تو رو خدا برو من از آبروریزی می_

شاید همین درخواست پاهای الشن را به رفتن ترغیب 

 کرد.

کامران با رفتن الشن که میدان را برای خودنمایی 

 د. خالی دید سینه جلو دا

 اون مرد کیه؟ _

گریستن کمترین موهبتی بود که اگر از خدا 

 خواست. یک سوال مشترک! می

 به تو ربطی نداره! _

آمد چنین سرش را به اطراف چرخاند و زورش می

 پاسخی را دریافت کردن. 
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 چه نسبتی باهات داره؟ _

دانست ته خواست برسد از سواالتی که میبه کجا می

 وت خواهد رسید.ها به سکی آنهمه

تونی بری اون قسمت تا اگه اومدی برای خرید که می_

 راهنماییت کنن. 

 ای اومده باش... و اگه برای چیز دیگه_

من و تو نه حرف مشترک داریم، نه کار مشترک... _

 بهتره از همون راهی که اومدی برگردی.

 

 سه_و_پنجاه_و_صد_پارت_یادامه#

 

خواست دنیا و پشت کرد به مردی که روزی می

 ریزی کند. رزوهایش را با او پیآ
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 االن نداریم البته هنوز مطمئن نیستم. _

بافت مردک! مگر او را کی دیده بود که حرف از یاوه می

 آورد.شک و تردید به میان می

جا با یه مرد غریبه بهتره بری خوبیت نداره من این_

 کالم بشم.هم

که هایی خ زد. گامهای او را شنید و تنش یصدای قدم

 رویش گذاشته شده بودند.حاال درست روبه

کرد هایش را هماهنگ میکه او نیز جهت قدماز این

 خورد. حرص می

خوای از جونم؟! یادت رفته روز آخر چی بهم چی می_

گفتی من یه پاپتی و از زیر بته دراومدم. حاال اومدی 

 پی چی؟!

ت قبل خوره مقدمه پرتاب کرد حدسی را که لحظابی

 درنا شده بود.جان 
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 اون دخترته؟_

 اش کرد.حیاینگاه خشمناکش را حواله چشمان بی

 خب که چی؟ به اونم کار داری؟!_

 پدرش کیه؟!_

 

وجودش بود. نکند پی برده تن و بدنش لرزید. خود بی

 بود.

 مرده. رفته زیر خراورها خاک!_

 گی. از اون روز هرچیگی درنا! دروغ میدروغ می_

کنم، این دختر تاریخش فقط به یه حساب و کتاب می

 خوام بدونم آره درسته حدسم؟!خوره فقط میچیز می

پاشد با هر حرف کرد بند بند تنش از هم میحس می

 او.
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گی زنت نیست تو رو جمع کنه که چرا خزعبالت می_

 مزاحم ناموس مردم نشی!

ناموس مردم؟ تو یه روزی ناموس خودم بودی یادت _

 با هم تجربه کردیم. که نرفته چیا رو

سطل آب یخی را کسی روی تن و بدنش خالی کرد. 

ی ناموس زد و سعی کرد صدایش پوزخندی به کلمه

 نلرزد.

نمردیم و معنای ناموسم فهمیدیم. آقای به اصطالح _

جا محل جا برو. ایننامحترم گورت رو گم کن و از این

دست نیوردمش  زندگی و کسب و کار منه. یه شبه به

 چوب حراج بزنی بهش با ندونم کاریات. که

 ترش کرد.چند قدم که دور شد صدای او حیران

 ریحان دختر منه؟ درسته؟!_
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پاهایش رمقی برای رفتن نداشت. خدایا این دیگر چه 

مصیبتی بود، کم بدبختی را از سر گذرانده بود؟! خدایا 

رای خودت بشین و محاسبه کن جایی در تن مانده ب

 آزمایشی دیگر!

 

 چهار_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

شد؟! سرش به دوران ی این مرد بسته نمیچرا پرونده

 افتاد.

 خندید، با صدایی توأم با حرص، خشم، غضب!

ساقیت کیه؟! دخترم دخترم راه انداختی. کدوم دختر؟ _

فطرتی و نقشه اصال من و تو جز یه بار که با پست

تیم مگه، که ماحصلش داش ایشومت جلو اومدی رابطه

 بشه بچه؟!
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ی امیدش همان دختر شد آخرین نقطهکامران قانع نمی

شد حسرت پدرشدن را به ای که باعث میبود. بچه

گور نبرد. نیشخندی در جواب نطق غرای زن مقابلش 

گونه خواستنی بود و دلفریب اگر که زد. هنوز همان

 ماند.اش پنهان میگذشته

نا خانم! تو خودتم خواستی. چرا م درنه دیگه نداشتی_

شه با قدرا پپه گالبی نیستم که ندونم مینشه اون

 بار...یه

بار دیگه این جا برو! کافیه یکدهنت رو ببند و از این_

 زنم به پلیس.طرفا ببینمت زنگ می

گری را در وجودش داد که حمله هنوز آن حس یاغی

را پیش از  مرانکند و بدرد. با گاردی که گرفته بود کا

 پیش، مطمئن کرد.
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ترسونی درنا؟! بریم پیش پلیس پای من رو از چی می_

کنم و اونام جا درخواستم رو مطرح میخودتم گیره. اون

کنن بنظرت؟ هیچی برای ثابت کردن حرفم چی کار می

زحمتش یه آزمایشه و بعد ثابت کردنش پات به جرم 

 ی نام...رابطه

هی که اومدی برگرد و برو ن راخفه شو عوضی! از همو_

 هر غلطی دلت خواست بکن.

دم فکراتو کنی درنا! مگه تا سه روز بهت مهلت می_

ی من نیست، خب بریم آزمایش تا من گی بچهنمی

باور کنم. یکی دو روزه زیر و بمت رو کشیدم که شوهر 

خوام. هرجوری که باشه ثابت نداری. من دخترم رو می

 ی منه!، بچهبیدم و این بچهخوا کنم من با مادرشمی
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انزجاز چگونه بود، همین حسی که گریبان درنا را 

بالین چه فشرد. از خودش متنفر بود که هممحکم می

 کسی شده بود.

ی من خوام کسی به بچهکنم. نمیتو رو هم عقد می_

گی و تخم حرومی بزنه. انتخاب با خودته یا بتهانگ بی

، یا من طبق قانون ریحان ی منآی خونهبا ریحان می

تونم ازت شکایت کنم به جرم برم. حتی میرو می

نامه جعلی دونی جور کردن یه صیغهفرار. خودت که می

به تاریخ چند سال پیش فقط یه مقدار جیب رو خالی 

 کنه عزیزدلم.می

ی پشتش هایش را شنید و حرفی که تیرهصدای قدم

 را لرزاند.
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دار بودی. اما کاش خانواده ونمهت زیر زبهنوز مزه_

خاطر تونیم دوباره به همدیگه برگردیم اونم تنها بهمی

 دخترم.

حقارت...کثافت..لجن...همه را در وجود خودش حس 

کرد. کامران که رفت به روی زمین سقوط کرد. می

اش را نامرد دخترش...آبرویش...اعتبارش همه هستی

 نشانه رفته بود.

 

رد اما باید تنها کاری را که کمیسرش به شدت درد 

رساند. هنوز از توانست انجام دهد به سرانجام میمی

روی مبل بلند نشده بود که سرش گیج رفت. جلوی 

چشمانش، سیاه و تار شد. دیگر عادت کرده بود به 

ربودند. هایی که امانش را میها و گیج رفتنیدوبینی
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جان برداشت یمه ی مبل با حالتی نمانتو را از روی دسته

 سمن را گرفت. ی ماهزمان شمارهو به تن کرد. هم

 ای؟! سالم خوبی عزیزدلم! آماده_

حال سولماز سمن از شنیدن صدای ضعیف و بیماه

 جانش به ستوه آمد. 

خواد بیای خوبی؟ جون تو صدات نیست دختر، تو نمی_

 رم.دورت بگردم من خودم می

 

بود که دستی گرم به ی اولی را هنوز نبسته دکمه

گرمای کل هستی، دستی سرشار از مهر و محبت روی 

دستش نشست و زحمت بستن آن را به همراه 

 ای بر چشم چپش کشید. بوسه

سمن. خودم باید باشم تا خیالم راحت نه خوبم ننه_

 باشه. 
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باشه مادر هر جور راحتی فقط اگه دیدی اذیتی نیا _

 آقات.  جون

 

میان تنی اسیر شد که هماوردش،  تلفن را قطع کرد و

جوشش اشک میان چشمانش گشت. چرا سهمش از 

 هایش اندک بود. این آغوش و مهربانی

ی او را آرام گرفت و کمی به عقب هل داد. دومان شانه

نم اشک نشانده در چشمانش، سرب داغی بود که به 

 ریخت. نگاهش می

شه تو خودت رو باختی؟ کی بود همی جونم بازدردت به_

کرد. کی گوش من، توکل و اعتماد به خدا رو زمزمه می

خواد و هر کارش اش بد نمیگفت خدا برای بندهبود می

 حکمتی داره. 
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کرد و دلش گسستن از او را تا ابد لبش غلغل می

ها را گفته بود اما خواست. گفته بود. تمام این حرفنمی

است تالشش برای زنده ماندن عبث دانست حاال می

وقتی تومورش در حال پیشرفت بود. برای استوار 

ماندن مردش، باید امید را در دل هر دویشان 

کاشت. اما بذرش فاسد بود و جان رشد را نداشت. می

 لبخند زد. 

گم. تنت یه مسکنه دومان، صدات آرامشه. هنوزم می_

 ! کنم سهم کی بشه این تن بدون من؟فکر می

انگار محکوم به اعدامی بود دل و جانش را خالی کرد. 

که روی چهارپایه لرزان ایستاده باشد و کسی زیر 

گاه... پایش بزند و جهان نیست و خالی شود. هیچ

آورد که گونه صریح و واضح به زبان نمیگاه اینهیچ

 کم آورده است. 
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 سولماز؟! _

 

ر خود صدای کم حجم و ناباورش باعث شد سولماز ب

 مالی کند. گندش را ماست لعنت بفرستت و بخواهد

کم لوس شدن که دیگه حقمه دومان جان! ای بابا! یه_

 برای تو ناز نکنم برا کی بکنم تو هم بخر دیگه. 

 

تن دردمندش را به کول کشید و جلوتر از دومان راه 

 رفت. در اصل از زیر نگاه او فرار کرد.

 

 پنج_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

 ان زد. ین پوشیدن کفش چشمکی به دومح
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 آی؟! تنها بشینم پشت فرمون؟!نمی_

 

 اخمی تحویلش داد و پشت سرش روانه شد. 

بوقی از  سمن را که رساند با تکدومان، سولماز و ماه

که انگشت ها خداحافظی کرد و رفت. قبل از اینآن

اش را به زبان سمن روی زنگ در بنشیند نگرانیماه

 آورد. 

 اگه... اگه قانع نشد چی؟! _

 

چادرش را با دست دیگرش گرفت و زنگ را فشرد. در 

 جواب دلواپسی افتاده به جان دخترش لبخند زد. 

شه. هر طور که خیر و هر چی خدا بخواد همون می_

 صالحه دخترم. 
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ای بعد الشن میان چهارچوب در قرار گرفت. دقیقه

 ها. نگاهش پر از سوال بود و تمنا برای رفع آن

ولماز برای چه چیزی از او خواسته دانست سهنوز نمی

بود این وقت روز به خانه بیاید. با تعارفش، دو زن به 

 شان وارد شدند.خانه

فروغ هر دو مهمانش را دوست داشت و احترام 

ت اما ته دلش اندکی دلخور بود. دلخور بود از گذاشمی

ها که با علم به همه چیز، چیزی در مورد او نگفته آن

را با لبخندی صیقل داد و به پیشواز بودند. صورتش 

 ها رفت. آن

 خیلی خوش اومدین! از اینورا! _

ها را برای هر دو را به آغوش کشید. به رسم ادب آن

 نشستن تعارف زد. 

 راهی؟ رم؟ الحمدهلل روبهخوبی دخت_
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پرسی او که نگرانی کالم او تبسم زد در قبال احوال

 قابل حس بود. 

 خوبم خدا رو شکر! _

کرد چنان در موضع سکوت تماشا میالشن هم

 ها را! ی آنهای ردوبدل شدهحرف

 بسالمتی کی نوبت عملته؟! _

سمن قورت داد آب دهان تلخ شده، زهر شده را به ماه

 و جای دخترکش پاسخ داد.  گلویش

 ی دیگه!یه هفته_

ی دیگر را الشن میان مغزش تکرار کرد. یک یک هفته

دانست چرا رفتار س برای درنا. نمیی پر از استرهفته

کند که قرار به فکر کردنش را کسی را آنالیز می

شد اتفاقی نداشت. کمی که نسبت به او نرم می

ی یک کهکشان بوجود ازهای به اندافتاد و باز فاصلهمی
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دار شود اویی که آمد. اما باز دوست نداشت غصهمی

ه بود نامش؟ به تنها بود و یاوری نداشت. باز آن مرد، چ

خاطر آورد اسم نحسش را، کامران گفته بود. همان 

 کسی که قبل از او...

 

دستی به صورت خود کشید و شیطان را لعنت فرستاد 

کرش! مادرش نجات داد او را به خاطر افکار بی در و پی

 امان ذهنش!از وهم بی

شاءاهلل که به خیر نگران نباشی عزیزم! توکل بخدا ان_

 گذرونیش.میو سالمت 

 ها شد.پرسیگر تعارفات و احوالسمن خاتمهماه

جا پی کاری بود که باید با من و سولماز اومدنمون این_

 زدیم. خودت و پسرم الشن حرف می
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ش بند سولماز بود که مستقیم نگاهش الشن چشمان

 کرد. می

 اگه اجازه بدی مامان من حرف بزنم. _

ه نباید به جان نگرانی و استرس سم مهلکی بود ک

ریخت. اما سولمازش نگران بود و دخترش می

 دلواپس! گوی و میدان را به او سپرد.

دونم اجازه ندارم تو کاری که به من مربوط نیست می_

ما وظیفه خودم دونستم توضیح بدم دخالت کنم. ا

 چیزی رو که شاید کمی از نظرتون برگردین. 

 

ثی قرار است اش افتاد که بساط چه بحفروغ دوزاری

کرد در مورد چیزی پهن شود و مداخله کرد. رغبت نمی

گو بنشینند که نظرشان را قبال اعالم کرده وبه گفت
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برای  بودند. زن گستاخ کارش به جایی رسیده بود که

 فرستاد. گلش واسطه میبه دست آوردن پسر دسته

سولماز جان قدمت رو تخم چشمای منه عزیزم، اما _

دونی ما نظرمون چیه بهتره در موردش یخودت وقتی م

فرسته حرف نزنیم. کارش به جایی رسیده فرستاده می

 که پیغومش رو بده. 

 

های الشن به جوش درآمد با شنیدن حرف خون در رگ

 چسبید اال التماس! مادرش! هر انگی به درنا می

زنی که خودت مامان؟! شما در مورد کسی حرف می_

این جلسه خبر نداره. درست دونی روحش از هم می

جوره  خبط و خطا داشته اما درست نیست همه

 قضاوتش کنیم. 
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واجور میان ذهن و جانش، های جور در میان نگرانی

این حرف الشن، همان گلستان نازل شده بر آتش 

 نمرود بود.

گه، درنا هر کی و هرچی فروغ خانم!  الشن درست می_

هر چیزی براش ارزش که باشه غرورش خیلی باالتر از 

داره. به جون مامان اصال از اومدنمون خبر نداره حتی 

 جا بیام. اون دختر... ذاشت اینفهمید نمیاگه می

پوزخند فروغ زهر شد به جانش ریخت اما نیامده بود 

 یاورد.که ببازد یا کم ب

تو زندگی یه روز خوش ندیده. تا بوده و بوده سختی _

 آبرو. نه بیسره بوده و غم! نه سبک

 

فروغ دوست داشت با صدای بلند بخندد. به گمان 

ها تومور میان سر دخترک او را دیوانه کرده بود. حرف
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آبرو؟! به زبانش آمد که سر نبود و بیزد، سبکمی

ت را فهمیدیم. الشن که به بگوید نمردیم و معنای نجاب

زبان آمد به دیوانگی او نیز شک کرد. اگر آدم خرافاتی 

کرد پسرش را چیزخور کرده بینی بود گمان میدهن و

 باشند. 

 آبروئه. مشکل... سر و بیکسی نگفته االن درنا سبک_

سولماز دستش را باال برد و اجازه خواست برای تکمیل 

 کردن حرفش. 

مردن اما به ها براش میداشت. خیلی خیلی خاطرخواه_

انواده ترسید بفهمه خنداخت. میمرد جماعت نگاه نمی

ی کامران پیدا شد. که سر و کلهنداره ولش کنه. تا این

مردک پست فطرت خودش رو کشت تا درنا باهاش 

 کالم بشه.هم
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 شش_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

فه کرده آدم تو دانشگاه نذاشته بود یا دوستامون رو کال

بود که از درنا بخوان اجازه بده تا کامران حرفش رو 

 ه. بزنه بعد تصمیم بگیر

 

سولماز هنوز امید داشت برای جال دادن دلی که 

 تپد. دانست هنوز گاه گداری برای درنا میمی

قدر چندین قدر عاشق و شیدا برخورد کرد، اوناون_

اضیش کرد ماه دنبال درنا واسطه فرستاد تا باالخره  ر

کرد اون تا باهاش حرف بزنه. هیچ کسی فکر نمی

خوام کار آب دربیاد. نمیکامران مجنون یه نامرد از 

درنا رو توجیه کنم نه، اما از یه دختری که تو عمرش 

ره. طور که باید ندیده باشه چه توقعی میمحبت رو اون
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ای هم که بود دل نه تنها درنا، بلکه هر دختر دیگه

 داد. اون اعتماد کرد.جون می داد،می

 

به الشن نگاه کرد که چشمانش روی فرش مانده بود و 

تفاوت نبود، رفت. پس بیرگ گردنی که به قرمزی می

 کرد.هنوز دوستش داشت و غیرتش برایش باد می

اون خیلی از این روزگار زخم خورده با نامردیم خورده. _

ا فهمید یه اعتماد کرد به دوست داشتن یه نامرد که ت

دختر پرورشگاهیه ولش کرد. به جرم کاری که درنا 

خواسته رنا دلش میتوش نقشی نداشت. مگه د

خانواده نداشته باشه؟! کدوم آدمی بدش از خانواده 

 آد.می

 

 فروغ در سکوت نگاهش میخ دیوار شده بود. 
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وقتی فهمید بارداره که چهارماهش بود. تاوان یه بار _

ای که قلب ه کامران شد بچهخریتش و اعتمادش ب

داشت، جون داشت. نه دل کشتنش رو داشت نه دل 

قدر غرورش رو دوست داشت ش رو. اوننگه داشتن

مثل این دختر خیابونی بند اون مرتیکه نشد، آویزونش 

نشد. بچه رو نگه داشت تا خودش برای خودش 

 هاش. خانواده بسازه. بشه جبران تموم نداشته

ه با هر حرفی از سولماز در هم الشن دلش هر لحظ

بار شکست. چه از سر نگذرانده بود. چهارماه؟ یکمی

 کرد؟!  تاوان اعتماد را به چه تعبیر می

بهترین مدرک رو داشت، بهترین موقعیت شغلی اما _

خیال شد و سختی به خودش داد تا آب دیده اونا رو بی

بود  بشه، تا بزرگ بشه، تا آدم بشه. نگاه زیاد دنبالش

ها یه اخم و و هست اما جواب تموم اون نگاه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

اه کرده تاوانشم داده. اعتناییه آقا الشن. درنا اشتببی

ی هر آدمی رو زیر و رو کنی یه آشغال از توش گذشته

آد بیرون هیچ کدوم خالص و ناب نیستن. مهمه می

حال یه آدمه که باید طبق اون نظر داد. مهم نجابت و 

ها رو گفتم کمترین کاری بود . گفتنیپاکی االن درنائه

 تونستم برای درنای رنج کشیده بکنم.که می

 

قدر حرف زده بود که کویر را در گلویش حس نآ

کرد. کمی جلوتر آمد تا پارچ را بردارد که الشن می

 دستی کرد و لیوان پر شده را به دستش سپرد. پیش

اگه با تموم این قضایا هم بشه کنار اومد با اون بچه _

 شه. نمی

 

 سمن روبه فروغ چرخید و پاسخ او را داد. ماه
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شن و باز ازدواج دارن و جدا می این همه آدم بچه_

 شه؟ اونم عین.. کنن مگه چی میمی

نگاه دزدید و سعی کرد حرف دلش را بدون نگاه کردن 

 گرفت. به کسی بزند وگرنه حناق می

 ی معمولی نیست. اما اون یه بچه_

 

خورد هرچند انتظار چنین حرفی را سمن تکان نمیماه

ی ریحان را سداشت اما باز باورش سخت بود که ک

 ی معمولی نخواند. یک بچه

گیره. اونم فروغ خانم این چه حرفیه، خدا قهرش می_

اش که تصمیم نگرفته دو نفر برای خودش و آینده

فکری کردن چرا باید گناهش پای اون نوشته دیگه بی

 بشه؟!
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سولماز سردردش با دیدن رفتار و حرکات فروغ 

 ایستاد.  ی مبل را گرفت وشد دستهتشدید می

 مامان نریم؟! _

اش افتاده بود روی سمن چادرش را که روی شانهماه

 سر انداخت و ایستاد. 

آره بهتره زحمت رو کم کنیم. خیلی زحمت دادیم و _

 سرتون رو به درد آوردیم. 

 

کمی قبل از خروج از خانه، مادامی که سمن با فروغ در 

 حال خداحافظی بود به الشن اشاره زد. 

هایش را در جیب شلوارش گذاشت و کنار ستدالشن 

 او رفت. 

 جان؟! _
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تر را نگاه کرد و باز مستقیم به الشن سولماز کمی عقب

 نگاه دوخت. 

اگه دوسش داری دست بجنبون. اون نامرد سه روز _

بهش مهلت داده که تصمیم بگیره یا به اون برگرده یا 

ش، نبره. با جون درنا تهدیدش کرده، جوریحان رو می

 دخترش ریحانِ. 

درنا برای شناسنامه دخترش، برای حرف مردم شاید 

 به برگشتن فکر کنه. 

پشت کرد که برود اما دلش نیامد آن حرف چسبیده به 

 اش را بیرون ندهد. حنجره

خواست اگه قرار به رفتنم باشه عقد شما خیلی دلم می_

ه بدوتا رو ببینم. ببینم که درنا به یه مرد تکیه کرده، 

 مونه. کسی که دوسش داره و تنها و غریب نمی
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 دستگیره در را کشید و بیرون رفت.

 

ی بدی داشت. همین که به کامران فکر از صبح دلشوره

گرفت. از خباثت و پلیدی او کرد حالت تهوع میمی

گرفت چه آمد. اگر ریحانش را میهمه چیز برمی

 کرد؟ می

جام دادن هیچ کاری آرام و قرار نداشت. تمرکز برای ان

را نداشت. اصال از وقتی پای منحوس او به کارگایش 

زد. تا اش روی قلق نبود و لنگ میندگیباز شده بود ز

افتاد تصور جدایی او را به مرز نگاهش به ریحان می

 برد. مردن می

رفت. نزدیک ظهر بود که دستش به هیچ کاری نمی

پنجره  صدای ماشینی پاهایش را به سرعت به پشت

 کشاند. خود نامردش، بود.
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 شش_و_پنجاه_و_صد_پارت_یادامه#

 

 

 تمام جانش!  لرزش گرفته بود

یکی دو سیلی به صورت خود زد تا همان درنای قوی 

داد. انگیزه ترسید، وا نمیلرزید، نمیشود که نمی

 داشت برای جنگیدن. 

 نفسی کشدار کشید و از دفتر بیرون زد. 

اش، دفترش را نجس ای نحسهدوست نداشت قدم

 کند. 
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 ها با همان غرور پایین رفت و منتظر ماند اواز پله

جلوتر بیاید. چه معنا داشت به استقبال مردی برود که 

 خار تمام دنیایش بود.

کامران با دیدن درنا گل از گلش شکفت. دوست 

داشت التماسش را ببیند. یقین داشت جواب درنا یک 

بود سرو سامان م باید میبله است. از خدایش ه

بگیرد. با نخوت و غرورش جلوتر رفت و درست در چند 

 نا ایستاد. قدمی در

 فکراتو کردی؟ _

 

 درنا نگاهی به اطراف انداخت و نیشخندی زد. 

 فکر؟ چه فکری؟ _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

روز دنیایش با جهنم فرقی گفت سه شبانهدروغ می

نداشت از بس فکر روی فکر تلنبار کرده بود و ترس 

 س انداخته بود.پ

درنا پا روی دم من نذار. یا با زبون خوش دخترم رو _

 دی یا... می

کنی؟ گیرم دخترت باشه تا االن کدوم یا چه غلطی می_

گوری بودی؟ چت شده یهویی هوا برت داشته دختر 

 داری؟! روزیت دست من نیست آقا بسالمت. 

 ای حرصی تکان داد. کامران سرش را همراه با خنده

ش رو خوای یه چشمهبکنم. می تونملط زیاد میغ_

جا آبروت برات رو کنم. برای من کاری نداره بخوام این

ی آدم حرفی رو که گفتم گوش رو ببرم درنا. مثل بچه

 کن.
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ی پرتگاهی تصور کرد که در حال ای خود را لبهلحظه

افتادن است. باز فکر کرد در دو حالت با کامران یا 

 ر باتالق. ت یا فرو رفتن دسقوط به دره اس

خیلی جدی و محکم مقابلش ایستاد تا حساب کار را 

اش ادب و هتاک بدهد. انگشت اشارهدست این مرد بی

 را رو به او گرفت و تکان داد.

بازه زندگی رو من نیستم. من آب از ببین کسی که می_

مالم. اگه قرار سرم گذشته، پیه همه چیز رو به تنم می

چیزی برای از دست دادن ریحانم باشه من به گرفتن 

جا رسوندمش. خواری و ندارم. با خون و دل به این

کسم. تن دادم خفت کشیدم که بشه مونسم، بشه همه

آبرویی و نگهش داشتم اما اگه قرار باشه بخوام به بی

بین ریحان و زندگیم قمار کنم من همه چیزم رو 

 به توی نامرد و ذارم وسط اما یه تار موی ریحان رومی
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دم. تو برای از دست دادن خیلی چیزا وجود نمیبی

 ت، زنت، شغلت، اعتبارت، آبروت.داری. خانواده

بته بودم. انگاری یادت رفته من بی اصل و نسب و بی

 بترس از کسی که هیچی برای از دست دادن نداره.

 

ی پا چرخید. دستش را پایین انداخت و روی پاشنه

مندی را داشت که دیو دو سر حس آدم پیروز

 رویش را شکست داده است. روبه

 باز برگشت و تهدید آخرش را کرد. 

حاال تو پا روی دم من نذار. من خودم رو برای شالق، _

زندان هرچیزی که تو ذهن توئه آماده کردم اما فکر 

ی؟ بخوای دور و بر من پیدا بشی آبروی خودتم کرد

نیته. فکر کنم خیلی اولین قدمم برخورد با زن ناز

 دوسش داری مگه نه؟
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 ی این میدان شود. خواست بازندهکامران نمی

درسته تموم این چیزا رو نداری اما کارت و اعتبارت _

رو که داری. بچرخ تا بچرخیم درنا. از چیزی که حق 

 ی گوشت کن.گذرم اینو آویزهمنه نمی

 

وقت چوب حراج بر ها خدای بلوف بودند، هیچزن

زد. او را با خیاالتش تنها گذاشت و روی خود نمیآب

رفت. همین که از محوطه خارج شد تمام اندام درنا به 

رعشه افتاد. یک دارایی در کل دنیا داشت اگر او را 

 گرفت دنیایش با سیاهی فرقی نداشت.می

 

 هفت_و_پنجاه_و_صد_پارت#
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 جان و تن ویالن! جسم بی

 مغز پر از آشوب و دل شیدا!

 

ای عظیم در کالبدش برپا بود و دستش جز دعا به لولهو

جایی بند نبود. لحظاتی سخت را باید با هم تجربه 

کردند. ریحان را با هزار سفارش به خانم کریمی می

سپرده بود و حاال با خیالی نه چندان راحت با سولماز 

تکشان حاضر بودند هر کاری کنند ده بود. تکهمراه ش

فرسا زود به اتمام برسد. همین که تا این لحظات جان

داد. از آژانس که پیاده سولماز امید نداشت، عذابش می

شد گوشی را در جیب مانتو گذاشت و به سرعت وارد 

داشت که قدر پر شتاب قدم برمیبیمارستان شد. آن

 خورد.گاهی پاهایش در هم پیچ می
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ی بیمارستان باال با همان فکر پریشان، از چند پله

ای استپ زد، نفس کم آورد. کمی که . لحظهرفت

نگاهش را چرخاند تا نفسش کمی آرام شود کسی را 

دید که باعث شد سمت او برود. کمی نیم رخ دومان 

ی راه پشیمان شد و نخواست قابل مشاهده بود. میانه

دانست در این خوب میخلوتش را بهم بریزد اما 

 دقایق، تنها قوت قلب سولماز اوست.

خلوت و دنجی را برگزیده بود و مشخص بود چه جای 

کند که برای حجمی از درد را روی سینه تحمل می

 رهایی بخشی از آن به این گوشه پناه آورده بود.

 دومان؟!_

صدا را دریافت کرده بود اما برنگشت. چندین قدم 

کرد و کنارش روی نیمکت سبز رنگ  مانده را نیز پر

. غم یک مرد و بیمارستان نشست. نگاهش نکرد
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جا مانده بود دیدنی باریدن دردش که اثراتش حتما به

 نبود.

که دستم به هیچ جا بند نیست جز یه درنا بریدم! این_

 ده.دعا خیلی زجرم می

هایش رادر هم قفل کرد. او نیز بریده بود، درنا دست

 بودند.همه بریده 

دونم دومان. اما االن وقت بریدن نیست االن باید می_

اش بری باال کنار سولماز باشی. درسته از خانواده

 ای!کسایی هستن ولی تو براش یه چیز دیگه

ی چشم دید که سرش را رو به آسمان گرفت از گوشه

 اش را رها کرد.و صدای زخمی

عذابم  ست دارههمین که اونم برای من یه چیز دیگه_

 ده. اگه دیگه لبخندش رو نبینم درنا چه کنم؟می
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را پایین گرفت و رو به درنا چرخاند. با هر جمله سرش 

 خورد.اش سُر میای نرم و سبک به روی گونهقطره

درنا من مرد موندن پشت اون در نیستم که بعد _

بخوام با جای خالی کسی روبه رو بشم که همه کس 

 منه...

ی دیگر باعث سست شدن پیچ چشمان درنا قطرهیک 

 نیز شد.

تونم براش بکنم و اون باید میاینی که هیچ کاری ن_

 کشم.درد بکشه از مرد بودنم خجالت می

ای از کنار بینی و لبش فرو افتاد و شوری آن در قطره

شد دنیا دهانش مزه شد. اگر سولمازش طوری می

 شد.دیگر دنیای قبل نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

س کرد که از درنای این روزها بعید بود چیزی را ح

را به نگاه  آستین لباسش که کشیده شد چشمانش

 نرمک باریده بود.ی او داد. نرمزدهباران

تو هر کاری که تونستی براش کردی، کوتاهی نکردی _

که خودت رو سرزنش کنی. همیشه که حرف دکترا به 

هم  شینه. اونا بگن زیاد امیدوار نباشین ماکرسی نمی

باید خودمون رو ببازیم؟ دومان اون االن به تو نیاز 

بری امید بهش بدی منتظرشی تا داره، االن که 

 برگرده.

 

لبش را از درون دهان گاز گرفت که بیشتر رسوا نشود 

ی غم میان دلش قابل و مردانه رفتار کند اما اندازه

ی او بیشتر دلش مردن برآورد نبود. درنا با دیدن چهره

 واست.خمی
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 آم.تو برو منم االن می_

 

ی او، بلند اصراری نه بر ماندن خودش کرد نه همراه

شد و او را با دنیای دردهایش تنها گذاشت. با همان 

ی باال رفت. سرعت بدو ورود به بیمارستان به طبقه

پشت در ایستاد و یکنفس عمیق کشید و پر قدرت دو 

ه شد غم هایش کشید. وارد اتاق کدستش را زیر پلک

بارید و با تمام ی همه میتنها چیزی بود که از چهره

 رای محو کردن آن، اما هویدا بود.تالششان ب

 سالم... سالم! ببخشید دیر اومدم. _

سولماز با همان حال نزار نگاهش کرد. یقین داشت 

کند؟ تکشان دل میدرنا گریه کرده است. چگونه از تک

خون کرده است ی عزیزانش را دانست دل همهمی
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ی عذاب سعی کرد جانی بدهد به صدایش و کمتر مایه

 شود.

آوردی. دلم براش شد اون فسقلی رو هم میش میکا_

 تنگ شده.

آوردی تا برای آخرین و دیگر به زبان نیاورد کاش می

 بار نگاهش کنم.

سمن به همراه ایوب به درنا خوش آمد گفتند. در ماه

های سرخ رک بود آن رگهاین اتاق تنها چیزی که مشت

از شد. سپیده های همه دیده میرنگی بود که در چشم

 کنار پنجره فاصله گرفت.

تو چرا اون بچه رو به امون خدا گذاشتی و اومدی _

 عزیزم.

 جواب سپیده شد یک لبخند خیلی تلخ!

 م.تابی نکنه بچهگه. بیراست می_
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کنار ست دیگه. اما بودن نهایتش یه ساعت گریه_

 سولماز برام خیلی مهم بود.

رای فرار ای بقرار مشخص بود به دنبال بهانهایوب بی

 است.

 خوان بیان ببرنش اتاق عمل.برم ببینم دیگه کی می_

چه که بشود نامش اضطراب، استرس، دلواپسی هر آن

 را گذاشت تنها حس سیال در اتاق بود.

تی حتی با آن رنگ و روی پریده در میان لباس صور

 آمد.بیمارستان هم زیبا به چشم می

 

 هشت_و_پنجاه_و_صد_پارت#
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باز شد. دومان بود که همان جا ایستاده بود  در به آرامی

خورد. سولماز با دیدنش گل از گلش و تکان نمی

 شکفت. 

چیه چشمت جایی رو گرفته که از حوریت دل کندی _

 بیا تو! 

 

به حرف سولماز خندید. دوست داشت که کسی در این 

اتاق حضور نداشت تا او را میان بازوانش سخت 

به همراه آن نازهای زیبا در  فشرد و صدای فریاد اومی

 شنید. کالمش را می

 مهمون داری خانم! _

سولماز کمی گردن چرخاند اما کسی را ندید. ایرویی 

 باال انداخت. 

 کی؟ قدمش سر چشم. _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ای بعد قد و باالی مهرانه پدیدار شد و تعجب در لحظه

جا کرد مادرشوهرش را ایننگاه همه نشست. باور نمی

 ببیند.

جانی که تمام تنش را در بر حالی و بیان بیبا هم

گرفته بود سعی کرد بنشیند. دستی به موهایش کشید 

 و لبخندی زد. 

 جان خوش اومدین! زحمت افتادین. سالم مهرانه_

جرأت مادر گفتن، مامان گفتن را به او نداشت، از همان 

 ها که نکشیده بود.روز اول برایش خط و نشان

نگ و روی عروسش، نگاهی به مهرانه با دیدن ر 

دومان انداخت، اشک در چشمانش زایش کرد. 

شد از دیدن دید بند دلش پاره میپسرش را که می

 آشفتگی و شوریدگی نگاهش! 
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های حاضر در اتاق را خید و تمام آدمچشمانش باز چر

ها. از دختری از نظر گذراند. شرم حضور داشت از آن

رانده بود. دست خودش اش او را که به جرم مهربانی

نبود از این شغل به حد مرگ وحشت داشت. حس 

کرد که با غسال جماعت رابطه داشته باشد یعنی به می

 پیشواز مرگ رفته است.

 سالم! _

سمن و ایوب حرف را به زور ادا کرد. ماه همین چند

علیرغم درد چنگک کشیده به قلبشان با روی گشاده از 

دوست داشت به مهرانه بد و او استقبال کردند. درنا 

ی بیراه بگوید بابت راندن سولماز. بابت نرفتن به خانه

پسرش در این مدت او را شماتت کند. ترحم او را 

ت. مگر رفیق روزهای بد و دانسنسبت به سولماز بد می

خوبش جز این بود که کاری از خلق خدا را انجام 
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ین کار داد باز عقلش طغیان کرد که چرا خودت به امی

 دهی؟ تن نمی

 حالت خوبه؟_

های تهوع، دوبینی، استفراغخوب؟ اگر سردرد، حالت

گرفت آری خوب بود. گاهش را ندیده میگاه و بی

 ار دومان بودن. چیزی فراتر از خوب در کن

اش کم بود و حاال اطمینان افسوس که عمر خوشبختی

 نداشت این زن، خوشحال است یا مغموم. 

 بد نیستم. خدا رو شکر _

کرد فضای اتاق سنگین است. معذب شده بود حس می

گشایش شد از حضور کسی که با او غریبه بود. راه

پرستاری که نوید رفتنش را داد. اضطراب و ترس 

دانست این تر به تنش یورش آوردند. نمیتابپرش

رفتن برگشتی هم دارد یا نه. یک دل سیر باید همه را 
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اش ردی که با فهمیدن بیماریکرد مخصوصا منگاه می

نه تنها کنار نکشید بلکه پا به پایش درد کشید، غصه 

 خورد، مرهم شد و عشق بخشید. 

رو جوری دورش درسته اتاق خصوصیه، چه خبره این_

گرفتین. خوشگل خانوممون رو یه چند ساعت ما قرض 

 گردونیم. گیریم بعد به امید خدا سالم برش میمی

 

 ! چه امید زیبایی

کرد بغض فرو دهد و حرفش نلرزد سمن تالش میماه

اما بیهوده بود این سعی وقتی که غمش از چشمانش 

ی تراوش کرد. ایوب نم اشک نشسته را از گوشه

 شت زدود. پلکش با انگ

الزمه اینم به اطالعتون برسونم که خود زمان عمل _

کشه. االنم که بیمار حداقل بین سه الی چهار طول می
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بریم یه یکی دو ساعتی باید چک بشه، از یرو م

شه و ورم بعد از عمل به اتاق  ریکاوری منتقل میاون

یو که بیست و چهارساعت تحت نظر سیبعدم آی

تم که نگران نشین و استرس طول باشه. اینا رو گف

 کشیدن عمل رو نداشته باشین.

ویلچری که پرستار آورده بود را دومان با دست لرزان 

شید. خوب نگاهش کرد. تمام زوایای صورتش پیش ک

قدر نگاه کرد تا در ذهنش حک شود با دیدن را آن

های دلبرش، دلش لرزید. خنده ای بر روی گونهقطره

 آمد اما به زور به آن پناهنده شد. یامروز به کارش نم

جونم نترسی! دیگه به امید خدا از دست سردرد و _

م تو بیمارستان، جاشی. من همینحال بدت رها می

پشت در اون اتاق عمل، پشت در اون ریکاوری، پشت 
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یو که بعد خودم تختت رو به اتاق بیارم. سیدر اون آی

  جا!خودم بغلت کنم آروم بذارمت همین

نه با بودن مادرش کار داشت نه با بودن پدر و مادر 

خواست زیر تیغ بفرستتد. سولماز! عزیزدلش را می

ف پرستار دلخوش باشد یا به حرف دانست به حرنمی

 دکتر زار بزند.

که سولماز روی ویلچر بنشیند؛ مهرانه جلو قبل از این

آمد و برای اولین بار دست سولماز را گرفت. از این 

ورد یخ زد، لرزید. مادرشوهرش دیگر هراس برخ

 نداشت؟! 

 دخترم منو ببخش! _

بود  نفسش بند آمد از این حرف! با زبانی که الکن شده

 و به زور آن را چرخاند، لب زد. 

 چ... چرا؟ _
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کشید، از روی همه شرمگین از حرف زدن خجالت می

 بود مخصوصا پسر و عروسش! 

دونم باید خیلی دونم در حقتون بدی کردم. میمی_

دونم طرز فکرم شدم، میزودتر از اینا پیشقدم می

ست ولی دست خودم نبود. ببخش منو عزیزم. احمقانه

ومان من کنار تو خوشبخته و من اینو ندیدم. دعا د

 کنم همیشه باشی و بتونم از این به بعد جبران کنم.می

 

 نه_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

با شنیدن این حرف، درنا آتش گرفت. یک پوزخند 

ی او پرصداتر صدادار حقش بود و به ریش نداشته

بخندد. حاال که سولماز قدمی با مرگ و زندگی فاصله 

 داد. ها چه معنی میداشت این حرفن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گم ناراحت ین مهرانه خانم! من نمیاین حرف رو نزن_

های مردم، به نشدم اما عادت کردم به قضاوت

برخورداشون، طرز تفکرشون. تقصیر شما هم نیست 

این کار متأسفانه بد جا افتاده. همون طور که خاطر 

ری دومان برای من عزیزه خاطر شما هم عزیزه که پس

 جوری تربیت کردین. این

 ای به روی در زد. ر تقهی هشداپرستار به نشانه

 خانما! آقایون تیم پزشکی منتظرن. لطفا سریعتر!_

مهرانه از این سخاوت سولماز بیشتر در خود فرو رفت 

 و گریست. 

دومان صورتش را در چند سانتی صورت سولماز برد. 

 چشمکی با لبخندی نثارش کرد. 

 ی که جون منی؟! دونمی_
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داد. تکان نمی سولماز مردمک چشمانش را از روی او

 ی تفهیم تکان داد. سرش را به نشانه

 دستت رو بنداز دور گردنم تا آروم بذارمت رو صندلی! _

شیاری که بین دو لبش افتاد را دومان با انگشت اشاره 

 بست. 

تره، از ایوب هیچی نگو عزیزم. کی از من به تو محرم_

 ان خجالت نکش. خ

دل داد به دل همسرش و بوی گردنش را که حس کرد 

 هایش تزریق گویی مرفین را در رگ

 کردند. کنار گوش دومان پچ زد. 

هر کی جز مامانت گفت از من بیشتر دوست داره _

 بدون دروغ گفته، هستی منم تویی! 
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کرد، زنش این آغوش خواستنی را ترک نمیشد چه می

 ش!بود و محرم جان

ها و تومورهایی که بالی لعنت بر تمام سرطان 

 شوند. ها میخوشبختی آدم

آرام او را روی صندلی قرار داد و بعد از مرتب کردن 

هایش، پشت صندلی رفت. قبل از خروج، لباس

ر سولمازاز دومان خواست پیش درنا بایستد. درنا کنا

صندلی زانو زد و دست سولماز را گرفت، نوک 

 بوسید.  انگشتش را

 سر قولت هستی؟ _

 زد. مستأصل شد از کدام قول سولماز حرف می

 کدوم قول؟! _

زیر چشمی اطراف را نگاه کرد و کمی رو به درنا خم 

 شد. 
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 به این زودی یادت رفت که منو خودت باید غس... _

اشکش قبل از حرفش چکید. چه بهتر بهانه را سولماز 

شد را با چه میدستش داد وگرنه جگر پر از خونابه 

 آرام کرد. 

جون دومانت چیزی نگو! جون ریحانم چیزی نگو! من _

جز تو ریحان کسی رو ندارم. از رفتن حرف نزن. برای 

ی چقدر برام عزیزی نذر کردم که صحیح و که بدوناین

سالم از اتاق عمل بیای بیرون حتما یکی رو غسل بدم 

 حتی اگه مث خودت افتخاری بخوام حضور داشته

 باشم. 

لبخند رنگین سولماز را که دید بیشتر فرو ریخت. کاش 

 شد طرح لبخندهایش را برای همیشه داشت.می
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ستگاهی بود پشت در اتاق عمل که رسیدند آخرین ای

کردند که با سولماز همراه بودند. حاال باید حمد و ثنا می

 شان! و استغاثه برای حال خوب عزیزکرده

کرد، دلش را نداشت. مگر یدومان ویلچر را رها نم

 شد جان را از تن جدا کرد؟ می

هایش را ویلچر را دور زد و کنار پای او زانو زد. دست

 دون هیچ کالمی! در دست گرفت و نوازش کرد. ب

 ها! شان ناطق بود، چشمانش معبر حرفنگاه

ایستاده چشمان او را عمیق بوسید و شوری اشک نیمه

 او را حس کرد. 

جا بی تو خاطر من مقاومت کنی؟! من اینه بهقول بد_

 پوچم. 
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پرستار که ویلچر را به میان اتاق عمل برد دومان ماند 

 جواب!و یک سوال بی

هایشان عمل را قرق کرده بودند و دل پشت در اتاق

 انباشته از ترس بود و وحشت!

نکندهایی که در ذهنشان جاری بود و جرأت به زبان 

 .آوردنش را نداشتند

شد آمده بود، یک چشمش سپیده نیز یک ساعتی می

 چرخید.اشک بود و زبانش به حمد و ثنا می

 

  درنا دیگر ابعاد این قسمت از سالن را از بر بود.

کاش توانایی حذف لغت انتظار و مشتقات آن را داشت. 

آهنگی را ابداع کرده بودند. چشمانش چه کلمه ناخوش

آمد و پایین نمیروی سمن نشست. قرآن از دستش 

چرخاند. ای رنگ را نیز میزمان تسبیح فیروزههم
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ی زیاد چشمانش را بسته بود سپیده که از فرط گریه

 رسید. ایش به گوش میهاما زیرلب نوای زمزمه

کرد روی دو پا از شرحه میدومان جگرش را شرحه

ی اول تکیه به دیوار اتاق عمل نشسته بود همان لحظه

خواست فرای دیوارها خورد. گویی یا میو تکان نمی

 قوت قلب بدهد یا قوت قلب بگیرد.

اش به سختی سپری لحظات جانکاهی که هر یک ثانیه

 شد.می

ی به ساعت روی دستش انداخت و زنگ ای نگاهلحظه

 زدن به خانم کریمی را فعال به بعد موکول کرد.

 کنار دومان رفت و کنار دیوار مجاورش نشست.

انوهات داغون شد پاشو برو روی صندلی دومان ز_

 بشین. حاال حاالها باید منتظر بمونیم.
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اش باال کشید عالوه بر جگر درنا، سرش را که از سینه

های ا نیز آتش زد. حرفی برای تسلی رگهچشمانش ر

 کرد.های او پیدا نمیقرمز میان چشم

 دومان؟!_

 دستی به زیر چشمانش کشید و لبش را گزید.

 تونم تصور کنم یه لحظه نبودنش رو! ... نمینمی_

شان واضح بود اما هر کدام باید دیگری را حال همگی

 دادند.دلداری می

بمبی که خنثی کردنش گناه اون یه بمبه. تنها _

ست. باید منفجر شه این بمب انرژی تا به همه از کبیره

هاش بخوره. قرار نیست تصور کنی نبودنش رو، ترکش

کنه. خدا دلش برای خاطر تو و ما تحمل می سولماز به

 کنه.کس ول نمیسوزه. سولماز منو غریب و بیما می
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 شصت_و_صد_پارت#

 

موهایش کشید. صدای بمش دومان دستی محکم میان 

 لرزاند. دل می

 ای خدا... ای خدا...خدا.... _

 

هایش بگذارد و عزمش را جزم کرد تا پا روی دو دلی

بیمارستان برود. لباسی ساده اما شیک امروز او نیز به 

 به تن کرد و راهی شد. 

های سولماز و دانست اثر حرفدر تمام طول مسیر نمی

ن مرد نامرد. حیف نام مرد که سمن است یا دیدن آماه

کار برد. وارد بیمارستان که شد ها بهبرای بعضی از آدم

از نبود نگهبانی استفاده کرد و با توجه به تابلوی 

بندی میان بیمارستان سمت اهنمایی طبقات و رنگر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دانست چه اتاق عمل رفت. برای دومان ناراحت بود می

دانست درنا گذارد. میلحظات سختی را پشت سر می

نیز دست کمی ندارد. کسی که تا به امروز پناه و 

یاورش بوده است حاال این چنین بین مرگ و زندگی 

گاهی واست و تکیهخزند. دلی قوی میدست و پا می

 محکم!

شد دیگر چه سودی داشت آن اگر حاال پناه او نمی

 زد.دوست داشتنی که از آن دم می

 

و به روی دومان و درنا چشمانش از همان ابتدای راهر

نشست. سرهایی که به دیوار تکیه داده شده بودند. با 

هایش روی سرامیک سالن، سرها همه به صدای کفش

کمک از روی بود که ناباور کم سمتش برگشت. درنا

 زمین بلند شد و ایستاد. 
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با همه احوالپرسی کرد. دمی با ایوب از توکل به خدا و 

زد و سمت دومان رفت. هنوز امید بهبودی سولماز گپ 

تمرکز نگاهش روی دومان بود و از زیرچشم درنا را 

 پایید. می

دومان جانی در تن نداشت که بایستد. جانش در آن 

 دیوارها بود.  سوی

چطوری مرد؟ بلند شو یه قربونی آماده کن که برای _

 سالمتی آبجیم زمین بزنیم. 

قربونی که الزمه سولماز چشاش رو وا کنه هر چند _

 کنم.باشه فدای یه تار موش می

خواست. دستی دیدن حال او و آرام کردنش یلی می

 ی دومان گذاشت و فشرد. روی شانه

کم از سولماز یاد حسابی؟ یه ایمانت کجاست مرد_

 گرفتی. پاشو خدا رو فراموش کردی؟! می
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های مردِ وا رفته بر کف زمین بدهکار نبود، هیچ گوش

 گشای مشکلش! شد و نه راهنه دوای حرفش می حرفی

الشن نگاهش را روی درنای پر غرور انداخت. در دلش 

پررویی نثارش کرد. همین چند دقیقه پیش مبهوت از 

نش آرام آرام کمر صاف کرده بود و حاال پر از تکبر دید

سینه جلو داده بود و نگاهش روی درب اتاق عمل 

 نشسته بود. 

اش فت درست در یک، دو قدمیترش رکمی نزدیک

ها، همان حروف الفبا روی زبانش خوش ایستاد. حرف

 نشسته بودند اما روی گفتن حرفی را نداشت.

زدیک عطر او را به جان کمی که ایستاد، کمی که از ن

ی دیگر هدایت کرد. تمام هایش را به گوشهخرید، قدم

تنش، مانند پسرهای جوان برای کنار درنا رفتن به 

 الطم افتاده بود. ت
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ای نگاهش به ایوب افتاد که آرام آرام با هر ذکری دانه

« یا اهلل»انداخت. گاهی صدای بلند را به سمت دیگر می

ها را سمت زن باز جهت قدم شنید.گفتنش را می

اش داد، زنی که هنوز کمی از او رنجور دوست داشتنی

از او  بود اما زمان طاقچه باال گذاشتن نبود. اگر چشم

یال و کوپال ی آن شیر بیداشت به حتم طعمهبرمی

ای این وسط اتفاق افتاده بود که کامران شد. مسئلهمی

ه این دوری افتاده زد. باید جایی بله میبرای درنا له

زد. هرچه سبک و سنگین داد و با او حرف میخاتمه می

ای به بیرون دانست درنا را با چه بهانهکرد نمیمی

داد او نیز نیم شاند. ساعت روی دستش نشان میبک

ی منتظران پیوسته است. ست به جرگهساعتی

هایش را سمت درنا کج کرد اما باز پشیمان شد و گام

 ی راه افتاد.سمت خروج
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درنا با دیدن رفتار الشن، فکر کرد مگر انسان چقدر 

ظرفیت دارد که هی بار غم به میان جسمش بریزد و 

خاطرش نیامده بود و چقدر الشن بهدم نزند. پس 

ادبانه سالن را ترک گفت. یک مکان، یک جای دنج، بی

های ی رنجکرد برای تخلیهحتی یک مخروبه را آرزو می

 در دلش! جا گرفته

ها شنید. همیندیدش، کاش صدایش را نمیکاش نمی

کردند و در میان جانش، توده توده حرص را درست می

خواست. سعی کرد ردن میمجالی برای گریه ک

افکارش را کوچ دهد سمت پریشانی دومان و 

خبر بودند. صدها سولمازی که هنوز از حالش بی

ثمر بیهایش با اتفاقی افسوس که همیشه تالش

 بار دست پر. ماند. باز الشن آمد اما اینمی
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پالستیکی که پر از خوراکی بود. در عین مهربانی و 

لطفش ولی فکر نکرده بود چگونه از گلویشان چیزی 

پایین برود وقتی پادشاه روح و تنشان استرس است و 

 کند. حکمرانی می

کیک و آبمیوه به دست سمت درنا و دومان رفت. 

 برای نزدیک شدن و حرف زدن.  ایبهانه

تشکری رد کرد. راست اصرارهایش را دومان با 

رفت جز گفت بنده خدا چیزی از گلویش پایین نمیمی

 غصه و درد! 

 

 ی آن موهای زیبا را!خواست و سلسلههمه تن او را می

نسیمی در دلش مأوا کرد خنک، همچون ماندن کنار 

دلخور کرده است دانست با رفتارش او را یک رود. می

ای بری، گفتن واقعهداد. خاما آیا درنا حق را به او نمی
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هایشان اتصال کننده بود. کاش دلکه خیلی شوکه

یافت و با دست نظم آن موهای پنهان را بهم می

 ریخت.می

 کیک را به همراه آبمیوه سمتش دراز کرد.

 یه قلپ بخور گلوت تر شه. دهنت خشک نمونه._

 ه کمی به او نگاه کرد و رو گرفت.درنا ناخواست

 دارم.اال اگه بعد خوردم برمیتونم. حممنون نمی_

 آخر:_به_خانه_یک#

 یک_و_شصت_و_صد_پارت#

 

شد نه در پیش راه میکاش در جای خلوتی با او روبه

 چشمان این همه آدم به انتظار نشسته!

 دقیقا کی بردنش اتاق عمل؟! _
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 ب زد. نگاهی به ساعتش کرد و مغموم ل

 کشه. شه و گفتن خیلی طول میدو ساعتی می_

 ب حاال حاالها باید منتظر موند و توکل کرد.خ_

مستقیم به درنا نگاه کرد و از خجالت چشمانش   

شد تماشای این تندیس زیبا را از درآمد. چند مدت می

 هایش دریغ کرده بود به یاد نداشت.چشم

 ریحان کجاست؟  _

کالم شده او چنین صمیمانه هم آمد کی بایادش نمی

را فراموش کرده بود و حاال  بود. یعنی تمام حرکاتش

کرد؟ یادش رفته بود در جواب باز مثل سابق رفتار می

ای حقیقت گفته شده به او اتاق را در کمال ناجوانمردانه

ترک کرده بود. اما نانش را خورده بود و شریکش 

تا حاال در ای بود شد. کاش کمی کینهمحسوب می

 داد. جوابش یک به تو چه بزرگ تحویل می
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 ست پیش خانم کریمی!تو کارگاه_

 دستش را میان جیبش برد. زبانی روی لبش کشید. 

 کردی چهارچشمی مواظبش باشه. تأکید می_

اش به زده شده بود. از عالقهگویا مرد کنارش خواب

و چنان که در این مدت دیده بود اریحان خبر داشت هم

 بوسید. گرفت و میرا بغل می

 گفتم._

دستی به دور دهانش کشید و از فرصت سوءاستفاده 

 کرد و قالبش را در آب گل آلود انداخت. 

 بریم یه گوشه بشینیم حرف دارم. _

 ریشخندی به جانش زد. با خودش چه فکری کرده بود. 

جا. حرفی نمونده. پای رفتن به هیچ جا ندارم جز این_

 گفته شد و شنونده هم با...  هاگفتنی
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شه خانمی کنی و خواهش کنم اون روز رو یحقیقتا م_

کالم جا باهات همفراموش کنی؟! سختمه بخوام این

 ی خلوت توضیح بدم. بشم بریم یه گوشه

کرد و ساحل قلب را دار میخانم گفتنش دل را موج

 امن.

شه عمل زودتر جا باعث نمیدرنا برو! موندنت این_

 نجام بشه. برو نمون. ا

کرد. نداخت که او را امر به رفتن مینگاهی به دومان ا

 سمن بود زبان باز کرد. بار ماهاین

برو دخترم حرفاتون رو بزنین. سولماز آرزوش _

 سروسامون گرفتن توئه. 

شوری آسمان قلبش را محاصره کرد. دلش رفتن 

 داد.  خواست و عقل حکم به ماندنش میمی
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گذشته رو  ها رو دور بریزین.طر سولماز برو! کینهخابه_

به فراموشی بسپرین. دلتون رو به مهربونیتون باز 

 کنین.

 

خواست وگرنه صد تا دومان و سمن هم او را دلش می

رفت. نگاهی به اتاق کردند نمیبه رفتن ترغیب می

 عمل انداخت. 

که عمل تموم بشه و بگن، بهت برو به محض این_

 نم.ززنگ می

صدایی که در انتهای حنجره لرزان و زخمی بیرون زد 

سان سولماز دل درنا را به نیستان برد. دومان هم به

 عزیز بود و دوست داشتنی! 

دانست مرد کنار دستش قدم شد. هنوز نمیبا الشن هم

کالم خواهد شد. همین که از در چه موردی با او هم
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نفس  قسمت داخلی بیمارستان بیرون زدند الشن

ای دعوت کرد تا بنشینند. راحتی کشید و او را به گوشه

رنا اطمینان داشت همین محوطه، امنیت خیال ناآرام د

کند تا او را به کافه و رستورانی ببرد. حاال را برقرار می

هایی که لیاقتش حاالها وقت بود دعوتش کند به مکان

 را داشت. 

م نشستند. ی وجود یک آدروی نیمکتی هر دو به فاصله

هر دقیقه حکم طال را داشت و دوست نداشت حرامش 

 کند. 

 بخشی؟! درنا منو می_

نیا ایستاده بود، مردی که تنها با در چه ایستگاهی از د

هایش رهایش ها و شنیدهشنیدن واقعیتی برخالف دیده

کرد و مردی که مسبب کرده بود از او طلب بخشش می

 بود طلبکار؟ هایش ها و آوارگیتمام بدبختی
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 بابت؟! _

شد از درنا چنین حرفی بشنود. جا خورد. باورش نمی

 دلی داشت به وسعت دریا... 

 نکردی که بابتش عذر بخوای. کاری_

های گره کمی رو به درنا مایل شد. دوست داشت دست

 نرم نوازش کند.خورده او را نرم

 گه درنا؟!سولماز چی می_

ابروهایش در هم  مبهوت برگشت. سولماز کجا بود؟

هایش بسته شدند و ای کوتاه عصبی پلکتنید و لحظه

 اش داد. چینی به بینی

 است؟ چی؟! سولماز کج_

کنی برای وجود فکر میاین راسته که داری به اون بی_

 برگشتن و زندگی کردن. 
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فریادی از سکوتش چنان غوغا کرد که الشن خواند 

 اش را. حرف نگفته

 کنی؟! چرا؟! تو داری به اون فکر میآره؟! آره درنا _

 گارد گرفت. 

اشه، حداقل تهش پدر و چرا فکر نکنم؟! ریحان بچه_

 کشه. دری نمیمادر داره و مثل من بدبختی و دربه

گشاد شدن چشمان الشن را همراه با صدای پر از 

 بهتش را دید و شنید.

کرد. االنم بدون اون اگه دوست داشت ولت نمی_

 شه که به تو برگشته.یر نیم کاسهای زکاسه

 

د و نگاهش روی دور تا دور حیاط پوزخندی عمیق ز

 چرخید.
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تو هم ادعای دوست داشتن داشتی اما تهش ولم _

کردی. اون با شنیدن یه بخش از زندگیم تو هم با 

 شنیدن یه بخش دیگه!

اش را دوست داشت به بلندترین تارهای صوتی

به جای محکمی  ارتعاش برساند و سر خودش را

 بکوبد.

ط احتیاج داشتم فکر من ولت نکردم لعنتی، من فق_

گن کنم، تصمیم بگیرم، کنار بیام. چی بهش می

هضمش کنم که فردا روز به روت نیارم. زخمت نزنم، 

 نامرد نباشم و مرد باشم کنارت!

 

 یک_و_شصت_و_صد_پارت_ی_ادامه#
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. گسستزنجیر دلش،  با این حرفا داشت از هم می

اش پیچید. دلش العملش صدای گوشیقبل از عکس

ترسید گوشی را بیرون به پایین سقوط کرد. می هری

 بکشاند و دومان باشد و حامل خبری که نباید... 

اش را متوجه شد و با آرامشی که در الشن نگرانی

 صورتش نشست او را به جواب دادن تشویق کرد. 

مان باشه دی؟ جواب بده شاید دوچرا جواب نمی_

 مشتلق بخواد. 

دست لرزان به میان  در دلش ای کاش بلند گفت و

ای جیب برد با دیدن نام خانم کریمی نفس آسوده

 بیرون داد. لبخندی خجول زد. 

 یه لحظه نگران شدم. خانم کریمی، نه دومان. _

ی خانم گوشی را جواب داد و تنش با صدای دستپاچه

 کریمی یخ زد. 
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خدا خدا من تقصیری ندارم. بهخانم! بهالو خانم! الو _

دونم چی خدا نمیتم سالن، فقط یه دیقه بهیه لحظه رف

 شد... 

باره ایستاد و انگشتان رنگ از صورتش پرید. یک

اش رفت و ضربان دیوانه کننده دستش زیر روسری

اش ریخت. تشر زد به زن ترسیده و قلبش بیشتر بهم

 حیران! 

 گی چی شده؟! نمیجون به لبم کردی چرا _

 

ودند و تکان فکرهایش روی محور منفی نشسته ب

 خوردند. نمی

خدا فقط چند لحظه ازش چشم برداشتم و خانم به_

 دیدم ریحان نیست. 
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تر از هر زمانی حس تر و سنگینحجم قلبش را وسیع

کرد و اشک بیشتر از هر زمان دیگری به چشمانش می

 نیشتر زد. 

 ! یا حسین... یا حسین_

خواست روی دو زانو روی زمین بیفتد که الشن می

 زودتر متوجه شد و بازویش را گرفت. 

 الشن ریحانم! _

های قدیمی های تازه جایشان را به اشکاشک

اش رفته اش نبود. تمام زندگیدادند. تمام زندگیمی

 بود. اما به کجا؟ 

فهمید. گوشی را های کریمی نمیدیگر چیزی از حرف

های او دستش گرفت و بعد از شنیدن حرف الشن از

 درنا را سوار ماشین کرد.
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 دو_و_شصت_و_صد_پارت#

 

 ی را بلد نبود. ریحانش که جای

الشن چاه داریم تو مزرعه؟ نکنه اگه باشه افتاده اون _

 ت... 

توانست او را آرام کاش سالحی داشت که با آن می

کند. بازویش را گرفت و نگاهی به جاده کرد. 

 سوزاند. هایش، دل را میقرارییب

درنا نگام کن، منو ببین! نه ریحان جایی رفته نه چاه _

. در ضمن چاه مگه داخل اون اتاقک بی در و پیکره

کوچیکه نیست که قفل داره. این خانم کریمی خوب 

گردیم و کنم و میریم همه رو بسیج مینگشته االن می

قراری تو بی کنیم. فقطخانم خوشگلمون رو پیدا می

 نکن. 
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سرش را محکم به بالشتک صندلی کوبید و چشم فرو 

های پنهان شده از نور شد بست و ارمغان مردمک

 همان قطرات ریز پرحرف! 

تموم زحماتم دود شد. تموم دلخوشیم تو چشم بهم _

 زدنی گم شد. وای اگه پیدا نشه... 

ها سیخ نشست. به آنی چشم باز کرد و مانند دیوانه

 از جاده به او توجه کند. لشن مجبور بود بیشتر ا

میرم. ای خدا اگه پیدا نشه...الشن پیدا نشه من می_

 شم. کنم دیگه نبینمش دیوونه میوقتی فکر می

باره با همان صدایی که تلفیقی از ترس و گریه بود یک

 دست الشن را گرفت. 
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 تو رو خدا تند برو. تو رو خدا تند برو. الشن دعا کن_

آبرویی نکشیدم که االن مه بیکس نشم. این همن بی

 رو بشم.با هیچی روبه

الشن دستش را میان دست گرفت. برای اولین بار 

که کرد اما هیچ حسی جز اینپوست تنش را لمس می

توانست ماشین را متوقف او را آرام کند، نداشت. نه می

توانست پشت فرمان او را به آرامش کند نه می

 . برساند

کنی؟ همون اطرافه االن ی میچرا همش منفی باف_

 خود بود. بینی این همه اضطراب و ترست بیریم میمی

 

اش را های پرپشت خیس شدهچشمان تر شده و مژه

بدون تعارف و رودربایستی به او دوخت و آرام، حیرانی 

 سنگر گرفته میان قلبش را باز جار زد. 
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جور باشه من چه ایننکنه کامران برده باشه. اگه _

تونم لطی کنم؟ دستم به کجا بنده؟ تو بگو چطور میغ

م رو که با چنگ و دندون حفظش کردم پس بچه

 بگیرم.

ها به کنار جاده توجه به بقیه ماشینماشین را بی

 کشاند. بازویش را تکان داد. 

کنی. درنا تو رو جون ریحان آروم باش االن سکته می_

ه. به کنه. مگه شهر هرتنمیاون مردک هیچ غلطی 

گی به هر حال پدرشه جور باشه که تو میفرضم این

رسونه و راه زیادی وجود داره که بهش آسیبی نمی

ریحان رو ازش پس بگیریم. از اون گذشته مگه نگفتی 

 زن داره پس مگه دیوونه باشه بخواد ریحان رو ببره.

ش های غمکردند و بغضش الیهلبانش بهم برخورد می

 اد. درا بیشتر بروز می
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 شم فقط بریم. باشه. باشه. من آروم می_

های خودش اطمینان نداشت. هنوز الشن به حرف

دانست مردی که درنا را پس زده بود چرا باید نمی

اش پیدا شود. مظلومیت درنا، تیغی بود باره سروکلهیک

درید. کاش در توانش بود او که حریم چشمانش را می

 وش خود دعوت کند.را به آغ

کم به خودت مسلط شو. اون درنای قوی ریم. تو یهمی_

 شناختم کجاست؟که من می

زن، مجنون شده بود و جز دیدن دخترکش با هیچ 

شد. محکم با دست روی داشبورد چیزی آرام نمی

 کوبید. 

شم. یا پاتو بذار رو اون لعنتی و برو یا من پیاده می_

بعد تو از من چه انتظاری  تموم انگیزه زندگیم نیست
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داری؟ درنا وقتی قویه که دخترم، نفسم صدای 

 هاش بپیچه و کنار خودم باشه. خنده

گونه به داشبورد تکیه داد و گریست و سرش را همان

ماشین درست و الشن ماشین را به راه انداخت. هنوز 

حسابی وارد محوطه نشده بود که در را باز کرد و یک 

برد که الشن مجبور شد روی ترمز پایش را بیرون 

 بزند.

 ریحان؟! ریحان؟! _

آوای ریحان گفتنش تمام مزرعه را پر کرده بود که 

 باعث شد هر کدام از کارکنان به میان محوطه بیایند. 

ن االن براتون خانم واحد آروم باشین. بذارید م_

 دم. توضیح می
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گوشش بدهکار نبود و با چشم دور تا دور محوطه را 

کرد. در پس باران نشسته در چشمانش ردی، گاه مین

 خواست.نشانی از دخترکش می

بندش زد. هر وقت هایش را به پیشخانم کریمی دست

کرد مخصوصا کف استرس داشت تمام بدنش عرق می

 هایش! دست

های بلند سمتش که او را دید با قدمبه محض این

 رفت. 

رچشمی مواظب این بود رسم امانتداری؟ این بود چها_

بودنت؟ تو که منو بدبخت کردی! تو که منو بیچاره 

انصاف تو که کردی! حاال از کجا دخترم رو پیدا کنم. بی

 دونستی جون من به ر... می

 مامان! _
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ن لطفی هایش شک داشت. امکان نداشت چنیبه گوش

 شامل حالش شود. 

 مامان دلنا!؟ گلیه نتون. _

و یارای تکان خوردنش  ای ایستاده بودمانند مجسمه

ترسید تکان بخورد نبود. زبانش نیز بند آمده بود. می

 رویایش به کابوس مبدل شود. 

مانتویش که از کنار کشیده شد کمی سرش را سمت 

چشمان و پایین چرخاند. با دیدن ریحان، سوزی را در 

دید. به حتم تنش حس کرد. قدرت تکلم را در خود نمی

 شنید. دید و میاشتباه می

خانم روم سیاه! شرمنده! همین چند لحظه پیش _

پیداش کردیم، هنوز تو شوک بودیم که شما سر 

 رسیدین. 

 الشن کنار گوشش با فاصله چند قدمی ایستاد و پچ زد. 
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 .درنا دخترت خودشم ترسیده بغلش کن_

 

 سه_و_شصت_و_صد_پارت#

 

ی شوری اشک را هر خیلی آرام روی زانو نشست و مزه

 در دهانش احساس کرد. بار 

ی دخترک کشید تا یقین دستی آهسته و نرم روی گونه

 برد. حاصل کند در بیداری کامل به سر می

 جونم! جانم مامان... جانم! دردت به_

 

کم به آغوش توجه به بقیه بلند گریست و او را محبی

ی نحیف دخترکش کشید و سر خود را روی شانه
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کرد تا او را نوازش میگذاشت. با دست کتف و کمر 

 آرامش را به هردویشان منتقل کند. 

 قربونت برم تو که منو سکته دادی مامان._

 

سر گذرانده بودند و حاال گیر را پشتیک ساعت نفس

اندکی خیالش آسوده شده بود. ریحان را از آغوشش 

 کرد. جدا نمی

آورد چون تمام های کریمی سر در نمیاز حرف

ش بود. الشن وارد اتاق شد.  با حواسش پی دخترک

 ی صورت مهربانش بود در را بست. تبسمی که ضمیمه

 گربه بازی دوست داری.  ای کلک نگفتی موش و_

 ریحان با شیرینی خاص خود خندید. 

 دوست دالم. _
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دانست با توجه به اتفاق افتاده، درنا به او اعتماد نمی

ان را خواهد کرد یا نه. به سمتشان رفت و دست ریح

 گرفت. 

 بیا پیشم. _

کرد. ریحان به حرکت، تنها نگاه میدرنا صامت و بی

 ی او بود. اجازه مادرش نگاه کرد و منتظر

ترسی؟ منم الشن! تو همین اتاقم بچه درنا از چی می_

 رو له کردی از بس محکم بغلش زدی و بوسیدی. 

کم دستان درنا شل شد و ریحان راه آزادی را پیدا کم

 . کرد

ریم بیرون و آفرین دختر قشنگم. حاال من و شما می_

 مو... پیش آقا کریم می

 م... _
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اش را با اخمی جذاب روی لب خود انگشت اشاره

 گذاشت و او را به سکوت دعوت کرد. 

ره هیس... هیچ حرفی نزن. حرف دارم. راه دوری نمی_

 دمش اونم همین پشت در مواظبشه.دست کریم می

ان مرد، راه را بر هر مخالفتی از جانب بر لحن قاطع و

 درنا بست.

ریحان را با سفارش زیاد دست کریم سپرد و به اتاق 

 برگشت. 

 ها چی گفتن؟درنا اصال حواست بود که بچه_

  

 گیج و منگ نگاه کرد مگر چه گفته بودند؟! 

بره تو حیاط که بازی کنه. خانم کریمی ریحان رو می_

نه و به پشتوانه نگهبان زییه لحظه نفیسه صداش م
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ذاره. وقتی ای تنها میدم در، ریحان رو چند لحظه

گردن گرده که ریحان نیست. هرجا رو که میبرمی

کنن تا یکیشون به فکر چک کردن پیداش نمی

کنه بینن یه مرد ریحان رو بغل میها میفته. میدوربین

ه بره. حدودا قبل از رسیدن ما باز اونو بو بیرون می

 زرعه آورده. م

 

شد و مغزش از چشمان درنا هر لحظه پر از حیرت می

 سواالت پرتر. 

 اون... اون مرد کی بوده؟! _

الشن دو دستش را روی میز گذاشت و کمی رو به او 

 خم شد.

 تونه جز کامران باشه.کی می_
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اش چنان به سرعت بلند شد و دستش روی سینه

 .نشست که صندلی روی زمین سقوط کرد

 نه... نه چرا برده؟ چرا آورده؟ _

 

 الشن نیز قامتش را راست کرد و ایستاد. 

گدار به آب دونم هدف این مرد چیه؟ اما محاله بینمی_

 بزنه. 

شان صدای تلفن الشن مانع ادامه و کالبدشکافی بحث

شد. با دیدن نام دومان ریتم قلبش تند شد. نگران بود 

مل خبر بدی بود دیگر برای زن مقابلش. اگر دومان حا

تر این بود اتاق را برای پاسخ شد. ضایعدرنا، درنا نمی

 ی گفت و تلفن را وصل نمود. اللّهدادن ترک کند. بسم
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ی دومان دلش را خالی کرد. خوب که یهصدای گر

ی معمولی نبود یک گریه از سر کرد یک گریهتوجه می

 اید. های درنا را بزدتوانست غمشوق و خبری که می

ده. الشن داداش چرا درنا گوشیش رو جواب نمی_

بهش بگو چشمت روشن. چشممون روشن. سولماز 

 عملش خوب بود. 

که نیاز نبود چیزی  صدای گوشی الشن چنان زیاد بود

انتقال پیدا کند از شنیدن هیجان کالم دومان، درنا با 

بار اشک نیز همراهش صدای بلند خدا را شکر کرد. این

برای شوق و اشتیاق از شنیدن یک خبر  شد ولی

 خوب... 

تلفنش را از جیب مانتو بیرون کشید تا خودش با 

رو شد هصدا شده روبسمن حرف بزند اما با تلفنِ بیماه

 و یک پیام!
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ی تلفن نقش بسته بود باعث شد پیامی که روی صفحه

های او را دید رنگ رخسارش بپرد. الشن که واکنش

 اش خاتمه داد.نی به مکالمهنگران شد و به آ

 درنا باز چی شد؟ چرا رنگ به روت نموند؟! _

 شرف تهدیدم کرده. بی_

 خواند.  گوشی را بدون اجازه از دستش کشید و پیام را

تونستم این فقط یه دست گرمی بود درنا خانم. می_

ببرمش و داغش رو تا ابد روی دلت بذارم، فقط 

تونه ه هر کاری رو میخواستم بدونی کامران اراده کن

ریم محضر یه صیغه انجام بده. برای آبروی دخترم می

خونیم و خالص! نه من با تو سر و کاری دارم نه تو؛ می

آد پیش من ز چند وقت دیگه ریحان میمنتها بعد ا

 کنم.ای حالیت میفهمی یا طور دیگهکنه. میزندگی می
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خبر لرزید. هنوز از شوک و هضم یک هایش میدست

بد بیرون نیامده بود بعدی با باالترین قدرت خودش را 

 ی جانش کوبید. به دیواره

مونم؟! برم ریحان رو ببره؟! ریحان بره من زنده می_

 ر؟! محض

های لرزانش را الشن ناخودآگاه غضب برداشت و دست

 گرفت. 

کنی؟! تو درنا تو ذهنت داری به چه چرندیاتی فکر می_

کنی؟! اون کنار اون مرتیکه فکر میداری به زندگی در 

کنه، یه طبل تو خالیه که فقط هات و هیچ غلطی نمی

کنه. درنا منو ببین اون ارزش فکر کردن پورت می

 نداره.

 

 چهار_و_شصت_و_صد_پارت#
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 گرمای دستان مرد، خاص بود یک خاص عجیب! 

ی مرگ با تنور عشق این مرد کاش دستانش تا لحظه

ز دایره ذهنش روی لغات نوشته شدند. هنوگرم می

چرخید. اصال زندگی و دوست داشتن شده کامران می

باره چیزی میان آمد. دستش را رها کرد و یکبه او نمی

 یر کشید.ذهنش نف

دونم این بدبختی چرا آوار شد روی سرم. نمی_

جا رو پیدا کرد؟ از دونم کامران کی و از کجا ایننمی

 کجا ریحان رو دید.

 

ان چیزی حباب افکارش را ترکاند. یادش کشید ناگه

جا آمده بود. لعنت فرستاد بر به روزی که ترکان به این
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می را اش که جغد شوآن روز شوم و مشتری همیشگی

 اش نشانده بودند.بر باالی بام خانه

دونم کی باعث شد اون دونم کدوم روز اومده، میمی_

 جا باز بشه. نامرد پاش به این

خواست دید دلش میماندگی درنا را که میمرد در

کامران را به زیر و دست و پا بگیرد و تا جان دارد او را 

 بزند.

و بنظرم زمان  مگه مهمه درنا؟ باالخره پیدا کرده_

 زیادی نیست که به شماها رسیده.

 

 هاج و واج الشن را نگاه کرد.

شاید برای تو مهم نباشه اما برای من مهمه! این همه _

 کت نکشیدم که آخرش دست کامران بهم برسه. فال
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درنا من این آدم رو چند بار دور و بر مزرعه دیدم _

زد. اومد و تنها پرسه میخیلی مشکوک به چشمم می

برای همین تصمیم گرفتم دوربینا رو نصب کنم. اصال 

تو داره، نگاهشم دنبال  دونستم چه نسبتی بانمی

ش رو دادم اولش ریحان بود. به دومان که مشخصات

اش پیدا شک کرد اما یکی دو روز بعد باز که سر و کله

 شد و به دومان نشون دادم تأیید کرد.

وای بلند و نیمه بلندش در اتاق پیچید و با ناباوری لب  

 زد.

تاده خبرم. این همه اتفاق افقدر من از همه چیز بیچه_

 و من روحم خبر نداره.

که دست و پات جای این نخواستم نگرانت کنم. تو به_

رو گم کنی قوی باش و بجنگ. حاال که فهمیده اونم 
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ت رو با چنگ و سهمی از این بچه داره. تو باید بچه

 دندون حفظ کنی.

 دو دستش را به پیشانی زد و نالید.

ای که تا همین چند وقت خواد. بچهاش رو میاون بچه_

سی ی کدونست وجود خارجی داره. اون بچهپیش نمی

خواد که اصالت نداره، خانواده نداره، بی رو می

 ست. کدوم جنگیدن الشن؟! کدوم سهم؟! ریشه

دانست چگونه اوی شوک زده را از شوک الشن نمی

 خارج کند.

 کنارتم. درنا تو تنها نیستی منم_
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نگاهی به زن کنار دستش کرد. تردید داشت در گفتن 

تر کینه عمیقداد تا این حرفش، اما باید هشدار می

شد. امید داشت امروز مسئله ختم به خیر شود. نمی

 ها کشیده بود برای راضی کردن و ماندنش! نقشه

پرستی گند نزن به مامان تو رو به هر کسی که می_

شده، ما تو موقعیتی نیستیم که این موقعیت جور 

بخوایم ناز و ادا بیایم. کسی که باید دست پیش رو 

ا. از این خر الکردار پیاده شو و کمی بگیره اونان نه م

 هم دل به دل من بده. زندگیم به مویی بند شده. 

 

 پوزخند بلند شهین، اللش کرد.

تونی برای هر کسی ادعای عاشقی پسرجون می_

من! من مادرتم، یادت که نرفته خودم داشته باشی جز 

ی ترکان نیستی تو قدرام شیفتهبزرگت کردم. اون
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ل و ارث و میراثی هستی که قراره به بیشتر عاشق پو

 زنت برسه. 

دو آرنج دستش را روی فرمان گذاشت و دستانش بند 

 موهایش شد.

 این حرفا چیه مادر من؟! زنمه دوسش دارم._

و دروغت رو از برم.  بزرگت کردم کامران راست_

گم که بدتر شه، پیاده شو اما افسار نترس چیزی نمی

 زندگیت رو دستت بگیر.

ده شد و دسته گلی را که خریده بود به همراه پیا

ی شیرینی از روی صندلی عقب برداشت. تنها جعبه

هراسی که داشت این بود مورد سیبل خشم پدر ترکان 

رفت خدا را هم می قرار بگیرد. در فاز تهاجمی که فرو

 بنده نبود. 
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زنگ خانه را که زد بعد از چند لحظه، بدون هیچ سالم 

در باز شد. شهین از این حرکت  یا خوشآمدگویی

خورد ولی قول داده بود گستاخانه خون، خونش را می

امروز درست کند نه خراب. حیاط را که پشت سر 

گذراندند جلوی در ورودی با مادر ترکان و آیسان 

ها را به داخل خانه دعوت واجه شدند. با احترام آنم

 کردند و همین کمی مرهم شد بر دل شهین. 

هسپار برای استقبال از مهمانانش، اندکی از آقای ر

هایی روی صندلی تکان خورد. کمی در سکوت و نگاه

کرد، گذشت. شهین، حاال در این که به هر سو گذر می

 کشید.میجمع از کاری که کرده بود خجالت 

شما خودتون بچه دارین و مسلما من رو درک _

 کنین. روزی که شنیدم دنیا رو سرم خراب شد.می

شدم یه ویرونه که به اجبار سرپا شدم. خیلی سخته 
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تر اینه ت ناقص شده، سختکه به یه مادر بگن بچه

که فکر کنی زندگیشم از هم بپاشه. من... من مجبور 

م که بمونه، که نره. شدم به ترکان جان دروغ بگ

 کامرانم دور از جونش دق مرگ نشه. 

همسر  رهسپار پر از حرص، نیشخندی زد. نگاهی به 

 ساکتش کرد.

دروغ داریم تا دروغ خانم! اینی که به دختر من عیب _

بچسبونین و شب و روزش رو یکی کنین خدا رو خوش 

 آد. این دروغ نبود تهمت بود خانم! می

 کرد. شهین شرمنده بود و باید برای کامران کاری می

دم و من خدا بهتون حق میحق دارین. به_

بدین تا گواری کنین اجازه تونم. حاالم بزرشرمنده

 ترکان جان برگرده سر خونه و زندگ...
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 پنج_و_شصت_و_صد_پارت#

 

شد حتی اگه از اول با صداقت همه چیز مشخص می_

گشت من خودم چمدونش رو اگه ترکانم به قهر برمی

گردوندم. اینم بهش تذکر دادم و برش میدستش می

م نیستن و دادم که زن و مرد تنها تو خوشی کنار همی

 بستی وجود نداره و راه داره. ن مسئله هم بنبرای ای

 

 جا شد و ادامه داد. کمی روی مبل جابه

گیرم اما حاال قضیه فرق داره. حرفتون رو نشنیده می_

و امیدوارم کامران معالجه بشه و بتونه زندگیش رو در 

 کنار یه نفر دیگه ادامه بده.

گریست. خیلی نترکان مات و مبهوت پدرش را می

زد ولی تا به امروز اشت حرف آخرش را میجدی د
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که مادر کامران به حرفی از جدایی و طالق نبود جز این

اشتباهش اعتراف کند و با عزت و احترام او را 

برگردانند. چشمانش را روی مادرش چرخاند و منتظر 

بود تا او پدرش را از خر شیطان پیاده کند. ناخودآگاه 

القی نگاهشان، دل امران کشیده شد. تنگاهش به ک

اش نشست و کامران را تکان داد. عرق روی پیشانی

ای متوسل شود تا پدرزنش را دانست به چه حربهنمی

 راضی کند. 

 کنم یه فرصت دیگه به من بدین. پدرجان خواهش می_

 رهسپار قرمز شد و برافروخت. البته که محق بود. 

ی که نگو... من پدر کس به من نگو پدرجان... به من_

کشه اش رو میبره و بچهدخترم رو تا لب مردن می

زنن و نیستم. من پدر کسی که به زنش تهمت می

خوای کنه نیستم. چند فرصت دیگه میسکوت می
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کامران که دل به زندگیت بدی؟ بار قبلی هم بعد از 

تصادف این تو نبودی دم از یه فرصت دیگه زدی؟! 

ت دیگه به مردن دادنم برای یه فرصترسم اجازه می

 ترکانم ختم بشه.

نگاه ملتمس ترکان باعث شد مادرش از قول سکوتی 

 که به پدرش داده بود دست بکشد.

تر!  اشتباه کامران چیز کمی نبوده اما عزیزم عطا آروم_

 بذار حرفش رو بزنه.

 نگاه چپ شوهرش را دید و به روی خود نیاورد.

 شهین مداخله کرد. 

ازین. من باعث این کدورت وی من رو زمین نندر_

شدم و حاالم هم از شما و هم از ترکان جان عذر 

خوام. به حرمت نون و نمکی که خوردیم یه فرصت می

 به این دو جوون بدین.
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مرد دستی به صورت خود کشید. عاجز شده بود بین 

این همه تنشی که بین داماد و دخترش در جریان بود. 

 ب گفت و ایستاد. ی زیر ل« ال اللّهال اِلهَ ا»

تصمیم با خود ترکانه برگشتن و موندنش، اما اگه بره _

شه که این مرد دیگه اجاقش گرم نمیبا علم به این

ره و فردا روز حق اعتراض و زاری نداره. کامران هم می

اش باشه. دیگه تمام تالششو بکنه و دنبال معالجه

 دم؛ تمام.ا میآخرین فرصتیه که به هر دوی شم

میم را گردن ترکان انداخت. ترکانی که حاال تص

دانست چه راهی را انتخاب کند. از یک سو کامران نمی

را دوست داشت و از سوی دیگر عاشق بچه بود. باید 

کرد و حسرتش را به جان یک طرف را زیر پا له می

 خرید. می
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 اجازه هست چند لحظه با ترکان صحبت کنم؟_

یعنی اجازه داده بود؟!  وا تکان داد و ایندستی در ه

ترکان که ایستاد او نیز به تبع ایستاد. همراهش وارد 

خواست او را در آغوش بگیرد. اتاقش شد. دلش می

که چند روز بود او را نبوسیده بود را حساب این

نداشت. دلش برای عطر تن او، غرغرهای وقت و 

 گاهش تنگ شده بود. بی

داد حتی حاال نمیشتاق برگشتن نشان ترکان خود را م

که مادرشوهرش به اشتباهش اعتراف کرده بود و پی 

ی تخت نشست و او را به دلجویی آمده بود. روی لبه

نشستن دعوت نکرد. دلش برای مچاله شدن در 

 آغوش همسرش تنگ گشته بود.

 خوای توجیه کنی؟!باز چی رو می_
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کنارش با  کامران طاقت این دوری را دیگر نداشت.

قدر اندک که تاری از  اندکی نشست. آن یفاصله

 گیسوانش را در دست گرفت و بوسید.

دار شدن تو ترکان مگه من دلم خواسته حسرت بچه_

انصاف من که دلم بمونه؟ مگه از من دروغ شنیدی؟ بی

خودمم روحم خبر نداشت و وقتی شنیدم بهت گفتم. 

 اینه تاوان صداقت؟

تار مو از دست ا تکان داد و آن ترکان کمی سرش ر

 کامران لیز خورد.

خوام با دروغ و کلک برت گردونم. ببین ترکان نمی_

مدارک پزشکیم رو برای چند دکتر تو تهران فرستادم 

جا رو تأیید کردند. های اینو اونا هم نظرات پزشک

م هستم ولی اگه موافق باشی بازم دنبال معالجه

دلت با من کنیم. البته اگه سرپرستی یه بچه رو قبول 
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باشه و بتونی از داشتن یه بچه از وجود خودت 

 بگذری؟! 

 

باز هم یک دو راهی دیگر، باز هم یک انتخاب سخت! 

این چند مدت به او فهمانده بود که زندگی بدون 

 تر است. کامران به مراتب سخت

 تونم بهت اعتماد کنم یا نه؟! دونم مینمی_

 چرا ک... _

 او خواست ساکت بماند.ا باال برد و از دستش ر

هنوز حرف داشت و دوست نداشت رشته کالم سخنش 

 از دستش در برود. 

دونم باز اتفاقی مونده که بیفته یا نه؟ روز اولی که نمی_

ذارم آب تو اومدی خواستگاری حرفت این بود نمی
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دلت تکون بخوره اما من هر روز تو یه اقیانوس 

 شناورم. 

شسته به ترکان نزدیک شد چنان با حالت نمکامران ه

ی چپ او ی سمت راستش با شانهبه طوری که شانه

 مماس شد. 

دونم چی بگم که به اعتمادت نارو نزنم. اما به نمی_

جون خودت هرچی پیش اومده ناخواسته بوده. یه بار 

دم بار، ترکان قول میدیگه به من اعتماد کن. فقط یه

 ناامیدت نکنم.

 

 شش_و_شصت_و_صد_رتپا#

 

ور بود دانست چگونه حرفی که در میان دلش غوطهنمی

 را بگوید. 
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اگه قبول کنی که برگردی یه بچه پیدا کردم که _

تونیم سرپرستیش رو به عهده بگیریم. یکی از می

ی خیلی دوستانم معرفیش کرده یه دختربچه سه ساله

 وننتقشنگه. خانواده درست و درمونی نداره و نمی

نگهداریش کنن؛ حاضرن در قبال پولی اونو به یه 

تونم بیارم تا ببینیش. خانواده بدن. اگه بخوای می

 نظرت چیه؟!

 

یک دختر بچه؟! اگر کامران را با این مشکلش قبول 

ماند اگر ای جز همین سرپرستی باقی نمیکرد چارهمی

ی خوبی برای فکر کرد... اصال گزینههم که متارکه می

بود. مردها سر و ته یک کرباس بودند و از کجا ن نکرد

 معلوم دیگری خوب بود. 

 ترکان؟! _
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های ی گوشصدایش را چنان با احساس درون پیله

ست جاری میان ترکان تنید که گویی صدای آبی

 ای در یک صبح زود بهاری! چشمه

 ترکان دلم برات تنگ شده!_

حلقه  او جسارت به خرج داد و دستش را دور بازوهای

کرد. بیشتر پیشروی کرد و سرش را نیز به سر او تکیه 

 داد. 

هات، حرف زدنات اینا کمن نفسات رو کم دارم. خنده_

تو خونه. اون تخت شبا بی تو یه سنگ سفته تا یه 

 کنم برگرد. جای گرم و راحت. خواهش می

او نیز کامران را کم داشت. او نیز دلش برای تمام 

هنوز زود بود بخواهد نظر د. مردش تنگ شده بو

اش را بگوید. نباید این بوی تنِ آشنا مشامش را نهایی
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کرد آن وقت هیهات بود باز دل کندن. تکانی پر می

خورد و به او فهماند حفظ حریم الزم است وقتی نظری 

 بیان نشده است.

گم چه فردا اون دختر رو بیار تا ببینم، بعد بهت می_

 تصمیمی دارم.

شد از جانب ترکان پس زده شود اورش نمی، بوا رفت

 ولی باز جای امیدواری داشت همین حرف او! 

مطمئن بود با دیدن ریحان یک دل نه صد دل عاشقش 

 ست. خواهد شد و به تنها چیزی که فکر نکند جدایی

 خاطر ماما... شه االن بهنمی_

احترامی یا توهین کنم اما مادرت خوام بیکامران نمی_

ون احترام اولیه رو برام نداره. پیش چشمام با دیگه ا

گه بخوام دروغ و تهمتی که به من زد، شکست. ا

خاطر خودت و صداقتی بود که داشتی برگردم تهش به
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و صد البته دیدن اون دختر کوچولویی که قولش رو 

 دادی.

 

دانست ترکان زنی نیست که شناخت و میاو را می

د این گروکشی، حرفش دو تا شود. یک دلگرمی بو

اش در ازای دیدن دختر. دختری که برگشتن

ستخوان و خون میان دانست پوست و گوشت و انمی

بدنش از آن کامران است و به اصطالح پدرش خوانده 

 شود.می

 

ها که خارج شدند نیمی از مسیر را نه ی آناز خانه

 شهین تمایلی به حرف زدن داشت و نه کامران. 

ل کرده که برگرده. امیدوارم منو خوشحالم زنت قبو_

 ام رو درک کنی. ببخشی پسرم و دل نگرونی مادرانه
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به دوربرگردان که نزدیک شد راهنما را زد. چه حرفی 

که فدای سرت گفت؟ ایندر جواب سخن مادرش می

ها جوابگو ام ترکاندی و باید تا مدتیک بمب در زندگی

 باشم. فرمان را چرخاند.

رده مادر من! یه قولی دادم اگه اونو هنوز قبول نک_

 عملی کنم بعد شاید بخواد برگرده. 

قرارشان چیزی نپرسید. همین که عروسش از قول و 

 آورد. ی شکر به جا میگشت باید سجدهبرمی

قولی ندی که نتونی عملیش کنی. دروغ نگفتن که ماه _

مونه. االن شرمندگی و خجالتش برام پس سیاهی نمی

دی که باباش چی بهت گفت. همین یه موند. شنی

 دن که روراست باشی و صادق. فرصت رو می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گشت جز گفتن بود با ترکان اگر که برمیمیروراست 

 نسبت خونی دخترک با او.

 ها ویران!شد و خانهاز گفتن این قصه خون به پا می 

به دخترک تپل سفید فکر کرد و دلش لرزید. حاال  

را که به همسرش داده بود اجرا مانده بود چگونه قولی 

 ی مسیر همین فکر را هی مرور و مرورکند. باقیمانده

کرد و به جایی نرسید. مادرش را رساند و در جواب 

 اصرارهایش برای رفتن به خانه لبخند زد. 

آم. امشب کار دارم. آم، با ترکان میقربونت برم می_

 سالمت. برو به

خواست دوباره دستش روی دستگیره در بود و می

پسرش را به خانه دعوت کند اما پشیمان شد. نیاز به 

 ها همراه بود. ر که دلش با آندعوت او نبود اگ

 مواظب خودت باش مادر. _
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سرش را با همان لبخندِ به لب دو بار به پایین تکان 

داد. شهین که از ماشین پیاده شد پا را روی گاز فشار 

 داد و به سرعت راند.

شد. زنگ آورد تنها یک جا پناهش میکم میهر وقت 

 را که زد، در با صدای تیکی باز شد. 

ورودی باز بود اما اثری از تورج نبود. با شنیدن در 

 صدایی از آشپزخانه در را بست و به همان سو رفت. 

 آمدی، چیز...های قدیم! استقبالی، خوشرفیقم رفیق_

ه توقع این شجا پالسی روت میوقتی تو هر روز این_

 جور چیزی رو داشته باشی؟!

 

دا سوئیچ را روی میز آشپزخانه رها کرد و پر ص

 نشست. 
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 چه خبرته آروم بتمرگ روی صندلی، ترسوندیم._

در حال خرد کردن سوسیس و پیاز بود و مشغول 

 ی کارش شد. ادامه

دونم راه که گم نکردی. حاال اون کاری که پات رو می_

 بگو. جا کشیده روبه این

 کامران نگاهی به اطراف انداخت. 

ترها یه میوه روی ت؟! قبلدزدی چیزی زده به خونه_

 شد. این میز پیدا می

که برگردد خندید و با چاقو یخچال را بدون این

 نشانش داد.

 

 هفت_و_شصت_و_صد_پارت#
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کارد بخوره به شکمت چقدرم تو تعارف داری با من. _

 ردار. خوای بتو یخچال هر چی می

  خیال خوراکی و دهان خشکش شد.بی

 کنه. اگه بگم چرا اومدم که سیم فاز و نولت قاتی می_

 کند لقمه را دیگر نپیچاند. وقتی دید تورج توجهی نمی

 دونستی من یه بچه دارم؟! می_

دست تورج که کمی از تخته فاصله گرفته بود 

وار به عقب برگشت حرکت ماند و خیلی اسلوموشنبی

 و چینی به بینی و دهانش داد. 

 خبرم؟!دار شدی که من بیتو کی بچهچی؟! _

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خبر گفت خودش نیز تا همین چند وقت پیش بیاگر می

داد؟ حتی جرأت بوده است تورج چه واکنشی نشان می

 آوردن نام درنا را نداشت. 

 یه دختر خیلی ناز و تپل، خیلی دوست داشتنیه تورج._

های کامران بود و سر از حرف تورج که سردرگم شده

ورد چاقو را کنار پیازهای نیمه خرد شده رها کرد آدرنمی

 و با حالتی مابین سوالی و برزخی کنار رفیقش نشست. 

نالی که این چیزایی گفتی راسته درست و حسابی می_

 یا بلغور کردی. 

کامران با به یاد آوردن صورت دوست داشتنی 

 دخترکش تبسم زد. 

و دست خوره که االن بخوام تو ری من میافهبه قی_

 بندازم. یه دختر سه ساله دارم، اسمش ریحانه... 
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ی سه سال های مغزش تنها به کلمهتورج سیگنال

کرد. چسبیده بود. سه سال را تکرار و تکرار می

اش را با حیرت باال کشید. چنان جا های فرو افتادهپلک

 خورده بود که قدرت تکلم نداشت.

 ی من و درناست!بچه_

را گرفت. یارای حرف زدنش نبود. حس بدی گریبانش 

داد. یک زن حامله تنها یک صدا وزوزش آزارش می

 تنها رها شده بود. درنا؟! باورش سخت بود. 

ی تو و درناست؟ این بچه کجا بوده تا حاال؟! بچه_

خاطر شاهکارت.  درنا رو تو کالهت رو بنداز باالتر به

 کردی؟  حامله ول

و غضب و ناراحتی را گند کشید به حال خوش کامران 

 در تنش به ودیعه گذاشت. 
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ست. دونستم حاملهگی تو؟! مگه من میچی داری می_

 خودمم چند روزه فهمیدم اونم اتفاقی. 

پوزخند زد آرام بعد پرصدا و بعدی را پرصداتر و 

 فشرد. ایستاد. کسی قلبش را می

ار... لعنت خدا بهت کامران... نکنه لعنتی... نامرد روزگ_

 خوای؟ االن اون بچه رو می

شد این حرف را از ابرویی باال انداخت، باورش نمی

 دهان تورج بشنود. 

 ه. ی مننخوام؟ چرا نخوام تورج؟ اون بچه_

تورج دستش را محکم روی میز کوبید. دست خودش 

 نبود حاال که فهمیده بود کامران چقدر به آن زن سختی

 متحمل کرده است. 

خر یادت رفته چرا درنا رو ول کردی؟ مگه بی د ِ کره_

ریشه نبود؟ مگه خود خرت اصل و نسب نبود؟ مگه بی
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م از دونم حالله یا حروم، بعد حاال دجا نگفتی نمیاین

ای که زنی که اوال از اون زنه دوما بچهای میبچه

رق کنی با دیدگاهت زمین تا آسمون فادعاش رو می

 داره. 

کامران ابرویی در هم کشید و هر لحظه تیزتر و 

 تر! بران

اش بکشه گم اما کی رو دیدی دست از بچههنوزم می_

 که من دومیش باشم؟ 

دهانش صدای بدی دستی در هوا برایش تکان داد و با 

 را درآورد. 

دونم و هم شر نگو تو رو به خدا! اینو هم من خوب می_

موند ت زنده میای. ببینم اگه بچهچهتو چرا دنبال اون ب

ای که از درنا بود یقه شدی بازم برای بچهیا عقیم نمی

 دادی و سینه چاک بدی؟!جر می
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از واقعیت محضی که تورج بیانش کرد، سکوتی جاری 

 شد. 

خوای چکار کنی؟ االن اصال اینا به کنار، ترکان رو می_

زند؟ یا تصمیمت چیه دو همسری؟ یا تک همسری با فر

تک همسری بدون فرزند؟گیجی کامران را که دید باز 

 پوزخند زد.

ده. اصال فکرت هیچی بهش فکر نکن مغزت ارور می_

سمت اون دختر نره و فکرشم از سرت بنداز. بسه 

بدبختی به درنا ندادی، بذار یه آب خوش از دیگه کم 

 گلوش پایین بره. 

ش نداشت. هایی را از رفیقکامران انتظار چنین حرف

 خواست نه نفی کردنش را. جانبداری او را می

مه چرا باید ازش دست معلومه امروز چه مرگته، بچه_

 بکشم. به ترکان قول دیدنش رو دادم. 
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 اش را اصالح کرد. جمله ی متحیر تورج را که دیدچهره

تونن از بچشون گفتم یه خانواده هستن که نمی_

فروشن و ما ون رو مینگهداری کنن و در قبال پولی ا

تونیم سرپرستیش رو به عهده بگیریم. این هم می

جوری هم ترکان رو حفظ کردم هم یه بچه از خون 

 خودم کنارم دارم. 

 

خواست پشت کرد و اصال دیگر دلش نمی

 های این مرد را بشنود. گوییاوهی

شه هم از تخم و آره دیگه هم صاحب پول حفظ می_

. فکر اون زن بدبختم که ت یه وارث داریترکه

 نکردی؟ 

بار دیگر دست خودش نبود که فریاد کشید. این

 حماقت محض بود درددل کردن با تورج. 
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اه... بس کن دیگه. همش درنا درنا... اون که مشکل _

تونه ازدواج کنه و یه بچه دیگه بیاره این منم می نداره

 جز اون دختر داغ بچه باید به دلم بمونه. که به

جا فت و از خانه بیرون زد. اصال از اول آمدنش به اینگ

 اشتباه بود. 

دانست با وجود صبح زود از خانه بیرون زد و هنوز نمی

آن همه آدم چگونه باید ریحان را بیرون بکشاند. 

اران راه را در ذهنش بررسی کرد و هربار با هز

رسید. چهارچشمی مواظب بودن درنا به بن بست می

ر قسمتی که دید نداشت پارک کرد. وارد ماشین را د

محوطه شد و چشمانش را به همه جا گرداند تا بلکه 

 اثری از دخترش پیدا کند.

 

 هفت_و_شصت_و_دویست_پارت_ی_ادامه#
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همراه خانمی دید و تعجب کرد  نیم ساعت بعد او را به

 از نبودن درنا.

زن مانند چسب به دخترکش چسبیده بود و رهایش 

ین یک بار بخت با او یار بود که زن بدون کرد. انمی

ریحان به میان ساختمان رفت. اطراف را نگاه کرد. تنها 

شد نگهبانی بود. کنار کسی که مانع بیرون رفتنش می

 ریحان رفت.

 جا وایساده. چه عروسک قشنگی این_

شباهت به درنا لبخند نمکین و زیبایی زد. لبخندش بی

 نبود. 

 من لیحانم.  من که علوسک نیستم_

 زد از لحن کالمش.دلش قنج می
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اش شنید یقینا دیوانهاگر ترکان حرف زدنش را می

 شد.   می

دونم ریحانی اما به چشم من از تموم منم می_

 تری. بابات کجاست ریحان؟! دنیا قشنگهای عروسک

 ای باال انداخت و لب برچید. شانه

 مامان میگه لفته مسافلت. _

 کر کرد که درنا برایش قبر نخریده است. باز خدا رو ش

 آی بریم؟! مامان منو فرستاد تا ببرمت شهربازی می_

ها جاری به آنی چشمانش برق زدند و اشتیاق در آن

 شد. 

 آله دوست دالم اما.. _

 اما نداریم خانم خوشگله زود بریم و برگردیم. _

 کرد. حاال باید نگهبانی را دست به سر می
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جیب شلوارش بیرون کشید و چند قدم با تلفن را از 

ی نگهبانی را گرفت. دخترک فاصله گرفت. شماره

که چند روز پیش از خود نگهبان گرفته بود. ای شماره

به محض اینکه تلفن را برداشت هراس را در صدایش 

جا داد و به او گفت که یک ماشین در سمت چپ 

که زند. نگهبان ها را چوب میمزرعه زاغ سیاه آن

ترسیده بود از در بیرون زد و فرصتی شد که کامران 

 ون بزند. جا بیرریحان را در آغوش بگیرد و از آن

ی دید. ورودی شهر شمارهباید ترکانش، ریحان را می

ترکان را گرفت و از او خواست آماده شود تا قولی را 

 که به او داده بود ببیند. 

ک به درنا های دختردر تمام مسیر با شیرین زبانی

حسادت کرد. این چندسال او را داشته بود و زندگیش 

خرید و او را با شیرین بود. باید برایش لباس می
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برد و چند ساعت بعد باز ترکان به شهربازی می

 گرداند.می

 

 هشت_و_شصت_و_صد_پارت#

 

دیگر حتی برای یک لحظه هم از دخترکش غافل 

 شد.نمی

رد و به حرف نگهبان نیز او را با خود به بیمارستان ب 

توجهی نکرد. میان محوطه تنها حرف الشن او را 

 متوقف کرد. 

خوای بچه رو ببری تو؟! چرا امروز قدرت درنا می_

گیری نداری؟ اون تو، معدنِ بیماریاست تصمیم

 خوای دستی دستی بچه رو مریض کنی. می
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نگاهش درمانده بود و خیره خیره الشن را تماشا 

 کرد. می

مونم و مواظب ریحانم. اون باال که جا میمن این_

ال ذارن کسی باالی سر سولماز بره پس با خینمی

 راحت برو اگه گذاشتن ببینش.

موجی از خوشحالی و قدردانی در نگاهش نشست. 

 فهم این مرد ستودنی نبود؟ 

خوان خوبی بود مرد چند قدم به عقب برگشت اما ذهن

 تمام عیار مقابلش! 

بینم. برو خودت سولماز رو ازی به تشکر نمیمن نی_

 بیین تا خیالت راحت باشه که اتفاقی نیفتاده. 

تنها در جوابش پلک بست نه خشک و خالی بلکه آن را 

با تبسمی ملیح و زیبا بسته بندی کرد و به قاب 
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ها را باال چشمان او فرستاد. حاال با خیالی آسوده پله

 رفت. می

لق را پشت سر گذاشته بود اما و بدخ آن نگهبان سمج

هایش آمد. نه التماسحاال از پس این نگهبان برنمی

 اثر داشت و نه توپ و تشرهایش! 

کرد شاید در ذهنش به اگر شکل آدمیزاد حرکت نمی

 کرد. ربات بودن او شک می

خانم چند بار بگم برای ما مسئولیت داره اهلل وکیلی _

ن از این در این موقع واهر مکنن. خدوربینا رو رصد می

ی منو آجر از شب بری تو فکر کن نون زن و بچه

 کردی. 

 آب دهانش را پرحرص بلعید. 

خورم ببینم جا وایمیسم و جم نمیباشه منم همین_

 فرستی تو یا نه. کسی رو از این خراب شده می
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ی نابی به درنا کرد و یک تای سیبلش را مرد چشم غره

 تاب داد. 

گه کسی از این در رفت تو گردن من از ر من اخواه_

 م... 

 درنا؟! _

با صدای دومان لبخندی به دلش نشست. یک قدم به 

عقب برگشت و با راحتی خیال نفس کشید. در ذهن 

کشید که وایسا دارم برای نگهبان قلدر خط و نشان می

برات. گویی دومان بلیط رفتنش به آن سوی درهای 

 ای باشد. شیشه

 کنی تو؟! کار میجا چهاین_

های های کلید شده بر هم و صدایی که رگهبا دندان

 شد لب باز کرد. خشم در آن جار زده می
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جریان داره میگم برات. نیم ساعته دارم با این زبون _

 ذاره برم سولماز رو ببینم. زنم نمینفهم چونه می

دومان فالسک چای به دست راه بیرون را در پیش 

اش نگاه کرد و به اجبار به بلیطتعجب  گرفت. با

 دنبالش راه افتاد.

ری؟ روضه که وری میشه بپرسم چرا اینمی_

 خوندم من؟!نمی

کمی که از نگهبانی فاصله گرفتند دومان ایستاد. 

چشمانش چراغانی بود و لبخند جزءالینفک صورتش 

 شده بود. 

ز شه خدا سولماز رو به من بخشید. هنودرنا باورت می_

تونم صدای کنم خوابه یا خیال خوش... باز میمیفکر 

تونم کنارم داشته هاش رو بشنوم. باز میخنده

 باشمش. 
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کرد خستگی از تمام وجنات مرد اما خوب که توجه می

بارید چنان که خمیازه بلند باالیی کشید و سرش را می

 چند بار تکان داد تا سرحال شود. 

ذارن یو نمیسیآیبردنش دن. باال کسی رو راه نمی_

شه. گفتن گن شلوغ میکسی پشت در هم بمونه می

برید خونه اگه کاری پیش اومد باهاتون تماس 

گیریم اما من پای رفتنم اون باالست، موندم این می

 جا دم پرش باشم. پایین که همین

دلش از این همه عشق مرد به سولماز حالی به حالی 

شان زده به زندگیم و سرشد. اگر این بیماری مزاح

کرد سولماز شد قطع به یقین قسم یاد میوارد نمی

 ی اولین زن خوشبخت جهان را کسب کرده است.رتبه
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خواد ببینمش با چشمای خودم حال خوبش رو دلم می_

ی خواد با چشمای خودم ببینم قفسهببینم. دلم می

 خوره. اش تکون میسینه

 

 آرام خندید. برد و اش را به جیب دومان دست چپ

مغزت میزون نیست درنا. اگه زبونم الل سولماز _

شد االن من با این حال خوش باهات سر و طوری می

 زدم؟! کله می

 ای را نشان داد. با دست نقطه

بیرون تو اون قسمت دنیز و سپیده نشستن، برو _

 آم. جوش پر کنم میکنارشون. منم فالسک رو آب

 سمن؟ پس ماه_
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دن ننه وقتی اون باال کسی رو راه نمیدختر خوب _

ای سمن و آقا ایوب یا مادر من موندنشون چه فایده

داره. ما هم تا یکی دو ساعت دیگه نهایتش بمونیم. 

گردم تو ماشین کشیک من دخترا رو برسونم برمی

 دم.می

کردند حاال که دل و جانش اندکی آسودگی را تجربه می

 لبخند زد. 

برید خونه کاری بود تماس  گی گفتنمیمگه ن_

 گیرن دیگه چه کاریه تو ماشین؟! می

خونه بدون سولماز با برهوت فرقی نداره درنا. _

ن برای نگاهش، حرفاش، لبخندش همه و همه انگیزه

 شروع، برای ادامه دادن، برای لذت بردن. 

کمی حسادت دوست داشت در تنش برقصد و 

کرد و او را  ردنی نثارشخودنمایی کند ولی یک پس گ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

با خفت به خفه شدن دعوت کرد. سولماز حقش بود 

 چون راه درست را ررفته بود. 

دونم کسی که زندگی با سولماز رو تجربه دونم. میمی_

کنه چه حالی داره چه برسه به تو که شوهرشی و من 

 ها. یه رفیق بودم و همخونه. من برم پیش بچه

 سری به اطراف چرخاند. 

 اومدی؟ خودت تنها _

نه با الشن اومدم تو حیاطه کنار ریحان وایساده تا _

 من برم.

 زده سوالش را داغ داغ پرسید. بهت

 ریحان رو چرا آوردی؟_

 

 نه_و_شصت_و_صد_پارت#
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دلش خون شد. جگرش شرحه شرحه آب شد. 

کسی را نداشت که مواظب باشد کسی به هیچ

مردن نست تا مرز داشان تعدی نکند. دومان نمیحریم

دانست تصور نبود را تجربه کرده بود. او که نمی

 هایی را رقم زده بود.همیشگی ریحان بر او چه ثانیه

 مجبور شدم. مجبورم کردن. _

آورد. های درنا سر در نمیچشمانش ریز شد، از حرف

 اجبار؟ چه اجباری؟ 

 گی؟درست حرف بزن منم بفهمم چی می_

ها را به فرد زیر آند تا سیاهی هایش تکانی خوردنپلک

هایش مقابلش بدوزد. کمی مستقیم نگاه کرد، چشم

 بعد از کمی دودو زنان به زمین دوخته شد. 

 م رو برده بود. بچه_
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تا خواست به او بتوپد که وقت معما طرح کردن نیست 

 جمله با شدت، با بدترین کلمه کامل شد. 

بار هدفش نم رو برده بود. ایکامران نامرد بچه_

خواد دونم چه غلطی میترسوندم بود بار بعدی نمی

 کنه.

چندبار محکم دستش را به بینی خود زد و محکم آن را 

قدر گستاخ شده کشید. خبر سنگینی بود. کامران آن

بود که بعد از آن فضاحتی که درست کرد باز وارد حریم 

 درنا شود. 

 جوری پیداش کردی؟ چه_

 مزرعه. خودش آورده بودش _

کوره در رفتن همین بود که دومانِ آرام همانند یک از 

 ی منفجره بترکد. ماده
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خودش غلط کرد با هفت جد و آبادش. مرتیکه فکر _

کنن کرده شهر هرته؟! پس اونایی که پیش تو کار می

جا چه غلطی کردن که جلو چشم همه بچه رو اون

 برداشته و برده!؟ 

 

حیط را دید باره نگاهش که به اطراف افتاد و میک

 اندکی از حجم صدایش کم کرد. 

 برو پیش دخترا تا من برم پیش الشن. _

سوخت. معلوم حال خوبی نداشت. دلش برای درنا می

های این زن کی تمامی داشت. یک نبود مصیبت

انتخاب غلطش حاال حاالها دامنگیرش بود و بالی 

 جانش!
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. شد و اولین کاری که کرد به بوفه رفت وارد محوطه

فالسک را به مرد داد و از او خواست پیشش باشد تا 

برگردد. کمی میان حیاط، چشم گرداند تا باالخره الشن 

را کنار ریحان روی نیمکتی دید. راهش را به همان 

 اش را صاف کرد. سمت کج کرد. کنارش که رسید سینه

 سالم! _

تر شد و به خندش عریضالشن با دیدن دومان لب

 . دست دراز کرد. احترامش ایستاد

ی عمل خوب سالم. چشمت روشن. خوشحالم نتیجه_

 بود. 

دست الشن را به گرمی فشرد و به چشمان منتظر و 

 خندان ریحان نگاه کرد. 

 سالم ریحان عمو. خوبی فسقلی؟ _

 تمام دور دهانش شکالتی بود، چیزی که عاشقش بود. 
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 اله سولماز توجاست؟ سالم عمو! خ_

زنم خاله اگه و بخوری منم زنگ میتا تو شکالتت ر_

 تونست بیاد پیشمون باشه عمو؟!

 

بازوی الشن را گرفت و به قد سه قدم با دخترک 

 فاصله ایجاد کرد. 

گه؟ اون بزمجه با چه جرأتی پا الشن درنا چی می_

 جا گذاشته؟ مگه دوربین نصب نکردی. اون

ون داد و نگاهش از ریحان تکان نفس سنگینی بیر

 رد. قول داده بود مرد بود و قولش! خونمی

گی دومان دوربین نصب کردم دزدگیر که یه چیزی می_

نصب نکردم. باید درنا خودش دمش رو قیچی کنه 

 تازونه. وگرنه درست و حسابی می
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بازوی الشن را رها کرد و لبش را به دندان گرفت و 

 ان داد. خیلی آهسته سرش را تک

زمون که اون نامردی رو گی. اگه همون آره راست می_

شد کرد و موی دماغش میدر حقش کرد ولش نمی

 حساب کار دستش میومد. 

الشن پوزخندی زد و نگاهش را به آنی به اطراف هل 

داد و باز ریحان را در تیررس مردمک چشمانش قرار 

 داد. 

کارش  کنم این مرد یه جایدونم چرا حس مینمی_

شته چرا حاال باید دنبال لنگه. اون درنا رو قبول ندامی

که زن داره. یعنی ای از درنا باشه با وجود اینبچه

 زنشم از وجود اون بچه باخبره؟! 
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دانست چه ور بود و نمیدومان تنها در فکرهایش غوطه

ی سکوتی که راهی برای نجات درنا بیابد. دروازه

 ا حرفش بست. بینشان باز شده بود را ب

  باید برم سر وقت تورج._

ابرو در هم گره داد و چشمی ریز کرد. کنجکاو بود 

 بداند تورج نام کیست و چه نقشی دارد. 

 تورج کیه؟ چه نسبتی با کامران داره؟ _

تورج؟! تورج رفیق تاپ کامرانه هیچی از هم پنهون _

 ندارن.

 تورج را چندین بار زیرلب زمزمه کرد.

 نگاهی به آسمان کرد و با تأسف گفت:دومان 

بینی االن درگیر و روز این روزام رو که میحال _

سولمازم و حتی فرصت سر خاروندنم ندارم.چند روز 
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زنم و سر و تهش رم با تورج حرف میدیگه خودم می

 آرم. رو درمی

چند روز دیگه؟ دومان حقیقتا من از این مرد _

فکری کن، یه کاری ترسم. یه روزم یه روزه، یه می

 کن.

 

 دانست چه راه منطقی بجوید.نمیبه فکر فرو رفت و 

الشن ناخودآگاه درخواستی را که در میان مغزش وول 

 خورد را بیان کرد. می

 دی به من؟! آدرسش رو می_

شناسه هرچند که منم دو بار به تو؟ اون که تو رو نمی_

 بیشتر ندیدمش.
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چند قدم رفته را سمت ریحانی برداشت که خمیازه 

 کشید. می

ذار من باهاش حرف بزنم اگه چیزی آره به من. ب_

 دستم نیومد تو برو. 

 ریحان را بغل زد. 

 آد؟! قربونت برم خوابت می_

تنها زحمت تکان دادن سرش را کشید و باز یه خمیازه 

 دیگر کشید. 

 بیا عزیزدلم...بغلم بگیر بخواب. _

 بدون تعارف در آغوشش جا باز کرد و چشم فرو بست.

 

 هفتاد_و_صد_پارت#
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ها را نوازش کرد. تش را میان موهایش برد و آندس

فکر کرد گناه این کودک معصوم چیست که سهمی از 

پدر و مادر نداشته باشد. دلش برای درنا هم سوخت 

که انگار تا ته دنیا باید بدود و بجنگد و طعم آسایش را 

 گرفت اساسی. شد. باید تصمیمی مینچ

 ی فشار داد. اش را به شانه او زد و کمدومان پنجه

تو که نگرانشی، دلت باهاشه فکری کن، نذار اون _

تونه هر کسه و باز میروباه صفت فکر کنه درنا بی

غلطی کنه و کسی هم خشتک شلوارش رو کراوات 

یکی  کنه. الشن، هر آدمی اشتباهی داره اونمتنش نمی

 مثل بقیه، مثل من و تو!

 

 دستش را برداشت و تبسم زد. 
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فرستم. کنم. آدرسش رو برات مینگ میباهاش هماه_

تره، من برم تر و منطقیاون مثل کامران نیست آدم

 دخترا رو برسونم و برگردم بیمارستان، شاید کاری بود. 

 

ی خود گذاشت و به احترامش سر ریحان را روی شانه

 ایستاد. 

داداش اگه کاری، چیزی بود من در خدمتم تعارف _

 نکنیا. 

 لبخند زد. 

 گذرم.مئن باش اگه باشه ازت نمیمط_

 رفت و الشن ماند و افکار بی سر و تهش!
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درنا را به مزرعه نبرد. دو نگهبان برای شب در مزرعه 

دید درنا با آن دو نرغول استخدام کرده بود. صالح نمی

ی دنیز برد. خوبی تنها باشد. او را با ریحان به خانه

بود که  گاه شوهرش همینهای گاه و بیمأموریت

اش حساب کرد. با شد روی او و خانهامشبی را می

به عاریه گرفته بود به خانه رسید. خستگی که تنش را 

 یک لنگه از کفشش را درآورد که صدای فروغ پیچید. 

 قدر دیر اومدی مادر؟! چرا این_

ی بعدی را نیز بیرون کشید دست از دیوار گرفت و لنگه

 و پاهایش نفس کشیدند. 

 داشتم مامان. چرا نخوابیدی؟  کار_

 خوابم نبرد مادر، یه چای برات دم کنم؟! _

استقبال کرد از این دعوت و شاید موقعیت مناسبی بود 

 برای حرف زدن. 
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 آد خیلیم عالی. اگه خوابت نمی_

 فروغ در حین رفتن به آشپزخانه خندید. 

 آد. آد نه تو زبونت نمیخوشم می_

عویض کرد و کمی در آینه هایش را با عجله تلباس

ا اش داشت خود رمکث کرد. به گذر ایامی که در چهره

داد نگاه کرد. تا این سن و سال بی سر و نشان می

 رفیق و همدم مانده بود که چه؟! همسر، بی

وارد آشپزخانه که شد فروغ چای را میان قوری ریخت 

 و کنار کتری برقی گذاشت. 

ها نشست مادرش را یطور که روی یکی از صندلهمان

 نیز به نشستن دعوت کرد. 

 نصفه شبی حرف داری پسر؟! _
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دستانش را روی میز در هم پیچ داد و استرس داشت 

دانست برای شروعِ ساخت و نمیدر جانش النه می

ای استفاده کند. باید طوری حرف سطر از چه واژه

شد و عاقبت بخیری را از زد تا مادرش قانع میمی

 شنید.یزبانش م

کم نگرانم اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ داری کم_

 کنی. می

 ش را گرفت و آرام لبخند زد. دست مادر

گه شما دلت دورت بگردم چیه تا آدم یه چیز می_

 خونه. شورشه رختمی

دست او را رها کرد و به صندلی تکیه داد. دستی به دور 

 دهان خود کشید. 

 حرفم در مورد... _

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

برد به حتم کمک شایانی اگر نامش را می مکث کرد.

 شد. زدنش میی حرفبرای ادامه

کرد. چنان نگران به صورت پسرش نگاه میروغ همف

خواست به آن حرف ستاره شده در ذهن خود دلش نمی

 توجهی کند اما زبانش به گفتن نافرمانی کرد. 

 در مورد... نکنه در مورد درناست؟! _

 

هایش از صورت شمالشن نفسش حبس شد. چ

زدنش شد. راحتش کرد اما لحن حرفمادرش جدا نمی

ه چیز بود. پر شدت نفس مانده را بیرون داد گویای هم

 و تصدیق کرد حدس و گمان مادر را. 

 ها رو گفتیم که الشن؟! حرفی هم مونده؟! گفتنی_

سر به زیر انداخت و با شرمندگی صحبت مادرش را  

 تکذیب کرد. 
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مامان. فقط شما گفتی. حرف زیاد مونده و من نگفتم _

انتظار دارم بشینیم منطقی و مثل دو تا آدم بالغ در 

 موردش بحث کنیم و به نتیج... 

دونم ته حرفامون اش مشخصه الشن. وقتی مینتیجه_

رسه چه لزومی داره این همه انرژی به کجا می

 سوزوندن؟

شخندی لب باالیی خود را چند بار به دندان کشید و نی

 زد. 

فروغ جانم فکر کنم دیگه چهل رو رد کرده باشم نه؟ _

و فکر کنم برام یه حقی قائل باشی که بشینی پای 

 حرفام؟! 

فروغ را خلع سالح کرد و دیگر سعی کرد الم تا کام 

 حرفی نزند. 

 دم.بگو گوش می_
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ردن مادرش از دانست راضی کمکث کرد و می

 تر است. شکستن عاج فیل سخت

قبول دارم کار درنا درست نبوده. قبول دارم اشتباه  من_

بزرگی رو انجام داده ولی مامان تا کی باید تاوان 

اشتباهش رو پس بده؟ چون تو یه دوره از زندگیش 

پاش رو کج گذاشته دیگه حق زندگی کردن نداره؟ 

اشه یا کسی رو دیگه حق نداره کسی دوسش داشته ب

 دوست داشته باشه؟

قصد داشت بلند شود الشن انگشتان او  همین که فروغ

 را گرفت. 

 زنیم. کنم بشین داریم حرف میمامان خواهش می_

روی میز خم شد و به حالت عصبی پسرش را مؤاخذه 

 کرد. 
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من کی گفتم اون حق نداره کسی رو دوست داشته _

تونه اره؟ اون میباشه؟ کی گفتم حق زندگی کردن ند

تونه هر الشن، می هر کسی رو دوست داشته باشه.

ی دونهکسی رو دوست داشته باشه جز پسر یکی یه

من. نکنه توقع داری تنبک دستم بگیرم براتون 

 داداردودور راه بندازم و کِل بکشم هان؟

 خوای دخترشم ساقدوشتون کنم؟ می

مادرش را کرد تا شد و باید تالشش را میناامید نمی

 متقاعد کند.

 

 تادهف_و_صد_پارت_ی_ادامه#

 

دونه گین یکی یهام مامان؟ چنان میمگه من کی_

انگاری بیست سالمه چرا هی من باید تأکید کنم من 
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چهل رو رد کردم و یه ازدواج ناموفقم داشتم. دیگه 

بخوای حسابش کنی جز مقوله پیر پسرها به حساب 

 آم. می

 اد با نگاهی سرشار از حرف. ای تحویلش دچشم غره

ای و آرزو دارم برای من همیشه بچه تو بگو نود سالت_

 عروسیت رو ببینم.  

آرنج دو دستش را روی میز گذاشت و دستانش را میان 

 موهایش برد و نالید. 

مگه قراره عروسی نکنم. چرا هی سنگ جلو پام _

 ندازین. می

ده دستش را محکم میان صورتش کشید و از محدو

 تر نکشید. بینی پایین

غ جانم، مامان عزیزم من تصمیمم فروغ الدوله، فرو_

ی زندگی کنار درنا باشم خوام برای ادامهرو گرفتم می
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ای که گذشته و تاریخ االنِ درنا برام مهمه نه گذشته

 مصرف نداره. 

صندلی را عقب فرستاد و سرپا شد برای رفتن، 

داد تا شاید حرف  چشمانش را به چشمان مادرش گره

 ها را بهتر متوجه شود. آن

 از آشپزخانه بیرون زد.

 

 یک_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

با اعصابی خراب و متشنج وارد اتاقش شد. مادرش را 

کرد. بر خودش لعنت فرستاد که چرا به درک نمی

ی درنا باخبر شود. ای رفتار کرده بود که از گذشتهگونه

نشست و دو دستش را روی با همین افکار روی تخت 

هم هر دو دستش را به زانوهایش گذاشت. انگشتان
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پیوند داد و به لبش چسباند. مخالفت مادرش هیچ 

رقمه برایش قابل هضم نبود؛ گویا تازه سر از بلوغ 

خواست. اش را میدرآورده بود و پایکوبان خواسته

گوشی تلفن همراهش را از جیب شلوار بیرون کشید، 

ا برانداز کرد. مردد بود برای انجام دادن خوب آن ر

بار داد. یککه دلش، برای آن فغان سر میکاری 

گذاشت از زمین و زمان ی دلش میاحترام به خواسته

ی شد؟ دستش روی پیش شمارهشد، میکه کم نمی

صفر نهصد وچهارده لغزید. اسمش باالی صفحه 

 نمایان بود اما دوست داشت رقم به رقم را خودش

پایین ها را که زد دلش هری به وارد کند. تمام شماره

سقوط کرد. نامش هم همان مغناطیس نگاهش را 

اش، ارادهها، نازهای بیداشت. یک آن، تمام خنده

 هایش، در عین زنانگیقراریهایش، بیبغض کردن

هایش جلوی چشمانش پدیدار مردانه رفتار کردن
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گرفت. و رویی میشدند و با هر حالت او صورتش رنگ 

برد. باید این دستش را به سمت آیکون سبز رنگ 

ی دودلی، ریسمان تردید، طناب شبهه و شک را رشته

هایش آلودش در گوشکرد. صدای کمی خوابپاره می

 نشست.

 سالم. _

گوشی را کمی فاصله داد و به ساعت نگاه کرد. هنوز 

کمی به دوازده مانده بود و برای نسل جوان سرشب 

 شد. محسوب می

 خواب بودی درنا؟! _

ه ریحان کرد و خدا رو بابت سایلنت کردن درنا نگاهی ب

گوشی و برقراری لرزش آن شکر گفت. آرنج دست 

گاه تنش کرد و موهای آزاد خود را با راستش را تکیه

 دست یک طرف انداخت. 
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 تقریبا بگی نگی. خسته بودم. _

و بیراه حواله  الشن پوفی کشید و ناراحت شد. کمی بد

 د. شناس نبومغز معیوبش کرد که وقت

ببخشید اصالحواسم جمع ساعت نبود. تا خواب از _

 کنم. چشمات نپریده قطع می

درنا از لفظ نپریده لبخند زد. قصد داشت یک لبخند 

ی صدا باشد اما اندکی صدای رهاشده از حیطهبی

 اختیاراتش رد شد. 

طع نکنی دیگه  دم. چه قطع کنی، چه قگوش می_

 شینه. فعلنیا خواب به چشمام نمی

نگفت خاصیت صدای سحرآمیز توست که خواب را 

رباید. نگفت تصمیم دارد بعد از اتمام تماس تمام می

کلمات رد و بدل شده را هجی کند. چه لزومی داشت 
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خواست دوست ها وقتی به تنهایی میگفتن این حرف

 داشتن را بچشد.

 م. خوابت کردپس بی_

اش را القهخوابش کرده بود از همان زمان که ابراز عبی

شنیده بود. از همان زمان که با شنیدن واقعیت 

اش اتاق را ترک کرده بود و ترکی بزرگ در زندگی

 قلبش ایجاد کرده بود. 

شدم یکی دو ساعت دیگه مهم نیست! االن بیدار نمی_

 شدم. بیدار می

 طوری؟ چرا؟ همیشه این_

 ناخواسته به مرز درددل وارد شدند. خیلی 

از خیلی وقت پیش اما از وقتی سروکله اون دونم. نمی_

نامرد پیدا شده خواب از چشمام فراریه، همش 
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ترسم بالیی سر ریحانم بیاره مخصوصا با کار می

 امروزش تر... 

تونه کنه. من بهت ثابت درنا اون هیچ غلطی نمی_

شش هستکه اومده پی کنم این مرد یه ریگی تو کفمی

ونم از وجود ریحان تا این دت. البته بعید میتو و بچه

اواخر خبر داشته اگه بود باید زودتر خودش رو نشون 

 داد. می

های گرفت از حرفشد و قوت قلب میسرخوش می

شد که به زبان گفت حتما همانی میمرد. وقتی او می

ا باز کرد و باره ترس بار و بندیلش رآورده بود ولی یک

 آشوبی عظیم در دلش برپا کرد. 

خوام حساسش کنم یا خواد کاری کنی نمینمی شما_

 مشکلی برای شما به وجود بیاد. 
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برد. هرچند الشن از ثانیه به ثانیه این مکالمه لذت می

 که از نگرانی او غرق در تفکر و اضطراب شد.

گیرم. من دخالت نکنم کی حرفت رو نشنیده می_

 کنه درنا؟!  دخالت

نگین بود. شنیدن این جمله برای قلبش زیادی س

 ی دیگر پر! شد و لحظهای ایجاد میای حفرهلحظه

هایش به مگر تنش لمس شده بود که تمام شریان

کردند. مگر با شنیدن یک جمله و سرعت کار می

ریخت؟! یک چندین کلمه ساختار یک زن فرو می

کرد چرا او باید های خاکستریش را پر سوال سلول

 کرد؟! دخالت می

 به زبان آورد. پرسش ذهنی را 

برای چی باید دخالت کنی و دردسر برای خودت _

 بخری؟
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 دونی؟! حقیقتا چراش رو نمی_

ی اتاقش رفت. از روی تخت برخواست و کنار پنجره

دستش را در جیب گرمکن ورزشی فرو برد. مرزهای 

کردند و هر بار مشتاق احساس و عقلش تخطی می

ست بر عقل خواجایی بودند چه بسا احساس میجابه

 غلبه کند. 

خوام کنارت باشم. چون که من چون که من می_

 کشم. هاتو به دوش بخوام بار غصهمی

کرد پوزخند تند درنا او را به سکوت فرا خواند. باور نمی

 دیگر. 

تو؟! همونی که بعد از شنیدن حرفام حتی حاضر نشد _

چیزی بپرسه؟ همونی که حتی نپرسید چی به سرت 

ها ازم فراری بود؟ اون آدم ن که تا مدتاومد؟ همو

 خواد بارکش رنجنامه من بشه؟!می
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 دو_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 بار صدایش به ناراحتی گرایش پیدا کرد.این

من از ترحم بیزارم الشن. اینو دیگه باید خوب بدونی. _

 آد. من چند سا... دلسوزی کردن به کار من نمی

تازاند و که یک تنه میعصبی شد و کالفه از دست زنی 

اش را قصد نداشت افسار اعصاب از هم گسیخته

 بکشد. 

ام که ی تو؟ مگه من دیوانهزناین حرف چیه که می_

خاطر ترحم و دلسوزی به بخوام زندگی و جوونیم رو به

 فنا بدم. 
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دستی به صورتش کشید و با آشفتگی طول و عرض 

 اتاق را طی کرد. 

گم. با چی چرتکه چی میگوش بده درنا ببین من _

انداختی که حرف من رو به حساب دل رحمی و ترحم 

دوروزه. از اینا گذشته تو گذاشتی؟ مگه حرف یه روز و 

یهو یه واقعیتی رو به صورت من کوبوندی که هر کسی 

داد. العمل خوبی نشون نمیهم به جای من بود عکس

من نخواستم حرکت غیرمعقولی رو انجام بدم، زمان 

خواستم برای فکر کردن، برای دودوتا چهارتا می

کردن، برای مو رو از ماست کشیدن، برای آباد کردن 

االتی که با چند حرف به ویرونه تبدیل شد، باید به خی

 کردم.ها فکر میی اینهمه

به گمان افکار در هم و برهمش را ناخواسته به زبان 

 یخت. ای که الشن را بهم رآورد و زمزمه کرد. زمزمه
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کنم کامران شاید از طرف خدا اومده تا گاهی فکر می_

یه زمین داره  ها بهی ملخبه فکری که مثل هجوم دسته

آره پایان بده. شاید اگه به کامران با منو از پا درمی

هاش برگردم ریحانم انگ حرومی و ی بدیوجود همه

 خانواده بودن نگیره.بی

 به خود آمد. با صدای نیمه بلند و لرزان الشن 

خوای بری؟! حاال که من با همه چیز کنار اومدم می_

ونم بهت چپ نگاه کنه ذارم ماه تو آسممن کنارتم، نمی

چه برسه به یه آدم بزدل نامرد. درنا اجازه بده برا 

 ریحان پدری کنم.

پدری؟! درست شنیده بود الشن پدر ریحان شود؟! یک 

 ناشدنی غیرممکن! 

نجوا شبیه شد. نجوایی آمیخته  الشن تُن صدایش به

 به احساس!
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به هایی که آدم را حالی یک آرام زیبا!  آرام، از آن آرام

ها که تمام رگ و پی آدم را بهم کند، از آنحالی می

گفت از مکنونات قلبی و ریزد، سخن میمی

 اش! احساسی

دونی اسم حاال ترحم رو بریز دور. تو خودت بهتر می_

تو چیه که اگه دوست داشتن نبود حس من نسبت به 

حتی یه اپسیلون حاضر نبودم با کسی زندگی کنم که 

دلسوزی دارم. منم حس تو رو  نسبت بهش فقط حس

خونم. درنا اگه من و تو نسبت به خودم از چشات می

عقد کنیم دیگه اون مردک پست فطرت به خودش 

ده به حریم تو وارد بشه که اگه وارد بشه اجازه نمی

ی خودش و تمام دودمانش رو بخونه. ید فاتحهبا

 چیز، زبونش برای تو درازهمهشرفِ بیخوام یه بینمی

باشه و چپ و راست تهدیدت کنه یا تن و بدنت رو 

 گم درنا؟!فهمی چی میبلرزونه. می
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جا کلمات واضح بودند و قابل درک اما کاش سولماز این

سر ر عالم رویا بهفهماند که ددر کنارش بود تا به او می

 برد یا واقعیت؟!می

زبانش در برابر این نطق احساسی کوتاه ماند و الشن 

دار بود و تپق آموزی آماده برای پاسخ میداندانشمانند 

 زد. نمی

بذار قلبم بهونه برا تپیدن داشته باشه. بذار چشمام _

ی زیبا رو ببینه نه یه وقت خواب و بیداری یه منظره

سفید رو. اجازه بده به عشق یه زن، که دیوار مات 

بره تکیه کنم. این اشتباهه که میگن زنا نفس رو می

خواد، مرد گاه مییه مرد تکیه کنن، مرد تکیه باید به

خواد که وقتی خسته شد یا از دنیا بُرید به اون پناه می

 زن پناه ببره و تکیه کنه. 
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زد. یچه زن خوشبختی بود آن زن که الشن دم از او م

کرد حتی اگر حاال به وهم و خیال خودش اعتراف می

ن مرد تمام رنگ و روی خیالم داشت باز او را چه به ای

 عیار! 

قدغن بود برای او دوست داشتن مردی از تبار الشن.  

های خود حرام بود بخواهد چنین مردی را اسیر کوه غم

 کند.

 الشن، زبان روی لب کشید و نفسی تازه کرد. 

ر با هم برای موندن ریحان بجنگیم. درنا اجازه بذا_

دی منم سهمی از ریحان داشته باشم؟  اجازه بده می

 من با اسم خودم براش شناسنامه بگیرم. 

 باالخره دژ سکوتش را شکست. 

اگه تا حاال سکوت کردم و دم نزدم نخواستم اون _

نامرد از وجود ریحان باخبر بشه، نخواستم باهاش 
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بشم. اما حاال که خودش جلو اومده داغ چشم چشم تو 

ذارم اما باید براش به اسم ریحان رو به دلش می

 خودش شناسنامه بگیره. 

 

الشن با شنیدن صدای او لبخند محوی زد. خوشحال 

ای نبود و دلی نداشت. خوشحال بود که این زن کینه

هایشان هیچ واکنشی جز جای صحبتبود که تا این

 او ندید. از  همین شناسنامه

درنا شاید تو هم اگه جای من بودی همون _

دادی بیا دلخوریا رو بریزیم العمل رو نشون میعکس

 دور و به فکر آینده باشیم. 

 

هایشان پشت خدا را شاکر و سپاسگزار بود که حرف

ها خورد و در گوشهای جادویی قل میاین سیم
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 نشست وگرنه دیدن حال و روزش جز آبروریزیمی

 گذاشت. ی برجا نمیچیز

دستی به قلب خود کشید کوبش بلندش رضایتش را 

 کرد. اعالم می

بریم عقد کنیم با یه تیر دو نشون بزنیم؟ هم شر _

کامران رو از سرت کم بشه هم وقتی سولماز چشماش 

 رو باز کرد ما رو کنار هم ببینه اونم محرم.

 

 سه_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 چه داشت که بگوید؟ انگار اصال دانست چه بگوید؟نمی

خواست روی خوش خودش را نشانش بدهد دنیا می

زد. چیزی که فرای باورهایش بود. تمام تنش نبض می

یک خیال زیبا که قدمی با واقعیت فاصله داشت. میان 
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وار مغزش شادی شکوفا شده در دلش، چیزی چکش

که الی کوبید. فروغ... فروغ.  جان داد تا کوتاه با حرا می

 نا نداشت بگوید. گفتن که نه ناله بزند.

 فروغ جان باخبره؟! _

سکوتی معنادار به جای زبان چرخید، درنا همه چیز را 

کند که کرد دنیا برایش دهان کجی میفهمید. حس می

ها انسداد پیدا کردند و چه زود گول خورده است. نبض

حتی نفس نیز دمی مسدود شد. چرا مرد شیرین بیان 

 رسید. صدای تیشه سخنش به گوش نمییگر د

خیلی آرام و با صدایی از چاه برآمده ناجی مخاطب در 

 شده، شد.  سکوت غرق

 مخالفه درسته؟! _

 تره. احترام مادرم از هرچیزی برای من واجب_
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ای هنگ کرد اگر مادرش مخالف سیستم مغزش لحظه

هایش چه معنی بود و احترامش واجب، پس حرف

 داشت؟!

خوام یه عمر با یه نفر زیر یه سقف برم. من می اما_

خوام با کسی زندگی کنم که دوسش دارم. من می

مادرم تاج سرمه مخالفتش نهایتا تا چند مدت باشه 

ی من احترام آخرشه مجبوره که کوتاه بیاد و به خواسته

بذاره. تو فکرت رو با این چیزا مشغول نکن. منتظر 

 نظرتم درناجان!

گوش جانش ریخت و مرفین شد در تمام به  هاحرف

قدر آرامش به جانش تزریق شد که اش. آنرگ و پی

رفت. دلش جوالنگاه هر لحظه پاهایش به سستی می

یورش لشکر عشق شد. گوشی را قطع کرد اما دیگر 

خواب در چشمانش شکست. زانوهایش را بغل زد و 
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ا نگاهش مابین ریحان و اتاق در گذر بود. فکرش تنه

 هایش تمرکز کرد.ی الشن و حرفرو

صدای اعالن گوشی بلند شد و با تبسمی به آن چنگ 

ای که نقش بسته بود تمام امید و زد. با دیدن شماره

شادی از دلش پر کشید و به جایش ترس و وحشت 

 بیتوته کرد. 

فکراتو کردی؟! امیدوارم دیگه بهتر از قبل منو _»

 «یرشناخته باشی. عاقالنه تصمیم بگ

تمام تنش دچار رعشه شد. هرچه الشن در جانش 

رشته کرده بود کامران با دو خط آن را پنبه کرد. 

انگشتان لرزانش روی صفحه کلید زد تا جواب مردک 

کرد و پست فطرت حریص را بدهد. خودخوری می

باره حسی در وجودش برای زدن خورد. یکحرص می

در هم ایش هیک سیلی به کامران زبانه کشید. سگرمه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تابیدند و از کوره در رفت. حیف که مهمان بود و 

شد صدای پر از خشمش را بیرون بفرستد. لب به نمی

دهان برد و با اخمی که در صورتش جا خوش کرده بود 

های دستش بدون وقفه روی صفحه لغزیدند و انگشت

ای ها برای مرد ردیفکرد. در دلش لحظهخط و نشان

ه و ردیفی از بهشت قطع توانستگذشت کاش می

 رضوان برای او جور کند. 

نچایی شازده کامران! یابو برت نداره که فکر کنی _»

تونی تا ناکجاآباد کس و کارم میزبون ندارم یا بی

بتازونی. یه بار برای آبرویی که به دست تو ریخته شده 

ام بود و نخواستم کسی بفهمه الل موندم و غرور لعنتی

که لقب آویزون و کنه بهم نچسبه  بالتنذاشت بیام دن

بردم. چسبید و دو زار آبروت رو میکه ای کاش می

شه گذشته رو درست کرد اما آینده رو که حاال که نمی

بار تونم درست کنم. فقط یه بار دیگه، کافیه یهمی
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م ببینمت ام، دور و بر بچهدیگه دور و بر خونه و زندگی

رم همه چیز م و میبندچشم روی آبرو و همه چیز می

ذارم کف دست زنت تا اون شاید بتونه تو نکبت رو می

رو جمع و جور کنه. بذار بدونی این درنا اون درنای سه 

 « سال قبل نیست. عاقالنه تصمیم بگیر

ی پیامش کرد. برای ی آخر او را ضمیمهبه عمد جمله

که اتمام نیز یک ایموجی برایش گذاشت و بدون این

که پشیمان شود ارسال را بخواند، قبل از اینآن را باز 

 زد.

خواست. به دیوار تکیه زد و ی خودش را میدلش خانه

پاهایش را روی تشک دراز کرد. سرش را به سمت 

سقف گرفت. چشمانش دیوار مات سفید رنگ را دید 

زد و مغزش توپی شده بود که بین بهشت و جهنم می

کرد دخترش نتخاب مین را ادر تردد بود. اگر باز کامرا
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اش رنگ و رو هویت داشت و نام پدر به شناسنامه

بخشید ولی به چه قیمتی؟ به قیمت اعتمادی که می

حراج شده بود و دوباره او را پذیرفتن. به قیمت فرو 

رفتن در نقش یک زن موقت! به قیمت آشیانه بر 

 آشیانه دیگری ساختن؟!

را لگدمال وجودش ی کامران همان سالی که ذره ذره

کرد مرد. عطش از دست دادن اطمینان و وثوقش را 

هم نام او را برای دخترش ابدی خواباند آنیک چیز می

 گفت که سالهاست مرده است.کرد و بعد میمی

دانست آن جواب پیامش ساعتی بعد دریافت شد. نمی

خر به میدان آمده و مرد را چه شده است که چنین کله

 ید. آکوتاه نمی

یعنی حاضری بگی با من رابطه داشتی؟ زن من همه _»

دونه چیزی نیست که از اون قایم کرده چیز رو می
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باشم. ببین شانست رو سوزوندی. خواستم گوشی رو 

بدم دستت، اگه پات خطا بره، احیانا بفهمم حرف مفت 

رو نبینی. بار آخرتم  کنم درنا رنگ بچهزدی کاری می

آری و ی شجاع رو در میهاآدمباشه برای من ادای 

خوام دخترم زیر دست یه کنی. نمیتهدید می

 « فروش بزرگ بشه شیرفهم شدی؟!سبزه

فروش را تکرار کرد و چیزی از تکرارش عایدش سبزه

 نشد.

 

 چهار_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

چسباند به فروشی که عیب و عار نبود. انگ میسبزه

ا فاکتور عقلش رکاری که شرافت داشت اما خود بی

ی ماجرا خبر دانست زن او از همهگرفت. بعید میمی
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داشته باشد. حاال شاید چیزی پرانده بود اما اصل ماجرا 

 نه! 

مردها خدای اعتماد به نفس و منم منم هستند. کامران 

ی نامردان عالم بود اما متأسفانه شامل هرچند در زمره

که در نادن ایشد. خدای بلوف و نشان دحال او نیز می

ها برای هایی داشتند و آنزمان تجرد چه خاطرخواه

ی شان از هیچ چیزی دریغ نکردند. خصیصیهداشتن

که همه از ی پسران بر یک اصل استوار است اینهمه

دم قدیس و تا زمان ازدواج هیچ دختری را لمس 

 اند. حاال حکایت او بود و سرطان و ترکان! نکرده

 رزه و عیاش!مردک هکور خوانده بود 

نشاند که جرأت نداشته باشد او را طوری سرجایش می

تا آخر عمر حروف د، ر، ن، ا، ح، ی در زبانش، فکرش 

 بروز پیدا کند.
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شد و یا تیری در تاریکی انداختن بود یا رها می

گرفت. کمی که مرغ خیالش آرام گرفت پتو را روی می

طی  خیالیخود کشید و خوابید. باید یک جاهایی بی

 کرد تا سر از دارالمجانین در نیاورده بود.می

ی دنیز بیرون زد. خدا صبحانه خورده و نخورده از خانه

خیرش بدهد او را که هم دخترکش را نگه داشت و هم 

ی ذهنی نامرتبش را سامان داد. یک جمله کمی قفسه

تو به همه چیز _»را داشت. گفته بود که حکم هزار جمله

 «.غ جون،اون با ماال فروفکر کن ا

یک دربست گرفت تا به بیمارستان برود. دوست  

داشت جز نفرات اولی باشد که چشمان باز سولماز را 

ها گذشت. میان بیند. به حالت دو از محوطه و پلهمی

پاگرد آخر نفس کم آورد، دست روی سینه گذاشت و 

هایش جان بخشید. دو چند نفس عمیق کشید. به نفس
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یو دومان را دید سیرداشت پشت در آیم که بسه قد

های انتظار نشسته بود. دو دستش  که روی صندلی

دانست در کجاها سیر روی پاهایش بود و خدا می

ای دلش تهی شد از فکری که مانند جت کند. لحظهمی

 از مغزش گذشت. پاورچین پاورچین قدم برداشت. 

 هنوز به هوش نیومده. _

تر به سمت او رفت و حکمکمی م کیفش را چنگ زد و

 کنارش نشست.

 دکتر چیزی نگفت؟! _

 دستی میان موهایش کشید و نیم نگاهی خرجش کرد. 

 نه گفت طبیعیه، باید منتظر موند. _

زیرلب خدایا شکرت را به زبان آورد و به صندلی تکیه 

 داد و به نیم رخ دومان زل زد. 
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 دومان؟! _

ش گردش م صورتاز سرشانه با خستگی که در تما

 پاشیده بود نگاهش کرد. 

 جان! _

 دیشب الشن زنگ زد. _

 دومان با شنیدن نام الشن کمی رو به درنا چرخید. 

 خب؟! _

نوک زبانش را روی لبش کشید و پشیمان شد. اما 

دیدن نگاه منتظر دومان باعث شد خیلی سریع ادامه 

 ی باداباد. دهد با ذکر کلمه

غ مخالفه اما الشن بازم ازم خواستگاری کرد. فرو_

گفت من با مخالفت مامانم کاری ندارم. من هنوز 

 دونم چی باعث شد الشن این مدت تغییر کنه.نمی
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 ونستم الشن مردی نیست که پاپس بکشه.  دمی_

یو چرخاند و سیای آینگاهش را سمت در شیشه

 های صافش زاویه داد. لبخندی تلخ به لب

م اتفاقات رو بی کم رفیقت رفت باهاش حرف زد. تمو_

و کاست براش گفت تا راحت تصمیم بگیره، راحت 

 دونی آرزوی سولمازم چیه؟ قضاوت کنه. می

 

ی پلک درنا بیرون جهید. رفاقت چگونه شهاشکی از گو

گرفت. چرا بود؟ مرام و مسلک سولماز را کاش یاد می

به او چیزی نگفته بود؟ سری رو به باال تکان داد. دهان 

 به آفساید رفته بودند. و زبانش

آرزوش سروسامون گرفتن توئه! آرزوش اینه شما دو _

انجام  تا رو کنار هم ببینه. اون سهم رفاقت خودش رو

داد مونده سهم تو درنا. حاال که الشن خواهانته و تو 
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هم اونو دوست داری دست دست کردنتون چیه؟! بله 

نه رو بگو و محرمش شو تا سولمازم چشم باز کرد ببی

 که به آرزوش رسیده.

 

گذشت. هیچ سکوت کرد فعال در مغزش چیزی نمی

تصمیمی نداشت. به این زودی عقد کردن صورت 

شد که تا فروغ راضی نمیاشت سوای اینخوشی ند

خورد. ساعتی ماند و با فشار این عقد به درد نمی

 دومان راهی بیرون شد. 

جا، نه  جا، سولمازم اونبینی من اینوضع رو که می_

ذارن دستش رو بگیرم. تنها ذارن ببینمش، نه میمی

جا اینه که پشت اون آیفون حالش رو موندنم این

ه دخترت برس دیگه نباید یه ثانیه هم بپرسم. برو ب

 ازش غافل بشی درنا. 
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قدر گفت و گفت تا راضی شد بیمارستان را ترک آن

 کند. 

خود تکرار  های دومان را بامیان حیاط بیمارستان حرف

کرد. کاری که سولماز انجام داده بود و آرزویی که در 

سر داشته وادارش کرد به گوشی پناه ببرد. تایپ کرد 

 دار شود. ای کسی که قرار بود با او نسبتبر

حاال که با همه چیز من کنار اومدی منم مخالفتی _»

ندارم اما به یه شرط که فروغ جون رضایت کامل 

ای ندارم که دعای خیر که خانوادهداشته باشه. من 

ی راهمون باشه حداقل بذار دعای خیر مادرت بدرقه

 « همراهمون باشه.

زمان لبخند کمرنگی باز شد. همفرستاد و لبش به 

سمن به لبخندش وسعت تلفنش زنگ خورد. نام ماه

 داد.
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 پنج_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 سمن! جونم ننه_

 

ید و اضطرابی که رسخش پا به گوش میصدای خش

 در صدای زن نهفته بود. 

درنا عزیزم کجایی؟ چرا دومان در دسترس نیست؟ _

 حالشون خوبه؟

نگرانی در میان صدایش کامال عیان  زن ترسیده بود و

 بود. 

سمن. دومانم حالش خوبه و من بیمارستانم ماه_

 جاست. سولمازم حالش خوبه ولی فعال بیهوشه.این
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را شنید. درک کرد حال زن را حاال صدای خدایا شکر او 

 که خود مادر شده بود. 

 سمن الحمدهلل همه چیز خوبه. نگران نباش ننه_

ی خدا دخترم. نتونستم بیام بیمارستان راضیم به رضا_

چون دیشب یه بنده خدایی تو آبادی فوت کرد. حاال 

شم برم. یه نیم ساعت، چهل دقیقه منم دارم آماده می

 جا باشم تا اون بنده خدا رو غسل بدم.دیگه باید اون

درنا مانند تیری از کمان رها شده خیلی ناخواسته و 

ودش ریشه داشت علیرغم ترس و هراسی که در وج

 لب زد. 

خوام خوام نذرم رو ادا کنم. میسمن؟! میمنم بیام ماه_

سولماز که به هوش اومد ببینه منم به ترسم غلبه 

 فش گوش دادم. خوام ببینه به حرکردم. می
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 صدایی از آن سوی خط به گوش نرسید. 

 سمن هستین؟! گوش دادین چی گفتم؟!ماه_

ی تونی؟! کاری به حرف و خواستهشنیدم اما می_

کار باید با دلت باشه. باید ماز نداشته باش. اینسول

راضی باشی که یه میت رو غسل بدی و راهی اون دنیا 

 کنی.

 

آید یا اش برمیکه از عهده هنوز اطمینان کامل نداشت

 نه. تا جایی که به یاد داشت آدم جا زدن نبود. 

 آم. سمن. با دلم میآم ماهبا دلم می_

 

تر راهی، هایی محکمگامتماس قطع شد و حاال با 

جا به آرامش دست پیدا راهی شد که شاید در آن
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کرد. به بیرون از بیمارستان که رسید الشن را در می

هایش با دیدن کردن ماشینش دید.  حس حال پارک

الشن نافرمانی کردند و به غلیان افتادند. دستی به 

های صورتش شل شدند. روسریش کشید و ماهیچه

که الشن برگشت و گفت؟! همینوقع چه میملبخند بی

 درنا را دید یک تای ابرویش را باال داد. 

 احوال خانم؟ _

 بخندی زد. دستش را باال گرفت و تکان داد و ل

 به کجا چنین شتابان؟ _

به رسم ادب سالم کرد و کمی خجالت کشید حاال که 

پرده شنیده بود. حاال که از فرستادن های او را بیحرف

 مش دقایقی بیش نگذشته بود.پیا

 ای زد. لبخند دستپاچه

 رم روستا! می_
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حاال عالوه بر یک تا، هر دو ابرو را تکان داد و کامال 

 سید: متعجب پر

شی. جا بند نمیمیگ یکخیر باشه خانم؟! شدی میگ_

 دنیز گفت اومدی بیمارستان خوب شد زود رسیدما.

 

تر بخندش عریضو لقبی که به او نسبت داد ل به کلمه

 ی القیدی باال انداخت.شد. شانه

سمن یه مرده خوام برم کمک ماهدونم. میخیر؟! نمی_

 رو بشورم. 

 د پرید. خیلی نگران حرفش را زد. رنگ لبخند از رخ مر

خوای خودت که سولماز گفته میخاطر ایندرنا فقط به_

 رو اذیت کنی؟
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 لبخند او نیز رنگ باخت. 

یدم اذیت نشدم. سولماز که خیلی با این دونم. شانمی_

 کار آرامش داره شا... 

اون آرامش داره چون خودش انتخاب کرده با عشق و _

دونم خاطر یه قول یا چه میهعالقه اما تو فقط ب

ی سولماز اونم با کلی ترس، داری پاتو این راه خواسته

آی ذاری. هرچند که من مطمئنم تو از پسش برمیمی

 انیم بابت خودته که به روحت لطمه نزنه.تنها نگر

های عجول با نگاهی به ساعتش کرد و با دیدن عقربه

 ادآوری کرد. کند اما رفتنش را یکه از او دل نمیاین

ممنونم بابت نگرانی و دلگرمیت. ببخشید من برم _

 ترسم نرسم. دیرم شده می

 اخم در هم کشید و غیظ در نگاهش نشست. 

 برمت سوار شو. بری؟ کجا؟ خودم می_
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هایش شاید یک سانتی تکان خوردند و نخوردند که لب

 حرف را در نطفه خفه کرد. 

هم  رف و تکلیف بابشین دیگه. من و تو که دیگه تعا_

 نداریم. 

 

مطیع شد و فرمانبردار و سوار شد. در حین بستن 

های کمربند نگاه الشن را حس کرد و انگار کسی گدازه

کوه آتشفشانی را در میان تنش جا داد. از حرارت 

 نگاهش سوخت اما به روی خود نیاورد. 

 چرا موافقت مامانم برات مهمه درنا؟! _

 زد. اه او چشم ندوسعی کرد به جادوی نگ

خوام یه آه سرد، یه دل تو پیامم که گفتم. نمی_

 ی زندگیم بشه.شکستن پشت قباله
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 گفت و حاال به انتظار واکنشی او را تماشا کرد.

لبخندش را شکار کرد و پایی که روی گاز ماشین 

 نشست.

کنم. این خوبه... خیلی خوبه. به انتخابم افتخار می_

  درک و شعور ستودنیه.

ی مسیر، ن دیگر رد و بدل نشد تا میانهشاچیزی بین

 الشن پرده از رازی برداشت. 

 درنا فهمیدم کامران برای چی سراغ ریحان اومده. _

با این حرف به در تکیه داد و مشتاق با چشمانی پر از 

 سوال به الشن نگاه دوخت. 

 چرا؟! _
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نیم نگاهی به درنایی که شبیه عالمت سوال شده بود 

کرد العملی پیدا میگفت چه عکسو میداخت اگر به اان

 وقتی که کامران تنها یک انتخاب داشت. 

من با دومان حرف زدم. از یه رفیق حرف زد که مسلما _

شناسیش. گفت که با کامران رفیق فابن. خودتم می

تونه حقیقتا وقتی دیدم دومان با توجه به شرایط نمی

م مرد برم با این آدبره جلو ازش خواهش کردم خودم 

و مردونه حرف بزنم و بفهممم درد رفیقش چیه؟ چرا 

یهویی دنبال کسی افتاده که از زندگیش یه روزی به 

 بیرون پرتش کرد.

 

 پنج_و_هفتاد_و_صد_پارت_ی_ادامه#
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جوشید مانند پر از سوال، پر از حرف بود. دلش می

 همان مثال سیر و سرکه اما زبان به کام گرفت.

گفت ولی وقتی گفتم چیزی نمیکنار نمیومد. اولش _

ات گفتم، های مادرانهبچه رو دزدیده وقتی از نگرانی

 وقتی از مردونه رو پا ایستادنت گفتم حرف زد.

 

جا که رسید مابقی گفتن داستان و رنجی که به این

شود، برایش دانست درنا با شنیدن آن متحمل میمی

 راه حلی برایشگفت و پی سخت بود. ولی باید می

گشتند. قرار بود از دخترک درنا سهمی داشته باشد می

 حاال یا با آرامش یا در کشمکش!

 از یه تصادف حرف زد. از تصادفی که در اون کامران... _

دستی به صورتش کشید و فرمان را با دست چپ 

 محکم نگه داشت. 
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تونه پدر بشه. حاال شه. اون دیگه نمیعقیم می_

کن دو دستی چسبیده به ریحان و ول فهمیدی چرا

 ماجرا نیست. 

انگار کسی قلبش را به تاراج برد. ذهنش یک سوت 

ممتد کشید. شل و وا رفته با صورتی به رنگ گچ به 

 شد این حرف را بلعید.صندلی تکیه داد. کاش می

 

 شش_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

ی آرزوهایش را ذهنش بساط عزاداری برپا کرد. حجله

ی مغزش زدند و حلوای شیرینی نداشته سر در

کردند. به همین اش را به کامران خیرات میزندگی

سادگی، به سان آب خوردن کامرانی که همین 

های نه چندان دور او را تف کرده بود چون به او سال
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ی سه خواست ثمرهه بودن چسباند میزادانگ حرام

 چهارسال بدبختی و آوارگی او را با خود ببرد.

سقف دهانش به کویر شباهت داشت حتی بزاقی در آن 

های وجود نداشت. با تته پته با همان نگاهی که به خط

سفید جاده متصل شده بود اوهام ذهنیش را با الشن به 

 اشتراک گذاشت. 

 شه؟ ی.. میحا... حاال... چ... چ_

الشن نفسش را فوت کرد و دلش برای زن کنار 

. جای سوختنش دستش سوخت. خیلی هم سوخت

 آمد. بدمصب خیلی درد داشت و کاری از دستش برنمی

 باید ببینیم حرف حسابش چیه؟! _

پوزخند زد، ریشخند زد اصال تلخند زد مگر مهم بود که 

که در کدام را به صورتش بخشیده بود. مهم این بود 

 یک قدمی از دست دادن ریحانش بود. 
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نه حرف کنی الشن؟! دیگه روشداری ناامیدم می_

خواد که ای رو میحسابش چیه مگه نه؟! اون بچه

تونه از ژن و ایه که میمتأسفانه اولین و آخرین بچه

 خون خودش داشته باشه.

 

فرمان را چرخاند و به سمت فرعی منتهی به روستا 

ها بیشتر ایر ماشین روی سنگریزهچرخید. صدای ت

 کشید. شان خط میروی اعصاب 

ودت مسلط باش راه زیادی برای االن به اعصاب خ_

پیچوندنش وجود داره. اون عمال دستش خالیه که ثابت 

کنه ریحان دخترشه. من فقط خواستم بدونی که چرا 

پیداش شده. با زنش مشکل داره. طوری که من 

ران تا چند وقت پیش از زنش فهمیدم عقیم بودن کام

 پنهون مونده. 
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ه است. نگفت نگفت که دخترک را به ترکان نشان داد

به ترکان گفته است که قرار است او را به عنوان یک 

 دختر بد سر پرست به فرزندخواندگی قبول کنند. 

طوفانی در دلش برپا شده بود دیدنی، خساراتش به 

ا درنوردیده بود. حتم زیاد بود چنان که تمام جانش ر

چیزی نگفت. تمایل داشت تا رسیدن به مقصد در 

ی رود. الشن نیز به خواستهی سکوت فرو پیله

دانست اضطراب اش احترام گذاشت. نمینگفته

شستن یک میت را داشته باشد یا استرس از دست 

دادن ریحان را. از دور غسالخانه را دید و پاهایش 

د منتها طوری نکرد ناخواسته شروع به لرزیدن کر

 تامرد کنار دستش به هراس نشسته در تنش پی ببرد.
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پوش نیز در قاب چشمانش جا زن سیاه چندین مرد و

گرفت. الشن دست پیش برد و آرنج او را گرفت. 

ای کشید. همین کافی بود تا بفهمد باره جیغ خفهیک

 زن به میدان نرفته قالب تهی کرده است. 

طور که به قوی ر نیستی؟ هموندرنا عزیزم تو مجبو_

بودن تو ایمان دارم اگه هم پاپس بکشی باز شجاعتت 

تونی و به اون معترف شدی رو که نمیرو در این

 پسندم. می

شکست و اصوات رها های دستش را میقولنج انگشت

 شنید. شده از دهان مرد را می

ترسم. من تا حاال مرده ترسم چون که میگم نمینمی_

گه تنها موجوداتی که ز نزدیک ندیدم. سولماز میرو ا

 ترس ندارن همین اموات هستن. 

 شن پوزخند زد. ال
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راست گفته. دستشون از دنیا کوتاهه و هیچ ضرر و _

زیانی برای کسی ندارن اما یه جونور زنده مثل کامران 

ای به هرج و مرج میان ذهنش ترس داره. لحظه

د که بخواهد او را میان سامان داد. گناه این مرد چه بو

هایش اسیر کند. لبخندی که خیلی تالش کرد گرفتاری

 مهربانانه باشد به رویش پاشید.  گرم و

 ممنونم خیلی به زحمتت انداختم. _

 الشن به در تکیه داد و تماشایش کرد. 

 خیلی زحمت افتادم دیگه تکرار نشه. _

دستگیره در را کشید یک پا را بیرون گذاشت که آن 

 گفت. های به صف شده در سرش را باید میواژه

 . برگشت و با خجالت و شرمندگی لب زد

ی وضعیت من اینه و فروغ جون عالوه بر اون گذشته_

لعنتی من حق داره مخالف باشه. دردسرای من تمومی 
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زاد. تا درگیر من و مشکالتم ندارن و هر روز یکی می

شم، به دل نشدی برو به، خدا قسم ناراحت نمی

گیرم چون حق توئه یه زندگی پر از آرامش داشته نمی

 باشی. 

تأییدش گذاشت و با یک ای سکوت الشن را پ

خداحافظ زیرلب چرخید تا برود. بازویش که کشیده 

 شد از سرشانه به نگاه خندان او رسید. 

سخت نگیر من خیلی وقته درگیرتم. دل من که _

مسخره نیست یه روز بهش بگم دل ببندد و یه روز 

بگم فراموش کن. حقیقتا زمین به آسمون بره و آسمون 

جوری که هستی، با تموم و همینو ربه زمین بیاد من ت

مشکالتت، با تموم دردسرهایی که هستن و امکان 

 داره بیان قبول دارم. برو بسالمت! 
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بازویش را کمی فشرد و رها کرد. کدام روز از این 

وار به آغوش شد او را محرمروزهای خدا سهمش می

خواست از جور که میبکشد و سیر بفشارد و آن

 د.آمخجالت دلش درمی

با پاهایی لرزان، با قلبی به تالطم افتاده، با زبانی که به 

غلط کردن باز شد به سمت ورودی غسالخانه رفت. 

شنید و ها را به خوبی میها و زار زدنحاال صدای مویه

خواست برود. در آهنی را به سختی باز جان از تنش می

کرد. البته که سخت نبود اما برای اویی که در ترس و 

کرد حکم یک دژ محکم را داشت. مه سیر میواه

پاهایش که به درون سالن رسید و در بست با صدای 

 بلند آن از جا پرید و دستش روی قلبش نشست.

 

 هفت_و_هفتاد_و_صد_پارت#
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گشت. کاش شد از همین راه آمده برمیکاش می

زد که برگردد. صدای سولماز شد به الشن زنگ میمی

یچید همچون نسیمی خوش ش پمیان تاروپود مغز

 آهنگ و پر از آرامش!

داشت کلمات او واو به واو در هر قدم را که برمی

داد و او را به شکیبایی و خیالی راحت ذهنش جوالن می

 کرد.دعوت می

خدا نداره. میت ترس درنا غسال بودن ترس نداره.به_»

نداره. کار غسال شستن بدن کسیه که روحش رفته و 

مثل یه قوطی کبریت که پر از باروته ه، جسمش موند

خطر تو ی خالی بیشه فقط یه جعبهاما وقتی تموم می

 «مونه.دستت می
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زنی انتهای سالن با دست به او اشاره کرد. گویی 

کشیدند. سالن که دراز نبود و طوالنی انتظارش را می

 اما هر قدمش به مثابه هزاران گام بود.

از به دراز میفته، در اون کسی که روی اون سنگ_»

اونی که دستش دیگه به هیچ جا بند نیست مگه همون 

خواهر، برادر، پدر، مادر، خاله، عمه، عمو، دایی و یا 

هاشون نیستن. همونایی که عزیزدل یه خانواده بچه

خوده. چطور تا ی مردمه بیبوده. این ترس که بین همه

ه ت یرفزنده بود ارج و قرب داشت.چطور حموم که می

چسبوندن. چطور که حاال برای یه عافیت تنگش می

خواد شسته بشه دور ازجونش کثیف سفر دور و دراز می

 شه و غسال یه موجود ترسناک.می

 «این باور غلط قراره تا کجا رواج پیدا کنه.
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شو شد و ووارد سالن کوچک مخصوص شست

سمن را در کنار دو زن دیگر دید. یک زن در یک ماه

برید. باز انعکاس صدای سالن کفن را میآن جای 

 سولماز برقرار بود.

ترسین؟ چرا از ها میدرنا جواب منو بده چرا از غسال_»

ترسین؟ فقط جواب اینا رو به من بده. مگه مرده می

اون مرده که صبح دوش گرفته و تر و تمیز با دوش 

ادکلن زده بیرون و صد نفر جلوش خم و راست 

آد کثیفه که غسال هم کثیف می که جاشدن اینمی

باشه؟ مثال پولدارش رو برات زدم که بدونی حتی با 

ها ترسناکن و دستشون وجود این آدمم باز غسال

 «ناپاک. مرده مگه ترس داره که از غسال بترسین

 

 سمن را دید که با دیدنش لبخند زد. ماه
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 جا دخترم. بیا این_

 

ترسید. جلوتر می لرزشش کمی کمتر شده بود اما باز

رفت و تنها با تکان دادن سرش سالم کرد. حس 

کرد برودت زمستان سیبری در تمام کالبدش دمیده می

شد. نگاهش به سنگ مستطیلی رسید و گرد بغض و 

 غم به روی لب و صورتش پاشیده شد.

سمن به ترس و اضطرابی که میان چشمانش النه ماه

جا آمده بود باید ینکرده بود پی برد اما حاال که تا ا

 کرد. خان آخر را هم رد می

جاست ببند. بندم اونبرات لباس آوردم یه پیش_

قبلش یه وضو بگیر. کارمون که تموم شد باید بری 

 حموم دوش بگیری و غسل کنی.
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 صدای سولماز میان مغزش جرقه زد. 

اهلل بگو بعدش دیگه همه چیز دست تو نترس. بسم_»

 « کنه.ت میکمکنیست و یکی دیگه 

هایش را سمن لباسجسارت به خرج داد و به حرف ماه

عوض کرد. یک جفت دستکش پوشید. یک جفت 

ها را نیز به پا سمن برایش آورده بود و آنچکمه هم ماه

سمن رسید. با دیدن زنی کرد. گوش به فرمان کنار ماه

جوان روی سنگ رنگ از رخش پرید و اشک، دست و 

 باز چشمانش را تصرف کرد.نَشُستِه صورت 

 سمن گذاشت. سدر و کافور را کنار دست ماه

دم به کاری انجام میببین مادر خوب نگاه کن من چه_

گم که خوب تو یادت خاطرت بسپاری. خودمم باز می

بمونه. اول باید مرده رو با آب خالی بشوری تا بدنش 

و اگه نجاستی داره ریخته بشه. بعد سر مرده ر
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م از سر به گردن و بعد سمت راست بدن و شوریمی

بعد سمت چپ بدن رو. یادت باشه باید قسمت پایین 

 شکم رو حتی حین شستن هم بپوشونی دخترم.

 

سمن دستش را کرد. ماهبدن خود را سبک احساس می

 ی زن گذاشت.گرفت و آرام روی شانه

االن اهلل بگو و براش از خداوند طلب رحمت کن. بسم_

 و واکنشی نشون داد؟با دست ت

 

 سمن تکان داد.سری به طرفین در جواب ماه

آزارتر از میت هیچ جا نیست. گوش به فرمان و بی_

 مطیع! 
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ای شفاف که باران به آسمان چشمانش نشست. پرده

ها و هایش شره کرد. سنسور گوشزالل روی گونه

 هایش فعال شد.چشم

ی بعد با هشورم و مرتبیی اول با صابون ممن مرتبه_

 آب و سدر. 

 

به درنا که رنگ به صورت نداشت نگاه دوخت و ترس 

 او را به رویش نیاورد.

 دونی چیه؟سدر که می_

ی گنگ و سوالی او را که دید جواب را محض چهره

 اطالعش گفت.

برگ درخت کُنار. بعد باید با آب آبکشی کنی و _

 طور که گفتم غسل بدی. همون
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سمن و یک زن دیگر انجام داد. اهمراحل را با متمام 

 حاال نیمی از ترسش از بین رفته بود.

دونم متوجه شدی یا نه. وقتی یه مرده ببین مادر نمی_

شوری اگه اعمالش خوب بوده و سبک بوده وقتی رو می

کنه. اما خوای به پهلو بندازیش خودش کمک میمی

هرچی زور کسی که اعمالش سنگینه و پر از گناهه 

شه این آدم دو دستی جا مینی به کندی جابهزمی

دونه بار کنه. چون میچسبیده به دنیا و ولش نمی

 گناهش چقدره.

 آلود ادامه داد. پیشانی زن را بوسید و بغض

خیلی زن دوست داشتنی و خوبی بود. خدا رحمتش _

کنه. دیدی هیچ ترسی نداشت. ساکت و آروم دراز 

یم بشوریمش. این خواجور که میکشید و گذاشت هر

 ایم که وحشتناکیم.های زندهما آدم
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 هشت_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 

جا بود که کفن را آماده لقا آنیک زن دیگر به اسم مه

 سمن رد چشمان او را گرفت و توضیح داد. کرد. ماهمی

ست اما کفن ببین اینم باید بدونی کفن مرد سه تیکه_

ن خوب پوشیده که بدن زاین زن پنج تیکه. برای

 بمونه. کافورم باید قبل از کفن بزنیم. 

نامش را شنیده بود. از همان زمان دانشگاه که سولماز 

یه مشت »گفت: به شوخی همیشه در گوشش می

ماست، شدن همکالسی ما حاال کافورم به خوردشون 

اکشنی ندارن جون تو. اگه دن عمال دیگه هیچ ریمی

 «خط این نشون.نترشیدیم این 
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پیچد و درنا ی بلندشان در فضای دانشگاه میقهقهه

وقت این حرف سولماز را باور نکرد که غذای هیچ

 دانشگاه آغشته به کافور است.

 درنا کجایی دختر؟!_

 ی با سولماز تلخندی زد.از یادآوری خاطره 

 جام اسم کافور رو گفتین رفتم تو فکر.جا همینهیچ_

 ی زیرلب گفت.« اللّهال اِلهَ اال»داد و سری تکان 

 کافور رو باید به هفت نقطه از بدن میت زد._

 ناخواسته از دهانش پرید.

 چرا هفت جا؟_

 ای که تو نماز با زمین در ارتباطن.هفت نقطه_
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گیرد و چشم که چرخاند دید ساره پنبه را در دست می

 بار نیز متعجب شد ازکند. اینگوله میکمی گوله

 ت. حکمت پنبه برای می

 پنبه برای چیه ننه سمن؟! _

ننه سمن تبسم زد و سعی کرد کنجکاوی تحریک 

 ی او را رفع کند. شده

پنبه رو باید تو گوش، دهن، بینی و اجزای پایین تنه _

قرار بدیم که بعد از غسل مایع کثیف یا خونی بیرون 

 ها رو هم بست که خوننیاد. اگه زخمی باشه باید زخم

 دی دخترم.درز نکنه. متوجه ش

کرد که با حجم اطالعات جدید مغزش داشت تمنا می

دیگر کافی است. عقلش سیلی بر احساسش زد و او را 

 خاطر احساسی بودن و نذر کردنش.مؤاخذه کرد به
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کرد این ساعت به زودی تمام شود تمام مدت دعا می

 و به خانه پناه ببرد. 

ی سفید یک پارچه جای دیگری روی یک تخته سنگ

جا منتقل ا پهن کردند و همه با هم جسد را به آنر

 کردند.  

جا دخترجون. اگه اومدی یاد بگیری بیا هم بیا این_

 گوش بده و هم انجام بده. 

کرد دیگر آمد. غلط مییاد گرفتن به چه کارش می

ای را فتق و رتق کند.  او برای بخواهد کارهای مرده

ن داشت. دل ده بود این را ایماکار ساخته نشاین

 خواست این کار شرافتمندانه. دریایی و بزرگی می

خوای میت رو بشوری طور که گفتم زمانی که میهمون_

باید قسمت پایین تنه رو با یه پارچه بپوشونی و نگاه 

نکنی. حرامه نگاه کردن اینو هم به خاطرت بسپار. با 
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باال تا دستکش از زیر پارچه اون قسمت رو از 

جا هم این پارچه شوری. بعد در اینپا میهای انگشت

که نگاه کنی رو به عنوان شورت گرهی بدون این

 زنی.پوشونی و گره میمی

یک پارچه سفید رنگ برداشت و درنا هر لحظه 

 کرد.اش را بیشتر احساس میمحتویات معده

گن لنگ یا مئرز، اینو این پارچه رو دیدی بهش می_

گن از پا بندازی. البته می ز قسمت سینه تا رویباید ا

 ناف تا زانو اما مستحبش همونیه که بهت گفتم. 

 

جای کار را که توضیح داد ساکت شد و حاال حین تا این

کار عمال  به درنا نشان داد. یک پارچه دیگر برداشت 

 لقا باالی آن را کمی قیچی کرده بود. که مه
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الش رو پیراهن یا قمیص. باگن اینو دیدی به اینم می_

برای این پاره کرده که سر میت رو از توش رد کنیم 

 این جوری نگاه کن. 

دانست مرده روحی ندارد که بخواهد با که میبا این

دست و پا که بیجسمش کاری را انجام دهد اما از این

ای که شاید جا افتاده بود لب گزید. مردهمظلوم این

ای لحظه اش کشیده بود.ندگیها برای زدیشب نقشه

از ذهنش گذشت آیا کارهای بدش، گناهانش را جبران 

کرده است؟ آیا فرصتی برای توبه کردن پیدا کرده 

است؟ اگر دلی را شکسته بود چه؟ هزاران اگر و آیا 

مغزش را جویدند. پارچه پیراهن از سرشانه بود تا 

 پاها. 

یش علیرغم هابار با افکارش در جدال بود و چشماین

هایش به خوبی تصاویر را ضبط لفتتمام مخا
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های ی کوچک را دید که دور سینهکردند. یک پارچهمی

ی زن پیچیده شده و در پشت او گره زده شد. پارچه

 دیگری را به عنوان روسری برای او استفاده کردند. 

سمن دید. از باالی سر ی بزرگتر را دست ماهیک پارچه

آن را پیچیدند.  تراهایش حتی اضافهزن تا انتهای پ

جایی از بدنش معلوم نبود. حاال آن زن ساکت، هیچ

انگار این پروسه ادامه داشت و غبطه خورد بهحال 

سمن و دو زن همراهش که بدون خستگی و در ماه

کمال آرامش و به آرامی و مالیمت کارها را با ذکر دعا 

وی بدن او ی باریک را ردادند. چند پارچهانجام می

و شروع به پیچیدن دور مچ پا و سینه و باالی  انداختند

 دادند. ها را گره میکه آنسر او کردند شمن این

ها رو باید طوری جاست؟ این گرهدختر حواست این_

 زد که تو قبر به راحتی باز بشن. 
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تمام تنش را رخوت و سستی دربرگرفت. باورش 

 فائق آمده بود. باید بهشد باالخره بر ترس خود نمی

رفت و منتظر به هوش آمدن سولماز بیمارستان می

شد تا به او بگوید که هیچ کاری نشد ندارد می

 طور که بارها خودش گفته بود.همان

 

 نه_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

در آن محیط، نفس کشیده بود اما نفسی که راحت کند 

خیالش را برای بیرون رفتن از آن سالن کوچک 

دانست چگونه رخت و لباسش انداز کرده بود. نمیسپ

ها و صدای را عوض کرد و به بیرون گریخت. انبوه آدم

جیغ و فریادها بیشتر به اعصابش چنگ کشید. تصویر 

رفت. به کل ی زن از پس چشمانش کنار نمیچهره
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کامران و الشن را از یاد برده بود. به همین سادگی آدم 

بدون  صداکند و آرام و بیمیاز تمام متعلقاتش دل 

تر به تنم دست تر، آهستهکه اعتراض کند کمی آراماین

شد. حتی پوزخند هم کارساز بزن راهی دنیای دیگر می

های های آشفته و نزار آدمنبود برای دیدن چهره

آمد؟ کاش به وقتش کار آن زن میمقابلش. گریه به چه

ردن همه یک دادیم وگرنه در وقت مبرای هم جان می

مان ها و خش صدایسرایم و با جیغویهپا مداح و م

 انگیزیم. هاست که برمیترحم

 درناجان! _

پاداش کار خیرش را خدا چه زود تسویه کرد و داد. به 

این آهنگ صدا احتیاج داشت تا روح و جانش را تطهیر 

کند. به سمت صدا برگشت و او را تکیه بر کاپوت 
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دوی عمیقا خندید. دیدنش بهترین کاماشینش دید. 

 هستی بود.

 نرفتی چرا؟!_

های در هم چفت شده روی سینه را از هم باز دست

 کرد و سمت شیرزن پیش رویش قدمی برداشت.

خواستم بمونم و بهت بگم دیدی تونستی. تو از پس _

آی به شه برمیتموم کارهایی که بهت محول می

 ه باشی.شرطی که خودت، خودت رو قبول داشت

 ر جواب تعریفش زد. لبخندی سخاوتمندانه د

تونم اون رنج و ممنونم! خوشحالم که با دیدنت می_

ای از سختی رو که اون تو متحمل شدم رو به گوشه

 ذهنم بسپرم. 
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ابروهایش که تا به تا شدند تازه فهمید چه غلط 

تر از دهانش کرده است. با یک مقایسه خودا را اضافه

حرف او نیز گشت اگر آب رفته به جوب برمیآرام کرد. 

 کرد. روی میاش پسبه دهان وامانده

تونم رو فیسم برای آرامشت خوشحالم درنا! پس می_

 حساب باز کنم؟ 

چشمکی نثارش کرد و درنا هاج و واج به مردی نگاه 

کرد حتی کرد که تا چند وقت پیش گمان نمیمی

مبادی آداب بود قدر ی تو در دهانش بچرخد. آنکلمه

 این بشر! 

گو و شیطان شده بود. جل الخالقی گفت و  بذلهحاال

 طور ایستاد. همان

 شی لیدی؟! سوار نمی_
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دانست به کدام سو تصمیم گفت هنوز دقیقا نمیاگر می

 دارد برود، دروغ نگفته بود. 

 پس چرا وایسادی بیا دیگه سوار شو. _

لفظ آمرانه اما پاهایش با تشر الشن، تشر که نه یک 

 انی تکان خورد.مخلوط با مهرب

دونم برم که نمیامروز خیلی زحمت دادم ضمن این_

بیمارستان، برم پیش ریحان، برم سر وقت اون پست 

 فطرت، برم مزرعه... 

 

نگاه خندان او را که شکار کرد یک لنگه ابروی فندقی 

 رنگش را باال داد. 

 کردم؟ داری گفتم یا جوک تعریف حرف خنده_

 د و استارت زد. نوچی کرد و پرصدا خندی
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گم بریم بریمات هنوز ادامه داره؟ اهلل وکیلی یه می_

 بریم رو جا انداختی. 

 

حرف با نگاهی ماالمال از حیرت نگاهش کرد. این بی

 دید. ها میی جدید الشن را بعد از سالپوسته

 نگفتی بریم محضر؟! _

کرد تا بناگوش سرخ شده است. حس می

اج و فالن پشت گوشی هایشان روی محور ازدوحرف

ی رد و بدل شده بود نه در فضایی مسکوت دونفره

 تنگ! 

کشاند وای به ا به آشوب میهمین نام محضر تنش ر

ی عقد را گوش نشست و خطبهکه کنار او میحال این

زد و آغوش او را تصور داد. تمام جسمش نبض میمی

حیایی تنگ نام خود زد و کرد. به خود که آمد بیمی
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یحان را یادآور شد. مغز یابویش بیشتر پیشروی کرد ر

 ! است نه بکر و خاطر نشان کرد که او یک بیوه

اگه بشه من برم ریحان رو ببرم خونه بعد برم دیدن _

 فروغ جون.

 سرش را چرخاند و به درنا نگاه کرد. 

 مادرم؟!_

 

آره. باید خودم باهاشون صحبت کنم. گفتم که دعای _

 خیرش واجبه. 

 هایش جاری شد. ایش نرم و زیبا در گوشصد

خواد با خودت بذار ریحان پیش دنیز بمونه نمی_

 یا دخترکم پیش خودم باشه تا تو برگردی. ببریش. 
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ها در دخترم؟! ضمیر مالکیت به او چسباند. حرف

ذهنش گم شدند. در برابر لطف و مهربانیش چیزی در 

روی  گفت وقتی چشمچنته نداشت که بگوید. چه می

گیری اش بسته بود و دختری را که چگونه شکلگذشته

 کرد. دانست دخترم خطاب میاو را می

ی هم آفریده بود. دنیز بیشتر واهر و برادر را خدا لنگهخ

 ها بماند. ی آناز الشن مُسر بود که ریحان خانه

وارد خانه که شد اولین کاری که کرد وارد حمام شد و 

غسل کرد. در تمام مدت، صورت سمن ی ماهطبق گفته

رفت. باورش آن زن از پیش چشمانش کنار نمی

داده بود که در نظرش غولی شد کاری را انجام نمی

آهنین بود. حوله را دور تنش پیچید و لبخندی لبانش را 

داد. ناگهان استتار کرد. باید زودتر به سولماز خبر می

خواب  که رفیقش درلبخندش محو شد با یادآوری این
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برد و معلوم نیست کی چشم روی دنیا سر میبه

 بگشاید. 

رنگ به تن زد و یک شومیز قرمز به همراه جین آبی 

 موهایش را با کش محکم بست.

 

ها پوشید. در انتها مانتوی مشکی رنگش را روی آن

قبل از خروج روسری را روی سر انداخت و گره زد. 

که در خانه را هیچ آرایشی، مانند همیشه نداشت. همین

 روشد. بست با کریم روبه

 برید؟خانم تشریف می_

 

 هشتاد_و_صد_پارت#
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ها پوشید. در انتها کی رنگش را روی آنمانتوی مش

قبل از خروج روسری را روی سر انداخت و گره زد. 

که در خانه را هیچ آرایشی، مانند همیشه نداشت. همین

 روشد. بست با کریم روبه

 برید؟ میخانم تشریف _

هایش را پوشید و کیفش را روی شانه مرتب کفش

 کرد. 

زه تموم کارها افتاده دونم چند روآره. چیزی شده؟ می_

رو دست شماها اما به امید خدا یکی دو روز دیگه 

آم و آخرماه باهاتون سولماز مرخص بشه خودم می

که چشم چرخاند الشن را کنم. به محض اینتسویه می

 زد. انم کریمی حرف میدید که با خ
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این چه حرفیه خانم. سفره محبت و لطفتون همیشه _

نصیب نموندیم. مثل بی وقتپهن بوده و ما هیچ

 جا و کارام. چشمام مواظب این

 

لبخند قدردانی به کریم زد و راهش را سمت الشن کج 

هایی را پچدانست این مراوده صمیمی حتما پچکرد. می

اما مهم حال خودش بود که قرار  به دنبال خواهد داشت

 بود زندگی بر وفق مرادش بچرخد. 

دیگه سفارش نکنم خانم کریمی حواستون به _

 سفارشات باشه. 

 چشم... چشم. خدا به همراهتون. _

جان یادش افتاد که به سوار ماشین که شد تازه دلهره

ها را در هم درنا بگوید هی منی هم وجود دارم. دست

 قالب کرد. 
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 رم. کنه فروغ جون ناراحت بشه که سرزده دارم مین_

 تیصال زد. لبخندی از سر اس

 نکنه بیرونم کنه. _

 ای تکان داد. الشن استارت زد و سرش را با خنده

وقت مهمون رو مامان حاال درسته که دلخوره اما هیچ_

 از در خونش بیرون نکرده. 

حتی حرف الشن هم آرامش نکرد. سرش را سمت 

 چرخاند و سعی کرد افکار پوچش را بیرون کند. پنجره 

وارد خانه که شد با حجم قرص و اسپری روی میز 

 کرد. خس میاش خسرو شد و فروغ کمی سینهروبه

اش شد و با با خجالت و شرم یک دستش بند روسری

  دست دیگر کیف را محکم به شکمش چسباند.
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حرف که بگم اومدم باید باهاتون ببخشید بدون این_

 که وقت مناسبی رو انتخاب نکردم. زدم. اما مثل اینمی

فروغ یکی دو پاف اسپری در دهانش خالی کرد و با 

 دست به او اشاره کرد تا بنشیند. 

ها ی حرفدادم چون همهگفتی که اجازه نمیاگه می_

کاره باشم من چهزده شد اما مهمون حبیب خداست و 

د از دستش خالص حرمتی کنم. یه مدت بوبخوام بی

شده بودم اما این یکی دو روزه به شدت استرس بهم 

 وارده شده و عصبی شدم که بازم عود کرده. 

 

الزم نبود بپرسد برای چه استرس داشته است. با 

 کرد. پرسیدنش تنها خودش را  سنگ روی یخ می

 جا اومدی مگه نه؟! این حتما حرف مهمی داشتی که_
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ا و مفهومی داشت. بستگی مهم در نظر هر کسی معن

داشت مهم او در نظر فروغ هم مهم باشد یا کم اهمیت 

 جلوه کند. 

زنم. شما تموم چیزهایی با اجازتون من حرفا رو می_

دونین. ی من میکه الزم بوده رو راجع به من و گذشته

کاری کنم. پنهـونمن با صداقت جلو اومدم. نخواستم 

دری خودم رو با دربه من یه اشتباه  کردم که تاوانش

دم. یه اشتباه که به عمد نبود من نیتم پلید دارم می

 نبود، از سر هوسبازی نبود.

 

هایش را سرش را پایین انداخت و دانه به دانه انگشت

 با دست دیگر لمس کرد. 

ه اون من چوب اعتماد و بازم صداقتی رو خوردم که ب_

رفت فکر  ای وجود نداره، وقتیشرف گفتم خانوادهبی
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کردم همه چیز تموم شده اما وقتی برگشت فکر کردم 

کسی و تنهاییم قبول کرده، نمیدونستم منو با تموم بی

آبرو کردن منه. از وجود ریحانم تا هدفش بی

کار همینم مونده وکسچهارماهگی خبر نداشتم. من بی

ه بچه ببندم و تصمیم گرفتم بشه مایه بود کمر به قتل ی

دونم ها دلم رو باختم میاالم بعد از سالدلخوشیم. ح

 باختم. نباید می

های فروغ زل سرش را باال گرفت و مستقیم در چشم

زد تا عالوه بر صدایش حقیقت را شاید از اعماق 

 خواند.چشمانش می

کردم یه زمانی خدا یه مرد من یه درصدم فک نمی_

 الشن سر راهم قرار بده. مثل

 ارم که بشه کس وکارم. کردم بچمو نگه دفک می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 تر نشست و از سکوت فروغ بهره برد. صاف

خیلی تالش کردم که ذهن پسرتون رو از من و _

گه ام پاک کنم اما خودش میدردسرام و گذشته

تصمیمش رو گرفته ولی من دوست ندارم بدون 

ت بدم. دعای خیر رضایت شما به پسرتون جواب مثب

 تونه باشه. جوون می ی زندگی دو تاشما تضمین کننده

 درید. بغض دشنه شد در گلویش و تا جان داشت می

اش کسی رو ندارم اما الشن باید خانوادهمن که هیچ_

 راضی باشن تا عاقبت بخیر بشه. 

 

دانست چه بگوید. به تصمیم پسرش و فروغ نمی

حرفی که زده بود ایمان داشت که حتما آن را انجام 

این دختر برایش خیلی ارزش خواهد داد. درک و شعور 

لشن داشت. فکر کرد حتی اگر مخالفت هم کند باز ا
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کند پس چه ی خود مینام این دختر را وارد شناسنامه

های درنا قانع کند و موافقتش بهتر که خود را با حرف

 را اعالم کند. 

هنوز فکرهایش به انتها نرسیده بود که الشن وارد خانه 

ر شده از عشق و دوست وشد و با چشمانی شعله

 شان نگاه دوخته بود.داشتن به مهمان خانه

 

 هشتاد_و_صد_پارت_ی_هادام#

 

 

خوام. اگه حال دلش با تو من خوشبختی پسرم رو می_

 خوبه منم حرفی ندارم.
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اش تا ثریا چه اشکال داشت چنان بخندد که قهقهه

 هایش از فرط خنده آشکار شوند. برود و دندان

 رد رخت خوشی نشسته بر تنش را. الشن تکمیل ک

 مشتلق بده سولماز به هوش اومد. _

جمله را گفت و سمت مادرش رفت برای  همین

 هایش.بوسیدن دست

 

 یک_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

گنجید. تا رسیدن به بیمارستان در پوست خود نمی

آرزو داشت سوار بر بالگردی بود و زودتر بر بالین 

که موانع ازدواجشان از سر شد. حاال رفیقش حاضر می

ش شرم راه برداشته شده بود بیشتر از مرد کنار دست
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کشید. بیشتر احساساتش نوسان داشت و خجالت می

 گرفت وقتی نه محرم بود و نه نامحرم! می

ای های پرحادثهکرد به هفتهتا فرصت سکوتی پیدا می

کرد. به دیروز و که پشت سر گذاشته بود فکر می

انگار خدا معجزه کرده بود. به آرزوهایی که  امروزی که

ده بودند گویا همای بر چشم هم زدنی برآورده ش

شان هایش قرار داشت و آمینسعادت بر شانه

 گفت.می

 دست خالی بریم؟! _

قدر شور و هیجان داشت که روی یک مطلب آن

 گیر ماشین را پایین زد. توانست تمرکز کند. آفتابنمی

  م خوبه؟قیافه_

نگاهی به سرتاپای خود روی همان صندلی ماشین 

 کرد. 
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 یست؟ تیپم چی؟ ضایع ن_

اش در برابر درنا سر خم کرد و فرو قدرت و اراده

 ای تبدیل شد. ی مستانهشکست و به خنده

خوایم بریم دیدن چرا هول کردی عزیزدلم! می_

سولماز. دوستت، رفیقت، خواهرت، یارت مگه اولین 

ای ببینیش؟ همه چیزت خوبه خانم، از خوباره که می

ه تو نظرت برای سولمازی کاون گذشته به

 یوست گل یا شیرینی کاربرد داره؟ سیآی

هفت ریشتر را به تنش ناجوانمردانه وارد کرد. کاش 

تری گفت ترمز ارابه را بکش و از الفاظ کم و کممی

استفاده کن. البته او که خبر نداشت دل درنا با همین 

شنیدن چه بزن و برقصی را به راه انداخته  "زیزدلمع"

کرد پله پله کلمات د میاست. کاش به او گوشز
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ای آمیز استفاده کند. عزیزدلم برای قلبش جملهمحبت

 سنگین بود.

 گی. آره راست می_

 

روی خود کرد و با نگاهی به خیابان آشنای پیش

 چشمانی پر از محبت به الشن زل زد. 

بار دیگه بغلش کنم. باورم تونم یهشه میباورم نمی_

بار دیگه یه دل سیر براش حرف تونم یهشه مینمی

 بزنم. ممنون که کنارم بودی و تنها نموندم. 

ماشین از حرکت ایستاد و تنها چشمان مرد وجب به 

 بلعید. وجب صورت او را می

ر هر کاری کردم منتی نبوده، برای دلم خودم بوده. د_

 ودن رو دوست دارم درنا!کنار تو ب
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گفت منم؟! کرد و میپروایی نبود اگر زبان باز میبی

ی روسری هایش رنگ گرفت و دستش بند لبهگونه

 شد. 

مونم که ماشین رو جای مناسبی پارک ببخشید نمی_

 کنی، دل تو دلم نیست برا... 

 کنم.برو راحت باش عزیزم! درکت می_

راضی کرد که به باال نگهبانی را با التماس و خواهش 

اش را دانست خدا نظر کرده و نوردیدهبرود. او که نمی

دوباره به این جهان فانی برگردانده است. آگاهش 

کرد، مجابش کرد با بغضی که به صدایش لنگر انداخته 

بود با نگاهی که منتظر تلنگری بود برای باریدن. شوق 

یادی ا با سرعت زها رداشت برای زودتر دیدنش، پله

یو همه حضور داشتند و سیباال رفت. پشت در اتاق آی

ی منتظران و گویا آخرین نفر، خودش بود که از قافله
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زد و راهان جا مانده بود. هنوز نفس نفس میبهچشم

کرد کلمات برای بیان کردن به درستی اگر دهان باز می

 .پریدندشدند و منقطع و بریده بیرون میادا نمی

رانه و دنیز و پدر دومان را شکار کرد. چشمانش مه

ی سولماز نشسته بودند و سوتر خانوادهکمی آن

چرخاند در پی او که سمن نبود. نگران چشم میماه

 صدایی دم گوشش به حس درون چشمانش پایان داد. 

 رفته تو دیدن دخترش. _

کامل ابتدا از سرشانه به دومان خندان نگاه کرد و بعد 

 چرخید.

 ذارن بریم تو ببینیمش؟ مییعنی _

شد منکرش چشمان درخشانش چیزی بود که نمی

های مردی که شد. برقی دیدنی و تماشایی در چشم

 اش، همسرش بود. امیدش باز شدن چشمان معشوقه
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امیدوارم اجازه بدن تو هم بری دیدنش. من رفتم _

 که باگم یه دل سیر دیدمش نه، اما همیننمی

زدنش رو یه سالم هرچند های خودم پلک چشم

جونش رو شنیدم اون وقت باورم شد دکترا هرچی کم

 گفتن راسته و خدا سولمازم رو برگردونده. 

اش را با لبخندی دو دستش را در جیب گذاشت و شانه

 تکان داد. 

 باید قربونی بدم._

 

از هیجانی که آغشته به صدایش بود ناخودآگاه لبش به 

 باز شد.خنده 

برای تو، برای سولماز، برای هممون. خوشحالم! _

تونست تو این همه بهترین خبر و اتفاقی بود که می

 مدت بدبیاری بیفته.
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ای چرخید که کیفش را روی ران سرش سمت مهرانه

پایش گذاشته بود و دستانش را دور آن حلقه کرده بود. 

در حال حرف زدن با پدر دومان بود. دومان خط 

ی در و مادرش رسید. تک خندهاهش را گرفت و به پنگ

 آرامی زد. 

شد یه روز مامان من برای به هوش تو باورت می_

اومدن سولماز کل طبقات بیمارستان رو شیرینی بده؟! 

همش میگه معجزه خداست که خدا این دختر رو برای 

 ما حفظ کرد.

 

تبسمی زد. چقدر دومان پا را فراتر گذاشته بود و از 

حتی در فکرهایش، رویاهایش هم  زد درنااور حرف میب

که به کرد. حتی جسارت اینچنین چیزی را تصور نمی
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عنوان یک داستان تخیلی و فانتزی هم به آن فکر کند 

 را نداشت. 

 معجزات پشت سرهم در حال وقوع بودند. 

شد بعد از به هوش اومدن بهترین چیزی که می_

ره و شوموم تلخیا رو میسولماز شنید. چیزهایی که ت

 بره.می

 

 دو_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

یو با چشمانی تر شده که هنوز سیسمن از در آیماه

شان خشک نشده بود بیرون آمد. دو سه قدم چشمه

هایش ترجیح برداشت اما با دیدن سپیده و دیگر بچه

داد جلوتر نرود. دوست داشت هرچه زودتر از آن در به 

 خرید.فیقش را میرفت و ناز چشمان و زبان رمیداخل 
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های کسی سر هر دو نفرشان به عقب با صدای قدم

برگشت و درنا بود که با دیدن الشن کمی خجالت 

ای پذیرای او شد. در این مدت، کشید. دومان با خنده

خیلی کم، مگر برای تظاهر این لبخند روی لبان دومان 

را سمت الشن دراز نشسته بود. جلوتر رفت و دستش 

ی دومان ود که به دعوت و احترام دوستانهکرد و او ب

 جواب داد. 

قدر به زحمت میفتی. موندم جواب کدوم ای بابا چه_

لطفت رو بدم. اومدنات به بیمارستان، تلفن زدنات یا 

 جوری جبران کنم.غذافرستادنت رو چه

هایش را به نمایش موقر و مردانه ردیف دندان

را مرتعش هایی که دل درنا از آن خندهگذاشت. 

 گرفت. کرد و قلبش را به بازی میمی
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قدر خوشحالم که حساب و کتاب داشتیم رفیق؟! چه_

 بینم. هاتو میباز خنده

ی هم قدم برداشتند و مرکز نگاهشان شانه به شانه

شد چشمانی زیبا و خندان. برای یکی مانند خواهری 

 دنیایی از عشق و خواستن. دلسوز و رفیق برای دیگری 

وضاعتون میزونه دیگه؟! منم خوشحالم که کنار هم ا_

 بینمتون. می

سمن و سولمازم. اونا باعث این حال خوب مدیون ماه_

 شدند.

 روی دو مرد ایستاد. درنا جلوتر آمد و روبه

 تونم حاال برم ببینمش؟ منم می_

دومان دست راستش را از جیب بیرون کشید و با 

ده بود جواب او را ایی که توأم با شرمندگی و خنصد

 داد. 
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یه پرستار خوشگل و خوش بر و رو اونجاست اما _

متأسفانه برخالف شکل و شمایلش یه گنددماغیه که 

دومی نداره. تازه من و مامان سمن رفتیم بذار شیفت 

 که عوض شد به جای من تو برو. 

 درنا از در شوخی وارد شد. 

 گما. کن به سولماز میچشماتو درویش _

 با تعجبی ساختگی رو به الشن کرد و خندید.  دومان

گه؟! ای بابا وقتی خوشگله شنیدی نامزدت چی می_

بگم زشته؟ انصافه تو رو خدا؟ اهلل جمیل و یحب 

 الجمال. 

ای ساده اما پرصدا. غوغایی بوجود آورده نامزد؟! کلمه

شرم زیر  بود که قلب درنا با شنیدن آن طغیان کرد.

 ش دوید. های وجودتمام الیه
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نه واال چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. _

 الزم شد منم یه نظر این خانم رو ببینم. 

شان شکل هر دو خندیدند و درنا دوست داشت رابطه

تری داشت و در موقعیت بهتری بود تا حساب رسمی

فرود  داد. اولین قدم باال بردن کیف وکار را دستش می

 ش بود.آوردن آن بر سر نازنین

سمن راهش را به آن با شنیدن نامش از زبان ماه

سمت کج کرد. با همه سرسری سالم و احوالپرسی 

 انجام داد و سپیده بود که جای خود را به درنا داد. 

 قبل از نشستن درنا به او گفت: 

نذرت رو برای سولماز شنیدم. مامان گفت که _

که خواهر خونی اون به حساب  انجامش دادی منی

کار رو نداشتم. خوشمالم که آبجیم تو آم جرأت اینمی

 خواهرم خواهرم گفتنش نسبت به تو اغراق نکرد. 
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چیزی در جواب او نداشت که بگوید. با شنیدن 

 سمن نشست. ی نامش کنار ماهدوباره

ها دورتون رو سمن خوبین؟ دیدم بچهسالم ننه_

نشدم. سولماز حالش چطوره؟ گرفتن دیگه مزاحم 

 ب بود؟خو

 

ی شکر باال گرفت و رو به سمن دستش را به نشانهماه

 او اخم کرد. 

مگه تو غریبه بودی دختر؟ وقتی دخترم نه حال سپیده _

پرسه نه سهیال و برادراش رو و فقط از تو دم رو می

 ای؟! زنه تو غریبهمی

 

 دست درنا را در دست گرفت و نوازش کرد. 
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 رفت.خدا رو شکر خوبه. سراغت رو گ_

لبخند زد همراه با اشکی گستاخ که تا خودنمایی نکرد 

 کن نبود. ول

ست اما یکی هم تم این بیرون مثل مرغ سرکندهگف_

 مثل کش تنبون بهش چسبیده. 

لبانش از هم فاصله گرفتند و نتوانست از لبخندش 

جلوگیری کند. الشن اگر این صفت را به جای نامش 

 گفت. شنید چه میمی

 ق زد و یه قطره اشک ریخت. چشاش بر_

 زبونم هر چی به شکر کردن بچرخه کمه.

 خدا رو شکر! امیدوارم زودتر از این اتاق بیاد بیرون. _

 ای انداخت. سمن نگاهی به در شیشهماه
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جا تحت نظر باشه و به دکتر گفته سه روز باید این_

دنش به بخش. تو هم مادر کم از کار و امید خدا بعد می

 نزدی برو به کارات برس.  زندگیت

 ها هستن و مواظ... بچه_

که هستن. هیچ کسی کار خود آدم رو  ها هستنبچه_

ده به قول قدیمیا کس نخارد پشت من جر انجام نمی

ناخن انگشت من. برو مادر هزارجور قسط و درد داری. 

بجز اونم شریکتم آویزون توئه و آخر ماه فکر کنم باید 

 ذارین. از جیب یه چیزیم ب

سمن به او داد، از همراهی از حال خوبی بود که ماه

بود، از هر چیزی که بود حالش خیلی خیلی خوب الشن 

 های او! ای از حرفسمن شد گزیدهبود که جواب ماه

 منظورتون کش تنبونه دیگه؟!_
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هر دو به خنده افتادند و مهرانه با تعجب نگاهشان 

به مزرعه  کرد. حاال که کاری نداشت بایدمی

گشت اما قبلش از دومان قول گرفت که به محض برمی

ه شیفت عوض شد او را باخبر کند. دلش برای کاین

 دیدن چشمان سولماز تنگ شده بود.

 

 سه_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

الشن سد راهش شد و ابروهایش شبیه یک بازی ماز 

گشت ابتدا و قدر پر و پیچ و خم که باید میشدند آن

 کرد. آن را پیدا میانتهای 

 مو خوشگله کجا بسالمتی؟ _

را به رخش کشید دلش لرزید.  که موهایشاز این

غیرارادی دستش روی روسریش نشست و کمی آن را 
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ی نیمه بلند الشن را در پی جلوتر کشید که خنده

 داشت. 

بینمشون خجالتتو قربون! آخرش که یه دل سیر می_

 حاال هی بپوشون. 

 

را به دور قلبش پیچیده بودند و کسی در گویا طنابی 

شید که تمام امعا و کانتهای پاهایش آن را می

 خوردند.لرزیدند و تکان میاحشاءش می

 خودش نیز مانده بود چگونه دل به صمیمیت او داد. 

 این روت رو تا حاال ندیده بودم. _

باالخره حرف چسبیده به ذهنش را پرسید اما جای 

ا احساس کند بیشتر ذهنش آشفته و که یک خالء راین

کرد که چرا زود پریشان شد و او را مؤاخذه می

 خودمانی شدی؟ 
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 الشن چشمکی زد. 

حقیقتا باید بگم همه دو رو دارن. یه رو مخصوص _

اجتماع و مردمه و یه رو دیگه مخصوص یه سر 

 های دو نفره. خاص، مخصوص خلوت هایآدم

ن شد گر گرفت و صدایش که که در آخر جمالت افتا

اش. ترجیح داد موقعلعنت کرد بر باز شدن زبان بی

 الل شود تا اره بدهد و تیشه بگیرد.

 بیا بریم تا برسونمت. _

همین که خواست مخالفت کند صدای دومان باعث شد 

حیا نبود و یقدر بنفس راحتی بکشد. این مرد این

 باورکردنش سخت بود. 

 رسید. ها دومان دوان دوان کنار آن
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الشن داداش پخت امروز رستورانت رو من حساب _

های فقیرنشین و کنم. بسپر به یه نفر ببره محلهمی

 های سر چهارراه پخش کنه. نذر سولمازم کردم. بچه

آمد سولماز را به تنهایی ادا کند و خیلی کم پیش می

 کرد. شه باید آن را انحصاری بیان میهمی

 ت و کامال محترمانه لب زد. الشن نگاهی به درنا انداخ

قبول باشه. صاحب رستوران کیه داداش مال خودت. _

تونم بهت قول بدم یا نه. باید برم ببینم برای امروز می

 اول درناجان رو برسونم بعد به روی چشم!

ها رها خیلیتجان را ته نامش چسبانده بود؟ قبل

درناجان خطابش کرده بودند نمونه حی و حاضرش 

ها توفیر داشت با ومان اما شنیدنش از زبان آنهمین د

 حیای محترم.این مرد دوست داشتنی بی
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ای را گرفت. دومان تلفن را از جیب خارج کرد و شماره

مخاطبش کسی نبود جز برادر سولماز. حرفی را که 

اش شد و کمی ناراحت. گفت اندکی باعث خوشحالی

گر با که دیها همسفر شود از اینخواست با آنمی

شد که هرچیزی را به روی او بیاورد الشن تنها نمی

ها و خوشحال بود و از آن سو باز دلش محبت

 کرد.های پر از مهر او را طلب میحرف

 قبلش بریم من ریحان رو بردارم._

رخاند تا دومان کمربندش را که بست سرش را کمی چ

 کمی درنا در تیررس نگاهش قرار بگیرد.

ی ی دلشوره داری؟ االن به اندازهجاش امنه چرا ه_

خوره برو به کارات کافی همه چیز تو سرت وول می

 گردونم.برس شب برش می

 او را دم مزرعه پیاده کردند. 
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چند قدم از ماشین فاصله گرفته و نگرفته با صدای 

 الشن برگشت. 

احت کن. هر اتفاقی هم که افتاد کافیه زنگ برو استر_

 بزنی. 

هر کسی از نزدیکانش دز مورد او داشت  نگرانی بود که

دانست چرا در حضور دومان خجالت کشید و اما نمی

تنها به تکان دادن سرش پناه برد و سمت مزرعه پاتند 

 کرد.

لیست سفارشات این مدت و مواد اولیه خریداری شده 

الزم بود بداند روی میزش جمع کرده  و هر چیزی را که

خسته بود اما با انرژی که  ها را وارسی کند.بود تا آن

داد به کارهایش رسیدگی هنوز در تنش جوالن می

کرد. گهگاهی هم برای زنگ تفریح به میان می

 زد. رفت و یا به سردخانه سر میآشپزخانه می
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صدا حوالی عصر خانم کریمی پریشان در اتاقش را به 

درآورد و با خود عهد کرد در اولین فرصت او را اخراج 

 ن کالغ خبررسان شوم را. کند ای

خانم روم سیاه اون آقایی که ریحان جون رو بردن _

 االن تو محوطه منتظر شما هستن. 

که مانند فنر از جا بپرد مات و سرگردان به جای این

را کرد. این حجم از وقاحت از این مرد تنها نگاه می

کرد. به سرش زد که الشن را باخبر چگونه هضم می

ی درونی در تنش شیپور کشید هنوز نه به کند اما نیرو

دار است نه به بار. خجالت کشید سوءاستفاده کند و باز 

او را درگیر کند. دومان نیز کم گرفتاری و مشغله 

شد و اوی نداشت. باید از در قوی بودن وارد می

 نشاند.ش میصفت را سر جایگربه

 با دست خانم کریمی را مرخص کرد و سرپا شد.
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رو شدن با آن گرفته بود از ترس، از روبه تپش قلب

داد. نفسی عمیق مردک که بوی مردی و مروت نمی

 کشید و سمت بیرون رفت. 

با دیدنش تمام نفرت عالم در دلش جمع شد. چنان با 

یش هاکرد که تنفر در چشمانزجار او را تماشا می

هایش را چنان محکم روی زمین جا دیدنی بود. گام

 شد.انداز میایش طنینداد که صدمی

 به یاد ندارم درخواست دیدنت رو داده باشم؟_

 

کامران تکیه به کاپوت ماشین داده بود که با دیدن  

 درنا قامت راست کرد و خندید. 

دیدیم یه سالم عشقم، سالم عزیزم از قدیما تا می_

 پرید. دهنت قلپی بیرون می
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هم کشید. هایش را در از الفاظی که به کار برد سگرمه

قدر از خودش بیزار بود که روزی به این مرد دل چه

 بسته بود.

 

 چهار_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

االن آدم شدم و دوران جهالت و خریتم رو هم _

کنم. حاالم شرت رو زودتر بکن و برو فراموش نمی

 زنم.وگرنه به پلیس زنگ می

 

 دو دستش را چندبار بهم کوبید و چند قدم جلوتر آمد. 

آفرین! آفرین لذت بردم دیگه بره نیستی یه پا گرگ _

 ی دریدنی. شدی و آماده
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 به آنی لبخندش را فراری داد و به جایش اخم کرد. 

من رو از پلیس نترسون. کار خالفی نکردم؟ من _

 م. م و مادر بچهاومدم دیدن بچه

بار یک لبخند دو سه قدم دیگر جلوتر آمد و این

 آور زد. چندش

 بینم.ن کو؟ دخترم رو نمیریحا_

 ی مردک روان پریش مقابلش کرد. پوزخندی حواله

بینم هربار زنی؟ الزم نمیدقیقا از کدوم دختر حرف می_

بینم بهت یادآوری کنم تو با ما که ریخت نحست رو می

 هیچ نسبتی نداری. 

بینم بهت بگم درسته تو دوست دخترم منم الزم نمی_

زنه. از خون ن حرف اول رو میبودی اما برای ریحان ژ

 و پوست منه اینو یادت باشه. 
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انگار زالویی را در مرکز جانش نشانده بودند و خونش 

های خواست تا آخرین قطره بمکد. از الی دندانرا می

 اش غرید.بهم چسبیده

به اندازه کافی دری وریات رو شنیدم. اگه اومدی این _

الم هری. بار اراجیف رو بگی خب گفتی شنیدم و حا

 کنم. بعدی با این لطافت باهات برخورد نمی

ترسید از ریختن آبرویی نگاهی به اطراف انداخت، می

که قطره قطره آن را جمع کرده بود. کامران اما با یک 

خیالی محض پاهایش را سمت ماشین کج کرد. درنا بی

به خیال خود که او را از رو برده است اما با دیدن 

کرد و صندوق عقب ماشین را باز می کامرانی که

کشید هاج و واج مانده پالستیک پالستیک را بیرون می

ها به حتم دانست در پس این دیوارها و پنجرهبود. می

 ها هستند. ی آنکسانی در حال گوش دادن به مکالمه
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 دو پله را پایین آمد و تشر زد. 

 زنم اینا دیگه چیه؟ با تو دارم حرف می_

ها را که پایین گذاشت در صندوق را الستیکتمام پ

بست و سمت درنا رفت. نگاهی به وسایل در دست او 

چرخید. باید با چه زبانی با انداخت. زبان در کامش نمی

کرد. با دیدن چند زد تا حالیش میاو حرف می

 اش بلند شد. پالستیک میوه، دود از کله

تو و ی خودم برای کم رخت و لباس به سلیقهیه_

م خوبه. یه مقدارم دونی که سلیقهدخترمون گرفتم. می

گوشت و مرغ و میوه براتون خریدم. من اون کامران 

آس و پاس چند سال پیش نیستم. االن برو و بیایی 

م برای یه لقمه نون دارم. دوست ندارن مامان بچه

 چشمش به دست مردم باشه.
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عال همین حرف کافی بود تا آتشفشان میان جانش ف

 شود و منفجر شود. 

 مگه من صدقه بگیرم مردک عوضی! _

ها زد و هر کدام را به سویی با پا زیر تمام پالستیک

پرت کرد. دیگر کنترل صدایش با شنیدن و دیدن آن 

 همه توهین از دستش خارج بود.

 اش را تند تکان داد. انگشت اشاره

گم. گوشات رو باز کن کامران ببین چی بهت می_

کنی که رو از زندگی من و دخترم جوری گم می گورت

انگار نه خانی اومده و نه خانی رفته وگرنه به خدای 

رم به ننه بابات هر اون چیزی رو احد و واحد قسم می

گم. جوری که آبروی منو بردی که باید بدونن می

س ازم که هرچی آبروداری کنم. بترآبروت رو حراج می

 مونم. کردم دیگه الل نمی
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خانم کریمی و نفیسه را دید که سرکی کشیدند دیگر 

که این مرد از روی هیچ چیزی برایش مهم نبود جز این

 ی خاکی محو شود. کره

ی درنا ایستاد و با خشمی که از کامران سینه به سینه

ود ها و کارهای درنا بر وجودش مستولی شده بحرف

 فریاد کشید. 

کنه. خواستم بهت از مادر زاییده نشده چنین غلطی _

 لطف کنم سامونت بدم. 

 الزم نکرده حاتم طائی باشی. _

نگاهش را از روی درنا برداشت و به عقب چرخید. چند 

قدم با او فاصله داشت. کی آمده بود که باخبر نشده 

شناخت. همانی بود که گلویش بود. این مرد را می

 ش درنا گیر کرده بود. پی
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ایی موندهاش همین پسحاتم طائی که هستم نمونه_

 دی. که رسوندم دستت و براش سینه چاک می

با آرامش چندین قدم را جلو آمد و سرش را پایین 

 انداخته بود با حفظ لبخندی و تکان دادن سرش. 

 االن باید ازت تشکر کنم بابت این لطفت؟! _

ی میان جیبش را بیرون کردهرههمین را گفت و مشت گ

ورت او کوبید. از گیجی و کشید و محکم میان ص

حواسی او نیز استفاده کرد و پایش را باال برد و بی

 تر کوبید. طرفی پایش که نه کمی آنمیانه

بار دیگه دور و بر کنی. یهبذار بدونی چی نشخوار می_

 دم رنگ دنیا رو ببینی. درنا ببینمت قول نمی

 ین بلند درنا را شنید و درنا در عجب بود از رفتاره

 الشن همیشه آرام و صبور!
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الشن قامت کامران را راست کرد و کمی لباسش را 

 مرتب کرد. 

حاال هم بسالمت خوش گذشت. من بعد سعی کن _

قبل از حرف زدن کلمات رو تو دهنت خوب بخیسونی و 

ندی رو بعد دهن باز کنی. خوبیت نداره مرد گنده هر چر

 به زبون بیاره. 

 

 . او را سمت ماشینش هل داد

 اِ راستی دیگه نبینم دور و بر ناموس من پیدات بشه._

توجه به کامرانی که داشت سوار سمت درنا رفت و بی

شد بازوی درنا را گرفت و کنار گوشش ماشین می

 غرید. 

جا و هرچی آد چپ و راست بیاد ایننکنه خوشت می_

رت کنه. مگه نگفتم اگه پیداش شد زود الیق خودشه با
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زد من خانم کریمی به من زنگ نمی زنگ بزن. اگه

 شد؟خاک بر سر چطوری باید پیدام می

 

 پنج_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

درنا هنوز در بهت بود و چند قدم مانده به در اتاق، 

کامران باز خط و نشان آخرش را کشید و ماشین را به 

 راه انداخت. 

یکارت کرده که حاضری پیه پلیس و بدبخت چ_

تنت بمالونی. خوب سرویس داده  شکایت بازی رو به

 نه، منتظر باش برات سورپرایز دارم و... 

دانست چگونه بازوی درنا را رها کرد و شتابان از نمی

ها پایین رفت اما قبل از رسیدن به آخرین پله پله

 ت. کامران گاز ماشین را گرفت و از مزرعه بیرون رف
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کرد. به کالفه بود این آبروریزی را باید چگونه جمع می

ی آبرو کرد و تمام فکرش روی زن درکی حواله

 مغروری که به اتاق رفته بود متمرکز شد.

دستی محکم میان موهایش کشید و یک پوف بلند باال 

هم از دهانش خارج شد. باید فکری به حال این اوضاع 

ی در اتاق را پایین کشید اما با در کرد. دستگیرهمی

 ای به در زد. تقه رو شد. آرامقفل شده روبه

 درنا جان در رو باز کن حرف بزنیم._

مفرما بود به از سکوتی که از آن سوی در و دیوار حک

 تر کوبید. تنگ آمد و کمی مشتش را محکم

دونی درددل کنی، درناجان با شمام خانم؟! الیقم نمی_

 حرف بزنی و سبک شی. 

کردند هایش مهاجرت میگوله از چشمها گولهاشک

گر روی نگاه کردن به الشن را نداشت. آبروریزی از دی
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لیل کرد. قدر کامران او را خوار و ذاین باالتر؟! چه

 کرد. زیرلب زمزمه می

 خدا از رو زمین برت داره کامران. خدا لعنتت کنه. _

 ای! اش تهی بود از هر واژهحنجره

عقل و ذهنش شرمگین بود و پر از درماندگی.  با 

خواست به آبروریزی بیشتری دامن صدای دیگری ن

 بزند و در را باز کرد. 

الشن با چشمانش او را که سر پایین انداخته بود را 

 نگاه کرد.

شه اجازه ترش میری کنار بیام تو؟! محترمانهمی_

 دی بیام تو؟!می

ش را از جلوی در تکان داد باز هیچ حرفی نزد اما پاهای

 و به عقب برگشت.
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دی این مرد هربار به یه بهونه بیاد می درنا چرا اجازه_

 جا؟این

 زبانش با همین جمله شکفته شد.

مگه من دوست دارم ریخت نحسشو ببینم؟ الشن _

های اون گی مگه من از آبروریزی و حرفچی داری می

 آد؟مردک خوشم می

رنج دستانش را روی زانوهایش روی صندلی وا رفت و آ

 کرد. گذاشت و انگشتانش را قاب صورتش

 دونم چه غلطی کنم؟خدا نمیخدا عاصی شدم. بهبه_

الشن مقابلش نشست و خیلی آرام با او وارد فاز درددل 

 شد.

 غلط که زیاده با هم بکنیم._
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خندی روی لبانش از حرف الشن،از این جمع نیم

 نقش بست. بستنی که به کار برده بود

اد و خوپروا هر کاری دلش میقدر بیحاال که اون این_

کنه تو هم یه قدم برای ترسوندنش بردار. باید می

کنه تو یا ازش ترمزش رو بکشی. اون فکر می

 ترسی یا هنوز دوس...می

 دستانش را به شدت برداشت و عصبی جواب داد. 

آد اون حیوون رو دوست داشته بنظرت به من می_

کسی به اشم؟ یه زمونی از سر ناچاری، بدبختی، بیب

قدر خر واب مثبت دادم اما هنوز اوندرخواستش ج

 نیستم که از یه سوراخ دو بار گزیده بشم.

ببین درنا باید یه کاری کرد تا این عوضی راه به راه _

 جا نیاد. این

 باره چیزی یادش افتاد. درنا یک
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 ؟ وای شما چرا زدی؟ بره شکایت کنه_

 خواست دست به دامن گریه شود. بغض کرد و می

دردسرام تمومی نداره. گفتم بودنت با من گفتم من و _

یعنی هر روز یه مشکل، یه بدبختی. گفتم برو. اگه 

شکایت کنه من دیگه روی نگاه کردن تو روتون رو 

 ندارم.

 

 ابروهایش از حرف زن در هم کشیده شد. 

گی؟ خودم با چشم باز چی داری برای خودت می_

دم شرش رو خیلی زود از انتخاب کردم. قول می

 سرمون کم کنم. 

انگار یک کرسی را میان دلش علم کرده بودند با این 

خواست که میهای مکرر دلپذیر! از اینجمع بستن

 بگوید غصه نخوری من هستم.
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دار بودند سر پایین گرفت و چشمانی که غصهبا 

 دانست چه واژگانی برای تشکر الزم است.نمی

ا رو تخته جخوام اگه موافق باشی یه مدت در اینمی_

 کنیم؟! 

نیاز به فکر کردن نداشت. دیگران راجع به او چه 

 کردند. فکری می

خوام خیال کنه ترسیدم. براش دارم چند روز نه! نمی_

 پزم.آش درست و درمون براش میدیگه یه 

 

از این درنای قوی استقبال کرد و لبخندی به رویش 

 پاشید. 

کردم کردی به انتخابم شک میاگه موافقت می_

 عزیزدلم. 
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با شنیدن آن همه حرف، عزیزدلش بود؟! یا این مرد 

برد که دوست دیوانه بود یا در رویایی به سر می

 نداشت از آن خارج شود.

 

 شش_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

شد که سولماز مرخص شده بود و حاال چهار روزی می

توانست به کارهایش رسیدگی کند. به خیلی بهتر می

وی میز بود ضربه زد و سه مورد مرجوعی را لیستی که ر

مشاهده کرد. مرجوعی؟! اولین باری بود که این کلمه را 

ند دید. ابروهایش در هم لولیدمی در لیست سفارشات

شد که و یک ضرب ایستاد. باید علتش را متوجه می

چرا و چه چیزی باعث این اهمال کاری شده است. 
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رتی سالن سمت همان اتاقک کوچک یا به عبا

شو راهش را کج کرد، هرچه بود منشأش به وشست

رسید. در را که باز کرد هر پنج نفرشان در جا میاین

 شستند. پچ بودند و سبزی میحال پچ

هایش برگه را تا زد و در جیب مانتویش گذاشت. چکمه

را پوشید و پیش بندش را بست. باید ساعتی صبر 

و حرفی به میان کرد مانند همین روزهای قبل می

آورد. در کمال تعجب دید جز شنیدن پنج مرتبه نمی

شان ردو بدل خسته نباشید خانم، دیگر هیچ حرفی بین

بار با وان فرو کرد و ایننشد. یک مقدار سبزی را میان 

ی صبرش شدت روی سبد آبکش پرت کرد. کاسه

 ترک خورد و دیگر نتوانست خوددار باشد. 
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این خراب شده چه خبره؟!  چه  گه تویکی به من می_

جز من؟! اتفاقی افتاده که همتون خبر دارین به

 شم زبون باز کنین. ممنونتون می

ای فته بود به گونهجا راز همان روزی که کامران به آن

رفتار کرده بود که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است اما 

وقت های وقت و بیحاال این درگوشی حرف زدن

ریخت. همه دست از کار کشیده بهم می روانش را

چنان در موضع سکوت پافشاری بودند و سر به زیر هم

 کردند. می

ن زد. جا بیروشان را رصد کرد و از آنتکبا حرص تک

وارد سالن نگهداری موادغذایی که شد نفیسه را که 

 زد را فرا خواند. ها قدم میالقید میان راهرو
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چه خبره؟ به من بگو چی  تو به من بگو دم گوش من_

بینن وزوزشون به راهه شده که همه تا منو از دور می

 شن، الل!شم الل میاما تا نزدیک می

و هرچه فکر کرد جز  داد کشید و نفیسه من و منی کرد

بازگو کردن حقیقت، چیزی در ذهنش برای یک دروغ 

 شکل نگرفت حتی یک دروغ دم دستی و ساختگی! 

 چطور بگم خانم و از کج... راستش... راستش _

نه من و من کن، نه از من بترس از اصل جا بگو بدون _

 فرعیات. ببین نفیسه فقط اصلیات رو بگو.

ی همیشه ی دیدن چهرهنفیسه چشمانش را بست. رو

مهربان کارفرمایش را نداشت. کارفرمایی که همیشه 

 گفت. ها نمینازکتر از گل به آن

مون بعضی از مواد غذاییدونی چرا نفیسه تو می_

 مرجوع شده؟ 
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دانست و خوب هم اطالع داشت. سرش را به پایین می

 چنان که چشمانش را به زمین دوخت.تکان داد هم

 ه... بعضیاشون... چو...چون ک_

میان  جا که رسید بغض کرد و دو چشمهبه این

 صورتش جوشید. 

  کشم.خانم تو رو خدا از من نخواین بگم خجالت می_

ها ماند. چه درنا حیران و معطل برای علت مرجوعی

 زد تا آن را عنوان نکند. دلیلی بود که نفیسه زار می

گه پس نذار دوره بیفتم و نفیسه تو نگی یکی دیگه می_

به تک بپرسم. بگو تا ببینم چه خاکی تو سرم داره  تک

 شه. می

نفس عمیقی کشید. با نوک انگشتان چند قطره اشک 

 کرد. ک را پا
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 که شما... شما... رفتین غسالخونه. خاطر اینبه_

توانست برای این اصل قضیه را گفت و درنا هنوز نمی

 ای طرح کند. ی متفاوت معادلهدو قضیه

 خب چه ربطی داره؟ _

توانست تر میحاال که نام غسالخانه را برده بود راحت

 ادامه دهد. 

ما از دست  گنکشم اما اونا میخانم من خجالت می_

 خریم. رو شسته هیچ چیزی نمی کسی که یه مرده

کرد زیر پاهایش خالی شده است. مرده را حس می

شسته بود با آب مرده که غسل نکرده بود. مغزش قفل 

کرد از این همه نادانی، از این همه کم سوادی یا بهتر 

 فرهنگی و کم دانشی! گفت از این همه  بیمی

ام مهم نیست. این آدما همون برمهم نیست. اصال _

 بهتر که نخرن. 
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گفت و بیرون زد. یک راست سمت مزرعه رفت. تنها 

توانست اندکی او را آرام کند. سمت کاری که می

ها کَند. باور توانست از آنشویدها رفت و تا می

کرد نام کسانی که خریدها را تحویل نگرفته بودند. نمی

و روشنفکری را گ هایی که ادعای فرهنهمان آدم

قدر فرق بود بین مردم یک روستا با داشتند. چه

آمد؟ یکی ای دیگر میها. مگر میت از سیارهشهرنشین

از همین موجودات دو پا روی زمین بود که یک روز در 

شد. شستنش ی چیزی افقی مییک ساعتی به وسیله

کرد. اندکی که یعنی نجاست؟ یعنی کثیفی؟ درک نمی

رفت یکی را پوزخند زد چرا راه دور مید ذهنش باز ش

ای که فیس و که بیخ گوش خود داشتند. مهرانه

 کرد.اش زمین را قاچ میافاده
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شد تر میبه صدای پایی که هر لحظه نزدیک و نزدیک

توجهی نکرد. حتی زمانی هم که کنارش ایستاد باز به 

 کارش ادامه داد. 

کی این خبر رو م درنا خانم به امام غریب اگه من بدون_

پخش کرده. یکیشون که واسطه اون چند نفر بود زنگ 

شوره غذا زد و گفت ما از دست کسی که مرده

 خوریم. نمی

فشار مغزش به گمان باال رفته بود آن را شبیه بادکنکی 

 دید که در حال انفجار است. پر می

مرده شستن جرمه کریمی؟ برام خرید نکردنشون _

ده وگرنه روزی رو داره عذابم می ونمهم نیست؛ دلیل ا

رسونه و این آدما یه وسیله بیشتر یکی دیگه می

 نیستن.
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 هفت_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

 کریمی بازویش را گرفت تا دست از کار بکشد. 

 گم االن دخترا بیان بچینن.شما بفرما داخل من می_

داد. انتظار زیادی نبود توجه به او کارش را ادامه میبی

 کردند. گر زودتر موضوع را برایش بازگو میا که

 خدا روم سیاهه، روی گفتنش رو نداشتم. خانم به_

کم درد و آمال پشت سد صبرش، جمع نکرده بود که 

ها حریم را شکستند و تجاوز کردند ی آنباره همهیک

 به حد و حدوشان!

کار خانم کریمی؟! چرا خوام چهرو سیاهی تو رو می_

 نم دور و برم چه خبره؟! دومن نباید ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

با حرصی که در تنش عجین شده بود بلند شد و 

 ایستاد. 

خرن. مهم نیست کسی که تا این حد به درک که نمی_

رسه همون بهتر مشتری مزرعه درک و شعورش می

 ریحان نباشه. چرا ترسیدین؟ 

سر به زیر انداخت و با کالمی سرشار از شرمندگی 

 جواب درنا را داد. 

 له حق با شماست. نخواستیم ناراحتتون کنیم. ب_

کمی از حرص و جوشی که در بدنش افتاده بود کم شد 

 تر دلجویی کرد. و آرام

ممنون که به فکر من بودین. ولی از این به بعد هر _

تو این مجوعه  چیزی که شد دوست ندارم آخرین نفر

شم. شما که آ ماشاال دست به باشم که خبردار می

 که خوبه.  خبرتونم
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 اش به همان چند روز پیش و آمدن کامران بود.اشاره

ها را زد تا خاک آنهایش را بهم میکه دستضمن این

بتکاند به او پشت کرد و به دفتر برگشت. باید باز 

 کرد.لیست را با دقت نگاه می

ه ساعت کرد و با دست آرام به پیشانی خود نگاهی ب

را برداشت و بعد از زد. زود تمام وسایل پخش شده 

اینکه خیالش از بابت نظم اتاق راحت شد در اتاق را 

قفل کرد و سمت خانه راه افتاد. در را که بست سمانه 

 از آشپزخانه سرک کشید. 

 سالم درناخانم! خسته نباشین. کارتون تموم شد؟ _

را به چوب لباسی ورودی در آویزان کرد و یک  مانتو

 لبخند زد. 

ه، باید برم وگرنه با اون حجم از نبودنم تقریبا! دیرم_

 حاال حاالها باید با اتفاقات جدید سرگرم باشم. 
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زند. دانست درنا از چه چیزی حرف میسمانه نمی

 همین که دهان باز کرد درنا اجازه نداد. 

بر بودی و چیزی دو روز قبل و تو هم از مرجوعیات باخ_

 امروز صبح به من نگفتی؟ 

ان که پیدا شد دیگر فرصت نشد ی ریحسر و کله

 سمانه را بازخواست بیشتری کند. 

 سالم مامان. _

 ریحان را بغل زد و محکم سر و صورتش را بوسید. 

قدر دونی دل مامان چهسالم عمر مامان! عزیزدلم می_

 برات تنگ شده بود؟ 

طور که بیسکوییتش را به پایین تکان داد همانسرش 

 خورد. را می

 . آله ده تا_
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از لفظ عدد ده هر دو به او خندیدند. ریحان لب برچیده 

 رو به ستاره کرد. 

 پس آبم کو؟! _

کاری خودش سرش را برای حالت گیجی و فراموش

 تکان داد و زود با یک لیوان آب برگشت. 

 یادم رفت. ببخشید عزیزم مامان اومد _

که درنا او را مورد شماتت قرار ندهد زود برای این

 ش را مطرح کرد. درخواست

 خانم اگه کاری ندارین من برم. _

درنا روی زمین دراز کشید و ریحان را روی شکم خود 

 دراز کرد. 

دستت درد نکنه. نه کاری نیست برو. این چند روز رو _

 کنم. آخرماه با حقوقت حساب می
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 اش را به بینی ریحان مالید. بینی

ردم. االنم ککار باید میدونم اگه تو نبودی چهنمی_

 راست برو خونتون.الزم نیست بری کارگاه، یه

خواست بال دربیاورد. نگاه قدردانی به از خوشی می

 درنا کرد. 

من که کاری نکردم تنها از شیرین زبونی ریحان لذت _

 بردم.

ریحان با شنیدن اسمش تکانی خورد و خود را برای 

ا درنا لوس کرد. هر کاری کرد تا با دستانش دخترک ر

ی خود بردارد تا سمانه را بدرقه کند از روی سینه

نست. ریحان گردنش را سفت چنگ زده بود و رها نتوا

کرد. میان گردنش که خندید کنترل خود را از نمی

 دست داد و او را نیز ناخواسته به خنده انداخت. 
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بینی آم میت نمیسمانه تو رو خدا ببخش برای بدرقه_

 کنه. که ولم نمی

ه نیز ویروس بود، ویروسی واگیردار با سرعتی خند

کرد. ه هر کسی را در اوج غم هم درگیر میمافوق نور ک

ی پرصدای مادر و دختر لبخندی به لبش با دیدن خنده

 جوانه زد. راه خروج را در پیش گرفت. 

این چه حرفیه خانم. راحت باشین بچه دلتنگتونه من _

 که بلدم برم. خداحافظ! 

دانست کدام از حروف خداحافظ او را شنید دقیقا نمی

 دهانش بیرون پرید.که بسالمتی از 

اش جا خوش کرده بود. کمی که با هنوز روی سینه

وار هایش را آرام و نوازشدخترکش بازی کرد، دست

بر کتف و کمر او کشید. منبع انرژی بود این دختر سه 

 سال و نیمه. نهال هزاران فکر  در ذهنش شکوفا شد.
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در رأس امور مانند این چند مدت کابوس کامران 

دانست قدم و حرکت بعدی مرد د. نمیهمراهش بو

چیست؟ هنوز ذوق ریحان را از گشت و گذار با او و 

 یک زن فراموش نکرده بود.

ی ریحان او را از افکار مسمومش دور یک ها پرخنده

 کردـ

 مامان بلیم بیلون._

ز کرد و صورتش را دستانش را آرام از گردن خود با

 بوسید. 

ریم تازه یه له بیرونم میاگه اجازه بدی من بلند بشم ب_

 خوایم بریم. جای خوب می

تنها نگاه منتظرش را به درنا دوخت. درنا با دیدن 

صورتش با صدای بلند خندید. او را پایین گذاشت و 

 یلند شد. 
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گم کجا جوری نگام نکن دردت به جونم. باشه میاون_

 خوایم بریم دیدن خاله سولی.خوایم بریم. میمی

 

 هشت_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

 

انتظار لبخند را از او داشت اما به جایش یک اخم 

 کوچک و لب برچیده تحویل گرفت. 

 هایش رفت. سمت کمد لباس

 اخم نداشتیم که، داشتیم؟ مگه خاله دوست نداری؟ _

 اش گرفت. ریحان که پشت کرد باز خنده

 جا. آد اینسولی بد... خاله قهلم. نمی خاله_
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مید ماجرا از چه قرار است. پس کودک آهانی گفت و فه

 زد.کوچکش نیز دلتنگ بود و دم نمی

هایش را با مانتو و شلوار مناسبی عوض کرد و لباس

قدر او را سعی کرد به بچه بفهماند که سولماز چه

 دوست دارد و بیمار بوده است.

وار پیکان شدند. پیکانی که آن را با آماده که شدند س

پیکانی که گاهی در میان خیابان کرد. دنیا عوض نمی

شد و به لطف دو یا سه مرد با هل دادن خاموش می

 شد.روشن می

ی ایوب راند. عجیب سکوت ماشین را سمت خانه

ریحان بود. جواب اولین سوالی که از او پرسید را با 

داده بود و « بذال بخوابمآد مامان خوابم می» یجمله

ندارد وگرنه نخوابیده دانست که حوصله درنا کامال می

 است. کنار خانه که روی ترمز زد رو به عقب برگشت. 
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 چرا انقدر بدعنقی تو؟ چیزی شده؟ _

 اش را چین داد. لبانش را جمع کرد و بینی

 اینی که دوفتی یعنی چی؟! _

همان آن هم  به رویش لبخندی زد و لپش را کشید. به

 گرد غم روی دلش پاشیده شد. 

گم چرا این همه بداخالقی؟ من اگه تو رو نداشتم می_

جوری بود؟ کردم نفسم. اصال زندگی چهکار میچه

 خیلی خوشحالم تو شدی قوت قلب مامانت.

ای باال انداخت و باز لبخند را روی لب درنا شانه

یاده کرد. از ماشین پیاده شد و ریحان را نیز پ کاشت.

 دستی به سر و شکلش کشید و در خانه را زد.

که وارد خانه شد کسی جز دومان و به محض این

 سمن نبود. ماه
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 چجوریاست خونه ساکته؟! _

 ی او را بوسید. دومان ریحان را بغل زد و گونه

 این یکی دو روزه سولماز سرسام گرفت از بس شلوغ_

ب کنه. شرطم بود دیگه مادر ترجیح داد همه رو جوا

گذاشته هر کدوم خواستن بیان بی بچه باشن و با 

 هماهنگی بیان.

آهانی گفت و سمت اتاق راه افتاد. باالخره بعد از 

هایش توانست با رفیقش تنها باشد. لبها میمدت

شد. در اتاق را به ای خالی از خنده نمیبرای لحظه

رد و بدنش پشت در پنهان بود و تنها آرامی باز ک

 رش را داخل برد. س

چشمانش را که دید انگار کل آرامش جهان بر سر و 

 رویش، دل و جانش بارید. 
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سالم رفیق قدیمی، اومدم دو کلوم با هم به یاد قدیم _

 ای؟! حرف بزنیم پایه

 لبخند سولماز، پاهایش را به میان اتاق کشاند. 

 ی منی؟! جازهمگه توی پررو لنگ ا_

 روی باند سر او را بوسید. کنارش روی تخت نشست و 

تونی منو با زبونت قورت بدی. آخه رو این تختم می_

 باید محتاط باشم یا نه؟! 

با ضعفی که هنوز در دست و پاهایش داشت دست 

 درنا را گرفت.

 دلم برات تنگ شده بود. _

زد یلق مهای درنا خزید. لقاشک دوان دوان به چشم

 برای ریختن. 
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تو برای خودت تو هپروت بودی اما ی من. نه اندازه_

من جون دادم برا باز کردن چشمات. دومان از من بدتر 

 ماه سمن و بقیه رو که دیگه نگم برات. 

ای به در اتاق خورد. صدای تا درنا لب باز کرد تقه

ها غالب بود. ایستاد تا سمن بر صدای مهمانتعارف ماه

پاشنه قدم شود ولی در روی برای باز کردن در پیش

چرخید و قامت فروغ و الشن نمایان شد. با دیدن 

الشن، ماه، خورشید نور و گرمایشان را به صورت درنا 

اش کرد و فکر کرد وغ دستپاچهوام دادند. آمدن فر

 نکند برایش طاقچه باال بگذارد و پشیمان شود. 

 بفرمایید تو فروغ خانم. زحمت افتادین. _

 ی در را بازتر کرد. کمی لنگه

شما هم خوش اومدی پسرم. دومان عزیزم _

 راهنماییشون کن تا بشینن. 
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رفت که چند قدم جلوتر رفت. به استقبال میهمانانی می

اش تا ش عزیز بودند و قرار بود در تاریخ زندگیبرای

 ابد ثبت بمانند. دو دستش را جلوی تنش درهم پیچید.

 سالم فروغ جان! خوش اومدین. _

به ساعد دستش منتقل کرد و فروغ کیف دستی را 

 ای او را نگریست. نزدیک او شد. چند ثانیه

 سالم عروس قشنگم! _

هایش مغزش از شدت انعکاس این حرف در گوش

ی سنگینی بود چه سوت کشید. عروس خودش کلمه

برسد به قشنگمی که نیز به آن چسباند و تحویلش 

داد. گوشت شد و به تنش چسبید. ناخواسته کمی به 

ب چرخید و سولماز را نگریست. تعجب و شگفتی را عق

کسی توانست از خط به خط صورتش بخواند. یعنی می

داد. همین چیزی به او نگفته بود؟! برایش توضیح می
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که صورتش را چرخاند با نگاهی سراسر از مهر و 

رو شد که دست دلش را تبسمی نرم رو محبت روبه

مانند دخترکان کرد. همین که به خود آمد لب گزید. 

کرد و شانزده هفده ساله قلبش از بام خانه سقوط می

او را چه شده بود؟! تازه  شد.صورتش رنگ به رنگ می

نگاهش به دست الشنی افتاد که دست ریحان را 

محکم گرفته بود. جا نداشت همان جا خم شود و زمین 

را ببوسد. به تمام مقدسات قسم این کمترین کاری 

روزهای خوبی که خدا به او ارزانی داده  بود برای تمام

بود. زبانش الکن مانده بود اما نگاهش جورکش زبان 

 شد و کرورکرور محبت را انتقال داد. 

ی نه راست سمت سولماز رفت و با فاصلهفروغ یک

چندان زیادی با سولماز خوش و بش کرد. نگاه ریزبین 

سر  ای مستانهدید دوست داشت خندهسولماز را که می

 دهد.
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 نه_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

هنوز صدایش جان نگرفته بود هم، چنان که تنش نیز 

 حوصله. بود و کم رمقبی

بدنش را باال کشید و به کمک دومان به متکای پشت 

 سرش تکیه داد. 

 دستانش را باز کرد و خندید. 

دونی ای خدا ببین کی اومده؟! ریحان خاله بیا. نمی_

 واست ببینمت. خقدر دلم میچه

دست الشن که هیچ، حتی پای او را گرفته بود و صورت 

ترسید از سری که دور تا به پایش چسبانده بود. می

دورش را باند پیچیده بودند و جز اندکی سیاهی اکثرا 
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سفید بود. رنگی پریده و زیر چشمانی به گود افتاده 

داد. هیچ چیزی باعث یک سولماز دیگر را نشان می

 یحان دعوت آغوش او را اجابت کند. نشد ر

در همان زمان اندک، ریحان از روی پاهای الشن جدا 

نگریست. زیاد د و با حالتی خاص سولماز را میشنمی

ننشستند و علت را استراحت برای سولماز عنوان 

خواست اما ها را نمیکردند. هر چند که دلش رفتن آن

ت و از اش افتاده اسدانست کک به جان رفیقمی

ی آخر کنجکاوی در حال بال بال زدن است. لحظه

 سمن کرد. فروغ، رو به ماه

خانم اگه شما و ایوب خان و البته درناجان سمن ماه_

اجازه بدین یه تاریخی رو مشخص کنیم تا این دو 

 جوون بهم محرم بشن.
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کسی، نداشتن ای ناچیز دلش برای غریبی، بیلحظه

کردند ای خواستگاری میخانواده خانواده لرزید. او را از

کردند، پدر و مادر بهترین رفیقش که حمایتش می

ته خواستگاری که نه، قرار مدار نامزدی را بودند. الب

گذاشتند. سر به زیر انداخت به هر حال در این می

مقطع از زمان، تنها بزرگترش بودند و حق بر گردنش 

 داشتند. 

تونست ری که آدم میبه میمنت و مبارکی. بهترین خب_

بشنوه. اجازه درنا دست خودشه، ما کی باشیم که 

 لیف کنیم. بخوایم براش تعیین و تک

سمن به آنی سر باال گرفت و نگاهی سراسر دلخور ماه

 را نظاره کرد. 

 سمن؟! ننه_
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داد باعث شد آوایی که حیرت و بهتش را نشان می

 سمن لبخند بزند. ماه

، ماشاال یه آدم بزرگ و با عقل و گم مادردروغ که نمی_

 ای من و ایوب دو تا آدم بی... شعور و تحصیل کرده

خواهد سمن تا کجا مییزی نگفت تا ببیند ماههیچ چ

پیش برود. اما دیگر طاقتش طاق شد و بدون توجه به 

 های حاضر لب به اعتراض گشود. آدم

اجازه من دست کسیه که پابه پای من نخوابیده، _

پام گریه کرده، پای من سختی کشیده، پابهپابه

خندیده، برام غمم غصه خورده با شادیم قهقهه زده 

خواین بگین اجازه من دست همچین آدمیه. شما می

 این آدم نیستین؟! 

فروغ با نگاهی سراسر از تحسین به او چشم دوخت و 

 فروخت.سمن با چشمانش فخر میماه
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ن از خدامه برای تو اهلل اکبر از دست زبونت دختر. م_

 ی من بوده. کاری کنم منتی نبوده و وظیفه

 منتظر کرد. ی رو به فروغ سرپا ایستاده

نظرم حاال که دل این دو جوون پیش همه و خدا رو به_

شکر کدورتا برطرف شدن، خوبیت نداره چه برای دل 

خودشون چه از نظر در و همسایه نامحرم بمونن. 

ره گاهی افسارش از دستش می آدمیزاده با یه زبون که

خوام فردا گه. نمیو برای خوشآمد دیگرون چیزی می

 و خونه حرف درنا باشه. تو هر کوچه 

ای متبسم سرش را به عالمت تأیید فروغ با چهره

 تکان داد. حتی کار به تصدیق زبانی نیز رسید. 

سمن جان. حاالم گی ماهبله درسته، شما درست می_

 روزی رو که مدنظر شماست. ما منتظریم هر 
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سولماز با صدایی ضعیف توجه همه را به خود جلب 

 کرد. 

شید یه عقد خشک و خالی نه، یه مراسم البته ببخ_

باشه در حد خواهرم، رفیقم. لباس عروس به تنش 

 بشینه. 

الشن دست راستش را به چشم گذاشت و تعظیم 

 کوتاهی کرد. 

 ای به چشم! نون زیر کباب. _

ای اعث شد همگی بخندند و سولماز لحظهحرفش ب

 فارغ از درد سرش شود. 

تو دیگه حکم زن رفیقم رو نداری. االن دیگه _

 شی و امر، امر شماهاست. خواهرزن محسوب می

 ی او کوبید. اش را به شانهدومان شانه
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اومدی ابروش رو درست کنی زدی چشمش رو کور _

داش، اونم اکی دای رفاقت زدی تو خکردی. از جاده

 باجناق؟! داشتیم؟!

 دستی به سر خود کشید و خندید. 

 حاال تو کوتاه بیا. سعی کن باجناق خوبی باشی. _

سمن خندید، این روزهای خوب هدیه بود دیگر، ماه

 آور و سخت. ی تحمل همان روزهای دلهرههدیه

امان از دست شماها. من نظرم اینه اگه موافق باشین _

ای پنج روز دیگه که میالد حضرت ریم برعقد رو بذا

 ست. فاطمه

دومان رو به سولماز چشمکی زد و لبخندی تحویلش 

 داد. 
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نامردیه الشن بخواد یه کادو بده من دو تا. مادر _

بندازش یکی دو روز جلوتر تا کادو روز زنم هر سال 

 گردنش باشه. 

های دومان و الشن به مذائقش خوش شیطنت

ی سالگرد وز زن یا هدیهادوی رنشست. تصور کمی

شد. یعنی ازدواج از دست الشن نیز باعث هیجانش می

ی این پنج روز سیصدوشصت پنج روز دیگر به عالوه

 قرار بود اولین سالگرد ازدواجشان را جشن بگیرند. 

جا نداریم. خیلی تک و منم موافقم. ما که کسی رو این_

لشن ن تا اتوک آشنا داشته باشیم. شما لیست بگیری

 جان تدارکات رو براساس اون بچینه.

فروغ گفت و نگاهش روی درنا چرخید. منتظر چه 

حرفی بود وقتی در این دنیا تنها امین موقتش را به 
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ی سولماز و همکارانش و شاید تعداد همراه خانواده

 شناخت.قلیلی از دوستان دانشگاهش را می

 

 نود_و_صد_پارت#

 

صد نفر محال بود کرد از میسرانگشتی هم حساب 

سمن بحث تجاوز کند. با چشم گفتن و دعای خیر  ماه

خاتمه یافت. هنوز ریحان دست الشن را رها نکرده 

 بود. درنا جلوتر رفت و کنار پایش زانو زد.

 خوان برن.مامان بیا بریم پیش خودم، می_

دانست از چه لفظی برای الشن استفاده دقیقا حاال نمی

غلتید. مو در دهانش راحت نمیند همیشه عکند. مان

ای چند دلش از شنیدن بابا گفتن دخترکش ضعف ثانیه
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رفت. واقعی بودن این روزها برایش کمی سخت بود. 

 از موضع خود کوتاه نیامد و بیشتر دست مرد را چسبید.

 من راحتم نکنه تو ناراحتی؟_

کی صمیمی شده بودند که کمی اخم چاشنی صورتش 

 داد، خودش هم مانده بود.حویل الشن کرد و ت

مگه خاله سولی دوست نداشتی؟ مگه دلت براش _

 تنگ نشده بود؟ 

 با چشمانی پربغض به سولماز خیره شده بود.

 مو نداره. سرش بوف شده._

ایستاد اما دخترکش چنین حرفی را کاش قلبش می

زد. بی مو بودن سولماز خار چشم همه بود. با همان نمی

کرد پای الشن را ریه مبدل نمیآن را به گبغضی که 

 بیشتر چسبید.
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دونه. ترسیده. سخت ست، نمیدرنا اذیت نکن بچه_

 برمش.نگیر من با خودم می

چشمانش درشت شدند همین مانده بود هنوز نه به دار 

 اش شود.است نه به بار، پرستار بچه

 چی چی رو ببری مگه بیکاری؟ میفته تو دست و پات._

سمن و دومان با فروغ در که ماه کردخدارو شکر می

شنیدند. آرام حال حرف زدن بودند و صدایشان را نمی

 در گوش درنا پچ زد.

خب بیفته! مگه غیر از اینه دخترمه؟! مگه غیر از اینه _

 مامانش قراره خانمم بشه؟! 

هایش را به دوئل با زبانش ساکت ماند اما چشم

که تر از اینت جدید الشن، بیشچشمان او فرستاد. کلما

دادند. چه وضعی آمیز باشند سکته را هدیه میمحبت

ی این بود بیان کردن چنین کلماتی برا اویی که تشنه
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ها بود. از ته نگاهش جز یک اطمینان و عشق واژه

 چیزی عایدش نشد.

 دست ریحان را بوسید و ایستاد.

با دیدن من معذبم هنوز هیچی نشده تو...اصال مادرت _

 گه؟! می ریحان چی

جا کرد و در جهت مخالف درنا قرارش ریحان را جابه

 های درنا را لرزاند.تر حلزونی گوشداد. خیلی آرام

مامان باید عادت کنه به دیدن ریحان، به دیدن من _

شین. بچه با کنار شما دو نفر که دیگه دنیای من می

کرده؟ با  بینی چطور بغضدیدن سولماز جا خورده، نمی

خیال درنا، ل نگران منی یا فکر مادر من؟! بیاین حا

تره. من با خودم االن ریحان از هرچیزی واجب

کم که حال و هواش عوض شد تو هم دلی برمش یهمی
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آیم سراغت و از عزا از دیدن سولماز درآوردی می

 شایدم شام رو بیرون خوردیم.

قتی اسیر کرد ودرمانده بود و مستأصل! چه باید می

 هایش بود.ین حرفشهد شیر

ها را بدرقه کردند پا سمت اتاق سولماز همین که آن 

سمن حرف کج کرد. دومان نیز پشت سرش با ماه

زد. هنوز اولین قدمش درست و حسابی جاگیر نشده می

 بود که صدای سولماز درآمد. 

قدر جیک تو جیک شدین که من خبر شما از کی این_

که از سِمَت کارد و مدت چه خبری شده ندارم؟ تو این 

 کنین؟پنیری استعفا دادین و دل و قلوه ردوبدل می

خندید و پاهایش برای زودتر نشستن کنار او بیشتر 

 سرعت گرفت. 
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تو کی رفتی با فروغ و الشن حرف زدی که من خبر _

نداشتم؟ تو چرا همیشه تو رفاقت یه قدم از من 

 جلوتری تو؟! 

سولماز سنجاق  ای که بر لباندهاشکی در میان خن

 هایش روانه شد. شده بود بر گونه

دونم. خودت رو خوشحالم دارم خوشبختیت رو می_

ها بدون. من مطمئنم الشن از هر مردی الیق بهترین

 مردتره... 

 فینی کرد و بیشتر خندید. 

 البته اول دومان من بعد الشن تو!_

صورت او روی  اش را آرام بوسید و سرش را کنارگونه

 ش گذاشت. بال
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تو این مدت کم کلی اتفاق افتاده سولماز. چیزی که از _

خوام بهت بگم اینه بین همشون کشیدم بیرون و می

 که من برای سالمتیت نذر کردم یه میت رو بشورم.

سرش را بلند کرد و با نگاهی نافذ به سولمازی که از 

 هیچ چیزی خبر نداشت چشم دوخت. 

ونستم آرزوت رو برآورده ماز من باالخره تشستم. سول_

ی کنم. تونستم به ترسم غلبه کنم ولی خیلی تجربه

وحشتناکی بود. از ترسی که اولش به دلم نشست، از 

ی سرد و سنگی، دلم آدم هری دیدن اون غسالخونه

 ریزه. می

سولماز تلخ خندید و چند تار موی مزاحم درنا را به 

 عقب راند. 

چی گذاشتم؟ بهت غسالخونه رو من  دونی اسممی_

 نگفتم؟ 
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 سری به طرفین تکان داد و منتظر به لبان او نگاه کرد. 

 آد؟ یک خانه به آخر! اسمش قشنگه نه؟ بهش می_

 یک خانه به آخر را با خود تکرار کرد. 

 حاال چرا این اسم رو انتخاب کردی؟! _

 نگاهش را به سقف دوخت و کمی ساکت ماند. 

 دم. چرا این اسم رو انتخاب کر_

 لبش را گزید و ادامه داد. 

ی آخر قبره و یه خونه قبل از اون فکر کردم خونه_

شه همین سردخونه و غسالخونه. از دیدن اون می

و شیون اطرافیانش بهم  جسد و حال و روزش یا گریه

دم سبک رو انجام می ریزم اما وقتی این کارمی

شم. تو هم اگه حس کردی کمی روت تأثیر مثبت می

 داشته به ادامه دادنش فکر کن. ثواب داره. 
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ی دیگر بحث را ادامه ندادند و درنا از آمدن دوباره

 کامران نیز چیزی نگفت.

 

 یک_و_نود_و_صد_پارت#

 

به کل کارگرها سپرده بود هیچ سفارش جدیدی را تا 

است قبول نکند. تمامی مواد غذایی بسته اعالم نکرده 

های اطراف ستورانبندی شده را با یک آگهی به ر

ماند زمین و محصولش که کریم را فرستاده بود. می

ی مجموعه، مسئولش کرده بود تا باز شدن دوباره

ی او باشد و پولش نیز سهم فروش به عهده

هایش شود. کارگرها را مرخص کرد و به همه قول جیب

داد به حق و حقوقشان رسیدگی کند. درنا وسط 
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ه توانایی مخالفت داشت و نه ای مانده بود که نمعرکه

 توان همراهی! 

قدر ممکنه بهمون آسیب بزنه؟ کار چهمتوجهی که این_

من دلیل رفتاراتو نمیفهمم وقتی که کلی مخارج پیش 

 رومونه. 

فکر کرده بود خنده کارساز است که مشعل آن را در 

ی دانست شعلهصورتش برافروخت در حالی که نمی

 کند. خشم شریکش را افزون می

خورم بعد تو لبخند تحویل من من دارم حرص می_

 دی؟می

 رویش ایستاد.وار روبهاش شدت گرفت و تسلیمخنده

 به من چه که نمک صورتت با حرص خوردن بیشتره._

 درنا دستانش را به صورت کشید. 
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 زنم. الشن من دارم با تو جدی حرف می_

 کنم؟! مگه من گفتم دارم شوخی می_

خواست ت آشوب در دل درنا ایجاد کند، میخواسنمی

 ذهنش را منحرف کند تا پا پی جریان پیش آمده نشود. 

دستش را در در هوا تکان داد و شکایت بر زبانش 

 لغزید.

دونم چرا یکی دو روزه مشکوک شدی. یوای... نم_

ها چیزی پیش اومده و من نکنه مثل جریان مرجوعی

 خبرم؟ بی

اشت و دو گام فاصله را مابینشان الشن قدم به جلو برد

تر برود دستش، داد اگر نزدیکحفظ کرد. قول نمی

اش شد پرزهای بینیپاهایش سرپیچی نکنند. مگر می

ای قدم برای بوسهیشرا از عطر تن او پر کند و پ
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سابید تا سه روز دیگر نشود. باید دندان به دندان می

 کرد تا خاطر یارش را مکدر نکند.تحمل می

خواد کنی اتفاق بدی افتاده؟ میچرا همش فکر می_

بیفته؟ ریحانمون هم که پیش مامان جاش امنه دیگه 

 پریشونیت برای چیه؟ 

که  درنا نگاه ندزدید و مستقیم با چشمانی

 هایش لغزان بودند به او نگریست. مردمک

دونی من دارم راجع به ببین نپیچون خودتم خوب می_

 . زنمچی باهات حرف می

 با دست به اطراف اشاره کرد. 

زنم. دارم در من دارم راجع به محل کارمون حرف می_

 زنم حاال متوجه شدی؟مورد تعطیلی مزرعه حرف می

 حرف بزنیم؟ شه در مورد خونمونم نمی_
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 هایش را کشید. پوف بلند درنا را که شنید ترمز شوخی

پی ی خاطر که بخوام با آرامش بدون دغدغهدرنا این_

های عقد و عروسیمون باشیم یعنی دارم نگرانت خرید

 کنم؟ خدا منو لعنت کنه اگه بخوام تو رو برنجونم. می

 یک قدم از دو قدم مانده را پر کرد. 

خوام بابت خوام از با تو بودن لذت ببرم. نمیفقط می_

 مزرعه نگران باشی. 

اش با کشید سینهکه اگر نفسی محکم مییناز ا

کشید. فکر کرد شد، خجالت میاو مماس میی سینه

گونه مالحظه نبود حاال چرا اینقدر بیالشن که این

کرد. قدمی به عقب برداشت. دست خودش برخورد می

نشینی قبل از وقوع نبود یک حس ناآشنا او را به عقب

نین فکری به مغزش باره طکرد. یکاتفاقی ترغیب می

شد چه؟ کامران می سیلی کوباند. اگر او نیز مانند
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بار صدایی گوش ذهنش را پیچاند که این چه این

یست الشن کجا و کامران کجا؟ انگار یادش مقایسه

رفته بود همه چیز رسمیت پیدا کرده است و اطرافیان 

 دانند. نامزدیشان را می

 ویش را گرفت. الشن زودتر از درنا عمل کرد و باز

کنی اما معنا میدونم خوشبختی رو تو چطور من نمی_

هات، برای شادی دلت تموم دم برای خواستهقول می

تالشم رو کنم. من همین االن که کنار تو نفس 

کشم، همین االن که بازوی تو رو سر همین لباس می

کنم خوشبختم درنا! همین که چشمات هم لمس می

ه من خوشبختم که نامزدم مار مث یه پلنگ وحشی شد

 کنه. ی حتی من اعتماد نمیست و به هر کسگزیده

ی جست. شالودهگاهی برای تنش میکاش تکیه

پاشید و این مرد را با تمام جانش داشت از هم می
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داد، خواست و برای چشمانش جان میوجود می

 شد تأللو عشق را دید.هایی که در آن میچشم

 ترسم. زت نمیمن... من.. من ا_

 انگشت دستش را روی لب او گذاشت.

ترسی عیب نداره اما هیش هیچی نگو... االن اگه می_

که محرمت شدم حق نداری یه سانت تو بعد از این

جا بشی. من با کنم جابهجغرافیایی که من تعیین می

 خوامت درنا! تموم وجودم می

یش گفت و بازویش را بوسید و بعد از اندکی مکث رها

هایش حکم یک کرد و از اتاق بیرون رفت. حرف

ریت را داشتند که به جانش آتش کشید. کب

کشید و دلش... هایش با هر یادآوری زبانه میشعله

ریخت. صدایش ریخت و میامان از دلش که هی می

های باران روی ناودان بود مانند شنیدن باریدن قطره
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از هیجان را به ای ضعفهقدر زیبا و خواستنی که دلآن

ان قلبش را کوک هایش ضربکرد. حرفقلب ارزانی می

قدر کوک که از فرط هیجان روی پاهایش دیگر کرد. آن

آورد که الشن ی شکر باید به جا میبند نبود. سجده

دانست چه آتشی به پا رفته بود. با خود فکر کرد آیا می

کرده و رفته است؟ وسایلش را جمع کرد با قلبی که 

تپید. از اتاق که بیرون رفت با نوز بشدت میه

رو شد و حس کرد دیگر در ی ساکت روبههمحوط

 جا زندگی جریان ندارد.این

 

 دو_و_نود_و_صد_پارت#
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زد. نگاهی جامع به الشن کنار ماشین با کریم حرف می

اطراف انداخت و با تکان دادن سرش از کریم 

 خداحافظی کرد و در ماشین نشست.

 

 ز تا مراسم مانده بود و هنوز کلی کار برای انجامدو رو

دادن بود. دلش ماالمال از غم و شادی بود. انگار به او 

ها باشد. هر خیال غمآمد لبالب از شادی باشد و بینمی

فشرد. هر خریدند کسی قلبش را میای را که میوسیله

خانواده بودنش را به کسی و بیلحظه باید چیزی بی

که کسی را نداشت تا در این رد. اینآورخش می

یاری کند. درنا با شنیدن بستن در  خریدها او را

جوید را اش را میصندوق عقب بغضی که خرخره

 قورت داد.
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ها. نگاهی به اینم از خرید آینه شمعدون و لباس_

 لیست کن ببینم چند قلم دیگه مونده؟! 

بود  نگاهی به لیست کرد و با دیدن تک قلمی که مانده

 های پاییز شد.هایش مانند برگگونه

 .. فقط حلقه مونده!اوممم._

 به رویش چشمکی زد و خندید. 

خب خانم محکم بشین تا آتیش کنیم بریم یه جایی و _

 منورش کنی.

های الشن شد. الشن با گرش میخ چشمنگاه کنکاش

هایش دوست داشت بینی او را بکشد. اما دیدن چشم

 امان از دست بسته!

متأسفم. هر طوری نگام کنی محاله بگم و _

 زت رو از دست بدم.سورپرای
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خیال تمام بیشتر به کنجکاویش دامن زد و حاال بی

هایش شده بود و تنها یک جواب از الشن غم

 خواست.می

 کمی گردنش را کج کرد.

 هیچ رقمه راه نداره؟_

 نوچی کرد و سرش را تکان داد. 

 هیچ رقمه!_

صندلی تکیه داد و سعی کرد تا رسیدن به به پشتی 

 شه کند.مقصد صبوری را پی

اش سپرد و چیزی دستگیرش تمام مسیر را به حافظه 

ی پهن که پیچید باز لب نزد. کنار نشد. میان یک کوچه

نما روی ترمز زد. سرش را کمی خم ی سنگیک خانه

های دو طرف را مشاهده کرد. هنوز کرد و خانه

 سورپرایزی در کار است. دانست چهنمی
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المت سوال مقابلش کمربندش را که باز نمود رو به ع

 کرد و خندید.

تونم چیزی بگم. پیاده چنان نمیآخ ببخشید که هم_

 شیم؟

جا او را بدون نظرخواهی همراه چه مسخره بود تا این

خود کشانده بود حاال برای یک پیاده شدن معمولی از 

ی داد به ابروهایش و پیاده کرد. چیناو کسب اجازه می

 شد.

ی و سه درخت میان باغچهشدند. د وارد همان خانه

ی بزرگ سنگی باال رفتند و کوچکی بود. از یک پله

برایش عجیب بود که الشن کلید خانه را دارد و بی هیچ 

 شدند.ای وارد خانه میمالحظه

 کسی خونه نیست؟ آخه اجازه نگرفتی؟_
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کرد. کلید را میان قفل را مشایعت میتنها با لبخندی او 

ای با چندین حفاظ دری شیشهدر وردی خانه انداخت. 

جوش شده روی آن. نگاهش به دو پنجره رسید که 

 ها نیز همانند در دارای حفاظ بودند.آن

دیگر از با او بودن ترس نداشت.الشن حریم 

 شکست. شد اما حریم نمیشناخت. نزدیک میمی

پا گذاشتند وارد یک سالن مربع شکل میان خانه که 

ن پالستیک پیچیده شده شدند که تمام وسایلش میا

 بار دیگر نتوانست خودداری کند.بودند. این

 جا اومدیم؟!خوای بگی چرا ایننمی_

الشن لب زیرینش را به دندان گرفت و با سوئیچ 

ی بینی خود را خاراند. دهانش را باز کرد اما کناره

هش را دور تا دور خانه چرخ زد و پر حرفی نزد نگا

 کرد. احساس به قلب درنا حمله
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 مبارکمون باشه. مبارکت باشه عزیزتر از جونم!_

 

گیج و پر از سوال به دهان الشن نگاه می،کرد.چه 

 چیزی مبارکشان بود؟

 ی خودت خوش اومدی نفس!به خونه_

 

کرد، دست از نگاه ناباور هنوز مرد مقابلش را تماشا می

ردن او برداشت و خیلی آرام آرام گردنش را سمت و ک

شد آرزوهایش رخاند. هنوز باورش نمیسوی خانه چ

چنین رنگ و لعاب گرفته باشند. الیق این همه محبت 

 و لطف بود؟

کمی چرخید و پشت به او کرد تا اشک خنجر کشیده به 

 چشمانش را پنهان کند. دو بازویش را از پشت گرفت.
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سال اولی که اومدم ارومیه خریدم. اما خونه رو همون _

رفت، روزی که باهات در میون روزی که چشمم تو رو گ

خریدم و گذاشتم هر بار به عشق تو یه وسایلی رو می

خواستم با نظر خودت کل چیدم. حاالم میجا میاین

وسایل رو بخریم اما با توجه به زمان کمی که داریم 

ندازه. به امیدخدا بعد فکر کردم فعال کارمون رو راه می

هم دوست  جا اگهاز عقد اگه دوست داشتی همین

ریم تهران وسایلی رو که دوست نداری داشتی می

 کنیم. خوشت اومد؟خریم و عوض میمی

 

خوشش آمده بود؟! این سوال بود که این مرد پرسید. 

های چیز، برای رنگدلش ضعف رفت برای همه

شعور او، برای جمع  های پر ازرویش،برای حرفپیش

 های مکررش.بستن
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هایش شد. عضالتش آروارهبغض مانع تکان خوردن 

قفل کرده بودند و یارای تکان خوردنش نبود. سکوت 

سرش های او از پشتالشن وشنیدن صداهای نفس

 ی خود خارج شود. باعث شد از سنگر سکوت و غصه

دونم چی خیلی خوبی الشن خیلی! اصال...اصال نمی_

 باید بگم.

 

ح خرید همین وسایل نو، از ریز تا درشت که در اصطال

ی خودش بود نه گویند وظیفهعامیانه به آن جهیزیه می

 مرد پشت سرش!

ای نداشت، اما از این قلم مستثنی بود چون خانواده 

 ی مالی نداشت.چون پشتوانه
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 سه_و_نود_و_صد_پارت#

 

سفیدی ی قلبش ترک خورد و عقل را برای ریششیشه

پیش چشمانش فرستاد که آبروداری کنند و فعال زمان 

 ناس باشند. ش

معلومه که خوشم اومده. خیلی قشنگه بعد در ضمن _

 م وسیله داشتم و...من که خود

 

حرف در گلویش خفه شد و دوست داشت بیاتشان 

 کند.

الشن چنان پرانرژی و مست بود از همراهی درنا که 

دوست نداشت به غم او بها بدهد و با پر و بال دادن به 

ت چرا این فکر را برای دانسآن او را خردتر کند. نمی

ه کند جهیزیقدر بزرگ کرده است و فکر میخودش آن
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ی دختر است نه پسر! اما ترجیح داد با او بر عهده

 توجهی نشود. حرف بزند تا متهم به بی

دونم این باور غلط از کجا درناجان من حقیقتا نمی_

نشأت گرفته که زن باید جهیزیه بخره و مرد دست تو 

ا یه دست کت و شلوار وارد خونه بشه. جیبش کنه ب

از نظر من خریدن  سخت نگیر عزیزم. من و تو نداریم.

وسایل ضروری و مایحتاج اولیه زندگی برای آرامش تو 

ی منه نه تو. تو فقط خانمی کن و برام سرود وظیفه

 عشق رو بخون.

 مقابلش ایستاد و به رویش چشمکی زد و خندید.

خوای خونه رو بیخود نمیحاالم به جا این حرفای _

بریم  نگاه بندازی؟ اگه کم و کسری بود بگو تا با هم

 بگیریم. 

 آی؟تو نمی_

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

تلفن را از جیب کتش بیرون کشید و رو به درنا تکان 

 داد. 

چشم عزیزم. تو یه چرخی بزن منم یه تلفن بزنم _

 هستم خدمتت بانو! 

 ی دومان را گرفت. بعد از رفتن درنا سریعا شماره

 سالم حساس شده، شک کرده. کاش سولماز بود. _

 د. صدای نگران دومان را شنی

چیزی بهش نگو. نذار چیزی بفهمه تا عروسیتون _

 برگزار بشه.

دستی میان موهایش کشید و چرخی دور خودش زد. به 

ها را یکی دیوار تکیه داد و به درنا نگاه کرد که کابینت

 کرد. یکی با شوق باز می
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دونم چه کار کنم؟ نمییه طریق دیگه بفهمه چهاگه از _

 ش نیاد. کاری انجام بدم غم به دل

الشن همش دو سه روزه. بعدم یه جوری بهش _

 کنیم. بردیش خونه؟ ای پیدا میگیم و یه چارهمی

 جا مشغول وارسی بود. هنوز درنا آن

 آره. خیلی جا خورد._

 ی دومان را از پشت خط شنید. صدای قهقهه

 ا خوردن درنا خنده داشت؟ ج_

ه. آخه مرد بخار بودن تو خنده دارنه شازده دوماد. بی_

حسابی خونه خالی یار بغل گوشته و تو داری با یه نره 

خیال چیزهایی که دیدی و شنیدی زنی. بیخر فک می

 فعال برو به کیف و حالت برس. 
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ی او برود چه برسد جرأت نداشت دستش سمت گونه

کرد مالقاتی با ه گمان اگر این کار را میبه لبانش، ب

 اجدادش به حتم داشت. 

با دیدن چشمان درنا لبخندی به رویش زد. در هر 

گفت باالخره کرد خدا را شکر میکابینت را که باز می

هایش به ایستگاه آخر برسند و روزی رسید که سختی

مام شوند. چه چیزی داشت که در طبق اخالص ت

این مرد کند. خوب که خودش را، بگذارد و تقدیم 

ست. اش را تکاند دید فاقد هر چیز ارزشمندیگذشته

خواست ی خردسال. دلش میبا یک بچه یک زن بیوه

دستانش را دور کمر او بیچاند و روی شکمش حلقه 

ند و لبانش هایش را مهمان ضربان قلب او ککند. گوش

خارج شد ی او را ببوسد و ببوسد. تا از آشپزخانه سینه

الشن با تلفنی که داشت آن را در جیب شلوارش 

 گذاشت نزدیک شد. می
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 اون دو تا هم اتاق خوابن. بریم بینیم. _

خواب در ذهنش چرخ خورد. اتاق خواب برای یک آدم 

و  داد اما برای یک متأهل معانیمجرد همان معنی را می

ها تفسیرهای دیگری داشت. همین که داشت به آن

 رد عرق از تمام تنش جاری شد. کفکر می

عامدانه بود دیگر که ابتدا در همان اتاقی را باز کرد که 

ای رنگی در آن جاخوش کرده بود. ی نقرهتخت دو نفره

دار ی گلدلرباتر از تخت، دیدن آن روتختی دو نفره

 بود. 

 از تنش رفت. با حرف الشن جان 

 بیا تو دیگه، دم در وایسادی که چی؟ _

 خت نشست و دستانش را ستون تنش کرد. روی ت

دم این دو روز رو هم تحمل غریبی نکن بیا قول می_

 کنم. 
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لب گزیدنش را که دید دوست داشت در این اتاق را 

 ببندد و مجالی برای فرار به او ندهد. 

 

روی آینه ایستاد و چرخی به دور خود زد. میکاپی روبه

او درنایی که آرایشگر روی صورتش نشانده بود از 

ساخته بود که خودش نیز از این تصویر جدید سیر 

داشت. لباس اش را دوست شد. موهای الیت شدهنمی

عروس نشسته بر تنش، جز رویاهایی بود که آن را 

دانست. دلهره داشت. استرسی محال اندر محال می

کشید. دنیز با نگاهی که به تمام اعصابش ناخن می

 ش را به رخش کشید. اماالمال از مهر زیبایی

خواد این همه خوشگلی جوری میبنده خدا الشن. چه_

 نه. اما به ش...رو دووم بیاره و تحمل ک

 لبش را گزید.
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 آقاتر از این حرفاست... دیگه ادامه نده._

دانست چه باز نگاهش را سمت آینه سوق داد. نمی

ای را دستاویز شکرگذاری برای خدا کند. آن واژه

س و کار را چه به این همه شادی و کدرنای بی

خواست طعم زندگی را خوشبختی؟! درنایی که می

مزه کند. از اعماق جانش ترک را مزهبچشد، زندگی مش

خدایا شکرت گفتنش همزمان شد با ورود مردی که 

ی قلبش را به روی دوست داشتن باز کرد. دریچه

دسته گل را که به دستش داد تنها یک نگاه به شکل و 

شمایلش انداخت و با احترام او را تا ماشین همراهی 

 کرد.

 

 چهار_و_نود_و_صد_پارت#
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های پی در پی الشن و دستی که هر نفسمسیر را با 

رفت از سر گذراندند. عقد و بار سمت کراواتش می

ای عروسی مختصری که تنها برای یادبود و خاطره

ی کردند.  مراسم را در حد یک مهمانمشترک ثبت می

کوچک برگزار کردند. تمام لحظات را زیر نگاه مرد کنار 

عی که دستش  در حال ذوب شدن بود. عاقد و جم

کرد که این مراسم واقعیت حضور داشتند حالیش می

ی فروغ، فروغ با سینی دارد. به محض ورود به خانه

شناخت. دیدن اسپند به استقبالشان آمد. سر از پا نمی

اش بود. از آرزوهای دیرینهپسرش در لباس دامادی 

عروسش در این لباس سفید خیلی خواستنی بود و 

د. سینی را روی میز کنار اش سفید بوکاش گذشته

ورودی در گذاشت و او را بغل زد. سعی کرد در این 

ساعت عزیز و روز عزیز او را به چشم دخترش ببیند و 

 ی او را!فراموش کند گذشته
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 روی موهایش را بوسید.

ارک جفتتون باشه. الهی عاقبت بخیر بشین. مب_

خوشحالم که از امروز خدا یه دخترم بهم داده و یه 

 نس دارم.مو

 این بار با بغض الشن را به آغوش گرفت.

خوشحالم اون قدر زنده موندم که عروسیت رو ببینم _

 مادر! زنتم مث خودت رو چشمم جا داره.

د.  در های احساسش باز شدنهای فروغ، بالبا حرف

این بین دخترک کوچکش او را خجالت داد. با گفتن 

ی پهنه دوست داشت از« مامان دشندم، علوس شدی»

سمن بود که زود او را جمع و جور گیتی محو شود. ماه

کرد و به آغوش کشید. دخترکش نیز لباس عروس به 

چنین تن داشت و مطمئن بود موهایش را سولماز این

 زیبا شینیون کرده است.
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 گیرم دخترمو!سمن خانم خودم میبدین به من ماه_

متعجب دستی به صورت الشن کشید. نگاهی به 

 اواتش کرد و آن را لمس نمود.کر

 مگه من دختلتم؟_

 اش را محکم و آبدار بوسید. گونه

 دوست نداری من بابات باشم؟_

کودک خردسال در فکر فرو رفت. دیدن چشمان 

در گردش بود همه را به   حیرانش که میان درنا و الشن

 خنده انداخت.

 بابای واقعی؟ از اونا که مملی و بقیه دارن؟_

سمن با حرف لبخند روی لب الشن ماسید و ماه

دخترک، نم اشک روی چشمانش نشست. قلب هزار 

توانست ترمیم کند وقتی ی درنا را چه کسی میپاره
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گونه از وجود پدر حسرت به دل داشت. کودکش این

عزیزدلمی به زبان آورد. مرد سر ریحان را روی  فروغ

 کرد. اش گذاشت و موهایش را آرام نوازششانه

 ده که تو جون منی.یه مرد بهت قول می_

در میان   لبش را از داخل گزید تا نجوشد خونابه

را در دل گفت و باز خدا « جونت سالمت»هایش، چشم

 برای این نعمت جدید شاکر شد.

یوی پیش آمده پایان داد و ریحان را دومان به سنار

 سمن سپرد.دست ماه

با عاقد بنده خدا یه ملت رو مچل خودتون کردین. با_

 مراسم دیگه هم داره، بجنبین.

پرسید خبر داشت، از همه چیز خبر داشت اما باید می

 گرفت.تا دلش آرام می

 سولماز کجاست؟!_
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ر خاطهمین االن که شما اومدین رفت تو اتاق به_

خوام زود سولمازم که شده برو بشین بله رو بگو. می

 ..ببرمش تا سردرد نگرفته خودت که.

حاال که فکرش آسوده شد لبش هالل شد به لبخندی 

 از سر ذوق. 

دونم باید ارزه به کل دنیا. میهمین که اومده برام می_

 خوام اذیت بشه. از شلوغی دور باشه ببرش نمی

سولماز که کت و دامن مشکی و وارد اتاق شد با دیدن 

شناخت. صدای کل قرمزی به تن داشت سر از پا نمی

خواست ببرد وقتی همین چند نفر آشنا را میو هلهله 

چین میان ابروهای سولماز را دید. خنده بر لب داشت و 

 اخمی بر صورت. 

 سولماز در گوشش آرام نجوا کرد.   
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اگه منتظر  دی.قدر لفتش میخوای بگی چهیه بله می_

دم الشن بیچاره رو ی منی که بهت اجازه میاجازه

 عذاب بدی.

ی من وکیلم شلیک اقد با سومین مرتبهتیر خالص را ع

 کرد و او بود که با گفتن بله به تجردش پایان داد.

چشم اندر چشم سولماز بله را به زبان آورد. حس 

 سبکی و آرامی را داشت. تا به حال تنها رنج و سختی و

مشقت را برایشان به ارمغان آورده بود و حاال کمی 

 بود. ها سهیم شدن در شادیش حق مسلم آن

 سولماز کنارش آمد و صورتش را بوسید. 

مبارکت باشه عزیزدلم. خیالم راحت شد یکی پیدا شد _

که بهش تکیه کنی. کسی خم به ابروت بیاره حالشو 

 بگیره. 

 . او نیز به تبع صورت رفیقش را بوسید
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قدر دم گوش من وزوز کردی که نزدیک بود بگم این_

گردم ی دورت میی سولماز بله! من تنهایبا اجازه

 عزیزم که با این حالت اومدی. 

کرد خود را بانشاط جلوه دهد درنا این را به سعی می

 فهمید. خوبی می

 خب نادون چرا نگفتی؟! _

آمد این روز خندید. اگر سولماز به مراسمش نمی

انگیز نبود. علیرغم میل و احساسش  رو به او لب خاطره

 زد. 

فری که دوست دارم از دونی آخرین نخودت که می_

این خونه بره بیرون تویی اما سالمتیت برام از 

تره. برو خونه و استراحت کن. هی ی من مهمخواسته

 کنی. تر میهای من اضافهبه تعداد شرمندگی

 رد. الشن نیز رو به سولماز ک
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گه خیلی خوشحالمون کردی و شرمنده درنا راست می_

رم به دومان که با این حالت بازم اومدی. االن می

 گم. می

شد ولی باید با نمک داشت شروع میدرد سرش نم

ماند تا بهترین روز رفیقش را زهر نکند. با لبخند می

 ای زد. رفتن الشن، تک خنده

از عروسیت منو  تر از تو خدا خلق کرده کهعوضی_

 شوخی شوخی بیرون کردی؟!

 

 پنج_و_نود_و_صد_پارت#

 

دانست شوخی دانست ناراحت نشده است، میمی

گفت عوضی به تمام معنایی کند اما واقعا راست میمی

بود که در این شرایط بیماری او بساط سور و سات بنا 
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کرده بود. هرچند که تعداد مهمانانشان به صد نفر هم 

 .رسیدنمی

میان سرو شام الشن ریحان به بغل وارد اتاق شد و 

 کنار سفره نشست.

 ایم، دخترم جاش خالی بود.ی سه نفرهما یه خونواده_

 اش را باران احساس او تر کرد.چشمان خشک شده 

 ای الشن!العادهتو فوق_

کشید ریحان میان احساسی که داشت شعله می 

 پارازیت انداخت.

 گشنمه._

تن بیرون کشید و آرام روی زمین گذاشت، ش را از کت

 هایش را دو تا زد و چهارزانو کنار سفره نشست.آستین
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به چشم خانم. منم گشنمه، مامان هم گشنشه مگه نه _

 درنا؟!

 درنا خندید و سرش را تکان داد.

 

نهایت احساس شرم داشت. از تنهایی با الشن بی

سمن هر دو، ماهای هریحان خسته را علیرغم مخالفت

ی  خودشان تک و تنها با خود برد. حاال میان خانه

کرد و ایستاده بودند. الشن هنوز نگاهش را دریغ می

دید که تمام درنا در خیالش او را پشیمان شده می

 کارها را محض ترحم انجام داده است. 

شد دلش را تکاند. تغیر صدای پاهایی که نزدیکتر می

 داشت حال دلش! 

کردم، اگه دل ندادم و قلوه نگرفتم نگی ه نگات ناگ_

نامرد بود و محبت نداشت نه، از محبت زیادی بود که 
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نگات رو بر خودم حروم دونستم تا االن که بشی 

م. از االن به بعد تو بود و محرم جونم، دلم، مالم، خونه

 نبود منی درنا! 

 

توانست بدون هیچ حاال بازوهای عریانش را می

توانست لمس کند. حاال حتی می بدون ترسپوششی، 

 فاصله را به صفر برساند. 

انگشتانش که به بازوی درنا خورد گویی برقی از میان 

 تن هر دو ساطع شد. 

شی آروم شم آرامش تو و تو میاز االن به بعد من می_

تونم لمست کنم، ببوسمت، جون من. از االن به بعد می

 باشه.و نفست  داشته باشمت تا روزی که نفسم
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توانست حس و احساس بازی کلمات نبود به خوبی می

های او نبض مرد را بفهمد. تمام تنش با شنیدن حرف

زد یک نبض برای خواستن، در آغوشش فرو رفتن، می

 دل به دلش دادن. 

ها توانست او را به آغوش بکشاند باالخره بعد از مدت

 د.اش بذر عشق را بکارو بر بلندای پیشانی

کرد و فکرش به گذشته گذر بودن را تجربه میحالل 

شد آن روزگاران را حذف کرد. تمام کرد. کاش می

ی گذشته و مدت شب تا صبح را بیدار بود و به مقایسه

زندگی امروزش گذرانده بود. کسی او را به بیدار شدن 

کرد ولی کرد و هر بار دست او را پرت میتشویق می

که دست بردارد.  ز آن بودتر اشخص مزاحم سمج

زمان و مکان را به کل فراموش کرده بود. چشم که 

رو شد. گشود با چشمان خندان الشن و ریحان روبه
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چشمانش چین خوردند تا مغزش روی غلتک افتاد و به 

آنی تمام خاطرات دیروز و دیشب برایش جان گرفت. 

رو به هر دو لبخند زد و سالم داد اما دخترکش را به 

 وش کشید.آغ

 اولین شبی بود که از او دور مانده بود.

 چطوری تو؟ قربونت برم دلم برات یه ذره شده بود. _

 قدردان به او نگاه کرد. 

 شرمنده کردی. _

خواست یخ زنش را آب کند که از در شوخی وارد می

 شد. 

شما که دیشب ما رو بیشتر شرمنده کردی باید جبران _

 کردم. می
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داند اما ناخواسته زی نمیدانست ریحان هنوز چیمی

 سرخ و سفید شد. 

 الشن؟! بچه!_

 کرد. باچشم و ابرو به بودن ریحان اشاره می

 دخترم مگه نباید محبت رو جبران کرد؟ _

ای تحویلش داد که نگاهش در ساعت سه چشم غره

 هر گره خورد. ظ

 وای ساعت که سه شده. ببخش من صبح خوابم برد. _

ها به حاالم پاشید که رودهبخشیدمت به دخترمون. _

 جون هم افتادن.

 شد.خدایا شکرت از زبانش ساقط نمی
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درست چهار روز بعد از عروسی، الشن مجوز ورود به 

مزرعه را داد. دلش برای بوی سبزی تازه، مواد غذایی 

کرد تنگ شده بندی میپخت و بستهعشق میکه با 

 بود. 

لت رو جمع شم زود وسایدرناجان من داره دیرم می_

 کن تا شما رو برسونم منم زودتر برسم.

خواست حاال که مسافر است نه به زبان بیاورد. نمی 

که همسر او شود پسر شد اما قبل از اینتنگش میدل

 ماند. فروغ بود و باید در رکابش می

 جا باشین؟! اگه الزمه تا ما هم بیایم؟کی باید اون_

 به تن کرد.کتش را از پشت صندلی برداشت و 

عروس دو ساعت راهه و در ضمن شگون نداره یه تازه_

خاطر مامان بخواد مراسم تشییع جنازه بره. منم به

 مجبورم برم. 
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کیفش را چنگ زد و گوشی را میان آن گذاشت. ریحان 

 کرد.ا بسته بود وگرنه تنها رهایش نمیدست و پایش ر

اطر خریحان پیش ستاره بمونه من باهات بیام؟! به_

 مامانت.

دستش را دور سر او حلقه کرد و محکم او را در 

 آغوشش فشرد.

کردی؟! سفر قندهار که دلبری بلدی و رو نمی_

خوام برم تا تبریز برم و بگردم نهایتش شیش نمی

 هفت ساعت بشه.

وشش خندید. چهار روز بود به این عطر تن و میان آغ 

گاهش، از های گاه و بیآغوش خو گرفته بود. از بوسه

کند لذت هایی که از آن محبت تنها چکه میحرف

 برد. می

 شین؟! خیلی که موندگار نمی_
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کشه. دوست قدر طول میدونم تا ببینم مراسم چهنمی_

 ا که ندارن. هی مامانِ و با هم رفاقتسی و چند ساله

 آهانی گفت و با او از مزرعه بیرون زدند.

 

 شش_و_نود_و_صد_پارت#

 

ها را دم را که از ستاره تحویل گرفت الشن آنریحان 

 ی دومان پیاده کرد. خانه

 سالم برسون. سفرتون بسالمت. _

 در را که بست باز خم شد. 

 تند نرونیا. با تلفنم صحبت نکن. _

 الشن به صندلی تکیه داد و خندید. 

 امر دیگه؟! _
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ی دلنشین همسرش حاال نوبت او بود که از خنده

 بخندد. 

 نا یادم بود برو بسالمت. همی_

پررویش را شنید. کمی که ماشین دور شد زنگ خانه را 

ا که صدای دومان یا سولماز را بشنود بزد. قبل از این

جیغ دخترش به عقب برگشت. با چشمانی از حدقه 

رویش نگاه کرد. کی آمده پریش روبهدرآمده به روان

رسید شان کرده بود؟! نگاهش به ریحان بود؟! تعقیب

 که کامران دستش را محکم گرفته بود.

 شرف بازی بیشتر او.داد برای بیاما نباید جا خالی می

و سمت دخترش  پاهای لرزانش را به زور سرپا کرد

 رفت. 

 جانم مامان! جانم عزیزم! نترس، بیا پیشم. بیا دخترم. _
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کرد و هر لحظه جیغ ای دستش را رها نمیکامران ذره

 شد.بیشتر می ی دخترشو گریه

از این تاریخ به بعد دیگه دختر تو تنها نیست. یادت _

قدر با زبون خوش بهت گفتم که نرفته منم پدرشم. چه

ادی. بچه رو دزدی و نگفتی باالخره یه اما گوش ند

 دادگاهی یه قانونیم هست.

کرد. با چه ی پیش رویش نگاه میوارفته به مرد دیوانه

که ریحان دختر اوست.  خواست ثابت کندمدرکی می

 دزدیدن؟ دادگاه؟ 

گی؟ دزدیدن چیزی مصرف کردی داری دری وری می_

بذار چی؟ این شو چیه که راه انداختی خجالت بکش. 

 قدر ترسیده.ریحان بیاد پیش من نگاش کن چه
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ربایی م و آدموقتی رفتی به اتهام پنهون کردن بچه_

گم چی بازدداشتت کردن و رفتی تو هلفدونی بهت می

 مصرف کردم.

تر سرش از شنیدن این کلمات نو هر لحظه حجیم

 شد. بازداشت؟ زندان؟می

کنی نمیلعنت خدا بهت چرا از زندگی من گورتو گم _

 خوای. پست فطرت! دیگه چی از جونم می

 پوزخندی به درنای مبهوت زد. 

م زیر دست ناپدری بزرگ شه. در خوام بچهمن نمی_

 ضمن... 

آوری پچ فاصله را کم کرد و به حالت چندشچند قدم 

 زد. 

خوب نیست یه فسقل بچه توی دست و پای یه تازه _

 ده و...دوماد و عروس باشه باالخره تبشون تن
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ی دومان این مرد آبروریزی از این بدتر که مقابل خانه

رو یا ها یا در پیادهعربده بکشد. چندین نفر از همسایه

کردند و دوست داشت آب تماشایشان می از پنجره

 شود و در زمین فرو برود.

دیگر بودن کسی برایش مهم نبود در حضور همه او را 

 به یک سیلی دعوت کرد. 

خجالت بکش. همه رو مث خودت حیوون تصور نکن. _

 جا برو تا آدمت نکردم. از این

 

نوچ نوچی از او شنید و حالش از خودش بهم خورد. 

دوست داشت و خودش را چگونه روزی این مرد را 

 هایش.رای خریتتقدیمش کرده بود. وا اسفا ب

دونی دخترم، حاالم اومدم ببرمت پیش من باباتم می_

 خودم تا بازم ببرمت شهربازی...
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 ریحان مظلومانه لب زد.

 من خودم بابا دارم. بابا الشن..._

از غفلت کامران استفاده کرد و دست ریحان را کشید. 

نکرد. دخترکش را به آغوش کشید و  کامران مخالفتی

با دست تند تند پاک کرد. صورتش را های او را اشک

 زد. بوسه

 برمت بازی!نترسی دورت بگردم. االن می_

ای جلو داده و چشمانی که هر لحظه بیشتر تر با چانه

اش دشنه در شدند با همان لحن دلبرانه کودکانهمی

 قلب درنا کرد.

 ییم نیست؟ این آقا...مگه بابا الشن بابا_

ی او را و گونهانگشت روی لب دخترش گذاشت 

 بوسید.
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 الشن باباته و همیشه دوست داره. _

 

صدای دومان را شنید. لعنتی به خودشان فرستاد.  

 آمد که مداخله کند. کاش دومان نمی

 دومان جلوتر آمد و دخالت کرد. 

 هوو چه خبرته؟! چرا دنبال شری. چرا دست از سرش_

 داری؟! برنمی

 لش ایستاد. تند سمت دومان خیز برداشت و مقاب

م رو که بچهگیری یا نه؟! ایندر دهنت رو گل می_

 شین؟!خیال بشم راضی میبی

 ی او کوبید.دومان با دست به کف سینه

م م بچهتو این سه سال کجا بودی که حاال بچه_

ن کنی؟ کجا بودی تو گرما و سرما تو برف و بارومی
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اره جون کند تا این بچه رو به دندون بکشه. وقاحت د

ای از خودت داشته باشی بیای پا تونی بچهحاال که نمی

 پی درنا و دخترش!

کرد سولماز هنوز به عمد دخترش را بلند گفت. دعا می

 در خواب به سر ببرد.

لرزید. از این روز که جلوی همه یک بندبند تنش می

ترسید. برمال شود میی پول شود یا رازش سکه

را تحریک کند و آسیبی  نمی،خواست دومان با حرفی او

 کرد.به دومان بزند. خودش باید این مرد را ادب می

چه خبرته معرکه گرفتی؟ بهت نگفتم دیگه دور و برم _

 نبینمت.

رفت و کنارش بود. کاش امروز الشن به ارومیه نمی

را مخاطب کامران به حرف درنا توجهی نکرد و دومان 

 قرار داد.
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بدین نگفته بودم؟ اون  م رو پسمنم گفته بودم بچه_ 

مردک کم عقل فکر کرد مزرعه رو تعطیل کنه خانمش 

 احضاریه رو نبینه دیگه همه چی حله؟؟ 

احضاریه؟! احضاریه دیگر چه کوفتی بود؟! کامران به 

خواست دستی دستی آبروی سرش زده بود و می

ی احضاریه، حس رد از کلمهخودش را ببرد. وحشت ک

شود و تر میلحظه کم و کم ی بدنش هرکرد درجهمی

 تر!بدنش سبک

 

 شش_و_نود_و_صد_پارت_ی_ادامه#

 

 فضاحت از این باالتر هم مگر بود؟! 

 صدای نوچ بلندش مخل آرامشش بود. 
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م رو نه درنا خانم، نه آقا دومان یا با زبون خوش بچه_

 دادگاه و مخلفاتش.  سپریم بهپس بدین یا می

 چند قدم را جلو آمد و دم گوش دومان آرام حرف زد. 

تونم ست و میسالهی ما نود و نهدونی صیغه نامهمی_

 تو دادگاه رفیقت رو محکوم کنم به دزدی ناموس و... 

 تر را زد. ی کاریربهتر ضخیلی آرام

 ی نا... رابطه_

 .درنا تا شنید یک تف میان صورتش انداخت

برایش ایستادن کسی مهم نبود. او نیز خیلی آرام 

 برایش خط و نشان کشید.

آری. کدوم اسم شوهر منو به دهن نجست دیگه نمی_

بافی. نکنه خودتم نامه؟! چرا چرت و پرت بهم میصیغه
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ای که تو مشتته واقعیه؟ برو نامهباورت شده اون صیغه

 . هری! خوای بکنی بکنتر از دهنت میهر غلطی اضافه

 کامران دو دستش را بهم کوبید و پرصدا خندید.

 منتظرتم تو دادگاه!_

 

چند قدم رفت و بعد دو سه قدم را عقب عقب رفت و 

 اش را محکم تکان داد.انگشت اشاره

 دادگاه تکلیف بچه رو مشخص کنه._

کرد. رفتنش را دید و ستأصل به شوآف مرد نگاه میم

اه تا مغز استخوانش را های احضاریه و دادگتنها کلمه

که به کسی نگاه کند دست ریحان سوزاندند. بدون این

کشید از دومان و را گرفت و وارد خانه شد. خجالت می

آبرویی که از او کامران بر باد داده بود. کاش قلم پایش 

آمد. با حرص روی صندلی جا نمیاینشکست و می
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میان حیاط نشست و دو دستش را ستون صورتش 

قدر که کامران آن شد آند. باد احساسش خالی نمیکر

را باد کرده بود. چند مشت را به میز زد و لعنت بهت 

 افتاد.عوضی از دهانش نمی

 

 هفت_و_نود_و_صد_پارت#

 

کرد یدومان اندکی باالی سرش ایستاد. خدا خدا م

سولماز از چیزی باخبر نشده باشد. نگاهی به ریحان در 

ریخت. صدا اشک میه آرام و بیخود فرو رفته کرد ک

درنا که دیگر حالش گفتنی نبود. جلوی پای ریحان 

 نشست، با نوک انگشت، نم اشک چشمانش را گرفت. 
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حیف چشمای به این قشنگی نیست خیسشون کنی؟ _

ه؟! اون آقام رفت و دیگه نباید دیگه گریه کنی باش

 گرده پس ناراحت نباش عزیزم.برنمی

 کرد. ش، مظلومانه نگاه میابا چشمان تر شده

 خوام. من بابامو می_

زده دست از صورتش برداشت و دخترش درنا وحشت

را نگاه کرد. جرأت پرسیدن نام پدرش را نداشت. 

 نکند با دیدن کامران هوایی شده بود.

 !بابا الشن کو؟_

اش آبی بر آتش شد و کمی از وحشت آوار شده جمله

کرد؟! به کجا دک چه میبر تنش کاست. باید با این مر

دید؟! کاش شرایطی گریخت که رنگ او را نمیباید می

خواست زد و از او میشد به الشن زنگ میبود که می

 عطای سفر را به لقایش ببخشد و برگردد.
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 درنا؟! _

احترامی به تنها سرش را کمی رو به باال گرفت که بی

 سوالی خواندن نامش نشود. 

تونه بکنه. نکنه هارت و نمیاون مرد هیچ غلطی _

پورتش رو باور کردی؟ مگه مغز خر خورده بخواد 

شه م، ادعاش میخودش رو ببره الی تیغ. بره بگه بچه

من ی نامشروع و حکمش رو هم تو بهتر از زنا، رابطه

 دونی. می

 های آن دیو پلید نالید. با ناامیدی، با باور به حرف

نامه زد. با از صیغه نشنیدی چی گفت؟ دومان اون دم_

 ی... شه به رابطهاون چی باز محکوم می

ادامه نداد. حتی همین حرف هم حالش را دگرگون 

کرد. اشک به چشمانش گریز زد. ناچاری را حاال می

 های پیش! سالکرد نه تجربه می
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ای تو دختر! دستش به هیچ جا بند نیست چرا ساده_

اولدرم بولدرم کنه. که کم نیاره کمی مجبوره برای این

هاست اونم نامه به این کشکیمگه جور کردن صیغه

چی یه برگه جعلی رو ببری دادگاه، دست تو لونه زنبور 

ست کردنه. پاشو برو تو که یا سولماز بیدار شده یا االنا

 بیدار بشه. خودت... 

دونم استرس براش سمه. منم از روز دونم... میمی_

 چیزی براش نداشتم. اول جز بدبختی و مصیبت 

ایستاد و دست ریحان را گرفته و نگرفته دومان هشدار 

 داد. 

 خوای ریحان رو ببری؟! نکنه می_

دانست منظور گیج و مبهوت نگاه دوخت و هنوز نمی

 رف چیست؟ دومان از این ح

 نبرم؟!_
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ی این بچه شوک بهش وارد شده، چشماش دو کاسه_

که چفت و بست  ست دهنشمخونه بدتر از خودت، بچه

خوای دستی دستی بدبختم کنی. من نداره نکنه می

برم پارک و یه دور باهاش ریحان رو با خودم می

 زنم تا حال و هواش عوض بشه.می

را سمت شنیدن حرف حق مخالفت نداشت. راهش 

رو شد ورودی خانه کج کرد. وقتی با سکوت خانه روبه

ت. با دیدن پاورچین پاورچین به طرف اتاق سولماز رف

تخت نامرتب و نبود سولماز جا خورد. نگرانی 

 اش را در تنش گستراند. ریشه

ی مگه تو جنگل گم شدم یا تو بیابون. خوبه خونه_

 خودمم. 

کشید و سعی کرد با  که برگردد نفس راحتیقبل از این

 هایش مسلط شود. لبخندی بر تمام ناآرامی
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ستم بیدارت گی تو؟ دومان گفت خوابی نخواچی می_

 کنم دیدم نیستی جا خوردم. 

 نگاهی به اطراف کرد و ابرویی باال داد. 

راستی دومان؟ ریحان کجان؟ نکنه توی گوساله باز _

 ریحان رو نیووردی؟ 

 . سرش را تکان داد و خندید

 شی؟! تو االنم که مریضی آدم نمی_

 گی مریض، هنوز که نمردم.خوبه خودت داری می_

لندی به زبان آورد اما پشت بندش در ی ب«خدا نکنه»

 دل چندین بار تکرارش کرد. 

 برو دراز بکش تا برات آب میوه بیارم. _

آرام آرام دست به دیوار گرفت و راه رفت. درنا کنارش 

 ایستاد و بازویش را لمس کرد. 
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 ره؟ کنه؟ سرت گیج میچته سولی؟! سرت درد می_

ش هنوز از چیزی نگفت تا روی اولین مبل نشست. دل

گرفت. کاله نخی نبودن آن تارهای بلند روی سرش می

 نازکی روی سر داشت. 

 چیزی بیارم بخوری؟ _

کمی که حالش جا آمد با یک من اخم رو به درنا کرد. 

 ماتش برد از گره ابروهای رفیقش! 

کنی. االن یادم خوب از حال بد من سوءاستفاده می_

چندبار بهت بگم به افتاد سولی و درد... سولی مرض... 

 رو بگو.  "ماز"کوفتی  "ی"جا این 

 با کوسن یکی به بازوی سولماز کوبید. 

 دی ترسوندیم تو. خیلی گوسفن_

 شد. هایش عوض میزود حالت
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 اوضاع و احوال چطوره؟! زندگی بر وفق مرادِ؟! _

یک لبخند از رضایت، از سر شوق، از سر محبتی که 

کرد روی یش تزریق میهاالشن لحظه به لحظه در رگ

 لبش جا خوش کرد.

شکر! خدا رو شکر. هنوز که اول راهم اما الشن خیلی _

 آقاست خیلی! 

کرد و دخترم هایی که نثار دخترکش میاز مهربانی

 افتاد برایش گفت. دخترم از زبانش نمی

خوشحالم برات درنا. خدا رو شکر اگه یه اشتباه _

تر تو اون منجالب کردی زود پی بردی و نخواستی بیش

گرفتار بشی. خدا رو شکر که راه خودت رو پیدا کردی 

ت رو ه خطای گذشتهو عاقالنه و خانمانه رفتار کردی ک

گم من معصومم یا اطرافیانم مثل من جبران کنی. نمی

اما تو جسارت اعتراف به اشتباهت و پذیرشش رو 
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های روی این داشتی، چیزی که من یا خیلی از آدم

 خاکی ندارن.  یکره

 گی؟اینا رو محض دلخوشی من می_

 

 هشت_و_نود_و_صد_پارت#

 

 د. چشمی در حدقه چرخاند و پوزخند ز

آد با این حال و روز بیام تو رو دلداری بدم؟! به من می_

تو که دیگه خرت از پل گذشته چرا باید محض 

شناسم آدمی رو که خودش رو دلخوشیت بگم؟ من می

رده اما وقتی بهش گفتی از دستی دستی بدبخت ک

گرده و اشتباهات پشیمون باش با کمال وقاحت برمی

 یکی دیگه هم روش.  گه من که دیگه گناه کردممی
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 باز پوزخند دیگری زد. 

دونه طرز فکرش اشتباهه اما از این آدم خودشم می_

خواد خودش رو گول بزنه. راه برای اون طرفم می

باتالقم باشی بازه و باید جبران گناه، خطا حتی اگه تو 

فقط اراده کنی که تو خواستی، تونستی و شد. حاال 

 برای حفظ زندگیت بجنگ.

 

 درنای در فکر فرو رفته نگاه کرد و خندید. به 

ی متفکر، ویزیتت رو نقدی خب به جای یه قیافه_

 کنه.حساب کن و یه چای بدی دست من کفایت می

چای که چیزی داد جانش را هم برای این رفیق می

 نبود. 

 راهه؟ حالت روبه_
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اش را که دید درصد اصالح درآمد ابروهای تا به تا شده

 زودتر سکاندار گفتگو شد.  که سولماز

رقصم که یه دستمال بدی دست آبجیت یه باباکرم می_

 بدونی میزونم مشتی. 

 چپ شده همراه با لبخندی کج و معوج ادامه داد. 

 اقیت گرم. جنست خوب بوده و دم س_

 منظورم این بود حالت بهتره؟!_

که سولماز با وجود مریضی خدا را شکر گفت بابت این

 آورد. باز زبانش به کار است و کم نمی

 االن با این زبون درازت مشخص شد از منم بهتری. _

سمت آشپزخانه رفت. دل نگران بود برای حال ریحان، 

دل نگران  دل نگران بود برای رانندگی کردن الشن، 

نداشت اما بود برای سولمازی که رنگ به رو 
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خواست خود را ضعیف نشان دهد. با صدای نمی

هایش کشید و مشغول درست سولماز دست از نگرانی

 کردن چای شد. 

بینم دومان داره زیر این خوبم خدا رو شکر. تنها می_

کشم. از وقتی با من شه عذاب میهمه فشار خم می

ال گردنش شدم و یه روز خوش ندیده. نامزد کرده وب

 زنه. دلش خوشه زن گرفته. کشه و دم نمیمی جور منم

 اخم ریزی در جوابش زد و به او توپید. 

نشنیدی بزرگون گفتن هر کس پر طاووس خواهد _

جور هندوستان کشد. دومان رو کسی زور نکرد خودش 

خواست کنارت باشه، همراهت باشه. مرد بود و پای 

و فهمی دوست داره اش موند. سولماز چرا نمیخواسته

شه تا دوست داشتن حساب و کتاب نداره. این که نمی

تو خوبی اونم دوست داشته باشه همین که ضعیف 
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شدی، مریض شدی یا کم آوردی ولت کنه به امون 

خدا. قانون زندگی اینه که تو خوشی و ناخوشی کنار 

ه پا هم باشین وگرنه وقت شادی و خوشی همه ی

امیدوارم تو  عاشقن و همدیگه رو دوست دارن. عاشقته

هم اینو بفهمی. به امیدخدا ایشاال خوب شدی براش 

 کنی. جبران می

 سولماز خندید و با انگشتش درنا را نشانه گرفت. 

نه بابا بزرگ شدی. بلدی سخنرانی کنی، نصیحت _

کنی. الشن چی بیشتر از ما داشت که این همه تغییر 

 کردی. 

 حالت فکری به خود گرفت و چشمکی زد. 

 یادم اومد چی داره ....  آها_

 سولماز؟! _

 نامش را که با تعجب خواند هر دو با صدا خندیدند.
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ها ریخت و کنار سولماز رفت. چای را میان استکان

ی مبل سه نفره نشسته بود و پاهایش را کشیده گوشه

خاب کرد. بود. درنا مبل کناری او را برای نشستن انت

بخار آن نگاه  چای را میان دستش گرفته بود و به

 کرد. می

 الشن کجاست؟ _

 از بخار چای دل کند و چشم به سولماز دوخت. 

دوست مادرش فوت کرده، برای تشییع جنازه رفتن _

 گردن. تبریز غروب برمی

 خدا رحمتش کنه._

 سرش را روی کوسن گذاشت و دراز کشید. 

شه گفت مرد گم جیگر اما میشه بهش بدیگه نمی_

 کنه.نم خوشبختت میخوبیه، من مطمئ
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 ای نصیب سولماز کرد. چشم غره

برو بابا! من خودم یه یلش رو دارم. دومان ماه آسمون _

 منه. 

به لبخندی بسنده کرد و چیزی نگفت. کمی که در 

سکوت سپری شد نگاهی به ساعت انداخت دومان دیر 

 نکرده بود؟ 

ریحان کجاست؟ بار قبلیم پرسیدم جواب راستی درنا _

 ندادی. 

که دومان خندید از ایندر جواب این سوالش یا باید می

ها راحت باشند یا دخترش را به شهربازی برده تا آن

داد برای افتضاحی که در د تلخندی تحویلش میبای

کوچه رخ داده بود و دومان بنا بر ناچاری ریحان را با 

 خود برده بود. 

 حان چیزی شده؟ ری_
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لحن نگران و سرشار از استرس سولماز باعث شد 

 آرام بخندد. 

دیوونه چرا همچین فکری کردی. نه بابا دم در ریحان _

زد دومان گفت نق میگرفت و ی الشن رو میبهانه

 کم بچرخونمش تا حال و هواش عوض بشه.ببرمش یه

 چینی به بینی خود داد و متبسم به درنا نگاه کرد. 

قدر هوایی الشن شده. م اینقربونش برم یعنی بچه_

فداش بشم الهی شکر این بچه هم داره رنگ خوشی 

 بینه. رو می

شد؟ شد و لمس میخوشی؟ به چه صورت نوشته می

خوشی را الشن برایش به ارمغان آورده بود اما مگر 

ی دلش را شد که سفرهگذاشت. نمیکامران لعنتی می

ند و از مگوها بگوید. از ترسی که برای سولماز پهن ک
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همین ساعت پیش در جان دخترکش النه کرده بود. از 

 کند.کامرانی که مانند مگسی مزاحم رهایشان نمی

 

 نه_و_نود_و_صد_پارت#

 

اش حلقه قابلمه را روی گاز گذاشت و دستی دور شانه

 شد. 

 شه که برگشتی. هنوز باورم نمی_

 اند. دستش را دور تا دور خانه چرخ

بوی غذا تو خونه پیچیده، چراغ خونه روشن شده، _

 نفساتو دارم، صداتو دارم. 

اش را کمی باال داد تا از حصار ترکان خندید و شانه

 دستان او رها شود. 
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جا. برو با همین زبون بازیات من رو کشوندی این_

شه. فقط تا فردا فرصت اونور االن برنجم خمیر می

 ی به قولت عمل کنی.داری کامران که بخوا

ی ابروی دستش را برداشت و با دست راست گوشه

سمت راست خود را خاراند و با بیانی مزاح گونه با او 

 حرف زد.

خوای تو آشپزخونه بمونی؟ اون اتاقم خیلی االن می_

 دوست داره با شوهرت بری اون تو. 

 ابروهایش را باال داد و رو به کامران خندید. 

داری. هنوز به قول و قرارت عمل  قدر تو روچه_

 نکردی. 

های او در قابلمه را که گذاشت کامران با دو دست شانه

 را گرفت و رو به خود چرخاند. 
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به جون خودت دلتنگت بودم، دلتنگت هستم. المروت _

دونی چند وقته از هم دوریم. تو هم که دلت با منه می

 نم. کفقط مونده پدرت که اونم فردا بهش ثابت می

هایش را به چشمان کامران دوخت. سست شده چشم

نام عقل و بود و کمی مانده بود فارغ شود از چیزی به

 دید.های مرد مقابلش ردی از دروغ نمیمنطق. در چشم

خیلی بد کردی کامی، خیلی بد! دروغت رو من و بابا _

تونیم فراموش کنیم. درسته من دوست وقت نمیهیچ

احترامی کنم. االنم بنا م به بابام بیتونمدارم ولی نمی

 بود حرف بزنیم نه تو فکرهای ناجور کنی.

تو از من چه توقعی داری ترکان؟ زنم کنار دستم _

ها از نزدیک باشه، عطرش رو حس کنم. بعد از مدت

قرار نباشم؟ منم آدمم و آرامش لمسش کنم و بی
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چه خوام. نامردم اگه فردا اون بچه رو نیارم. اون بمی

 مال خودمونه، مال تو و من!

ی خودمان میان ذهنش بولد شد. خواستن یک نیاز بچه

دو طرفه بود اما نباید به او تا عمل کردن به حرفش بها 

 داد. می

من هنوز شک دارم یه خونواده به این راحتی از _

 اش دست بکشه.بچه

کامران چشم دزدید و او را رها کرد. یک لیوان از 

شت و آن را پر کرد و یک نفس سر چکان برداآب

 کشید. با دست تری لبانش را گرفت.

برای من و تو که بچه نداریم و تو حسرتیم آره باورش _

سخته اما برای کسی که به نون شبش محتاجه و آواره، 

کنه تا آوارگی اش فکر میاون به خوشبخت شدن بچه

 در شدنش.و دربه
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کرد. داغی کمی بعد از این رها شدن سرما را حس 

 هایش کم شده بود.دست مردش از شانه

اش دل بازم سخته کامران. سخته آدم از جگرگوشه_

های تنش خیلی بکنه. از اون گذشته اون دختر لباس

 خوب ب...

که حواسش را پرت کند کنارش رفت و او را برای این

 در آغوش کشید.

نکنه خیال داشتی ژولیده پولیده بیارمش ببینیش و _

 تو ذوقت. آق کامیت رو دستکم گرفتی خانم! بزنه

 باز به در شوخی زد.

 حاال بریم تو اتاق؟_

ای که ی بازویش شد و صدای خندهمشتی حواله

 ها در این خانه وجود نداشت.مدت
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کرد. به روی تخت دراز کشیده بود و به ظهر فکر می

های آرام همسرش ی دخترش! نفسچشمان ترسیده

آن ساعت تلخ گذر داد اما باز فکرش از  ایاو را لحظه

سمت و سوی دخترک رفت. پدرسوخته چه گفته بود؟ 

آن مردک با کل ایل و  "من خودم بابا دارم"گفت: 

کرد نام پدر را برای دخترش یدک تبارش غلط می

کشید مگر خودش مرده بود که ریحانش طعم می

ناپدری را بچشد. پوف بلندی کشید، باید کل تمرکزش 

گذاشت. نگاهی به ترکان کرد به ای فردا میا برر

ساعتی که با او از تمام هستی فارغ بود. باید تالشش 

کرد که این منبع آرامش را دستی دستی به باد را می

ندهد. به آشپزخانه رفت. کتری را پر از آب کرد و روی 

اجاق گذاشت. تا ترکان خواب بود باید کمی به کارهای 

کرد. بانک آورده بود، رسیدگی میاز  اش کهعقب افتاده
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هایش بود که ترکان وارد غرق حساب و کتاب

 آشپزخانه شد. 

 اِ بیدار شدی! بیا بشین تا برات چای دم کنم. _

صندلی را عقب داد تا بلند شود که دست ترکان روی 

 اش نشست.  شانه

 کنم.بشین به کارت برس، من خودم دم می_

 کامران حلقه کرد. ردن دستش را جهت داد و دور گ

کاش اون تصادف لعنتی پیش نمیومد و ما بهترین _

 زندگی رو داشتیم. دلم برات تنگ شده بود.

گفت اگر آن تصادف دل کامران لرزید. ترکان دروغ نمی

اش را داشت و هم زنش را و داد هم بچهرخ نمی

زدند. اما از که برچسب عقیم بودن نیز به او نمیاین

خواست داد چطور میآن اتفاق رخ نمی اگر طرف دیگر
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شد. دست ترکان را گرفت از وجود دخترکش باخبر می

 و بوسید. 

 افتاد خیلی خوب بود. آره اگه اتفاق نمی_

دست برداشت و سمت اجاق گاز رفت و با حالتی 

 غمناک رو به شوهرش ادامه داد. 

 حساب و کتاب نیست. کار خدا بی_

 وباند و لرزاند.را کگفت و بیشتر کامران 

رم. دیگه هوا داره تاریک چای که خوردیم من می_

 شه. می

آید چشمانش را بست تا هرچه از دهانش بیرون می

 نثار پدرزنش نکند. 
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ی به کجا رسیدیم که زنم برای موندن تو خونه_

خودش، کنار شوهرش جرأت نداره و باید از باباش 

 کسب تکلیف کنه. 

 گذاشت. ی میز دو دستش را لبه

 کامی ما با هم حرف زدیم._

 

 دویست_پارت#

 

 دستی به موهایش کشید. 

 که... یعنی... یعنی قرار بود حرف بزنیم نه این_

کامران منظورش را به خوبی ادامه نداد وقتی 

 دانست.می
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دو دستش را خندان باال برد برخالف غمی که در دلش 

 گرفت. کرد و جانش را میداشت رشد می

رسونمت. مهم اومدنت بود. مهم خودم میباشه _

شی داشتنت بود. مهم اینه فردا باز خانم این خونه می

 و کدبانوی من. 

فکرش حول درنا نیز بود. دوست نداشت ریحان را از 

او جدا کند اما روزگار راهی دیگر برایش باقی نگذاشته 

توانست با آن مرد کودک یا کودکان بود. درنا باز می

ته باشد اما شانس زندگی خودش در گرو ری داشدیگ

 بودن ریحان بود و بس!

زد خواب به چشمانش هرچه در میان تخت غلت می

خوابی از آمد. دست آخر خسته و کالفه از این بینمی

حالت درازکش خارج شد و به تاج تخت تکیه داد. 
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بالش را بغل زد و اتفاقات روزش را مرور کرد. پشیمان 

 ج با الشن. ازدوا شده بود از

ی نگاهی به او کرد که آرام خوابیده بود. اویی که با همه

خستگی ناشی از رانندگی با ریحان بازی کرده بود و 

 محبتش را تقسیم بر دو. 

چرا او را میان کوه مشکالت خود آورده بود؟ اگر کامران 

کرد و همان اخالق گند  لجبازیش را داشت چه لج می

د. چشم از او گرفت و به عکس کرمی خاکی باید بر سر

شان که روی دیوار مقابل نصب بود ی بزرگدو نفره

 دوخت. 

 خوابی؟ چیزی شده درنا؟ چرا نمی_

کرد مست خواب است، قدرها هم که فکر میپس آن

 اش بود. نبود و حواسش به پریشانی

 نگاهش کرد با مهر با محبت با عشق! 
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خواب م تو رو بیخوردناخواد بشه. با تکون نه چی می_

 کردم مگه نه؟!

 بازش را بازتر کرد. چشمان نیمه

 چیزی شده که من باید بدونم؟! _

 هایش بیشتر دامن بزند. خواست به نگرانینمی

ذاره بخوابم. ذهنم تو بگیر بخواب من فکر و خیال نمی_

 پریشونه همین. 

کرد که تمام او نیز نشست باید به درنا حالی می

اوست نه خواب. دستی میان موهای اش به توجه

 پریشانش برد و نگاه درنا نیز با آن تکان خورد. 

آد. بیا در مورد اون چیزی که خواب رو منم خوابم نمی_

از چشمات گرفته حرف بزنیم. شاید کاری نتونیم انجام 

 زنیم تا سبک بشی هووم؟!بدیم اما حرف که می
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 و خردهکرد کسی بر ااگر های های گریه می

گرفت؟! الیق این همه توجه بود؟ همه را گفت از می

 آمدن آن مردک پلشت تا رفتنش را. 

هایش در کمال تعجب دید که الشن بعد از اتمام حرف

زده به او نگاه کرد. نه به آن همه دراز کشید. بهت

 اعتنایی. اصرار برای گفتن نه به این بی

ندگی مگس ز بیا بخواب عزیز من. آدم برای وزوز یه_

 کنه. رو به کام خودش زهر نمی

سرش را رو به درنای مبهوت چرخاند و لبخندی زد و او 

 را به آغوشش دعوت کرد. 

بیا عزیزدلم. بیا بخواب با پریشونی و استرست اون _

کنی و اعصابش رو بهم بچه رو هم حساس می

ریزی. مگه من مردم تو زانوی غم بغل کنی؟! مگه می

 مون چپ نگاه کنه. به تو و بچه بخواد من مردم کسی
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غرق لذت شد از بودن کنار الشن. انگشتش را روی 

 دهان او گذاشت و به خاموشی دعوتش کرد. 

 نگو! جان درنا نگو! من نباشم اگه تو نباشی._

 آرام شده بود مانند یعقوب بعد از رسیدن یوسف! 

رفتن به مزرعه تفریحی شده بود الشن امروز را نیز 

داده بود. بعد از شنیدن خبر دیروز تمام فکر تراحت اس

 و ذکرش این بود ریحان ترس در وجودش النه نکند.

 شه. بدویین داره دیر می_

ی بزرگی برای ریحان گرفت و به دستش داد. لقمه

 کیفش را چنگ زد. 

الشن جان کار کردن که دلبخواهی نیست یه روز بریم _

خب کجا  گی بدویینیه روز نریم. االنم فقط می

 بدوییم. 
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غش خندید. لپ او را ادای درنا را درآورد ریحان غش

 کشید و بغلش زد. 

آ قربون گل دختر بابا! مامان غرغروئه مگه نه؟! فقط _

 ریم کجا. گم میبه خودت می

 خارج کرد و به میان ماشین برد. او را از خانه 

 ریم بریم... می_

 به ریحان منتظر نگاه کرد. 

 ؟! کجا بلیم_

 خندید و او را بوسید. 

ریم که بریم خرید و شهربازی و البته پیتزا می_

 بخوریم.

 دستان کوچکش را دور گردن الشن حلقه کرد. 

 ازت تشکلم بابایی._
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باعث شد  درنا که وارد شد هر دو سکوت کردند که

 ابرویی باال بدهد. 

 چی شد؟! چی شد؟!  حاال دیگه من غریبه شدم؟! _

 هر دو لبخندی به لبش نشاند. ز خندیدنصدای ریز ری

تا الشن ماشین را روشن کرد درنا ناخودآگاه دستش 

 سمت دستگیره در رفت و حکم توقف داد. 

دونم زیر کتری رو خاموش کردم اِ وایسا... وایسا نمی_

 یا نه؟! 

 فکر کنم خاموش کردیم؟! _

 نگاه دو به شکش را به او دوخت. 

برم یه نگاه بندازم خیالمون خب شک دارم دیگه بذار _

 راحت شه. 

 الشن کمربندش را باز کرد. 
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 رم. بشین خودم می_

اصراری نکرد که برود باید از زیر زبان دخترش 

 کشید قصد و نیت الشن را! می

 به عقب چرخید و چشمکی به دخترک شادش زد. 

 گه بابایی چی بهش گفته؟ دخترم به مامانش نمی_

رید و درنا فکر کرد سوالش به آنی رنگ ریحان پ

پریدگی و ترس دخترش باعث رنگ چگونه بود که

 شود. 

خواد دخترم از این به بعد بابایی بهش گفته که می_

 پیش من و مامان جدیدش زندگی کنه. 

شنید و این صدای نحسش را دقیقا بیخ گوشش می

یک فاجعه بود که کامران پا را فراتر از حد و حدودش 

 گذاشت.می
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 دویست_پارت_ی_ادامه#

 

میان اتاقک ماشین پیچید و تا خواست ی ریحان گریه

سرش را بچرخاند او با دست مانعش شد. زمانی الل 

شد که یک مرد درشت اندام در عقب را باز کرد و 

دست ریحان را گرفت. انگار کسی دستش را بیخ 

گذاشت اصوات و فریادها را گلویش گذاشته بود و نمی

او  کرد. جیغ ریحاند. مسخ شده نگاه میبیرون بفرست

را به خود آورد و به تالش افتاد. همین که کیفش را 

چنگ زد که محکم میان فرق سر او یا جایی از بدنش 

بکوبد، چیزی به سرش خورد و گیج و درمانده تنها 

قدر منفور بود که رفتن دخترش را نظاره کرد و چه
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د و او تنها دزدیدندخترکش را از جلوی چشمانش می

 تماشاگری بیش نبود.

 

 یک_و_دویست_پارت#

 

در را بست و آن را قفل کرد. به در حیاط که رسید 

بار دیگر به عقب برگشت و خانه را رصد کرد. یک

هایش را به عقب هایش فرم گرفتند و اندکی گونهلب

راندند. سرش را نیز چرخاند وسواس درنا به او نیز 

خارج شد و هنوز کامل آن را سرایت کرده بود. از در 

ود که با درهای باز ماشین و تن درنا روی زمین نبسته ب

مواجه شد. قلبش به تالطم افتاد از فکری که تمام 

کرد. جسارت های مغزش را داشت متالشی میستون

که صندلی عقب را نگاه کند و او نباشد را در خود این
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ید وزوز رو شد فهمدید. با صندلی خالی که روبهنمی

اش به چادر زندگی مگس نبوده و یک گرگ خشمگین

 حمله کرده

است. یارای هیچ کارش نبود وقتی قولش مردانه نبود 

 ها!برای حفاظت از آن

کنار درنا نشست و سرش را نرم در آغوش کشید.  

درنا به هوش بود اما رمقی در پاهایش نبود که بایستد، 

امردترین اش را از نسرپا شود و عزیزترین کس

ای نرم روی یرد. بوسهموجود دو پای عالم، پس بگ

 اش نشاند. پیشانی

خوبی دردت به سرم؟ خودت رو ناراحت نکن پسش _

گیرم. به جون خودش گیرم. به موال قسم پسش میمی

 ذارمش تو بغلت. آرم میقسم می
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ی چشمانش و انگار قِل خورد اشکی از گوشه

 . ای بود برای خودنماییمسابقه

الشن دستم به کجا  بردش! اون کثافت دخترم رو برد._

 بند بشه برای پس گرفتنش؟! 

خواست آرامش کند اما بیشتر نفت شد تا آبی بر می

 ی اوـروی داغ بر جگر افتاده

برمت زنم االن صد و ده بیاد بعد میزنگ می_

 بیمارستان. 

مچ دست الشن را گرفت و با نگاهی توخالی با عجز 

 کرد.  رد. نگاهی که مرد، از دیدن آن وحشتناله ک

م رو برد الشن من وجود بچهم رو برد. اون بیبچه_

 هیچ کاری نتونستم کنم. 

 لبانش لرزید و گریه کرد. 
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شه من نگاه من... من فقط نگاه کردم. باورت می_

 ی نخوردم. کردم و هیچ گه

سرش را روی سینه قرار داد و آرام آرام نوازشش کرد. 

 های نگرید. بش را گاز گرفت تا مانند درنا های ل

گیرم. آروم باش عزیزدلم. من برات پسش می_

کم آروم ذارم آب خوش از گلوش پایین بره. تو یهنمی

 بگیر تا من زنگ بزنم به پ... 

 هراسان سر برداشت. 

 زنگ بزنی به پلیس چی بگی الشن؟! _

 ل مرد را تکهکرد و دای جانسوز ادا میکلمات را با ناله

 پاره! 

ه پلیس که پای منم گیره. آبروی تو گیره. زنگ بزنیم ب_

 برم بگم دخترم رو کی برده؟! 
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 باز ابر چشمانش رو به سیاهی رفت. 

 برم چی بگم منِ خاک بر سر! _

ترکید. تصورات تلخ حریم ذهنش را قلبش داشت می

کرد؟ دید چه باید میدریدند. اگر دخترکش را نمیمی

 و بمیرد. که از دوری او دق کندچ کاری جز آنهی

 راه نفسش تنگ بود و بند مشک چشمانش باز! 

ها را به غلغل اش و چشمزد چیزی میان بینیسوز می

 انداخت. می

زنم تو آروم بگیر، حاال بیا بریم تو تا من زنگ نمی_

 ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم.

شد و چشم از یبلندش کرد، قامت درنایش راست نم

داشت. دست دور گردنش انداخت او را به کوچه برنمی

خود تکیه داد. با پا در ماشین را بست. هنوز سرش را 

 چرخاند. سمت انتهای کوچه می
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چطوری باور کنم دیگه دخترم رفت؟! چطوری باور _

میرم شینه. الشن من بی ریحان میکنم دیگه بغلم نمی

و رو به هر کی که خدا! جونم رو پس بگیر تبه

 پرستی. می

 

زد. دردی میان سرش پیچیده هایش نبض میشقیقه

گرفت. بخت سیاه های ساده آرام نمیبود که با مسکن

ات را بدزدند و بی مدرک و همین بود. همین که بچه

رفت و از مردی ادله باشی. با چه رویی به کالنتری می

ن داشت های ریحاکه خون و ژن را در رگ زدحرف می

 ی او خالی بود. اما جای نامش در شناسنامه

ی عام و خاص کند. دور همین مانده بود الشن را شهره

توانست چرخید و قرار نداشت. نه میتا دور خانه را می
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سمن زنگ بزند نه به سولماز. حاال در غریبی و به ماه

 برد. کسی مطلق به سر میبی

 درنا؟! _

فروغ، گویی که سنگری برای با شنیدن نامش از زبان 

پناه گرفتن پیدا کرده باشد به آغوش باز او پرید و با 

 صدای بلند گریست. 

کنم یتیم شدم. االن بدبخت شدم. االن حس می_

م رو برد فروغ جون. خانواده شدم. بچهکنم بیحس می

 م رو باز با نامردی برد.اون نامرد بچه

اده نتوانست مانع فروغ با سوز صدای درنا و اتفاق افت

پایش گریه ی خود شود و خوددار باشد. او نیز پابهگریه

 کرد. 

خدا. شه دخترم! نگران نباش توکل کنیم بهدرست می_

ها باز صدای خنده و دم به همین زودیقول می
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قدر زدی چهزدناش رو داشته باشی. یادته غر مینق

 ی. پرسسوال می

 

را رها کند و با همین جمله باعث شد آغوش فروغ 

 دست روی سر خود بکوبد. روی زمین نشست. 

من غلط کنم دیگه بگم. من گه بخورم دیگه ناشکری _

ی تنم بیاد. ای خدا.... خدا.... م بیاد. پارهکنم فقط بچه

کسیم خدا دلت برای من نسوخت. خدا دلت برای بی

 نسوخت... 

 ه با فروغ آرام نشد و دست آخر میاننه با الشن، ن

 تمام ناله و زاریش از حال رفت.

جز آدرس تورج هیچ آدرس دیگری از کامران نداشت. 

دید از مرد بودن خود منزجر حال و روز درنا را که می
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گرفت. او نیز شد و نفرت سراسر وجودش را میمی

 دلتنگ ریحان بود چه برسد به درنای مادر!

 

 دو_و_دویست_پارت#

 

در دسترس نبود.  گرفتی تورج را میهرچه شماره

دستی دور دهانش کشید. روی تخت کنار تن درنا 

نشست و دو پایش را به موازات بدنش باز کرد. لبش 

 جوید. را مدام از بیرون و داخل می

شه که دست روی دست گذاشت. باید خب مادر نمی_

ش کاری کرد. یعنی هیچ راهی وجود نداره بریم پی

 پلیس؟

 ید و سربلند کرد. های آرام مادرش را شنصحبت
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ره دونسته درنا پیش پلیس نمیاون مردکم خوب می_

کنم که اسم خودشم که این کار رو کرد. ولی کاری می

 از یادش بره. 

پچ با دست اشاره زد تا از اتاق خارج شوند که با پچ

 زدنشان او را بیدار نکنند. مادرش که بیرون رفتحرف

از چشمانش برای کمی به درنا نگاه کرد. قطره اشکی 

قدر سختی در این زندگی باید مظلومیت او چکید. چه

ماند. کمی جلوتر رفت و با مکثی کشید تا آرام میمی

 موهای سرش را بوسید. آرام زمزمه کرد. 

دم تا جون دارم و بتونم کاری کنم که بهت قول می_

 ه. نشین نشخوشحال باشی و دلت غم

دم به جان کشید و  بار عطر تن و موهایش را یکاین

 به بیرون رفتن رضایت داد.
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کرد. دست توانست بنشیند باید از جایی شروع مینمی

 دست کردن برابر بود با از دست دادن درنا.

 خوای چکار کنی؟ حاال می_

موقعیت خوبی نبود اما این حرف خاری شده بود در 

 گفت. گلویش و باید می

دیدم که یه زن با وقتی مخالفت کردم این روزا رو می_

 یه بچه چقد... 

مامان... مامان تو رو خدا شما دیگه بس کن. دوا _

خدا تو بینی که نیست حداقل نمک نپاش. بهنیست، می

آلود ماهی بگیری. گلاین شرایط، روا نیست شما از آب 

 اون دختر دیگه دختر منم هست. 

نیشخند فروغ برایش اهمیت نداشت. تنها شاد کردن 

 پس گرفتن ریحان از آن نامرد مهم بود.  درنا و

 بار فروغ از پس جبران برآمد. این
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خوای زنی. حاال میمن که چیزی نگفتم چرا جوش می_

ن بچه رو طور بخوای بمونی که اوکار کنی؟ همینچه

 آره. پس نمی

روی مبل نشست. آرنج هر دو دستش را عمود کرد 

ا حصار روی ران پاهایش و انگشتان هر دو دست ر

دهانش کرد. تنها مردمک چشمانش از سویی به سوی 

 رفت.دیگر می

یه رفیق داره به اسم تورج باید برم سر وقت اون. _

 تنها سرنخی که بتونیم به اون آدم ناکس برسیم. 

دونی خب چرا نشستی مادر پاشو برو سروقتش، می_

 جا؟ کار کنی و نشستی اینباید چه

وی سرم بریزم اما مشکل دونم باید چه خاکی رمی_

جاست من آدرسش رو ندارم. اون سری که باهاش این
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حرف زدم بیرون قرار گذاشتیم االنم تلفنش در 

 دسترس نیست. 

یاد دومان  بارهنشسته در مغزش یک میان آشفتگی

 افتاد. 

 دومان! دومان باید آدرسش رو داشته باشه. _

بیرون  همین که بلند شد درنا لباس پوشیده از اتاق

 آمد. فروغ چند قدم جلو رفت. 

رنگ به رو نداری مادر چرا پاشدی تو؟! بیا برو _

 استراحت کن. 

ی حاالتش دست خودش نبود. چشمانش از فرط گریه

 و سرخ. با دست فروغ را کنار زد. زیاد فرو رفته بودند 

تابی م. اون االن برام بیخوام برم دنبال بچهمی_

خوام برم پیش تورج نیست. می کنه و جایی رو بلدمی

 آی؟!باهام می
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قراریش در مقام مخالفت برنیامد. وضعیت درنا و بی

ذاشت. تنها به جایی برای یکی به دو کردن نمی

 پرسیدن سوالی بسنده کرد. 

 آدرسشو داری؟ _

با تکان دادن سر درنا سوئیچ و کتش را برداشت و با او 

یش چشمان فروغ که کامل از پهمراه شد. قبل از این

 محو شوند صدای نگرانش را شنیدند. 

 خبر نذارین.منم بی_

خبر؟ قرار به شنیدن خبر اگر بود عالم را نیز خبردار 

 کردند. می

ش تصاویر را ثبت هایسکوت کرده بود و تنها چشم

کرد و فکرش جوالنگاه هزاران فکر دهشتناک بود. می

ید چه غلطی گرفتند باافکاری که اگر رنگ واقعیت می

کرد. داغی و نرمی دستی که روی دستش نشست می
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اندکی به گردنش زاویه داد. توانی برای گفتن هیچ 

حرفی نداشت. حتی دوست داشت از او عذرخواهی کند 

اش درست کرده است اما ه در زندگیبابت جهنمی ک

 کرد قدرت تکلمش را از دست داده است. حس می

دم پسش اما بهت قول میمقدار زمان ببره  شاید یه_

مون رو خودمون دو تا بزرگ گیریم درنا. بچهمی

 کنیم من و تو با هم.می

خواست تنور دلش با شنیدن این حرف گرم دلش می

 ترسید. میبماند اما باز از کامران 

ره دادگاه کنه و مینامه جور میاونی که یه صیغه_

و نقص  عیبقدر کارش تمیز و بیشکایت، اونی که اون

لرزه دادگاه پی به جعلی بودنش ببره و که تنش نمی

فرسته از کجا معلوم برای برای من احضاریه می

 ریحانمم شناسنامه نگیره و از ایران خارجش کنه. 
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لبخندی به رویش بزند و با الشن سعی کرد 

هایش تالطم درونی او را بخواباند. هرچند که حرف

 بعید بود. 

ی این کارا یه زیز من اما همههمه حرفات درسته ع_

طلبه. حقیقتا دیگه پروسه زمانی تقریبا زیادی می

کامران فکر نکنم گانگستر باشه و با نشون دادن تفنگ 

 کاراش رو پیش ببره. 

 بلند باالیی زد.پوزخند 

تفنگ؟! تفنگ الزم نیست االن پول بُردش از کشیدن _

اد یه جوری که پول دی یه تفنگ باالتره. همونماشه

 نامه جور کرده مابقیشم مثل آب خوردنه براش.صیغه

 

 سه_و_دویست_پارت#
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سرش را روی بالشتک صندلی گذاشت و به تماشای 

 عبور و مرور مردم مشغول شد.

م کامران آس و پاس از کجا صاحب این فقط موند_

کنه و نگران همه پول شده که مثل علف خرس خرج می

 تموم شدنش نیست.

ن زنش باعث این تغییر و تحول شده بود. شاید ترکا

مگر مهم بود در این هیر و ویر به این مزخرفات فکر 

 کند.

کشید به ای که به جانش چنگ میآدرس را با دلشوره

قرارتر و شد بیتر میالشن داد. هرچه به مسیر نزدیک

خورد. قولنج انگشتان تر میان صندلی تکان میتاببی

لشن با دست مانع شد. گرفت که ادستش را می

 دستش را بوسید. 
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خودخوری نکن عزیزدلم. ببینم چه حکمتی پشت این _

جود داره. به امید خدا خیره و باز ریحانمون رو کار مرد و

 آریم. به خونه می

آدرس کوچه را که داد همین که دستور ایست داد 

باره توقف کامل نکرده بود که درنا در را باز کرد. یک

 از کوره در رفت. الشن کمی 

قدر عجولی تو؟ هنوز یه بدبختی رو از سر چرا این_

 ه دست و پنجه نرم کنیم. نگذروندیم با یه بدبختی دیگ

ماشین را که خاموش کرد با دو دست فرمان را گرفت 

 ی قبل اندیشید. و به لحظه

مقدار خوددار باش مثل قبل، مثل همون  تو رو خدا یه_

زن قوی شدم. تو هنوز همون زمانی که من عاشق یه 

 تونست تکونت بده. درنایی که باد و سیل و طوفانم نمی
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د اما گرفتن خبری از دخترش مانع اندکی شرمنده ش

اش شد. با گفتن یک ببخشید از ماشین شرمساری

روی دوربین قرار نگرفت. پیاده شد. آیفون را زد و روبه

صدای کیه گفتن تورج که پخش شد آرام مقابل 

 شمی دوربین ایستاد. چ

 آی دم در لطفا! می_

خیلی تالش کرد که صدایش قاطع و بران باشد و 

ه نکند. هیچ صدایی نشنید و بعد از اندکی ضعیف جلو

سکوت صدای گذاشتن گوشی آیفون را شنید. 

دستانش را در جیب مانتو قرار داد و به پیاده شدن 

 الشن نگاه کرد. دلش هوای دخترش را داشت. درست

سمن و ستاره بود که ریحان اکثر ساعات روز را با ماه

ه دانست دخترکش شاد است نکرد اما میسر می

 گریان و دلواپس! 
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 صدای باز شدن در را که شنید آرام با آن برگشت. 

تورج با دیدن درنا ماتش برد. چهار قدم جلوتر آمد و 

 کمی از چشمانش نداشت. لحنش نیز دست

 فاقی افتاده؟ چی شده درنا؟! ات_

تر از چشمانش را به الشن دوخت که او نیز پریشان

 درنا بود. 

 اتفاقی افتاده؟ _

رد به استخوانش رسیده بود که نتوانست جلوی کا

 هایش را بگیرد. ریزش اشک

 تورج... _

لبش را به دندان گرفت تا خوارتر نشود و چشمش را 

 در آسمان چرخاند. باز به آنی تغییر جهت داد. 
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تورج، کامران ریحان رو برد. تورج تو که بهتر _

دونی دونی من چی کشیدم. تو که بهتر از من میمی

هایی دریبرای موندنش، برای بودنش چه دربه

قدر تن مروت اینخدا انصاف نیست اون بیکشیدم. به

 و بدن منو بلرزونه. 

خبر از همه تر کرد و بیی تیشرتش را مرتبتورج یقه

 . جا لب زد

 کامران؟! کامران چرا همچین کاری کرده؟ آخه چطور؟_

الشن لبش را تر کرد و لبانش را کمی تو کشید و برون 

 داد. 

آره آقا کامران شما. دوست و رفیق گرمابه و گلستان _

ی من قدر گستاخ شده که جلوی خونهشما امروز اون

 مون رو ببره. به زنم حمله کنه و بچه
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یت دریافت این همه اطالعات را سیستم مغز تورج قابل

مون؟  چه خبر بود و او بچهنداشت و هنگ کرد. زنم؟ 

 خبر بود. بی

 تون؟ بابا یه جوری بگین من بفهمم. زنت؟ بچه_

آرم چه یه آدرس از کامران بده. من تا شب دووم نمی_

 برسه شب دخترمم نبینم. 

جواب سواالتش را نگرفته بود اما با دستی که الشن 

بازوی درنا حلقه کرد و به سمت خود کشید  دور

 د که درنا ازدواج کرده است. دوزاریش افتا

 کامران ریحان رو برده؟_

 زیرلب آرام حرف زد. 

 آخرش زهر خودش رو ریخت. _

 نگاهی به هر دو انداخت. 
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خورین یاد من میفتین؟ من یه بست میچرا تا به بن_

رفیقم رو  خاطر همین خانم رازبار خریت کردم و به

برمال کردم دیگه ازم نخواین آتیش بکشم به 

 ندگیش. ز

 از کوره در رفت و آغوش الشن را رها کرد. 

خوای سرپوش وجدانت کجاست تورج؟! تا کی می_

ی نارفیقت؟ های اضافهها و غلطبذاری رو ندونم کاری

 اون آتیش کشیده به زندگی من ایرادی نداره؟ 

 بار باز نالید. این

من کسی رو ندارم؟ چون من یه بچه  چون_

خدا منم آدمم، احساس ج بهپرورشگاهی بودم؟ تور

دارم با چنگ و دندون این بچه رو کشیدم روا نیست 

این همه خون به جگرم بشه. برم دم بانک براش 

خوام شه؟ من مثل اون نامرد نیستم نمیآبروریزی نمی
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پس زندگیش رو بهم بریزم اگه با زبون خوش بچه رو 

 کنم.نده اونم براش جهنم می

 صحبت کرد.  الشن با آرامش با تورج

حقیقتا تورج خان از اون موردی هم که شما گفتی ما _

حرفی به میون نیوردیم. تنها دنبال علت بودیم. حاالم 

خوای ربایی کرده، اگه میمتأسفانه کامران به نوعی آدم

زندگی دوستت تلخ نشه، کدورتی بینشون به وجود 

و خوای درنا پیه همه چیز رو به تنش نماله نیاد، اگه می

ی نره دادگاه بهتره یه آدرس از خودش یا خونه

بینه نه پدریش لطف کنی. چون این کامرانه که بد می

خانم من. چون من از هرچیزی که الزم بوده و نبوده 

باخبرم ولی فکر نکنم همسر ایشون حتی از وجود درنا 

 ه به یه بچه.باخبر باشه چه برس
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 چهار_و_دویست_پارت#

 

خورد و به قرار گرفته بود حرص می در این تنگنایی که

 ظاهر هیچ راهی برایش نمانده بود. 

لعنت به کامران که دردسراش هیچ تمومی ندارن. _

رفیق فروش نبودیم که به لطف تهدیدهای شما اونم 

دم اما اسمی از من شم. آدرس رو بهتون میدارم می

 آرین.نمی

ی لبش نشست و چشمان پر شده از شاپرکی گوشه

ظار، غم، اندکی لبخند را به همسرش دوخت. همین انت

تواند آن نامرد را بچزاند که خیالش راحت شد که می

 راه را سمت ماشین کج کرد. 

کم از جنم توی خیلی ممنون تورج. کاش کامرانم یه_

 رفیقش رو داشت. 
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را تکیه داد و آژیر  گفت و سوار ماشین شد. سرش

اش کرده بود اطهاشک نوا سر داد. غم سنگینی که اح

را کاش چاره بود. صدای باز شدن در ماشین باعث شد 

تر زبون سرش را بیشتر سمت پنجره بچرخاند تا کم

 بودنش عیان باشد. 

 درنا؟! _

ی کافی ناله سر داده بود توجهی نکرد. امروز به اندازه

ه سر بر بود چه برسد به او. و از نظر خودش حوصل

که شبیه چراغ  سوختدلش برای این مرد می

 زد.سوخت و دم نمیگردسوزی شده بود که باید می

 خواستی االن بریم یا ب...درنا اینم آدرسی که می_

 همین حرف باعث شد زود واکنش نشان دهد. 

معلومه که االن. معلومه که اون مرد حتی یه ثانیه _

 ی دختر منو نداره. لیاقت نگهدار
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 استارت زد و تسلیم شد. 

 چشم... چشم تو آروم باش. هرچی که تو بخوای._

 

ی پدرِ کامران ماشین را خاموش کرد و پشت در خانه

ای شدند که گر خانههر دو در سکوت نظاره

 کشد یا نه. جا نفس میدانستند ریحان در آننمی

دستش را  شد.قلبش هر لحظه بیشتر از قبل فشرده می

 اش چسباند و یک نفس عمیق کشید. به سینه

 شه همین جا منتظرم بمونی.رم. میمن می_

که به تو اعتماد نداشته باشم نه. من به نه! نه این_

های اون خونه اعتماد ندارم. دوست ندارم فکر کنن آدم

کسی رو نداری. دوست ندارم تصور کنن کسی 

رو داری که خوام بدونن کسی همراهت نیست. می
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خوام کسی چپ بهت نگاه ده. نمیجونشم برات می

 بندازه متوجهی درنا؟!

درنگ روی زنگ نشست. کث و بیدستش بدون م

اش برای انجام دادن کاری، گاه در زندگیشاید هیچ

 این چنین مصمم نبود.

شهین با دیدن زن و مرد پشت در با تعجب نگاهی کرد 

 و بعد رو به شوهرش گفت:

 شناسم. و مردن من نمی یه زن_

 خوان؟  خب بردار ببینم کین و چی می_

زنگ بلند شد که مرد اخم  یبارهباز صدای دوباره و سه

 ی میان دستش را روی میز پرت کرد. کرد و روزنامه

کاری خورنت بردار ببینم چهخب پشت گوشی که نمی_

 ترسی که خودم بیام. دارن. اگر هم می
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 شت. شهین گوشی را بردا

 بله؟! _

 نگاهی به الشن کرد و بزاقش را بلعید. درنا نیم

د لحظه بیاین دم در یا شه چنبب... ببخشید خانم می_

 ما بیایم تو؟! 

بیان پر از تعجب شهین به او فهماند شنیدن قسمت 

اش برای هر کسی سنگین است. با چه دوم جمله

و هم ندیده ها را راه بدهد آنخواست آناعتمادی می

 نشناخته! 

 آرم که بیاین تو؟ امرتون؟من شما رو بجا می_

بیارین دم در  ببخشید خانم چند لحظه اگه تشریف_

 دار شما هستیم. منت
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نگاه تند و تیز درنا را به جان خرید. بعد از لختی 

های همسرش پاسخ توجه به ایما و اشارهسکوت و بی

 داد. 

 آم. االن می_

ذاشت درنا با حالت عصبی گوشی را که سرجای خود گ

 اما با صدایی آرام رو به الشن غر زد. 

وری رفتار کردی انگار دار شمایم. جچی چی رو منت_

 ما بدهکار اونا هستیم و اونا طلبکار. 

ای کرد که از تک و توک عابران الشن نگاهی به کوچه

برخوردار بود با لحن مالیم و پر از شفقت و مهربانی 

 را به آرامش دعوت کند. سعی کرد همسرش 

دونیم جریان چیه عزیز من! اون بندگان من و تو می_

باره دستور اصال از قضیه باخبر نباشن. یهخدا شاید 

 شه.بدم بیاین دم در که نمی
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شهین چادرش را روی سر انداخت و آن را زیر گلو 

 چفت کرد. 

نه به اون در باز نکردنت نه به این شال و کاله _

 ی بودن اونا؟ کردنت. ک

 اش را جمع کرد. ای باال انداخت و چانهشانه

من برم دم در یا اونا بیان  دونم. خواستن که یانمی_

 تو. 

بیان تو؟ مگه سر جالیزه سر بندازن پایین و بیان تو. _

 آم. بذار خودمم باهات می

 

مخالفتی نکرد و هر دو برای باز کردن در پیشقدم 

باعث شد دزنا با چشمانی شدند. صدای تق در حیاط 
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ها نیز با چشمانی سرخ پدر و مادر کامران را بنگرد و آن

 از سوال به تماشا بایستند. مملو

ی این سکوت الشن بود. دستی دور ناقض کننده

دهانش کشید و دست چپش را میان جیب شلوارش 

 فرو برد که کتش رو به عقب باال رفت. 

جازه بفرمایید ببخشید غرض از مزاحمت اینه اگه ا_

 چند لحظه در مورد موضوعی باهاتون صحبت کنیم. 

خیلی آهسته جمالت را ردیف سری به اطراف چرخاند و 

 کرد. 

 یه موضوع کامال شخصیه در مورد پسرتون کامران. _

شنیدن نام کامران پاهای هر دو را سست کرد. این 

خبر ها چه ربط و دخلی به پسرشان داشتند بیغریبه

ها کردند که آنبرای آگاهی نیز باید ریسک میبودند. 

 را به خانه دعوت کنند.
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 پنج_و_دویست_پارت#

 

صندلی میان حیاط نبود. تختی نیز در کار نبود.  نهایت 

 ها میان حیاط بود. اعتماد زن و مرد، همین راه دادن آن

کردند تا بلکه های هر دو نفرشان نگاه میمنتظر به لب

دانستند چه بلوای در دل ع کند. نمیها شرویکی از آن

قلبش است. شرم و آزرم نیز قسمتی از  درنا راه افتاده

را تحت سلطه قرار داده بود. در مسیر گفتنش راحت 

بود اما حاال در عمل جار زدن بر رسوایی خود سخت 

 بود و ناممکن. 

خواستین شنویم. در مورد کامران چی میخب ما می_

 بگین؟! 
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است مقدمه بچیند و محور گفتگو را حول الشن تا خو

چرخید در دست بگیرد درنا چیزی که در ذهنش می

 هایشان نشاند. وز کالمش را در گوشس

شد بر زبان آوردن حقیقتی که روزی ابایی از برمال نمی

شدن آن را نداشت اما حاال یک طرف قضیه بازی 

ی الشن بود و طرف دیگر کردن با رگ غیرت برآمده

 هی آنان بود. کردن خود پیش چشم کوچک

 یه دختر پرورشگاهیم. _

ها نداشت و زود دو نفر آنهای مبهوت هر کاری به نگاه

 چیزهایی که به یادش آمد را گفت. 

یه کسی که یه پسر شب و روز موی دماغش شده _

بود. نگم چقدر به هر کسی رو انداخت که من یه نیم 

ی داشتنم احساس قدر برانگاه خرجش کنم. بماند چه
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که نرم حرفاش کرد. چرخید و چرخید تا اینغرور می

 مونه.ی حرف و قول و قرارش میشدم. گفتم مرد و پا

 

ای به تماشای جوانه زدنش بغض بذر کاشت و گوشه

 ماند. 

کس و کار نیستی.  دیگه کسی رو گفتم درنا دیگه بی_

شت و داری که تا لب تر کنی برات تا ناکجا آباد بره. گذ

گذشت روی نامردش وقتی مشخص شد که فهمید 

تیر خالص به  خونواده ندارم. ولم کرد و رفت اما قبلش

 عفت و آبروی منم زد. 

زن به شوهرش نگاهی انداخت به گمان این دختر 

ها، این گفت. این حرفدیوانه شده بود و هذیان می

 ها داشت. ها چه ربطی به آندرددل

 شم دخترجون. ه ما متوجه نمیها رو بربط این حرف_
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ها نبود؟ مانند جوابش یک پوزخند از آن دانه درشت

 های مملکت خالی کن؟! همان دانه درشت

دونستم باردارم گم خدمتتون. من نمیاجازه بدین می_

 ها فهمیدم. بعد از ماه

 جا که رسید جوانه زد و سر از ریشه درآورد. به این

ست به منم مه یه مدل دیگهفهمیدم اِ خدا نگاش به ه_

مدلی. نگهش داشتم. آدم کشتن یه جنین  این

چهارماهه نبودم. از همه چیم گذشتم تا اونو نگه دارم. 

حاال بعد از سه سال و نیم پدر اون بچه امروز برای 

دار بشه به زندگی تونه بچهکه دیگه هیچ وقت نمیاین

یح ما شبیخون زد. متوجه شدین یا بهتر براتون توض

 بدم؟!

چرخاند. این حیر چشم میپدر کامران مات و مت

ها دیگر چه بود؟ این بالی خانه برانداز از کدام حرف
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سو آمده بود؟ شهین جان در تنش نبود پدر آن بچه که 

منظورش به کامران نبود؟! کامران خطا رفته بود؟ کی؟ 

چه زمان؟ کامران کی وقت کرده بود عاشقی کند؟! 

ش باال رفته است. چنگ زد بر کرد فشارحس می

 ازوی همسرش تا سقوط نکند. ب

حاج آقا من شما رو هیچ وقت از نزدیک ندیدم اما _

 دونم. وصف خوبیتون رو شنیدم. ایمانتون رو می

 گریه مجالش را برای حرف زدن برید اما کم نیاورد. 

ی منو بهم پرستین بچهتو رو به هر کسی که می_

دونین درد تون بچه دارین میبرگردونین. شماها خود

 میرم.ن چیه. من بدون ریحان میم

ای عنان عقل را به دست احساس داد و به پای لحظه

 مرد افتاد. 
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شرفتون بگین ریحان منو برید به اون پسر بی_

امو هاتون بچهبرگردونه. حاج آقا تو رو به جون بچه

بهم بدین. کم زجر و بدبختی براش نکشیدم. برای 

تو رو به  کردنش کم خفت و هواری نچشیدم.بزرگ 

 موال ریحانم رو بگو بیاره. 

اش دل مرد را لرزاند. الشن دست او را گرفت و هقهق

 بلندش کرد. 

 درنا جان! _

های پر از آب دلش را به شفافیت چشمانش با الیه

 آتش کشید.

ام رو خوام. من جگرگوشهمو میالشن من بچه_

 خوام. می

داد تا جایی  ها زنش را بغل کرد و اجازهآنتوجه به بی

 شد. خواهد گریه کند تا شاید دل پرش تهی میکه می
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جور گناهی کنم از پسر من اینکنم. باور نمیباور نمی_

 بربیاد. 

 شهین دیگر توان ماندنش نبود و روی زمین افتاد. 

 یا فاطمه زهرا به کجا رسیدیم. کامران و رابطه با... _

  شهین..._

ی جمله سنگین است. اش یعنشهین گفتن پر از غیض

یعنی پذیرش حرف سخت است و در دهنت را گل 

 بگیر. 

 اون... اون دختری که به فرزندخوندگی گرفته دخت... _

 درنا مانند فشنگ از آغوش الشن جست. 

 فرزندخوندگی؟!! _

 شد. چند دور، دور خودش چرخید و آرام نمی

 ونده گرفته؟ وای... وای...به شما گفته که فرزندخ_
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 ر تمامی داشتند آن بلورهای شفاف کوچک! مگ

شنیدی الشن؟! شنیدی چی گفتن؟ اون عوضی بچه _

 منو برده. خدا... 

 سرش را رو به آسمان گرفت و نالید. 

 خوام. امو از تو میخدا من بچه_

چهار حرف به احساسش تاختند و جنون را تشکیل 

اش را با خشم نشست و شانه دادند کنار مادر کامران

 تکان داد. 

ی منو برگردونه وگرنه به برو به پسرت زنگ بزن بچه_

کنم. جون همون دخترم زندگی رو به کامش زهر می

شده دست از آبرو و اعتبارم بکشم مطمئن باشین اونم 

 کنم. میبا خودم همراه 

 عصبی و با حالتی سردرگم ایستاد.
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یم به زنش بگم بیخ گوشش جام من؟ براصال چرا این_

 کشه.چه هیوالیی داره نفس می

 

 پنج_و_دویست_پارت_ی_ادامه#

 

پدر کامران سرافکنده و خجول سر پایین انداخت. از 

طرفی دوست داشت کامران سر به تنش نباشد و از 

اش بود و دوست رگوشهاش بود، جگطرف دیگر بچه

 اش از هم بپاشد. نداشت زندگی

ه تو گفتی باشه من روم سیاهه اگه این طوری ک_

ذارم دخترت رو بهت دخترجون. من موی سپید گرو می

تونمم ازش ببرم آد عاقش کنم. نمیبرگردونم. دلم نمی

ی تنمه اما جوونی و خامی کردین هردوتاتون. چون پاره

تفاده کرده. حاالم ازت خواهش اون بیشتر که سوءاس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ها د از مدتکنم زندگیش رو به من ببخش، تازه بعمی

زنش برگشته سر خونه و زندگیش. بذار باهاش حرف 

 ت رو پس بده و سرش با زنش گرم بشه. بزنم بچه

 برد. کاش زمین او را در خود فرو می

 به من فرصت بده دخترم._

ید. الشن با دمگر طاقت دوری دخترش را در خود می

 بستن چشمانش از او خواست که اعتماد کند. 

کنم پیش رش گردونه وگرنه تضمین نمیبهتره زود ب_

 زنش نرم.

 

 شش_و_دویست_پارت#
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قدر پول حالل مشکالت بود و حاال به نادانی آن چه

ی علم بهتر است یا ثروت را گفته بود، کسی که جمله

، همین چرکِ برد. اگر به قول عوامصد در صد پی می

کف دست نبود االن ریحان را در کنار خود نداشت. 

هایش را به شوق دیدن ترکان تحمل یهصدای گر

 کرد. می

 خوام. تو دزدی. من مامانمو می_

ای لب برچیده و اشک ریزان مانند نوار ضبط شده

گفت چندین لحظه کرد. یک جمله را که میتکرار می

 رفت. گکرد و باز بهانه میسکوت می

 خوام. من مامان و بابامو می_

محکم به فرمان کنترل اعصابش را از دست داد و 

 کوبید. 
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 پدرسوخته زبون به دهن بگیر هی ویز ویز. بابات که  ِد_

 نقت چیه؟ منم، دیگه نق

ی ریحان را با صدای بلندش خفه کرد که تنها به گریه

 ریزی همراه با سکسکه ادامه داد. 

ی صندلی کز آینه نگاهش کرد که گوشهکامران از 

ن گلفروشی رسید و کرده بود. هیچ حرفی نزد تا به اولی

 یک دسته گل برای ترکان خرید.

خوام ببرمت پیش مامان ترکان. دختر قندعسل بابا می_

 همونی که باهاش رفتیم شهربازی یادته؟ 

کرد. در لب جلو داده و با چشمانی خیس نگاهش می

داشبورد را باز کرد. از میان آن یک بسته دراژه 

ت دارند، بیرون ها دوسی بچهها که همهشکالتی از آن

آورد. رو به عقب چرخید و با لبخندی مهربان و لحنی 

 نرم و عاری از خشونت و عصبانیت با او حرف زد. 
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بخور. گریه نکن تا بریم اتاقت رو بیا عزیزم بیا اینا رو _

 نشونت بدم. 

 خواند.در نگاه کودکش، ترس و دلخوری را می

 با بابایی قهری؟! _

ی اشکش در سکوت  شمههمین را که شنید باز چ

ها را به سمتش دراز کرد که جوشید. کامران خوراکی

باالخره همان امیال کودکانه وادارش کرد کمی 

ه دست بکشد. با خیال راحت نشینی کند و از گریعقب

خواند. دست به جیبش استارت زد. کبکش خروس می

زد و از بودن گردنبندی که برایش خریده بود خیالش 

ی پدر ترکان که ایستاد با لوی در خانهراحت شد. ج

خودش کلنجار رفت تا به خانه برود و از او عذرخواهی 

ز کند اما راه به جایی نبرد و زورش داشت. صدایی ا

اش ی به خواب رفتهآمد که با دیدن چهرهریحان نمی
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ای نگاهش کرد. خیلی شبیه مادرش بود. تمام دقیقه

ر ذهنش مرور لحظات با درنا بودن ناخواسته د

دانست نامردی کرده است اما حاضر به شدند. میمی

 پذیرشش نبود.

که همین خواب کارش را خوشحال بود از بابت این

ان زنگ زد. دل در دلش نبود، زنش آسان کرد. به ترک

 شان برگردد. قرار بود به کاشانه

 سالم خانم! _

د سرزنده و شاداب دو کلمه را کشیده ادا کرد. امان ندا

ترکان یا پاسخی از سر مهر نثارش کند یا از سر 

 خشم. 

 الوعده وفا عزیز کامران فقط خوابه بیا دم در. _
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هایش به نخ حرفتوانست از نخ هیجان و شادی را می

 بفهمد. 

 ده؟ تنها جناب رهسپار اجازه می_

ای خندان باز کرد. تنها یک مانتوی جلو در را با چهره

ارش پوشیده بود و روسری که باز روی تیشرت و شلو

 با عجله کج و کوله انداخته بود. 

اش را یک نگاه خرج کامران شد و تمام حواس بینایی

 برای داخل ماشین گذاشت.

ی موطالیی را که دید، دلش ضعف در هم جمع شدهتن 

شد رفت و نیشش تا بناگوشش باز شد. باورش نمی

ابد برای  آن دختر شیرین زبانی که دیده بود دیگر تا

خودش بماند. نامش را نیز دوست داشت. ناباور به 

 کامران زل زد. 
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شه که شه به قولت عمل کردی! باورم نمیباورم نمی_

 آوردیش. 

مه شور و نشاطی که در صدایش بود ناگهانی رو آن ه

 به افول رفت. 

نکنه باز بهانه بگیره مثل اون سری که بردیمش _

 شته چطور دل کنده؟شهربازی؟ مامانش از این فر

کنار ترکان ایستاد و با خوشحالی زائدالوصفی به 

 رخش نگاه کرد. نیم

 شه قربونت برم.پولی بچه و فرشته سرش نمیبی_

 ره اندکی از نگاه ترکانش، سهمش شد. باالخ

قربون خدا برم مایی که برای داشتن یه بچه هالکیم _

 و دارن.ها یه دو جینش رنداریم، اونوقت این خونواده

 دستش را به دست گرفت و ریز نوازشش کرد. 
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 خیال بانو مهم اینه این دختر سهم ماست.اینا رو بی_

 د.انگشتانش را دور دست کامران حلقه کر

 من برم چمدونمو بیارم._

 بابات؟!_

حالتش مشخص نبود که یک خنده را به عنوان واکنش 

 نشان داد یا یک نیشخند!

بچه رو آورد باهاش برو اما بابام؟ هیچی! گفت اگه _

 دیگه هرچی شد خودتی و خودت.

ای به قدر یک نفس پشیمان شد از خودخواهی لحظه

خواست ترکان را از میکه در وجودش چنبره زده بود و 

 حق طبیعی خودش محروم کند اما زبان به کام گرفت.

 من نوکرتم._
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صبح با سردرد و صدای داد ریحان از خواب پرید. 

هایش زد از درد و ناگهانی بیدار به شقیقه دستش را

زدند. با کرختی از تخت جدا شدن به شدت نبض می

ه کنار پای شد. در اتاق را که باز کرد ترکان را دید ک

 ریحان روی زانو نشسته بود. 

خوری؟ چی دردت به جونم دختر قشنگم! چرا غذا نمی_

 دوست داری بگو تا برات درست کنم یا ب... 

 خوام. تلت نیستم. من مامانمو میمن دخ_

دانست به چه ساز ترکان دیگر عاصی شده بود. نمی

های شاد و این دختر برقصد. اتاقش را که با رنگ

های جور واجور تزئین کرده بود. خوراکی از هر سکعرو

خرید اما باز ساعتی را با بدقلقی و نوعی را برایش می

 ریخت.گیری اعصابش را بهم میبهانه
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 هفت_و_دویست_پارت#

 

 داد. ای کشید، باید به این منازعه پایان میخمیازه

ریحان بابا باز چی شده اول صبحی؟ چرا الکی نق _

 زنی؟ می

خمی که تحویل گرفت فهمید این دختربچه خیلی به ا

درنا وابسته است. به ترکان اشاره زد تا به او 

 اعتنایی کند. بی

سروصدات رو. یه  کنه نشنوم دیگهسرم درد می_

 ترکه این وامونده. دی دستم داره میقرص می

 ترکان نگران شد و ایستاد. روی سر ریحان را بوسید. 

آم ه قرص ببرم برا بابایی االن میبخور عزیزدلم تا ی_

 تا بعد بریم اتاق بازی کنیم باشه؟! 
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های لب و دهان او را شل کرد و خندید. اسم بازی، پیچ

گرفت و تا همین دقایق قبل بهانه می انگار او نبود

 سرناسازگاری داشت. 

قرص را دست کامران داد که تلفن به صدا درآمد. چند 

 ا دست پس زد. تار آمده روی صورتش را ب

 آم. بخور تا تلفنو جواب بدم می_

گوشی تلفن را برداشت و تا الو را گفت صدای پدر 

ترس کامران را شنید. صدایی که هیچ حسی نداشت. 

برش داشت. با خود فکر کرد نکند اتفاق ناگواری 

افتاده است که پدرشوهر همیشه شوخ و سرحالش 

 ست. صدایش تهی از سرزندگی

 دی به کامران؟! ا گوشی رو میترکان باب_

هایش به کوبید از استرسی که ناخنقلبش به شدت می

 کرد. شدت تیز بود و اعصابش را خط خطی می
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 بین؟ اتفاقی افتاده؟ سالم آقاجون خو_

 هیچ حرفی زده نشد و تنها سکوت جاری بود. 

 تلفن را از گوشش فاصله داد و به آن نگاه کرد. 

 باز آن را کنار گوش خود گذاشت.

 آقاجون صدای منو دارین؟ _

 نه دخترم چیزی نشده. گوشی رو بده کامران. _

 زبان روی لب خود کشید، لبش را گزید. 

 رو نگه دارین. چشم آقاجون گوشی _

نگریست. ای نگران به کامران به اتاق رفت و با چهره

 ی گوشی قرار داد.دستش را روی دهانه

 آقاجونه با تو کار داره. _

با دیدن صورت مشوش ترکان سرجایش سیخ 

خوانی جویای نشست و با تکان دادن سرش و لب
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ای که باال انداخت گوشی را از جریان شد. شانه

 دستش گرفت.

 سالم بابا! _

 جا باشی اونم تنها. تا نیم ساعت دیگه این_

اج و واج به گوشی قطع شده نگاه کرد. ترکان ه

 کنارش روی تخت نشست. 

 چیزی شده کامران؟ آقاجون چی گفت؟_

توانست دلیل احضار شدنش کرد نمیهر جور فکر می

را بفهمد. تا به حال سابقه نداشته بود پدرش با او 

 ت کند. گونه صحباین

 دونم. فقط گفت بیا. نمی_

تا زودتر به کنجکاویش هایش رفت سریع سمت لباس

 پایان دهد. 
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 بذار منم لباس بپوشم تا با هم بریم. _

 خیلی سریع گردن چرخاند. 

 نه کجا بیای عزیزدلم. بمون پیش ریحان تا برگردم._

االن دو روزه ریحان رو آوردیم نباید ببریم بابا و _

 یننش.مامانت بب

 هایش بود. پیراهنش را پوشید و در حال بستن دکمه

 بریم اما االن نه بذار یه روز دیگه.ریم، میمی_

کتش را به همراه سوئیچ برداشت و از خانه بیرون زد. 

آمیز داد. پژواک صدای تحکمعقلش به هیچ جا قد نمی

پدرش در میان مغزش جاری بود. زنگ را فشرد و 

د. پشت در ورودی خانه کمی مکث خیلی زود در باز ش

انی نداشته باشد. در را اش حالتی از نگرکرد تا چهره

دانست چرا از که باز کرد با پدرش رخ به رخ شد. نمی

 ی پدرش ترسید. دیدن قیافه
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 سالم! _

باره تر به مادرش رسید که یکطرفنگاهش کمی آن

یک طرف صورتش سوخت و دردی تا مغز استخوانش 

درد سیلی خوردنش نبود بلکه درد حرمت  را گرفت.

یار و کیانا بود. صدای پای شکستنش پیش چشمان کام

 کیانا و آوای مبهوتش را شنید. 

 بابا! _

جور ادب خیلی نمک به حرومی پسر! من تو رو این_

 کردم؟! 

شان دانست دلیل این آشفتگی خانههنوز گیج بود و نمی

زید بر علت از چیست؟! تکان نخوردن مادرش نیز م

و  شد. مادری که همیشه جلودار بود برای آرامش خانه

 جلوگیری کردن از نزاع در خانواده. 
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م ی حروم سر سفرهتا جایی که به یاد دارم لقمه_

ی تو نیوردم که بخوام با تو امتحان بشم که بوسیله

 ی یه پول بشم.سکه

چرکین بود از پسرش اما دوست نداشت شهین دل

خواهر و برادرش خوار و خفیف شود،  پیش چشمان 

رش حرص خورده بود و هرچند که این دو روز شوه

 خیلی حرف بار پسر سر به هوایش کرده بود. 

دونم چند تخم غیرت کنن که نمیخاک بر سر من بی_

 خبرم. دیگه پس انداختی و من بی

هایش تکان خورد و حاال یک نشانی برای شاخک

 بود. هایش پیدا کرده سردرگمی

توله پس انداختن آسونه اما باید مرد باشی و پای _

رگ قدر بیکاری که کردی وایسی. از کی تا حاال اون

 درازی کنی. پناه دستشدی که بخوای به یه دختر بی
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پدرش فاصله گرفت و دو دستش را پشت کمرش در 

 قفل کرد.  هم

کنم که این انگ و خفت دو روزه دارم خودخوری می_

ترکه که چسبه. دو روزه سرم داره میی من نمیبه بچه

ی من محاله به دختر مردم چپ نگاه کنه چه برسه بچه

 عفتش کنه. بخواد بی

کردم این دختره نور اگه نبود من فکر میاون دختره آی

 تان و کالشه. که پا شد اومد دم خونه یه شارال

 

چنان سرش را پایین گرفته بود که پدرش باز هم

 اش را گرفت و باال کشید. ایستاد. چانهکنارش 

خبر بودی؟ اگه عقیم تو یه دختر داری و ازش بی_

رفتی که االن یه شدی بازم سراغ اون بچه مینمی
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خاطر مصلحت خودت از هم جدا مادرو دختر رو به

 کردی.

 

 هشت_و_دویست_پارت#

 

بار صدای چشم بست و سیلی دیگری نثارش کرد این

 کیانا اضافه شد. شهین هم به صدای

 بار دیگر نتوانست خوددار باشد. این

 کی این مزخرفات رو گفته؟ _

صدات رو ببر. صدات رو باال نبر. گند کارات دراومده _

تنها ناراحتیم برای اینه اون دختر بدبخت چیزی نفهمه 

 وون نفهم شده. که اسیر توی حی
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زنین و گم شما چپ و راست میهی من هرچی نمی_

 کنین.خواد بارم میلتون میهرچی د

 اش را شکافت. پوزخند پدرش سینه

نشناس هرچی چی داری که بگی؟ از یه آدم نمک_

آد که بخواد دست رو پدرش بلند کنه. تا یه هفته برمی

دم کامران این گندی رو که زدی بهت فرصت می

اش رو است مالی کنی. من به اون زن قول دادم بچهم

ه ترکان هر دری وری یا هر بهش برگردونم. تو ب

خوای بگی به من ربطی نداره تنها اون دروغی باز می

 بچه باید به مادرش برسه.

 در را باز کرد و با دست راه خروج را نشان داد. 

حاالم برو هر وقت آدم شدی برگرد به این خونه. _

 دیگه در این خونه مث سابق به روت باز نیست.
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شد روزی ورش نمیچشم در کل خانه چرخاند و با

 ی پدرش رانده شود.چنین حقیرانه از خانه

 

سوخت، قلبش ها میسوار ماشین که شد جای سیلی

 سوخت.سوخت، مغزش میمی

 

داد. بار قبلی که از این در زنگ را پی در پی فشار می

بود دیگر به اینجا باز گردد اما امروز در خارج شد قرار ن

ورده بود به حضور این نقطه از زمان، کارش گره خ

ی رفیقش تا باز برایش حرف بزند. در باز شد و قیافه

 حق به جانب تورج نیز مانع از ورودش نشد. 

تورج به رفاقتمون قسم حالم خوش نیست. دارم _

 گیرم. حناق می
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دو قدم عقب رفت و با لبی کج و اخمی بر صورت 

 ی ورود داد. اجازه

یبت و بدبختیش حناق بگیری که از رفاقت با تو مص_

 سهم من شد. 

ی او نگاه در را بست و به قامت آویزان و شل و وارفته

کرد. سری به تأسف تکان داد و روی زمین نشست. 

 ی یک رادیو را روی زمین ریخته بود.دل و روده

باز کجا کن فیکون شده؟ نکنه باز ترکان شال و کاله _

 ی ننه و باباش؟ کرده و چمدون بسته رفته خونه

داد، یکی تر از هر زمانی بود که جواب نمیبهم ریخته

تر طلبکار نبود. هویه را کرد و از همه مهمبه دو نمی

روی پایه گذاشت و آن را از برق کشید. به دیوار تکیه 

 خبری زد.به بی داد و خود را

 چی شده کامران؟ اتفاقی افتاده؟ _
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پلک برداشت و چشمان سرخش را که نشان از 

 بی داشت به او دوخت. خوابی

 خواد تموم بشه؟ دونم کی کابوس این زن مینمی_

 ابرویش تا به تا شد و چشم ریز کرد. 

 زن؟ منظورت با کدوم زنه؟!_

نست کدام دابا تعجب به تورج نگریست یعنی او نمی

اش کشیده است؟ چشمی ی زندگیزن آتش به خیمه

  ای جوابش را داد.درشت کرد و به حالت مسخره

نکنه انتظار داری بگم ترکان یا مادرم، خب مرد _

 حسابی جز درنا کی کابوس زندگی منه؟

 تورج با دهان باز به او نگاه کرد.

از پاکت سیگار روی میز یک نخ بیرون کشید و در حین 

 نگاهی به تورج کرد.شن کردن آن نیمرو
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 کنی؟جوری منو نگاه میها چرا اون_

 رویی تو خلق کرده باشه. گمون نکنم خدا بشر به پر_

احساس بدی که چند وقتی بود بالی جانش شده بود با 

کرد با حرف کامران دود شد و هوا رفت. دیگر حس نمی

 ی پدرش در حقگفتن عقیم بودن او و یا آدرس خانه

رفیقش خیانت کرده است این مرد خدای طلبکاری بود 

 دانست. از جایش بلندوقت خود را مقصر نمیو هیچ

 شد و نفسی بلند کشید. 

 اون حرفتو شوخی کردی یا جدی گفتی؟! _

 سمت میز آمد و او نیز یک نخ سیگار بیرون آورد. 

 کدوم حرف؟ _

داشت روشن سیگار را با نگاهی که از کامران برنمی

کرد. دست راستش را روی تاج مبل انداخت و پک 

 عمیقی کشید. 
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 درنا کابوس زندگی تو شده؟ _

شد به کامران ت که میانش توتون دود میبا همان دس

 اشاره زد. 

یا تو بالی جون و زندگی اون شدی؟ دِ مرد به خودت _

 خوای سرتو مث کبک تو برف فرو ببری. بیا تا کی می

ی کامران، عقلش ترمز هبا دیدن چشمان ریز شد

 حرفش را کشید چیزی نمانده بود بند را آب بدهد. 

از چی خبر داری؟ تو اصال فهمم. تو منظورت رو نمی_

خبر داری که درنا هلک و هلک بلند شده رفته در 

ی پدرم و چه آبروریزی به بار آورده؟ تو اصال خبر خونه

ون نثار خاطر اهایی که پدرم بهها و سیلیداری از حرف

 من کرد.

توانست حرف را به جایی که دوست داشت حاال می

  بکشاند و کامران را کیش و مات کند.
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کار ی پدرت چهدرنا بدون دلیل پاشد رفت در خونه_

کنه؟ درنا اون زمانی که حامله شده بودم به تو نگفت، 

سراغت نیومد، آبروریزی نکرد چرا حاال باید بعد از 

 ؟!چندسال بیاد پی تو

 کامران ته سیگار را میان جاسیگاری خاموش کرد. 

ران م رو آوردم پیش خودم. االن دیگه نباید نگبچه_

زندگیم باشم که پا در هوا بود. االن اگه این زن بذاره 

 من با خوشی زن... 

گن مرد؟ تو خفه شو کامران! خفه شو! به تو هم می_

کم گند زدی به اون و زندگیش؟ کم خفت و خواری 

بهش دادی؟ اون بدبخت که داشت یه گوشه تو این 

کرد تو آوار شدی رو سرش؟ به شهر زندگیش رو می

 ی بچه رو آوردی پیش خودته؟! چه حق
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ر را کامران از دفاع تمام قد تورج جا خورد و این رفتا

 کرد.درک نمی

 

 نه_و_دویست_پارت#

 

بست آمد با خودش عهد میجا میهر باری که به این

ی بعدی باز تکرار و تکرار بار است اما مرتبهآخرین

 شد.می

رفتار را کامران از دفاع تمام قد تورج جا خورد و این 

آمد با خودش جا میکرد. هر باری که به ایندرک نمی

ی بعدی باز بار است اما مرتبهبست آخرینعهد می

 شد. تکرار و تکرار می

م کنم تورج. درنا آبروی منو پیش خونوادهدرکت نمی_

آد برده، تهدید کرده که پاش برسه پیش ترکانم می
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ف اونو که طرف من باشی طربعد تو به جای این

 گیری؟می

محاله درنا اون بچه رو با رضایت خودش داده باشه _

 روریزی حتم دارم اونو دزدیدی. بعد بیاد آب

 شه دزدی؟ ی خودم رو بیارم پیش خودم میبچه_

توانست او را بفهمد. کف دستش را محکم چرا نمی

 روی پیشانی خود کوبید و به کامران تشر زد.

؟ بچه رو دزدی وجدانتم این چه استداللی تو داری_

سوزم که تو اصال سالمه؟ تو خلقتت موندم. از این می

دونستی یه بچه داری. یادت بیارم روزی رو که نمی

حیرون اومدی تو این خونه درنا رو دم بهشت رضوان 

دیده بودی. حالت یادته یا خودم برات شرح بدم. برادر 

بچه  خوره اون زمان درنا اونی تو میمن به سن بچه

رو داشته تو سرما تو بارون برای سیر کردن شکمش 
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برای من تو ادعای پدری فروخته بعد االن سبزه می

 داری؟

 

کرد چیزی به سکته کردنش ساکت شد حس می

منطق دیده بود اما نه تا این حد نمانده است. آدم بی

 فاقد درک و شعور!

 

هایش همه حق کامران به سیگار دیگری پناه برد. حرف

 دادند.بود اما چرا اندکی به او نیز حق نمی

ون بچه رو هم نکنه خیال داری نسبت خونی من و ا_

کتمان کنی؟! باال بری، پایین بیای ریحان دختر منه و 

تونم به اون منم حق پدری دارم اینو تو دادگاه هم می

 زن ثابت کنم. 
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پک عمیقی به سیگارش زد و پر حرص فیلتر آن را 

 د و خاموش کرد. روی میز کوبی

ترکانم با خودت دادگاه ببر برای ادعای حقت. بعد _

ی درخشانت باخبر بشه باز به ببینم ترکان از گذشته

مونه؟ کامی هرچی نامردی بود تو عالم در حق پات می

ته درنا انجام دادی، تا دوست داشتی به هر نحوی 

 دلش رو خالی کردی دست از سر اون بدبخت بردار. 

شی؟ مثل یه چهارپا تر از آش میی داغکاسه تو چرا_

که دستم رو بگیری داری بارم موندم تو گِل به جای این

 کنی و از حق خودم محروم!می

های درنا در میان ذهنش ها و اشکهنوز ضجه

 رقصیدند. می

نداری. تو یه تو هیچ حقی نسبت به اون بچه _

ای خوخودخواهی که برای حسرت نموندن تو دلت، می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بین یه مادر و دختر جدایی بندازی. کامی اصال درنا به 

کنی و یقه جر ای که منم منم میکنار برای اون بچه

ای دی نگران نیستی؟! فکر کردی چه ضربهمی

 دی.خوره؟ تو االن داری اونو بیشتر از درنا زجر میمی

دستش را محکم میان موهای خود کشید و کامران 

 ناالن لب زد. 

خدا بریدم. این بچه این چند روز ونم... بهدنمی_

زندگی رو به کام من و ترکانم تلخ کرده، آروم و قرار 

شه. از اون ورم ترکان داره بهش نداره، یه جا بند نمی

شه منو درک کنه سهم بنده. چرا کسی پیدا نمیدل می

ست. درنا باز شرایطش رو نیا فقط این بچهمن از این د

 ند تا دیگه دست و پا کنه.داره یکی دیگه، چ

 بلند شد و کتش را چنگ زد. 
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شه و یه مدت که بگذره آتیش دوتاشون کور می_

ی آدما که زود به همه چیز کنن مث همهعادت می

 کنن. عادت می

 کالفه و حیران رفتنش را نظاره کرد. 

 ه نه؟! مرغت یه پا دار_

 د. طور مانیک آستین کت را کامل نپوشیده بود که همان

ی خونی تو راه حل بهتری داری؟ من چرا باید از بچه_

خودم بگذرم و برم تخم و ترکه یکی دیگه رو بردارم 

 بیارم بزرگ کنم؟! 

تورج کنارش رفت. خشم تمام وجودش را احاطه کرده 

 بود. 

سوزم که اون سوزم، از این میدونی از چی میمی_

م، بدبخت این بچه رو به دندون گرفت بعد تو خون

خمم، ژنم و هزار کوفت و زهرمار دیگه رو بلغور ت
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های درنا رو تصور کنم. تابیتونم بیکنی. من میمی

بذار دنیا هم روی خوشش رو نشون اون بده. تو االن 

داری از حق ترکانم به خاطر خودخواهی خودت 

ای کنی بچهگذری. با خودت چجوری محاسبه میمی

خودت باشه  اما  خون خوای بزرگش کنی باید ازکه می

ایرادی نداره ترکان بچه هر کسی که باشه رو تر و 

کنی اون زنم دوست داره یه بچه خشک کنه. فکر نمی

از خون خودش داشته باشه. زنا عاشق حاملگی و این 

 خل بازیان. 

 

نگاهی به تورج انداخت و سر به زیر گرفت. با سوئیچ 

 کرد. میان دستش بازی می

کنین االن ترکان داره به زندگیمون نمیچرا منو درک _

بارکی چی بهش بگم؟ بگم این شه برم یهدلگرم می
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ای که قول دادم نیست؟ بریم یکی دیگه بچه اون بچه

کنه؟ تو زندگیم بیاریم. به نظرت دیگه به من اعتماد می

 مونه؟ می

 

گفت و رفت. پوف بلند باالیی کشید و با خود فکر کرد 

د. وهم داشت از وابستگی درنا و دار این قصه سر دراز

کرد فهمیدن ترکان. باید تا دیر نشده بود کاری می

داد که با هیچ چیزی قابل جمع ای رخ میوگرنه فاجعه

 شدن نبود.

 

 

خبر آتش سوزی مزرعه مانند توپ صدا کرده بود. درنا 

ای نگاه با دهانی باز با بدنی سراسر از بهت به مزرعه

 سوخت.اش در آن میی دو سالهج یککرد که دسترنمی
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 ده_و_دویست_پارت#

 

داشت تا از حریق آن هایش را تند و پرشتاب برمیقدم

جلوگیری کند. مگر یک جا یا دو جا بود که به دست او 

 کرد.خاموش شود اما باید تالشش را می

 صدای داد و بیداد الشن تمام محوطه را پر کرده بود.

ین و هربار یه گندی از گیرمعلومه پول برای چی می_

 حواس پرتی شما باید دامنگیرمون بشه؟

کرد و سمت آتش پرتاب سطل را پر از خاک می

 کرد. می

باز صدای الشن بود که میان داد و هوار بقیه برای 

 خاموش کردن آتش، سرتر بود.
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دونم و سوزی علتش چی بود من میبفهمم این آتیش_

 م کردیم.تخداشماها. دلمون خوشه نگهبان اس

کسی بازویش را گرفت. سر بلند کرد و به الشن نگاه 

 کرد.

بیا برو کنار عزیزم آتیش هر لحظه داره وسعت _

 کنیم. گیره فدای سرت از اول درستش میمی

نگریست اما فکرش در پی چشمانش الشن را می

خاموش کردن این آتش لعنتی بود. با دست به زمین 

 اشاره کرد. 

ست بذارم که خاکستر کارگاه و رو دوایسم دست _

جا جون کندم مزرعه رو تحویل بگیرم. من برای این

زنی؟ تو که دیدی الشن. تو دیگه چرا این حرف رو می

 جا سرپا شه. من مثل اسب کار کردم تا این
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شنید که او نیز نگران ویران شدن صدای نفیسه را می

 مزرعه بود.

بیان تا همه جا  نشانی زودآتشیکی زنگ بزنه به _

 سوخت نشده.

 در دلش کاش زودتر کسی زنگ بزند را گفت.

ها بگو زنگ زدیم االناست که برسن. اصغر بدو به بچه_

 تونن زودتر خاک بریزن.تا می

آمد وی عجیبی برپا شده بود و حواسش پی رفتغلغله

های الشن به کار توجه به نگرانیدیگران بود و بی

 داد.ادامه میخودش 

هنوز انسانیت و مهربانی پرچمدار بود که هر کدام از 

آمدند. با شنیدند به کمک میمردمان اطراف خبر را می

تکان خوردنش باز حواسش معطوف به مرد کنار 
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کرد. دستش شد. نگران و حیران تماشایش می

 های آتش دیدنی بود. رخش در میان زبانهنیم

! اما جون گیفهمم چی میگی، میدونم چی میمی_

کنن تا تره. االن همه دارن تالششون رو میخودت مهم

اومدن آتش نشانی از گسترش جلوگیری کنن. بیا برو 

تری برم یه جای یه گوشه بمون تا منم با خیال راحت

 خاطر ریحان برو. کار رو بگیرم. به

 همین نام، همین اسم کافی بود تا درنا بغض کند. 

ه دو روزه من ریحان رو دوم ریحان؟ مگریحان؟! ک_

دونم کجاست؟ چی خورده؟ چی پوشیده؟ دارم؟ نمی

هامون حرف بزن الشن نه خوابیده؟ نخوابیده؟ از داشته

 هامون. از حسرتامون، نداشته
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ی راه دوباره با سطل دیگری را پر کرد که میانه 

رو شد. با صدایی آرام که دل و جان ممانعت الشن روبه

 اش شد. نشینیکرد باعث عقبمیرا زیر و رو  درنا

ها ری اون گوشه موشهخاطر من میمن چی؟ به_

 بمونی تا با خیال راحت کمک کنم.

 

نشانی ورود کرد و یک ساعتی را درگیر آتش

ای که تلی از خاکستر بود اطفاءحریق شدند. با مزرعه

سوزی رو شد. کمی از کارگاهش نیز درگیر آتشروبه

نشانی عمدی اعالم م فنی آتشود. علت را تیشده ب

ی تمام کرده بود. دشمنی نداشتند که بخواهد ثمره

 هایش را به باد بدهد.تالش

رویش زل ی سیاه روبهروی زمین آوار شد و به منظره

 زد. الشن دست زیر بازویش زد و او را از زمین کند. 
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ول تونیم دوباره از اغصه نخوری من و تو یعنی ما می_

 کنیم. مال دنیا رفتنیه عزیزدلم.  بهتر درستش

هایش را به یارش دوخت. حرف زد با کالمی که چشم

 پر از حسرت و اندوه بود.

 ریحانم جزء مال دنیا بود؟_

دستش را دور گردنش انداخت و او را به خود فشرد. 

 ی خود گذاشت. سرش را روی شانه

ید این شه. شاآره بچه هم جزء مال دنیا حساب می_

خبریم. من مطمئنم ه مصلحتی دارن که ما بیکارا ی

گرده. منم مثل تو بابت این ریحان باز به ما برمی

آرم قضایای پیش اومده ناراحتم اگه به روی خودم نمی

شم نه فقط کنم، غمگین نمیشه که فکر نمیدلیل نمی

خوام بدونی هر اتفاقی بیفته هر چی بشه من تنهات می
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ه چیزی درنا، فقط به هیچ تو برای من همذارم. نمی

 چیزی فکر نکن. 

کرد اما حیف و هزاران ریزی میآرامش در جانش تخم

 های دخترش را کم داشت. حیف که صدا و خنده

کرد ریحان رو ببرم امروز سولماز زنگ زد و اصرار می_

دونه من دو روزه دخترم رو دیدنش. سولماز نمی

 ندیدم. 

از چشمانش را با نوک انگشت اشک آویزان شده 

 گرفت و به آسمان چشم دوخت. 

 

 

خاطر سردردهای بدش باز راهی چند روزی بود به

تنها  ی مادرش شده بود. دومان نخواسته بود اوخانه

بماند و خدایی ناکرده مشکلی برایش پیش بیاید. تلفن 
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زد و انگار کسی نبود جوابگوی آن وقفه زنگ میبی

 ز جا بلند شد.حالی امخاطب سمج باشد. با بی

تلفن را که برداشت مخاطب یک بند بدون نفس زدن 

که چه کسی گوشی را برداشته است توجه به اینبی

 حرف زد. 

ی ی این دخترهندی بیا مزرعهننه سمن کجا مو_

 زده آتیش گرفته. فلک

دختر فلک زده با همان درنا نبود؟ سوال در ذهنش تا 

بلبل که نه، مانند خواست به زبان جاری شود او مانند 

 کالغی شوم ادامه داد. 

تو رو خدا شانس این بچه رو دیدی اون از دزدیدن _

نابود شدن دخترش اینم از آتیش گرفتن مزرعه و 

 زندگیش.

 آخر:_به_خانه_یک#
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 یازده_و_دویست_پارت#

 

اش شنید. هوا در اطرافش بود اما سینهدیگر چیزی نمی

 شد.تر از هر نفسی داشت میخالی

گفت؟ ریحان را ی درنا را میشنید؟ مزرعهچه می

 گفت؟می

ی برنجی در دست وارد سمن با کیسهدر این لحظه ماه

سولماز پیچید. با دیدن سولماز  شد و درد بدی در سر

رنگ پریده و تلفن آویزان در دست او رنگ از 

 رخسارش پرید.

ی صدای افتادنش او را به خود آورد و با گفتن یا فاطمه

 ی برنج را رها کرد و سمت سولماز رفت.هرا کیسهز
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الشن مانده بود این خبر را دیگر چگونه به درنا بگوید. 

های ناگوار در این چند اتفاقکه چرا تمام حکمت این

فهمید. درنا کم حرف شده بود. از روز رخ داده را نمی

ی قبلی سوزی به خانهچندین ساعت قبل بعد از آتش

ی آرامی و بیرون نیامده بود. به در ضربهخود رفته بود 

 زد. 

 اجازه هست بیام تو؟!_

اجازه که صادر شد وارد خانه شد و نگاهی به در و دیوار 

ای او را آگاه جا بود که با چه حربهداخت. حاال درد اینان

کرد. درنای قوی را از بیخ و بن روزگار داشت می

 شکست. می

نیا رو بخوری ی مال ددرنا االن بشینی غصه_

ها برای ها و ناراحتیگرده؟ کاش تموم سختیبرمی

 همین مال دنیا بود. 
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بیاورد.  ی بیمارستان را راحت به زبانسخت بود کلمه

تر این بود که بگوید سولماز دچار خونریزی سخت

موارد  کرد اینمغزی شده است. خوب که فکر می

آن  تر این بود کهقسمت خوب ماجرا بودند دردناک

دانستند قاصد شوم به ایوب نیز زنگ زده بود و حاال می

سولماز با شنیدن خبر دزدی ریحان و آتش گرفتن 

ده است. بعید بود درنا دیگر این مزرعه به این روز افتا

 یک قلم را دوام بیاورد.

آد الشن. غصه خوردن نفست از جای گرم در می_

 تونم با این قضایا کنار بیام. نداره؟ نمی

اش را زیر چشمان خود دو انگشت شست و اشاره

کشید و از زیر آن درنا را نگاه کرد. درنای بریده از دنیا 

 را!

 نیشخندی زد. 
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قدر پوست کلفتم کرده که گیره روزگار اونم میخنده_

گیریم فعال نیست و جالب مثل باقی زنا دستگاه آبغوره

رو خودم کنم. عادت که نه اما به اینه زود هم عادت می

 آرم. نمی

 

آب دهانش را قورت داد و با نوک پا خطوط  فرضی 

 رسم کرد.

ند امیدوارم به هیچ پیشآمد بدی عادت نکنی. حاالم بل_

 شو تا یه جایی بریم. 

جواب رها کرد و از در خارج اش را بیی سوالیچهره

شد. با رفتن الشن هراس و اضطراب را تجربه کرد. 

گفت و ب یک کلمه مقصد را میچرا رفتن را پیچاند خ

ای شد تا از این محل پر از تمام. چه بهتر این بهانه

از درد خارج شود. سوار ماشین که شد نخواست باز 
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مقصد مطلع شود تنها به صندلی تکیه داد و در سکوت 

 همراهش شد. 

نگاهی به درنا کرد و ترجیح را بر این قرار داد الشن نیم

رستان به جای طرح چندین سوال درنا با دیدن نام بیما

 یک سوال بپرسد و یک نام تحویل بگیرد. 

های درنا کنار بیمارستان روی ترمز زد و ایستاد.  چشم

ردان شدند بین تابلوی سر در بیمارستان و سر سرگ

 ی الشن. افکنده

 لرزید. تمام دست و پایش می

 کی رو آوردن بیمارستان؟! _

 که نوای دردش پیچید. رقصیدند شک میتارهایش، بی

های دهانش کشید و سعی کرد تبسمی دستی به کناره

 پر حرارت به روی همسرش بزند. 
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 چرا هول کردی ناراحت نشو خب! یه مقدار سولم... _

همین حروف اولیه برای خارج شدنش از اتومبیل کافی 

و وافی بود. وارد سالن که شد سمت استیشن 

 رحمانهگفت. پرستار بیپرستاری رفت و نام سولماز را 

 او را به اتاق عمل ارجاع داد. 

اتاق عمل؟ سرش آرام چرخید تا کسی او را از بهت 

خارج کند. با سولماز همین امروز صحبت کرده بود و 

هیچ مشکلی جز سردرد نداشت. مگر تومور را خارج 

نکرده بودند پس اتاق عمل در این میان چه نقشی 

 داشت؟ 

برای ایستادن ده با پاهایی که رمقی هایی افتابا شانه

نداشتند راهی همان اتاق عمل کذایی شد. باز تصاویر 

دید که هنوز یک ماه نشده بود از آشنایی را می

گذشت. دومان آوار شده روی زمین با ی آن میتجربه
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پاهایی دراز شده با موهایی ژولیده و با نگاهی که سقف 

د که مردی از اتاق نگریست. دو قدم برنداشته بورا می

خارج شد و دومان بود که با سرعت نور سرپا  عمل

شد. دو قدم دیگر را برداشت و با سر افکنده مرد 

کوبید باز رحمانه میمواجه شد. با قلبی که از وحشت بی

ی دومان نزدیکتر شد. دست مرد را دید که روی شانه

گفتن دکتر را به چه « متأسفم»نشست و آن را فشرد. 

ای جا مات مانند مجسمه کرد؟ دومان همانیر میتعب

خورد. برای اولین بار دوست ایستاده بود و تکان نمی

چنان به اش اعتماد نکند همی بصریداشت به قوه

ی شنیداریش! با جیغ سپیده و سهیال پاهایش جان قوه

 خود را از دست دادند. 

 خدا... خدا... سولماز..._
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 دوازده_و_دویست_پارت#

 

بیمارستان زده شد. صدای جیغ و باره انگار بمب در یک

ها، قسمتی از سالن را فرا گرفت. درنا با قراری زنبی

هایی سنگین نگاهش به جلو و به عقب شانه

فرستاد و منتظر الشن بود که او گشت. صلوات میبرمی

تر از هر زمانی با قلبی را از این برزخ خارج کند. ناتوان

نیده بود تکه شدنش را شو تکه که صدای شکستن

سمن آرام به سوی دومان قدم برداشت. کاری نه با ماه

 داشت نه با دخترها! 

شان مخل آرامشش بود. چرا و فغان صدای ناله

سمن و گذاشتند سولماز استراحت کند؟ چرا ماهنمی

آوردند؟ مگر برای های عزادار را در میمهرانه ادای آدم

 ید گریه کرد.زنده بودن کسی با
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های را دلت پسرم...بمیرم برای خوشیبمیرم ب_

خوای نکردتون. قربونت برم مادر که تو این سن می

 رخت عزا بپوشی.

در چند قدمی دومان، مانتویش را مهرانه کشید. آوای 

 آلود کالمش را دوست نداشت. حزن

م. برو...مادر برا دلت برو پیشش سکته نکنه بچه_

 بمیره پسرم. 

النه کرده بود که هر چند  ه گمان ماری میان قلبشب 

اش خوردهزد. قلب ترکبار قلبش را نیش میثانیه یک

روی دومان توانست درمان کند. روبهرا هیچ طبیبی نمی

ای عظیم که ایستاد، آن زمان بود که سر برداشت. توده

در جانش ظهور کرد کم دردی نبود رفتن سولماز و غم 

 دومان. 
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دومان چشمانش  هایردمک  سرگردان چشمدیدن م

را به باران دعوت کرد. دید که تقالهایش مثمر ثمر 

نبود و باالخره یک قطره از بلندای نگاهش، سقوط کرد. 

ی وجود درنا را در هم شکست. پر بغض نالید و سیطره

ی جانسوز آرام که نشانی از حیرت دیگر با این ناله

ای در پهنای آسمان داد باورش شد سولماز پرندهمی

 ه است. شد

رفت؟! به همین سادگی گذاشت و رفت؟ فکر منو _

 ذاره. مروت به من قول داد تنهام نمینکرد؟ اون بی

نگاهش به دومان بود و حرفی برای تسلی در ذهنش 

شد وقتی شد. چگونه تسالی خاطر دومان مییافت نمی

خودش از غم این درد، از داغ این خبر داشت 

 خت. سومی

 دروغه مگه نه؟! _
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های مکرر سپیده بدترین آوایی بود که در صدای جیغ

شناخت. چشم چرخاند و سهیال را دید تمام هستی می

زد. زد و حرفی نمیصدا مانند کتری غل میام و بیکه آر

ست. با دست اتاق عمل دانست سولماز نمردهاو نیز می

 را نشان داد و لبانش لرزیدند. 

آد نه دومان؟ االن دکتر از اون در می دروغه مگه_

 گه سولماز حالش خوبه، ببریدش خونه.بیرون و می

ر زمین کوبید و بار پا بسرش را چند بار تکان داد و این

 نیمه جیغی کشید. 

گن سولماز خواهرم باید یکی دو روز تحت نظر می_

 باشه مگه نه؟! 

 .سمن را بیشتر به درد آوردصدای سوزناکش دل ماه

درنا دیدی دخترم جوون مرگ شد. دیدی هنوز جوونی _

 نکرده راهی قبرستون شد. 
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دستش را محکم روی ران خود کوبید و باز ضجه بود 

 زد. حرف اول را میکه 

کشتی. دخترم هنوز شد منو به جای اون میخدا نمی_

 جوون بود خدا...

سمن غمش بیشتر شد. این با شنیدن صدای ماه

زد و آسمان خدا نازل شد. ضجه میمصیبت از کجای 

خواست این خبر در ذهنش جا باز کند. دیگر سد نمی

آمد. کف مقاومت دومان شکست و روی دو زانو فرود 

قرار هایی که بیهر دو دستش بند زمین شد و شانه

لرزیدند. بماند صدای گریستن شده بودند و می

 اش و خدا خدا گفتنش!مردانه

سقف این بیمارستان در این هوای  دیوانگی را حاال زیر

ی پیراهن دومان کردند گوشهآلوده و مسموم تجربه می
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است تا در نگاهش را گرفت و با چشمان ناباور از او خو

 زل بزند. 

ست. بلندشو بریم براش هدیه بلند شو سولماز زنده_

 بخریم. پاشو من منتظرم خاله بشم. 

یز بغض بازویش توسط عطری آشنا کشیده شد. او ن

قراریش را نداشت. داشت. الشن تحمل دیدن بی

ی باال رسید صدای جیغ و شیون همین که به طبقه

ش را به آغوش کشید و پاهایش را خالی کرد. زن

اش را روی سرش گذاشت و گریست. چقدر دنیا چانه

ی تار عنکبوتی نیز ارزش بود به اندازهسست و بی

سولماز رفتن را  ی کوتاهارزش نداشت. در این فاصله

 ترجیح داد.

 آروم باش عزیزدلم! آروم._

 پیراهنش را چنگ زد و پر از حسرت نالید. 
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شه منو تنها گذاشت و می الشن سولماز رفت. باورت_

شه براش مهم نبود من دیگه رفیق رفت؟ باورت می

 ندارم. 

اش را میان او را بیشتر به خود فشرد که صدای گریه

توانست کاری کند. کتف و می آغوشش خفه کند. کاش

داد که صدای باز شدن در اتاق کمرش را ماساژ می

انست دعمل او را بیدار کرد و قصد رهایی داشت. می

خواست درنا نگاه کند این در چرا باز شده است و نمی

 تر شود.تابو بی

از آغوشش بیرون آمد و نگاهش چسبید به در اتاقی که 

ی خارج سوتر آمادهو تختی آنهایش باز باز بودند لنگ

شدن بود. دست و پایش که هیچ، دست و پای دلش 

ش لرزید. آخرین تصویر سولماز در پس چشماننیز می

ها ی بلندش، همان وقتشد. تصویر قهقههپررنگ می
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گرفت و هایش را با دست میکه از شدت خنده گونه

تو رو خدا دیگه نگو لپام درد »گفت:پشت سرهم می

ای که پاهایش را زنجیر قدم اول را به اندازه« گرفت

هایی کرده باشند برداشت. دومان را دید که با لب

لوخوران سمت در باز شده سفید و شلواری خاکی تلوت

کردند اما رفت. هر کدام یک مصیبت را تجربه میمی

 خاطراتشان از زمین تا آسمان توفیر داشت.

 

 سیزده_و_دویست_پارت#

 

که با جان کندن سمت در برود آن دو مرد قبل از این

رحمانه تخت را بیرون کشاندند. هر کس از سویی بی

 چیده بود.آمد و صدا پشت صدا پیسمت تخت می
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ها که کار از نگهبان و حراست گذشته بود. آن

اند. دانستند تازه عروسی مهربان را از دست دادهنمی

کرده بود  ی سولماز حلقهدومان با دستی که دور جنازه

 مانع حرکت تخت روان شد. 

 سولماز! _

 کشید. اش جگر را به آتش میصدای زخمی

ترینم. دردت و زنی عزیزسولماز جان! چرا حرف نمی_

بالت تو فرق دومان پاشو! تو رو جون من پاشو! من 

آدم این غم نیستم، به موال آدم این غم نیستم. 

 مروت پاشو دیگه!بی

زد کرد و یک بند حرف میو میگرفت. فقط بنفس نمی

 سوخت.و بندبند تن خودش و اطرافیان را می

 سولمازِ من، الیق خاک نیست. _
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زنم به نامت اال همون قبری که سند هر جایی رو می

 خوان برات بکنن. می

 ی سولماز کشید. دستی به چشمان بسته

 سولماز، من زنده بودم و پرپرشدنت رو دیدم؟ _

انصاف تو برای سفر  بی ِمان پاشو! دسولماز مرگ دو

خواستی؟ تنها تنها؟ نگفتی دومانم غریب همسفر نمی

 مونه. ای خدا.... ای خدا....می

 ستی به قلبش کشید و بلندتر فریاد زد.د

گیره. چرا نذاشتی سوزه، داره آلُو میجام داره میاین_

اول من بمیرم. وسط زندگیمون من بمیرم. وسط اون 

گفتی. آخ سولماز های شیرینی که میرمدوستت دا

کمرم شکست، قلبم شکست... سولماز منو کشتی با 

 رفتنت... 
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سهیال او را از روی الشن با کمک شوهر سپیده و 

کرد و ی سولماز بلند کردند اما دومان مقاومت میجنازه

دل، دل کندن نداشت. این وسط، مانده بود کدام را 

گریست یا انند یک زن میآرام کند دومانی که حاال م

درنایی که با دیدن جسد سولماز سیخ ایستاده بود و 

را به  خورد. دست دور گردن درنا انداخت و اوتکان نمی

قدر مسخ شده بود که هیچ مقاومتی خود چسباند، آن

کرد. درنا را به پایین برد و روی نیمکت میان حیاط نمی

ه بود. گاه چنین سست ندیدنشاند. دومان را هیچ

ای از زمین چشمان زییای همسرش تنها به نقطه

متصل شده بود. کنار پایش نشست. دست روی 

 فیف تکان داد. زانویش گذاشت و او را خیلی خ

ی پیش گریه کن. زار درنا قربونت برم مث چند دقیقه_

جوری وایمیسی قلب منم بزن  نریز تو خودت. درنا این

 خواد وایسه. می
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تکان کوچکی داد و باز به همان  مردمک چشمش را

ی فرضی چشم دوخت و زیر لب با صدایی مملو از نقطه

 ی دنیا را کرد.غم، گِله

من که هر سازی این روزگار زد باهاش رقصیدم حتی _

ترینش، این حقم نبود. این سوختن، سهم دل با ناکوک

 من نبود. به کی بگم چه دردی دارم؟! 

دونه بعد یه عمر ی نمیفهمه. هیچ کهیچ کی منو نمی

پناهی، خونواده نداشتن وقتی به کسی خو بگیری بی

ات رو ه نداشتهیعنی چی؟ وقتی اون جای تموم خونواد

پر کنه یعنی چی؟ من امروز یتیم شدم. من امروز 

 کس شدم. پدر، مادر، برادر... بی

 جا که رسید توپ بغضش ترکید. به این

 دم.خواهر... خواهرم رو از دست دا_
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لب گزید چنان محکم که گوشت لبانش زیر دندان به 

 گزگز افتاد. 

بم رو درک های وای خواهرم...االن اون به جا مونده_

ات یهویی کنم. خیلی سخته همه افراد خونودهمی

 نیست بشن. 

سمنِ ناالن که دو زن دو طرف بازویش را با دیدن ماه

 د. گرفته بودند اشک بیشتری به چشمانش تجاوز کر

خدا صبر بده جوون از دست دادم... دختر قشنگم... _

شکنه با سمن دورت بگرده پاشو... پاشو ایوب میماه

 ت.غم

نگریست و جسارت در پس چشمان اشکی او را می

نداشت در آغوش او زار بزند. مانند دومان که دست 

هایش سمن انداخته بود و شانهدور گردن ماه

 لرزیدند.می
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ی تنش را از خبری که شنیده بود و بافتهده ساعت از 

گذشت. روی تخت دو پایش را هم جدا کرده بود می

ها حلقه زده بود. ش را دور آنبغل زده بود و دستان

سولماز رفته بود اما خاطرات مانند ملخ به مغزش حمله 

ی روی تخت بار دیگر چشمش به نامهکردند. یکمی

خوانده است اما دانست چند دور آن را افتاد. نمی

محتوای آن را دوست نداشت. اشک ناجوانمردانه روی 

کشید. از یک طرف درد ندیدن چشمانش تیغ می

ریحان را داشت و از طرف دیگر جدایی ابدی با سولماز 

 را داشت. 

های هر دویشان تنگ شده بود. دلش برای خنده

ای بعد که لبانش آرام آرام لرزیدند و لحظه

هق بلندش را با چهار ستون هایش سوخت چشم
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اش شریک شد. سرش را سه بار روی دیوار خانه

 کوبید. 

ا حقم نبود این همه آخ سولماز... آخ ریحانم. خد_

غصه... این همه درد...چرا همیشه یه درد از آسمونت 

 گیره.کنه و جون منو میچکه می

دست لرزانش را پیش برد و نامه را چنگ زد و باز 

. لبش را به دندان کشید و چشم فرو لرزید و گریست

دید بیشتر خطش را که میبست و آن را باز کرد. دست

 گرفت. غمش شعله می

 نبینم غمتو رفیق! _»

نبینم غصه بخوری و اشک بریزی. هر اومدنی رفتنی 

شده که با این  جورداره حاال قسمت منم انگاری این

نم. کدرد از دنیا برم. ناراحت نیستم، ناشکری نمی

م و دومانم باش. مواظب چشمای خودت و خونواده
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بهش بگو براش دردسر بودم تا رفیق! بگو اما از جونم 

بیشتر دوسش داشتم. مواظب ریحان باش. غم و 

ت رو نریزی بیرون بچه رو افسرده کنی. غم و غصه

 دلت و غمباد بگیری.رو نریزی تو  غصه

 

 چهارده_و_دویست_پارت#

 

و بدتر از اینا رو از سر گذروندی و  تو بیشتر از اینا

سرپا شدی. سرپا شو و غصه منو نخور. همون درنای 

چند سال پیش شو که طوفانم نتونه تکونت بده. هویت 

ریحان رو بهش برگردون. نذار هر بیسوادی انگ بدی 

اقتمون منو خودت غسل م بزنه. به حرمت رفبه بچه

و قوی بده. خودت رخت سفر رو تنم کن. درنا من ر

ت بینم روزی رو که مزرعهکنم. میبودنت حساب می
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حرف اول رو تو استان بزنه. دل کندن سخته، همیشه از 

این لحظه که چطوری دل بکنم وحشت داشتم اما حاال 

قبل از عمل، تصویرهاتون رو خوب تو ذهنم نگه داشتم 

بینیم. برام ه روحم قول دادم بازم همدیگه رو میو ب

 « نو دوست دارم. مواظب خودتون باشین.دعا کن. همتو

اش گذاشت و با باالترین صدا برگه را باز روی سینه

گریه را پیشه کرد. آرام و قرارش نبود. این چه 

درخواستی بود که سولماز از او داشت. نامه را باال آورد 

ش به در اتاق که باز شد نچرخید، و بوسید. حتی نگاه

ورد. الشن دستی میان تنها صدایش را اندکی پایین آ

هایش را سمت او برداشت. دندان موهایش برد و گام

روی جگر گذاشته بود تا درنا خود را از این غم تخلیه 

قرارش تر شود اما صدای بیتر، آرامکند و اندکی سبک

نبود. ر دستی دور شنید دیگر تاب تحملش را را که می

 دهانش کشید و روی تخت نشست.
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 درنا جان! _

هایش و کردند روی گونهره قطره سرسره بازی میقط

 هر لحظه تراوش چشمانش زیادتر! 

اش را باال کشید و با نوک انگشت چندین اشک را بینی

 زدود. 

معرفت بود الشن. خیلی نارفیق بود که خیلی بی_

و گذاشت و رفت. بد  مدونست من بهش دلبستهمی

دیگه  کنمسوزم، وقتی فکرش رو میدردیه دارم می

بینمش. تحمل نبودن ریحان آسونتره؛ آد، دیگه نمینمی

گیرم اما این داغ داره دونم باز پسش میچون می

زنه. بدترین دردیه که خدا م رو، قلبم رو آتیش میسینه

 داده و درمونی براش نیست جز سوختن.

و دور گردن او انداخت. سرش را به  دست پیش برد

 ک درد و بغضش شود.اش کشاند تا شریمیان سینه
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کنم. منم این مدل جدایی رو چشیدم چه با درک می_

پدرم چه با رفیق! دنیاست دیگه هر جور که دلش 

 چرخه.بخواد می

 کرد. آرام آرام موهایش را نوازش می

شه و تر میرسه، تنها برای ما تنگدنیا به آخر نمی_

جور غیرقابل تحمل. صبور باش قربونت برم. این

زنی وگرنه پیش بری تنها به خودت آسیب میبخوای 

 شه. تابی تو عایدش نمیاون مرحوم چیزی از بی

 روی موهایش را بوسید. 

 من کنارتم! خاطر سولماز برای منم عزیز بود. _

صله گرفت. در این لحظه بودن الشن را درنا فا 

خواست. الشن دست زیر خواست. تنهایی را مینمی

 را باال کشاند.اش برد و نگاهش چانه
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جور بود هیچ کسی تو این دنیا موندگار نیست. اگه این_

 شد.که سنگ روی سنگ بند نمی

 ای؟دونی تا کی زندهتو می

شت تکان سرش را با همان چلوار غمی که به چهره دا

 داد.

 معلومه که نه!_

 ام؟دونی من تا کی زندهمی_

بود  ایتنش از این حرف لرزید، این چه قیاس ظالمانه

خواست به او خواست انجام بدهد. میکه الشن می

 بفهماند دنیای مردگان جدا از دنیای زندگان است؟

 بازم نه!_

 اش لبخندی نشاند.زدهبحران در میان صورت
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ها شیرینه. اگه مثال تو مین ندونستنزندگی با ه_

دونستی قراره سولماز چه روزی بمیره دیگه از می

ی زندگیت جهنم هر لحظه بردی؟زندگیت لذت می

دونی که آدما تو این نبود؟ اینو که خودت بهتر از من می

دنیا یه رهگذرن یکی زودتر، یکی دیرتر. یه چیز 

ای و من دونم تا تو زندهام که هست من میدیگه

ام تو رو دوست دارم. به هر نفس، به هر ثانیه زنده

 دم.برای چشات جون می

برایش داشتند وقتی دلش  ها چه کاربردیاین حرف

کسی شده بود. درست بود الشن را کنار ماالمال از بی

خود داشت اما سولماز در بدترین لحظات زندگی 

 همیشه همراهش بود و تنها رهایش نکرده بود.

اش نیز تکان های بینیلرزیدند و پرهانش باز میلب

 خوردند.می
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میریم تو هی بگو، خودم با خودم تکرار کنم همه می_

بینمش. آره که باور کنم دیگه نمیاما دلم طاقت نمی

 خدا سخته. سولماز یه چیز دیگه بود برای من. به

با نوک انگشتان هر دو دستش زیر چشمانش را پاک 

 کرد. 

نم از وقتی باهات همراه شدم فقط بار بودم و دومی_

کنم یه امشب زحمت، درد بودم و غصه اما خواهش می

تونم تو این غم حل ا باشم. بذار ببینم میرو بذار تنه

تونم با نبودنش، نداشتنش، بشم یا نه. بذار ببینم می

ندیدنش، نشنیدن غرغراش دووم بیارم یا نه. جون من 

 بذار تنها باشم.

 

اش به درخواستش، که الشن علیرغم میل باطنی دید

احترام گذاشت و بیرون رفت. از روی تخت بلند شد و 
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ها و ها در عکسش رفت و ساعتاسمت گوشی

 ور شد. خاطرات غوطه

ی دیوار کز کرد و به درخواست سولماز فکر کرد. گوشه

شورخانه بار هم که پایش را میان مردههمان یک

یک نیروی ماورایی او را همراهی گذاشته بود شاید 

کرد چنین جرأتی را در کرده بود وگرنه حاال که فکر می

برای شستن عزیزترین کس  دید، آن همخود نمی

 اش.زندگی

تصورش سخت بود چه رسد به انجام دادنش. مغزش 

پخت و سولماز از گرد کرد به روزهایی که رب میعقب

 او این روز را طلب کرده بود.

 

 پانزده_و_دویست_پارت#
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ولی کاش شانس منم مث همینا بود که _»

شورمشون. یه خانم خوشگل و چشم قشنگ منو می

 .شستمی

گی. جوری میسوزه که اینخدا نکنه. دلت برام نمی_

قدر سیاه بختم، این حرفایی که دونی من چهتو که می

سوزونن. نگو جان ریحان. زنی، استخون رو هم میمی

 «این حرفا نزن.دیگه از 

شان نشسته بود که حرف سولماز کدام فرشته در کمین

 را آمین گفته بود.

اش تا صدای جیغ و ناله لباسش را به دندان گرفت

خاطر الشن را مکدر نکند. سرش را به دیوار چسباند و 

های کوچک اجازه داد باز حریم چشمانش را آن قطره

 پر آب بدرند.
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گونه به درد مبتالیش دلش برایش نسوخت که این

 کرد. 

تا گرگ و میش هوا بین شستن و نشستن مردد بود. 

 سوخت. یکرد و چشمانش مشدت درد میسرش به

 ای؟ باید زودتر راه بیفتیم برسیم به... درنا جان آماده_

دانستند که کردند و میمراسم را باید در جایی ثبت می

اسم؟ آید. کدام مرجزء ابزار شکنجه به حساب می

اش؟ یا مراسم دفن بهترین و عزیزترین آدم زندگی

 مراسم غسل و کفن بهترین دوستش. 

لشن پوشید. هر تکه را که به هایش را با کمک الباس

بارید. تمام طول مسیر غرق کرد در سکوت میتن می

 بود در تمام خاطرات مشترکشان. 

به ورودی روستا که رسید سیخ نشست و باورش 

ا سولماز را دیروز و امروز  از روی زمین شد روستنمی
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خط زده است و قرار به نهان کردنش در زیر زمین 

 دارد.

شدند نوای قرآن تر میی ایوب نزدیکهر چه به خانه

رسید. از زخمی اش بیشتر و بیشتر به گوش میطنین

که روزگار بر دلشان گذاشته بود و سوز خوانش 

د. با دیدن بنرهای قراریش عود کرعبدالباسط، باز بی

 رنگ با دو دست به صورت خود کوبید. سیاه

 سولماز جانم... عزیزدلم... بمیرم برای اون همه_

 زجری که کشیدی. بمیرم برای تن مریضت. 

از ماشین پیاده شد. چشمش که به ایوب تکیده افتاد 

قدر جسور نبود که کنارش گویی جان از تنش رفت. آن

نیز شریک غمشان است. از میان برود و به او بگوید او 

ای گذاشت که به مردان ایستاده در کوچه پا در خانه

کده بود و جیغ و ناله از جای صدای خنده و سرور، ماتم
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ای از حیاط سمن با ساکی گوشهکرد. ماهآن درز می

اش کرده بودند، نشسته بود. میان چندین زن که دوره

 کرد.عجله می هایش جان نداشتند. برای چه بایدقدم

مرگ شد. درنا اون که اومدی؟! دیدی دخترم جوون_

 جون بی جون ما نداشت چطور رفت. 

 هوا گهواره وار چرخاند. دستانش را در

کنم اما چرا من بمونم و سولمازم، ته ناشکری نمی_

 م پر بکشه.خونه تغاری

 ساک را باال گرفت و پرسوزتر ادامه داد. 

من موندم تا براش ساک ببندم؟ موندم تا کفنی که از _

کربال برا خودم خریده بودم تن دخترم کنم؟ خدایا 

 شکرت... 

هوا در آغوش گرفت و د او را بیسمن که رسیکنار ماه

 با صدای بلند گریه کرد.
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د شده میان غسالخانه ایستاده بود و دست و پایش سر

جان سولماز را که دید پاهایش به همان بود. تن بی

کرد در سرمای چندین درجه سمت رفت. حس می

شد ی چشمانش تر میمنفی صفر ایستاده است. گوشه

کردند. کنار سنگ که میهایش خلق و راهی روی گونه

ایستاد با دیدن تن الغر و نحیف او با صورتی که از درد 

 فت: مچاله شده بود آرام گ

 سولماز؟! _

 دهانش را بست و چانه باال داد و نگاه چرخاند. 

جا از هم خداحافظی کنیم؟ سولماز من و تو قراره این_

جا سراغ نداشتی؟ من خیلی جایی بهتر از این

 شدم؟زده میم که باید مصیبتخوشبخت بود

دستی به سر بی موی او کشید. خم شد و پیشانی او را 

 بوسید. 
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 راه من و دومان شدی. رفیق نیمه_

دستانش را که دید اشک بیشتر به چشمانش شبیخون 

 زد. 

جوری کبود کرده؟ بشکنه کدوم نامردی دستات رو این_

 دستش که به این روز انداخته تو رو. 

آرام بوسید و روی سنگ گذاشت و از تن دستش را 

 سرد او بیشتر لرزید.

 شد؟ تو که خوب شده بودی چرا باید باز حالت بد می_

نوای ناله و اش را دست کشید و باز همزدهسر بخیه

 فغان شد.

 داد. کشید و غسلش میبه آرامی دست به تن او می

شورمت درد نکشی. بشکنه دستم اگه بخوام آروم می_

 تت کنم. اذی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

قدر با تن سولماز حرف زد و زار زد که دو زن آن

پایش گریه کردند. آخرین پارچه را مراهش نیز پابهه

که به جسمش نشاندند طاقت نیاورد و کنار سنگ 

خواست و سقوط کرد. دنیای بدون سولماز را را نمی

 توانست متصور شود.نمی

 

 رحمانه تصاویر را به رخچقدر امروز چشمانش بی

های مردان جان عزیزش روی دستکشیدند. تن بیمی

آمد. هایش از او برنمیی جز تر کردن چشمبود و کار

گویان مردان تیری بود که به  "ال اِلهَ اال اللّه"صدای 

هایش کرد گوشکرد. اشتباه میمغزش اصابت می

فرستادند وگرنه او نمرده بود. چه فرکانس غلط می

 ی زشتی بود مردن.واژه
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ها را دو آرنج دستش را دو زن گرفته بودند، آن

ها مهم نبود. رهایش . شناختن آنشناختنمی

 کردند تا مانع شود از خاکسپاری آن عزیز!نمی

روی زمین آوار شد و به تماشا ایستاد. تسلیت 

 شنید.شنید و نمیهای دیگران را میگفتن

پچ هایش تیزتر از هر زمانی شده بودند که پچگوش

هایش رد ترین تلفظ از حلزونی گوشچند زن با درست

 شدند. 

کنه کنه و غش و ضعف میخودش رو چنان مظلوم می_

 گه خواهرشه.کسی نشناستش می

 

 شانزده_و_دویست_پارت#
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دونه چه بالیی سر این خونواده خودش االن نمی_

آورده. اصال نحسه از روزی که اومد براشون فقط 

 بدبختی آورد.

گه این زنیکه نبود، دخترش نبود، مزرعه آتیش آره ا_

 از االن زنده بود.گرفت سولمنمی

خبر از همه جا آره منم شنیدم که طوبی زنگ زده بی_

فکر کرده سمن گوشی رو برداشته و همه چیز رو گفته 

 شه.نوا بهش شوک وارد میی بیکه دختره

ها وجود دارد. دانست چه ربطی بین این حرفهنوز نمی

ها پرسید معنای این حرف و حدیثاید از کسی میب

 چیست؟

ها عزاداریش که مزار خلوت شد و عاری از آدمهمین 

شروع شد. دومان تکیه به درختی داده بود و در سکوت 
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کرد او را از قبر کرد. هرچه الشن تالش میعزاداری می

 ای نداشت.جدا کند فایده

صدای  بازویش را نرم در میان دست گرفت. هنوز

زد. خم شد کنار هایش نبض میهای زن در گوشضجه

 آرام با همان غم لب زد. گوشش

 پاشو درد چشمات به جونم. پاشو! _

 

چنگ زد میان خاکی که روی تن عزیزش، لباس شده 

کرد و ریخت و فغان میبود. خاک را روی سرش می

 داد. ناله سر می

 . جاستکجا بیام؟ کجا بیام وقتی که اون این_
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کرد. ردی از اشک و خاک روی صورتش خودنمایی می 

روی تلی از خاک زد و نالید. با صدایی بلند  با دست

 دردهایش را فریاد کشید.

تونم ببینمش. وقتی که دیگه کجا بیام وقتی دیگه نمی_

تونم صداشو بشنوم. وقتی حسرت بغل کردنش رو نمی

 برم.به گور می

 

ر آورد و اندکی او را از بار کمی به بازویش فشااین

نیز از رنگ خاک زمین فاصله داد. لباس سیاهش 

نصیب نمانده بود. نیمی از تنش را به باال کشیده بود بی

بار اما نیم دیگرش با دست زمین را چنگ زده بود. این

های جانسوز زن را دوست نداشت، مرد، بغض کرد. ناله

 کرد.شرحه میجگرش را شرحه

 نموند، پاشو قربونت برم. جون، تو تنت _
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یزش فاصله داد و به چشمان گریانش را از قبر عز

 صورت مردِ نگرانی که صورتش غمناک بود، دوخت. 

 گی جون؟ همه کسم بود، تو می_

 

 تر تکرارش کرد.کمی آرام

 دار و ندارم بود. _

 

شکست. مرد هایش سکوت قبرستان را میصدای مویه

کسی نبود کمک کند تا او را نگاهی به اطراف کرد، چرا 

ی خود داشت. او کسی را به خانه ببرد. دومان که جا

سرایی چنان نوحهخواست. همبرای همدردی می

 بار خدا را نیز بازخواست کرد. کرد. اینمی
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 سر به سوی آسمان بلند کرد و ضجه زد. 

خوای ازم بگیری؟ لج کردی باهام؟ دیگه کی رو می_

 چرا خدا؟ چرا؟ 

 

ستش را کشید و با دستانش روی خاک افتاد و د 

 آغوش گرفت.  عزیزش را در

جا که جای تو نیست. سرده، دورت بگردم پاشو. این_

 شی. پاشو قربونت برم، منو تنها نذار. مریض می

 

کرد. تکه میی بلند دومان قلبش را تکهصدای گریه

خورش خاک تازه بود را عمیق بوسید و با قبری که تن

آن را نوازش کرد. به جای عطر عزیزش، بوی دست 

داد، باور پیچید. همین حرصش می خاک در مشامش

 کرد نبودنش را!نمی
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دلت براش نسوخت تنها و ویلونش کردی؟ چجوری _

دلت اومد این همه آدم که دوست داشتن رو به عزات 

 بنشونی. خدا تو چجوری دلت اومد؟خدا...

اش در زکردهآن تکه آهن کوچکی که مشخصات عزی

 رفت.میآن ثبت شده بود در چشمانش فرو 

قرار به رفتنت به این زودی نبود. قرار به خاک کردنت _

 نبود.

 

 بار با مشت روی خاک کوبید. این

جا شنوی پاشو چرا اینکر شدی؟ صدامو نمی_

خوابیدی؟ چرا به هر چیزی که دلخوش کردم خدا ازم 

اشو! تو رو قرآن گرفت؟ پاشو قربون اون صدات برم. پ

 پاشو. خدا....
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د خدا گفتنش پیچید و صدایش رو به زوال فریاد بلن

رفت و آرام شد. مرد دستپاچه روی تنش خیمه زد. باید 

شد اما خوشحال بود هوشی او ناراحت میاز جانب بی

 تواند او را از قبرستان سرد و خالی دور کند.که می

 

 هفده_و_دویست_پارت#

 

بست و تمام خریدها را به آشپزخانه منتقل با پا در را 

کرد. خبری از کدبانوی خانه نبود. بدترین روزهای 

کرد. روزهایی وحشتناک و پر از اش را تجربه میزندگی

 غم و اندوه. 

صدای پا را که شنید کمی گردن چرخاند و در همان 

 حال مشغول چیدن وسایل بود. 
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 سالم! نترسوندمت؟! _

 ایش کشید و کنار الشن ایستاد.دستی به موه فروغ

الهی داغت رو نبینم پسرم. خدا حفظت کنه کارم رو _

 سبک کردی. 

سبزی خوردن را روی سینی گذاشت و آن را به روی 

 میز منتقل کرد. 

 سبزی رو یادم رفته بود بگم خوب شد گرفتی._

 دستش را در سینک شست و باز سمت پسرش رفت. 

یه چای بریزم گلوت تر  بیا برو بشینول کن اینا رو _

شه. بعد خودم سر فرصت همه چیز رو سر جاشون 

 ذارم. می
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ها بود که به تعارف تر از این حرفحوصلهالشن بی

زبانش بچرخاند. دست کشید و بعد از شستن 

 هایش منتظر یک چایاز دست مادرش ماند.دست

 درنا چطوره؟ بهتره؟_

دانست نمیکرد و دقیقا ای به مادرش نگاه چند لحظه

ای که گوشهحالت او را چگونه توصیف کند. این

زد از عالئم بهتر شدنش بود؟ نشست و حرف نمیمی

خواند، رخت پهن کرد، مجله میکه غذا درست میاین

نشست و چشمان نمدارش را شست، میکرد، میمی

 دید بهتر شده بود؟می

ه بینی؟  از یبهتر؟! با این اوضاع شما بهتر شدن می_

طرف نبودن ریحان و طرف دیگه غم سولماز و از همه 

بدتر از وقتی شنیده که سولماز به خاطر اون به این روز 
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خوره.شده افتاده دیگه همون دو قاشق غذا رو هم نمی

 یه جسم متحرک فاقد روح.

 چای ریخته شده را روی میز گذاشت.

رقم زد.  جوراینم از تقدیر و سرنوشت که براتون این_

روزی که عقد کردین یه روز خوش ندیدین. درست از 

شه کنارش بمون نذار زیاد تنها باشه. بیشتر از هر می

 زمانی به تو احتیاج داره.

آرنج دستانش را روی میز گذاشت و با انگشت به جان 

 موهای خود افتاد.

شم وقتی دونم. دارم داغون میدونم مامان میمی_

شه و من هیچ غلطی چشمام آب می بینم داره جلویمی

تونم کنم. باید اون نامرد رو بنشونم سرجاش. درنا نمی

از روز اول نباید دلش به حال زندگی این مرتیکه 

 سوخت.می
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تو مطمئنی آتیش سوزی کار اون بوده؟ آخه دیگه _

دلیلی نداره بخواد به درنا ضربه بزنه. بچه بود که با 

 نامردی بردش.

 و پوزخندی زد.یش دست کشید از کشیدن موها

ای مادر من! دلیل داشت دیگه وقتی درنا قدر سادهچه_

ی پدر کامران و تموم اتفاقات رو گذاشته رفته دم خونه

کف دست اونا، وقتی از یه نوه باخبرشون کرده توقع 

داری اون شارالتان آروم بگیره؟! اما حقیقتا الشن 

ا ری که به درنخاطر این همه زجنیستم، مرد نیستم به

 داده ادبش نکنم.

دو جرعه از چای را نوشید و به لباس تن مادرش 

 نگاهش جلب شد. 
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شما مگه امشب مهمون ویژه نداری فروغ خانم؟! چرا _

زنی. لباس سیاه رو هم راحت نشستی با من حرف می

 دربیار. 

 شباهت به آه نبود. فروغ نفسی کشید که بی

ود. سوای وست داشتنی باون دختر برای منم عزیز و د_

آد از اون رخت عزا تن تو و عروسته من چطور دلم می

 گلی تن بزنم. بیام لباس گل

 از روی صندلی برخاست و اندکی چشم بست. 

خاطر قریونت برم مامان درنا اصال راضی نیست به_

کار رو انجام بدی. از اون گذشته احترام به اون این

آد با این یها داره مخوبیت نداره همایون بعد از مدت

کنی شکل و شمایل زنش رو ببینه. ببینم کاری می

نیومده باز بار و بندیل ببنده و بره فرنگستون دختر 

 الدوله بشه. خیال فروغنه و بیچشم آبی و سبز ببی
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زمان فروغ کالم نگاهی به ساعت روی دستش کرد هم

 گشود به همدردی! 

یم شاید آوردی با خودت. دور هم بودکاش درنا رو می_

شد. بمیرم برا یه کم دلش بعد از دو هفته وا می

 سمن و ایوب. این حال درناست اونا دیگه چطورن. ماه

اختی مادر من! به اندازه پنج سال دومان رو از قلم اند_

تر شده. آروم و قرار نداره. کل در و این مرد شکسته

گفت دیوار خونه رو عکس سولماز زده. مهرانه خانم می

بینم رم میشنوم و وقتی میپچ میصدای پچشبا 

زنه، با سولماز دومان یه قاب عکس بغل زده و زار می

 زنه.خیالی حرف می

 شد به خیسی!  چشمان فروغ مزین

بمیرم برا دالشون. کم غمی نیست. خدا برای گرگم _

 اش. صبر... صبر... صبر بده. نخواد چه برسه به بنده
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ه سفارش نکنم یه لباس من برم درنا تنهاست. دیگ_

آم به بهتر بپوش مامان. منم یکی دو روز دیگه می

 دیدنش و حتما از شرایط، زندگیمون باخبرش کن.

 که بیرون زد فروغ نیز او را همراهی کرد. از آشپزخانه 

منم سفارش نکنم پسرم اون زن به جز تو دیگه _

کسی رو نداره، هواش رو داشته باش. صبور باش این 

ترسم کارد به ، کم دردی براش نیست. میهمه بال

 محل... استخونت برسه و زخمش بزنی با حرف با بی

ه زدنم؟ منو چطور شناختی فروغ جونم. من آدم طعن_

ی این آدم شکنجه دادنم؟ این دردها رو به نشونه

گیرم که خدا هنوز حواسش بهمون هست که می

دم یه روز کنه. دنیا هنوز ادامه داره شایآزمایشمون می

 های درنا غم من رو به دوش بکشه.شونه
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 هجده_و_دویست_پارت#

 

از فروغ که خداحافظی کرد سر راه باید حال دومان را 

دانست درنا حاال حاالها با آن پرسید. مینیز می

شود. های آرامبخش که خورده است بیدار نمیقرص

هایی که در این ها و اتفاقذهنش آغشته بود به صحنه

شان دت رخ داده بود. به پریشانی که اول زندگیم

تابی همسری که اگر این سایه افکنده بود. به بی

خرید. هایش را مییافتاد باید دلبررویدادهای تلخ نمی

قدر بین روزهای رفته و نیامده مغزش استپ زد و آن

ی دومان رسید. پاهایش قفل گاز داد که به در خانه

کده نبود. کاش پدر ه این ماتمشده بود یارای رفتنش ب

ی پدری کردند به خانهو مادرش او را مجاب می

بازگردد. زنگ را فشار داد و بعد از لحظاتی معطلی 
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آنکه صدایی دریافت کند در خانه به رویش گشوده بی

ای شد که ده روزی بود بی سر و شد. وارد خانه

کرد. دومان با تیشرت و شلواری همسری را تجربه می

سیاه روی صندلی کنار کانتر نشسته بود و سرش را 

 فشرد. میان دستانش می

 کنه؟ پاشو ببرمت درمونگاه. سرت درد می_

 رت کرد. دستش را در هوا پ

 چیزی نیست. قرص خوردم. _

های نگاهش به جای جای خانه رسید، با وجود رنگ

شاد دیوار و وسایل خانه اما مبرا از هرگونه سرزندگی و 

شد از صد فرسخی آن بود. بوی غم را مینشاط 

روی دومان خواست روبهاستشمام کرد. همین که می

م و های در هبنشیند توجهش به سینک پر و کابینت

شلوغ رسید. کتش را به صندلی آویزان کرد و 
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دانست حتی مهرانه را به هایش را جمع کرد. میآستین

ه و دهد جز خرید مختصری برای خانحریمش راه نمی

 غذایی گرم!

بیا برو رد کارت ولشون کن خودم بعدا یه بالیی _

 آرم. سرشون می

ها را به سینک منتقل کرد و تمام بشقاب و لیوان

ها را پالستیکی را از زیر سینک برداشت و تمام آشغال

 میان آن ریخت. 

نشینی خسته نشدی؟ این چه وضعیه برای از خونه_

 خودت ردیف کردی؟ 

درآمده و بلند و نامرتبش نگاه کرد و غصه  هایبه ریش

 بود؟  خورد. این دومان کجا و دومان قبل کجا

جوری نشستی و زانوی غم بغل کنی اینفکر می_

 کردی سولماز روحش آرامش دا... 
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 خوابش رو دیدم. _

 بغض کرد و لب گزید. 

دیشب خوابش رو دیدم. تا خود صبح تو بغلم بود و _

داشت. مریض نبود، درد تو  برام حرف زد. سرش مو

 بدنش نبود... 

د و نگرید. جا که رسید نتوانست خودداری کنبه این

ها و اخم و دلش برایش تنگ شده بود. برای نازکردن

های بلندی که تنها اش، برای خندههای ساختگیتخم

پیچید. با نوک انگشت نم شان میدر حصار خانه

 چشمانش را گرفت.

کنه اما شماها هیچ جام درد نمیگفت خوبم دومان، _

ل راحت جا با خیاذارین اینذارین آروم بگیرم. نمینمی

 بگردم.

 نگاهش با نگاه الشن در هم گره خورد. 
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قدر خودسر و گه. اونانصافه، بازم زور میبازم بی_

خودخواه نبود روزی که من عاشقش شدم. گریه کردنم 

 روا...

تعارف، بی خجالت  دو دستش را بند صورتش کرد و بی

 گریست. 

ترکه الشن. دلم برای دیدنش داره پر دلم داره می_

 کشه. این خونه بدون سولماز جهنمه. می

شست و در سکوت های کف زده را میلیوان و بشقاب

 های رفیقش. داد به درددلگوش می

ره عذاب قراریاتون داگی با بیخوبه خودتم داری می_

شحالی اون مرحومم شده خاطر خوکشه. خب بهمی

 پاشو خودت رو جمع و جور کن. 

اش را کامل کرد. علیرغم نگاه تند و تیز دومان، جمله

 ی مرحوم واکنش نشان داده است.دانست به کلمهمی
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 دومان امروز رفتم دادگاه. باالخره شکایت کردم. _

چکان روی آخرین بشقاب را که آبکشی کرد روی آب

 دومان رفت. سینک قرار داد و سمت 

 کنی.یه چای دم می_

 لبخند زد به روی این مرد وامانده و درمانده از روزگار. 

 به چشم. _

 کتری برقی را روشن کرد و کنار دومان نشست. 

دونم خوام باهات درمیون بذارم. نمییه چیزی رو می_

 نه. با این حال و اوضاعت بتونم روت حساب کنم یا

توانست برایش کاری مینگاهش پر از سوال شد. چه 

انجام دهد. اما قبل از پرسیدن نام ریحان دز مغزش 

 زنگ زد. 

 راستی از ریحان چه خبر؟! _
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 به صندلی تکیه داد. 

با این شکایتی که برای آتیش زدن مزرعه کردم خواه _

رسه. البته ناخواه پای کامرانم به دزدی ریحانم می

ید درنا گفت برای دزدی ریحان بایلم میامروز وک

 شکایت کنه. 

کنه؟! باید نذاره یه آب خوش از خب چرا شکایت نمی_

 گلوش پایین بره مردک عوضی. 

 باز بغض تازه جوانه زده را فرو داد. 

 اون کثافت باعث شد سولمازم پرپر بشه. _

های درنا رسید قراریالشن پوفی کشید و فکرش به بی

 داند. مقصر مرگ سولماز می که خودش را

تونم کنم؟! هر کاری ب نگفتی من چه کمکی میخ_

 دم.الزم باشه انجام می
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دانست چرا چنین درخواستی از این تلخندی زد و نمی

 مرد فروافتاده کرده است. 

 دم. شرایط مساعدی ندا... خودم انجامش می_

دم و حداقل بگو چی تو سرته تا بدونم. شد، کمک می_

 دم که هیچی.نش

کشید و دو دستش را روی کانتر  دستی به دور دهانش

 گذاشت. 

 کسی حتی درنا نباید بو ببره. گم اما هیچمی_

سرش را به تأیید حرف الشن تکان داد و تماما گوش 

 های او.شد برای شنیدن حرف

خاطر سولمازش شنید و با خود عهد بست این کار را به

 داد.حتما انجام می
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 نوزده_و_دویست_پارت#

 

ن افتاد که خسته و نزار کنار تخت نگاهش به ترکا

ریحان افتاده بود و از فرط خستگی خوابیده بود. 

دستش را به پیشانی ریحان زد که هنوز اندکی در تب 

سوخت. پیچ و تاب موهایش او را به یاد درنا می

انداخت به انداخت. نام درنا چین و شکن میمی

پروا یقدر گستاخ و بکرد روزی آنباور نمیاش. پیشانی

اش جار بزند. ی پدریاش را در خانهآبروییشود که بی

قدر از چشم پدر و مادرش افتاده بود که دیدنش خار آن

چشمانشان بود. هر چند که زمان  آتش زدن مزرعه 

حالت طبیعی نداشت اما حق آن زن پتیاره بود خاکستر 

 بیند. شدن زحماتش را به چشم ب
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ی دیگر با . یک هفتهها را روی میز گذاشتپاسپورت

شدند و داغ دیدن خیال راحت از ایران خارج می

 گذاشت.ریحان را تا ابد بر دل او می

ترکان تکانی خورد و با همان حرکت با وحشت چشم 

گشود و غیرارادی دستش را به پیشانی دخترک زد. با 

 اند.ای به لب ردیدن کامران لبخند خسته

تبش پایین بیا کی اومدی؟ باید ببریمش دکتر. _

 نیست. 

 اش را بوسید. کامران کنارش نشست و پیشانی

رفتم پیش آشنای مروتی که پاسپورت ریحان رو _

 ردیف کنه. دیگه مثل چند ساعت پیش تب نداره.

 ترکان دستمال را در آب فرو کرد و چالند. 

ذار قانونی فهمم. بمن معنی این همه عجله رو نمی_

رسیم. بعد به پاسپورتم میبراش شناسنامه بگیریم و 
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مون اینجان بریم از اون گذشته من و تو تموم خانواده

 کشور غریب بگیم چی؟! 

دستمال را از دست ترکان گرفت و روی پیشانی 

 ریحان گذاشت.

آدم طماع تو زندگیت ندیدی عزیزدلم؟ احتیاط کنیم _

که بد نیست. یه مدت تا این دختر بزرگ بشه از کشور 

ای پرستش نقشهکه اون مادر پول شیمخارج می

 گردیم. برامون نکشه و باز برمی

 لبخندی به روی زنش زد. 

آد کی ببین بچه هم چه دردسری داره اصال یادت می_

 اغ سبز نشون دادی؟نوا یه چربه من بی

 چشم درشت کردن ترکان به لبخندش جان داد. 
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و وقت تو، تسوزه اونحالت خوبه؟ بچه داره تو تب می_

کنی؟ از اون گذشته برسری سیر میفکرهای خاک

 آرومتر چه خبرته؟

 بار کمی پایین آمده بود.باز درجه تبش را چک کرد. این

 !کامران این بچه رو تو از مادرش گرفتی؟_

نگاه تیز کرد و ابرو در هم گره داد. این حرف ترکان چه 

 معنایی داشت؟

 شک داری؟! _

چشمانش و نگاه داد به دید که پلکش سایه انداخت به 

 قرار! کودک در تب سوخته و بی

قراره. بعید آخه این بچه خیلی برای دیدن مادرش بی_

دونم مادری که تو برای من توصیف کردی می

دل یه بچه جا باز کنه. االن ما هر جوری تو این

امکاناتی که بشه در اختیار یک بچه گذاشت رو براش 
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اش تازگی نداره بلکه بیشتر فراهم کردیم اما نه تنها بر

 فهمی؟ زنه. این بچه چشم انتظاره میاز مادرش دم می

های ترکان چماقی بود که بر فرق سرش کوبیده حرف

بوی دروغش را او حس شد. ایستاد و فاصله داد تا می

 نکند. 

من دروغی ندارم که به تو بگم. اگه مادرش، مادر بود _

گردونه اما ببینم تو  اش اومده بود که برشتا حاال پی

کدوم پارتی و عشرتکده باید اون رو کشید بیرون. 

 گم یا نه؟درست می

 

ای باال انداخت. درجه بدن بچه که هر لحظه کمی شانه

شد و آرام تر میشد خیالش نیز سبکتر میخنک

لغزاند و گرفت. انگشتانش را نرم روی صورتش میمی
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شت تجربه برد از این حس مادری که دالذت می

 کرد. می

چی بگم؟! امیدوارم این بچه هم دل به دلمون بده. _

 وردنیه. خیلی دوست داشتنی و خ

ی خودمان به زبان نیاورد که ای کاش از رگ و ریشه

کند کودکی داشتیم. باز با خود فکر کرد چه فرقی می

دار توانند با هم بچهها نمینعمت خداست حاال که آن

 شوند. 

 ازوی ترکان زد و او را به آهستگی بلند کرد. دستی زیر ب

گی از کم خستبریم یه چای دم کنم با هم بخوریم یه_

 تنت بیرون بیاد. 

 ری... _
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نگران چی هستی عزیزم. قاره آفریقا که نیست همین _

آیم چکش بار میاتاقه بغل گوشمون چند لحظه یه

 کنیم.می

را بست و که در با دو دلی از اتاق بیرون رفت. همین

اندکی فاصله گرفت نتوانست دهانش را به مهر و موم 

 شدن دعوت کند. 

ترسی و کنم تو از چیزی میمیکامران من حس _

دونم چرا اما رفتارت کنی. نمیاحساس خطر می

 فهمم.یجوریه و من اینو می

خواست به خشم و عصبانیتش به هول و وال افتاد و نمی

تر کند، نچه که هست حساسپر و بال بدهد و او را از آ

 هوشش قابل ستایش بود این زن زیرک. 

شاید نگران این باشم  از چی... از چی باید بترسم؟_

این زن شیاد از آب دربیاد و پرسون پرسون بیاد دنبال 
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دونه دستمون زیر ساطورشه که میبچه یا باز برای این

ه؟ نظرت این نگرانی و ترس نداربخواد تَلَکَمون کنه. به

دونی من تا حاملگیت اینم فاکتور بگیرم خودت می

 خوشم از بچه نمیومد. 

 میان موهایش برد. سکوت کرد و دستی 

ای از وجود تو داشته باشم شد برام این که بچه_

انگیزه، هیجان، شوق اما حاال برام بود و نبود بچه 

کنه تنها دلیل آوردنش تویی که تو برام فرقی نمی

ی این خوام حاال که دلبستهاشی. نمیبمونی. که تو ب

 بچه شدی اون زن بیاد آرامشمون رو بهم بزنه.

 

ای او یک ترکان رفت و دستش را دور شانهباز نزد

 انداخت. 
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خاطر زندگیمونه. از ایران بریم کنم بهمن هر کاری می_

 دیگه استرس بالی جونمون نیست عزیزم.

 

 بیست_و_دویست_پارت#

 

شد حالش از خودش بهم ن باعث مینگاه قدردان ترکا

 بخورد. 

 من برم یه سر به ریحان بزنم و برگردم. _

 ه رفت برگشت و به کامران نگاه کرد. دو قدم ک

راستی خواستم بگم اسمشم عوض کنیم. ریحان _

قشنگه اما اون چیزی که همیشه دوست داشتم اسم 

 دخترم باشه نیست. 
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اه دزدید و لرزید از ترس و شرم نگبا قلبی که می

 سمت آشپزخانه رفت. جواب همسرش را داد. 

و تو هرچی که دوست داری بگو تا بسپرم همون_

اش بنویسن. برو چک کن تا پاسپورت و شناسنامه

 خیالت راحت بشه و بیا تا یه چای برات بریزم.

بافت چشمانش را بست از این همه دروغی که بهم می

تواند کجا می دانست تاشد. نمیدچار حالت تهوع می

اش را با دروغ پیش ببرد اما از چیزی که مطمئن زندگی

 کردند.نشده بود از ایران مهاجرت میبود باید تا دیر 

غذاهایی که از رستوران آورده بود را روی کابینت 

گذاشت و پاورچین پاورچین سمت اتاق خواب رفت. 

صدای سایش شلوارش تنها صدای ایجاد شده در 

تگیره در را آرام پایین کشید و جا خورد. خانه بود. دس

ش را در درنا را در حال بیدار روی تخت دید. زانوهای
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هایش را گرد آن انداخته شکم جمع کرده بود و دست

 بود. 

 سالم قربونت برم کی بیدار شدی؟ _

دید. موها و سری که سمت پنجره صورتش را نمی

 ی او!شد از دیدن چهرهچرخیده بود مانع می

جوابی که دریافت نکرد تخت را دور زد و حاال مقابل  

بارید از ینمک مصورتی قرار گرفته بود که نم

ای از خیسی روی صورتش ایجاد چشمانش و باریکه

هایش دیگر برای دلداری دادن تکراری کرده بود. حرف

شده بود تا وقتی درنا خودش دست از خودخوری 

 داشت.کردن برمی

من اونو کشتم. من با حماقتام مردم. کاش من می_

 کشتمش. منِ احمق با ندونم کاریام... 
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تش کشید و جانش در تنش زیادی دستی آرام به صور

 کرد. سنگینی می

داد. همیشه شر های منو میچرا اون باید تاوان خریت_

 و بدبختیم بهش رسید تا خوشیم و شادیم. 

چشم چرخاند و نقطه اتصالی با چشمان رفیق این 

 وزهایش ایجاد کرد. ر

کردم. مثل یه دختر سربه راه اگه من مثل آدم رفتار می_

گرفت کردم این آتیش دامن هممون رو نمیزندگی می

 و سولمازم... 

 لبش لرزید. 

 اونم سینه قبرستون نخوابیده بود. _

 ی خودش ضربه زد. با دست به سینه
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من باعث حال خراب دومان و مرگ سولماز و داغدار _

 سمن شدم. من...من الشن!دن دل ایوب و ماهش

 اش! به شانه الشن کنارش روی تخت نشست. شانه

شه؟ تو ببینم با سرزنش کردن خودت سولماز زنده می_

نشینی و زار زدن چیزی عوض شد؟ این ده روز عزلت

ی تو عزادارم اما منم ناراحتم. درکت گم اندازهنمی

ر از اون اینه که تو تکنم داغ رفیق سخته اما سختمی

درنا رو پا شو. زندگی خیلی خودت رو فراموش کنی. 

باال و پایین داره. حتی اگه من االن مردم تو باید 

 آمادگی داشته باشی.

توانست هنوز فین فین درنا به راه بود. چیزی نمی

توانست اش شود. حرفی نمیمرهمی برای دل شکسته

 غم دلش را سبک کند. 
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زندگی به زیرت بکشه. دیگه بعد از کلی  بلند شو نذار_

 و پایین کردن دوربینا احتمال به یقین رسید که باال

فطرت بوده. من امروز آتیش زدن مزرعه کار اون پست

رفتم شکایت کردم یعنی حقیقتا منتظر موندم تا 

مطمئن بشم و نخواستمم تو این مدت تو رو تنها بذارم 

 کنش نیستم. تا ادبش نکنم ول

که تش را چرخاند و به نیم رخ خیس درنا زل زد صور

 چنان در سکوت چشمانش حامل اشک بودند. هم

گم، پرسشیم تو باید بری شکایت! درنا خبری نمی_

گم دل از این اتاق و گم دارم کامال امری بهت مینمی

زاری بکن. پاشو برو تو هم از این مردک قرصا و گریه

ی مدرک ازش داریم ی کافشکایت کن االن به اندازه

. مگه اون مسبب مرگ که به خاک سیاه بنشونیمش

 خوای کار کنی؟سولماز نیست پس چرا نمی
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رفت تا شد و در جلدش فرو میباید مانند شیطان می

 کرد. هایش او را از این غم کمی دور میوسوسه

گم تو خودت و کامران رو ببین درنا درسته االن می_

تونه از نی اما کسی نمیدومسبب مرگ سولماز می

ی زندگی هر آدمی که پر بشه به ونهمرگ فرار کنه. پیم

هر طریقی باید جل و پالسش رو جمع کنه و از این دنیا 

وجود، تو مرگ سولماز بره. نه تو، نه اون کامران بی

نقشی نداشتین. سولماز مریض بود و یه شوک، یه 

هیجان باعث مرگش شد. چون عمرش به سر اومده 

درز کنه.  امتونست از هزار جای دیگهبود این شوک می

خاطر زندگی که ازت به تاراج برد تو باید کامران رو به

ادب کنی. در این صورت سولمازم آرامش داره. بکن 

این دندون لق گذشته رو از زندگیت. بذار تو دادگاه 

همه چیز رو اثبات کنیم و صالحیت نگهداری رو ازش 

انگشت نمای خلق بشه که بدونه دنیا سلب کنیم. بذار 
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فاته نه هر غلطی دلت خواست بکنی و کسی هم دار مکا

 جیکش درنیاد.

 ی او زد. ای آرام و کوچک روی گونهبوسه

بینم دست از دنیا که میغم تو غم منم هست. این_

شستی و هیچ چیزی جز یه توالت رفتن تو رو از این 

ده. تو یه دختر کشونه بیرون منو عذاب میاتاق نمی

ه جون خریدی اونو که داری که براش همه عذابی ب

خاطر ریحان به خودت بیا. خاطر یادت نرفته، حداقل به

خاطر دختری که االن برای دیدنت مطمئنم من نه، به

 قراره!زنه و بیله میله

 

 یک_و_بیست_و_دویست_پارت#
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از روی تخت بلند شد و ایستاد. دروغ چرا دلش برای 

حظات نابی که با او تجربه کرده بود تنگ شده بود. ل

ی او با همان شبی که برای اولین تضاد داشت گذشته

بار لمسش کرده بود. خجالت و شرم او را از یاد 

برد. بغض چشمان او را دوست نداشت. آن نمی

دوست داشت و چشمان خجول و خندان را به غایت 

 شان بود. عجب دلتنگ

 آد. اونم برای همیشه. ره میراستی همایون دا_

 در میان غم و بغض لب ترکاند به حرفی! 

 خوبه دیگه مامان هم تنها نیست. _

های الشن یکی پس از دیگری ذهنش را به حرف

چالش کشیده بودند. دلش برای دیدن ریحان به قد 

به همان اندازه نیز سر سوزنی شده بود. البته که 

هایش د و گوشی دیدار سولماز بوچشمانش تشنه
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تر از چشمانش! کسی را دیگر نداشت متلک و تشنه

کنایه برایش ردیف کند آن هم به شوخی! حتی جدی 

نشست. کسی را های سولماز به جانش میگفتن

نداشت که برایش اخم و تخم کند اما باز دل بسوزاند. 

در این ده روز خودش را ثابت الشن بود به حق هم 

هایش توانست با تمام خوبیکرده بود ولی کسی نمی

نبودن کسی دیگر را پر کند. این جای خالی با تمام 

های دنیا که با عبارت مناسب، لباس مناسب، جای خالی

 شد فرق داشت.جای مناسب پر می

 من... _

لب به دندان سپرد و چشم در حدقه چرخاند گاهی به 

و گاهی به سقف. هرچند که کنج دیوارها نیز برق  زمین

 چشمانش را شکار کردند.  اشک
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من بلند شم و بگردم، بخندم و زندگی کنم اون وقت _

خاطر من لباس سفر پوشید... من سولماز برای من، به

 وجدان ندارم؟! احساس ندارم؟! 

چینش جمالت و کلمات را گم کرده بود اما استنباط 

وجدان عظیم بود که تا یش یک عذابهاالشن از حرف

های شعاع خود قرار داده بود. قدمخرخره او را تحت 

رفته و خالی را پر کرد و به همسرش نزدیک شد. 

هایش کارساز همسرش نیاز به درمان داشت محبت

نبودند وگرنه درنا از این چهارچوب تنگ به ستوه 

 زد بر زندگی. آمد و باز بوسه میمی

خوای باور کنی تو توی مرگ م چرا نمیدردت به سر_

نداری. چرا ذهنت رو با اراجیف چند تا  سولماز تقصیری

خاله خانباجی پر کردی؟ درنا نگفتم حرف، گفتم اراجیف 

توجه کردی؟! حرف حرمت داره. حرفی که پخته باشه 
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و از تنور مغزت اومده باشه بیرون نه هر حرفی که باقی 

راجیف، چرندیات، لیچار، شه اها میاون حرف و حدیث

 مزخرف، مهمل، یاوه.

نده اینا کرکس بشن، الشخور بشن و مغزت رو اجازه 

فهمی؟! ای باید زندگی کنی میمتالشی کنن. تو تا زنده

ی آدما یه غم تو دلشون دارن اما مقابلشم یه همه

 ی امید دارن برای چشم باز کردن و دویدن. نقطه

ا را گرفت. پوزخند زد با دو دستش بازوهای لخت درن

نش بولد شد. یک تو به عبارت لختی که در میان ذه

دهانی نثار ذهن معیوبش کرد و از او خواست چشم و 

چالش را بیشتر باز کند و تیشرت آستین کوتاه او را 

 ببیند. 
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ی امنی نیستم؟ نذار ناامید بشم که من برات نقطه_

ون باشم قدر برات ستنذار دلم بلرزه که نتونستم اون

 که بهم تکیه کنی و غمت رو به دوش بکشم.

هایش را از بند دستان او رها کرد. دو دستش را تدس

 ی او گذاشت و باز گریست. روی تخت سینه

خوام ی وجود و بود و نبود منی الشن. نمیتو همه_

ناراحتت کنم، عذابت بدم اما وقتی شستنش یادم 

م، وقتی یادم آد من کفنش کردآد، وقتی یادم میمی

نگ سرد ی من روی او سآد اون به خاطر غصهمی

 شم اگه گریه نکنم، اگه زار نزنم. افتاده بود له می

او را به خود فشرد. این غم برای همسرش زیادی 

سنگین بود و دعا کرد که خدا کند حجم این غم او را از 

 پا در نیاورد. 
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درنا  کنم ولیگی، گفتم که درکت میدونم چی میمی_

 هر چیزی سر جای خودش.

ری کنی سولماز خوشحال فکر کردی بشینی عزادا 

شه. عزاداریت رو در کنار زندگیت کن. تو باید بشی می

 سمن و اون رو از این داغ فاصله بدی.قوت قلب ماه

 پیشانی همسر آشفته و پریشانش را بوسید. 

من گوشی برا شنیدن دلتنگیات دارم و دلی برای _

شتنت و دستی برای نوازش کردن سر و دوست دا

کنم خوره، فکر مینخواه بهم برمیتنت؛ تنهایی رو 

شم که ذارم و جز آدمیزاد حساب نمیبرات کم می

شی. دلم پوکید برای باهام دردات رو شریک نمی

که یه بار دیگه پشت اون میز با هم غذا بخوریم. از این

 ؟!رستوران برات فسنجون آوردم بریم بخوریم
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 از اتاق بیرون رفت نخواست او را معذب کند. نمام

هایش را زده بود. میز را با دلی که شک داشت به حرف

گذاشت که صدای آمدن درنا چید. آب را روی میز می

باز شدن در را شنید. دلش منبع نور امیدی شد. دید که 

ی ورودی آشپزخانه ایستاد. انگشتانش را در در آستانه

د و باید برای رفع سوءتفاهم بوجود آمده داهم پیچ می

 .  زدحرفی می

تو برام همه چیزی الشن. مگه دردام تمومی دارن؟ با _

که نگفتنم زندگیت رو ریختم بهم چه برسه به این

 دلتنگیام رو برات بگم. 

ها را از کابینت درآورد و دروغ چرا خوشحال بود از لیوان

ند که محتوای صحبتی بعد از چندین روز هرچاین هم

هم بود؟! مهم داد اما مگر مهایشان بوی غم میصحبت

 اش بیرون آمده بود. حال درنایش بود که از غار تنهایی
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ترین درد و بالی خودت و غمات بجونم. قشنگ_

 تعریف دلتنگی رو شمس لنگرودی گفته.

 

 دو_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

با دست اشاره کرد تا بنشیند. درنا بی چون و چرا 

ی طور که ادامهاطاعت کرد و نشست. الشن همان

بیرون کشید و  زد یک دستمال از جعبهرفش را میح

 سمت سینک رفت. 

ی انگور سیاه است که گه دلتنگی مثل خوشهمی_

لگدکوبش کن و بگذار ساعتی سربسته بماند مستت 

  کند این اندوه...!می

سمت درنا رفت و با دستمال خیس صورت خشک شده 

 از اشک او را تر کرد و از آثار گریه پاک کرد.
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 ذار مست غم و غصه بشی زندگی الشن.ن_

شان به تصرف یکدیگر درآمده بود که سرزمین چشمان

صدای زنگ پیچید. نگاه کنجکاو درنا باعث باال 

بود. های الشن شد. قرار به آمدن کسی نانداختن شانه

سمت آیفون که رفت با زدن دکمه و دیدن تصویر 

 سمن در بهت فرو رفت.ماه

 ماه سمنه! _

ای به پا از کرد. همین یک نام در قلب درنا ولولهدر را ب

کرد. توان روبرویی با او را بعد از مراسم خاکسپاری 

نداشت. الشن دستی دور دهانش کشید و سمت در 

ند. پس چرا دومان از سمن وارد شدرفت. دومان با ماه

 آمدنشان چیزی نگفته بود؟ 

 سمن! خوش اومدین! سالم ننه_

 لبخندی به مهر جوابش را داد.  با صورتی گشاده با
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 موقع مزاحم شدم. سالم پسرم. بی_

آمدگویی که جوابی بدهد درنا با بغض خوشقبل از این

 کرد.

سمن جان شما رحمتین، این حرفا چیه که سالم ماه_

 زنین.می

کی وقت کرده بود به اتاق برود و شال و مانتویی به تن 

شمانش شل شد. ی چسمن دریچهکند. باز با دیدن ماه

 جلوتر رفت و او را به آغوش کشید. 

م که من باعث شدم سمن. شرمندهروم سیاه ماه_

 سول...

 کالمش عتاب داشت و پر از دلخوری. 

ه نشنوم از این زنی دخترجون! دیگاین حرفا چیه می_

ها بزنی. وقت پرپرشدن گلم بود کسی این میون حرف
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ت درد تقصیری نداشت. خدا دوستش داشت نذاش

 بکشه و از زندگی سیر!

ی چشمان درنا دانست در برابر اشک زائیدهالشن نمی

سمنی که مانند کوه ایستاده بود چه کند و در مقابل ماه

ای آرامش درنا کرد. صاحب عزا بود اما برو ناله نمی

آمده بود. دومان چقدر سست شده بود که به بادی 

 لرزید. می

شین بفرمایید اذیت می سمن سرپا کهبفرمایید ماه_

 بشینین. 

کرد. کنارش روی مبل دست درنا را یک لحظه رها نمی

 دو نفره نشست. 

وقت ری؟ مگه شب و روز، وقت و بیچرا سرکار نمی_

 دی؟برای سرپاشدنش زحمت نکشی
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ای داشت آن همه دویدن و گفت. چه فایدهچیزی نمی

تالش وقتی مشوق تمام کارهایش زیر خروارها خاک 

 دفن شده بود. 

نشین کرده رو این فکرهای مزخرفی که تو رو خونه_

شه و بنداز دور. درس خوندی از من بهتر حالیت می

تونه جلوی قضاا و قدر خدا فهمی که هیچ کسی نمیمی

 . رو بگیره

 به الشن اشاره کرد. 

این پسر دلش خوشه زن گرفته که آرامش و آسایش _

ام نه ؟ نه من راضیداشته باشه اما چی نصیبش شده

دخترم سولماز که تو در حق خودتون و زندگیتون ظلم 

های زیادی خوای راهکنی. اگه خوشحالی سولماز رو می

 خوردن و گریه کردن وجود داره. جز غصه
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 اش را رو به دومان گرفت. نگشت اشارهبار ااین

که با تو هم هستم. من و ایوب تا قیام و قیامت از این_

ی آخر ولش رمون پشت نکردی و تا لحظهبه دخت

کنیم. داغ دخترم نکردی این کارت رو فراموش نمی

شه اما دلیل ره و نه کمرنگ میهیچ وقت نه از بین می

 شه که بقیه عزیزام رو نبینم.نمی

هایش بیشتر لرزید هرچند که سمن شانهبا حرف ماه

  کرد بغض را ببلعد تا همانند یک مرد بماند.تالش می

که کنار سولماز بمونم خودم دلم منتی ندارم برای این_

 خواست اما رفیقم، رفیق نیمه راه بود. 

گفت و دستش را روی دهانش  گذاشت. کمی که 

اش از حجم سنگین بغض آرام گشت رو به درنا سینه

 کرد.
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من بحثم با تو جداست درنا. من عشقم رو کسی که با _

زندگی کردم رو ن تموم وجودم دوسش داشتم و با او

از دست دادم. تو دلیل داری برای شادی کردن، زندگی 

کردن. یکیش حی و حاضر نشسته و برای یکی دیگه 

هم اگه یادت باشه از جوونیت گذشتی که نگهش 

خوای بمونی و داری. حاال چی شده پاپس کشیدی؟ می

تماشا کنی کامران صاحبش بشه. شکایت کن و با 

 کن.ی امیدهای زندگیت، زندگ

شناس! اما آسمان باران وقت شناس بود و فصل

چشمانش باری به هر جهت بود برای بارش. این همه 

 عشق و محبت گریه کردن نداشت؟ 

عهد بست هم ریحان را پس بگیرد و هم سنگر سولماز 

 را خالی نگذارد.
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 سه_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

کم رو به چشمانش را بست. هوای اول صبح که کم

ی بگومگو و رفت را به جان خرید. حوصلهیم سردی

هایش را بحث با پدرش را نداشت اما اگر جواب تلفن

شد هرچند نگاهش داد داد ترکان مشکوک مینمی

دانست خبری شده اما اطالعاتی در زد که میمی

موردش نداشت. شیشه را باال داد و روی صندلی لم 

رد کرده ا داد. اصرارهای پدرش مبنی بر خانه رفتن ر

بود یقین داشت رفتنش برابر با تحقیر و توهین بیشتر 

در پیش دیدگان برادر و خواهرش است. صدای بوق 

شناخت حتی در این خیابان شلوغ ماشین پدرش را می

 و پرازدحام. 
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راست نشست و از آینه نگاه کرد. درست حدس زده 

بود پدرش ماشین را دقیقا پشت سر ماشین او پارک 

روشدن با او مانند کودک خردسالی از روبه د.کرده بو

دانست چه خوابی برایش دیده ترسید. باز نمیمی

است. پیاده شد و با همان دلشوره در ماشین پدرش 

 نشست. 

 چند ثانیه سکوت کرد تا به خود مسلط شود. 

 سالم!_

هایش، هیچ فرکانس صدایی را دریافت فکر کرد گوش

 واب سالم را ندهد. ج کنند. بعید بود از پدرشنمی

علیک السالم. باز خوبه هنوز سالم کردن رو یادت _

ای مثل تو، نباید نرفته. البته از آدم افسار گسیخته

 انتظار زیادی داشت. 
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فکر کرد پدرش جواب سالم را به بعد از حرص خوردن 

منتقل کرده است وگرنه االن دوست داشت 

ا وصشنید مخصهایش کر بودند و چیزی نمیگوش

موعظه و شماتت! هیچ چیزی نگفت تا انبار پر از مواد 

ی کنار دستش آرام آرام خالی شود و به منفجره

 باره منفجر نشود. یک

ری؟ اگه تو با چه حساب و کتابی تو زندگیت پیش می_

یه نامرد مثل خودت پیدا بشه و با کیانا این کار رو کنه 

 کردی؟ کاری میچه

کرد همچین کیانا غلط می د.رگ غیرتش به جوش درآم

کرد کرد. از زندگی خالصش میخبط و خطایی را می

چه او را چه آن مردک چموشی که دور و برش 

 پلکید. می
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زمینی گم آخه یادم نبود تو یه سیبهذیون می_

ندازم کجای رگی. چند وقته با خودم چرتکه میبی

تربیت تو من و شهین کم و کسری گذاشتیم که تو با 

حرم جماعت حشر و نشر داشته باشی و اون رو به امن

خواستیش دندم چشم خواهرت نبینی. برا زندگی می

 رفتم. نرم، چشمم کور، برات خواستگاری می

موقع باز شود، الل ماندنش بهتر است. زبانی که بی

غل افتادن بیشتر پدرش اظهار فضلش باعث به غل

 شد. 

 ..ا.دختره کس و کار نداشت. یه پرورشگ_

 با مشت روی فرمان کوبید و تشر زد. 

تو غلط کردی که از اون بدبخت سوءاستفاده کردی. _

مگه اون آدم نبود که تو با آینده و زندگیش بازی 

کردی؟ آخه چشمم رو، روی کدوم خریتت ببندم. 
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ای که پس انداختی بدبختش کردی حاالم رفتی توله

ش بهرو ازش گرفتی؟! مگه من بهت نگفتم بچه رو 

 بده؟ مگه نگفتم ریش گرو گذاشتم؟ 

شد هر لقبی که پدرش سکوت بیشترش باعث می

 دوست داشت به او بچسباند. 

خارید. هر غلطی بوده دو نفری بوده، خودش تنش می_

م حق به زور که نبوده، به من چه ربطی داره. اون بچه

 تونم ازش بگذرم. مه نمیمنه. بچه

ای بندبند انگشتان ج گز افتادن صورتش، ازبه گز

 پدرش بود دیگر!

احترامش واجب بود. تنها زیر چشمی با همان دستی 

 که به صورتش عاریه داده بود پدرش را تماشا کرد.

غیرتیاتو به زبون نیار. اون دختری وقتی کنار منی بی_

که من دیدم نه شارالتانه که بخواد تیغ بزنه، نه 
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بندازه. اون قدر و دروغگو که بخواد همه چیز رو گردن ت

در عین زنونگیش مرد بود که همه چیز رو برای من 

اش تأکید تعریف کرد اما روی اعتماد خراب شده

خوای بفهمی داشت. اون به تو پناه برده بود چرا نمی

جو کردم که چقدر واینو. من از چند نفر دیگه هم پرس

دنبالش بودی تا بهت نگاه کرده بعد تو چکار کردی 

امروز عاشق، فردا فارغ بودی و من خبر  ن؟کامرا

 نداشتم؟

دانست چرا برای دفاع از خود هیچ چیزی نداشت. نمی

زند. گذشته بود دیگر، پدرش سنگ او را به سینه می

 گذشته که قابل تکرار نبود. 

خوام بازم جور دختری رو میگفتم اینمن اگه می_

دا رفتی خواستگاریش کنی؟ خود شما و مامان فرمی
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گفتین کس و کار نداره و معلوم نیست پدر و نمی

 مادرش کین؟ 

های عطا دستی به صورتش کشید و کمی با ریش

 کوتاهش ور رفت. 

کردیم زدم. تحقیق میدیدمش، باهاش حرف میمی_

 کردم. ید مخالفت مینه چرا با

ها شعری بیش نیستند و به زبانش آمد بگوید این حرف

که باز توبیخ شود قورتش داد و شعار اما قبل از این

تری جایگزینش کرد. هر چه کرد ی مودبانهواژه

 نظر کند.نتوانست از پوزخندش صرف

پرستیم گین به خدایی که هر دومون میاینو االن می_

کوبیدین تو سرم که ما رو چه به میکردین چماقش می

جور آدما و فردا به عمو و خاله و فالن بگیم خونواده این

 روسم چک... ع
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شد تو یه دختر رو بس کن دیگه کامران! اینا دلیل نمی_

آبرو کنی و ولش کنی به امان خدا. حتی اگه من و بی

کردیم باید بعد از گندی که زده شهینم مخالفت می

زدی نه اون دختر رو. دی و قید ما رو میبودی مرد بو

حاالم از چیزی که حق تو نیست دست بکش. از چیزی 

ای داشتن و بوجود اومدنش هیچ تالشی نکردی که بر

 دست بردار بذار یه آب خوشم تو گلوی اون زن بچکه. 

گی؟ چرا باید از دونی داری چی میبابا اصال می_

شانسی که دارم 

 چهار_و_بیست_و_دویست_پارت#بگذرم؟

 

نگاهی به کامران انداخت تازه بعد از سی و اندی سال 

ر وقیح و گستاخ بود و قدشناخت. چهداشت او را می

 خبر نداشت. با دست روی فرمان کوبید. 
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خوای بزرگتر بشی که یه جو که هستی میببینم از این_

 ت؟ تو دیگه چه جونوری شدیعقل بشینه تو کله

تم به چشم شانس کامران که به قول خودت به بچه

کنی نه مهر پدری! برای خودم متأسفم، خیلیم نگاه می

ای تحویل این جامعه دادم. جور بچهمتأسفم که این

فهمیم مخلص کالم تا دیر من و تو حرف همو نمی

نشده و یه گند دیگه نزدی اون بچه رو بفرست پیش 

 مادرش. 

 ناخواسته باز شد. ی زبانش باز زنگوله

دیدی پدر من شما حتی از داشتن اون بچه هم کسر _

 شه بعد می... شأنتون می

 پدرش دیگر ادامه نداد.  ی برزخیبا دیدن قیافه

کم قبل از حرف زدن فکر کن. بفهم اون کامران یه_

تونه حکم یه ریزه بیرون میچیزی که از زبونت می
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کنی. کسر شأنم فشنگ رو بگیره که تو سر یکی خالی 

شه به اطرافیانم بگم این ماحصل خوشگذرونی و می

عیاشی تجرد پسر منه که تازه سر از تخم درآورده. 

شه که تو چشمای ترکان نگاه کنم و شأنم می کسر

شه که یه ی کامران. کسر شأنم میمه بچهبگم این نوه

وجود از حق مادریش گذشته اما تو خاطر توی بیزن به

ت رو براش بردی افتخار نتیجه تنبون شل شدهبا کمال 

شه تو چشمای اون که بزرگش کنین. کسر شأنم می

خبط و غلط تو نگاه کنم و  خاطرزنی که آواره شده به

 بگم چون پسرم نرینگی داره برو رد کارت. 

 سوئیچ را چرخاند و ماشین را روشن کرد. 

ها رو گفتم که حساب کار دستت بیاد. آبرو گفتنی_

چیزی نیست چوب حراج بهش بزنی بگی بعد بهتر و 
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خرم. تا آبروریزی به بار نیوردی این ترش رو میخوب

 بسالمت.  قائله رو ختم کن.

چه زیبا از او خداحافظی کرد. حاضر بود قسم بخورد 

این بسالمت گفتن نیز به اجبار از دهان او پریده بود. 

امل دست پیش برد و دستگیره را فشار داد هنوز ک

خارج نشده بود که باز صدای پدرش مهمان 

 های مغزش شد. سیگنال

اما تو کنم.  ام از اون زن و بچه حمایت میمن تا زنده_

 حق نداری از ده فرسخیشونم رد بشی شیرفهم شدی؟ 

نه سری به تأیید جنباند و نه حرفی به زبان راند حاال 

 کرد نفس کشید وکه اکسیژن بیشتری را استشمام می

در را محکم بست. دستانش رادر جیب شلوارش 

 گذاشت و منتظر ماند تا استاد علم و نصایح برود.
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رتر شد دستی میان موهای ماشین پدرش که دور و دو

خود کشید و به فکر فرو رفت. چاله پشت چاله برایش 

دانست چگونه خالص شود. ترکان شد و نمیردیف می

 کرد؟را چه می

ترساند و هم آرامش را میسکوت قبرستان هم او 

گرفت صدای گریه و کرد. هرچه از ورودی فاصله میمی

لیه خبری شنید و دیگر از آن سکوت اوشیون را می

 نبود. دلش سنگین بود و غمگین! 

هایش عریان کوهی مانند الشن پشتش بود اما شانه

 بودند از وجود سولماز و دخترکش! 

گذشت و برای میبا دسته گل در دستش از بین قبرها 

رفت. تا دیدار دوستش سمت پاتوق جدیدشان می

فهمید مرگ حال عزیزی را دفن نکرده بود. حاال میبه

فرساست. حاال انتظار را با ز، داغ جوان چقدر طاقتعزی
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دید که میکرد. اینسلول به سلول تنش حس می

بار دیگر در آغوش ها را یکدوست دارد هر دوی آن

کرد. این شود اعصابش را داغان مییبگیرد اما نم

ی عطفی که شود مخل آسایشش بود. تنها نقطهنمی

انتظار برای دیدن  کردشود را کمی آسان میاین نمی

ریحانش بود که سرپایش کرده بود. کنار قبر که رسید 

ی دیگر روی این تل خاکی، جانش به تکاپو افتاد. هفته

ای بر تارو پود زهکه لرآنشد. بینشین میسنگی خوش

صورتش بیفتد مجرای اشکش شل شد. لب گزید و 

سرش را به آسمان بلند کرد. برای گالیه کردن محق 

خواست. با قرارش، شکوه و شکایت میاما دل بی نبود

ای توانست کمی خودمانی شود و لحظهخدا که می

 سیلی از چراها را به کار بگیرد. 

رن و دور و ه میاین همه آدم روی این زمینت را_

کس و کار باید عزادار برشون پر از آدمه چرا منِ بی
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زندگیم  شدم. چرا باید تنها کسی که تو هر مرحله ازمی

گرفتی. این همه عذاب کشیدم خم کنارم بود رو ازم می

انصاف نبودی خداجونم. گناه به ابروم نیومد. تو که بی

همه کردم و تو سولماز رو تقاص کارم کردی؟ این 

 حرمتی و آوارگی برام بس نبود. بدبختی و بی

 

کردند که کنار قبر اتراق کنند خسته پاهایش تمنا می

نند دل و مغزش! سست شد تنش و شده بودند ما

 نشستن را به ایستادن ترجیح داد. 

یه عمر درد کشیدم که خونواده ندارم. پدر، مادر، کس _

سولماز و و کار تنها دلخوشیم شد بودن کنار 

 هاش اما تو خدا...حمایت

کرد و دیگر داشت پایش را از گلیمش درازتر می

به کرد. دستی شوخی شوخی خدا را بازجویی می
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های تلنبار دهانش کشید و حنجره را خالی از بغض

 شده کرد. 

خدایا منو ببخش! دردم درمون نداره و دارم دری _

 کنم. گم. ببخشم که گالیه میویری می

ش را به خاک سرد کشید و باورش سخت بود دست

 نبودن سولماز! 

ی نو خریدی و سالم سولماز جانم! جات خوبه؟ خونه_

نی. تو که بخیل نبودی و تو کدیگه نگام نمی

نوازی سرآمد بودی حاال چرا جواب مهمونت رو مهمون

 پنج_و_بیست_و_دویست_پارت#دی؟ چرا ساکتی؟نمی

 

 اه کرد. لب گزید. سرتاسر قبر را نگ

ذارم مسبب مرگت راست راست بگرده و ککش نمی_

نگزه. دیگه برام زندگیش مهم نیست. دیگه هیچیش 
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دی که االن ندارمت. مهم تو مهم نیست. مهم تو بو

 بودی که االن زیر این خاک سرد خوابیدی.

باز دستش را روی خاک به گردش درآورد و چشمانش 

 ناالن شد. 

 رسی؟ تراستی سردت نیست؟ نمی_

تونم گیرم. انتقام این حسرت که دیگه نمیانتقامتو می

 بغلت کنم، باهات بخندم...

ای بعد با د. ثانیهسرش را باال گرفت و دوباره لب گزی

 صدای بلند خالق نقش و نگار جهان را فریاد زد. 

 خدا...خدا..._

 سرش را روی خاک سرد و سفت چسباند زار زد.

اش را باال کشید و با نیکمی بعد که آرام گرفت، بی

 یارش اتمام حجت کرد. 
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 گیرم و هم... رم هم انتقامتو میمی_

روی تار و پود  خواست غبارش را برای تردید میذره

 دلش پخش کند که آن را پس زد. 

 دم.هم راهتو ادامه می_

از قبرستان که خارج شد یکراست به سمت کالنتری 

آب خوش از  فطرتگذاشت آن پستحرکت کرد. نمی

 گلویش پایین برود.

 

 

حواس! در هزارتوی مغزش تنها پریشان بود و بی

تب  سالمتی دخترک مهم بود و آرزویش قطع شدن آن

لعنتی بود. دست نرم و لطیفش را در دست گرفت و 

لبانش را با گرمای پیشانی او جال داد. بدی این 

فرزندخواندگی این بود که مانند پدر و مادرهای دیگر 
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تنها استرس مریضی او را نداشت بلکه باید او را 

کرد که در بزرگ کردن او جور خاص نگهداری مییک

اده شد، تن ریحان روی کوتاهی نکند. از ماشین پی

آمدهای وکرد. رفتهایش سنگینی میدست و شانه

زد و حال و هوایش ابری کامران این مدت در ذوق می

کدام سگ هاری او را که نه، طوفانی بود. معلوم نبود 

گاز گرفته بود که اعصاب درست و درمانی نداشت. در 

هایش حیاط را که باز کرد تن ریحان را روی شانه

اش انگیز دخترکش در بینیجا کرد. شمیم عطر دلهجاب

حالتش نقش و نگار های بیپیچید. لبخندی محو بر لب

با ی در گرفت تا آن را ببندد که داد. پایش را به لبه

 صدای کامران به عقب برگشت. 

 ترکان نبندش من باید برم. _
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دید که کامران با عجله با کیف مدارک در دستش 

 کرده است. سمت در پا تند 

کاری پیش اومد باید با تورج برم محضر برای _

 ضمانت. 

 نگاهی به ترکان کرد و لبخند خجولی زد. 

ببخشید عزیزم دیرم شده وگرنه ریحان رو خودم باال _

 بردم. راستی کجا بودی؟ می

ترکان خدا رو شکر گفت که باالخره کامران یادش 

 افتاده بود که چرا خانه نبوده است؟ 

رو دارم برم. بچه تب داشت بردم دکتر یه وقت  کجا_

 تشنج نکنه بدبخت بشیم. 

خداحافظی از کامران آهانی گفت و  پرشتاب با یک 

ی کنارش رفت اما چند قدم رفته را برگشت و شانه

 ترکان را بوسید. 
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زحمتت شد دست تنها! االن دیرم شده اومدم خونه _

 زنیم. حرف می

ریز میان مغزش لیچار بار تا به میان خانه رسید یک

قدر کامران کرد که آدم مسئولیت پذیری نیست. آن

دخترک نپرسید.  احساس نداشت که حالی از احواالت

ریحان را به اتاق برد و روی تخت گذاشت. کمی کنار 

تخت ریحان نشست تا خستگی را از تن بیرون کند. 

 نفسش بریده بود با در آغوش گرفتن او. 

به خوبی دراز نکرده بود که صدای  هنوز پاهایش را

انداز شد. با زنگ تلفن همراه کامران در خانه طنین

شنید. کرد. صدا را از پذیرایی میتعجب اطراف را نگاه 

دست از تخت گرفت و ایستاد و سمت صدا پاتند کرد. 

برایش عجیب بود که کامران گوشی را با خود نبرده 
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تورج راکه است. گوشی را روی جاکفشی دید. اسم 

 دید گوشی را جواب داد. 

 الو! الو! _

صدای کامران بود که دستپاچه الوهایش را ردیف کرده 

 بود. 

 جانم کامران! _

 صدای متعجب او را شنید. 

 تویی ترکان؟! گوشی تو خونه جا مونده؟ _

قدر عجله داشته که متوجه نشده گوشی را فهمید آن

 کجا رها کرده است. 

 کن. تو خونه جا گذاشتی. آره بابا هول ن_

م یا ازم زدن خبر ندارم. خوبه فکر کردم گم کرد_

 کشه. کاری نداری تورج االن منو می
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های مغزش به هنوز جواب نه بسالمت در میان سلول

درستی جا نگرفته بود که به زبانش منتقل شود که 

کامران گوشی را قطع کرد. به صفحه گوشی زل زده 

ی صفحه نمایان شد. شمارنده بود که یک پیامک باال

یب بود. اول خواست اعتنایی پیام برایش نامی عج

نگذارد و کنجکاوی نکند اما یک حس موذی در تمام 

داد داد. امان نمیجانش سرایت کرده بود و امان نمی

که انگشتش روی صفحه لغزید و آن را پایین کشید. با 

نامی مات ماند. این دیگر چه « عدل ایران»دیدن نام 

غیه بود بود؟ اصال چه کسی بود؟ متن پیام که یک ابال

تنش را سست کرد. کامران را چه به دادگاه و متن این 

پیام؟! چه اتفاقی افتاده بود که باید کامران در این 

رفت؟ هزاران چرا و شاید تاریخ ذکر شده به دادگاه می

های قلبش و اگر در میان مغزش صف کشیدند. تپش

د و چشمانش هر لحظه از فکرهایی که دو چندان ش
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ر و زبان به کامش چسبیده بود. همان جا می، کرد گردت

 کنار جاکفش روی زمین آوار شد.

 

افتاد که باور کند کامران ریگی باید دیگر چه اتفاقی می

نگر مغزش هرچه فریاد ی مثبتبه کفش دارد. آن جنبه

ایی راه به ج« کوتاه بیا! الکی شلوغش کردی»زد می

 شش_و_بیست_و_دویست_پارت#برد.نمی

 

د در پس این ابالغیه الکترونیکی چیزی وجود مطمئن بو

دارد که قرار است آتش شود میان گلستان 

 شان. زندگی

ی گلستانی که به تمسخر در مغزش نشست به کلمه

پوزخند زد. سه سال بود با او زندگی مشترکش را 

با او از سر شروع کرده بود و هر دفعه مصیبتی را 
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مشکوک اخیر گذرانده بود. با توجه به رفتارهای 

 ارزش نبودند.همسرش تردیدهایش بی

 ذهنش به سرعت شروع به پردازش و مقایسه کرد.

داد بار به او فرصت میکرد و فقط یکباید صبوری می

آزمایی سربلند بیرون بیاید که بخواهد در میدان راستی

د نکند اتفاقی فرای خورده. ته دلش لرزییا شکست

 اند بماند.باورها و افکارش باشد و نتو

ای در دلش افکند و لرزی صدای چرخش کلید، آشوبه

 به جان دستانش! 

هایش را درآورد. هنوز کامران در را بست و کفش

درست کلیدها را آویزان نکرده بود که با دیدن ترکان، 

 لبخندی زد. 

خیر باشه بازم  سالم خانم خانما! شال و کاله کردی_

 ری؟ جایی می
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 دید نه صوت و آوایی از او! تنها چشمانش را می

مند و ناراحت. جلوتر رفت و کمی هایی گالیهچشم

گردن کشید سمت اتاق دخترکش، از سکوت خانه 

متـوجه شد که او خواب است. کنار ترکان نشست که 

با عقب رفتن و فاصله گرفتن او چشمانش ریز شد. 

ه دراز کرده بود دور گردن ترکان حلقه کند دستی را ک

 ی راه خشک شد. میانه

 اتفاقی افتاده؟ _

دهان باز کرد تا بپرسد اتفاق خیلی وقت پیش افتاده 

است اما او کبکی بیش نبوده اما ترجیح داد قبل از 

شنیدن دروغ و دغلی دیگر، با مدرک با او حرف بزند. 

اشد. لبش را کرد سوءتفاهمی بیش بتنها خدا خدا می

با حرص به دندان گرفت و سخت نفس کشید، ایستاد. 

 ایین کرد. سرش را دوبار باال و پ
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گن اتفاق؟ اجازه اتفاق؟ باید دید از نظر تو به چی می_

 بده. 

دستش را به زیر کوسن توسی رنگ کنار خود برد و 

 گوشی را بیرون کشید. محترمانه آن را سمتش گرفت. 

دونم باز قراره موردش چیه؟ نمیدونم نظرت در نمی_

 چه دروغی تحویلم بدی؟ 

 

مرانی که فکش منقبض گفت و گوشی را در دستان کا

شده بود رها کرد. با دیدن گوشی خودش که چنین 

ترکان طلبکارانه آن را به میان کشید، حساب کار را 

شان را به کام دستش  که باز طوفانی قرار است زندگی

 خود ببرد.

یامک ابالغیه رنگ از رخ کامران پرید. لعنتی با دیدن پ

ن غائله به نثار خودش و درنا و آن مردک کرد که ای
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اش بخواهد ختم به شر شود. با خود فکر کرد زندگی

چرا به ابالغیه اول توجهی نکرده بود و از آن بدتر چرا 

گذاشت که حاال ترکان باید گوشی را در خانه جا می

طریق یک آشنا فهمیده بود که باید این پیام را ببیند. از 

 ی ریحان!پاسخگو باشد برای به آتش کشیدن مزرعه

چیزی برای ماست مالی کردن به ذهنش خطور  

 کرد.نمی

دهانش باز شد که چند کلمه بگوید و آتش تند 

همسرش را تا بیشتر از این زبانه نکشیده است 

ی درنا و بخواباند که با تکان خوردن انگشت اشاره

لرزید ساکت کی که منقبض شده بود و از خشم میف

 ماند.

شی و با حرفت باعث میکامران فکر کنم االن، اینجا ت_

یا ما به ایستگاه آخر زندگیمون برسیم یا که من تجدید 
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خوره. چه نظر کنم تو فکری که داره تموم مغزمو می

کاری انجام دادی که باید به دادگاه احضار بشی؟ فکر 

و شر و ور بافتن به من رو از سرت دور دروغ گفتن 

بالیی سر  کن. کاری نداره فردا یه توک پا برم ببینم چه

مونه بعد از خبرم. تصمیم میزندگیم نازل شده و من بی

شنیدن حرفات. هرچی که بوده رو بگو بخدا دیگه هر 

 تونی بفهمی؟روز طاقت یه مصیبت جدید رو ندارم می

 

ی از دینامیت فرقی نداشت چگونه به او که با انبار

ترین کار دنیا صداقت بود. گفت. سختراستش را می

ا زبان تر کرد و تمام تالشش برای حرف زدن لبش را ب

 شد چند بار باز و بسته کردن دهانش!

چند فحش رکیک نثار درنا کرد. کاش قلم پایش 

شکست و بعد از شنیدن حقیقت زندگی درنا دیگر می
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گشت که از او انتقام بگیرد. اگر آتش به آن خانه بازنمی

کرد می گفت باید دلیل آن را هم بیانزدن مزرعه را می

ای بود که تمام این مدت از آن وهم و این همان فاجعه

 داشت و کابوسش شده بود.

 صدای پوزخند بلند ترکان او را از فکر بیرون کشاند.

کردم این ابالغیه اگه تا حاال یک درصد فکر می_

باهی اومده و تو رو به کار نداشته متهم کردن االن اشت

شن اما و بسته میهایی که باز با این سکوتت و لب

جرأت حرف زدن ندارن ایمان دارم یه چیزی شده که 

منه خر از اون خبر ندارم. این حق منه بدونم با کی 

 رفتم زیر یه سقف و زندگی نکبتیم رو شروع کردم. 
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ش شده بود منزجر شد. سکوت از این حقارتی که نصیب

گفت و یک بار برای همیشه جایز نبود همه چیز را می

 شد از قید و بند دروغو ترس! یرها م

 شه بشینی و کامل به حرفام گوش کنی؟ می_

 خوای سفسطه کنی یا توجیح؟ می_

 دستی به ته ریشش کشید و چشم فرو بست. 

 زنیکه ولد ح... _

 ده و کسی... با کی هستی؟ پس یه چیزی ش_

کنم زبون به دهن بگیر تا پشیمون ترکان خواهش می_

و بگم. ازت انتظار دارم وقتی نشدم حقیقت کوفتی ر

 هام ببندی و ترکم نکنی. شنیدی چشم رو تموم بدی

ی خوبی ها نشانهها و فعلدلش هری ریخت. این کلمه

 هفت_و_بیست_و_دویست_پارت#نبودند.
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ن کامران به همه جا سرک ذهنش، قبل از به حرف آمد

کشید اال آن چیزی که کامران پرده از آن برداشت. هر 

نشست و گفت لرزی به جانش میا که او میکلمه ر

شد. حیف نام ی کمرش جاری میعرقی سرد بر تیره

انسان که بر این مرد گذاشته شود حیوان از او 

تر بود. تمام تالشش را کرد که باشعورتر و محترم

فش نپرد که مبادا یکی از شاهکارهایش جا میان حر

 بماند.

فحش بدهد و حتی تر از آن بود که فریاد بزند، خالی

های کامران سکوت ی آخر حرفگریه کند. تا لحظه

 نمود و دردی به دردهای خود اضافه کرد.

ای خیلی آرام هقی، نه فریادی، نه دادی، نه گالیهنه هق

 صدا بارید. و بی
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 ه.شباورم نمی_

ی عمرش که به جفا رفته بود مسیر اشک روزهای رفته

 را در چشمانش هموار کرد. 

ی کامران، او را به یاد آن های وقیحانهباره حرفیک

موجود دوست داشتنی انداخت و به آنی تغییر جهت 

 داد. 

هایش با ای بود که اشکدیدن ریحان متن سوگواره

سراب یک سرعت بیشتری تنزل پیدا کنند. این نیز 

 اش، هبوطی بیش نبود و نشد.بود. زندگی

اش، باخبر شده دقایقی بیش نبود که از فاجعه زندگی

کرد. بود اما هیچ فکر و تصمیمی به ذهنش راه باز نمی

نه که نکند نه، اکنون که از  زبان خود نامردش البته اگر 

دید و گفت، شنیده بود؛ ماندن را جایز نمیراست می
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د. این رفتنش دیگر برگشتی نداشت اگر بو رفتن را بلد

 کرد. که عجوالنه به موضوع نگاه می

مسخره بود او از کار همسرش شرم داشت و حاضر 

که شنید تا اینداد و میبود کامران دروغ تحویلش می

 بت عزیزش بشکند.

محض رضای خدا یه لحظه، فقط یه لحظه فکر کن _

زرد از آب  آد شوهرش تومن کیانام ببینم دلت می

دربیاد و راه به راه برای نگه داشتنش به دروغ متوسل 

بشه. کامران دوست داشتن یعنی صداقت! اینم من 

های بیشتره ای برای دروغباید بهت بگم یه دروغ پله

قدر که لو نره، که رسوا نشی. یعنی گفتن حقیقت این

سختت بود که تو با دروغات خودت رو از چشم من 

 بندازی؟!
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کاوید اال چشمان یک نامرد روزگار ش هرجا را میهنگا

 را که از بد دوران همسرش شده بود.

کنم این زندگی دیگه به همون مو هم بند حس می_

خواد نیست. یه زن از شوهرش امنیت و آرامش می

وقتی که من کنار تو، احساس غریبه بودن کنم به این 

 هشه گفت زندگی؟ وقتی تو احساس رو فقط تو یمی

دونی و بقیه رو لب گرفتن و بغل و معاشقه و رابطه می

دی و من رو خر فرض با دروغات خوب جلوه می

 گن زندگی؟ کنی به این میمی

دستی به چشمانش کشید و دیگر نخواست پیش 

های چشمان او ببارد بر مثنوی هفتادمنی که غصه

 اش را در بر گرفته بود.زندگی

تونی بفهمی؟ از ریدم! میمن دیگه بُریدم کامران، بُ_

که خوندن احساسِ من برای تو سخته بریدم. از این
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که همسایمون بیشتر از تو برای عقل و شعورم این

 احترام قائله در عذابم، بفهم.

کرد که ترکان با دیدن این ابالغیه و شنیدن تعجب می

واقعیت خانه را ترک نکرده است. در دلش کورسوی 

ش با اوست و اولدروم الکی به لامیدی روشن شد که د

کرد راه انداخته است. او محق بود، اما چرا درکش نمی

کاری تنها راه نجات ریسمان از هم که دروغ یا پنهان

کرد تا شان بود. خوب که فکر میی زندگیگسسته

همین چندوقت پیش او را به خاطر پول و اسم و رسم 

واقعا او را  پدرش خواهان بود اما از یک زمانی به بعد

گذاشت این به خاطر خودش دوست داشت. نباید می

ریسمان بِبُرد. افکارش را صدای آیفون در هم گسست 

و ترکان به آنی سمت آیفون خیز برداشت. دلش 

 هشت_و_بیست_و_دویست_پارت#لرزید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

سوال که بپرسد چه کسی قرار است به  جرأت این

 بزمشان پا بگذارد را در خود نداشت.

کنجکاوی و هراسش طولی نکشید که با دیدن پدر  دزیا

و مادر خودش، آه از نهادش برآمد. در این هاگیرواگیر 

ها را کم داشت. باز امیدوار شد که حداقل ترکان به آن

شود. به کند و میزبان خوبی میها سکوت میاحترام آن

خواست برخیزد که با شنیدن یک ها میاحترام آن

 خیز ماند.نیم سوال در همان حالت

 چی شده باباجون؟ _

این را پدرش از ترکان پرسید و همین چند کلمه نشان 

داد این آمدن طبق درخواست قبلی صورت گرفته می

وار است. ترکان خودش  را روی مبل رها کرد و حسرت

 آهی کشید. 
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دونستین چی تو من باید از شما بپرسم شماها می_

ن؟ درست و غلط یه یزندگی کامران بوده و سکوت کرد

خوامم دونم و نمیرابطه رو قبل از ازدواج من نمی

ی یه رابطه پاش تو زندگی منه بدونم اما االن ثمره

که کامران چقدر دروغ برای من سرهم متوجهین؟ این

دم ای میتونم بپذیرم دارم دل به بچهکرده بمونه، نمی

ی سابقش ی عشقبازی شوهرم با معشوقهکه نتیجه

تونم تونم بهش اعتماد کنم. دیگه نمیه. دیگه نمیدبو

 حرفاش رو باور کنم.

 

سامان پسرش به ستوه آمده بود شهین از زندگی نابه

اما زبان گالیه از او را نداشت چون حرفش، حکم آتش 

 گرفت.زیرخاکستر را داشت و با آن شوهرش گُر می
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 دخترم زندگی باال و پایین داره، خوشی و غم داره._

شه تا تقی به توقی خورد ساک و چمدونت که نمیاین

رو ببندی و بری خونه بابات و عالم و آدم از نفس 

 کشیدنتون تو خونه باخبر بشن. 

جنس خودش ها را از همشد این حرفباورش نمی

اش هر لحظه گنجایش شنود. چشمان گشاد شدهمی

بیشتری برای باز شدن داشتند. البته باورش چندان 

هم نبود این زن، مادر کامران بود و باید از او  سخت

 کرد.دفاع می

 

اصال اگر او پشتیبانش نبود چه کسی باید گندهایش را 

 کرد.الپوشانی می

شما دیگه چرا مامان؟ یه لحظه از تو قالب این _

مادرشوهری بیایین بیرون و کم سنگ پسرتون رو به 
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؟ دیگه یگین تقی به توقسینه بزنین. شما به اینا می

چی باید پیش بیاد که یه زن زندگی براش بشه قد یه 

قوطی کبریت؟ محض رضای خدا یه لحظه، فقط یه 

لحظه این زندگی رو برای خودتون تصور کنین ببینم 

گیرین؟ تا کی زبون به دهن باز طرف کامران رو می

حرمتی نشه اما بخدا منم آدمم ظرفیت بگیرم که بی

، لبریز شده. اونم از دروغی که هدارم به جا اینکه پر بش

خودتون تحویلم دادین و منو تو برزخی گذاشتین که 

کردم چرا باید کامران پاسوز هر لحظه با خودم فکر می

 من بشه؟ 

 خب اگه..._

توانست سرش را باال پدر کامران از شرمندگی نمی

 ی شهین کرد. بگیرد تنها غیض نگاهش را روانه

 شهین! _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 مین فراخوان اسمش! اللش کرد با ه

خواست بکند را نداشت اما خدا را دل کاری را که می

 آمد دسته گل و امانت مردم را پرپر کند. خوش نمی

 ه اتاق بروند. ایستاد و از  ترکان خواست همراهش ب

ترکان را داخل فرستاد و خود همان جا کنار ورودی 

 اتاق ماند. 

دخترم. من  چمدونت رو دربیار و وسایلت رو جمع کن_

خوام جوونیت پای این نمک روسیاهم و شرمنده. نمی

 به حروم تلف بشه. 

 اشک ترکان را که دید آتش گرفت. 

مدم نه روزی که اومدیم خواستگاریت برای یه مرد او_

شکست. برو پی یه نامرد که ای کاش قلم پام می

 زندگیت. 
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 بابا! _

آورد می صدای ناباور کامران بود که هم دلش را به درد

 و هم دوست داشت او را از فرزندی خود خلع کند.

ی خوردم و حاال هیچی  ازش پنهون ندارم من یه گه_

کنی که که وساطت کنی داری تشویقش میبه جا این

 ه؟ آره؟ بر

ی پررویی پسرکش و طلبکار بودنش عرق شرم بر تیره

 پشتش نهاد. 

ظرت نبعد از چند سال چیزی ازش پنهون نداری؟ به_

نظرت این دختر شب وقتی حرمتی بینتون مونده؟ به

تونه تو رو همون کامران قبل تصور کنه؟ بیاد بغل تو می

و خان تو رو هر لحظه با شیرین و ثریا نخیر کامران

کنه. هر لحظه باید ای تصور میمهتاب و هر خر دیگه
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کنه؟ اون فکر کنه کامران االن پیش کیه؟ داره چکار می

 گن زندگی؟ ین میوقت به ا

جمالت آخر را هوار کشید طوری که ریحان با گریه از 

خواب بیدار شد. شهین زود برای در آغوش کشیدن 

 دید.اش دست به کار شد و پوزخند شوهرش را نوه

جمع کن بابا. جمع کن که یکی دو روز دیگه هم _

ت رو هم تا قرون فرستم. مهریهت رو برات میجهیزیه

 کنه. تو آزادی دخترم.یآخر پرداخت م

که از کنار پدرش رد شود و جلوی ترکان را جرأت این

باره داشت سوخت، یکبگیرد نداشت. چشمانش می

از همان جا با گسست. اش از هم میتار و پود زندگی

 بغض نالید. 

ترکان نرو! ترکان جان عزیزت نرو و بمون یه فرصت _

م باشه. دیگه بده. به جون خودت قسم آخرین فرصت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

من تو جوونیم یه خریتی کردم و نخواستم با گفتنش 

تو رو از دست بدم. قبل از آشنایی با تو بود. ترکان 

 شم. بری من دیوونه می

من داره که با راست و تو خودت گفتی بستگی به 

دروغم ایستگاه آخر زندگیمون باشه 

 نه_و_بیست_و_دویست_پارت#یا...

 

د اما با شنیدن هر کلمه از او که بدی زیاد دیده بوبا این

شد و چشمانش ها سفت میدستش روی تا زدن لباس

 تر! شل

که قرار بود باز به لرزید. از ایناز خشم تمام تنش می

گردد و جواب هر کس و ناکسی را ی پدری بازخانه

که حاال مهر آن شد. از اینبدهد داشت دیوانه می

ی بود. گرفت عصباندخترک در دلش داشت جا می
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ایستاد و پیراهن میان دستش را به شدت پرتاب کرد. 

 ی خود زد.با انگشت اشاره به سینه

من به قبر هفت جد و أبادم خندیدم. این خریتی که _

رو اگه من مرتکب شده بودم بازم  زنیازش دم می

گفتی اشکال نداره قبل از آشنایی من بوده؟ جوونی می

بریدی تا بیخ می کردی، خامی کردی یا سرم رو بیخ

چون غیرتت رو زیر سوال بردم. چرا شما مردها فکر 

کنین زنا غیرت ندارن؟ زنی اگه هرزگی شوهرش رو می

اون زندگی  مونه باآد، میبینه و صداشم درنمیمی

کنه یا از شانس بدش جا و مکان درستی نداره یا به می

نا گیره وگرنه زخون میاش خفهخاطر آبرو و آینده بچه

ی غیرتن. بعد من کی گفتم با شنیدن هر اتفاقی چشمه

خان زحمت کشیدی که موندنیم؟ دست مریزاد کامران

 واقعیت رو گفتی.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

تاق به آتش باید انبار این احساس را در همین ا 

جا با این مرد، اصال هرجای این کره کشید. اینمی

 خاکی با این مرد دیگر قادر به ادامه دادن نبود. چندین

شنید اما بعد آرامش کشید، زخم زبان میروز را زجر می

 داشت.

 

 سرش را پایین گرفت و سمت در اتاق رفت. 

 ببخشید آقاج... _

دانست چرا آقاجون را به زبان آورد اما از این مرد نمی

شان ی ورودش به خانوادهکه بدی ندیده بود و از لحظه

 مانند پدر خودش با او رفتار کرده بود. 

 شه در رو ببندم؟ یم_
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اعتنایی با تکان دادن سر اجازه داد. کامران از بی

 رفت محال بودبار اگر میسوخت. اینترکان داشت می

داد. تصور ی حرف زدن به او میرهسپار اجازه

های ترکان برایش سخت بود. یک زن را چه به حرف

 ها! این غلط

 لتمسانه! با دست به در کوبید اما با لحنی عاجزانه و م

ترکان به جون خودت من خودم تا همین چند وقت _

دونستم که یه بچه دارم. من که راست و پیش نمی

 شم.دادم. بری من دیگه آدم نمیحسینی برات توضیح 

 پدرش با پوزخندی سنگین او را رها کرد.

 

هایش زیر بار این خفت خم شده بودند. آبرویی شانه

 برایش نمانده بود.
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زد، دلیل و برهان آورد، عجز و التماس کرد هرچه حرف 

کالمی از ترکان نشنید. گویا کر شده بود و قلبش را 

خاموش کرده بود. لحظاتی  بعد صدای آیفون با 

چرخیدن کلید در قفل در، در هم آمیخته شد. سمت 

آیفون رفت تا آژانس را مرخص کند و زنش را در خانه 

پدر ترکان،  ی برزخیهنگه دارد اما با دیدن قیاف

هایش را کیسه کرد و شاید دیگر قادر به نفس ماست

 کشیدن نشد. این یعنی آخر خط... 

ترکان زیرلب از پدرشوهر و مادرشوهرش خداحافظی 

ی چمدان را ی آخر دستهکرد و از کنار او گذشت. لحظه

کمی لمس کرد تا او را از حرکت بازدارد اما زور حرف 

 ، استپ زد.رفتن زنش مادرش بود که به

 توانست جانبداری الکی نکند.مادر بود و نمی
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جاست این طرفداری سوخت و آگاه بود که بیدلش می

 وقتی که دل عروسش دریای خون بود.

 ری عروس؟!داری می_

هایش شک کرد. مگر تا همین ای به گوشترکان لحظه

 کردند؟ی پیش دخترم خطابش نمیچند لحظه

راحتی کوچیک آدم خونه و رای یه ناری؟ بکجا می_

 ره؟کنه و میزندگیش رو ول می

 

گفتن همسرش را شنید اما به « ال اِلهَ اال اللّه»صدای 

اش دود کرد از کلهروی خود نیاورد. ترکان احساس می

شود. دهانش کمی باز شد و چشمی تنگ کرد بلند می

 به همراه ابرویی که از تعجب خم شده بود.

 گین ناراحتی بزرگ؟ ا به چی میکوچیک؟ شمناراحتی _
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آره کوچیک. این همه قشقرق نداره. تازه مگه االن تو _

رختخواب بغل یکی مچش رو گرفتی که بار و بندیل رو 

بستی، این جریان برای زمان مجردی و سه سال قبله، 

 کنی؟چرا نبش قبر می

 

این زن به حتم بویی از زنانگی نبرده بود. کاش تمام 

نگریست او نازل شده بود و به تماشا می بالها سر این

 برای واکنشش!

ی نبش قبر هم بغل دستتون نشسته مگه نه؟! نتیجه_

تونم با حق با شماست واقعا من خیلی لوسم که نمی

 این مشکالت پیش و پا افتاده کنار بیام. 

حتی عجز و هشداری که در کالم کامران نشسته بود و 

ث نشد دلش نرم شود، کرد باعینام مادرش را ادا م

 بلکه جدیت بیشتری به کالمش داد.
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های آب دوغ تونم مثل فیلم و سریالببخشید من نمی_

خیاری چشم رو همه چی ببندم و بشینم سر خونه و 

قدر سنگدلم که خوام که اینزندگیم. من معذرت می

 تونم کر و کور باشم و احمق!نمی

 

ش شنیده بود، مادرشوهر عدالتی که در کالمبا این بی

زد مگر به مرز انفجار رسید. حاال هرچه قدر حرف می

 شد؟!سبک می

ای ندارم که بخوام از جوونی و زندگی خودم من بچه_

بگذرم که بگم این بچه گناه داره و من فدایی بشم 

 اش تباه بشه. بهتره تا آینده

داد که پدرش بی حد صدای زنگ مکرر آیفون نشان می

 نیست.قت و عصباطاکم
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تونم. سه سال کم از اشتباهاتش نگذشتم، دیگه نمی_

زندگیم سوخت شد حداقل از رفتار پسرتون ناراحت 

 سی _و_دویست_پارت#نیستین طلبکارم نباشین دیگه!

 

رو شدن با کامران و چرخیدنش برابر شد با دوباره روبه

 کرد.التماسی که در تمام زوایای صورتش بیداد می

بارم منو کنی و این خانمی شه خواهش کنممی_

 ببخشی. ترکان من دوست داش... 

 

کشیده شدن پرقدرت چمدان و دری که محکم بسته 

 ی نطق بیشتر را به او نداد.شد اجازه
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ای که روی شد روی بادمجان و گوجهساعتی مییک

ریخت. کرد و اشک میمیز گذاشته بود تنها فکر می

 جیم! درد روی دلش خیلی سنگین بود و ح

ی اراده و توان دلش هوای کسانی را داشت که از حیطه

او خارج بود. سولمازِ همیشه خندان و ریحان کوچکش 

ی کرد با جملهکرد. کمی که بیقراری میرا طلب می

کرد اما به خودش را آرام می "حتما حکمتی توشه"

کرد و گله و سرایی میکشید که باز نوحهدقیقه نمی

 شکایت! 

اختیار چشمانش روی را که شنید بی ر حیاطصدای د

ساعت نشست. این وقت از روز و آمدن الشن به خانه 

برانگیز بود. سمت سینک رفت، شیرآب برایش تعجب

را باز کرد. دو سه مشت آب به صورتش پاشید. 

شان خسته خودش از این غم سایه افکنده بر زندگی
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هیب خود ن دید در دل بهشده بود. هربار که الشن را می

دهد و الم تا کام زد حاال او مردانگی به خرج میمی

آورد اما تو دیگر شورش را حرفی به میان نمی

 ای.درآورده

 

شرت سیاه تنش نگاهی به لباسش انداخت، یک تی

بود. حق الشن، این زندگی نبود. در لحظه تصمیم 

ی عذاب گرفت غمش را برای خودش نگه دارد و مایه

ی آشپزخانه خیلی تند آن را از میانهان جا او نشود. هم

تن کند و سمت اتاق رفت. دلش به رنگ روشن نیز 

های جور واجوری که شد. از میان لباسراضی نمی

الشن برایش خریده بود یک تیشرت سبز لجنی 

برداشت. برای قدم اول خوب بود. موهایش را از آن 

در شلختگی با باز و بستن کش مو، خارج کرد. صدای 
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دی را که شنید قبل از خروج از اتاق دست روی ورو

قدر راحت سینه گذاشت و یک نفس راحت کشید. آن

نیز نبود وقتی که باز در پس زمینه افکارش، آن دو 

عزیز با خاطراتشان ایستاده بودند. به چهارچوب در 

گنجید نرسیده، الشن مات مانده بود. در باورش نمی

چک ببیند. غم ولو کودرنا را با همین تغییرات 

 کرد.چشمانش زانوهایش را شل می

دزد و به او زل زده دید نگاهش را نمیکه میاز این

 است غرق شور شد. 

 شد.م داشت حسادتم میکم به دیوارهای خونهکم_

درنا چشمانش از شنیدن این حرف تنگ شد و مجالی 

 برای پرسش نگرفت. 

 کر... قدری اونا رو نگاه میاون_
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م میان چشمانش، دیگر نگذاشت الشن کامل یدن شرد

 و واضح بگوید که او را فراموش کرده است. 

چند تار مزاحم را که میان صورتش آمده بودند را پشت 

گوشش فرستاد و سعی کرد قدری مرهم دل این مرد 

 صبور شود. 

کم بهم زمان بده تا با این مشکالت کنار حق داری. یه_

 بیام من... 

 رش؟ اشتباه متوجه شده بود. فت دلبگچه می

 گی درنا؟ مگه مشکالتمون از هم سواست؟ چی می_

جلوتر رفت و او را به آغوش کشید. سرش را به 

 ی خود چسباند و از عطر موهایش کام گرفت. سینه

هرچی که به تو ربط پیدا کنه به منم مربوطه. غمت، _

رو هات، اون بغض چسبیده بیخ گلوت دلتنگیات، گریه

خوام. خریدارم. من فقط خوب شدن حالتو می همه
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که دو ساعت به در و دیوار خوام به جای اینفقط می

زل بزنی و تو فکر بری کنارم بشینی و از چیزی که تو 

شه حرف بزنی هرچند ذهنته و باعث آزارات می

 تکراری،  هرچند طوالنی. فقط حرف بزنی درنا!

 

که با کامران  ایحظهزد؟ از لحظه به لاز چه حرف می

گذرانده بود و حاال مانند فیلم از پس چشمانش رد 

کرد، شدند و هربار خودش و او را لعن و نفرین میمی

جای گفت؟ از زمانی که فهمید باردار است و بهمی

اشک شوق ریختن مانند هر زن دیگری، او کاسه چه 

گفت؟ او را آزار کنم چه کنم دستش گرفته بود، می

 اد؟دنمی

لق کنان فرو باز بنیاد چشمانش بهم ریخت و اشکی لق

ی بیکارش را دور ریخت. ناخودآگاه دستان شل و افتاده
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ای از ته دل مزین اش را به بوسهتن مرد پیچید و سینه

کرد. دل الشن دریای متالطمی شد از هیجان و دوست 

تر داشتن. او نیز آغوشش را برای نفسِ غمگینش تنگ

 کرد. 

 کسی الشن. هم همبرا_

 ی تمام هستی!این همه کس معنا داشت به اندازه

گردونیم. کنیم. ریحونمون رو برمیبا هم درستش می_

هام کنیم. سهم منم از شادیها رو تحمل میبا هم غم

 کنم. درنا؟! مال تو، برای لبخند تو. حالت رو خوب می

از جای امن و مهربانی که دچارش بود مجبور بود دل 

تا به چشمانش دل بسپارد. سرش را تکانی داد و  بکند

منتظر ماند آن درنای پراحساس آرامی که گفته شد در 

 پس خود چه دارد؟! 

 شک نکن تو هم، همه کس منی! تو تموم وجود منی!_
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گرمای مطبوعی در دل و جانش نشست، نسیم خنکی 

 تمام زوایای تنش را درنوردید.

 

 ها! زن بودن یعنی لشکری از حس

انگار امروز الشن قصد جانش را کرده بود. با دستان 

سوزاند دست به زیر شان درنا را میگرمش که داغی

اش زد و صورتش را باال نگه داشت. زل زدن در چانه

چشمان الشن برایش مانند دیدن یک دریای آرام آبی 

ها به قدر حس آرامش از دیدن این چشمبود، آن

 یک_و_سی_و_ویستد_رتپا#شد.جانش سرازیر می

 

 

تو دیگه تنها نیستی. من کنارتم که دردات رو به جون _

بخرم. من کنارتم که نذارم بیشتر از این فکرت درگیر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

حساب و کتاب مسائل و مشکالت بشه. تا االن خودت 

بودی و خودت از االن به بعد خودتی و من. رو من باید 

 حساب ویژه باز کنی خانم! 

هایش به روی کلمه فکر کرد و پلککوه! به همین یک 

قدر محکم و بدیل کوه بود. همینهم افتادند. مثال بی

 قدر پابرجا!استوار همین

قطره اشکی از سر شوق از این حمایت دلگرم کننده از 

اش را نرم گاه تنها رهایش نکرد گونهالشنی که هیچ

نرم بوسید. نوک انگشتان سوزان او زدود آن 

 عصابش را!های روی امزاحم

هاتو ندیدم درنا. کم آتیش به جونم نزدی. کم گریه_

خواد گریه کن تا کم صبوری نکردم.هر وقت دلت می

سبک بشی تا آروم بشی نشه یه غده تو وجودت،نشه 

 یه بغض که به سختی بترکه اما...
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های گریان رقاص گره تر نگاهش را در آن تیلهعمیق

 زد.

ریزم وقتی م. بهم میکشاما با دیدنت من عذاب می_

بینم بیقراری تونم آرومت کنم. وقتی میبینم نمیکه می

شم درنا. دوست دارم زمین و زمان رو من دیوونه می

بهم گره بدم اما تو نم اشکی به چشمت، غمی تو دلت 

 نشینه.

 

با لبخندی چشمان ترش را بوسید و با لحنی اغواگر و 

تمام عواطف و وسوسه انگیز خیلی آرام به زیر کشید 

 احساس درنا را!

این یک جفت چشم پدر منو درآورده. هم دردِ و هم _

 درمون. 
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تر کرد و او را تا دستش را دور کمر همسرش محکم

 رسیدند به خود فشرد.جایی که به مرز صفر می

کرد جایی برای غم غریزه، خواستن که قد علم می

سر  نبود. آن چنگی که به پیراهن الشن زد تردید را

 برید و پایان داد به دوری اخیرشان!

 

ها کمی آرام گرفته بود وقتی فکر حاال بعد از مدت

کرد نباید یک گوشه بنشیند و زانوی غم بغل کند. می

داد. اش تطبیق میهای زندگیباید خودش را با واقعیت

از نشستن و دل به غم سپردنش چیزی عایدش 

 ه. ی فرصت سوختشد جز یک زن افسردهنمی

خاطر مردی که با دیدن جنگید. بهشد و میباید بلند می

حجم مشکالتش نه تنها رهایش نکرد بلکه مرد و 

گیر مردانه کنارش ماند و حامی این روزهای نفس
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خاطر دخترش که حساب از دستش در سختش شد. به

رفته بود چند روز است که او را بو نکرده است و 

کرد از نوح بیشتر می هایش را ندیده است. فکرخنده

عمر کرده است وقتی که هر روز، برایش قرنی 

شد. باید به آشفته بازار ذهنش سامانی محسوب می

 داد. می

هایش ترسید اما صدای آرام او بر با فشردن شانه 

 ترس غالب بود. 

 کنی؟ کاش حدسم درست بود که داری به من فکر می_

شد به او گر میکرد. متبسم زد و افکارش را تارومار 

 فکر نکرد؟

به تو هم فکر کردم. من تو زندگیم تو اولین برخوردم _

 ی عاطفی... و شروع یه رابطه
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کرد سوزاند اما باید تکمیل میدانست غیرتش را میمی

 کرد. ی مغزش را ذوب میهای منجمد شدهو آن حرف

نامرد دیدم. مردی کنار خودم حس نکردم که منو رو _

دم و برای خودم بخواد. اون نامرد کار تموم اطر خوخبه

شارالتان و نامردهای دنیا رو در حقم تموم کرد چون 

دونستم چرا خونواده ندارم؟ چون که من از که من نمی

 ریشه بودم و ح... نظر اون بی

دست گرمش را  روی لب او گذاشت و به سکوت فرا 

 خواند.

دوست  کشیدی.دونم تو چی هیچی نگو درنا! من می_

ندارم هر آدم لجنی، هر فکر مزخرفی که تو مغز 

 آره رو تو هم بگی. گذره و به زبون میمعیوبش می
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دستانش را از روی میز باال آورد و با عشق دست الشن 

را گرفت و بوسید. به خودش قول داده بود دیگر گریه 

 نکند تا وجود مرد را به آتش نکشاند. 

که ندیدم. بذار بگم از اینه مرد بذار بگم. بذار بگم ک_

که کنارمی چقدر خوشحالم. بذار بگم از هستی، از این

آد بالم. بذار بگم از خودم بدم میداشتنت به خودم می

ی دق. دوست نداشتم ی عذابت و آینهکه شدم مایه

اول زندگیمون رو با غم سر کنیم و به جای دلبری 

خوشبختم  ن خیلیکردن، اشک و آه و ناله ازم ببینی. م

که تو رو دارم الشن. خدا اگه تو تموم زندگیم برام کم 

و کسری گذاشت اما به جاش تو رو بهم داد. تو پاداش 

 خبرم؟! کدوم کار خوب منی که من بی

های درنا دلش فشرد. دوست داشت توان از حرف

سربه نیست کردن آن مردک عوضی را داشت. با 
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یجانِ تمام کرد هشنیدن جمالت آخر او احساس می

 دنیا در دلش سیطره کرده است.

نه انگاری زیر زبونت مزه کرده و غیرمستقیم باز داری _

 دی! نخ می

اول متوجه منظور او نشد اما با دیدن شیطنت چشمان 

اش الشن آن دوزاری کج شده که نه، آن دو زاری افتاده

قدر خودش را در افتاد که قصد و غرض او چیست. آن

ای شرم داشت دل گیر کرده بود که لحظهغم در یپیله

کل کردن با شوهرش بدهد. او عزادار بود. در به دل کل

گیرودار افکار مریضش، صدای سولماز در مغزش 

 وار کوبید.ناله

شناسم قوی هستی اما به وقتش از درنا من تو رو می_»

تری. نکنه با رفتن من زندگیت رو یه بچه هم ضعیف

 سیاه کنی؟!
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ی تو یه آه از الشن بیاد سمتم. اینو م با هر نالهخوامین

م درنا،  شماها مردیت. من ی گوشت کن من زندهآویزه

مونم. مگه اون دنیا تا روز زنده شدنتون منتظرتون می

تونه برای یه آدم زنده عزاداری یه مرده می

 یک_و_سی_و_دویست_پارت_ادامه#کنه؟می

 

ی اما به وقتش از وی هستشناسم قدرنا من تو رو می_»

تری. نکنه با رفتن من زندگیت رو یه بچه هم ضعیف

 سیاه کنی؟!

ی تو یه آه از الشن بیاد سمتم. اینو خوام با هر نالهنمی

م درنا، شماها مردیت. من ی گوشت کن من زندهآویزه

مونم. مگه اون دنیا تا روز زنده شدنتون منتظرتون می

کنه؟ اگه نده عزاداری میآدم ز تونه برای یهیه مرده می

منو دوست داری به حرمت رفاقتمون خون به دل 
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ها به زندگیت نکن. زهر نریز تو آرامشی که بعد از مدت

 «حقت رسیدی

ی خدا هر شکل و شمایل خاصی داشت؟ معجزه معجزه

لحظه در زندگی جاری بود منتهی باید با چشم دل آن 

 را دید.

اش شد، درونی کشمکش ی تماملبخندی تلخ نتیجه

گرش بود این را به خوبی مردی که با تمام وجود نظاره

 فهمید. 

 اش را روی پیشانی او گذاشت و پچ زد. پیشانی

که یه قدم برداشتی که بری به طرف نفس من! همین_

یه حال خوب، خیلی عالیه. تو شدی مثال یه کرم 

 ی دگردیسی و تکامل داریابریشم که حاال به مرحله

ی. درنا، رفتارت برای من همیشه منطقی و رسمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گم گریه و زاری و عزاداری نکن نه، نجیبانه بوده، نمی

 گم همه چیز به وقت و زمان خودش.اما می

 

ام کنی، باید از زندگیت لذتم ببری. این تو باید زندگی

عذاب وجدان لعنتی چیه پشت چشمات و دلت نشسته 

خی کنی داری به هرت شوکنی اگه با منِ شوکه فکر می

 کنی؟ سولماز خیانت می

توانست حقایق را نوک بینی درنا را بوسید. درنا نمی

ی نابالغی شده بود که با هر کتمان کند. دلش دختربچه

زد و نوازش و محبتی از الشن کسی آن را چنگ می

 کشید.چیزی زیر دلش تیر می

ر نذار دشمن شاد بشی قربونت برم. اون کسی که کم_

خواد که تو بسته تا تو رو زمین بزنه همین رو میهمت 

نشین کنه و به یه زن ضعیف تبدیلت کنه تا رو خونه
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ارزید و حریف بود. اون زنی که صدتا مرد رو می

 گم عزیزترینم؟فهمی چی میمی

ی فهمیدنش گذاشت و تکان خوردن سر او را به نشانه

 های پنهانش!نچرخیدن زبانش را پای اشک

 دادی و بازم نشستی؟!نخ رو _

 

شان گذشته بود از آن آغوش چندین ساعت از رابطه

طور که الشن های شورانگیز. همانپرحرارت و بوسه

اشاره کرده بود حاال وزوز فکری بالی وجدانش، شده 

کشید. بود و در عین آرامش، از سولماز خجالت می

خواب بر چشمانش بیگانه شده بود که حاال در ساعت 

شب با لیوان چای در تراس اتاق ایستاده بود  سه نصف

خرید. کم رو به سرد شدن را به جان میو هوای کم

فایده بود. خورد. دست دست کردن بیباید تکانی می
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چنان چشم امیدی گشت و همفردا باید سرکارش برمی

 به دادگاه داشت برای پس گرفتن دخترش. 

یاد شیرین  نام دختر او را دلتنگ عطر مو و تنش کرد.

 اش رفت. هایش افتاد و قربان صدقهزبانی

یک جرعه چای نوشید و گویی در آن، داروی اراده و 

های خود را قدرت ریخته شده بود که تطهیر کرد گونه

وقت از این قطرات شل و وارفته که وقت و بی

 کردند. پیمایی میراه

الی درختانی که لخت و عریان چید البهاش پیزمزمه

 شدند برای عشقبازی با پاییز رنگارنگ. می

جنگم و گزک دست ذارم کسی زمینم بزنه. مینمی_

گیرم و دوباره صدای دم. تو رو هم پس میدشمنم نمی

شنوم. اگه بتونم بازم هات و مامان گفتنت رو میخنده

 صبر کنم.
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ریخت. چای را که همین انرژی مضاعفی را به جانش 

های آرام الشن را که د. نفسنوشید باز میان تخت خزی

دید دلش منبع تمام آرامش دنیا شد. این مرد، مزد 

قدر هایش بود اما برایش زیادی بود. آنتمام سختی

اش صورت او را کنکاش کرد و در دل قربان صدقه

رفت که خواب سایبان چشمانش 

 دو_و_سی_و_دویست_پارت#شد.

 

را هایش باز شد. ساعت ی خورد و به آنی چشمغلت

چک کرد. کش و قوسی به تنش داد. تخت خالی را که 

دید اول متعجب شد اما یادش آمد که به الشن در مورد 

تصمیم امروزش چیزی نگفته است. تخت را مرتب کرد 

 و برای رفتن آماده شد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

چند متری مانده به مزرعه برسد با دیدن تابلوی بزرگ 

بود  که خرسندر آن آشفته حال شد. در عین اینسر د

نشینی خارج شده و باز قرار است باالخره از خانه

محکم و استوار باشد اما نام ریحان برایش غم عالم را 

ی « اهللبسم»ارزانی داشت. از آژانس پیاده شد و با 

و اتفاقی را  وارد شد. باید با این جماعت که هر نسخه

داشت و به او نسبت داده بودند مردانه که در دنیا وجود 

داشت. کریم هایش را با متانت برمیکرد. قدمتار میرف

زند، دلش برای را دید که با یکی از کارگرها حرف می

هایش باعث همین کریم هم تنگ شده بود. صدای قدم

 شد که کریم سر بجنباند و گل از گلش بشکفد. 

یا شکرت که بینم خانم خودتونین؟! خدادرست می_

 خانم! حالتون بهتر شده. سالم درنا 
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جان و دلی نه برای لبخند زدن داشت نه حتی برای 

 یک تبسم ناچیز.  

 سالم خوبی آقا کریم؟ چه خبر؟ اوضاع خوبه؟ _

طور که به سمت دفتر راهش را کج کرد او نیز به همان

دنبالش بود. معلوم بود که خوشحال شده است این را 

فهمید. رف زدن و حمد و ثنایش با خدا میاز یک بند ح

کردند با دیدنش بقیه کسانی که نیز در مزرعه کار می

شدند. انگار باید امروز این دو متعجب و خوشحال می

خصیصه را در صورت و رفتار اعضای مجموعه ریحان 

دید. ماشین را الشن زیر سایبان پارک کرده بود و می

 حاال ریتم قلبش یکنواخت نبود.

مواد غذایی حتی دلش برای انبار و یا سالن نگهداری 

نیز تنگ شده بود. منتظر واکنش او بود. دودل مانده بود 

 که اول به دفتر سر بزند یا به آشپزخانه.
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شک و گمانی که به جانش افتاده بود با دیدن الشن 

دود شد و به هوا رفت. از دیروز انگار طور دیگری 

فاصله هم انرژی دوستش داشت. حتی از این 

 گرفت از تماشایش! می

ر نگاه کنجکاو همه راهش را سمت دفتر کج کرد. به زی

ها که رسید لبانش یک هالل کوچک ایجاد باالی پله

 کردند به رسم ادب و مهر. 

رسوندمت. کافی بود بگی خودم که گفتی خودم میمی_

 نمرده بودم بیام دنبالت. 

هم برای ابراز مالت آنالی جاز این کلمه حتی در البه

بود. در انظار آن همه چشم مشتاق  عشق و بودن متنفر

توانست انگشتش را روی لبان او بگذارد. اخم حتی نمی

 ریزی نشاند مابین دو ابروی پر و سیاهش!
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آد اذیت کنی. خدا نکنه این حرفا چیه؟ نگو خوشت می_

که بگی از مردن حتی به شوخی، حتی برای این

 کنارمی و پامی.  جورههمه

شد تا آن همه چشم را پشت  همزمان که از کنارش رد

 سرش بگذارد حرفش را نیز زد. 

 دل شدم برای اومدن. شب یهنصف_

در پشت سرشان بسته شد و حاال درنا با دیدن دفتر 

 جا بوده است. تنگ اینمتوجه شد چقدر دل

الشن دو دستش را در جیب شلوارش فرو کرد که مبادا 

اتاق  ه و رسم آداب و معاشرت یادشان برود و هررا

ای را با خانه اشتباه نگیرند. این همان درنایی بود بسته

 شناخت که زن ماندن و درجا زدن نبود. که می
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خواد سفت بغلت کنم و ببوسمت حقیقتا االن دلم می_

قدر فشارت بدم که صدای ترق و خواد اوندرنا. دلم می

بشه و بگی بسه ولش کن. از تروق استخونات بلند 

کنم و پیدا کردی بهت افتخار میکه خودت راین

ها رو درک که بین مرگ و زندگی تفاوتعزیزم. از این

کردی و قبول کردی که االن اینجایی بیشتر از قبل 

دوست دارم. این همون درنای منه که طوفانم 

ذارم سازیم و نمیتونست تکونش بده. با هم مینمی

 ی غمات تو دلت بشینه. غمی رو

 

های مرد مقابلش، پاهایش و حرف از استرس و دیدن

کرد لرزشی مسری لرزید، نه خوب که فکر میمی

گونه های داخلی تنش را دربر گرفته بود. هماندیواره

 که چشمانش پر شدند از عشق و حمایت. 
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 دونستی برام خیلی عزیزی؟ برام قوت قلبی؟! می_

الشن نگاهی به اطراف کرد و خندید. قبل از آن با همان 

 ک دل درنا را باز زیر و رو کرد. چشم

یاللعجب تو از دیروز کمر بستی که من رو دیوونه _

کنی. این دلبریات رو ریز ریز نشون بده فکر قلب ما 

 هم باش خانم.

 

در کنار مردش، تا غروب سرگرم بود و حاال اوج 

فهمید. هرچند که به ین مزرعه میاش را برای ادلتنگی

وید جا جای مزرعه بوی توانست دروغ بگخودش نمی

داد. با مرگ عزیز و نبودنش ریحان و سولماز را می

شد کنار آمد اما امان از خاطراتی که تیشه به شاید می

 زنند. ی دل و جان آدمی میریشه
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چندین روز بود طبق روال قبل به زندگی و کار برگشته 

. چیزی به ساعت یازده نمانده بود و درنا در حال بود

ای با شنیدن ای پخته شده بود که لحظهتست غذاه

 خبری که نفیسه آورد حس کرد قلبی برای تپیدن ندارد.

کرد تا سقوطش رنگش مانند گچ پریده بود و حس می

 سه_و_سی_و_دویست_پارت#چیزی نمانده است.

 

مانعت کرد. نفیسه خواست زیربغلش را بگیرد که م

د و بننفسی از سر استیصال کشید و با درآوردن پیش

چنان هایش از آشپزخانه خارج شد همدر انتها چکمه

ی طلبید.  چشمش به گوشهکه خدا را به یاری می

دانست درگیر چه حسی شده است. حیاط که افتاد نمی

جان و کم توانش دانست چه باید بگوید؟ پاهای بینمی
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هایش را بغض در میان گلویش بادبان را تکان داد.

 باال برده بود تا حرکت کند. کشیده بود و لنگرش را

شان به این سعی کرد نلرزد و بر خود مسلط باشد. غم

باخت اما هر بار با دیدن چیزی پررنگ آسانی رنگ نمی

 کرد. شد و عرصه را تنگ میمی

 سالم عمو ایوب! _

کردن به  کردند از نگاهچشمانش خودداری می

های یک مادر دلشکسته ولی رسم ادب نبود چشم

 دن نگاه. دزدی

 سمن! سالم ماه_

باخت. سمن از زبان اهالی داشت رنگ میدیگر ننه

لقبی که سولماز برایش جفت و جور کرده بود. آغوشی 

که برایش گشوده شده بود را با اشتیاق پذیرفت و 
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اش فانیی دریای طونتوانست مانع فرود آمدن نتیجه

 شود. 

فی خیلی خوش اومدین. شما چرا زحمت کشیدین کا_

 بود بگین من با سر میومدم پیشتون. 

بافد. او جان دانست مهمل و دروغ بهم میبه خوبی می

ای را داشت که سراسر از خاطره و صدای رفتن به خانه

های لرزه افکنشان در آن جا بود. به مقدسات خنده

 باخت. دم جان میجا در تمام دنیا همون

 ایوب لبخندی نثارش کرد. 

ترم؟ سری به این پیرزن و من حالت خوبه دخ_

دونی شنیدم برگشتی سرکار چقدر زنی؟ نمینمی

 هردومون خوشحال شدیم. 

اش زد و او نگاهش به پیراهن مشکیایوب حرف می

سمنی که اگر سولماز بود. نگاهش پرتاب شد سمت ماه
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کرد برای پیرزن خواندنش. کل میزنده بود با ایوب کل

ل و دماغی برای حرف زدن اما صد حیف که هیچ کدام د

 هم نداشتند چه برسد به خندیدن! 

که سرکار برگشته است از ها از اینمطمئن بود که آن

 اعماق جان خوشحال هستند.

 

چنان نگاهش به درنا بود. درنایی که سمن همماه

ارغار یکدیگر مرگش بود و یسن دخترک جوانهم

روز است  بودند. وقتی فرخنده گفته بود که درنا دو سه

نشینی را ترک کرده و به کارش روی آورده است خانه

خیلی احساس خوبی پیدا کرد که باز او همان زن قوی 

 قبل شده است. 

 سمن دلم براتون تنگ شده بود. ماه_
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ادامه نداد که هرباری که خواستم به دیدنت بیایم دلش 

ا نداشتم که خودم زیر بار آن همه خاطره جان ندهم و ر

دیدنم داغ دلت تازه نشود. هرچند برای مادر، داغ  تو با

 سوزاند.ای از جگر را میاوالد تا ابد گوشه

 

آد  تو هم هر وقت دلت تنگ شد بیا. دومان هر روز می_

 بیا. 

اختیار پی سمن اشاره کرد. نگاه درنا نیز بیایوب به ماه

ایما و اشاره بود تا بلکه چیزی بفهمد. سمن پر  آن

کنار زد و یک جعبه کوچک را روبه درنا چادرش را 

 گرفت. 

ترین و عزیزترین چیزی بود که داشتیم. باارزش_

عمرت بلند باشه، تو با سولماز برای ما هیچ فرقی 

نداری دخترم. هروقت دلت تنگ شد، دلت گرفت در 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

. تو تازه عروسی دل به اون خونه همیشه به روت بازه

باشیم رخت سیاه دل زندگیت بده. بخدا اگه ما راضی 

تنت باشه و روی خوش به شوهرت نشون ندی. نذار 

شه زحمات سولمازم عذاب بکشه. پیشرفتت باعث می

 سولمازم هدر نره. 

هایی از جنس آب را در چشمانش، احساس حلقه

پایین کرد و دیر بود که بخواهد جلوگیری کند از می

سمن انداخت و آرام نیامدنشان. دست دور گردن ماه

 یست. گر

در عین بدبختی من خیلی خوشبختم که شماها رو _

 کنارم دارم. 

ی سمن رفته بودند و به هدیهساعتی بود که ایوب و ماه

کرد. دستی به گلدان میناکاری شده ها نگاه میآن

 پرواز کرد.ها کنان به گذشتهلیکشید و مغزش لی
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ذلیل نشی همش سرت تو اون گوشیه و نیشت شله. _

ان کوفتی هیچ جا نمیره. حاال خوبه چند ماه اون کامر

ندازی و با براش طاقچه باال گذاشتی و االن پا رو پا می

شه بینم رنگت سرخ و سفید میهر پیام خیال نکن نمی

 گیری.و لبت رو گاز می

شت چشمی برای هنوز لبخند روی لبانش بود اما پ

 سولماز نازک کرد. 

 کنی؟ چه خبرته سولماز؟! هی ور ور می_

 با دیدن اخم ریز میان ابروهایش لبخندش را خورد. 

کنی با اون پوست پیاز، نه من. بیا تا ورور رو که تو می_

یه کم هنر یادت بدم بدبخت. یه چیزی بارت باشه هم 

ی یکی ازش پولی دربیاری هم اگه دو صباح دیگه مرد

هنر دستت رو دید بگه آخی اینو درنا درست کرد و 
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ر اون چیز هم شده دو قطره اشک برات خاطبلکم به

 بریزه.

 

ی بلندش را رها دیگر نتوانست در جواب سولماز خنده

 نکند. 

 دی؟ اعصاب نداریا! چی رو به چی ربط می_

 باز خندید. 

م یه دونآخه من کی رو دارم که بخواد با دیدنِ چه می_

قلمدان و گلدون یا بشقاب یاد من بیفته و اشک بریزه. 

 مشغله دارم بخوام هنر یاد بگیرم.  بعدم کم

ای دندان ابرویی برایش باال انداخت و با تمسخر تیکه

 چهار_و_سی_و_دویست_پارت#گیر به او انداخت.
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ای هستی تو این مملکت. کارهگی نه که یهراستم می_

اتو بابا اون الدنگ هیچی نداره کوزهجمع کن کاسه 

پسر  وقتت رو حرومش نکن. خاک تو سر دوست 

کنی فردا سوارت ات کنن. همین کار رو میندیده

 شه.می

 به آنی تغییر موضع داد و از در مهربانی وارد شد. 

بیا وردل خودم دوتایی بزنیم یه کار درست و درمون _

 راه بندازیم. 

ی نفی باال انداخت و ار به نشانهدرنا ابروهایش را چندب

 حرص او را بیشتر درآورد. 

م دربیاد یکی اون چشا باباغوریت از حدقه به درک نیا!_

 دم.از هنرام رو بهت نمی
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سرش را روی گلدان میان دستش گذاشت و با صدای 

خاطر نیمه بلندی گریست. دروغ نگفته بود که االن به

د و به سنگر گریه هنر دست او، داغ دلش باز تازه ش

 پناه برد.

صدای  خسته و تکیده از غم به پشتی صندلی تکیه داد.

اش باعث شد دست از فکر اعالن آشنای پیامک گوشی

 و خیال بردارد. 

ی متن پیام مانند یک شربت تگری بود میان چله

 داد.تابستان که داغ دلش را اندکی تسکین می

باش از امروز احضاریه رسیده دستش، خوشحال _»

آم، به پاس این خبر مَشت، یه دارم می« سوختنش

 ، نه خانم؟!بوس جانانه که حقمه
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اش بود. خواری و خوشحالی؟ برای یک هزارم ثانیه

حقارت او آرزویش بود چنین که چوب حراج به آبروی 

اش زد. بوس را هم با کمال میل تقدیمش جمع شده

پیام کوتاه، کرد حاال که روزش را ساخته بود. همین می

گویا خرمنی از انرژی را در جانش به ودیعه گذاشت که 

قدر سرگرم ی آشپزخانه شد. آنخوب روانهبا حالی 

کشید کارش بود و در رویاهایش کامران را به زیر می

فهمید. نفیسه با سرعت وارد که چیزی از اطرافش نمی

آشپزخانه شد و رو به درنا با باالترین سرعت، پیامش 

قدر سریع که درنا هیچ چیزی از آن متوجه ساند. آنرا ر

 نشد.

رن انبار ومدن  رفتن مزرعه بعد میخانم، آقا الشن ا_

 بعد کم و کسریاتون رو....

 اش لبخند زد. درنا با یک تای ابروی باال رفته
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نفیسه ببینم کالس تندخوانی رفتی؟ چه خبرته؟ بابا _

چیز رو خیلی آروم تر، یه نفس بکش و از اول هم یواش

ی حرفات یه الشن فهمیدم و مزرعه بگو. من از همه

کنم نه تو اون چیزی که ه؟ نه من فرار میشباورت می

 ره.خوای بگی رو یادت میمی

 

از خجالت لب گزید و آرام آن خبری که حاملش بود را 

 گفت.

آقا الشن اومدن رفتن سر مزرعه گفتن به شما بگم _

نبار موجودی بگیرند و بازم گفتن رن اکه یه سرم می

 که لیست کم و کسریاتون رو زودتر بنویسین. 

 

ای گفت و به کار مشغول شد. با صدای فریادی، باشه

از عالم خیال کنده شد. صدای خود نامردش بود که باز 
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جا آمده بود. تن و بدنش محض آبروریزی به این

اال حس شده بود اما حاال که در این معرکه دست ببی

داد. خود به او حس پیروزی میبود نباید با استرس بی

د سراغ نداشت خیلی قاطع و با اقتداری که در خو

محکم سعی کرد تفهیم کند کارکنان بخش آشپزخانه 

 را.

 

دوست ندارم کارتون رو ول کنین و بشین به تماشای _

کشه یقینا یه نمایش مضحک. کسی که داره عربده می

ده و راه خونش رو بلد نیست. پس از باغ وحش رها ش

وم پچ و چشم چسبوندن به در ممنوع! ببینم، بشنپچ

حس فضولیتون بیشتر از دل دادن به کارتون بوده فردا 

 کنیم. پس حله دیگه؟! باهم دیگه خداحافظی می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

اش دانست آن سوال کوچک ته جملهخودش هم می

 چقدر مسخره بود.

 

و تماشاگر این  کرد الشن رفته باشدخدا خدا می

شان با ی بختآبرویی جدید نباشد. از وقتی ستارهبی

ه بود، رنگ آرامش ندیده بود. بیرون که هم جفت شد

رفت با دیدن آقا کریم و چند کارگر که کامران را دوره 

 کرده بودند، اخم در هم کشید. 

چه خبر شده که جمع شدین؟ برید سر کاراتون. با _

ر حجر که نیست صدات رو شمام آقای نامحترم، عص

انداختی پس سرت. در ضمن به شما هشدار داده نشد 

 بعدی دور و بر مزرعه رات نیفته؟  که بار
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کرد در برابر این دیو خشمگین صدایش خدا خدا می

که خود کنجکاو است اما بقیه نلرزد. دید که کریم با آن

 کند. شان راهنمایی میرا به سمت کارهای

کشی ا تو؟ چرا پاتو از زندگی من نمینامحترم منم ی_

 بیرون؟ 

د داشتند. مردک از تعجب ابروهایش تمایل به پیون

اش دوانده بود و مریض احوال نبود؟ او موش در زندگی

 حاال طلبکار بود؟ 

علیرغم ترس و نفرتی که از او داشت، چند قدم را به 

او نزدیک شد تا تن صدایشان بیشتر از این مایه 

 نشود. آبروریزی 

هر چیزی از تو یادم رفته باشه نامردی و وقاحت و _

کم به اون مغز محاله یادم بره. یهپررویی که داشتی رو 
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ت فشار بیار ببینم کی تو زندگی کی سرک فسیل شده

 کشیده؟ من که سرگرم زند... 

خوای چیزای دیگه هم یادته. یادت که نرفته یا می_

 حاشا کنی؟ هنوز صدات تو گوش... 

خفه شو آشغال عوضی! تو اگه شرافت داشتی از _

اگه مرد بودی از  کردی.اعتماد من سوءاستفاده نمی

گفتی. پس دهن کردی و میزنت چیزی رو پنهون نمی

نجست رو ببند. حاالم شرت کم برو تو دادگاه 

 پنج_و_سی_و_دویست_پارت#بینمت.می

 

کرد چنان که احساس میروی پاشنه پاچرخید هم

ت که از ترس قالب تهی کند. چند گام بلند حاالس

در آن  سمت دفترش برداشت تا اگر حرفی مانده
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چهاردیواری زده شود نه بیشتر از این تشت 

 اش به زمین پرصدا بکوبد. رسوایی

آد قبال نه دم درآوردی! زبون درآوردی. خوشم می_

خاطر چموش بازیاتم که شده نداختی تا بهجفتک نمی

 ت دارم. زیرخوابم نگه

اند تا در کرد تمام دنیا عزمشان را جزم کردهحس می

 رب داغ بریزند. ها و مغزش سگوش

هایش تمایل داشتند تئاتری اجرا کنند و به چشم

زدند تا کنار برود و آن ی چشمانش رو میپرده

بازیگران قهار آبی خودنمایی کنند، اما گریستنش برابر 

 بود با باخت. 

شان در حد چند ی کامران فاصلهآمدههای به لطف قدم

انش را قدم ناقابل بود که آن را با خشمی که گریب

اش از این همه های بینیگرفته بود پر کرد. پره
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دانست بگوید لرزید و تنش نمیپروایی او میبی

ای از آتش است یا سرزمینی از یخ. دندان روی کوره

بدهد که  دندان سابید و فکر کرد چه جوابی در شأن او

در کسری از ثانیه دستش باال رفت و جای 

 و حکاکی کرد. چهارانگشت خود را روی صورت ا

خیلی وقیحی کامران! خیلی پستی! تف به زمین زیر _

بلعه. موندم اون زن چطوری پات بیاد که تو رو نمی

توی هوسباز رو تحمل کرده. به خداوندی خدا تا ذلیل 

کنم. حاال هی تو بوق و کرنا نمیشدنت رو نبینم ولت 

کن که من یه روز ته خریتم به توی حیوون اعتماد 

 کردم.

اش را دو ی الشن اعتمادبنفسیدن قامت مردانهد

چندان کرد. حاال دیگر همان احساس ضعف را نداشت. 

دست کامران که باال رفت چشم نبست بلکه به 
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و ی کوه محکم پشتش، با جسارت در چشمان اپشتوانه

زل زد. دستش بین راه توسط کسی متوقف شد که 

خواب و بارها آرزوی چنین روزی را داشت. بارها در 

خیالش او را زیر مشت و لگد گرفته بود. دستش را به 

 پشت پیچاند و دم گوشش غرید. 

به خاطر گفتن همین افتخاراتته که زنت خونه و _

پیدا  جات اینزندگیت رو ول کرده و رفته و تو سرو کله

شده؟ تا ناقصت نکردم بهتره گورت رو گم کنی. 

بار با ندونم ت اندازه خودش کلفته دیگه  هرپرونده

عقلیت قطورترش نکن. پرونده دزدی کاری و بی

 ریحان هم کلید خورده محض اطالعات. 

داد اما زبانش کوتاه رنگ سرخش نشان از درد می

 شد. نمی
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اسم زنت رو  چی به تریچ قبات برخوردچیه کافه_

 آوردم.

 

صدایش را هوسبازانه و آرام کرد تا غیرت الشن را به 

 درد آورد.

آب از سرم گذشته چیزی برای از دست دادن من _

 کرد...ندارم. بهت گفته وقتی باهاش معاشقه می

هر چقدر با خودش تمرین کرده بود که با دیدنش 

، خوددار باشد و پرونده را به نفع درنا به دست بگیرد

نتوانست. نام ناموسش را مردک عوضی به زبان 

 غیرتی بر او نبود؟آورد و سکوتش انگ بیمی

دستش را محکم پیچاند طوری که صدای شکستن 

 استخوانش با هوار کامران یکی شد.
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 پدرسگ دستم رو شکوندی. _

دست پدرش از دنیا کوتاه بود و در این میان هیچ 

از یک مرده پیدا  ترنقشی نداشت و او دیواری کوتاه

نکرده بود. همین باعث شد فشار به دست او را بیشتر 

 کند. 

 دیگه!  پفیوز ول کن_

به شدت رهایش کرد طوری که چندبار تلوتلوخوران 

 نزدیک بود به زمین برخورد کند. 

خوای بری شکایت کنی برو هیچ غمم نیست. می_

خاطر درنا ده سال که هیچ، صد سالم حبسم بخورم به

گزه چه برسه به یه دیه که باز صدقه سر درنا م نمیکک

ن کنم تو صورتت و یکی دو شب مهموتف می

 شم، اما کار تو به این آسونیا نیست. بازداشتگاه می
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ی کتش رد کرد به عقب چرخید و دستش را از زیر لبه

و به میان جیب شلوارش برد. زیادی امروز از مرز آرام 

گاهش تالقی پیدا کرد با بودنش فاصله گرفته بود. ن

 جویبار چشمان درنا و آتش گرفت.

کمر درنا تنها به ی ناچیزی دور دستش را با فاصله

ی هدایت کردن او سمت دفتر پیچید. حریم و نشانه

شد. یک حرف میان مغزش حرمت سرش می

گذاشت احساس سبکی کند. یک لحظه ایستاد و نمی

کامرانی که شد را به آن صحبتی که مانع حرکتش می

 پیچید، زد. مانند مار به خود می

درنا رو های رکیک یا اراجیف مغزت فکر نکن با حرف_

ندازی. هر آدمی تو زندگیش اشتباه داره، از چشمم می

مهم اینه درنا برای جبران اون قسمتِ به غلط 

کنه. با زندگیش، تموم تالش خودش رو کرده و می
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انتخاب کردم. تو دادگاه چشم باز این جواهر رو 

 بینمت.می

ای را داد و رازهای نگفتههایی که میاعتنایی به فحش

کرد، نگذاشت. خبر بودند و او فاش میانش بیکه کارکن

ها نهایتا تا تنها حال زن کنار دستش مهم بود. حرف

ماندند. همسرش، جانش ی دهان مردم میلقهمدتی لق

لرزید. خیلی شکننده ای میمانند گنجشک باران زده

ی کامران سگ صفت کرد که شده بود. لعنتی حواله

 بود باز خشکاند.  ی خوب شدن درنا را مطمئنچشمه

نلرز، نذار ببینه با یه نسیم اومدی به لرزه. حرف _

یامفت دیگران برات مهمه یا دل سگ مصب من. 

شکنم. تو نفس منی! لرزم، بشکنی، میبلرزی، می

ا خالی بده جون دیگه جونی نفس که بخواد ج

 پنج_و_سی_و_دویست_پارت_ادامه#داره؟
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ید. این نسیم بود چرخنسیم، در هزارتوی مغز درنا می

 یا طوفان؟

ساعتی بود به خانه برگشته بودند به حریم امن و 

امانشان. جایی که درنا آرامش را با پوست و 

کرد. به اجبار الشن یک دوش استخوانش لمس می

. از همان تجویزهایی بود که دکتر برای گرفته بود

ها با دارو و الشن گریه را نوشت منتهی آنمریض می

ی امواج منفی مغزش پیشنهاد برای تخلیه زیر دوش

داده بود. البته نه به همین صراحت، بلکه در لفافه از او 

خواسته بود ببارد تمام بارهای ضد و نقیضی که روح و 

ود و او را سراسیمه و آشفته روانش با آن در کلنجار ب

 حال کرده بود. 
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چنان که به بخار چای چشم دوخته بود و یک هم

ی هم به او انداخت که با چند دفتر و دستک نگاهنیم

 درگیر بود. 

ی خوبی ندارم. شه از این شهر بریم؟ هیچ خاطرهمی_

هرچی آبرو جمع کردم فقط با یکی دو دقیقه سخنرانی 

 خبر دود شد. یه آدم از خدا بی

دست از محاسبه برداشت. هرچند که بیشتر ذهنش 

 حول همسرش بود.

خوای از دوست و آشنا تا کی میریم. اما تو بخوای می_

خوای از دست کامران آواره و دربه فرار کنی؟ تا کی می

 در بشی.

 

این آدم ارزشش رو نداره تو بخوای باقی زندگیت رو 

 هم فدای ترس و فکر کردن به اون کنی. 
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کنارش آمد و روی تخت نشست. دستش را دور 

گردنش آرام حلقه کرد طوری که با تکان خوردن تخت 

چند قطره ازچای روی روتختی ریخت. چای را روی 

 پاتختی گذاشت. 

ما بهت قول میدم برمت اتو هرجا راحت باشی من می_

 اونو سرجاش بنشونم. 

اش نلرزد. هرچه اش، تارهای صوتیهرچه کرد چانه

 اش دلربایی کند تا آزردگی نتوانست. کرد حنجره

 آبرویی برات نذاشتم من که.... _

ه چه گرمای دلنشین و مطبوعی داشت انگشت اشار

 هایش را کیپ کرد و اذن ادامه نداد. وقتی لب

 توئه نه چند سال قبلت. هر کسی آبروی من االنِ_

ره اینو چندبار گفتم.  حدیث داریم اشتباه داره، خطا می

درنا عزیزدلم که گفتن حتی اگه شب کسی رو در حال 
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زنی گناه دیدی صبح حق نداری در موردش حرف ب

شاید تا صبح توبه کرده باشه. ازکجا معلوم آبرو و 

روستا و  حرمت تو پیش خدا بیشتر از تموم این مردم

 شهر نباشه وقتی ازگناه برگشتی؟ 

 تو به من اعتماد کن. 

 

 توانست اعتماد نکند؟!اعتماد؟ مگر می

 

 شش_و_سی_و_دویست_پارت#

 

وی کارها را سر و سامان داد و نگاهی به ساعت مچی ر

دستش انداخت. هنوز تا آمدنش کمی زمان داشت. 

یک  همین که تلفن را برداشت تا از درنا خبر بگیرد.
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تقه به در خورد و پشت بند آن، در نیز بدون اجازه باز 

نواز اش در آن رخت سیاه، باز هم چشمشد. قد و قواره

بود. استخوان نترکانده بود بلکه آب رفته بود. غمِ 

باخت شدن این چندماه که رنگ نمی سولماز با سپری

 آن هم برای دومانی که عاشقانه دوستش داشت. 

جا وایسادی منتظر تعارف و ا اوناالن یه لنگه پ_

 تکلیفی؟ خب بیا تو دیگه!

 

ی راستش را کمی تکان داد، هنوز صدایش شانه

 آلود بود. حزن

قرارمون به رفتن بود نه نشستن. از اون میز ریاست _

تونیم یه سرنخ و پاشو بریم ببینم امروز میدل بکن 

 پیدا کنیم. 
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های دومان رفدانست در حناامیدی در کارش نبود. می

زند اما خودش ایمان نوعی شک و تردید موج می

 رسد.ای که دارد، میداشت دیر یا زود به خواسته

که ای کرد از جنس آرامش تنها محض اینتک خنده

 فضا را تلطیف کند. 

ز ریاست؟ نخ؟ نه داداش، کل این کالف رو می_

 رسیم. شکافیم و به اصلش میمی

خورد به آرزوی سولمازش، او ای ذهن دومان قل لحظه

نیز در سر داشت که باز کند این کالف پیچ در پیچ را. 

شاید روزی که الشن درخواستش را مطرح کرد تنها 

دلیل موافقتش همان آرزوی همسر جوانمرگش بود و 

  بس!

 بر منکرش لعنت! _
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روی اش جان گرفت و درست روبهبار کمی خندهاین

 ا اندکی فشرد. ی او ردومان ایستاد. شانه

 بشمار! _

رفتند تلفن الشن های دفتر پایین میهمین که از پله

دانست درنا پشت خط است که زنگ خورد. ندانسته می

دار شد و دستش به سمت گوشی حرکت لبش منحنی

ن روزها حالش کمی  بهتر شده بود البته اگر کرد. ای

 کامران نیامده بود که جای امیدواری بیشتری داشت. 

 آور خونه! یه احوالی نگیری؟! سالم به نون_

خواند؟! این طرز صحبت از کبکش کمی خروس نمی

درنا کمی عجیب بود. بدتر از آن کلمات بعد درنا بود که 

اهایش شد. باعث بهت بیشترش و تکان نخوردن پ

 دید و به تماشا نشسته بود. گویا او را می
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م بنا به کبابا تعجب نکن! درنام منتهی امروز یه_

شرایط حالم بهتره. خب تا نپرسیدی بگی کدوم 

گم. باالخره از یه خوان شرایط؟! خودم برات می

نام گذشتم. رفتم آرامستان برای غسال شدن ثبت

ه پارتی گردن کلفتم دونی که یکردم و خودتم بهتر می

 دارم. 

درنا به سکوتی که پشت خط در جریان بود پی برد که 

هایش است اما با جمالت فالشن درصد هضم حر

 الشن بیش از پیش به انتخابش افتخار کرد. 

خوشحالم که برای خوب شدن حالت داری تالش _

 کنی. می

اش را نگاه پر از سوال دومان از ایستادن ناگهانی

 گرفت و راه افتاد. فاکتور 
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شه من حرفی ندارم کار خوب میاگه حال تو با این_

 عزیزدلم! 

ا لبش از لبخند پر نشده بلکه تمام کرد تنهحس می

بدنش از خوشحالی به لبخند مزین شده است. ولی ته 

وجدان داشت خودش را بزرگ جلوه دلش یک عذاب

 داد. می

 ترسم به تو و کارت لطم... می_

های ترس عزیز من. روزی من و تو دست آدمنترس! ن_

این مدلی نیست. خدا باید هوامون رو داشته باشه 

 ه نرفته؟!یادت ک

شد فراموش کرد؟! خدا را در لحظه خدا را مگر می

قدر از کرد. آناش همیشه حس میلحظه زندگی

مکالمه با الشن انرژی گرفته بود که دوست داشت االن 

زد این را یقین ن حرف میکنارش بود. خدا با انسا
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ی هر چیزی از کائنات. با یک نشانه، داشت. به وسیله

ن حاال خدا با او حرف زده بود وقتی با یک اتفاق! همی

ای شد میان ای دلهره پروانهکه قبل از تماس لحظه

تنش و به پرواز درآمد که نکند الشن تا حاال حرف زده 

 ی عمل جا بزند.باشد و در مرحله

 جان هستی؟! درنا_

 با صدا زدن نامش، به خود آمد. 

 آره. خوشحالم که کنارمی و دارمت! _

ود، در آن عشق و دوست داشتن موج دارمت کلمه نب

زد و عجیب دومان در این لحظه یک مزاحم بود می

 ی عاشقانه! برای ایجاد یک مکالمه

منم. خب من برم درنا به کارام برسم. دومانم سالم _

 رسونه. می
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غیرمستقیم به او فهماند در قفس دومان اسیر شده 

 کند. وگرنه مشتاق بود این درنای جدید را کشف و فتح 

های شان تمام شد و درخششی که میان تیلهمکالمه

الشن به رقص درآمد چیز پنهانی نبود که دومان آن را 

اش خارج بود نبیند. حسادت در کارش نبود اما از اراده

مدم پر شورش تنگ شده بود و او را دلی که برای آن ه

خواست. ابروهایش معاشقه کردند و در هم گره می

 خوردند.

 اتفاقی افتاده؟! _

ی شد با شنیدن کلمهعلیرغم میلش، پرسید اما مگر می

 نترس نپرسید و نگران نشد؟! 

 در شُرف افتادنه. _

ی دست و پا بار با شنیدن یک جملهابروهایش این

 پریدند. شکسته به باال 
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 تری.باور کن درست حرف بزنی آدم_

که اگر قرار  ی الشن حداقل خیالش را راحت کردخنده

 به وقوع چیزی باشد خیر است نه شر!

گرخی؟! مگه هر اتفاقی، خوش به حال درنا! چته می_

 شه؟ بد محسوب می

 پوزخند زد دومان به اتفاقِ خیر! 

وار بداشو قربون اوس کریم بریم فعال که داره مشتی_

ده به کنه و خیراش رو میبرای ما سوا می

 هاش! نورچشمی

تن و پیچ خوردن برگ دلمه در هم دلش مانند بس

 هفت_و_سی_و_دویست_پارت#پیچید.
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ی خیر شان روی پاشنهگفت در خانهراست می

چرخید ولی کفر بود ناسپاسی از خدایی که هر نمی

 حکمت نبود. کارش بی

دومان سوالش را بپرسد یا در مغزش  که بازبدون این

 حکم تیرباران به روزگار بدهد توضیح داد. 

تصمیم خودش رو گرفته که به طور جدی غسال بودن _

ترسش اینه نکنه من مخالفت کنم  رو انجام بده. تموم

 ای وارد کنه. خاطرش به کار من لطمهیا به

مکث کرد چه در حرکت دادن به پاهایش، چه در زدن 

که تا نوک زبانش آمده بود و اجازه خروجش را  حرفی

 داد.نمی

 خوای بگی؟! چیزی می_

 مادرت مخالفتی نداره؟_
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هنوز شد کرد باید معترف میفروغ؟ خوب که فکر می

دانست فروغ ی مادر و فرزندی نمیها رابطهبعد از سال

العملی خواهد داشت. به راه رفتنش سرعت چه عکس

ار شدن به ماشین، جواب بخشید و همزمان با سو

 دومان را داد. 

 مهرانه خانمم مگه مخالف نبود؟_

 از جوابش، دومان لبانش به لبخند باز شد. 

 اش را بلند گفت.یی مسیر الشن مکنونات ذهنمیانه

دو روزه دیگه از تاریخ انقضای آگهی مونده. از اون _

دونم به این خانمی که از گرگان تماس طرفم نمی

 شه اعتماد کرد یا نه؟! نکنه سرکاری باشه؟! گرفته می

دومان پای راستش را کمی کشید و رو به الشن متمایل 

 شد. 
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به  اینم روی اون چند مورد قبلی. خودت گفتی تا_

 زنی؟ کنیم نکنه داری جا میهدفمون نرسیم پیگیری می

 ای به دومان چرخاند. فرمان را همزمان با چشم غره

ز راه داریم و امیدوارم. اما از تو چه منو و جا زدن؟ هنو_

ترسم دومان. نکنه نشه اون چیزی که پنهان کمی می

 خوام.می

 

 هر دو بارها به این نشدن فکر کرده بودند. 

 

وسری را روی سرش جلوتر کشید و کمی روی مبل ر

جا که جا شد. فضای خانه گرم بود اما از آنجابه

ت، جو سرد و های این خانه نداشای با آدمرابطه

اش و داد. علیرغم میل باطنیخشک آن آزارش می
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کرد در های این خانه دریافت میرنجی که از نگاه آدم

 آمده بود.جا طی ده روز قبل دو بار به این

شهین سینی شربت را رو به او تعارف زد هم چنان که 

شو وهای دنیا را شستدر دلش تمام رخت چرک

ت جان پسرش بود. هر کردند. هم و غمش نجامی

باری با مکافات کیانا را راضی کرده بود که ریحان را با 

 خود به زیرزمین ببرد تا این زن بویی از بودنش نبرد. 

ی مادر بار قبلی دست رد زد به سینی آوردهباز مانند دو 

 گیر این خانه شود. خواست نمککامران. نمی

د و دوست داشت دستانش را در هم پیچ پو تاب ده

استرسش را میان انگشتانش تقسیم کند اما 

هایی که تمام خواست گزک بدهد دست این نگاهنمی

ی کردند. محق بود ولیکن برای خواستهقد رصدش می

 کرد. گویا دنیا وارونه شده بود. باید التماس می حقش
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تنها یک آدم در آن چهاردیواری شرمگین بود و خجل 

ها را پوزخند کامیار نگاه آن هم پدر کامران بود. صدای

 به سمت خود کشاند. 

جا که چی بشه؟ دیگه بالیی آی اینچند روز یه بار می_

 مونده که سر کامران نیورده باشی؟ 

نش، گرد گشت از این همه وقاحت پسری که دو چشما

 دانست برادر آن نامرد است. حاال می

 احیانا جمله رو وارونه نگفتی؟! به حق نگاه کنی به_

گمونم این برادرت باشه که آسایش و آرامش رو از منو 

 م سلب کرده مگ... بچه

کنی. بچه رو بس کن خانم! چه وقیحانه بچه بچه می_

ی کدوم شرع و حاللی تخمش رو کاشتین؟ زیر سایه

حالل کامران بودی؟ زنش بودی؟ محرمش بودی که 
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ی پدری کامران با وقاحت تو چشامون ن وسط خونهاال

 زنی؟ زنی و دم از بچه مییزل م

 کامیار بس کن! _

شان دستخوش که آرامش خانهخشم داشت و از این

ی اتفاقاتی گشته بود که رنگ غم گرفته بود کاسه

صبرش لبریز شده بود که اعتنایی به حرف پدرش 

 نکرد. 

شما باشه کامران رو چی چی رو بس کنم پدر من! به _

گناه نکرده. چطور  ی دار بهبری پای چوبهخودت می

تونه بگه با برادر من خوابیده و یه بچه پس این زن می

انداخته و بچم بچم راه بندازه اما اون کامران فلک زده 

 م. شم... که عقیم شده باید شرم کنه که بگه بچه

 بار شهین بود برآشفت از ادبیات فرزندش!این

 خفه شو کامیار! _
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ها در حال و توهیندرنا میان حجم انبوهی از قضاوت 

سوختن بود. خیلی دوست داشت جو متشنج را آرام 

های کامیار توانست در برابر هجمه حرفکند اما نمی

 سکوت کند. 

جا نیومدم زندگی شما رو دچار تنش کنم. ولی من این_

رو به  آقا کامیار شما مشخصه که باید سنگ برادرت

 زونی؟!تاسینه بزنی. از چی خبر داری که یه تنه می

زد. دستی در هوا کامیار رنگ پوستش به سرخی می

برای درنا تکان داد. معنی برو بابایش را به خوبی به 

 درنا فهماند. 

برادرت از من سوءاستفاده کرد. به اعتماد و آبروی من _

ی تو تجاوز کرد. به خاطر یه اتفاقی که من هیچ نقش

روزی بوجود اومدنش نداشتم. مگه من آدم نبودم. مگه 

کرد که برادرت تو دانشگاه صغیر و کبیر رو به صف می
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با من حرف بزنه خونواده منو دیده بود؟! مگه برادرت 

آبرو شد؟ من در به در شدم یا کامران؟ اگه برادرت بی

عقیم نشده بود و من با دخترم میومدم در این خونه 

دادی؟! من ی برادرت سینه چاک میی بچهبازم برا

ی اون بچه سنامهحتی برا شنا

 هشت_و_سی_و_دویست_پارت#نیومدم.

 

که اون در حق من نامردی کرد اما وقتی فهمیدم با این

زن داره دیگه پا پیش نذاشتم که زندگیش رو هوا نره. 

 جوری قضاوت بشم؟!حاال حقمه این

 

 ن کلمات شد. بار پدر خانواده دست به داماین

دیدی  من روم سیاهه پیش تو دخترم. خودت که_

کامران االن چه شرایطی داره. اگه به من باشه که 
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ذاشتم تو دستت که همین حاال دست دخترت رو می

بری یه گوشه زندگیت رو کنی. ولی اون پسرک الابالی 

کشه هم تو رو. تهدید کرده که دخترتو بدم هم اونو می

ده که دستش به خون آلوده بشه. آب همین یه قلم مون

ش رفته، آبروش حراج شده دیگه از سرش گذشته، زن

چیزی برای حرمت و از دست دادن نداره که دست به 

هر کاری نزنه. برو دخترم با شوهرت حرف بزن ازش 

بگذره سوای اون که خودتم رضایت بدی برای پرونده 

ذارم که تا بچه، رضایت که بدین ریش گرو می

ست دور و برتون پیداش نشه. دست دخترت رو هزند

 فرستم بره خارج.تو دستت و اونم می ذارممی

ی اشکش را نتوانست بیشتر از ی جوشیدهدیگر چشمه

این خشک نگه دارد. به حد کافی پر شده بود و دلتنگ 

 اش! برای در آغوش کشیدن نازدانه
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فهمین. شماها خودتون پدر و مادرین حرف منو می_

جا رسوندم. کم خون دل خوردم این دختر رو به این

که یه روشی نکردم، کم خوار نشدم برای ایندستف

لقمه نون در بیارم و خودمون رو سیر کنیم. من جز اون 

بچه کسی رو نداشتم، شد مونسم، همدمم. دلم داره از 

ی بغل کردنش لک زده. بخدا ترکه. دلم برانبودنش می

انصاف نیست این همه ظلم که پسرتون در حق من 

دوست و رفیقم شد کرد. کامران باعث مرگ بهترین 

کنم شوهرم رو راضی کنم شما خیلی ولی من سعی می

خوام برای من محترم و باارزش هستین اما معذرت می

به کامران هیچ اعتمادی ندارم باید حضانت دخترم رو 

ز اثبات فرزندی به من واگذار کنه اونم با قید بعد ا

که تحت هیچ شرایطی حق مالقات با ریحان رو این

باید تعهد بده که هیچ وقت آرامش منو و نداره. 
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ریزه. باهاش حرف بزنین تنها در م رو بهم نمیخونواده

 دیم.این صورت ما رضایت می

 

و  بار هم با دست خالی اما با مغزی پر از گلولهاین

های کامیار از آن خانه خارج شد. حیف از ترکش حرف

ادعای آن پدر و مادر با چنین دیوصفتان زبان درازی که 

 خدایی دارند. 

ی نهایی شان این اطمینان را داده بود که برندهوکیل

هستند اما باید صبور بود و تحمل کرد. چیزی که این 

رکش کشید. عطر دختروزها در وجود درنا داشت ته می

خواست. هر کودکی در کوی و برزن هم لبخند به را می

 د.دانشاند و هم اشکی به چشمانش هدیه میلبش می

با خرید مختصری برای شام سعی کرد اندکی از این 

وادی غم فاصله بگیرد. وارد خانه که شد تمام 
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های هایی را که قورت داده بود، تمام حرفغصه

بود را باال آورد. مانتو  واری که به صورتش کوبیدهسیلی

را که از تن کشید آن را به شدت روی تخت پرتاب 

و مصایبش را گریست. به جا نیز آوار شد کرد و همان

کدامین گناه چنین سرنوشت شومی برایش رقم خورده 

 فهمید.بود را نمی

 

شام مختصری تدارک دید. دل و دماغی نداشت برای 

 ی یک غذای آنچنانی! تهیه

پیمانش را در آن شب که لباس سیاه از تن عهد و 

هایش ها و دلتنگیبیرون کشید را به خاطر آورد. غصه

جایی دنج یا زمان خلوت خانه کنار گذاشته بود. را برای 

دستی به سر و روی خانه کشید و روی مبل مقابل 

هدف آن را روشن کرد و کنترل را تلویزیون نشست. بی
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کامیار به مغزش فشار های به لب چسباند. باز حرف

خواست اسیر دور تکرار شود. تلویزیون را آوردند. نمی

و سمت آشپزخانه  به همان حالت روشن رها کرد

حرکت کرد. بین راه تلفن خانه به صدا درآمد. نامی را 

ای که اعالم کرد گل از گل درنا شکفته شد. خدا فرشته

ده آورش برایش فرستارا برای رهایی از فکرهای عذاب

بود. تلفن بیسم را برداشت و آن روی میز آشپزخانه 

میز زد هم روی اسپیکر گذاشت. با یک تیر دو نشان می

چید و هم با فروغ از احواالت دنیا فارغ شام را می

 شد. می

 سالم مامان خوبی؟ شب بخیر! آقا همایون خوبن؟ _

های عروسش فروغ از آن سوی خط، نشاط را در حرف

 ی خوبی بود. ین نشانهکرد. احس می
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سالم به روی ماهت دخترم. کجایین شما؟ ستاره _

 ؟! سهیل شدین؟ چرا خبری ازتون نیست

 چکان برداشت و روی میز قرار داد. دو بشقاب را از آب

 کجا باشیم خوبه؟! خونه، مزرعه! _

داد که از بازگشتش به آلود فروغ نشان میصدای بهت

 کار خبر ندارد. 

 مزرعه؟ مگه برگشتی سرکار؟_

های ماست را نیز با قاشق و چنگال کنار کاسه

این فاصله ها گذاشت. لبخند ملیحی زد که از بشقاب

 توانست آن را ببیند. فروغ نمی

ه خبریم؟! خیلی خبرا شداوه مگه چند وقته از هم بی_

مامان فروغ. اومم من برگشتم به مزرعه، شکایتمون 

ی رم خونهرسه. چندباره دارم میداره به سرانجام می

م رو پس بدن. پدرش گفت من و تو پدرش که بچه
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امران بسته بشه، ی کبریم رضایت بدیم تا پرونده

 خواد تن لشش رو بفرسته به خارج. دیگه... می

 شان گذاشت. ها را نیز با دقت سرجایلیوان

 نام کردم. آها برای غسال شدنم، ثبت_

دانست چرا این حرف را زد. سکوت آن خودش هم نمی

داد که اینحرف به مذاق طرف خط هشدار می

مادرشوهرش خوش نیامده 

 نه_و_سی_و_دویست_پارت#است.

 

ای از میز خیره چنان به گوشهلب به دندان گرفت و هم

 نود. ماند تا باز صدای فروغ را بش

که نامش را بگوید، نداشت. ممکن جرأت و یارای این

اش تجربه ای مهیب، در زندگیبود با صداقتش، زلزله

 کند؟! 
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 تصمیم هر دوتونه؟_

چند  گفت نه با محاسبات و منطقگفت؟ میچه باید می

روزم، این تصمیم را گرفتم و بعد الشن خبردار شبانه

کردم و هر دو به  شد یا بهتر بود بگوید با الشن مطرح

این نتیجه رسیدیم. سردرگم مانده بود که باز فروغ 

 صدایش را به رخ کشید. 

نگفتی درناجان! الشنم از این راهی که انتخاب کردی _

سختی در پیش  دونی چه راهآگاهه و رضایت داره؟ می

داری؟! خودت که دیدی با همون یکی دو بار چند تا از 

 مشتریات رو از دست دادی.

ختی سکوت شد و دل درنا داشت از جا کنده ل

گفت؟ چرا شد.چرا حرفش را رک و پوست کنده نمیمی

 انداخت و مرا محکوم کند؟جنگ به راه نمی

 کنم درنا!اما من حمایتت می _
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رط حیرت چشمانش از هم دریده کم مانده بود از ف

هایش با امواج دیگر تداخل پیدا شوند. شاید هم گوش

ای که دوست های فروغ را به گونهرفکرده بود و ح

 داشت، برداشت کرده بود. 

درنا شاید از نظر خیلی از مردم به این کار به چشم _

بدی نگاه کنن شاید پذیرشش برام سخت باشه که یه 

های مردم رو ال و تن مردهدونه عروسم بشه غس

فرهنگ بشه اما خوب بشوره و انگشت نمای یه عده بی

نیم اگه امثال همین قشر تو جامعه که بخوایم فکر ک

لنگه. راه سختی داری حاال نباشن یه پای اجتماع می

کنم کم که هر دوتون تصمیمتون رو گرفتین منم دعا می

 نیاری و آرامش به وجودت برگرده. 
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که فروغ سنگ کرد از اینکی عجیبی میاحساس سب

جلوی پایش ننداخته بود. بذر یک حس قشنگ داشت 

 زد. انه میدر دلش جو

ها را برای آمدن الشن حاال با شوقی وافر ثانیه

شمرد. سر میز شام بدون مقدمه، حرفی را که قرار می

 بود بگوید، زد. 

 امروز برای پس گرفتن ریحان رفتم._

م به مکان اشاره کند مشخص بود الزم نبود مستقی

خواهد اسم او را به زبان بیاورد. الشن سرش را نمی

و دست از خوردن کشید .بعد از مکث باال گرفت 

کوتاهی بر روی درنا، باز مشغول خوردن شد تا راه 

 حرف زدنش را هموار کند.
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پدرش ازم خواست بریم رضایت بدیم. گفت _

ون قسم خورده تونم ریحان رو بهت بدم چون انمی

 کش...کار انجام بشه هر دوی ما رو میاگه این

 هر هرته.ی عوضی، مگه شغلط کرده مرتیکه_

 به رویش لبخند زد. 

اش شی حاال بقیهاون یه زری زده تو چرا عصبانی می_

 رو گوش کن.

ای خود غلبه کند و تا سعی کرد بر عصبانیت لحظه

 آخرین کالم درنا آرام بگیرد.

گردونم و رضایت بدین ریحان رو بهت برمی گفت اگه_

گفتم فرستم بره خارج. منم کامران رو برای همیشه می

اون مسبب مرگ دوستمه اما باید با شوهرم صحبت 

دیم که حضانت ریحان رو کنم در صورتی رضایت می

تمام و کمال به من بده و تعهد بده هیچ وقت دور و بر 
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تو چیه؟ هرچی تو  من و زندگیم پیداش نشه. حاال نظر

 بگی من تابع توام.

 

الشن قاشق و چنگال را رها کرد و دستی به دور 

ش کشید. کمی در سکوت به همسرش نگاه کرد. دهان

استیصال چگونه بود؟ حال و روز این روزهایشان اگر 

توانست آن پست که نمینبود پس چه بود؟ از این

فطرت را ادب و مجازات کند، حالش از خودش بهم 

توانست در کمترین زمان ریحان را خورد. کاش میمی

ی حسابی به آغوش مادرش برساند و در عوض گوشمال

داد. چگونه برق چشمان به آن عیاش خوشگذران می

کرد؟ گرفت و نه محکمی ادا میدرنا را نادیده می

برخالف میلش، به گفتن کلماتی راضی شد که 
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به دنیا های پرفروغ درنا بیشتر بدرخشند و چشم

 امیدوارتر شود. 

کنه من حرفی ندارم. اگه این کار تو رو خوشحال می_

دونی ما احتیاجی به پول خسارت نداریم خودت که می

و از اون گذشته باید برای بچه دزدی و تهدیدات هر 

شد که هر بار به یه ی اون کثافت یه تنبیه میروزه

تعهد بهانه فیلش یاد هندوستون نکنه. اگه حضانت و 

رو بده خیلی خوبه و خیلی از باال و پایین کردن طبقات 

مشخصه اما افکار پلید  دادگاه بهتره. ما حسن نیتمون

مونه و قابل اعتماد نیست. اول اون مث روباه مکار می

پس دادن ریحان و حضانت رو انجام بده بعد ما هم 

 دیم.رضایت می

یر ای زشنید هیجان تازهتک کلماتی که میاز تک

که قرار بود دخترکش به خانه دوید. از اینپوستش می
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دی داشت اگر کمی شناخت. ایرابرگردد سر از پا نمی

کرد و زنانگی را با عشوه و دلبری کردن مخلوط می

 کرد؟! برای تشکر ساعتی را با او سپری می

 

صدای زنگ که در خانه پیچید. بغض و لبخند در هم 

ا لحظاتی دیگر شد تآمیخته شد. باورش نمی

گیرد و تا زمانی که خستگی اش را در آغوش میدردانه

 بوسد.کند و میاو را بو می تنش را به تاراج ببرد

سوخت. هایش میلرزید. چشمدست و پایش می

چشمانش ابری آبستن شد که هر شب قبل از خواب با 

کرد. سر بلند کرد و دیدن اتاق خالی ریحان زایش می

ین روزها زیادی از او گله کرده بود تشکر از خدایی که ا

کرد. جواب صبرهایش را داده بود. چند مدت بود 

خترک عزیزتر از جانش را بغل نگرفته بود؟ د

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دانست. همین که صدای او را از پشت در شنید، نمی

زانوانش سست شد و روی زمین 

 چهل_و_دویست_پارت#نشست.

 

را به در بارش با زانو نشست و چشمان ملتهب و اشک

دوخت. در که باز شد دخترکش ماتش برد. لبش را به 

دست راست به او  دندان گرفت تا مقاوم باشد. با

 اشاره کرد تا به آغوشش بیاد. 

 دردت بجونم نفسم. _

 

اش راه گرفته بودند و گاه ی بینیها از تیغهاشک

 شد.شوریشان در میان دهانش حس می

 انست کنترل کند.توصدای لرزان و سوزانش را نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 بیا بغل مامان. بیا عمر من!  _

باز همان جا پاهای ریحان به قد یک قدم تکان خورد و 

ماند. دخترک شوکه شده بود. دیگر خودداری به کارش 

 آمد که با صدای بلند گریست. نمی

کنی مامان؟ مگه چند وقته منو ندیدی که غریبگی می_

 . دلم لک زده بود برای این نگاه کردنت

کرد. توان هایش را پاک میبا پشت دست اشک

قدم را با ایستادن را نداشت با همان زانوان چند 

ای را گرفت که آغوش باز رفت که ریحان حکم پرنده

تازه بال گشودن را یاد گرفته است. سمت درنا پرواز 

 کرد و بشدت خود را در آغوش او جا داد.

 ما...ماما...مامان!_

ای که روزها بود آن را نشنیده کلمه اش با شنیدنگریه

 بود شدت گرفت.
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 م! عزیزدلم!جان مامان! عزیز مامان! نفس دل_

با دو دست تن دخترکش را سفت گرفته بود که مبادا  

 باز او را از دست ندهد.

دورت بگرده مامان. دلم برات قد پای مورچه شده بود _

 دونی که؟! می

دو دست صورتش خوب که عطر تنش را بلعید حاال با 

را قاب گرفت و تند تند با همان اشکی که بر صورتش 

 را غرق بوسه کرد. کرد صورت او شره می

 

های بار نوبت ریحان بود که دست جلو برد و اشکاین

 صورت مادرش را با انگشتان کوچکش پاک کرد. 

 دلم برات تنگ شده بود. _
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د کودکش نیز طعم دلتنگی را چشیده بود. باز گره دا

بازوانش را دور تن دخترک. دراز کشید و او را نیز با 

او روی زمین غلتید و صدای خود همراه کرد. چند دور با 

خیال ی هر دو در هم آمیخته شد. بیخنده و گریه

ای از سر شوق تر با گریهطرفهایی شد که کمی آنآدم

 کردند.ها را تماشا میآن

اش را دم ه کردهپیراهن ریحان را پوشید و موهای شان

 اش نهاد. ای کنار شقیفهاسبی بست. بوسه

ره خونه مامانی و یشه میدختر قشنگ مامان مثل هم_

 کنه تا منو بابا الشن برگردیم خب؟! اذیتش نمی

 آلود جواب داد. لب برچیده نگاهی به درنا کرد و اخم

 برم پیش مامان سمن؟ _

 د. با حرف ریحان، دست درنا در هوا معلق مان
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ریم همیشه چه اصراری داری بچه؟ نه فقط گاهی می_

 شه رفت.نمی

 

بغلش زد و بوسیدش. به رویش  تربار محکماین

 لبخندی پاشید. 

کم مریضه و سمن خیلی دوست داره اما یهماه_

تونه سروصدا رو تحمل کنه. پیش مامان فروغ که نمی

آب رین، کنی، خرید میبهتره با بابا همایون بازی می

 بازی. 

زمان صدای الشن به گوش یک تک خنده کرد و هم

 رسید. 

ه شد؟ عروسک بدو بابا همایون دخمل بابا کو؟ آماد_

 پایین منتظرته. 
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ها گذشته بود اما نه که ماهدرنا به فکر فرو رفت با این

لفظ دخترم، عروسکم از زبان الشن افتاده بود و نه 

عی برایش مهرش کمتر شده بود. مانند پدری واق

اش بود دیدن این صحنه کرد. روتین هر روزهپدری می

درید حریم امن شکی که میو شنیدن این کلمات و ا

 چرخید. چشمانش و زبانی که به خدایا شکرت می

نگاهش در آینه به خود افتاد. اگر غم سولماز آن گوشه 

ترین زن این های دل و جانش نبود خوشبختموشه

هوا سمت رژ قرمز ستش بیشد. دشهر محسوب می

خواست که رفت. دلش زیبایی برای همسری را می

پیله دیده بود. رژ را به شه ساده و بیفقط او را همی

لبش کشید و به تصویر آدم در آینه نگریست. به 

جا ختم نشد و موهای بسته شده را رها کرد و همین

شانه را به چنگ کشید. صورتش میان انبوه گیسوانش 

کشید بود و با هر ردی که برس بر سرش می گم شده
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رک گرفت که انگار دل دختدلش حال و هوایی می

ی سوار بر اسب ای بود که شاهزادهچهارده ساله

سفیدش را دیده بود. شانه زدن به موها را که تمام کرد 

که دست برد و صورتش را از حصار به محض این

 رد. موهای پرپشتش بیرون کشید هینی به زبان آو

این نگاه مشتاق و واله، کوبش قلبش را صدچندان 

ین باری که برایش کرد آخرکرد. خوب که فکر میمی

آرایش کرده بود و قصد فریبایی برایش کرده بود را به 

ها را یاد نداشت. چند روز قبل از این بود که کامران آن

به خاک سیاه بنشاند. با دیدن آدم مات مقابلش لب 

ها ساطع مانش و لبخندی که از آنگزید. برق چش

 شد باز حال درنا را دگرگون کرد. می

بری کردنه؟! االن که من یه جلسه مهم االن وقت دل_

 دارم. 
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کرد الشن استقبال نکند از بادش را خواباند. فکر نمی

ی جدید که به لطف یک رژ قرمز خیلی تغییر این چهره

ستش را که باید در این لحظه دکرده بود. با این

کرد و به کشید و آن را پاک میپرقدرت بر لبش می

داد اما سطل أشغال می یدنبالش رژ قرمز را حواله

تصمیم گرفت امروز دستی به صورت پر از کرک و 

 مویش و ابروهای پهنش بکشد.

الشن چند قدم فاصله بینشان را پر کرد. دستش را باال 

جایی حوالی آورد و ناباورانه روی صورت درنا کشید و 

لبش متوقف شد. داغ بود و 

 یک_و_چهل_و_دویست_پارت#سوزاند.می

 

باش ی درنا را آمادههای زنانهتمام هورمون داغ بود و

 کرده بود. لنگ تلنگری بود برای زنانگی کردن!
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گور کار و جلسه! سخته دل کندن ازت و به کار وبار _

 رسیدن. قصدت بریدن نفس منه؟

چشمان و ابرویش داد و خواست ناخواسته تابی به 

بچرخد که مچ دستش اسیر دست الشن شد. کنار 

های پر از عشقش را حس رد و نفسگوشش نجوا ک

 کرد. می

دِ نشد درنا خانم! دِ نداریم، اولیا حضرت سوسه بیای _

قرار و بدون پذیرایی جیم بزنی. جواب دلی که بی

 کردی رو بده بعد پشت کن و فرار کن. 

ی کارو بار هر ی الشن زد فاتحهای که به گونهبا بوسه

 دویشان را خواند.

رفت. گرفت و بعد میباید دوش میدیرش شده بود اما 

حدودا دو ساعت دیگر در آرامستان شیفتش بود. حس 

کرد روح و روانش صیقل پیدا کرده و سبک شده می
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شد. وارد آشپزخانه است. لبخند از روی لبش جدا نمی

که پیش بندش را ببندد باز دوست از اینکه شد قبل 

ت خواسکه میداشت سری به سردخانه بزند. همین

وارد شود صدای خانم کریمی ناقوسی شد برای 

 افکارش. 

مرجوع نشدن. اما سفارشات دو تا رستوران تو ارومیه _

جا کنسل شدن. تنها امیدمون برای سرپاموندن این

 رن. باید شهرهای اطراف باشه که خبر ندا

دوست نداشت به هیچ قیمتی حال و هوای این روزش 

 را خراب کند. ابرو در هم تنید. 

امید من به خداست. چشمم به خودشه نه دست این _

مردمی که عقل و منطقشون تو چشاشونه. بریم به کارا 

 برسیم که باید برم. 

 کرد.کریمی اراده واعتماد بنفس او را تحسین می
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 رسونه. ی که باید میرو یکدرسته برکت و روزی _

کرد و درنا فکرکرد که او هر روز نطق پیش از دستور می

بست. اعتماد به خدا اش را با این کلمات میته جمله

نداشت وگرنه برکت و روزی که دست خداست را باور 

 کرد.می

های بلندی به آشپزخانه برگشت. هیچ اتفاقی با گام

سست کند. این ش را اتوانست پای اراده و تصمیمنمی

هم یک امتحان دیگر بود. ساعتی بعد وسایلش را میان 

های محل کمدی که به او تعلق داشت قرار داد و لباس

های آبی رنگ را به پا زد و وارد کارش را پوشید. چکمه

اش پیچید. سالن تطهیر شد. بوی سدر و کافور در بینی

ه نشست ای با رنگ و روی پریدهعاطفه را دید که گوشه

و چیزی نمانده که از حال برود. چند روزی بود که آمده 
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بود و هنوز خودش را با شرایط وفق نداده بود. دستی 

 اش گذاشت و فشار خفیفی داد. روی شانه

خودت رو. از من بترس، از عاطی بریز دور ترس بی_

تونیم تو لقا خانم بترس. ما میساره جان بترس، از مه

اما اونی که رو اون سنگ شیم. رو عذاب بدیم، بک

 خوابیده هیچ قدرتی نداره.

 

ی خودشه. اون بنده خدا االن لنگ اعمال کرده و نکرده

ای شده که بخوام بگم ی کلیشهاین دیگه خیلی جمله

 ها!ها ترسید نه مردهکه باید از زنده

گفت و به حال خودش رهایش کرد. دیر یا زود به 

کرد. امروز نوبت دت میجا و رفت و آمدهایش عااین

سالی بود که روی آن سنگ سرد انتظار زن میان

دانست کشید تا غسالش سر برسد. زنی که نمیمی
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ی پزشک روزگار چه بر سر او آورده است که به گفته

قانونی خودکشی کرده بود. نگاهش کرد. دلش برایش 

سوخت. فکر کرد روح این زن حاال در اوج درماندگی 

سانی که دست به عمل خودکشی بود کاست. شنیده 

دانند به کجا تعلق زنند روحی سرگردانند که نمیمی

 اهلل را گفت و باز به عاطفه نگاه کرد. دارند. بسم

دونم جا فقط نگاه کن. دخترخوب من نمیبیا این_

ها تو از خود چطوری با دیدن جسد تصادفیا و سوختگی

و تو هم ز من خود نشدی. این بنده خدا که بدنش ابی

 ست و مثل یه بچه خوابیده. تره. چشاش بستهسالم

 دست زن را اندکی باال گرفت و به آرامی رها کرد. 

تکون خورد؟ عصبانی شد؟ بلند شد، فحش داد؟ _

چشم غره برات رفت؟ خط و نشون برات کشید؟ نه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تونه انجام بده. پس هیچ کدوم از اینا رو دیدی نمی

 نترس.

کرد. یاد ن بود و کمی اذیتش میسنگی بدن میت زیادی

سمن بلکه از اکثر سمن افتاد. نه تنها ماهحرف ماه

ها شنیده بود که اعمال هر شخص در شستنش غسال

فرستاد و برایش طلب تأثیر دارد. صلوات برایش می

 کرد.مغفرت می

 

کارش که در بهشت رضوان تمام شد مسیرش را 

ی جوان با زنسمت مزرعه کج کرد. ورودی مزرعه 

 کرد. رو شد که با تلفن صحبت میروبه

هایش اهل کنکاش و کنجکاوی نبود اما ناخودآگاه گوش

 تیز شدند. 
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ذلیل نشی دختر این آدرس رو از کجات درآوردی؟! _

شوره. جا قحط این یارو االن از یکی شنیدم که مرده

جور آدمی بخرم. دلم بود که بیام سبزی از دست این

 چه از این آدرس دادنت. پیبهم می

 

چنان که دل درنا هم از این طرز فکر بهم پیچید. هم

این غبار  شدالیه الیه غم روی دلش نشست. کی می

 نشسته بر تفکرات یک عده را پاک کرد.

 

 دو_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

ی دخترش باال کشید و با عشق او را پتو را تا زیر چانه

ی ریحان آمدن دوبارهشان با نگاه کرد. چقدر خانه

رونق گرفته بود. برای خوابیدنش، برای آن لبخند 
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دانست نثار کدام آدم شیرینی که در خواب نمی

اش را خوشبخت کرده است، دلش ضعف رفت. پیشانی

بوسید. قامتش که راست شد الشن را کنار خود دید. 

دو دستش، در جیب شلوارکش بود و او نیز به تماشای 

 ریحان ایستاد.

مون حاال شکل و شمایل خونواده رو گرفته. خونواده_

 کم بود دخترکمون تو این خونه.

 

تور زبان فارسی معناترین واژه در دس)مون( بی

هایی که الشن به زبان شد اما در کنار کلمهمحسوب می

های گرم که بر بوم دل و جان آورد، شد تلفیقی از رنگ

های در رگ درنا پاشید، شد تزریق کردن حس زندگی

های روحش! این مرد خشک درنا! شد مرهم بر زخم

ترین حروف بلرزاند دلی را که این بلد بود با ساده
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کرد. لبخندی نهایت داشت عشق را تجربه میبی روزها

 زد از جنس آرامش، از نوع قدردانی. 

 تو باعث شدی که ریحان االن کنارمون باشه. _

 بریم حرف بزنیم؟ _

شمان پرشوق درنا که چرخاند، آتش در نگاه که در چ

دلش نشست دستی پشت گردنش کشید و چشمکی 

 چشمان پرحرارتش کرد.  نیز ضمیمه

دم کنی تضمین نمیجور که تو داری نگام میالبته این_

 فقط حرف بزنم شایدم عملی نشونت بدم.

 ی بازویش کرد و خندید. درنا مشتی حواله

گرفتی؟ برو کنار پررو، از فاز عملی به روت خندیدم ب_

تو یه طبل توخالی بیشتر نیستی. بیا بریم چای بریزم 

 بخوریم و حرف بزنیم.
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های الشن را دو سه قدم که فاصله گرفت و صدای قدم

نشنید به عقب برگشت که با چشمان ریز شده و نگاه 

 رو شد. حق به جانب او روبه

 ست؟ ابرویی تکان داد به معنای چه شده ا

 ودار بود خانم! حرفت ب_

 گیج نگاه کرد و تبسمی روی لبانش جاخوش کرد. 

 چه حرفی؟! _

سرش بگذارد. دوست داشت دوست داشت کمی سربه

کمی مزاح کند با اویی که مدام غرق بدبیاری بود و 

اش یک خواست بزند الزمهمشکالت! حرفی که می

 کند. ی خندان بود که آن را بپذیرد و همراهی روحیه

گی آبی ازمن من به این فکر کنم که تو به من میاالن _

 که... شه یا اینگرم نمی
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 یا؟! _

سینه به سینه او ایستاد و سرش را کنار گوش درنا کج 

کرد، پچ زد و فرو پاشید قلب و روح درنا برای هزارمین 

 بار. 

 ک... غیرمستقیم داشتی تحریکم می_

شده و چشمانی گرد  به آنی سرش را کنار کشید و با

 ی متعجب وا شده، نامش را تکرار کرد. لبی به خنده

 الشن؟! _

پرصدا خندید و دستش را دور گردن همسرش 

 انداخت.

جون الشن! ببین االن همین الشن گفتنتم ناز داره _

 المصب تقصیر من نیست که. 
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ی آخر قبل درنا را به بیرون از اتاق هدایت کرد و لحظه

 ان کرد. نگاهی به ریحاز بستن در، 

کنم تو هم برو یه لباس مناسب تا من یه چای دم می_

 بپوش که مهمون داریم. 

 مهمون؟! _

وارد آشپزخانه شد. تنها از روی سرشانه نیم نگاهی به 

درنا کرد. حین برداشتن قوری جواب کنجکاوی او را 

 داد. 

 آره. دومان قراره بیاد. _

باز شان برود که درنا چرخید که سمت اتاق مشترک

 ایستاد. 

 چرا تا االن چیزی نگفتی؟ _

 االن گفتم دیگه. _
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ی پیش تو اتاق آره االن گفتی اما تو که چند لحظه_

 گفتی بریم حرف بزنیم پس چی شد؟! 

توانست به تنهایی کرد. نمیباید ذهنش را منحرف می

او را از تصمیمی که برایش گرفته بودند آگاه کند. چای 

خدا کمک خواست. تازه داشت  را در قوری ریخت و از

دانست چه واکنشی بعد از شد و نمیحالش خوب می

 دهد. هایش، انجام میشنیدن حرف

که االناست آره چرا که نه. منتها شما لباس بپوش _

 اش پیدا بشه. سروکله

 سری به معنای فهمیدن تکان داد و حین رفتن گفت: 

نه تک گفتی شام بیاد. طفلی تو اون خوکاش بهش می_

 و تنها پوسید.

 گم بیاد. یه شب بهش می_
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رفتن درنا را نظاره کرد و در دل نجوا کرد که ای کاش 

ه زمین سولماز زنده بود و در گذاشتن این بار سنگین ب

 کرد. پیامی برای دومان ارسال کرد. کمکش می

 دیر نکردی؟! _

کرد تا ببیند جواب پیامش کی منتظر به گوشی نگاه می

ای بعد بهجای صدای اعالن گوشی، دقیقه رسد.می

صدای زنگ در، در خانه پیچید. لبانش را پر از دم 

رفت با عمیقی کرد و همزمان که به سمت آیفون می

تر ان را به بیرون پرت کرد. دستی میان یقبازدمی عم

 موهایش کشید و دم در منتظر ورود او شد. 

 اِ دومانم که اومد. _

و محبت به درنا نگاه کرد. هر  با لبخندی از سر عشق

شد و پوشش تر میگذشت رفتارش پختهروز که می

 تر!متفاوت
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همزمان که دومان وارد شد درنا سالمی کرد و به 

 فت. آشپزخانه ر

گی دلتنگت زنی؟ نمیکم پیدا شدی؟ سری نمی_

 شیم. می

خرید. او عزیزکرده هایش را به جان میدومان گالیه

ایش مانند یک خواهر بود مانند سولمازش بود و بر

 دنیز!

چه خبرته درنا؟! بذار از راه برسم و عرق تنم خشک _

 بشه بعد بگیرم به رگبار. 

 الشن تنش را جلوتر کشید و دم گوش دومان پچ زد. 

 ترسم از واکنشش! نتونستم بگم. می_

ی میان انگشتش کشید و قلبش دومان دستی به حلقه

 اش تنگ شد. هباز برای جواهر مدفون شد
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باالخره که چی، باید بگیم. ولی من برخالف تو فکر _

 سه_و_چهل_و_دویست_پارت#کنم استقبال کنه.می

 

شان قطع شد و همین کار باعث شد پچآمدن درنا پچبا 

درنا مشکوک شود. سینی را با تردید و چشمانی که 

نگریست، روی میز گذاشت. کمر متعجب آن دو را می

هایش با شک بین هر دو به از چشمکه صاف کرد ب

گردش درآمد. دو دستش را آرام به هم زد و روی 

ها و دلش داشت از آنلباسش کشید. نگاه برنمی

داد. سعی کرد گوش نکند به امواج منفی گواهی بد می

 کرد. که درون تنش داشت پیشروی می

 چیزی هست که من باید بدونم؟ _
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و را که بعد از اتمام ی هر دگذراند قیافهاز نظر می

هایی حرفش نگاهی با هم تبادل کردند. از همان نگاه

 که حرف داشت نه حیرت و تعجب! 

 در چشمانش نگاه کرد. دومان صاف 

دونی که از وقتی باهات آشنا شدیم چقدر درنا می_

خاطرت برای ما عزیز بوده و هست. هر کسی به طوری 

تو رو از خاص تو رو دوست داره. مثل سولماز که 

اش بودن، سهیال و سپیده که خواهرای خونی و تنی

سمن که براش مثل یکی بیشتر دوست داشت. مثل ماه

ی و حتی ایوب. برای من که فرقی با دنیز از دختراش

نداری خداشاهده. الشنم که نیاز به گفتن و حرف من 

 نیست. 

ها شد. این حرفترس در وجودش گلوله گلوله جمع می

 آورد. دومان به زبان می چه بود که
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 دومان نیم نگاهی به الشن انداخت و ادامه داد. 

 ی تو. شیم خونوادهما همه می_

 

ی خانواده ریخت و غمی و چقدر دلش از این واژه

 سنگین آن را در بر گرفت. 

چجوری بگم الشن برای خوشحال کردنت، برای _

که بهت بفهمونه چقدر دوست داره دست به کاری این

 کشه.هاست داره زیر و بم اون رو میزده که االن مدت

هراس دشنه اش را از نیام کشید و در قلب درنا فرو 

خبر بود؟ زیر و بم کشیده چه کاری بود که او بی کرد.

 بود؟ چه زمانی که درنا خبر نداشت.

زبانش را تند روی لبش کشید، بزاق لعنتی پایین 

خوشحال کردنش رفت از گلویش، تا بپرسد برای نمی
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الشن دست به چه کاری زده که دست به دامان دومان 

 شده برای گفتنش!

ر جهت داد. دو دو زاویه چشمانش سمت الشن تغیی

 زد نگاهش در پی نگاه او. خبرش چه بود؟ می

 چه کاری؟_

 کرد.هایشان را به هم درک نمیمعنی رفت و آمد نگاه

نه تنها  هاست الشن تصمیم گرفته، البتهاالن مدت_

 ی عملم رسیده... تصمیم بلکه به مرحله

قدر صغری و کبری چیدن برای چیه؟ جونم رو به این_

 شه بگین جریان چیه؟دین میلبم رسون

بار الشن جسارت پیدا کرد در چشمان درنا زل بزند این

 ی نگاهش برود. و در دل قربان صدقه
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من دوست دارم تو رو همیشه خوشحال ببینم. اینم _

ت بدون همیشه کنارتم. مدتیه دارم دنبال خونواده

 گردم.می

سرش را به حالت گیجی چندبار تکان داد. مردمک 

انش چه بازیگوش شده بودند که آرام و قرارشان چشم

کردند. نبود. از چشمی به چشم دیگر جست و خیز می

 شد. شاید اشتباه شنیده بود. باورش نمی

 م؟ خونواده_

ی الشن که دل درنا را ییدی بر گفتهدومان شد مهر تأ

هایش قرص کند که درست شنیده است، که گوش

 د. هنوز شنواتر از هر زمانی هستن

ت. الشن معتقده که درست شنیدی درنا. خونواده_

ان؟ حقته از اون همه سوالی ت کیحقته بدونی خونواده
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که تو ذهنت به دنبالشونی در عالم واقعی جوابشون رو 

 نه با فکر و خیال.  پیدا کنی

غرق شد در عالم خیاالت و به آنی انواع پدر و مادر را 

جانی و مهربان، از دزد  متصور شد. از پولدار و فقیر، از

و بخشنده، از آرام و صبور تا خشن و پرهیاهو را در 

ای که ذهن ساخت. ذهنش اتوماتیک وار دور هر مسئله

م...در ی حراچرخید. به آنی کلمهدوست داشت می

 ذهنش پررنگ شد و از این اتفاق ترسید.

خوام دنبال کسایی بگردم اما اونا منو نخواستن. نمی_

ث یه تیکه آشغال از زندگیشون انداختن که منو م

 بیرون. من... 

 درنا عزیزدلم آروم باش تا من یه چیزی بگم. _

 دستی دور دهانش کشید و نگاه از نگاهش جدا نکرد. 
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دونم االن تو مغزت ر کنیم. من که میببین بیا یه کا_

ی پر لیوان نگاه چه خبره؟ حقیقتا یه بارم بیا به به نیمه

جوری فکر کنیم که تو رو گم کرده ثال اینکنیم هوم؟ م

ی این همه سال مثل تو باشن. شاید اونام به اندازه

 چشم انتظارت باشن. 

تر حاال که حرفش را پیش کشیده بود راحت

تر شده هایش سبکا او حرف بزند. شانهتوانست بمی

 بودند. 

خوام باعث ناراحتیت بشم. اگه دوست داری و نمی_

رو شدن با حقیقت بسم اهلل بگیم و روبهترسی از نمی

تو ادامه راه، همراه من باشی. من و دومان، چند وقته 

 کنیم. داریم تحقیق می

زده و عجوالنه پرسید سوالی را که در خیلی شتاب

 زد. غزش داشت نقش و نگار میم
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 چیزیم دستتون اومد؟! _

شوق داشت حرفش، ذوق داشت چشمانش، از همه 

ی جدیدی که ه بود به پاگذاشتن در قصهمهمتر دل داد

 کارگردانش الشن بود و بازیگرش دومان! 

دو مرد وجودشان را دلگرمی فرا گرفت. درست بود 

ند تا کشیدهنوز دست خالی بودند اما پا پس نمی

ی درنا! تنها ترسی آغشته به رسیدن به خانواده

داد که نکند شان جوالن میاضطراب و نگرانی در تن

 آنچه که درنا از آن وحشت داشت. بشود

واقعیتش رو بخوای نه هیچی هیچی، نه دست پر! _

اینم بگم درنا راه زیادی ممکنه داشته باشیم تا رسیدن 

مید بشی. متوجهی چی ت. نباید خسته و ناابه خونواده

 چهار_و_چهل_و_دویست_پارت#گم خواهر من؟!می
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ی تأیید تلقی دومان گفت و حرکت سر او را به نشانه

 کرد. 

الشن چای را برداشت و کمی از آن را مزه کرد. داغی 

 اولیه را نداشت. درنا نیم خیز شد. 

 اون دیگه سرد شده بذار عوض کنم بیام. _

بشین فعال حرفمون رو بزنیم خواد قربونت برم نمی_

 رسیم. بعد به چای خوردنم می

ش اطاعت کرد. البته میل رفتنش نبود. پایی از همسر

برای قدم برداشتن نداشت وقتی که تمام وجودش 

چشم و گوش شده بود که آیا ممکن است در چند 

 اش باشد؟ قدمی خانواده

طور که دومان گفت ممکنه خیلی طول بکشه تا همون_

ت پیدا کنیم باید قوی باشی. با هر خی از خونوادهسرن

 نلرزه و با هر رفتنی چشمت نلغزه. پیدا شدنی دلت 
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دستی به میان موهایش کشید. در انتها لبخندی یا از 

 سر استیصال یا از سر دلسوزی نصیب درنا شد. 

االن به سرنخی هم رسیدین؟ اصال از کجا شروع _

 کردین؟ 

شد به ه طرح سوال میچینش کلماتی که منجر ب

تا  برد از دیدن زنی کهنشست و لذت میمذاقش می

لحظات پیش ترس داشت از جستجو کردن و واکاوی 

چرخید برای پرسیدن که مبادا و حاال تند تند زبانش می

 از مطلبی یا شخصی عقب بماند.

 سرنخ؟! _

 همزمان هر دو مرد، نگاهشان معطوف به هم شد.

رو گذاشت سرنخ یا احتمال! تا دونم بشه اسمش نمی_

تونیم دلخوش نمیای انمشخص نشدن آزمایش دی

ای باشیم. اگه پای این مسئله در میون نبود و راه دیگه
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کردم تا وقتی که بود مطمئن باش پریشونت نمی

 ت.دستت رو بذارم تو دست خونواده

 به تته پته افتاد با شنیدن آزمایش. 

 یعن... یعنی... _

 الشن و گاهی به دومان نگاهش را سُر داد. گاهی به 

 . کسی پیدا شده؟ یعنی االن کس._

 اش را به جان خرید. دومان برادرانه دلواپسی

آره. گفتم که نباید ببینی و دل بدی، پنجاه پنجاهه _

ت باشن، ممکنه هم نباشن. درنا. ممکنه اونا خونواده

یگه مجبور شدیم تن بدیم به گفتن. چون یکی دو روز د

 اونا برسن باید بری آزمایش.

ن گرفتار شده است چیست؟ دانست حالتی که در آنمی

تمام تنش در یک جدال انقباض و انبساط بود. تنش 
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قلبش که دیگر  زد. ضربانگرفت و به آنی یخ میگر می

پی درهای پیقابل شمارش نبود نام دیگر این کوبیدن

که ایندر اصطالح پزشکی تپش قلب نبود؟ بدون 

کرد. الشن هایش روی هم بیفتد تماشا میپلک

دهد. لرزید ست این نگاه خیره معنی شوک را میدانمی

ها نکند درنای طعم خانواده نچشیده تا رسیدن آن

ها را بغل کند، سناریو بچیند و هربار به طریقی آن

ببوسد، مهر بورزد. حتی تکان خوردنش هم باعث 

نشد. کنارش نشست و به نپریدن بلک و چشمان درنا 

ریشان حواس، که بازویش را گرفت درنای پمحض این

خاطرش را جمع کرد که با حرفی به هپروت رفته است. 

کمی ترسید و همین که چشم در چشم همسرش شد 

هایش و التماس اشک نیز تیغ انداخت به حریم چشم

 خواست. شدن می کنان راهی برای فرار، برای خالی

 الشن! _
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احساس و مظلومانه آوایش از دهانش خارج شد. با 

دستش از این طرز بیان در حال جان  ندید مرد کنار

 دادن است.

 ام باشن چی؟ اگ... اگه واقعا خونواده_

 اگه وقتی منو دیدن و نخواستن چی؟

 

زده برخالف تنش که گرم هایش سرد بودند و یخدست

های الشن را محکم چنگ زد. بود و سوزان. دست

کرد. دستانش ها را به خوبی حس میالشن لرزش آن

 برای دستان او کرد و محکم فشرد. را حصاری 

ترسی جون الشن! اونا اگه تو رو از چی می_

کردن که خواستن این همه رنج سفر رو تحمل نمینمی

بیان. البته در حد یه احتماله که اینا واقعا خونواده تو 
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شون گمشده و چهباشن.خیلی خونواده داریم که ب

 ن یا نه.کندر دنبال اینن که ببینم پیداش میدربه

 اگه اونا پشیمون شدن چی؟!_

 

آرام پشت دستش را نوازش کرد. سعی کرد حاال که در 

رسد دل زنش را حضور دومان بضاعتش به این حد می

 قرص کند. 

نخواستن که نخوان. مهم اینه تا ته دنیا من _

 خوامت مگه نه؟! می

حضور دومان معذب بود. سرش را آرام رو به پایین در 

 ای از فرش خیره شد. تکان داد و به نقطه

چند وقت پیش رفتم بهزیستی و بعد از کلی خواهش _

و تمنا تونستم یه عکس از زمان تحویلت به بهزیستی 

و بار تو روزنامه آگهی زدیم. از خیلی بگیرم. تا االن د
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هم این مشخصات جاها تماس گرفتن که گمشده ما 

رو داره و... هربارم دومان زحمت رفتن به شهرستان 

رو کشید که تو به نبودن من شک نکنی. حاال یه خانمی 

از گرگان تماس گرفته و تقریبا مشخصاتش با تو 

عا وجود داره خونه. تنها راهی که برای اثبات این ادمی

رم تا اون آزمایشه. الزم باشه تا اون سر دنیام می

 ی مغزت که درگیره رو خالی کنم.هگوش

ایستادن دومان نگاهش را پرت رفتن او و چای دست 

 نخورده کرد. 

خوای بری؟ بمون شام رو کنار هم بخوریم. کجا می_

 بتونم جبران کنم زحماتتو. 

از روی میز بردارد که خم شد تا سوئیچش را حین این

 جواب درنا را داد. 
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پیشش. یه شب دیگه  به دنیز قول دادم یه سر برم_

 آم تا برام قرمه سبزی درست کنی. می

ها که درد را به چند قدم برداشت. تبسمی زد از آن

 گذاشت تا آرامش! نمایش می

هایی بزنم که کیفت رو کوک کنم. بلد نیستم حرف_

و محبت تو چشم و زبون اون نباید دل بدی به نگاه 

ری خونواده. فکر کن برای یه چکاپ می

 پنج_و_چهل_و_دویست_پارت#یشگاه.آزما

 

خوام اگه جواب آزمایشت منفی بود باز بشکنی. نمی

الشن دیگه جون نداره دو تا شاخه شکسته رو تحمل 

کنه. کاری برات نکردم حقی بوده که یه خواهر گردن 

ش برسی قد همه دنیا برام برادرش داره. تو به آرام

 ارزه. اونجا لبخند سولمازمم دارم. می
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که آن سولمازم گفتنش، جگر درنا را شرحه شرحه آخ 

جان غیرمتحرکی میم مالکیت کرد. به جسم بی

زد که انگار همین دقایق چسباند. چنان از او دم میمی

پیش، برایش خط و نشان کشیده که اگر نشود، 

 کنم. لبخندم را دریغ می

دومان که رفت، همان جا روی مبل آوار شد. باورش 

تا به این حد برایش قدم برداشته شد الشن، نمی

است. تا ابد مدیونش بود. حاال استرس تمام این 

های باقی مانده را داشت. حاال دلواپس ساعت

ها تعلق ای بود که شاید به آنروشدن با خانوادهروبه

رد چراهایی را به شمارش کداشت. حاال باید ردیف می

ها آن موهای سرش. اگر برادر و خواهر داشت باید از

پرسید پرسید طعم داشتن خانواده چیست؟ باید میمی

قدر حقیر و کوچک بوده که جایی برای شان آنآیا سفره

ها با بوسه و پرسید شبحضورش نداشتند؟ باید می
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شان تا هایپرسید لباساند؟ باید میشب بخیر خوابیده

پرسید وقتی شد؟ باید میداشت شسته میلک برمی

ند پدر و مادرشان ذوق کردند؟ قربان سواد یاد گرفت

 شان رفته بودند؟صدقه

کشاند که آمدن افکارش او را به هر کوی و برزنی می

الشن نیز باعث نشد لجام چشمانش را بکشد و کم 

م غم بساط ناله و شیون را به راه بیندازد. بس نبود جا

و ناله به این مرد نوشیدن؟  سرش سنگین بود. تا 

پیش گاهی مغزش روی خانواده قفل همین چند ساعت 

زد که آن پدر و کرد و کاشی در دلش جوانه میمی

مادری که روزی ناجوانمردانه رهایش کرده بودند 

کجاست اما حاال اسبی با سرعت با خورجینی از اما و 

ا صدای برخورد لیوانش به تاخت. باگرها چهار نعل می

چای میز، سر بلند کرد. حواسش به همه چیز بود. 

 سوزاند تعویض کرده بود. سردش را با داغی که لب می
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شن هات که میبریز بیرون، بگو. حرف بزن. نگفته_

کشه و شن بغض یه جایی تو دلم تیر میاشک، می

ریزه. درنای قوی من رو تو کدوم کوچه و ستون دلم می

 یابونی جا گذاشتی عزیزدلم؟ خ

میان قلبش  تعارف به گریستنش ادامه داد تا جاییبی

که مسدود شده بود هوا جریان پیدا کند اما آوار بغض 

 کشید.ای سرک میاز هر روزنه

ها به این امید که تونه منو درک کنه. سالهیچکی نمی_

کنم شب رو م پیدا میفردا ردی، نشونی از خونواده

دم و صبح رو شب. اما حاال که تو یه قدمی پیدا صبح کر

کنم احساس خفگی رو رد می هاشدنشون دارم دقیقه

 کنم الشن. می

اش گذاشت و با همان بغض دست روی چناغ سینه

 خارشده در گلویش لب زد. 
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سوزه. سوزه الشن. بدجور داره میجام داره میاین_

م که من اگه کنم چند تا خواهر و برادر داردارم فکر می

خوام بدونم اون کردم. میبودم جاشون رو تنگ می

منو به امون خدا ول کردن و رفتن حاجی  وقتی که

حاجی مکه فکر گرسنگی و تشنگی و آوارگی منو نکرده 

بودن که حاال بعد از سی سال یادشون بیفته ای بابا 

یکی دیگه رو هم که به لطف عشقبازی یه شبمون 

نوا کجاست؟ حاال که از آب و بی ساخته بودیم پس اون

بال گردنمون گل دراومده حتما سری تو سرا داره و

 نیست. حال...

های بیات شده را دور بریزد. گریه امانش نداد حرف

سرش را با مهر به سینه خود چسباند تا درنا نبیند که 

 ی او نیز لرزان شده است. برای غمش، سینه
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با خودت. من زن  هات بجونم. نکندرد و بالی غصه_

 خواما. پیر افسرده نمی

رد و در آخر آن کمی روی موهایش را نوازش ک

 ای زد. های دلبر را بوسهابریشم

کنی عزیزمن؟! چرا قصاص قبل از جنایت می_

دی چون اونا جوری فقط داری خودت رو عذاب میاین

کنه االن تو داری با حتی به فکرشونم خطور نمی

زنی. بذار در موردشون حرف میحسرت و کمی نفرت 

اونا رو های بعد از مشخص شدن جواب آزمایش حرف

شه برای سرگذشت هم بشنویم. هزار جور داستان می

 تو نوشت. شاید به اقتضای اون زمان مجبور بودن. 
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اش را به موهای او چسباند و بار پیشانیاین

ی خواست با همین خاطر مکدر شب را به سپیدهنمی

 صل کند. صبح و

خورن و مطمئن باش با دیدنت، تهش اونا حسرت می_

کنن که تو رو دارم. حقیقتا همین که ت میبه من حساد

منو داری نباید دیگه به هیچ چیزی فکر کنی. دروغ 

 گم؟! می

از حرف الشن، غمگین لبی به لبخند باز کرد. مانند 

گفت. داشتن او به تمام روشنایی روز راست می

 ارزید. میها نبودن

 نکنه اونا رو ببینی منو فراموش کنی._

 

کشید و فاصله ایجاد کرد تا مهر اش را باال بینی

 چشمانش را به درستی انتقال دهد. 
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 ایاگه کل دنیا یه طرف باشن و تو یه طرف، من کفه_

نفس زنده کنم. آدم بیکه سمت توئه رو قبول می

 مونه؟ می

 آه کشید. یک آه سراسر از درد! 

م باشن بازم غریبم الشن. من هیچ اگه خونواده_

هاشون ندارم. مثال با مادر و خواهر ی مشترکی باخاطره

ام در مورد کدوم اتفاق خویا برادری که پیدا کردم می

هویتی و غمگین یا شاد حرف بزنیم؟ خدا برا کسی بی

 خونوادگی نیاره که سخته.بی

شان را قطع کرد و آرام ادامه نداد حتی همان پیوند نگاه

 شش_و_چهل_و_دویست_پارت#آرام گریست.

 

درازی نکرد. از نظرش ن احساسش دستالشن به ای

 حق با درنا بود.
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ی هستی برای این غریبی و باالترین نقطهدلش از 

ماند نه با تنهایی یارش سقوط کرد. اما باید کنارش می

ماند و دردهایش را مانند گفتن گریه نکن، باید می

ی درهم تنیده یک به یک با آرامش موهای گره خورده

کرد و هر با دست کمرش را نوازش میکرد. تنها باز می

 شد.هایش میچند لحظه یک بار تصدق غم

 

هایش پرید و به ساعت گوشی تا صبح هزاران بار پلک

نگریست. استرس سدی برای خواب راحتش شده 

بود. همین که سفیدی روز را دید خیالش راحت شد که 

اش نمانده است. با چیزی به دیدن و لمس خانواده

که دست و از تخت پایین آمد. به محض این ذوقی وافر

آشپزخانه شد. کتری را پر از  صورتش را شست وارد
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آب کرد و به اجاق گاز سپرد. تمام وسایل صبحانه را با 

 کرد روی میز گذاشت.شادی که در پوستش هلهله می

ی شیری در میان یکباره  صدای دومان مانند نعره

 ذهنش قوت گرفت و ترسید.

ن مثل بقیه تو آزمایشگاه. یه مراجعه کننده فکر کن_»

رتم خطور نکنه یک درصد احتمال داره اصال حتی تو فک

 « با هم نسبت خونی داشته باشین.

روی صندلی با تنی کرخت فرود آمد و نشست. 

استرسی که کمی رنگ باخته بود حاال شدت گرفته بود 

و دلش برای رفتن به آنجا راضی نبود. مگر تا به این 

شان ای در کنار خود داشت که حاال دلتنگسن خانواده

 خواستارشان! باشد و 
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هایش نشست و های قوی و گرمی که روی شانهپنجه

هایش گذر کرد دل صدایی که با نرمش میان گوش

 اش را تسلی بخشید. آشوب زده

کم بهش فکر نکن. بسپر به زمان. انتظار یه_

 اون بدتره. ست اما خودخوری و استرس از کشنده

شت های او گذادستش را باال برد و روی یکی از دست

 ی صورتش را به روی دست دیگرش سپرد. و نیمه

همین انتظار دو پایان داره یکی خوش و یکیم تلخ. _

 شه.اگه بخت و اقبال منه همون تلخه نصیب من می

 هایش ادامه نداد. های او به روی شانهبا فشار پنجه

ی یأس خوندن و جاخالی دادن نبودی. آیهدرنا تو آدم _

زندگی از سر گذروندی. این خونواده بدتر از اینا رو تو 

نشد یکی دیگه. من کنارتم تا نفس دارم پشتت رو 

ترسی جون دلم. تا دستت رو کنم از چی میخالی نمی
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ت، تا زمانی که ندونی نذارم تو دست خونواده

کنن زندگی می ی خاکی دارنت کجای این کرهخونواده

د راه دم پس قوی باش که شایاین ماجرو رو ادامه می

طوالنی داشته باشیم. خودت رو ببازی دیگه من به کجا 

 ی این راه.بندم برای ادامه

هایش را برداشت و موهای سر او را الشن دست

 بوسید. 

مون رو خود بیا صبحونهبه جای فکر و خیال بی_

 ه فروغم برسه. بخوریم و بریم. دیگه نزدیک

رای اش نبودند پس چرا دلش بها مگر خانوادهاین

شان نکرده دیدن کسانی که هرگز ندیده بود و لمس

 لرزید.بود می

 اش مماس شد. هایش با موهای همسر آشفتهباز لب
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که به تو بگیم این کار رو تونستیم بدون اینما می_

انجام بدیم اما دوست نداشتم چیزی ازت پنهون 

هاشم باشی که شیرینی مونه. دوست داشتم تو سختیب

 خوب بشینه. لذتش به تنت

 

لرزید، تنش سست شده بود وقتی سر در پاهایش می

اش چنان عیان بود که آزمایشگاه را دید. تالطم درونی

 الشن بازویش را گرفت. 

جا برگردیم؟ قربونت برم اگه خیلی اذیتی از همین_

قصدم فقط خوشحال کردن تو خودم تا ته دنیا نوکرتم. 

 و فهمیدن حقیقت بود. 

به محض گفتن حقیقت، نگاهی نصیبش شد که ته 

دلش را خالی کرد. این زن از چیزی وهم داشت، 

دانست دارد ریشه هراسی به جانش افتاده بود که می
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ای از خدا خواست نشود دواند. لحظهمی در تمام تنش

رده است. همان های دل درنا را شلوغ کآنچه که کوچه

ی زد. کاش دکمهفکر وحشتناکی که گاهی از آن دم می

سوخت. امان از ها میقضاوت میان تن آدم

شکستن و چشمی  ای جز دلهایی که ثمرهقضاوت

 گریان ندارد. 

ونن با نگاشون، تدرنا تموم دنیا جمع بشن نمی_

هاشون، آتیش به جونم بزنن اما دلم حالیش حرف

کنی و کاری از جوری درمونده نگام مینیست وقتی این

گیره و آد؛ اون زمان تموم تنم گر میدستم برنمی

 سوزه. می

اراده بسته شد و آن قطرات مدفون های درنا بیپلک

ای هاختیار از ورای مژهشده در اعماق چشمانش را بی

 اش فرو ریخت. خفته
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خیلی خوبه کنارمی. خیلی خوشحالم تو رو دارم. کاش _

 رفت الشن.ین ساعت لعنتی تندتر میا

جایی نبود برای در آغوش کشیدن و امنیت بخشیدن 

 ای از سر عشق! به او با بوسه

کشان او را با پاهایی که حاضر بود قسم بخورد کشان

رنا وارد کردند دوشادوش دبه جلو هدایت می

آزمایشگاه شدند. چشمانش را دورتا دور آزمایشگاه 

ای سالن زنی را با مانتوی خاکستری چرخاند و در انته

بارید و در دید که استرس از تمام وجنات او نیز می

های مرد کنار دستش بود. حال گوش دادن به حرف

همان کسانی که شاید لقب پدرزن و مادرزنش را 

را درنا گرفت و به آن زن و مرد  گرفتند. خط نگاهشمی

دوست  رسید. حالش گفتنی نبود حتی دیدنی هم نبود.

شد و تمام این ی دنج سهمش میداشت یک گوشه
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های تحقیرآمیز، آن بارید، آن نگاهها را میسال

های درگوشی، آن لبخندهای ترحم انگیز و پچپچ

آوری در هم جمع هایی که به حالت چندشاخم

مه و همه را به دست باد شدند همی

 هفت_و_چهل_و_دویست_پارت#سپرد.می

 

ه روی دستش به او حالی کرد که فشار دست الشن ب

محکم باشد. میان دلش طغیان شد، تالطم گرفت 

 دریای مواج احساسش! 

هایی که سر برآورده بودند سعی در میان تمام حس

ی کرد حسی برای دوست داشتن، برای همان جمله

پیدا کند، اما نبود. « کشدون، خون را میخ»معروف 

 کرد.حسی جز تنفر پیدا نمی

 پچی دم گوشش نشست. چآرام پ
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 درنا؟! _

گیج و منگ نگاهش کرد و نتوانست مقاومت کند در 

 برابر انبوه ابرهای سیاه چشمانش! 

 نتوانست نگوید درد ریشه زده در دلش را!

 تونماگه اونا پدر و مادر من باشن من نمی_

که تو بزرگ خاطر اینتونم ببخشم بهببخشمشون. نمی

نگهداری از من کردن من، نگهداشتن من، 

کردن اون کامران انگاری کردن. اگه حمایتم میسهل

ی خودش قرار بده. کرد منو بازیچهشرف جرأت نمیبی

بردم کسی پناه نمیاگه اونا بودن من تو غریبی و بی

م رو به دنیا بیارم. ی هفت پشت غریبه که بچهخونه

 من خیلی بدبختم الشن. 

به گردن الشن آویخت.  ی طناب دار راانگار کسی حلقه

دلش از بدبخت شنیدن درنا مچاله شد. صدای حرف 
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هایش را سمت زدن آرامش را شنید و دید که قدم

 زن و مرد چرخاند.  های مخالف آنصندلی

 ن تمومه. ها باال، امتحاگفت برگهکاش االن کسی می_

که روی صندلی جاگیر شد، کسی کنارش همین

 نشست. 

راه نباشی بعد من تونی روبهخوبی. میخوبی؟ البته که _

 دونم و تو. می

 

نه به آن سوال پرسیدن و نه به آن جواب دادن آمرانه و 

 تهدیدی که انضمامش بود.

لبخند رنگین کمانی شد بعد از آن باران چشمانش که 

 . کنج لبش نشست

 تو کار و زندگی نداری؟ _
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 تر بود تا ببینم از کلدارم، اما اومدنم واجب_

هایی که دیشب برات خوندم حرفم برات حجت روضه

 بود یا کشک؟!

صورتش دچار پارادوکس عجیبی شده بود. گویا اشک 

 آمدند. و لبخند با هم به مهمانی او می

ز ممنون که اومدی. حال عجیبی دارم دومان. بیشتر ا_

های تو بها بدم و دل ببندم که بخوام به روضهاین

 رسم چرا؟! دوست دارم فقط ازشون بپ

طور که دومان و الشن گفت و ساکت ماند. همان

ها بود فکر مدت« چرا»سکوت کردند و به این 

ای تصمیم به بقای نسل کردند. چرا باید خانوادهمی

حاالت  بگیرد عالوه بر آن نه ماه رنج بارداری و مشقت

 و مشکالت آن را بکشد اما در انتها کودک رها شود. 
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باره ای زل زده بود دید که یکوشهطور که به گهمان

 دومان و الشن ایستادند. 

آلود تنش را جلو کشیده تابانه با صورتی خیسزن بی

بود تا از حصار دو مرد کنار دستش او را به آغوش 

 بکشد. 

آقای ابطحی ما با هم حرف نزدیم؟ حد و مرز تعیین _

 نکردم؟ 

 ی ترس و اضطراب شوقی عجیبدر میان این بحبوحه

های عمر های بدنش را تسخیر کرد. کل سالتمام رگ

دا کسی را نداشت که برای کارهایش رگ گرفته از خ

گردنش باد کند. کسی را نداشت که برای طرف مقابل 

رجز بخواند اما حاال دومان حکم همان برادر نداشته 

 ی هراسش کور! بود. دلش قرص شد و کوره
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ا روشن شدن من و شما قول و قرار گذاشتیم که ت_

ی آزمایش هیچ حرف و حدیث و تماس فیزیکی نتیجه

 درنا نداشته باشین ولی اال...  با

من که کاریش ندارم فقط بذارین بغلش کنم. دلم _

 تونی بفهمی؟ تنگ بچمه می

 ی بچه زد. پوزخندی به کلمه

 بچه؟! _

وار ادا کرد و در نهایت با شجاعت چندبار زمزمه

 ایستاد. 

 ون رو ول کردین؟! تچرا بچه_

ها که با آمدن زن و ی مراجعه کنندههای زوم شدهنگاه

ها شده بود برخورد مردهای کناریش معطوف آن

برایش پشیزی ارزش نداشت. سکوتی شامل زن 

ی اشکی باره چشمهگریان شد. چه سوالی بود که یک
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را خشکاند. مرد میانسال بازوی زنش را گرفت و با 

کرد جواب دوست داشتن شره میچشمانی که از آن 

 داد. 

قدر شرف داشتیم که پای کاری که کردیم ما اون_

 وایسیم دخترم. ما ولش نکردیم دخترمون گم شد.

ای بود. هرچند هنوز به قول انگار منتظر چنین جمله

باید منتظر « نه به دار است و نه به بار» معروف 

دام ای که کشید از دید هیچ کشدند. نفس آسودهمی

ی آن کج شدن یک وری لبش را نیز به پنهان نماند حت

 خوبی دیدند. 

تاب مادرش باشد و آن مرد کرد این زن بیحاال دعا می

 مهربان پدرش! 
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سه روز را با دلواپسی و استرسی که خوره جانش شده 

بود سپری کرده بودند. سه روزی که نه تمرکز داشت و 

 نه حوصله! 

د و در ش را خاموش کرده بوانتظار تمام رفتار خوب

ها را از سر حوصلگی و سکوت ساعتعوض با بی

های برخورد گذراند. کل موجودی مغزش از سکانسمی

اش بود. هیچ تصویر دیگری یافت او با خانواده

گزید و از ها لب میشد. از هیجان برخی واکنشنمی

کرد. هایش رخت پهن میبرخی دیگر نم به چشم

ی که نگاهش کس سولماز کشید. کمدستی به قاب ع

کرد عمیق و پر احساس آن را بوسید و به سینه 

 چسباند. 
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بینی دومان و الشن دارن به در جات خالیه سولی. می_

خوان منم زنن تا ننه بابای منو پیدا کنن. میو دیوار می

 دار کنن. ننه

 پوزخندی زد و تار و پود صدایش به بغض نشست. 

ترسم. اما می دار کنه.و خونوادهخواد منالشن می_

دوست دارم تو همین درد خونواده نداشتن و فکرام 

که بفهمم اون خیالی که همیشه بیخ مغزم باشم تا این

چسبیده بود راسته و من حالل نیستم. تو حداقل درکم 

 هشت_و_چهل_و_دویست_پارت#کنی نه؟!می

 

 آه کشید. 

زها فقط تو رو آخ سولماز... آخ که تحمل کردن این رو_

 واد. کاش بودی... کاش کنارم بودی. خمی
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ای که به در خورد باعث شد درنا به آنی قاب عکس تقه

را سرجای خود بگذارد و دستی زیر چشمان مرطوبش 

 بکشد. 

 بیا تو. _

بارید، وارد نفیسه با دستپاچگی که از سر و کولش می

 پیچید. شد. دستانش را دور هم می

 بهتون بگم. خواستم موردی رو یدرنا خانم م_

 شنوم. می_

های روپوشش افتاده بود و به جان یکی از دکمه

 چرخیدند میان چشمان پر از سوال درنا! چشمانش می

 راستیتش... چیزه... _
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درنا تکیه داد به صندلی و سعی کرد افکارش را به 

اش را معطوف به زن مقابلش عقب براند و تمام توجه

 کند. 

ده نفیسه؟ باز بحث نخریدن و دهن کجی چی ش_

بعضیاست نسبت به من. که اگه این باشه اصال مهم 

رسون کسی که مهم نباشه نه، اما روزینیست، نه

 فکر. تهست نفیسه نه اون مردم کودیگه

 تلخندی به لبان خوش فرمش نشست. 

شکنن، قضاوت ببین این آدما چرا راحت دل می_

ست که تا ون یه دشنهکنن. حرفاشون، چشماشمی

تحرک کنه اما اون جسم سرد و بیاعماق قلبت نفوذ می

های دیروزشون منو که دلیل فرار اونا شده همون زنده

جاست تت همینکنن عاقبترسونن. تازه حالیم مینمی

مواظب کارهات باش. اگه هم اومدی که منصرفم کنی 
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باید ره باال که موجودی سردخونه داره میخاطر اینبه

 بگم من تازه راهم رو پیدا ک... 

 کدوم رو نیومدم بگم. هیچ_

 ای زد. لبخند دستپاچه

که اگه ایرادی نداره و برای دو تا کار اومدم. یکی این_

 تونین... می

چنان غلیظ مکث کرد که منتظر « تونینمی»ی رو

العمل درنا بود بابت حرفی که هنوز مخاطبش عکس

 دانست چیست. نمی

ا دو دستش را در هم قفل کرد و چیزی نگفت و درن

 منتظر ماند. 

قرآن لنگم وگرنه تو این یه ده تومن، بهم بدین. به_

دونم چی به چیه مزاحمتون اوضاع که خودم می

 شدم.نمی
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از وقتی خبر غسال شدنش دهان به دهان چرخیده بود 

خریدهای مشتریانش کم شده بود. کلی گیر و گرفت از 

نشناس نصیبش شده بود اما مردم نمک این امتناع

 حاضر به دل شکستن این زن نشد. 

ای هم برای پس ریزم به حسابت نفیسه. عجلهمی_

 دادنش نداشته باش.

 وشاند. لبخند پت و پهنی صورتش را پ

خدا خیرتون بده خانم. خدا ریحان خانم و آقا الشن _

 دونین چقدر گرفتار بودم. رو براتون حفظ کنه. نمی

همین دعای خیر برای حفظ عزیزانش، برای تنها 

هایش از زندگی کافی بود. تا خواست لب باز کند داشته

و چیزی در جواب او بگوید حرفی شنید که تعجبش را 

 زیاد کرد. 
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ا خبر دومم. دیروز یه زن و مرد اومدن و کل ام_

 موجودی سردخونه رو خریدند. 

ک دست راستش را میان جیب روپوشش برد و ی

ی تا زده بیرون آورد. سمت میز رفت و آن را پیش برگه

 روی درنا قرار داد. 

 اینم چک خریدشون._

کرد از به گمان توهم بود و خیال که چنین برداشت می

 . های نفیسهحرف

اش با ناباوری از روی صندلی پا شد. حرکات آهسته

ها فاصله داد این حرف با واقعیت فرسنگنشان می

شد کسی پیدا شود و حجم سردخانه را میدارد. مگر 

ترین وضعیت شد در بحرانیجا بخرد؟ مگر مییک

ممکن که پای پول و اعتبارش به میان بود کسی چنین 

 عملی انجام دهد؟ 
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 ی سردخونه رو؟ کل موجود_

نفس، کارش، درنای باعزتدانست صاحبنفیسه می

با آن کسی که دست او و امثال او را بند کرده بود و 

جا رسانده بود در بهت کامل مشقت مزرعه را به این

فرو رفته است. سرش را به تأیید تکان داد و همان 

 ی درنا را تکرار کرد. چند کلمه

 کل موجودی سردخونه رو. _

کرد استوار باشند اما باز هایی که هرچه سعی میا قدمب

لرزان بود، قدم به جلو برداشت. دستانش بند بازوهای 

 نفیسه شد و او را به آرامی تکان داد. تپل 

 شناختیشون؟ می_

 گیج و مضطرب نگاه دوخت به درنای پریشان! 

 خدا، تا حاال این دور و اطراف ندیده بودمشون. نه به_
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لب زیرینش را به دندان گرفت و با مکث نگاه چرخاند 

اش را متفق خواست افکار از هم راندهمیان اتاقش، می

ی پا چرخید و چک ب برسد. روی پاشنهکند تا به جوا

ای را برداشت. مبلغ روی چک رقم باالیی بود که لحظه

 اعتبار چک میان دستانش! شک کرد به 

به آنی فکری مانند برق از سرش گذشت و پناه برد به 

 های مداربسته. ی دوربینوارسی حافظه

 شناخت.تنها راهی که شاید آن زن و مرد را می

 شناخت نه مرد همراهش را. مینه آن زن را 

لبخندی صورتش را کش داد. در این آشفته بازار 

خواست روی خوشش را نیز به زندگی انگار روزگار می

او نشان دهد. آن از خبری که الشن در مورد 

های اخیر اش داده بود. این هم بعد از بدبیاریخانواده
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هایی حسود و هایش به یُمن انسانکه مشتری

 شد اما حاال...تر میین هر روز تعدادشان کمبدهان

شد. برق چشمانش از تر میلبخندش هر لحظه پهن

 سه پنهان نماند.دید نفی

 گفتم روزی رسون خداست. بهش ایمان دارم._

 خدا رو شکر خانم. خدا خیلی هواتونو داره. من برم؟ _

با حفظ همان لبخند سرش را تکان داد. بعد از رفتن 

گوشی تلفن را برداشت. باید این خبر را نفیسه سریع 

ماند تا او برسد که شاید آن داد و منتظر میبه الشن می

 نه_و_چهل_و_دویست_پارت#نفر را بلکه شناخت.دو 

 

هنوز دستش روی کیبورد گوشی برای تایپ کلمات 

بار بدون اجازه سرش را تو چرخید که باز نفیسه اینمی

 آورد. 
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حمت اینه یه دختر خانمی اون درنا خانم غرض از مزا_

 خوان شما رو بیینن. بیرونن و می

ی متعجب به رهجفت ابروهایش باال پرید. با همان چه

 نفیسه خیره شد. 

 کیه؟! _

ها کرد. ای باال انداخت و باز نگاهی به پایین پلهشانه

گونه که بار تمام تنش را به داخل اتاق کشاند هماناین

کرده بود خیلی آرام نامی را  دستش را مانع بستن در

 گفت که درنا در بهت فرو رفت. 

و باز با تنی که طور رها کرد پیام نیمه نوشته را همان

انگار خیلی کوفته باشد به سختی از روی صندلی بلند 

ی این آدم پیدا شد. چرا باید حتما امروز سر و کله

دانست این آمدن را شد که غرق خوشی بود؟! نمیمی

چیزی تعبیر کند. دلیل آمدنش چه بود؟ باید  به چه
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گذاشت یا خودش به تنهایی الشن را در جریان می

کرد؟ تردید داشت کدام کار درست است یرسیدگی م

هایش نفیسه را با و کدام نادرست. در گیرودار دودلی

راهی کرد. نفسی عمیق « آممنتظر باشه االن می»گفتن 

که قبل از اینکشید و سمت در راه را کج کرد. 

ی در را بگیرد صدای نوتیفیکشن گوشی دستگیره

شدن را رو پاهایش را ثابت نگه داشت. دلش روبه

ای برای نرفتن یا دیر رفتن خواست و دنبال بهانهنمی

 بود.

به سمت میز پرواز کرد این اعالن تعلق داشت به 

کسی که دنیایش را تسخیر کرده بود. کسی که بندبند 

خورد. لبخندی که از های او گره میفسوجودش به ن

 اش برگشت. لبش پر زده بود با دیدن پیام به آشیانه
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ی بانو! این رسم معرفت نبود که یه کوچولو قرق کرد_

گذرونی ما. تموم احساسم جا خالی نذاری برای وقت

 رو بهت باختم، دلتنگتم بدجور!

زمانی برای جواب دادن نداشت، حتی وقتی هم که نبود 

، هایش را نیز با بودن فاصلهانرژی مثبت و حمایت

گی کرد. از خودش متنفر بود که از اول زنددریافت می

اش بر مدار گریه و زاری بوده و با الشن ورق زندگی

خیلی کم برایش با زنانگی دلبری کرده است. گوشی را 

 بوسید و آن را روی میز رها کرد.

خدا خواست مثل هایی بلند سمت در رفت و از با قدم

ی در، همیشه قوی باشد. کمی مکث کرد روی دستگیره

ضرب باز کرد. دم و بازدم عمیقی کشید و در را یک 

نگاهش مانند چاقوی تیزی به جلو بود. دیدش. انتهای 

 ها ایستاده بود و بند کیفش را محکم چسبیده بود.پله
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های درنا به تندی برگشت. از اضطراب با صدای کفش

نداشت که ببلعد. روی نگاه کردنش نبود اما قلب بزاقی 

 فهمید.که خجالت و شرم نمی

نیمه خشکش کشید. یک  هاینوک زبانش را روی لب

دور چشمانش را با شرمندگی چرخاند و به آرامی 

 صدایش را رها کرد. 

 سالم. _

چشم دوخت به دختری که یکی و دوبار بیشتر او را 

واهد با او بدرفتاری ندیده بود. گناهی نداشت که بخ

شان بود که بخواهد کند. اصال او کجای ماجرای پرقصه

 دهد. تاوان نامردی برادرش را ب

سعی کرد انحناء بدهد لبانش را برای اطمینان 

 بخشیدن به او و رفع استرسش.

 سالم. خوبی؟ _
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توانست شد. نمیکلمات دیگری به زبانش جاری نمی

 آمد بگوید. به او خوش

اطراف چرخاند و با دست به دفترش اشاره سری به 

 کرد. 

 بیا بریم باال حرف بزنیم هوم؟ _

در قبال مهر زن مقابلش تبسمی زد و اندکی از 

 اضطرابش کاهش یافت. 

 گیرم. مزاحم نباشم؟ وقتتون رو زیاد نمی_

 های صورتش برای احترام باز کش آمدند. ماهیچه

شسته دم ندر حد همون وقت کمم من ترجیح می_

 اشیم. باشیم تا سرپا و نگاه هر کسی رو داشته ب

این بار کیانا لبخندی زد در حدی که ردیف جلوی 

 هایش مشخص شد. دندان
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 ممنون. _

هر دو با هم وارد دفتر شدند یکی در استرس گفتن 

خاطرش تا اینجای شهر آمده بود و تصمیمی که به

با  که آمدنش برای چه چیزی است؟دیگری در فکر این

نیز دست به صندلی اشاره کرد تا بنشیند و خود 

 مقابلش نشست. 

 خب من در خدمتم. _

چنان دستی به مانتویش کشید تا آن را صاف کند هم

کرد. منتظر به لبان او چشم که نگاه از کیانا جدا نمی

دوخت. طولی نکشید که صدای لرزان دخترک در اتاق 

 پیچید. 

دونم ارم که نمیمن... راستش من یه خواهشی د_

 چطوری بگم. 
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ی ای باال انداخت و خندهدید شانه سکوت درنا را که

 خجولی زد. 

 سخته گفتنش. _

نگاهی میان در و دیوار چرخاند و بعد به جان انگشتری 

کرد، افتاد. سر به که میان دست راستش خودنمایی می

دید به چشمان زن نگاه کند و زیر انداخت. در خود نمی

 تش را بگوید. درخواس

کشیم. شما خجالت میم واقعا از روی من و خونواده_

 لطفی کرد. داداشم خیلی در حقتون کم

 نامردی! _

 دهان نیمه باز کیانا را دید و باز ادامه داد. 

لطفی نه، نامردی کرد. برادرت یه تنه به زندگی من کم_

 گند زد. 
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حرفی  دهانش را بست. چندبار آن را باز و بسته کرد تا

یک کلمه اکتفاء بزند اما قادر نبود؛ در نهایت به گفتن 

 کرد. 

 متأسفم. _

درنا دو دستش را در هم گره داد. دوست نداشت این 

دختر را بیشتر از حال و هوای خودش معذب کند اما 

کلمات برای بیان کردن روزگارش به درستی چیدمان 

 نشدند. 

رین لغتی که خواستم تو حرفت بپرم اما دیدم بهتنمی_

شه در موردش استفاده کرد همینه. حاالم دیگه می

فاتو کنم تا حرسکوت می

 پنجاه_و_دویست_پارت#بشنوم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دستانش را روی سینه گذاشت و به صندلی تکیه داد. 

 سعی کرد باز به میان کالم دخترک نپرد. 

بله حق با شماست. خودتون که در جریان هستین ما _

نداشتیم. اگه بابام خبر داشت واقعا از چیزی اطالع 

 . کردمطمئنا از بوجود اومدن این فاجعه جلوگیری می

ی فاجعه استپ زده بود. درنا در ذهن خود روی کلمه

چه خوب گذشته را کیانا در قالب یک کلمه گفت. واقعا 

 «. فاجعه»برازنده آن روزگارش بود

دونم چه سریه آدم شاید تو طول زندگیش یه بار نمی_

که باهاشون هیچ خاطرات یا رو ببینه، با اینبعض

ه و طالب مشترکی نداره اما بازم دوسشون دار

 دیدارشونه.

هایش را با زبان تر کرد و نیم نگاهی به درنا لب

 ی سکوتش شد. انداخت. تلخندی نیز ضمیمه
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تونم بگم کامران سعادت نداشت که شما رو کنار می_

 خودش داشته باشه. 

های لبش کشید و کیف را روی پایش دستی به کناره

 کمی کشید. 

دونم به قول مامان بزرگم قسمته یا تقدیر که نمی_

 نخواست، نشد شما دو تا کنار هم باشین اما... 

با شنیدن اما کمی از سیخ شدنش فاصله گرفت و 

گوش سپرد به نطق غرای کیانا و منتظر ماند که در ته 

 ن است. امایش چه چیزی پنها

 از شما دو نفر یه بچه بوجود اومده... اما _

هایش فعال شد. مگر بحث ریحانش تمام شاخک

نشده بود؟ مگر دادگاه حضانتش را به خودش نسپرده 

های این دختر باید پای بود پس چرا االن در میان حرف

 کودکش به میان بیاید.
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باز دندان روی جگرش گذاشت تا ببیند اصل مطلب 

ها متنفر بود اما کبری چیدنز این صغری و چیست؟ ا

 راهی جز ساکت ماندن نداشت. 

ای که... که ای که یه مدت با ما زندگی کرد. بچهبچه_

 هاشه... چه بخوایم چه نخوایم خون کامرانم تو رگ

ای احساس کرد خون در اسم رگ آورد و درنا لحظه

اش یخ بست. ادعا های حیاتیهایش، شریانرگ

چه مزخرفی بود؟ یک شب را با ند؟ خون دیگر کردمی

نشناس نامرد همبستر شده بود. خریت کامل با آن نمک

شبی که برای او سراسر لذت بود. لذتی از سر نیاز و 

هایش بود که انتقام. بعد کجای آن نه ماه و آوارگی

 حرف از خون بود و ژن!

نگاهی سراسر از ترس به درنا کرد و سکوت او 

 حرف زدن. ی برای ادامهجسارت داد 
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جایی باشه اما ما اون ی نابهدونم شاید خواستهنمی_

بچه رو دوست داریم که ببینیم البته اگه شما اجازه 

 بدین. 

نفسی از سر آسودگی کشید که باالخره توانست حتی 

 دست و پا شکسته هم که شده منظورش را برساند.

ا! دیدن های او زد. چه غلطدر ذهنش پوزخندی به حرف

پرسد شاید ی کامران؟ تازه میبا خانواده ریحان

جا بود این جایی باشد، فراتر از نابهی نابهخواسته

که داد. قبل از اینی نمیتقاضا. تا زنده بود چنین اجازه

مخالفتش را اعالم کند باز کیانا پرید میان جمالت قطار 

 شده در ذهنش! 

ما  ما اون بچه بهدونم شرعا زن و شوهر نبودین امی_

هم تعلق داره. باور کنین درنا خانم من ریحان رو خیلی 

شم و قصدم آسیب رسوندن به دوست دارم. منم عمه
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اون نیست. پدر و مادرمم احساسشون شبیه احساس 

منه. از روزی که از خونه رفته به این امید سر کردیم 

 که هواش از سرمون بپره اما نشد که نشد. حاالم... 

گر به این شو ادامه دهد و نظارهتوانست ر نمیدیگ

شود و اراجیف باشد تا ببیند کی فک این دختر قفل می

گوید. دستش را باال برد که و مهمالت بیشتری نمی

 همین کار باعث سکوت کیانا شد. 

نفس عمیقی کشید و برای لحظاتی کوتاه با دو انگشت 

ید و بعد بینی خود را فشرد. زبانش را محکم به لب کش

خواست نه دل تر از آن لب زیرینش را گزید. میمحکم

ها را به حریمش ی پیشروی بیشتر آنبشکند نه اجازه

 بدهد.

جوری ببین کیانا جان روزگار خواست ما با هم این_

ای بود ما آشنا بشیم. شاید اگه تو وقت و زمان دیگه
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شدیم. اما حاال که در دوستای خیلی خوبی برای هم می

چرخیده باید بگم با تموم احترامی که  روی این پاشنه

تونم این اجازه رو برای شما و مادر و پدرتون قائلم نمی

بدم. حضانت ریحان را دادگاه رسما به من سپرده از 

خوام دخترم حکم یه توپ فوتبال رو اون گذشته نمی

بگیره و هر بار از یه جا به جای دیگه شوت بشه. 

اش آسیب برسه. هبشه و به روحیخوام دو هوا نمی

ی من االن داره نهایت لذت رو از زندگیش و البته بچه

 بره. کنار پدرش می

کرد که به او حالی کند تنها عمدا روی من تأکید می

ی کسی که مالک ریحان است اوست نه خانواده

 لش! کامران و آن تن

باز به عمد روی پدرش اصرار کرد و از نگاهش 

 چشمان کیانا را خواند.  ی میانستاره خاموش شدن
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ی من از وقتی چشم باز کرده منو، ننه سمن رو، بچه_

 سولماز... 

که اش نشست. چنانبغضی با آوردن نامش به حنجره

ها به مغزش حمله کردند. خاطرات مانند انبوه ملخ

بغض را پس زد، وقت سست شدن و آه و ناله نبود 

 پیش چشمان یک غریبه. 

یده نه کسی دیگه رو. اگه ریحان ن و الشن رو ددوما_

رو دوست دارید ازش فاصله بگیرید. وقت برای عمه 

شدن خیلی زیاد داری کیانا. فکر کنم منطقی هم 

بخوایم به این قضیه نگاه کنیم حق منم هست بعد از 

ای آرامش داشته باشم. از ها سختی و جفا، ذرهمدت

نها و خودم تک و تای که به چنگ و دندون گرفتم بچه

ازش مراقبت کردم، نگهداری 

 پنجاه_و_دویست_پارت_یادامه#کنم.
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ذاره این بچه یه پدر داره که از جون براش مایه می

اونم الشنه نه هیچ کس دیگه. پس لطفا دیگه تکرارش 

 نکن. 

های کیانا فاصله افتاد برای دفاع، برای تمنای بین لب

ادر ق برادرش یا می ساببیشتر تا شاید دل معشوقه

اش را برای مالقاتی نرم کند که باز درنا بود برادرزاده

 گوی حرف زدن را از او ربود. 

جا بری و کنم از اینحاال منم که ازت خواهش می_

وقتم برنگردی. اصال اسم من و دخترم رو از هیچ

ی زندگیتون پاک کنین. فکر کنید مایی صفحه

ی من حتی ریحان برااصالوجود نداشتیم. آرامش و را

مهمترین چیزیه که تو دنیا ارزش داره. االن اگه 

کامرانی که چندین روز رو باهاش زندگی کرده با الشن 
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یه گوشه بذاریم ریحان چشم بسته الشن رو انتخاب 

کنه چون ازش محبت دیده، چون ازش مهربونی می

دیده، لبخند دیده، از همه مهمتر خیلی دوسش داره 

شکمم حملش کردم و که نه ماه تو حتی از منی 

سمن رو مامان بزرگای زائیدمش. اون فروغ و ماه

ی این بچه دونه. پس لطفا دنیای کودکانهخودش می

 رو خراب نکنین. 

 

خودداریش افاقه نکرد تا زمانی که آن پوزخند پررنگ 

 هایش به رقص درآمد. روی لب

شد تا جایی که من کسی که ادعای پدریش می_

گزه یه دختری ر آبه و ککشم نمیباخبرم االن اون و

 زنین. دونم شما چطور دارین جوش میداره، نمی
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های پرکنایه درنا. سرخ شده بود از شرم یا تیر حرف

دانست و حاال خیلی ش برادرش قدر این گوهر را میکا

کرد و برای سخاوتمندانه او را زن داداشش خطاب می

د. حق با اش شرمسار و سرافکنده نبودیدن برادرزاده

شد وقتی مادری همچون او بود. ریحان نباید هوایی می

پوشیدند و چال شان را کفن میاو داشت. باید دلتنگی

 کردند.می

بار هم ی اعالن به گوش رسید و اینباز صدا

 ی پیام مشخص! فرستنده

سرپا ایستاد تا بحث را خاتمه دهد. ایستادنش که 

به او کرد که با داد؟ نگاهی معنای بیرون کردن نمی

مزاحمتون »ی سری افتاده خداحافظی زیرلبی به عالوه

 ی زیر لب راند و از دفتر خارج شد. «شدم
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و با دست چپ کمی  دست راستش را به کمر زد

پیشانی خود را ماساژ داد. حتی به فکرش هم خطور 

رو شود. اعصاب بهم کرد باز با این خاندان روبهنمی

با پیام الشن که حکم  توانستاش را میریخته

ترین آرامبخش دنیا را داشت التیام ببخشد. قوی

گوشی را از روی میز برداشت و چشمانش روی پیام 

  ناقص خودش ماند.

 ذارن برای آدم. لعنت به حواس پرتم. حواس که نمی_

پیام جدید پمپاژ خون را در تنش متوقف 

 یک_و_پنجاه_و_دویست_پارت#کرد.

 

 

و چندبار خواند و با هردفعه خواندنش  پیام را چند بار

 شد و کوبش قلبش بیشتر.دارتر میلبخندش جان
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کند و ورتر میدلبرا آتش عشقم را نگاهت شعله_

زند. بانو نگفتی تکلیف ریت تیغ به قلب عاشقم میدو

 تنگ ما چیه؟ راهکاری چیزی تو بساط نداری؟ اگه  ِدل

نه باید بگم پیشنهادت تا نیم ساعت دیگه به خونه رفت

 من شدیدا موافقم؟

بار با صدای بلند خندید. چه روزی برایش رقم این

هایشان، از همه مهمتر تمام خورده بود. کیانا و حرف

اش روزگاری داشت را به خاطراتی که با برادر عوضی

کرد، دلبری ای پرتاب کرد. باید همسری میگوشه

 کرد برای مردی که هم سنگ صبورش بود و هممی

 اش! خستهعاشق دل

کیف و وسایلش را برداشت و با تندترین سرعتی که از 

خود سراغ داشت آماده رفتن شد. چشمش که به در 

ی به اطراف کرد، هیچ اثری از ماشین خانه خورد نگاه
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الشن نبود. لبخندی به جان لبانش افتاد. با خودش فکر 

کرد که چه خوب قبل از او رسیده است. در ورودی را 

ه گشود با بویی خوش مشامش پر شد. تا جایی که ک

به یاد داشت صبح چیزی در خانه درست نکرده بود که 

چنان باشد. همبه خیالش، عطرش چنین ماندگار مانده 

ها را لنگه به که کیف را روی جاکفشی گذاشت، کفش

لنگه جلوی در رها کرد. به دنبال بوی خوبی که در خانه 

ز آشپزخانه که درآورد با گاز جاری بود، افتاد. سر ا

کرد، غل میای که خورش در آن غلروشن و قابلمه

ای که عطر خوش برنجش سوتر قابلمهمواجه شد. آن

گونه با حوصله انه را پر کرده بود. چه کسی اینتمام خ

توانست این کارها را انجام داده بود. ذهنش نمی

 خالی را! یی غذا و خانهپردازش کند بودن بو و قابلمه

ها به گوشش رسید. افتادن چیزی از یکی از اتاق

ها را نگاه کرد. متعجب به عقب برگشت و اتاق
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بسته بود. تا جایی که  که در اتاق ریحانتر اینعجیب

کرد صبح آن در را نبسته بود. با ذهنش یاری می

هایی آرام به آن سمت حرکت کرد. دلشوره داشت. قدم

ی در را بود. سردی دستگیرهچیزی این وسط درست ن

که لمس کرد هنوز از باز کردن در اتاق حالی عجیب 

داشت. وقتی هنوز الشن نرسیده بود پس چه کسی 

شان را شان شده بود. چه کسی حریم خانهوارد خانه

آرام باز کند اما شکسته بود. در را تصمیم داشت آرام

انش باره پشیمان شد. در را به تندی باز کرد و دهیک

از فرط تعجب باز ماند. صدای آهنگ تولدت مبارک در 

پس برف شادی که اسپری شد پیچید. باال و پایین 

ا به صورتش ارزانی های ریحان لبخندی عمیق رپریدن

کرد. الشن با دست راستی که در جیب شلوار گذاشته 

بود و در دست چپش اسپری برف شادی قرار داشت، 

 کرد.ماشا میبا لبخند درنای مبهوت را ت
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 تولدت مبارک مامانی! آخ جون تولد! _

داد و زیرلب و حاال با آهنگ خودش را پیچ و تاب می

خواند. رک را میگاهی با صدای بلند تولدت مبا

چشمانشان بهم گره خورد. قطره اشکی از کنار 

چشمان درنا سر خورد. زیرلب حرف مانده در دلش را 

اش شده متوجه دانست الشننجوا کرد و بعید می

 باشد. 

 دوست دارم. _

اش اوج نگیرد لب زیرینش را به دندان گرفت تا گریه

از ذوق، از هیجان، از خوشی. تا دخترکش حیران نشود 

 از رفتار مادرش! 

شان در هم. هایی فاصله بود بین گره خوردن تنقدم

بینِ در آغوش کشیدن زنی که تمام دنیایش شده بود. 
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بتِ مردی فرو رفتن که خالق بینِ در خلسه مح

ی اش بود. پر شد آن فاصلههای زندگیثانیه زیباترین

ی خود قدم شد. سرش را به سینهکذایی. الشن پیش

 زد.چسباند و آرامش بود که به جان درنا تازیانه می

خیلی وقت بود کلماتی کنج ذهنش جاخوش کرده بودند 

کرد شان را نداشت. اما احساس میو جسارت گفتن

اش شده ه دلباختهحق این مرد بود بداند و بفهمد ک

است. بداند که دیگر زندگی کردن بدون او را بلد 

 نیست. 

 عاشقتم..._

ای ترین کلمههایش انداخت. الیقمکثی میان عاشقانه

که شرح حال این روزهایش بود را نثار او کرد. 

دانست از چه روز و چه ساعتی چنین شیفته و نمی
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در کنار او ش شده است اما به خوبی آگاه بود که اواله

 باختند.هایش رنگ میغم

 نفسم! _

 

ی زیبا. باورش اش بند آمد از شنیدن دو واژهنفس

ها را شد بشنود کلماتی را که آرزوی شنیدن آننمی

داشت. دستش را دور کمرش محکم چسباند و از عطر 

 ای بعد سرش را جدا کرد وتنش لذت برد. دقیقه

 کرد. چشمانش را آماج تیر عشق چشمان خود 

وقت از فکر کردم دوست دارم و عاشقتم رو هیچ_

زبونت نشنوم. امروز تولد تو، روز تولد منه عزیزترینم. 

 منم عاشقتم! 

برای اولین بار بود کسی چنین برای تولدش 

کرد. ریحان که به پای هر دو نفرشان سورپرایزش می
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دآوری کرد. الشن بود که باز پیچید، وجود خودش را یا

بغل گرفت و با تکان دادن دست و پاهایش با او او را 

 رقصید.می

کرد اتاق و میز تزئین ها نگاه میحاال که به رقص آن

شده را دید. پاک با جریانات پیش آمده روز تولد 

اش هر لحظه وسعت خودش را از یاد برده بود. خنده

و ذهنش حضور  ی قلبگرفت. یک گوشهبیشتری می

ی این بزمشان کمیل کنندهخواست که تکسی را می

شد. کسی که اگر آسمان و زمین را هم بهم می

ای، در کنار خود توانست او را برای ثانیهبافت، نمیمی

 دو_و_پنجاه_و_دویست_پارت#داشته باشد.

 

ها سولماز مهربانش، دوستی که برایش چه خواهرانه

ر تمام کشاکش مشکالتش که خرج نکرد. یاری که د

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ها اشکش دم کرد. به قول آن قدیمیمی او را همراهی

 مشکش بود که وجود الشن آن را خشکاند.

کرد. نباید نباید زحمات این مرد را با دلتنگی خراب می

کرد. افکار کده تبدیل میخانه را بیشتر از این به ماتم

 درهم و برهمش را حرف الشن تار و مار کرد. 

د تولدت رو بابایی خیلی کمک کرد و پیشنهاد دا دختر_

 تو اتاقش بگیریم. قشنگه مامانیش؟

زد را هیچ کس عشقی که در نگاهش موج می

 توانست انکار کند. نمی

شه چه که از دل برآید الجرم به دل نشیند. مگه میآن_

قشنگ نباشه. بهترین تولدیه که تو دنیا وجود داره 

 قربونتون برم. 

 دی خبیث. رویی برایش تکان داد همراه با لبخنالشن اب
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خواد قربونمون بری من یه تنه قربون دوتاتون نمی_

 تونی جبران کنی اونم به روش خودت. رم. ولی میمی

 با صدای بلند به حرفش خندید. 

 طلب بدجنس!فرصت_

میز را الشن چید و اجازه نداد درنا دست به هیچ کاری 

رهای خانه را قرار بود پدر و بزند. کل امروز تمام کا

 انجام دهند نه درنا! دختر 

روی مبل نشسته بود و با شکر گفتنی که در تمام 

کرد. آیفون مغزش و زبانش سیال بود به آن دو نگاه می

به صدا درآمد و نگاه متعجب درنا به آن سمت کشیده 

ها که الشن نیز دستانش روی ظرفشد. ضمن این

 متوقف شد. 

 ده کسی بیاد؟! قرار بو_

 ت و از آشپزخانه خارج شد. ای باال انداخشانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 نه. _

ی روی مانیتور باعث شد لبخند بزند. تصویر حک شده

را زد جواب چشمان منتظر  چنان که دکمههم

 اش را داد. عزیزکرده

 سمن با مامانمه!ننه_

های میان تنش کرد، مناسب بودند و نگاهی به لباس

اشتند. نامحرمی نبود که بخواهد نیاز به تعویض ند

ها اهن آستین کوتاهش را عوض کند. به استقبال آنپیر

شد که باعث ذوقش میرفت. دیدنشان در عین این

ی دوم در مورد کرد. البته که گزینهغمگینش نیز می

که کرد. همینسمن صدق میرو شدن با ماهروبه

 چرخید غم عالمچشمانش روی لباس سیاه تن او می

دست داشت ی شیرینی بنشست. جعبهروی دلش می

 زدند برای وارد شدن.و با فروغ تعارف می
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شد و سمن دگرگون میاصال حالش در مواجه با ماه

شد که دقایق اول چیزی از همین امر همیشه موجب می

ها و محیط اطراف نفهمد و گیج بزند. شیرینی که به آدم

ش گشت. دستانش سپرده شد مزید بر حال خراب

د. اندر دلش غصه و شیرینی تولد برایش آورده بو

کشید اما بیرون از حسرت هجرت دختری را می

کالبدش، لبخندی برای شاد کردن دوست صمیمی 

 دخترش بر لب کاشته بود.

 

 تولدت مبارک باشه دختر. _

 سمن گفت و در جوابش تنها تلخندی زد. ماه

اهی به فروغ. سمن آویزان بود و گریحان گاهی به ماه

اش را برایش بهشت ندیده ای ازانگار خدا قطعه

 گشوده بود. 
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سمن. دلم تنگتون بود و همین زحمت کشیدین ننه_

 خواستم بیام دیدنتون. امروز و فردا می

 ی مبل انداخت. چادرش را تا زد و روی دسته

در اون خونه همیشه به روی شماها همیشه بازه _

ام تو دیگه رفتن گل پرپرشده دخترم. فکر نکن بعد از

ن خونه و سفره سهمی نداری. تو همیشه دختر از او

 ای اینو یادت بمونه. اون خونه

خواست اشک به مصاف آرامشش آمده بود و می

تر کند. فروغ حال و هوای ی چشمانش را تنگحلقه

قدم شد برای عوض کردن عروسش را که فهمید پیش

 اندوه چشمان او. 

ا از دار دنیا همین یه پسر رو بهم داده و من که خد_

حاالم لطفش شامل حالم شده و یه دخترم نصیبم 
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د منِ گیس سفید تو تولد آکرده، خدا رو خوش می

 دخترم نباشم. 

 هنوز تولد من نیست مامانی!_

سمن نیز اندکی صدادار به حرف ریحان حتی ماه

 اش! برد با سادگیخندید. دخترک دل می

نی چای و کیک از آشپزخانه خارج شد. درنا الشن با سی

 خیز شد که خودش پذیرایی کند. نیم

م؟ مرده و قولش مگه بلند نشیا، گل که لقد نکردم خان_

 نه؟ 

سمن با هم نگاهی ردوبدل کردند و این فروغ و ماه

فروغ بود که دل به دریا زد و پرسید آن شکی را که به 

ن بود میان پسر جانش افتاده بود. اما نگاهش سرگردا

 و عروسش!

 خوش خبر باشی پسرجان. خبریه؟_
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ا آور الشن ردود از سر درنا بلند شد و با نگاهی شماتت

نگاه کرد. لب گزید از خجالت و شرم. سینی چای و 

 ی بلندی سر داد.کیک را که روی میز گذاشت خنده

حقیقتا فکر این یه مورد رو نکرده بودم مادر من. شما _

 کنه.که به فکرتون خطور نمیها چیا زن

ریحان را با کمی قلقلک دادنش به بغل خود نشاند و 

 د. اش کوبانای محکم بر گونهبوسه

آخیش خیلی خوشمزه بود نفس بابا. یه دختر داریم، _

آد فروغ خانم. دیگه از این بچه فعال به چه کارمون می

 خواد نصیبم بشه؟ درنا به توان دو.بهتر می

ن فروغ آمد که بگوید یک بچه از گوشت و تا نوک زبا

ی خواهم نه تخم و ترکهخون و استخوان تو را می

دانست که میته شد وقتیدیگری را ولی زبانش بس

 جوابی جز دلگیری و اخم نصیبش نخواهد شد.
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الشنه دیگه. گفته چون امروز تولد منه نباید دست به _

 هیچ کاری بزنم و تنها استراحت کنم. 

اش را به پایان رساند. هر دو با لبخندی جملهگفت و 

زن با مِهر، تولدش را تبریک 

 سه_و_پنجاه_و_دویست_پارت#گفتند.

 

لحظاتی را با شیطنت دخترک از سر گذراندند و از هر 

آمد. ریحانی را که در آغوش دری حرف به میان می

 سمن به خواب رفته بود را الشن به اتاق برد.ماه

 

رنا نشست فروغ سکوتی را که همین که کنار د

 حکمفرما شده بود، شکست. 

 خبری از آزمایشتون نشد؟ _
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از سر انتظار و دیگری  هر دو به هم نگاهی کردند یکی

 برای اجازه گرفتن و گفتن. 

نه فعال. برادر مهدی تو همون آزمایشگاست حاال قرار _

شده بهش بگه که موعد جواب دادنش رو جلوتر 

 بندازه.

پرسید و منتظر جواب سمن بود که سوال میماهبار این

 بود. 

 کشه مادر؟!مگه یه جواب دادن چقدر طول می_

سمن. از سه روز امکان جواب دادن نه بستگی داره ن_

ماه. که اون تعداد روزهای کم فقط فکر کنم داره تا یک

بره و تا ی قضایی و اینا باشه. وگرنه زمان میبا نامه

 دن. نکنن که جواب نمی آدم رو جون به سر

 فروغ تبسم ملیحی زد و به او نگاه کرد. 
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... وقتی که منتظر یه آدمی یا خبری یا هر چیزی_

خبری آن. تو که این همه سال تو بیها کش میثانیه

بودی، این مدتم روش. بهش فکر نکن، چون فکر 

کردن، حکم چماقی رو داره که هر بار یکی محکم 

هر دفعه دردش تا مغز استخونت  کوبه تو مالجت ومی

که اعصاب خودتو بهم کاری هم جز این ره و هیچمی

 آد.بریزی ازت برنمی

ش را در هم گره داد و انگشتان شستش را به دو دست

جان هم انداخت. نگاهی به مهمانانش کرد و در آخر 

 لبخندی تلخ زد. 

گین مامان جون. اما دست من نیست شما درست می_

 م درگیر این موضوع شده.تموم فکر

های نوشید و دلهرهالشن فنجان چایش را آرام می

لعن کرد که چرا ای خودش را شنید. لحظهزنش را می
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کار را انجام نداده بود. به قول دکتر حتی بدون او این

 تار مویی کارشان را راه مینداخت.

جا شد. سر دو راهی مانده فروغ کمی در جایش جابه

را بزند یا نزند. نگفتنش که دردی را دوا  بود که حرفش

کرد اما شاید گفتنش کورسوی امیدی برای این نمی

 شد. دختر می

دونم درناجون چطوری بگم اما من یه دوستی مین_

دارم که قریب بیست ساله با هم رفت و آمد داریم و 

شه به استرالیا مهاجرت رفیقیم. یه هفت سالی می

جا آروم و قرار ندارم، گه اونکردن. حاال برگشته و می

وقتی تو ایران بودم انگار دخترم پیشم بود و هر روز به 

 کردم. اون سالم می
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آورد. ربط های مادر همسرش سر در نمیهیچ از حرف

شد. تا این تعاریف را به بحث خودشان متوجه نمی

 خواست چیزی بگوید فروغ زه کمان را کشید.

 

نی که خیلی بچه بوده گم اون دوستمم دخترش رو زما_

کرده. هیچ عکسی ازش ندارن چون تو جریان آتیش 

داشون از سوزی خونشون کل مدارک و عکسا و اسنا

ره. تنها چیزی که منو به شک انداخت سال بین می

 گمشدن دختر اون با سال گمشدن تو یکیه.

بستی میان قلبش ایجاد شد و نفس کشیدن مشکل! بن

دانست تا کجای نداشت. نمیتحمل این همه خبر را 

دنیا قرار است با این خبرها دست و پنجه نرم کند. 

 رسد.ثبات و آرامش میدانست در دل کدام روز به نمی

 اما کی گفته من گم شدم؟_
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های مثل دونیم برای چی تو و بچهخب ما که االن نمی_

تو سر از پرورشگاه درآوردن و تنها چیزی که به ذهن 

ه که گم شده باشین. اون بنده خدا هم که آد اینآدم می

 گفت من یهو یاد تو افتادم و خ... 

دار های ادامهای گذاشت پایان حرفالشن نقطه

 آمد.اساس میمادرش که به نظرش بی

خب مادر من، اونا عکسی تو دست و بالشون ندارن _

اما مطمئنا همیشه جایی تو ذهنشون وجود داره که 

چه سر و شکلی گم کردن.  دخترشون رو کجا و با

تونه این احتمال رو عکسی که از درنا وجود داره می

 تأیید یا رد کنه.

 ی ساکت و مغموم چشم دوخت. فروغ به درنا

عکس چاپ شده تو روزنامه رو اتفاقا نشونش دادم. _

یه لبخند تلخ تحویل گرفتم و یه جمله که حیرون 
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دن داد. اون گفت تو روز گمشبودنش رو نشون می

قدر دچار شوک شدن که اصال یادشون دخترش اون

 نیست چی تنش بوده یا نبوده. 

شون رو ی بچهفهخب لباس رو یادشون نیست قیا_

 ان اینا؟!چی اونم یادشون رفته؟ پس دنبال چی

سمن دستی به زانویش کشید و کمی روی میل ماه

 جا شد. جابه

ه خوری پسر؟! پر بیراهه هم نگفتحرص چی رو می_

مرگ شده گاهی منی که دخترم تازه چند ماهه جوون

آد. اگه قاب عکسشو نبینم صورت ماهش یادم نمی

بره. دلتنگی برای بغل و کاراش امونم رو میفقط رفتار 

کنه. اون گرفتن و بوسیدنش عرصه رو برام تنگ می

زنم درسته دخترش رو خیلی ساله از دست داده اما 

نباشه و نخواد تا  اششه که دیگه پیدلیل نمی
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ست ببینتش. تازه، داغ اون از داغی که روی دل زنده

اسیر خاک  دونم سولمازممنه بیشتره. چون من می

شده و برگشتن نداره اما اون زن چی؟! هر روز انتظار 

کنه که پردازی میکشتش. هر روز با خودش خیالمی

 اگه اونو ببینه چه کار کنه. 

کشید و ان را در هوا دستی پر حرص میان صورتش 

 تکان داد. 

سمن. باید منتظر بمونن تا جواب این چی بگم ننه_

واده گرگانی منتفی شدن بعد آزمایش بیاد اگه این خون

 گم مامان به دوستش بگه که بیاد آزمایش بده. می

فروغ که انگار از یادآوری چیزی خوشحال شده بود 

 بخشی زد. لبخند مسرت
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ای اونا هم مشخصه. فقط باید انجواب آزمایش دی_

منتظر جواب آزمایش درناجان 

 چهار_و_پنجاه_و_دویست_پارت#موند.

 

کرد ت اوقات درنا را تلخ کند. فکر میخواسدیگر نمی

ی کند. اما چهرهعروسش از این موضوع استقبال می

داد که دلواپس است و توان عبوس او خبر می

 رویارویی با این موضوع را ندارد. 

ادویی را که با همایون برایش خریده بود را از کیفش ک

 خارج کرد. آن را به همراه یک لبخند دلنشین رو به درنا

 گرفت.

یه کادوی ناقابل از طرف منو و همایون. امیدوارم _

 خوشت بیاد. تولدت مبارک دخترم. 
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هایش را دوست داشت. حس زندگی دخترم گفتن

ای خرجش نشده انهگاه مادرداد به تن زنی که هیچمی

ی ریخت به جانش با شنیدن کلمهبود. عشق می

سترس. دخترم که او نیز مادری دارد پر از احساس و ا

ای ناخودآگاه قفل لبانش شد. کادو را همزمان که خنده

کرد با تشکری گرفت. مانند به الشن و فروغ نگاه می

کودکی خردسال دل در دلش نبود برای باز کردن 

سمن نیتش را از چشمانش گویا ماه اش کههدیه

 خواند. 

 باز کن ببینیم نکنه فروغ مادرشوهر بازی درآورده. _

ان در خانه پیچید و درنا بود که منتظر شطنین شادی

 نوا افتاد. همین اجازه بود و به جان کاغذ کادوی بی

چشمانش روی یک سوئیچ میان جعبه ثابت ماند. 

ه بود. الشن نیز دست دهانش از بهت و حیرت باز ماند
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کمی از او نداشت. توقع هر کادویی را از جانب مادرش 

داشت اال چنین چیزی به این سنگینی. هر دو به دنبال 

پوشی کنند از گرفتن ای بودند که بتوانند چشمجمله

 این کادوی گران. 

 ه وقتشه با ماشین خودت بری و بیای. دیگ_

ناع کند فروغ الشن تا دهان باز کرد از گرفتنش امت

 اجازه نداد. 

پیشنهاد همایون بود، گفت تموم زندگی ما همین _

اش. درسته همایون پسره و راحتی خودش و خونواده

پدر واقعی تو نیست اما همیشه تو رو به چشم پسر 

قدر که تو روی موناش دیده پس درنا هم هنداشته

 چشم ما جا داری، جا داره. 

رفتار بود که هیچوقت به قدر در گرداب مشکالتش گآن

 خریدن ماشین فکر نکرده بود.
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من از شما و همایون خان واقعا ممنونم که به یادم _

تونم این کادو رو قبول کنم. مامان بودین اما واقعا نمی

 این خیلی گر... 

لیف داشتیم درنا؟! غریبه هستیم ما با هم تعارف و تک_

خواد یه یبا هم؟ چندباری الشن اشاره کرده بود که م

آمدت بگیره اما هربار چیزی پیش ووسیله برای رفت

تونم برای اومد و نشد. این کمترین کاریه که من می

 کسی انجام بدم که دل پسرک زن گریز منو برد.

 

شده بود  اش سنجاقهر روز را با استرسی که به سینه

گذراند. بیست روز را پشت سر گذاشته بودند از سر می

آغشته با هراس و انتظار بود. هرباری که که هر روزش 

آمد منتظر شنیدن زد یا به خانه میالشن زنگ می

کرد. دومان در را باز خبری بود که روزها به آن فکر می
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ور بود قدر در دریای افکارش غوطهکرد و وارد شد. آن

 دانست صدای دری آمده است یا نه. اصال نمی که

 خاصیت این در چیه؟! _

زده بود و متوجه نشده بود. با لبخند به پس در 

 استقبالش رفت. 

 کی اومدی تو؟! خوش اومدی!_

 حالی روی صندلی انداخت. تنش را با بی

 دیشب رسیدم. خوبین؟ عشق عمو ریحون چطوره؟ _

ساز میان اتاق رفت و آن را روشن کرد. به سمت چای

 همان میز تکیه داد و دست به سینه ایستاد. 

 هاش مشغول. نم خوبه و با شیطنتخوبیم. او_
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دومان دستی به سر دردناکش کشید، با این، که 

 اش و رانندگی در تنشخستگی مفرطی از سفر کاری

 بود اما نخواست الشن را تنها رها کند. 

 کارا خوب پیش رفت؟! _

چشمانش را ریز کرد و از حرکات مهمانش فهمید که 

 کند. چیزی او را اذیت می

کنه یا خستگی راه تو تنت ! سرت درد میچیزی شده؟_

 مونده؟

 بار دستی به چشمانش کشید. این

 هر دو ولی مهم نیست. کار و بارت خوبه؟ _

بار همان، جا منتظر دم را در قوری ریخت اما این چای

 روی دومان نشست. کشیدن چاینماند روبه
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خدا رو شکر خوبه. ولی برام عجیبه دومان. یه چیزی _

 آرم. ن ازش سر در نمیهست که م

دومان صاف سرجایش نشست و تماما چشم و گوش 

 شد برای دیدن و شنیدن. 

 اتفاقی افتاده؟! _

 ه لب آورد. لبخند کوچکی ب

ای وجود نداره. ببین از وقتی من نه چیز نگران کننده_

هام کم توی بهشت رضوان مشغول کار شدم مشتری

ت کاسبیمون. شدن و یه مدت واقعا تق و لق بود وضعی

بعد از چند روز یه خانم و آقا اومده بودن مزرعه و بدون 

ها چیه کل اونا رو که بدونن موجودی سردخونهاین

بودند و یه چک به نفیسه در قبالشون داده  خریده

برانگیز بود. فکر کردم شاید بودند. برام خیلی شک

محل کشیدن ولی وقتی از طریق رئیس بانک چک بی
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رسیدم فهمیدم اصال هیچ نسبتی با اون  به صاحب چک

کم زن و مرد نداره و در قبال همون مقدار پول نقد و یه

 شه.بیشتر، حاضر شده براشون چک بک

داد به نظر او نیز این قضیه دومان با دقت گوش می

 ترساند. کمی بودار بود. اما نباید درنا را می

هم جا ختم نشد پای یه انجمن خیریه قضیه به همین_

جا با خواد برابر با ظرفیت اینبه ماجرا باز شده و می

 من قرارداد ببنده.

 سکوت دیگر جایز نبود.

خب این کجاش بده از نظر تو؟ جبران برات شده _

 دیگه. 

کرد مشکوک بود. پیدا شدن چیزی که درنا تعریف می 

آن زن و مرد و انجمن خیریه با هم درست بعد از کم 
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چیز عجیبی  های درناشدن مشتری

 پنج_و_پنجاه_و_دویست_پارت#بود.

 

لبخندی یک وری تحویل گرفت. معنای نگاهش قابل 

نیاز به گفتن نداشت. خر خودتی را با زبان  فهم بود و

 بسته او تحویل گرفت. 

 کنی؟ جور نگام میچیه چرا این_

 ساز رفت. هیچی به زبان آورد و سمت چای

 ا افتاده؟ وربگذریم. چجوریا شده راهت این_

دو استکان را روی سینی گذاشت، قندان را نیز به آن 

 اضافه کرد. 
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ست. هر اومدنی و هر اومدنم بدون دلیل که نی_

خواد درخواستی پشتش یه علت خوابیده. حاال می

 دلتنگی باشه یا درددل یا هر چیز دیگه. 

هایش گریخت و قوری را ی آرامی از میان لبخنده

 کرد. ها خم روی استکان

تونه امان از دست تو. خب حاال دلیل اومدن تو چی می_

 باشه؟! 

ها را پر کند تا استکانی دیگر کتری را برداشت تا نیمه

اش چای خوش رنگی کنار دست مسافر از راه  رسیده

 بگذارد. 

 منفی بود. جواب آزمایشتون منفی بود. _

ی راه ماند. انرژی در تنش نماند که به کتری میانه

 دستانش منتقل کند. رمق از جانش پر کشید. 
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منفی بود به همین سادگی؟ حاال باید کجای این دنیای 

ای که گشت برای پیدا کردن خانوادهرا میبزرگ 

 روزگاری او را نخواسته بودند. 

الشن نتونست ناراحتیت رو ببینه. خب از زرنگی _

خواد مرغ خوش خبر باشه تا یه حضرت آقاست می

 مثل من. جغد شوم

 

لبش را به شدت گزید و از چشمانش خواست 

گری نکنند و آبروداری کنند. خواست که نم یاغی

 ته بر مژگانش از خانه خارج نشود.نشس

دانست واکنش زبان به کامش چسبیده بود و دقیقا نمی

دانست بابت این موضوع ناراحت خوب چیست؟ نمی

ر قداست یا خوشحال؟ حتی هنوز شک داشت که آن

رو شود. ی جدید روبهروحیه داشته باشد با خانواده
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پا هرچه بود باز هم در همان برزخ قبل باید دست و 

 پایانش، پایان نداشت. زد و انتظار بیمی

اگه خودش نیومد و بهت نگفت دلش رو نداشت که _

 بغض نگات و صدات رو ببینه. درنا منو نگاه کن. 

تری میان انگشتانش به آرامی تنی کج کرد و با همان ک

به او نگاه کرد. سعی کرد چشمانش را عاری از غم 

 مهمان شده کند. 

شق، دیدن ناراحتی معشوقش یعنی ته برای یه آدم عا_

خواد همه کاری کنی اما دستت دنیا! جایی که دلت می

تره و نتونستن از تونستن زورش از هر زمانی خالی

م لغزونت اش به چشبیشتره. نخواستم نگاه شرمنده

بیفته. حاالم بشین گریه کن، دلت رو سبک کن ولی 

بایسته. خاطر تو از حرکت زنه که بهزندگی سوت نمی

 تو باید قوی باشی مثل همیشه.
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ی های بعدی سر راهت اون خونوادهشاید آدم

ی تو باشن شاید حتی صدمین نفرم که بیاد باز گمشده

 .یه غریبه باشه مثل بقیه. نذار کم بیاری

 

تنها سرش را چند بار رو به پایین تکان داد. آرزویش 

 خشم و عقده!رفتن دومان بود و خالی کردن دلی پر از 

آمد تنهایش بگذارد اما الزم بود تا که دلش نمیبا این

ای پر از آالم و رنج برای با خودش کنار بیاید و قصه

 خود نبافد. 

سه جا نشون  کاری با بقیه زندگیت ندارم درنا، اما، تو_

دادی مردی به داشتن سبیل و صدای کلفت نیست. 

هیچ چیزی  مردی یعنی مرام و معرفت داشته باشی و
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نتونه باعث شکستت بشه. یکی وقتی زمانی کامران با 

 نامردی ولت کرد و رفت، تو سر پا نشدی؟ 

ای رو که چهار ماهه یکی وقتی تصمیم گرفتی بچه

گیره انگ و لقب میدونستی هزار حامله بودی و می

رحم نبودی حق زندگی رو از یه بدنیا بیاری. چون تو بی

روح داشت بگیری. تنها تو یه موجودی که قلب داشت، 

ات رو به این دنیا تحویل روستای دور از شهر بچه

 دادی. 

 ت زندگیت متوقف شد؟ بعد از بدنیا اومدنت بچه

ت. نه درنا ادامه داشت مثل سومین درد بزرگ زندگی

یادته با هم خاکش کردیم. یادته با هم اشک ریختیم 

گی برای نبودنش، نداشتنش. االن هر دومون زند

 کنیم؟ نمی
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گذرن تو هم بگذر. بهش بگو بچرخ تا بچرخیم بذار می

 ببینه یه پرنده همیشه برای پرواز بال پریدن داره.

هایش حقیقت محض بود ولی دلش ی حرفهمه

بزند. کاش جای ریحان بود  خواست خودش را گولمی

اش نخوردن سوپ بود. حاال که و تنها دغدغه

 توانست یک دل سیر گریهمی

 شش_و_پنجاه_و_دویست_پارت#کند.

 

از ظهر تا به این لحظه که ساعت چهار عصر بود چند 

پیام را دریافت کرده بودند که مشخصات هیچ کدام 

 آمد. جور در نمی

 که بخواد دستمون بندازه. اما آدم بیکار و عالف زیاده_

 راهنمای ماشین را زد و نگاهی به دومان کرد.
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ارزه به نبودی. بذار دست بندازن نمیتو که عجول _

اش پیدا بشه؟  االن فضای که شاید خونوادهاین

مجازی کاربردش از صد تا روزنامه بیشتره. آدما بخوان 

نخوان توش غرقن. اینم یه شانسه مثل بقیه کارهایی 

کنیم کنیم. ضرر که نمیه انجام دادیم، امتحانش میک

 هوم؟

 سرد کشید.  به چپ که پیچید نفسی بلند و

دومان من نظرم اینه از این قضیه چیزی بهش نگیم. _

ترسم خیلی حساس شده، خیلی چشم به راه شده. می

با شنیدن این یکی و اومدن هر پیامی دیگه آروم و قرار 

 نداشته باشه. 

های الشن گوش مده توجهی نکرد و به حرفبه پیام آ

 داد. 
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یه حدودی  شناسی تاخودت بهتر از من درنا رو می_

شه که ازش پنهون کرد. روز باهات موافقم ولی نمی

ی اول این خودت نبودی گفتی بهتره در جریان همه

 کارا باشه؟

حوصلگی همراه خسته بود و کالفه، حرف زدنش با بی

 بود.

چه شیاد شدن، تو روز روشن  ولی بعضی مردم_

خوان آدم رو تلکه کنن. یکی نیست بگه حیوون تو می

ت رو گم کرده باشی که حرف پول رو پیش هاگه بچ

 کشی.نمی

ی کوری خورد ابروهای الشن و متعجب به گره

 شد. داد، چیزی دستگیرش نمیهایش گوش میحرف

 چی شده؟ _
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را  دو دستش را محکم میان صورتش کشید و سرش

 سمت پنجره چرخاند. 

گه در ازای ده میلیون یه یارویی ظهر زنگ زده، می_

 گم ننه بابای این بچه کجان. بهتون می

 پوزخند پرصدایی زد، نگاهش را سمت الشن چرخاند. 

گیم یه شماره فکر کرده االن مبلغ رو بگه ما هم می_

 حساب بفرست. ملت رد دادن.

 صیف بود برای حالش! آرام نبود، بیقراری بهترین تو

 شم. دار من پیاده میهمین دور و برا نگه_

 رد، همان دومان همیشگی نیست. الشن فکر کرد این م

 راهه؟ طوری شده؟ حالت روبه_

هدایت ماشین را به دست چپ خود سپرد و با دست 

 راست بازوی دومان را فشرد. 
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 رفیق پریشون احوال نبینمت. _

زدند. ه چشمانش خش میهیچ حرفی نزد، خاطرات ب

خواست، همان دلدار دلش تنگ بود. یارش را می

 خوش سخنش را. 

آرنج دو دستش را روی زانوهایش گذاشت و دستانش 

را به کشیدن موهایش فرستاد تا بلکه مغزش به خود 

بیاید و خجالت بکشد که خاطرات را مانند فیلم برایش 

اش را آن سی دشنه درآورد و حنجرهزنده نکند. انگار ک

تارهای صوتی زیبا را نشانه گرفت که صدایش بم شد، 

غمناک گشت و بغضی در آن مشهود بود که تنها یک 

 زد. دلتنگی... چیز را فریاد می

 دلم براش تنگ شده الشن. _
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صاف نشست و با دستش قلب خود را فشرد. نگاهش 

طره فرو افتاده کرد اما آن قرا از دید الشن دریغ می

 ماند. پنهان ن

خوامش اما نیست. که میسوزه از اینجام داره میاین_

آرزو دارم یه بار دیگه دومان گفتنش رو بشنوم. شبا از 

دونم شنوم نمیبینم و میبس فیلم و صداهاشو می

 رم. چطور خواب به خواب می

سرش را رو به خیابان چرخاند و زخم نه چندان 

 نمود به درددل!  ز کرد. ناخواسته لبی تراش سرباکهنه

کنم که منم کنم خودم رو آروم میقراری میوقتی بی_

دونی میریم اما میرم پیشش، همه دیر یا زود میمی

 زنه؟ چی آتیشم می

سوالش را با همان نگاه خیس که مستقیما به الشن 

 کرد، پرسید. درد تنها حرف چشمانش بود. نگاه می
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دم میفته، اون همه ه تنم وقتی که زجراش یاگیرآلو می_

درد و مصیبت، اون همه شیمی درمانی، جراحی، 

 آخرش...

 

 مکث کرد و بغضش با ناله شکست. 

 ی خودم دادمش دست خاک. با دستای شکسته_

بعد از روز خاکسپاری دیگر دومان را چنین گریان 

دانست حتی ندیده بود. راه کج کرد سمت جایی که می

ارد تا بلکه کمی این سنگ سرد حکم نوش دارو دهمان 

 مرد آرام بگیرد.

ساعتی را در قبرستان با سکوت اموات و چهچهه 

پرندگان سپری کردند. دورتر ایستاد تا مزاحم خلوتش 

 نباشد. 
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اش نقش بست که ارمغانش پیامی روی صفحه گوشی

 هایش! یک لبخند بود که شکوفه زد روی لب

 شده.یکی دلش برات تنگ _

وزی درنا نباشد برایش سخت بود. که رحتی تصور این

ی واقعی را دوخت تا خندهزمین و زمان را به هم می

هایی که از دور گاهی آن روی لبانش ببیند. از آن خنده

کرد. تقصیر دومان نبود که عاشق سولماز را شکار می

بود. آن دختر تنها کسی بود که درنا همیشه عالوه بر 

 رش شاد بود.غمش، کنا

 با باالترین سرعت برایش تایپ کرد.  بدون وقفه،

میرم. یه جایی کار دارم همین که من برا دلش می_

 تموم بشه اومدم. 

لبانش لبخندی خاص را شکار کرده بودند و رهایش 

های گاه و بیگاه گرفت از پیامکردند. جان مینمی
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شان کرد درنا لحظاتی در زندگیزنش. احساس می

کند. گاهی به گرد میعقب شود وار شک و تردید میدچ

ها در هم ها و احساسراحتی کلمات را با بهترین آرایه

کرد و آن را به گوش و قلبش مانند نانی که ترکیب می

چسباند. گاهی نیز در لفافه به تنور بچسبانی، می

داد. باید علت ها و دوست داشتنش را بروز میتنگیدل

ی که در مغزش پرسید. شاید همان شکمیاین رفتار را 

آمد، واقعیت سوسه می

 هفت_و_پنجاه_و_دویست_پارت#داشت.

 

از حمام خارج شد و در حالی که با حوله نم موهایش را 

گرفت چشمی در سالن چرخاند. خبری از درنا و می

ریحان نبود. سری به اتاق ریحان زد که دید هر دو به 

حرکت ماند. دستانش بی اند. حوله درخواب فرو رفته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

همان جا به در تکیه زد و هر دو را تماشا کرد. بعد از 

کالم نشود اما کرد هرگز با زنی همرفتن آیدا فکر می

اش را این زن روشن کرده بود. حاال چراغ قلب و خانه

ای احساس قدر دخترکش را دوست داشت که لحظهآن

گر کرد از خون خودش نیست. به قول مادرش انمی

آمد ه هم عزیز بود. نه دلش میگوش عزیز بود گوشوار

خواست او را در این درنا را از خواب بیدار کند و نه می

حال رها کند که گردنش درد بگیرد. اصال هم به خودش 

کرد که اگر شب او کنارش نباشد خواب بر فکر نمی

کند. تکان خوردن درنا باعث شد چشمانش غریبی می

خند وارد اتاق ارد و یکی دو قدم با لبتکیه از در برد

 شود. 

 من بیدارت کردم؟! _
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دستی به گردن دردناکش کشید و با تعجب به الشن 

 نگاه کرد. 

دونم چطوری خوابیدم. قرار بود این تو؟ اصال نمی_

 وروجک رو بخوابونم اما اون منو خوابوند. 

هر دو آرام خندیدند. دستش را به سوی زنی که 

با لبخند به  بارید دراز کرد.خستگی از نگاهش می

شود دست دست دراز شده خندید و فکر کرد مگر می

 ها؟ رد زد به صاحب این دست

پا شد و خواب از مغز و چشمانش عقب همین که سر

 رفت زبانش باز شد. 

وای منو ببخش یادم رفت حوله برات بیارم. عافیت _

 باشه. 

تا الشن خواست جوابش را بدهد صدای ضعیفی سر 

 سوی دیگر کج کرد.  هر دو نفر را به
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 عافیت باشه بابایی. راست میگه مامان من نذاشتم. _

کردند با چشمانی گرد شده هر دو به ریحانی نگاه می

زد. درنا فکر کرد که در که با چشمان بسته حرف می

خواب به حرف آمده است که باز شدن چشمان دخترک 

ی لبش، مطمئنش کرد که بیدار و لبخندی در گوشه

 ست. بوده ا

ی خوشگل. ما رو سرکار گذاشتی ای پدرسوخته_

 فندق؟

نش کار نکشید و تنها با تکان دادن بار از زبا این

 سرش تأیید کرد. 

الشن با صدای بلند خندید و سمت ریحان رفت. درنا با 

خود اندیشید نکند این دختر باهوش بازیگر یک روز 

اتاق خارج ی الشن از آنچه را ببیند که نباید... با اشاره

شد. بارها تذکر داده بود که قصه گفتن را عادت شبانه 
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شان همان یک گوش در بود و ن نکند اما نقلدخترکشا

 گوش دیگر دروازه!

ی توجه نکردن همین بود دیگر، تا داستان را از نتیجه 

خوابید. از روزی که بحث شنید، نمیزبان پدرش نمی

شد استرس  اش به میان کشیدهپیدا کردن خانواده

اش واجب شده بود. های غذاییمانند خوردن وعده

عظیمی در دلش، برپا شده بود. تمام ی رختشورخانه

گذراند  و در همان حال شروع به اتفاقات را از نظر می

کرد. مرد محبوبش هنوز محو درست کردن قهوه می

قصه گفتن برای دخترشان بود. صدایش را که با هر 

شنید. پیامکی که آمد بند د، میداشخصیت تغییر می

پیام  دلش پاره شد. دور از چشم شوهرش و دومان

کرد با کسی که شاید مادرش بود. دیوار بازی می

وگو آوار نداشت دل و جانش از بس با هر پیام و گفت
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شده بود از ترس، از اضطراب، از وهم، از دلبستگی 

 پوشالی. 

ی ترش صفحهچنان که نگاه دوخته بود به اتاق دخهم

 گوشی را باز کرد.

 

 بیام دیدنت؟ قربونت بره مادر فردا ساعت یازده خوبه _

لبش اندکی کش آمد و دلش خواستنش را خواست. 

امید داشت دوست فروغ، آن زن خوش مشرب زیبا 

مادرش باشد. بعد از آن شب تولد تا به امروز دور از 

شی چشم همه با او در ارتباط بود. عکسش را که در گو

فروغ دید یک حس خوب در قلبش جاری شد از 

 مهربانی خفته در نگاه او. 

 پیامک بازی و لبخند چه شود، کیه؟_
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به پلک زدنی رنگ از نگاهش باخت. همین واکنشش 

ها نداشت الشن را دچار شک کرد. درنا از این اخالق

ها با گوشی راه به گوشی بچسبد. تازگیکه راه و بی

دستپاچگی درنا نیز مزید بر علت  زیاد اخت شده بود.

م بود درنا شد. چیزی نگفت و ساکت ماند تا اگر الز

خودش به حرف بیاید. به ناچار پناه برد به لبخندی از 

 عمق جان. 

 قهوه درست کردی. _

 هول کرده و هراسان سری به پایین تکان داد. 

 آره... آره. بشین تا برات بریزم._

بود همین اول زندگی با لرزید. قرار نهایش میدست

لش کاری و دروغ گفتن روزگار را سپری کنند. دپنهان

های کوتاه و دیدارهای یواشکی با آن زن به همین پیام

 خوش بود. مهرش به دلش نشسته بود. 
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جوش را که برداشت اندکی مکث چاشنی قهوه

حرکاتش شد. حرفش را میان ذهنش حالجی کرد و در 

 آخر به حرف آمد. 

شمی او را پایید. روی میز، آرام انگشتانش را زیرچ

 داد.تکان می

 بود.  خانم گنجوی_

 حرکت ماند آن انگشتان آشفته! دید که بی

ده، البته فقط همین نیست چند روز یه مدته پیام می_

 آد مزرعه دیدنم. بارم مییه

ترسید از این خاموشی و نگاهی که به نگاهش دخیل 

ه را کنار دستش گذاشت. بسته بود. فنجان پر شد

به ترین چیزی بود که دستلبخند معنا نداشت اما دم

 آن پناه برد. 

 خوای بگی؟! چیزی نمی_
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شناخت. اوج هنوز درست و حسابی این مرد را نمی

داد. تا این روز که در عصبانیتش را تشخیص نمی

مواجهه با مسائل صبوری پیشه کرده بود اما در مورد 

شت باز صبر و حوصله جواب این قضیه شک دا

 هشت_و_پنجاه_و_دویست_پارت#دهد.

 

الی موهایش و نفس کشید از نوع دست برد البه

اش، با دم و بازدمی که هوای مسموم تنش را عمیق

 تصفیه کرد. 

 االن من باید بدونم؟! _

 صدای شادابش رنگ دلخوری گرفت. 

 ببخشید! _

درنای  چرخاند. بهفنجان را میان دستانش آرام می

 خجول نگاهی کرد. 
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شه درنا؟! من قبال در مورد با ببخشید چی درست می_

 ها مگه حرف نزدم؟ یه سری روابط و حریم

 

تر راند و به صندلی تکیه داد، با کمی فنجان را عقب

نگاهی خیره و نافذ او را رصد کرد. عمق جان درنا را از 

 شرم سوزاند. 

تی اگه من تو رو دونی چیه؟ حمعنی وابستگی که می_

 خوره.ای میدونی اون زن چه ضربهگیرم مینادیده ب

 اش را نداشت. تاب نگاه خیره

 من... من از سر احترام جواب دادم یا... _

باال رفتن دستش سبب شد دیگر الم تا کام حرف 

 نزند. 
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برای هرچی که مدنظر تو بوده این اشتباه محضه. _

ها، شما ا تطبیق آزمایشاحترام، عالقه، هرچی... نباید ت

 کرد.و نفر رو به هم نزدیک مید

زد برایش خورد اما آرام حرف میکه او حرص میاین

شد. به گمان در محاسبات کائنات نعمت محسوب می

اشتباهی رخ داده بود که بختش را چنین خوب امضاء 

 زده بودند.

 قصدم ناراحتی تو نبود. _

می. چیزی که داره فهناراحتی من مهم نیست درنا می_

شی کنه اینه تو تازه داری سرپا میت میمنو اذی

خوام یه شوک، یه اتفاق ناجور باز دوباره تو رو نمی

گم. ما یه دختر محدود کنه. اینو چندین باره دارم می

خواد. تو داریم که این دختر یه مادر شاد و سرزنده می

شه مثل یه ای، اگه خوشحال باشی میستون خونه
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کنه اما اگه غمگین ت مییروس به من و ریحانم سرایو

کنی. حوصله میباشی و بدعنق، ما رو هم دمغ و بی

 پسندی؟خودت این فضا رو می

 ای از آن را خورد. باز فنجان را لمس کرد و جرعه

خواستم امشب چیزی بهت بگم اما االن مجبورم نمی_

کردی که یکی دو مورد رو برات روشن کنم. خانم 

 نجوی مادرت نیست. گ

 اش گم شد، محو شد، رویا شد. سینه نفس در

هایش چه گفت که روزها با مادرانههمان زنی را می

ها که در سر نپرورانده بود. همان زنی که فردا خیال

آمد. همان خانمی که رأس ساعت یازده به دیدارش می

عطر تنش را چشیده بود. چشمانش با تشری بند 

ی انتظار را کردن، گریستن. کاش فلسفهبودند برای ناز

توانست برای الشن توضیح دهد که دل زبان می
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اش هار است و حرف گوش کن نیست که اگر بسته

راه بود و اهلی با یک محبتِ مادرانه، راهش را کج سربه

 کرد.نمی

شه از حسرت و باور بیا االن چشات داره پر می_

بینی وز رو پیشنکردن. منه خاک بر سر حقیقتا این ر

 که حد و حدود تعیین کردم.  کرده بودم

اش را یک نفس باال کشید که هم بغض قهوه

نوظهورش را ببلعد و هم از زیر طوق نگاه الشن که 

 میخ چشمانش شده بود، فرار کند. 

کنم دیگه جواب نده. خودم درنا! خانمم، خواهش می_

ند با گم که دیگه باهات در ارتباط نباشه هرچبهش می

ی رابطه ه دلیلی برای ادامهمشخص شدن نتایج دیگ

نیست. اما دو تا مورد دیگه هم هست که دوست ندارم 

 ازت پنهوون کنم.
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ریایی آتش گرفت جانش از حرفی که الشن در عین بی

و پاکی به زبان آورده بود اما برای او حکم زهر داشت. 

داز انی ساده و روان در میان مغزش طنینهمین جمله

 شد. 

که ما دیگه چشم انتظار یه آگهی مورد اول اینه _

روزنامه نموندیم. دومان نظرش این بود که بهترین و 

ترین روشی که بتونیم جواب بگیریم اینه که از سریع

 طریق فضاهای مجازی  پیگیری کنیم. 

صورتش رنگ بهار گرفت و از خزان نگاهش کاسته 

 شد. 

یلم دیگه تا اطمینان داشتن جا به بعد علیرغم ماز این_

گم. نه تنها تو، حتی اگه از موردی چیزی رو بهت نمی

منم تو شرایط مشابه بودم با اومدن هر کسی که 
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ساختم و گرفتم. رویا میادعای مادری داشت انس می

کردم. اما روزهای زندگیم رو براساس افکارم تنظیم می

ت که تا دستت رو نذارم تو دس بسپر به من. منی

ت آروم و قرار ندارم. اینو از الشنی داری خونواده

شنوی که قول داده مثل یه کوه پشتت باشه و با هر می

 بادی پشتت نلرزه. 

خواست از ریز و درشت همه چیز باخبر باشد دلش می

ولی حاال زمان مناسبی برای کوک کردن سازش نبود 

 آن هم ساز مخالف! 

تو کارات نباشم سخته بخوام قول بدم موش فضولی _

وقتی کل این مسئله به من مربوطه. بهت ایمان دارم و 

کنم این دندون لق طمع به دونستن رو بکنم سعی می

 خوبه؟!
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اش را با لبخندی از سر رضایت رو به انگشت اشاره

 درنا تکان داد. 

 باید بکنی خانم! باید. _

اش را خاراند و دستی به با انگشت اشاره پیشانی

 کشید.  صورت خود

تا پیدا شدن سرنخ درست و حسابی هر چی کمتر _

بدونی بیشتر به نفعته. اما یه خبر دیگه برات برام که 

آره یا کیفت رو ناکوک ر ذوقت میدونم حسابی سنمی

 کنه.می

های او دوخت و زبان را و طالبش را به چشم نگاه تشنه

هایش کشید تا حرف نامربوطی نزند و به اسارت دندان

 لشن را از گفتن پشیمان نکند.  ا

های یه مطلبی رو فهمیدم راجع به پیدا شدن مشتری_

 مون. تازه
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ال جمعی که به کار برد از افعکرد، لذت میکیف می

گرفت. بجز سولماز کم پیش آمده بود کسی او را می

 شریک چیزی از خودش حساب کند. 

 هشت_و_پنجاه_و_دویست_پارت_ادامه#چی؟!_

 

یتش برای پرسیدن همان تک کلمه کوچک اوج خالق

 بود. 

 شه؟شه، میخشک و خالی که نمی_

 جسور شد در زدن یک لبخند. 

ارزه قدر مییگه. باید بدونم چهخب حاال تو هم! بگو د_

 خبرت که برات مایه بذارم؟ 

ی ها پس زده شدند وقتی که صدای مستانهدلخوری

 اش، جان بخشید به درنای شرمسار. خنده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 ردشون رو زدم بگو به کی رسیدن؟ _

گونه مات و مبهوت و حیران به او زل زده بود و همان

 ! ترسید که بپرسد کیست آن ناجی مهربانمی

گونه که الشن نم پس تر شد همانسکوتش طوالنی

 داد. نمی

احیانا که قصد نداری اسم اون فرد یا افراد رو بگی؟ _

 ی. باید جون به سر بشم تا زبون باز کن

 گم اما قبلش به من بگو به کی شک کردی!می_

 

 نه_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 باد و بوران و طوفان به راه افتاد میان مغزش و 

توانست باور کند. آن نام شنیده برایش دیگر ناجی نمی
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نبود. همانی که او را ناجی مهربان نامیده بود. باید 

 گذاشت. قراری دانست. دلش بنیان بیدلیلش را می

 شه! باورم نمی_

ی آرام دست روی دهانش گذاشت و باز با همان زمزمه

 و ناباورانه تکرار کرد. 

تونسته شه؟ آخه چه دلیلی میشه. مگه میباورم نمی_

 برای این کار داشته باشه؟ 

 الشن لیوانی را پر از آب کرد و به دستش داد.

که  جوراینو بخور بعد بشین سوال طراحی کن. همون_

 فهمیم.شم میاسمش رو فهمیدیم دلیل

لیوان را با اکراه از دستانش گرفت. سرعت را از نگاه و 

 دستان خود دریغ کرد. 
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دانست اما با دو قلپ بود اندکی کمتر یا بیشتر را نمی

آن گلویش را از خشکی رهانید. روی دوباره پرسیدن 

ی هایش را محکم روی دستهسوالش را نداشت. دست

نداد حراف باشد و  شرد. دیگر به زبانش اجازهمبل ف

جنبید. شد، میپرسوال! باید خودش دست به کار می

آن افکاری که در سر داشت را انگار الشن از خط 

 نگاهش خواند که تذکر داد. 

ری زنی درنا، هیچ جایی نمیدست به هیچ کاری نمی_

آرم. دوست ندارم خودم ته و تو همه چیز رو درمی

خونواده دهن به دهن ا هیچ کدوم از افراد اون دیگه ب

فهمیم ببینم بشی حتی پدر اون مرتیکه. به وقتش می

 قصد پدر کامران از این کار چی بوده. باشه؟

ها و هشدارهای باشه را در کمال آرامش گفت اما حرف

 پنهانش را درنا درک کرد. 
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 خب... _

باز از  دادمدارا تا حدی روا بود اگر دل به دل زنش می

آورد. دوست نداشت به ه سر درمیآن خانه و خانواد

زبان بیاورد که دوست ندارد دوباره با آن مردک 

رو شود. دوست نداشت بگوید که از آن ناموس روبهبی

مرد به حد تمام ساکنین و موجودات روی زمین، تنفر 

 دارد. 

 خب نداریم عزیز من، باشه درنا؟! _

ای خشنودی دل یارش، اش، برعلیرغم مبل باطنی

تش را اعالم کرد. آب دهانش را پرصدا قورت موافق

 داد. 

دی هرچی شد اگه من بگم باشه قبول، تو هم قول می_

 به من بگی مو به مو و بدون سانسور؟

 لبخند کجی تحویل گرفت. 
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 ای نیست؟ امر دیگه_

خوردند را به های سمجی که در سرش وول میحشره

ر ادا حرف دیگری بزند و خاطکناری فرستاد تا مب

ی خود را برنجاند. هنوز فکرش حوالی خانم عزیزکرده

بست و الشن کم داشت به او دل میگنجوی بود. کم

گفت. حماقت بزرگی را انجام داده بود واقعا درست می

و حاال پشیمان بود. لبخندی گرم برخالف سرمای 

 درونش به روی او پاشید. 

 ی! فعال کاری ندارم مرخص_

 ویی نثارش کرد و خندید.با این حرف، الشن پرر

کالفه بود و حیران. از کاری که کرده بود چنان نادم بود 

دانست دیگر آگهی را چگونه از فضای مجازی که نمی

قدر آشفتگی به جانش رسوخ کرد که جمع کند. آن

دست آخر مجبور شد رستوران و کار را رها کند و 
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 . هر دو با هم قدم در اینسراسیمه پیش دومان بیاید

ای خواست با فکری لحظهراه گذاشته بودند و حاال نمی

و احمقانه این کورسوی امید را خاموش کند. از طرفی 

 سخت بود اعتماد کردن به یک غریبه! 

ی میان از سرویس بهداشتی خارج شد و با حوله

 دستش، صورتش را پاک کرد. 

 خیر باشه اول صبحی شبیخون زدی. _

ی درنا و دو بواسطه عجب چرخی داشت روزگار. هر

سولماز با یکدیگر آشنا شده بودند اما حاال در این 

 ی زمین رفیق بودند آن هم صمیمی. ی کرهنقطه

الشن اندکی نگاهش کرد و بعد محکم موهایش را به 

 چنگ کشید. دومان با دیدن رفتارش خندید.

. باز چی باید یه فکریم به حال ورشکستگی تو کنیم_

 ت رو به امون خد... شده دفتر و دستک
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یه لحظه اون فکتو ثابت نگه دار بیا بشین تا برات _

 توضیح بدم. 

حوله، میان صورتش به همان حال ماند. اتفاقی افتاده 

قرار. حوله را بود که این مرد، چنان پریشان بود و بی

ی مبل رها کرد. مقابلش با پاهایی باز شده و روی دسته

 ستانی که در هم چفت کرده بود، نشست. د

 بگو. _

 گفتنش هم سخت بود و هم آسان. 

چند وقت پیش یادته گفتی یه نفر پیام داده و پول _

 خوان آدم رو تلکه کنن یادته؟! خواسته، گفتی ملت می

 کرد. با چشمانی ریز شده به دقت گوش می

 خب! یادمه حاال کسی بهت پیام داده؟ _
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ی من که تو بالکش کردی به شمارهاینآره. بعد از _

، حس پیام داد. اوایل جدی نگرفتمش اما دومان

 کنم این زن یه چیزایی... می

امان نداد تا کامل حرفش را بزند و با کالمی متعجب 

 حکم قیچی گرفت و آن را برید. 

 زن؟! مگه طرف زنه؟!_

 

 سرش را تکان داد. 

چه جوابشو ندم آره یه زن که هر روز چه جواب بدم و _

فرسته اونم تو واتساپ نه که شماره بیفته تو پیام می

تنها یه آیدی ازش دارم که اونم چیز قابل تلگرام. 

خوام این ریسکم کنم و پیش استنادی نیست. نمی

 ترسم همین خودش یه سرنخ باشه.پلیس برم. می
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باره انگار که چیزی سرنخ را دومان نیز تکرار کرد. یک

ی یاورد از آن حالت خارج شد و خود را به لبهبه خاطر ب

 مبل رساند. 

 نه یا بیشتر ش... پول چی؟ مبلغ همو_

گه اگه روز اول بدون پیش هیچی دومان هیچی! می_

گفتم اطالعات دارم شما به من کشیدن حرف پول، می

کردین. کی تو این دوره زمونه محض اعتماد نمی

ق قاتیت اصال گیره اما اون رفیرضای خدا موش می

 نذاشت حرف بزنم و بالکم کرد.

 

 شصت_و_دویست_پارت#

 

 اال رفته گفت:با ابرویی ب
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 از کجا فهمید ما دو نفریم؟!_

 چشمی در کاسه چرخاند و اخم کرد.

پرسی مرد حسابی، من که دیگه نکیر و منکر می_

 ننشستم با زنه دل بدم و قلوه بگیرم.

 

 اش را!هنفسی کشید و ادامه داد حرف قطع شد

وقتی دید که من بالکش نکردم از روز سوم به بعد _

ام ل نیست. چیزی داره رو سینهگفت قصدم گرفتن پو

دونم ام بگم. نمیکنه و دوست دارم تا زندهسنگینی می

خواد به این چه کاری درسته دومان. از طرفی دلم می

ترسم زن اعتماد کنم و تا ته قضیه رو برم. از طرفی می

 ای تو سرش داشته باشه. نقشه

ی لبش را کمی خاراند.  با انگشت شست، کناره

زمان که از جواب دادن طفره رفت. هم ایلحظه
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کرد، چشمانش را نیز روی الشن فکرهایش را جمع می

 ی سوت و کورش! چرخاند. خانهو در و دیوار خانه می

 حرف حسابش چیه؟! _

گه پول میالحمدهلل کر شدی نشنیدی گفتم که طرف _

 خوام؛ فقط به من اعتماد کن و بذار حرفم رو بزنم.نمی

مت آشپزخانه رفت. تیشرت سیاه پوشیده بلند شد و س

بر تنش، چشمان الشن را سوزاند. آتش افتاده به 

 جانش، خاموش شدنی نبود. 

ده فقط گفته اعتماد کن. چند روزه داره بهت پیام می_

مادر داری نگفت که الی اون ویز ویزاش چیز پدر البه

به دردمون بخوره، دلمون خوش باشه که این یارو یه 

 تو خالی نیست.طبل 

ی تو دو به اگه چیزی نگفته بود که االن من تو خونه_

 شک ننشسته بودم که چه کاری کنم. 
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رفت که با حرف الشن، راه رفته جوش میسمت قهوه

 را برگشت. 

 نگاهش پر بود از بهت و سوال. 

 گی چی گفته؟ منقاش بیارم؟! ودتر نمیچرا ز_

 ایستاده بود. جا  زل زد در چشمان دومان که همان

دی تو؟ اون زن چیزی گفت که ذهن منو مگه امون می_

مشغول کرده که نکنه راست بگه. گفت اون عکسی که 

از این دختر تو روزنامه و فضای مجازی پخش کردین 

 تونه کمکی بهتون کنه.  چون... نمی

گاهی به اطراف کرد و نفسش را بیرون داد و باز ن

 هش قرار گرفت. دومان بود که در تیررس نگا

چون که اون عکس برای سه سال بعد اون _

 ست. دختره
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دومان ابروهایش پیچ در پیچ شد، چشمانش ریزتر و 

هایش کند، اما مقصدش سمت الشن بود. این قدم

چه  معادله چگونه بود؟ برای سه سال بعد دیگر

 ای بود؟ صیغه

یعنی چی؟ مگه عکسی که بهزیستی به تو داد همونی _

 گه؟! که پخش کردیم؟ پس این زن چی مینبود 

خودش نیز گیج بود وقتی که شنید، در باورش 

 گنجید. نمی

دختر، بتونن اونو  گفت عکسی که با اون، خونواده_  

اش فرق داره و بشناسن، دست منه. لباس و چهره

گه مگه بهش اطمینان بدم به پلیس چیزی نمی کهاین

و دریافت کنم. حرفی زنم و فقط اطالعات رحرفی نمی

 هم از مالقات حضوری نزنم.
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دستش را دور دهانش کشید و به همان حالت گذاشت. 

 فکرهایش را منظم کرد. 

این زن کیه؟! یعنی چی عکسی که تو بهزیستی وجود _

 داره، فرق داره؟

کرد. خسته شده بود و باید در رد میتمام عضالتش د

از روی مبل کرد. اش تغییری ایجاد میحالت نشستن

بلند شد و روی زمین نشست. کوسن مبل را پشت کمر 

خود گذاشت و پاهایش را کشید. این سوالِ ذهن 

 خودش نیز بود. آن زن چه نسبتی با درنایش داشت؟ 

داره ترین چیزی که وجود حقیقتا االن برای من مهم_

 اینه چطور اعتماد این زن رو جلب کنیم؟ 

زل زد و لبش را به داخل ای از دیوار دومان به نقطه

 دهان کشید. 
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خواد اطالعات شاید سرکاری باشه هوم؟ پس چرا می_

رو مفت و مجانی بده؟ چه سودی براش داره رو من 

لنگه اما کجاش رو فهمم. یه جای این کار مینمی

 دونم.نمی

ی نشیمنگاه مبل گذاشت و با بیچارگی لبهسرش را 

 نالید. 

دونم اینه که ها چیزی که میدونم، تنفعال چیزی نمی_

 درنا فعال نباید بویی ببره.

 ی دو مرد. های بهم ریختهسکوت جوالن داد میان ذهن

هایش را دست زد و جلوتر رفت. صدای دستکش

ا شنید. کسی مادرش رهای بیرون از سالن را میضجه

زد. حزن و غم نهفته در آن صدا به او رسید و صدا می

دانست چقدر ر نداشت اما میحالش منقلب شد. ماد

ست. وجودش برای اهل یک خانه خوب و خواستنی
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دهد. دانست ستون یک خانواده را مادر تشکیل میمی

از روزی که پا در این مکان گذاشته بود از طفل صغیر 

تا زن مسن و فرتوت اما  را غسل و کفن پوشانده بود

ی داد. گاهی دخترِ پشت آن در، آزارش میصدای ناله

کرد. مادر و پسر با هم نیز نام برادرش را با سوز ادا می

ی زن را جام مرگ را سر کشیده بودند. هنوز چهره

ندیده بود. چند قدم مانده بود که بر بالینش حضور پیدا 

ای مخصوص کند. عاطفه را دید که وسایل را در ج

گذارد. ترسش به مراتب کمتر شده بود. نگاهش به می

زن گره خورد. سن چندانی نداشت  یی خفتهچهره

ی پنجاه رد کرده باشد. هنوز صدای گویا تازه از مرحله

دختر در میان مغزش با همان شدت و گداز جریان 

 داشت. 

 سالم._
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عادتش شده بود به همه قبل از شستن و بعد از 

کرد. با کمک عاطفه شروع به  گفتن سالم میاهللبسم

 کار کرد.

اومد خونمون گفت عاطی شنیدم سرکار م دیروز خاله_

 میری درسته؟ حاال کجا مشغول به کار شدی؟

 

 یک_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

منتظر به دهان عاطفه نگاه کرد و حرفی به میان نیاورد. 

محض  ترسید اما بهزد از مرده نمیعاطفه تا حرف می

ی نگون افتاد با ترس به مردهکه زبانش از کار میاین

 کرد.می بخت نگاه

م کم مونده بود همین که گفتم بهشت رضوان، خاله_

پس بیفته. تا مامانم دست به کار شد و اون جور که 
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دلش خواست اصالحش کرد که ای خواهر چرا رنگت 

 پرید مگه جرمه تو کارای اداری اون قبرسون کار کنه؟

م با شنیدن اون حرف از زبون مامانم رنگ و روی خاله

 برگشت. 

 آد بگی که کار اصلیت چیه؟ ارت میمگه ع_

ی شنیداریش، به شستن موهای زن پرداخت. قوه

کرد. ترجیح داد چیزی نپرسد صدای عاطفه را رصد نمی

و او را در منگنه قرار ندهد. ولی عاطفه میلش به درددل 

 بود تا سکوت. 

جا نبودم منتهی اگه فامیل و عارم میومد این اگه_

آن و حتی یه ه خونمون نمیدوست و آشنا بدونن دیگ

گم. خورن. اینو به چشم دیدم که میلیوان آبم نمی

یادمه یه همسایه داشتیم خیلی زن خوب و نجیبی بود. 

عالقگی غسال برخالف من، اون از سر نداری و بی
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دونست. همه فکر میشده بود و کسی این موضوع رو ن

که یکی کنه. تا اینی پولدارا کار میکردیم تو خونهمی

گه. اون زن یه روز بینه و به همه میجا میاونو تو همین

مون بود. ی داییم که همسایهپاشو گذاشت خونه

دونین بعدش چه قیامتی شد وقتی زن داییم نمی

لی فهمید. فرشا رو داد قالیشویی اون استکان و وسای

وقت که اون بنده خدا دست زده بود رو شکوند. هیچ

ره. اون خفتی که اون زن کشید و نمی اون روز رو یادم

 اشکی که از چشماش اومد هنوز که هنوزه جلو چشامه.

 درنا طرف راست بدن زن را شست.

 عاطفه آب رو درست بریز. حواست رو بده به کار._

 . با آرامش سعی کرد عاطفه را توجیه کند 

ببین عزیزم نباید تو کاری که برای رضای خدا انجام _

ی برات مهم باشه. نذار عروسک دی حرف کسمی
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خیمه شب بازی مردم باشی. این مردمم یکین مثل من 

و مثل تو. دوست نداریم کسی تو زندگیمون دخالت 

ها رو تو کنه، نظر بده اما بازم یه جایی همین دخالت

کنیم. بخوای به حرف این زندگی کسی دیگه پیاده می

ائما بری عاطفه. دو اون باشی از زندگیت لذت نمی

استرس داری که نکنه فالنی اینو بگه و فالنی اونو بگه. 

از کارت خجالت نکش. پشت دکترش، پرستار، پلیس، 

قاضی... بازم حرف هست. تو هر شغلی رو ببینی یه 

کس دن اصال کال از هیچ چیز، هیچنسبتی بهش می

 ضی نیست.را

 آه سوزناکی از پس سینه بیرون داد. 

سمن رو از سولماز، دختر ماه یادمه منم چقدر دوستم_

کردم و به چشمم خیلی شغل بدی این کار منع می

میومد. این آدما دست خودشون نیست و به راحتی 
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کنن. مهم اینه که حال خودت خوب باشه. قضاوت می

زنه، یارو می شاید اینو پیش کسی بگی بگه چقدر خل

گه حالم کنه بعد میده و کفن میمرده رو غسل می

های شورم ضجه، االن من این خانم رو میخوبه

شه دخترش تو گوشمه و یه تیکه از قلبم داره کنده می

اش، چه برای خودش که ببینم چه برای خونواده

اش رو به سرانجام برسونه فرصت کرده کارهای نکرده

جام و هر لحظه بهم یادآوری که ایننیا نه. اما از ای

ید دل ببندم خوشحالم. شه دنیا به مویی بنده و نبامی

تونم دل نشکنم دونم که میخوشحالم که حداقل می

چون ممکنه یه ثانیه دیگه منم مثل همین آدمای عزیز 

وجود نداشته باشم. دوست ندارم تو این دنیای رنگ 

از خودم دریغ  وارنگ و ریا همین یه تلنگر کوچیکم

 کنم. 
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ش داد و صامت به کارهایدید که عاطفه گوش میمی

ی آخری که زن را کفن پوشاند. پرداخت. لحظهمی

ای نازل شد. دست اش گرفت و از چشمش قطرهگریه

که مانند این زن خودش نبود دعا کرد کاش قبل از این

اش را هر چقدر داغان هم که اسیر خاک شود خانواده

توانست او نیز آغوش پیدا کند. کاش می باشند،

 مادرش را تجربه کند.

ریش که تمام شد راهش را سمت مزرعه کج شیفت کا

کرد. چند روزی بود فکرش درگیر ریحان بود. 

دخترکش را تنها غروب به بعد درست و حسابی 

توانست ببیند. آن هم با تنی خسته و روحی آشفته می

ند. تا این سن هنوز کرد نبودنش را جبران کسعی می

ال دانست اما حااش نمیعلت طردشدنش را از خانواده

به تنها موردی که آگاه بود این بود که خیلی 

غیرمستقیم ریحان را از محبت خود دور کرده است. 
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اگر خودش مهر و محبت مادر را ندیده بود نباید 

گذاشت این قصه برای دخترش نیز تکرار شود. تا می

دید. سمن و فروغ را به جای او مین، ماهکی باید ریحا

اشت آن هم قید مزرعه یک راه در پیش رویش قرار د

دانست الشن باز را بزند ولی دل کندن، بلد نبود. نمی

چه خوابی برایش دیده است که او را به صبر دعوت 

کرده بود. میان ذهن مشوشش به مزرعه رسید. کیف و 

 وسایلش را برداشت و پیاده شد.

ای ت و آمد به سمت پشت دفترش زیاد بود. چانهرف

ی آرام به همان سمت حرکت کرد. هایباال داد و با قدم

ی پشت که رسید با دیدن وسایل بازی به محوطه

دهانش باز ماند. مردمک چشمانش یک جا بند 

شد. الشن را ریحان به بغل دید که قربان نمی

شده رفت. هنوز از وجود او خبردار ناش میصدقه
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بودند. سمت اتاقی رفت که انبار ضایعات و خرده ریزها 

 ر بود از خوابی که الشن برایش دیده بود.خببود. بی

 

 دو_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 

پا به همان سمت تند کرد و با دیدن اتاق پر از 

 عروسک و اسباب بازی بیشتر حیران شد.

با تتمه جانش، با بهت نشسته در کالمش، آهسته و 

 ده، نامش را فرا خواند. کشی

 الشن؟!_

 یست. برگشت و با لبخندی زیبا به او نگر

 جان الشن! پسندت شد بانو؟! _
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ای این چنینی شد آن صبر نتیجههنوز باورش نمی

شد نپسندید؟ حاال با خیال راحت داشته باشد. مگر می

دخترکش را کنار خود داشت. از وقتی که کامران 

نند مار گزیده از آوردنش، ریحان را دزدیده بود ما

ترسیدند اما حاال بعد از رفتن کامران به رهاکردنش می

اش دور شت از عزیزکردهآن سوی دنیا، دلیلی ندا

 بماند. 

غم و شادی در تنش پیوند زده شدند. احساساتش 

اش را به لنگان لنگان به میدان آمدند تا زبان بسته

 تشکری باز کنند. 

دونم چطوری ازت خیلی! نمیپسندم؟! خیلی قشنگه _

 تشکر کنم؟ 

قدر جذب اتاق جدید شده بود که او را به دخترکش آن

 گذاشت. گرفت و اعتنایی نمیخوبی نادیده می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

مگه برا غریبه کردم؟ دیدم با یه تیر دو نشون بزنم _

که  مشتری تا هم ریحان خانم پیش ما باشه و هم این

با خیال راحت  ای همراهش باشهزمان خرید، اگه بچه

کم که رو روال قبل بیفتیم پول کاراش رو انجام بده. یه

 آد. بنظرت فکر خوبیه؟ اینم درمی

اخم ساختگی نشاند ما بین دو ابرویش و پشت چشمی 

 نازک کرد. 

 کاراتو انجام دادی بعد حاال نظر پرسیدنت چیه؟ _

 با قهقهه بلندی سمت درنا قدم برداشت. 

ابرو برا من چفت نکن. من که اخمتو قربون. الکی _

 ری. م میدونم تو دلت داری قربون صدقهمی

ی ار باشد و آن خندهاش، خوددنتوانست در برابر جمله

شکوفه زده را قورت دهد. خوشحالی پیچکی شد دور 

 تنش و پرصدا خندید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 گن تویی.خودشیفته که می_

ی درنا کشید. پشت دو انگشتش را نرم روی گونه

توانست لبخند را از روی لبانش سوا کند یکسی نم

 وقتی آرام جانش کنارش بود. 

 ده عزیزدلم. ه آدم میحقیقتا با تو بودن اعتماد بنفس ب_

معتاد هم نبود که بگوید تحت تأثیر آن، این چنین 

دهد. او که دلش ها را در قالب دلبری تحویلش میواژه

ت در رفرا خیلی وقت بود، برده بود. دلش ضعف می

ی پرمهر را ببوسد و آغوشش جا بگیرد و آن سینه

 ببوسد. 

ا جگیرم تا به ایننفیسه رو فقط ازت قرض می_

 رسیدگی کنه. 

هایش را فکر همه جایش را کرده بود. متبسم پلک

 بست و باز کرد. 
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 ت بزنم. شه دست رد به سینهمگه می_

 فکر کردی ازت تقاضا کردم. نوچ. امر بود بانو امر._

مشتی به بازویش کوبید و کنار ریحان رفت. روی پای 

 راست کنارش نشست. 

کنه. داره نگات می اصال فکر نکنی یه مامانیم داری و_

 سالمتم که موش خورده. 

ها با لبخندی بزرگ و پهن، با چشمانی که از آن

شد نگاهش کرد و با همان دستان خوشحالی ساطع می

 کرد. بازی می اشتپل با دو خرس بزرگ عروسکی

 قشنگه مامانی. _

جا شد و دستش را دور گردن درنا کمی در جایش جابه

 بوسید.  پیچید، صورتش را محکم

 سالم مامانی خوشگلم._
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حاال نوبت او بود که با دلتنگی چند ساعته برای 

 دخترش او را بوسه باران کند. 

آره قربونت برم خیلی قشنگه، دست باباتم درد نکنه. _

 بازیت رو ادامه بده. مامانی فدات شه.  حاالم

ایستاد و نگاهی به ساعتش کرد. دودل بود برای گفتن 

اما باید مغزش را از شلوغی که دچارش شده بود رها 

 کرد. می

 خبری نشد؟! _

دانست از چه مشخص بود منتظر چه خبری است. می

زند. به نظرش حتی دیر پرسیده بود. با دست حرف می

مزرعه جا خارج شوند. سمت با هم از آن اشاره زد که

 راهشان را کج کرد.

 فکر کنم خیلی فکرتو مشغول کرده نه؟! _

 زیرچشمی به درنا نگاه کرد. لبخندی از سر خجالت زد. 
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ی فکر و ذکرم اینه که بابای دروغ چرا بگم، آره همه_

اون پست فطرت چرا باید همچین کاری رو انجام بده. 

مرد، مردونگی دیدم تا نامردی و هر چند من از اون 

 جور پسری عمل بیاد. رام عجیبه از چنین پدری اینب

گردن چرخاند سمت الشن و منتظر نگاهش کرد.  

 سکوتش را که دید به ناچار خودش سوال پرسید. 

 متوجه شدی چرا این کار رو انجام داده؟ _

ای را پرت لبخند تلخی زد و با نوک کفش، سنگریزه

 کرد. 

کرد که این ه. باهاش صحبت کردم. اول حاشا میآر_

چه حرفیه و فالن... اما وقتی گفتم حاضرم با اون طرف 

 روت کنم دیگه کوتاه اومد. روبه
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قدم و ی زن کنار دستش کرد. همنیم نگاهی حواله

ها را با ولع گوش آمد و حرفاش راه میشانه به شانه

 داد. می

پسرش ناخلف از آب که خیلی ناراحت بود از این_

که اون طوری که خواسته تربیتش ندراومده، از ای

گفت در برابر نکرده که بخواد یه فاجعه به بار بیاره. می

کنم و حق داره به اون دختر احساس مسئولیت می

گردنم. شنیدم از دور و بر که از وقتی شده غسال، 

 اش پایین اومده. فروش مزرعه

 به آسمان گرفت. پوزخندی زد و سرش را رو 

شن. به اون چه ربطی هن به دهن میچه زودم خبرا د_

 داره که بخواد فداکاری کنه؟!

الشن دستش را دور بازوان او حلقه کرد. سرش را 

 بوسید. 
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کنی مسلما دیگه از وقتی فهمیدن که تو اینجا کار می_

شن. همین حرف رو از اخبار کارت هم زودتر باخبر می

رو گفت که پسر من لیاقت اون فرشته  منم زدم اما اون

نداشت. برای جفایی که در حقش شده هر کاری هم 

 شه.کنم جبران نمی

 

 سه_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

کم وجدان خودمو راحت کنم خوام یهفقط با این کار می

وگرنه اون زنی که من دیدم بیدی نیست با این بادا 

 بلرزه.
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نم کاری از دستم تونم قبول کنم. االولی من، نمی_

گردونم کل پوالیی رو وقتش برش می آد اما بهبرنمی

 که خرج کرده. 

کرد در برابر این مرد آرام و سرافکنده شد و جرأت نمی

دانست سنگ مقاومتش صبور حرفی را بزند که می

کرد خواهد شکست و به حتم با آتشفشان برابری می

را که ولی زبانش از مغزش پیروی نکرد و گفت آنچه 

 گفت.نباید می

بخشی که با کارم به تو و وجهه کاریت هم باید منو ب_

 ضرر ز...

 درنا؟!_

کرد نگاهش غیظ داشت و کالمش خشم اما سعی می

 صدایش را باال نبرد. 
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ی من گی؟ مگه سفرههیچ معلوم هست چی داری می_

و تو سواست؟ مگه جیب من و تو داره؟ گور بابای مال 

از تو فکر و خیال داری. دیگه نشنوم دنیا باشه وقتی 

 این حرفا بزنی.

به جان گوش که هیچ، به جان دل و تنش هم این 

حرف نشست و گوشت شد. جوابش مخالفت نبود بلکه 

 لبخندی شد پرغرور و عریض!

حتی آن صورت متبسم درنا هم نتوانست ابروهای در 

و چشمانی که از آن دلخوری چکه  هم گره خورده

 آرام کند.  کرد رامی

 قهر نباش دیگه! دلخورم نباش. _

گوشی که در جیبش لرزید اعتنایی نگذاشت اما 

ی آن باعث شد آن را بیرون بکشد. ی دوبارهویبره

ذخیره کرده بود سبب « کد»دیدن نام کسی که آن را 
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شد صورتش از حالت تهاجمی خارج شود و به سوالی 

 تغییر حالت دهد. با گیجی لب زد. 

 م. نیست_

سرسری خواند و غوغایی در جانش به راه افتاد پیام را 

 دیدنی. 

آزارم نه بیکار. فکراتو کردی، ببین آقا من نه مردم"_

قصدمم فقط خیرخواهیه و بس. پس تا یک ساعت 

کنم و مونم وگرنه این خط رو دیلیت میدیگه منتظر می

دیگه تا ته دنیا دنبال پدر و مادر اون بچه هم بگردی 

 ن تنها کسی که از ماجرا باخبره منم.ست. چوفایدهبی

 

با نگرانی نگاه دوخت به مردی که تا لحظاتی پیش 

 ی آتش بود و حاال سردرگم و حیران. کوره

 حالت خوبه؟ چیزی شده؟_
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العملی جز یک سر پریشان حواس بود و متحیر، عکس

تکان دادن و لبخندی دستپاچه، نشان نداد. باید کاری 

که دیر شود و دستش به هیچ جا ا قبل از اینکرد تمی

 بند نباشد. 

گوشی را در جیب شلوارش سراند. از یاد برد که با 

حرفی غیرمنطقی از صبوری فاصله گرفته بود. اندکی 

که او نگران نشود و هایش را برای اینکش داد لب

 اضطراب به جانش نیافتد.

 گردم.من باید جایی برم، زود برمی_

کرد که برای د جایی پیدا مید و رفت. بایپاتند کر

دقایقی ولو کم فکر کند و تصمیمی درست بگیرد. کمی 

که از مزرعه فاصله گرفت ماشین را نگه داشت و به 

بندی گوشی خاموش خیره شد. فکرهایش را که دسته

 کرد سریعا برایش نوشت.
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اگه اطالعاتت دقیق باشه ما از شما هیچ شکایتی _

کنم. برای حتما جبران میکمکی که شده ندارم و بابت 

رسیدن به اون خونواده من حاضرم هر کاری کنم. 

دست منو بذار تو دست اونا هر چیزی شده، هر اتفاقی 

 کنیم.که افتاده رو فراموش می

 

زد و گوش و با انگشتانش روی فرمان ضربه می

کرد روزی گاه فکر نمیچشمش میخ گوشی بود. هیچ

دخیل ببندد. ساعتی  اجتش به گوشیبرسد که برای ح

گذشت و خبری از رسیدن پیام نبود. ماشین را روشن 

کرد و سمت شهر راند. با این حال درمانده 

توانست پیش درنا برگردد. تنها جایی که شاید نمی

ی فروغ کرد خانههای مغزش کم میکمی از آالینده

ی مادرش بود. همین که در خیابان منتهی به خانه
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ای ماشین را به اجابت رسید. گوشهید مراد دلش پیچ

کوبید پیام را پارک کرد و با قلبی که به شدت می

 خواند. 

بینمت. پشت پارک یک ساعت دیگه تو پارک گلها می_

جا باش. یکدست نصب شده همون« iam urmia»یه 

مشکی پوشیدم و یه عینک آفتابیم به چشام زدم. حاال 

 رفتم.دیر نیای که کنم فقط باز هماهنگ می

 

دیر؟ مگر مغز خر خورده بود که بخواهد این موقعیت 

طالیی را از دست بدهد. گوشی را با شوق روی صندلی 

که خواست خیابان را کناری پرت کرد اما به محض این

دور بزند یادش آمد که در جوابش چیزی نگفته است. 

برایش ارسال کرد و ماشین را به راه « باشه»یک 

 ت. انداخ
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شد که رسیده بود و اثری از زن ای میده دقیقه

 پوش نبود.سیاه

ماند. دیدن طاقتش طاق شد. باز باید منتظر می

ارزید. خوشحالی درنا به تمام انتظارهای دنیا می

ی گوشی او را هراسان کرد و مرزی تا بارهلرزیدن یک

 افتادنش با زمین نبود. 

ه هموش را متوجیک پیام خالی ارسال کرده بود و مف

 دانست. شد. هدفش از ارسال این پیام را نمینمی

 پس کاراگاه پیگیر تویی؟! _

با صدای زنی که در پشت سرش قرار داشت، برگشت. 

 پوش. حاال هدفش را فهمید. همان زن ناشناس سیاه

 سالم حالتون خوبه؟ _

 زن تلخ خندید و لبی کج کرد.
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 خوب؟ تا به چی بگن حال خوب؟!_

پایین انداخت. لحن کالم زن، آشفته را با شرم سرش 

 بود و پریشان.

 بفرمایید یه جا بشینیم و حرف بزنیم. _

قرار بود برای چنان که دلش بیزد همنگاهش دودو می

 ی ذهنش! رسیدن به جواب سواالت انباشته

 ترم.قدم بزنیم راحت_

در ذهنش یک حساب سرانگشتی کرد. با توجه به خط 

صورتش باید چیزی حدود پنجاه ته در و خطوط نشس

 سال را داشت.

 

 چهار_و_شصت_و_دویست_پارت#
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جام محض اعتمادیه که به حرفت ببین پسرم اگه این_

قدر مرد باشی که نه خودت و کردم. دوست دارم اون

ای رو دنبال من نفرستی که اگه این نه هیچ کس دیگه

و چیزی رمورد رو ببینم، هیچی دیوار حاشا بلنده و من 

گیرم. اگه االن اینجام تقصیر این دل گردن نمی

مه که چندین ساله آروم و قرار نداره. همیشه وامونده

 دوست داشتم قبل مردنم بتونم این دختره رو پیدا کنم.

درنا! منم امیدوارم شما اطالعاتتون صحیح و درست _

 باشه و با عرض پوزش سرکاری نباشه.

 

را « اون»و یا لفظ « دختره»نامش را گفت تا دیگر کم 

 به او بچسباند. 

 آلودش را که دید زبانش به توضیح باز شد. نگاه گیج

 اسمش درناست._
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ای دید که قدم از قدم برنداشت و در فکر فرو لحظه

هایش را با زبان تر کرد رفت. بعد از لختی سکوت لب

 و تلخندی زد. 

درنا؟! چه اسمی رو براش گذاشتن. من گذاشته _

 دونم.هدیه. حاال اسم قبلیش چی بوده رو نمیبودمش 

 حاال نوبت او بود که پاهایش از حرکت باز بماند.

از کجا معلوم اونی که شما دارین در موردش حرف _

 زنین همسر من باشه؟ چطور باید مطمئن باشم؟می

 نگاهش کرد توأم با دعوت به صبوری!

 خودشه، اون عکسی که از اون دختر... _

ای ساکت شد و با لشن را که دید لحظهتیز ا نگاه

 لبخندی ادامه داد. 
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کنی که انگاری خبط و خطایی انجام یه جوری نگاه می_

 دادم. از درنا تو روزنامه انداختین رو خودم گرفتم. 

 چشمان گرد الشن را دید و به روی خود نیاورد. 

ترشم دارم و بازم اونم خودم عکس سه سال قبل_

ندازه غار باز نکن و چشماتم توپ ت رو اگرفتم. دهن

 کنم هووم؟پینگ پونگ نشن. دارم مطمئنت می

داشت. هایی سست، با فاصله کنار زن قدم برمیبا گام

این زن در حال حاضر طالی با ارزشی برایش محسوب 

 شد و نه از او دور! شد که نه باید گم میمی

تو تر توضیح بدین؟ شه واضحخب! من گیج شدم می_

ی که دست منه درنا حداقل سه یا چهارسالشه. عکس

زنین درنا خیلی کوچیک بوده طوری که شما حرف می

 و...
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ی به زبان گفت و سرش را جهت عکس «ال اِلهَ اال اللّه»

 صورت الشن چرخاند. 

جا چیزی به اسم صبر کردن تو وجودت هست؟ این_

صاحبی که که نیومدم هواخوری، اومدم این درد بی

بیخ گلوم رو عالج کنم. اصال بگو ببینم االن سبیده چ

 این درناتون کجاست؟ خودش چرا نیست؟ 

الشن دستی به صورت خود کشید تا کمی از التهابات 

ها به دنبالش تنش کم کند. مخزن اطالعاتی که مدت

 بودند حاال کنارش نشسته بود. 

گردم. اش میخبر نداره که دارم دنبال خانواده_

 یدا شدنشون حالش رو به هم بریزم. م تا پخوانمی

 اش را رو به او گرفت. انگشت اشاره

 تو چه نسبتی باهاش داری؟!_
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این لغت نسبت را دوست داشت. همدمش بود، 

 رفیقش بود. خودش نیز گفته بود که نفسش است. 

 داری به لب نشاند. لبخند جان

 همسرشم. _

مه. نگاه گرد غم پاشید به صورت زن با همین یک کل

گرفت از همسر زنی که روزگاری دور چند صباحی 

 شان بود. مهمان خانه

گوش بده پسرم که جواب سواالتت رو بگیری و _ 

خواد دیگه هم گیج بشی. سی سال پیش بود. سی نمی

 سال آزگار یه خواب درست و درمون نداشتم و ندارم.

 رو دوشی خود درآورد و آتش زد.  سیگاری از کیف

شه باید یکی دو تا بکشم وگرنه م که خراب میاعصاب_

 ریزه، مشکلی که نداری؟! بدجور روانم بهم می
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اش گرفته بود. پک اول را به سیگار از رفتارش خنده

 شد. زده بود بعد مشکل داشتن یا نداشتن را جویا می

 نه راحت باشین. _

 هایش کشید. یهتر دودش را به رعمیق

 کردیم.ی میما تو بندر انزلی زندگ_

الشن نام شهر گفته شده را زیرلب تکرار کرد. زن، در 

 قبال تعجب او، تنها به لبخندی اکتفا کرد. 

هایش، به ی حرفماند شاید در ادامهباید منتظر می

 رسید. چیزهایی که مدنظرش بود، می

خواستیم می چند سالی بود ازدواج کرده بودیم. بچه_

کرد. هر هم برام افاقه نمیشد. هیچ درمونی م نمیبچه

مون و رفتم پارک سر کوچهروز رأس ساعت خاصی می

هایی که مشغول تاب بازی، آالکنگ سواری بودن بچه

دیدم. همیشه یا حتی سرسره بازی رو با حسرت می
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م رو بگیرم و گفتم چرا خدا نخواست منم دست بچهمی

وی، ریه روز طرفای صبح بود که رفتم پیاده بیام پارک.

یه کم که خسته شدم ترجیح دادم کمی روی یکی از 

جوری که اطراف رو نگاه ها بشینم. همیننیمکت

م به یه کارتن جلب تر، توجهطرفکردم جایی اونمی

خورد. اولش برام مهم نبود. ولی شد که تکون می

ای گربه تکون خوردنش ادامه داشت فکر کردم شاید

اما وقتی صدای  جوری بشهشه اینچیزی باعث می

ی یه بچه رو شنیدم تعجب کردم. پارک خیلی گریه

کنم و از سر خلوت بود. اولش فکر کردم که اشتباه می

شنوه ولی وقتی صدا خوابی گوشام پرت و پال میبی

بیشتر شد و به سمت کارتن رفتم، دیدم یه بچه 

لوار قرمز وسط کارتن کوچیک رو با یه بلوز و ش

 حدود سه چهارماهش بود.گذاشتن. بچه چیزی 
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الشن ماتش برده بود، برایش سواالت زیادی بوجود 

اش را باید میان یک کارتن، آمد؟ چرا درنای خواستنی

کردند؟البته اگر ادعای این زن وسط یک پارک رها می

 درست بود؟

 اون بچه درناتون بود._

 

 پنج _و_شصت_و_دویست_پارت#

 

داشت مضحکه و بافی را بلد بودند. دوست نهمه قصه

 ی دست کسی شود صرفا برای سرگرمی!ملعبه

من هنوز هیچ مدرکی که با اون بدونم واقعا در مورد _

 کنین رو از جانب شما ندیدم.درنا صحبت می

 سکوت کرد و اخمی در هم کشید.
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در شکاک و بدبین قاعتماد کردن چیز خوبیه. این_

 نباش. 

اکتی را اش را پیش کشید و از آن پکیف رو دوشی

 خارج کرد. با غیظ سمت الشن گرفت. 

کنی اگه اجازه بدی منم تا محتویات پاکت رو نگاه می_

 ی حرفام رو بزنم و برم؟ ادامه

منتظر نگاه دوخت به الشن که دیگر کالمش را نبرد. 

 زدنش! تکان دادن سر الشن شد مجوز حرف

خب کجا بودم؟ آهان، اطراف رو نگاه کردم دیدم _

زنه چه برسه به آدم. به خودم که ه نمیسگم پرس

ترسم لبام هی داره که میاومدم دیدم در عین این

آد. یه کم منتظر موندم تا ببینم کسی دنبالش کش می

آد یا نه. حتی یادمه بعد از مدتی یه زن رد شد و به می

احساسیم که بچه رو انداخت که چه مادر بیمن متلک 
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ظه رفت تو جلدم که کنم. شیطون اون لحساکت نمی

وقتی این بچه رو نخواستن و منم بچه ندارم چرا سهم 

من نشه. حتما حکمتی داشته کار خدا که اینو سر راه 

 من گذاشته.

دید. او پک آخر ها را میدر حالی که دانه به دانه عکس

شید و بازدمش را آرام آرام بیرون داد. را به شدت دم ک

های زن. از عکس نستهشد از داتر میهر لحظه مبهوت

سه سالگی درنا تا به نوازدی همه تغییر و تحول او را 

 دادند.نشان می

خالصه بچه رو زدم بغل و رفتم خونه. یه مصیبت و _

مکافاتی تو خونه به وجود اومد. شوهرم اولش قبول 

آورد که این دردسره و جور دلیل میکرد، هزار نمی

به هیچ چیز، جز  خواستفالن...تو اون لحظه دلم نمی

بزرگ کردن اون بچه فکر کنم. شوهرم رو به زور 
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شیم این بچه رو دار نمیراضی کردم. گفتم ما که بچه

هم به امون خدا ول کردن، ثواب داره بزرگش کنیم. 

ه اون بچه تصمیم گرفتیم دور باشیم که نه کسی بتون

رو پیدا کنه نه فامیل و دوست و آشنا برامون دردسری 

 نن.درست ک

تو ارومیه شوهرم یه عمه داشت که مثل مادر خودش 

براش احترام قائل بود و امینش بود. باهاش صحبت 

ی اون کرد و قرار شد بریم چند وقتی یه گوشه از خونه

 ی پستخدا بیامرز زندگی کنیم. شوهرم کارمند اداره

گرفت. این شد که شوهرم موند بود و باید انتقالی می

چه از شهرمون زدیم بیرون و تصمیم انزلی و منو و ب

 جا تا کارهای اونم درست بشه و بیاد. گرفتیم بیاییم این

زندگیمون از اون روز شروع شد. تقریبا دو سه ماه 

بعدش انتقالی شوهرمم درست شد و اومد. اما یه 
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دونستیم چطور داشت که نمیمشکل اساسی وجود 

ت و شناسنامه برای هدیه بگیریم. نه آدمی تو دس

بالمون بود و نه پولش رو داشتیم که غیرقانونی برامون 

تهیه کنه. همش سپردیم به آینده که باالخره یه راهی 

 کنیم.پیدا می

ی ماالمال از دردش را با آهی تخلیه کرد. دل پری سینه

دنبال تلنگر و آدمی بود برای ها بود داشت، گویا سال

 خالی شدن!

را پشت سر گذاشتیم. با وجود هدیه، روزهای خوبی _

زندگی روی خوشش رو به ما نشون داده بود، هر جا 

گرفتم. تقریبا هدیه دو رفتیم کلی عکس ازش میمی

سالش بود که زد و من حامله شدم. شوهرم از ذوق رو 

 پاهاش بند نبود.
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خورد، شان به چشم میدر سر راهبه نیمکتی که حاال 

 اشاره کرد.

شو تعریف کنم زود قیهجا تا ببریم بشینیم اون_

خوام برگردم. شوهرم مرد خیلی خوبیه، دین و می

گفت اگه خدا به ما نظر شد. همش میایمون سرش می

کرده به خاطر پاقدم این دختره. دروغ چرا منم باور 

م افتاده بود حاال داشتم اما یه حسی مثل خوره تو جون

که خودم حامله شدم دیگه چرا یه بچه رو بدون 

امه و دردسر بزرگ کنیم. هیچ حرفی نزدم اما شناسن

ست. وقتی کردم هدیه اضافههمیشه به این فکر می

ی خودمون به دنیا اومد دیگه توجهی به اون دختر بچه

 کردم. نمی

ا بغض گلویش را مسدود کرد و تنگ فشرد. درنای او ر

 نخواسته بودند. درنای زیبا و صبورش را. 
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و جلد شوهرم که حاال بازم شدم شیطون و رفتم ت_

خوایم چکار. اون بنده خدا خودمون بچه داریم اینو می

گفت معصیت داره و خیلی زور زد منو پشیمون کنه، می

گیره. اما اون زمان عقل من از خدا قهرش ازمون می

مون به م تنها توجهکار افتاده بود و دوست داشت

را ی غریبه که معلوم نبود چدخترمون باشه تا یه بچه

سر راه گذاشتنش. گفتم وقتی گذاشتنش سر راه یعنی 

دونستم شوهرم رو حالل و حروم یه چیزی بوده. می

حساسه دست گذاشتم رو نقطه ضعفش گفتم از کجا 

ی خوای بچهمعلوم این بچه حالل باشه؟ تو می

زرگ کنیم؟ شیطون کار خودش رو کرد و جوری رو باین

بازی کنه. همین که  یه روز بچه رو بردم بیرون تا خوب

خسته شد و به خواب رفت اونو روی یه کارتن دم 

 بهزیستی ولش کردم و رفتم.
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ها، از ظلمی که در کشید از گفتن این حرفخجالت می

حق آن دختر پاک و معصوم کرده بود اما باید حقیر 

داد تا ها میهایش به آنلکه سرنخی از حرفشد تا بمی

کرد. سکوت الشن و میاش را پیدا شاید خانواده

نشین شده بودند؛ آزارش هایی که در صورتش شاهاخم

داد. نم اشک نشسته در چشمانش را زدود و غم می

 اصلی دلش را نیز گفت. 

وقتم به انزلی ما با بچه خودمون سرگرم شدیم و هیچ_

 برنگشتیم.

 

 شش _و_شصت_و_دویست_پارت#

 

زندگیمون جور که خوشی رو تو آورد اون دختر همون_

با رفتنش زندگیمونم سیاه کرد. بعد چند وقت فهمیدیم 
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مون مشکل قلبی داره و باید عمل بشه. شوهرم بچه

گه اون دختر آزمایش خدا بود برای هنوز که هنوزه می

ی پسش رحمسنجیدن ما و یه هدیه بود که ما با بی

 ی مریض شد. زدیم و تاوانشم نگهداری از یه بچه

 ستان الشن اشاره کرد.به پاکت میان د

آد و تو ها از من بدت میدونم با شنیدن این حرفمی_

سازی. کار اشتباهی کردم خودم سرت ازم یه دیو می

ها رو من زندگی نکردم. زندگیم دونم. این سالمی

که زندگی اون فکر این همراه بوده با عذاب وجدان، با

 دختر چجوریه و کجاست؟ 

در خود سراغ نداشت.  دیگر تاب صامت بودن را

های سوزانی بود که با قساوت اش انباشته از نیزهسینه

آمد حتی زن را کرد. عارش میکسی در قلبش فرو می

 نگاه کند. 
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چجوری دلتون اومد دختری که از وقتی چشم باز کرده _

ز خودتون برونین؟ اصال به احساسات و شما رو دیده ا

 رو دیدین؟  اون دختر فکر کردین یا فقط خودتون

بلند شد ایستاد و دستی میان موهای خود کشید. این 

کرد. پوزخندی زد و با خشم حجم از وقاحت را باور نمی

 رو به زن ادامه داد.

کردین من دارم برای خودم چی معلومه که فکر نمی_

درنا جنایت کردین خانم و با هیچ  گم. شما در حقمی

 چیزی قابل جبران نیست. 

خی نداشت جز تلخی که مانند زهر در حرف حق پاس

 سوزاند.شد و میتمام جان جاری می

شد. چیزی از جور نمیکاش سرنوشت اون دختر این_

دونم. اما تاریخ روزی که اش نمیآدرس و خونواده

هزیستی هدیه رو پیدا کردم و تاریخی که دم ب
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گذاشتمش رو برات نوشتم. سوای اونم عکساشم 

ا تو روزنامه انداختین رو اگه گذاشتم. عکسی که شم

شناسن چون سه سال بعدش اش ببینن نمیخونواده

ی جدید تحویل پرورشگاه شده. هدیه با یه قیافه

امیدوارم با گفتن تاریخ و اسم شهری که توش زندگی 

 اش رو پیدا کنین.دهکردیم بتونین سریعتر خونوامی

 گفت و الشن را در بهت رها کرد و رفت. 

 

 

خورد. مغز پر از التهاب و آشوبش را نش را میخون خو

توانست سروسامان دهد. بین انجام هیچ رقمه نمی

دادن کار درست و غلط مانده بود. در حین رانندگی، 

های کنار دستش، که از پاکت بیرون گاهی به عکس

ها دقت انداخت. حاال که به عکسنگاهی میزده بود 
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شد. دوست ا میکرد متوجه شباهت ریحان به درنمی

ها را پیدا کند تنها نگرانی که داشت هرچه سریعتر آن

ها فوت کرده باشند. گوشی را خاموش داشت نکند آن

کرده بود تا برای نبودنش و شک نکردن درنا به تنها 

شارژش تمام »ببرد.دروغی که در دسترسش بود پناه 

 «شده است.

ود زمان زیادی گذشته بود و هیچ با حرفی که زده ب

سنخیتی نداشت. از ماشین پیاده « گردمزود برمی»

شد. بدون تعلل زنگ آیفون را زد. اندکی بعد صدای 

 دومان پیچید. 

 خبر؟ بیا تو. اِ الشن تویی چه بی_

مد جواب دادنش با باز شدن در یکی شد اما به حرف آ

 که گوشی سرجایش قرار بگیرد. تا قبل از این
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واجب دارم از اونورم خیلی  یه توک پا بیا دم در. کار_

 عجله دارم باید برم. 

 ی آرامی را شنید.باشه

دو دستش را میان جیب شلوارش برد و سر به سوی 

 آسمان بلند کرد. چه بازی عجیبی داشت روزگار! 

قدر اش چهو آوارگیمرز بین خوشبختی و بدبختی درنا 

که درنایش قربانی نگاه کوتاه بود. دلش سوخت از این

تفکر انسانی دیگر شده است. غم خانه کرد در دلش و 

رحمانه که چندین کودک دیگر در روی زمین چنین بی

شوند. جواب کودکی و جوانی از خانه و خانواده دور می

این  داد؟ فکر کرد حتی اگری درنا را چه کسی میرفته

زن و کسانی که درنا را رها کرده بودند نیز اعدام شوند 

های ها و نسبتآن هجمه از حقارت باز تأثیری بر

ناروایی که به درنا داده شده بود و گاهی زبان به 
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گشود، ندارد. دومان که آمد بدون فوت وقت تعریف می

هایی را که شنیده بود مو به مو برایش تمام ناگفته

ها را از این برزخ توانست آنسی که میگفت. تنها ک

 نجات دهد. 

ی ن انگشت اشاره گوشهدر فکر فرو رفت. با ناخ

زد احساس ابرویش را خاراند. الشن که حرف می

 کرد راه گلویش را کسی مسدود کرده است. می

ترین دلیلی که دوست دارم به بجز آرامش درنا عمده_

پیدا بشه اینه به ی درنا آب و آتیش بزنیم که خونواده

اون مردک پست عیاش بفهمونم اونم از زیر بته عمل 

و خونواده داره. تا خونواده درنا رو بکوبم تو سر نیومده 

 پفیوزش. البته اگه درب و داغون نباشن.
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کامال واضح بود تفسیر حرف دومان ولی به مذاقش 

فطرت جایی میان آمد آن مردک پستخوش نمی

. باز دومان بود که یکی از آن شان داشته باشدبحث

 پیشنهادهای نابش را مطرح کرد.

افتم. باید ، سمت انزلی، راه میمن فردا صبح_

های روزنامه اون سال رو تو این تاریخ پس و آگهی

جا تو هم رم اونپیش کنیم و نگاهی بندازیم. من می

فردا با این عکس جدید تو روزنامه باز یه آگهی بزن. 

 طمئن نشدیم چیزی نگو.به درنا تا م

درنا با همان یک خبر، در حال بال بال زدن بود چه 

سد به او بگوید از سرنوشتی که داشته و خواهد بر

 داشت. 

دونی خیلی شرمندتم دادا. ولی خودت که بهتر می_

 رف...
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داد و اش نشست نشان از مهر میدستی که روی شانه

 سکوت.

 

 هفت _و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 

ای نشانده بود انست لبخند به دل چه دلشکستهدنمی

 ه بود.که جزایش این رفیق بامعرفت شد

گوشات سنگین نبود که، همین االن خودم سفارش _

 خدا!کردم متوجه نشه. توکل به

 دستش را روی دست دومان قرار داد. 

هات رو جبران کنم. امیدوارم یه روزی بتونم محبت_

 منتظرم دست پر برگردی. 
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زد را نثار مرد نگران نگاهی که در آن اطمینان موج می

 رویش کرد. پیش

گذشت. مجددا در از رفتن دومان به انزلی میدو روزی 

بار در کنار عکس روزنامه آگهی داده بود منتهی این

کرد و البته نام خودنمایی میقبلی یک عکس جدید نیز 

 یک شهر!

چیزی که بتوان اسم خبر را رویش گذاشت و مشتلق  

به آن تعلق بگیرد، نبود که نبود. تمام تالش خود را 

ی تماس وز را خود شروع کنندهکرد که یک امرمی

افزاید اما اضطراب میخش را نباشد و به انتظارش بی

  کرد.بدجور کوبانده بود و رهایش نمی

اش انداخت. ساعت دو ظهر بود نگاهی به ساعت مچی

داد شاید دومان خواب باشد. با وجود و احتمال می

 ی او را. تردیدش باز لمس کرد شماره
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یده دومان جوابگویش شد. بوق اول به دوم نرس

صدایش عاری بود از خستگی. ردی از ناامیدی 

 نداشت. 

ی، شنودی کنم نکنه دوربینکم شک میدیگه دارم کم__

 برام کار گذاشتی و من خبر ندارم. 

در عین استرسی که چندین روز بود در میان جانش 

 النه کرده بود، لبخند زد و با هیجان پرسید.

 خبری شده؟_

دید ای رنگین شادی را در صورت دومان نمیهشاپرک

 داد. وگرنه استرسش را پر می

ن خواستم خودم بهت خبر بدم منتها منتظر یه تلف_

بودم که دیگه خیالم راحت بشه. تو هم که آ ماشاال 

 دی! امون نمی

 معطلی پرسید. بی
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 تلفن؟! از کی؟! _

محق بود این مرد برای پرسیدن تمام سواالت دنیا 

ی لبخند را خواست که با آن غنچهمجوزی می وقتی

 شکوفا کند. 

گم منتهی اومدنت به همه چیز رو مو به مو بهت می_

تونیم خیلی زود خانواده مه. اگه خدا بخواد میجا الزاین

 درنا رو پیدا کنیم.

های قوت گرفت پاهایش، خون جهید میان تمام رگ

ویش بدنش. چیزی نمانده بود تا همسرش را به آرز

برساند. چنان با سرعت از روی صندلی بلند شد که 

نزدیک بود به زمین برخورد کند و با دست مانع 

 افتادنش شد. 

دومان؟! تو فقط بگو چی دستگیرت شده، من با  خیره_

 آم. سر می
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توانست هول شدنش را از همان راه دور هم می

 هایش لبخند منعکس شد. تشخیص دهد. روی لب

خیره. هول نکن. بهت نگفتم تا مطمئن خیره داداش _

بشم الکی تو دلت امید نیارم. دیروز یه آقایی وقتی 

ی که یه سر برم اداره فهمید گیر و دار کارم چیه گفت

جا آگاهی اگه کسی اون سال شکایت کرده باشه اون

ای موجوده. این شد دیروز رفتم اما حتما پرونده

فته بود و مسئولش، یکی دو ساعت زودتر مرخصی گر

نبود. امروز وقتی جریان رو گفتم اولش زیر بار 

رفت که اطالعاتی به من بده. وقتی خیلی اصرار نمی

ز راه دور اومدم، حاضر شد نگاه کنه تا ببینه کردم که ا

تو اون ماه تو سال هفتاد چیزی از دزدیدن یا گمشدن 

بچه گزارش شده یا نه. وقتی نگاه کرد، گفت سه تا 

اون ماه شده که وقتی عکس رو دید گفت شکایت تو 
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تونم جز به که یه مورد هست اما اطالعاتش رو نمی

 ک بدم.خودش، یا شوهرش و فامیل درجه ی

کرد و به کشید و رها میی گوشش را آرام میالله

شد دومان داد باورش نمیهای دومان گوش میحرف

شان باشد. پس آن غمگین ِهاتف خوش خبر زندگی

 غ تحویلشان نداده بود.زن، درو

الشن تا فردا خودت رو برسون آزمایشات و مدرکی _

مدرکی تر از همه که نشون بده تو شوهر درنایی و مهم

که نشون بده درنا تو پرورشگاه بزرگ شده رو با 

 خودت بیار.

قدر کرد با دستآوردی عظیم، آناین خبر برابری می

تماس دانست چگونه به غرق در هیجان شد که نمی

پایان داده است. در دل سیاهی انتظارشان خدا نوری 

کرد نوری حقیقی باشد تا کاذب. دمیده بود و دعا می
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نگرانی که داشت این بود چه دلیلی برای حاال تنها 

غیبتش بیاورد. دیگر دل کار کردن را نداشت. سعی 

کرد شادی مضاعفی که به جانش ریخته شده بود را می

درنا مشکوک نشود. به حتم اگر دو  زیاد بروز ندهد که

داد که از همدمش چیزی را پرسید قول نمیسوال می

ی ایوب د سینه به سینهپنهان کند. درِ دفتر را که باز کر

شد. ابروهایش باال رفت از این ناپرهیزی، لبی به 

 لبخند باز کرد. 

 خبر. منور کردین عمو ایوب! چه بی_

 ایوب به تبسمی بسنده کرد. 

 مرت به روشنی پسرم. کار و بار چطوره؟ ع_

تر در چشم آخرین دیدارشان را به یاد نداشت. تکیده

سوخته و کمرش نشست و حتی الغر! جگرش می
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شکسته شده بود. با دست اشاره کرد تا وارد شود و 

 بنشیند. 

 بفرما عموجان در خدمت باشیم. _

ی الشن را در دست گرفت و از همان دست دراز شده

 در، دفترش را نگاه کرد.  دمِ

کم سبزی برا سمن نه پسرم باید برم. اومدم یه_

بخرم. از وقتی سولماز رفته هر بار به یه بهونه منو 

دونم دلش گریه با صدای بلند کنه. میراهی بیرون می

اش بود. ترکه. سبزی خریدنم، بهونهخواد وگرنه میمی

کم بیشتر هاومدم یه احوالیم از تو و درنا بگیرم و ی

  براش وقت بخرم.

هایش لبخند که جواب این درد خفته در متن صحبت

 نبود. تلخ خندیدن مساعد بود.
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خدا رحمت کنه سولماز خانم رو، به دل شما هم صبر _

 بده.

 

 هشت_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 چشم بست و با حسرت نفسی تازه کرد. 

 ی یهمونه برای جگرسوختهصبر مثل یه داستان می_

تر از اما داغش هر روز تازهکم شاید آروم شد آدم. یه

بره. نیومدنم بهتر از دیروزه و دلتنگیش امون آدم رو می

اومدنم بود. حالت رو که نپرسیدم هیچ، دلتم اسیر غم 

 خودم کردم. من با اجازه رفع زحمت کنم. 

کرد او نیز درد هجران کشیده غمش را اندکی درک می

ری، مرگ پدرش جگرش را بود، او نیز روزگا

شرحه سوزانده بود اما مرگ پدر کجا و داغ شرحه
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فرزند کجا! دلش از این غم به اصطالح کهنه اما هر 

 روز تازه، گرفت. 

این حرفا چیه عمو ایوب. الیق ندیدین بشینین یه _

 چای نوش جان کنین و تشریف ببرین؟ 

 با دست الشن را آرام به دنبال خود کشید. 

اره رو بردار ست. یه شب اون آتیش پوردهت خچای_

 بیارشون بلکه دل من و سمنم باز بشه. 

هایش متوقف رفت که قدمچند قدم جلوتر از الشن می

ی الشن کرد به شد و با نگاهی که از سرشانه حواله

 عقب آرام آرام برگشت. 

ی درنا راستی سمن گفت که داری دنبال خونواده_

ون گیری دستت رو گرفته یا گردی درسته؟ چیز دندمی

 نه! 
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هایش را. حتی اشاره کرد به ها و شنیدهگفت تمام دیده

 ای برای درنا. رفتن و عدم بهانه

 های الشن را! ایوب یک جمله گفت و تمام کرد دلهره

کنیم. تو مقدمات رفتنت رو جور کن. درستش می_

اش پیدا شدن و از این همه تـوکل بخدا شاید خانواده

زجر نکشید، کم  خوری و سردرگمی دراومد. کمخود

خاطر کاری که توش هیچ نقشی حرف بارش نشد به

 نداشت. 

ایوب که راهی شد سمت خانه راند. اعتماد داشت به 

ی عمل زد. به آن جامهاین مرد وقتی حرفی را می

توانست ریز به ریز اتفاقات را به درنا پوشاند. میمی

 د و دروغی هم تحویلش ندهد.بگوید و او را با خود ببر

ای نبود مأموریت را بهانه کند. اش هم به گونهشغل

شایدم از ذوق خبر بود که مغزش غیرفعال شده بود و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

رفتن را برای خودش سخت کرده بود. در حال حاضر 

رفت. هر روز داد اگر جایی میدرنا واکنش نشان می

ف بارد و حرهای زیادی میدید از چشمانش سوالمی

بودند که تا خبری نشود  زند. اتمام حجت کردهنمی

هیچ چیزی نخواهد شنید. ماشین را پارک کرد و کیفش 

را برداشت. کلید را در قفل چرخاند و سعی کرد به 

احساساتش غلبه کند. وارد خانه که شد عطر بادمجان 

ی ریحان را حس کرد. صدای برنامه کودک مورد عالقه

دم نه را شکسته بود. از همان تمام دیوارهای صوتی خا

ها در، سعی کرد بلند حرف بزند تا صدایش به گوش آن

 برسد. 

 سالم اهالی خونه، مرد خونه اومد کجایین؟ _
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اولین نفری که در دیدش قرار گرفت ریحان بود با 

بابایی گفتنش. دو دستش را باز کرده بود و لبخندی 

 شیرین تمام صورتش را احاطه کرده بود. 

از جانش بیرون ش زد، عطر تنش، خستگی را بغل

 های تپلِ سرخ و سفید او را.کشید. بوسه زد گونه

جان بابایی سالم. خوبی دختر قشنگم؟ مامان _

 کجاست؟ 

با دست سرویس بهداشتی را نشان داد. کمی که باز 

دخترک را بوسید از کیفش چند خوراکی خریده شده را 

ه آشپزخانه رفت و دستش داد و او را پایین گذاشت. ب

اری که انجام داد در قابلمه را برداشت. اولین ک

 چشمانش با دیدن خورش قیمه بادمجان چراغانی شد. 

زدی. سالم خسته شستی بعد دست میدستاتو می_

 نباشی چه زود اومدی؟ 
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با ابروهایی باال پریده از سرشانه نگاهش کرد، در 

. قابلمه را گذاشت. عقب گرد کرد سمت همسرش

وز موعد شود و درنا را با چقدر دوست داشت زودتر ر

 بهترین خبر عمرش سورپرایز کند. 

 تنگی شاخ و دم داره؟ دلم تنگ شد اومدم. دل_

نگاهی عاقل اندر سفیه جوابش شد. با لبخندی، سری 

 برایش تکان داد و سمت سماور رفت. 

آب جوشه، تا تو لباساتو دربیاری و یه آبی به دست و _

 ست.آمادهت بزنی چای صورت

چای خشک را که در قوری انداخت یادش افتاد باید 

خبر تازه شنیده شده را به الشن بگوید. آب جوش را 

روی آن ریخت و قوری را برای دم کشیدن روی سماور 

های پیراهنش گذاشت و سمت اتاق رفت. الشن دکمه

کرد. روی تخت که چهارزانو نشست یک تای را باز می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کرد، باال های پیراهنش را باز میمهالشنی که دکابروی 

 رفت. 

 چیزی شده؟! _

گر دو دستش را در هم قفل کرد و با لبخندی نظاره

 شوهرش شد. 

چیز خاصی که نه فقط عمو ایوب پیش پای تو به _

 خونه زنگ زد و کارت داشت. 

 انداز شد. عمو ایوب مهربان در میان سرش طنین

 ری داره؟! خیر باشه. نگفت چه کا_

دانست ایوب چه کاری داشته است اما هر چند نمی

برای تعویض شلوارش به درنا پشت کرد تا لو ندهد تا 

 کالم بوده است. همین ساعتی پیش با عمو ایوب هم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

من که زیاد متوجه نشدم اما ته حرفش چیزی _

ی دیوار خواد یه تراکتور بخره تو برنامهفهمیدم که می

خدا تو بندر انزلیه گفت  گی اون بندهدیده که محل زند

خوام در موردش با پسرام حرف بزنم. دومانم که نمی

چند روزیه رفته تهران و نیست. تنها به الشن اعتماد 

 دارم همرام بیاد که اگه جور شد سرم رو کاله نذارن.

 اخم ظریفی کرد و باز ادامه داد. 

 دونی دومان چرا رفته تهران؟! تو نمی_

ن کرد و یک نه قاطع تحویلش یش را آویزاهالباس

 ی خندانش را به رخ درنا کشید. داد. برگشت و چهره

 قرار بود یه چای بدی دست من. چای بخورم یا..._

 

 نه _و_شصت_و_دویست_پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

تند و تیز از سر تخت بلند شدنش باعث شد مابقی 

 کلمات را نگوید و به جایش بخندد. 

اده، بسه دیگه. ر اشتهات زیاِ کوفت نگیری الشن چقد_

 همش حموم حموم. 

اش داد و در حال غرولند زدن از اتاق چینی به بینی

 خارج شد. 

 رم چای بریزم زود بیا.می_

ی تخت نشست و به فکر فرو با رفتن درنا، روی لبه

ای که عموایوب اش گرفت از بهانهرفت. ناگهان خنده

کرده بود،  اش قبولچیده بود. همین که درنای ساده

 کافی بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

وارد بندر انزلی که شدند هزاران فکر در سرش سرک 

گردد یا باز کشیدند. مانده بود که با دست پر برمیمی

جو بپردازد. از وقتی بحث پیدا کردن وباید به جست

ی امید را در اش را پیش کشیده بود جوانهخانواده

 چشمانش دیده بود. 

  االن باید بریم آگاهی؟ _

 راست را زد.  راهنما به

نه شما رو ببرم بذارم هتل یه استراحت کنین بعد من _

 رم آگاهی، دومان منتظرمه. خودم می

دوست نداشت ایوب را به خاطر مسافت و خستگی با 

خود همراه کند اما اصرارهایش، باعث شده بود که مرد 

کنار دستش در این مسافرت همراهش باشد صرفا 

شان دروغ نکند و اندکی از حرفنا شک که دربرای این

 نباشد.
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آم. چونه الکی نزن نه باباجان خسته نیستم. منم می_

 برای رفتن من.

 سری با خنده تکان داد. 

 امان از دست شما. _

دیگر حرفی بینشان ردوبدل نشد. وارد آگاهی که شدند 

 دومان را میان سالن دید. به سمتش پاتند کرد. 

 !سالم! چطوری پسر؟_

ن جواب سالمش را با دیدن ایوب نداد و با تعجب دوما

اش را ها نگاه کرد. با احترام جلو رفت، دست چپبه آن

روی سینه گذاشت و دست راستش را سمت پدرزنش 

 دراز کرد.

 جا؟ سالم پدرجان. خسته نباشید. شما؟ این_
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ایوب دستش را به گرمی فشرد. با دیدن دومان، 

 رد.افظی کخستگی راه از تنش خداح

سالم باباجان. خوبی؟ تو به من بگو پدرسوخته از کی _

 تا حاال بندرانزلی شده  تهران؟ 

ی ایوب هر سه مرد خندیدند. با تمام شدن جمله

 دومان با دست اتاقی را نشان داد. 

بریم که سرهنگ وارسته منتظرته. تنها چیزی که من _

هیچ هاست بازه و دونم اینه که این پرونده سالمی

 نخی از گمشده پیدا نکردن. سر

 قلبش با شنیدن گمشده هزار تیکه شد. 

از هیجان و استرس، تپش قلب گرفته بود. سرهنگ در 

ها برخورد کرد. الشن اولین کمال ادب و احترام با آن

ی بهزیستی را کاری که کرد کارت ملی، عقدنامه و نامه

 روی میز او گذاشت. همین که خواست بنشیند یادش
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هایی را که آن زن ناشناس به دستش مامی عکسآمد ت

 داده بود را نیز تحویل دهد. 

 سرهنگ با صبر و حوصله تمامی مدارک را چک کرد.

حرف شما و مدارک موجود درست اما ما باید  روال _

کارهای اداریش رو طی کنیم. شما تشریف ببرید 

 گیریم که کی در خدمتتونشاءاهلل باهاتون تماس میان

 . باشیم

 ایوب پیشقدم شد در حرف زدن. 

جناب سرهنگ این همه راه رو کوبیدیم به امید یه خبر _

 خوب حاال باز باید تا کی منتظر بمونیم؟ 

 جواب ایوب را با حوصله داد. 

ی شما هستیم ولی تا حق دارین پدرجان. ما شرمنده_

های الزم رو بگیریم یه چند روزی طول استعالم

 کشه. می
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 ماندند. چنان منتظر میشان خوابید و باز باید همباد

 مونیم. جا منتظر میپس ما یکی دو روز رو این_

جواب خارج دومان گفت و با خداحافظی از آن اتاقِ بی

ها یار نبود. خیلی بچگانه فکر بخت با آنشدند. انگار 

کرد که همین امشب خبری خوش را به درنایش می

 خواهد داد.

ردیم شاید بیشتر طول کشید. اگه به من بود بهتره برگ_

خوام درنا رو با موندم اما نمیکه خودم تنها منتظر می

امید الکی باز هوایی کنم. دیگه اگه خبری شد یه روزه 

 گردم.آم و برمیمی

توجهی به اصرارهای دو مرد همراه خود نکرد. 

 ها را اسیر خـود کند.  توانست دو سه روز آننمی

 میه راه افتادند. سمت ارو
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خوام اگه با توجه اگه جناب سرهنگ زنگ زد ازش می_

به مدارک حدسیاتشون درست باشه درنا رو با مامان 

 همراه خودمم بیارم. 

تموم کردنشم کنارتم رفیق! با هم شروع کردیم و تو _

 رو اومدن منم حساب کن. 

 حرف دومان را ایوب نیز تصدیق کرد. 

نواده درنا تو این پرونده باشه اگه واقعا ردی از خو_

 شه.سمنم یه جا بند نمی

های اطرافش یه آیه از وجود خداوند بود. در آدم

دادند و در مهربانی و محبت خساست به خرج نمی

 حسادت و نامردی بخیل بودند. 

 

داد. عدم هایش را باید تا روز موعد ادامه میدروغ

ی بود که به توافق بر سر قیمت تراکتور مورد نظر، حرف
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دست و شان درنا زده شد. بعد از سه روز از برگشتن

رفت. تمام فکر و ذکرش این بالش به هیچ کاری نمی

ها داده شده بود بود که این بار برای نویدی که به آن

 بشارتی هست یا نه! 

زد و با شنیدن صدای هر زنگی سمت آن شیرجه می

چشم درنا این در ساعاتی که در خانه حضور داشت از 

جیب دور نمانده بود. رفتار الشن برایش غیرعادی و ع

کند که اتفاقی نیفتاده است دانست وانمود میبود. می

خبر بود. صدای اما یک چیزی رخ داده بود که او بی

اذان که در شهر پیچید، تلفن الشن نیز نوایش در دفتر 

گل  013کارش به گوش رسید. با دیدن پیش شماره 

 فت.از گلش شک

 

 هفتاد _و_دویست_پارت#
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بلعید و ام کلمات را میدر طی حرف زدن با سرهنگ، تم

شان که دوست و آرزو باالخره به جایی از مکالمه

داشت، رسید. اواخر مکالمه، سوار بر ماشینش شد و 

ی راه، دومان را نیز باخبر سمت خانه رفت. در میانه

های هایش را برای خبرکرد. همیشه که نباید گوش

 کرد.شان پر میآلود و دردهای زندگیحزن

 خانه، پیام دومان برایش رسید. نرسیده به 

با پدرجان حرف زدم. گفت چیزی به درنا نگو. قراره _

 سمن رفتنش رو جفت و جور کنه.ماه

روی فرمان ریتم گرفته بود و زیر لب آهنگی را با خود 

من سکرد. چه چیزی بهتر از این، که ماهزمزمه می

بگوید. سر راه یک جعبه شیرینی خرید از همان 

هایی که ی که درنا دوست داشت. از همانهایرولت
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شان را اش آرزوی خوردنگفته بود در دوران کودکی

داشته است. بغضش کلیدی شد برای شره کردن 

هایش. درنایش خانواده داشت و این اشک بر گونه

نش را با دری کشیده بود. خیسی چشماهمه سال دربه

د دستمالی پاک کرد و با شیرینی وارد خانه شد. چن

روزی بود از درنا خواسته بود نه به مزرعه برود و نه به 

رو شدن با خواست زمان روبهبهشت رضوان. می

 اش قوی! اش تنش جان داشته باشد و روحیهخانواده

 ی شیرینی لبانش شکفت. درنا با دیدن جعبه

 سبتی داره؟ سالم خوش اومدی. منا_

 شیرینی را به دست درنا سپرد. 

 خواد. ردن، مناسبت میمگه رولت خو_
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هایش را با تمام قوا چشمکی نیز نثارش کرد. گوش

فعال کرد تا بشنود از درنا خبری مبنی بر تماسی از 

 سمن. جانب ماه

اما درنا شیرینی را به دهان گرفته بود و با لذت 

 خورد. می

آد نه صدای صدای خودش میوروجک کجاست؟ نه _

 برنامه کودکش. 

رفت جواب الشن را آشپزخانه می در حالی که سمت

 داد. 

سمن زنگ زد و نیم ساعت پیش خوابید. راستی ماه_

جا در مورد چیزی آن اینگفت تا یه ساعت دیگه می

دونی در مورد خواد باهامون مشورت کنه. تو نمیمی

 چیه؟
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ای ایستاد اما برنگشت. شانهنرسیده به در اتاق خواب، 

 باال انداخت. 

 من، من از کجا باید بدونم؟!آخه عزیزدل _

هایش را عوض کرد، باید طوری هیجاناتش را لباس

کرد. درنا که در چهارچوب در، ظاهر شد کنترل می

ی چسبیده به دیگر بهانه الزم نداشت. آن خامه

ی لبش کافی بود برای وسوسه شدن. آن خواب گوشه

ی ریحان کافی بود برای لذت بردن از همسرش. بیغوله

 رفت و دو بازوی درنا را نرم نوازش کرد.  جلوتر

 خیلی امروز قشنگ و دلرباتر شدی! _

های پر از زد مردمک چشمانش میان چشمدو دو می

 تمنای شوهرش! 

آرزوم اینه همیشه چشمات خندون باشه و کنارت پیر _

 شدنت رو ببینم.  
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لرزید، با ه دچار التهاب شده بود و از درون میبا تنی ک

همان تن اسیر شده در حصار دستان همسرش نجوا 

 کرد. 

 منم! _

یک کلمه شد برای تنگ شدن یک آغوش و ختمش به 

 جایی دیگر!  

 اطرش پر گرفت.سمن از خدر آن لحظه، آمدن ماه

دانست آن چمدان بسته را یک بار دیگر چک کرد. نمی

تازد چیست؟ غم و که در بدنش میحس پرقدرتی 

اندوه بود یا مسرت و خوشحالی! اولین مسافرتش بود 

زد وقتی که اما جای خالی سولماز بدجور در ذوق می

همگی حضور داشتن اال اویی که نبودنش زیادی حس 

 شد. می
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دراز کشیده بود و حرکات درنا را تماشا روی تخت 

بری نیست. با اش خدید از آن ذوق اولیهکرد. میمی

 ای از خنده داشت به حرف آمد.صدایی که رگه

تجربه نشون داده هر چقدر حساسیت به خرج بدی _

برا چمدون بستن تهش یکی دو چیز اساسی جا 

 مونه. می

 پاره کرد.  ی فکری که در سرش تنیده شده بود راپیله

کنم. وقتی سیاه تن من این مسافرت رو درک نمی_

آد. منه این مسافرت جور در نمیعمو ایوب و ماه س

شه برای خرید یه تراکتور لشکرکشی کرد. مگه می

مگه چند روز پیش نرفتین؟ حاال چطور شده صاحبش 

 پشیمون شده؟ این همه آد... 

شد  روی آرنج دست راستش از حالت دراز کش خارج

 و در همان حالت ماند. 
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خوان که برن گیری؟! نمیعزیزدلم چرا سخت می_

صن، گفتن بریم اون تراکتور رو بخریم و اگه ما هم برق

دوست داشتیم برای تغییر حال و هوامون همراهشون 

بریم پیشنهاد بدی دادن؟ منم دیدم از وقتی ازدواج 

ی کردیم جایی نرفتیم قبول کردم. خودت پیشنهاد داد

مامانمم بیاد. حاالم اگه دوست نداری زحمتش یه زنگ 

 زدنه و تمام.

 رف دلش را زد. باالخره ح

دونم باید خوشحال باشم یا ناراحت. چیزی که نمی_

سمن هستن با یه کنه اینه دومان و ماهداره اذیتم می

گه اون دختر لباس سیاه تو تنشون که هر لحظه می

ت. کاش اونم شیطون و پر شر و شور دیگه نیس

 همراهمون بود. 

 با دست روی تخت کوبید و دعوتش کرد. 
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نبینم خانمم. آخر هر تلخی یه شیرینی وجود غم نگاتو _

داره. اگه خدا سولماز رو ازت گرفت شاید تهش یه 

چیزی بهت داد که کامت رو شیرین کنه. هممون 

 ایم یکی زودتر، یکی دیرتر! رفتنی

وارد بندر انزلی که شدند اولین کاری که انجام دادند 

ها را مستقر پیدا کردن دو سوئیت کنار هم بود. زن

ی خرید مردها راهی آگاهی شدند. کردند و به بهانه

کرد. در کشی میدلهره در وجود هر سه مرد عربده

تمام لحظاتی که سرهنگ مشغول وارسی پرونده بود 

 ی تیر آخر! ورد زبانش صلوات بود برا

گم ببخشید که دوباره این راه طوالنی رو بازم می_

 تحمل کردین و به انزلی تشریف آوردین.

 

 یک_و_هفتاد_و_دویست_پارت#
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طور که گفتم هر کاری روال قانونی خودش رو همون

داره و ما هم مستثنا نیستیم و چه بسا از بقیه ادارات 

ش ببریم. هدف تر کارمون رو پیتر و با دقتباید محتاط

خدمتگزاریه نه اذیت کردن شما. اما بریم سر اصل 

عالمات جا اومدین. با استموضوع که به خاطرش این

گرفته شده، تأیید شد که خانم درنا واحد تحت پوشش 

پرورشگاه بوده و تا رسیدن به سن قانونی و بعدش 

ای نبوده. همچنین با بررسی تحت تکفل هیچ خانواده

تطبیق عکس نوزادی که شما ارائه  های شما وحرف

ها و تاریخ پیدا شدن این بچه در دادین و مابقی عکس

ربایی در سال هفتاد رسیدیم رد آدمپارک، ما به یک مو

 که در پرونده مذکور همون عکس وجود داره. 
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ربایی ی آدمبه گمشدن فکر کرده بودند اما شنیدن واژه

ا با حیرت ربایی رسخت بود هضم کردنش. الشن آدم

 ادا کرد. 

ربایی؟ اونم یه نوزاد؟ ولی اون خانم گفت که بچه آدم_

 ممکنه؟ رو تو پارک پیدا کرده چطور 

نگاهشان در هم تالقی پیدا کرد و فکر هر سه نفر روی 

 دزدی مانور داد. 

ممکنه جوون! ما مورد داشتیم که بچه رو تو خود _

ی چند ماهه بوده. بیمارستان دزدیدن این که یه بچه

اتفاقا پرونده رو من که مرور کردم فهمیدم هدف 

ال چه افرادی که این کار رو کردن تهدید پدر بوده و حا

اتفاقاتی افتاده که تو پارک رهاش کردن همون طور 

 ند. مجهول مونده و خواهد مو
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هر لحظه اطالعات جدیدی به سمت مغزشان ارسال 

شد و باز هر بار انگار سرهنگ قصد داشت با جمله و می

 کلمات جدید، بیشتر بر بهت و حیرتشان اضافه کند. 

 متوجه نشدم جناب سرهنگ چرا مجهول خواهد_

 موند!؟ 

سرهنگ پرونده را بست و سربازی را به نام خواند. 

داد و از او خواست تا فرد را به یک برگه را به دستش 

 ی آگاهی همراهی کنند.اداره

کرده چون تنها کسی که خانم واحد رو نگهداری می_

در عملیات تعقیب و گریز پلیس کشته شده. البته جا 

 داره بهتره بگیم خانم جهانشیری.

دومان با لبخندی تلفظش کرد. الشن نیز از شنیدن نام 

  فامیلی او غرق در شادی شد.
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اش وجود داره که ای، چیزی از خونوادهآدرسی، نشونه_

 این انتظار چندین ساله رو تموم کنیم. 

ایوب حرف دلشان را زده بود. خط کشیدن روی یک 

ها اساس. همانهای بیساله، و ابطال لقبانتظار سی

 سوزاند. ه تا مغز استخوان درنا و امثالهم را میک

ردم دو آدرس رو دیدم یکی اتفاقا پرونده رو که نگاه ک_

آدرس قدیم ایشون و یه آدرس جدید که حدودا ده 

سال پیش اونو به آگاهی تحویل داده که شاید خبری از 

دخترش پیدا کنه. از همکارانم شنیدم که سالی یکی دو 

که هرازگاهی یک کنه عالوه بر اینمیجو وبار باز پرس

های هم تو روزنامه« به دنبال گمشده»اطالعیه 

 کنه.کثیراالنتشار منتشر می

 الشن کمی خود را روی صندلی جلوتر کشاند. 

 تونیم اون آدرس رو داشته باشیم؟ما می_
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به صندلی تکیه داد و چهره هر سه نفر را از نظر 

 گذراند. 

اهن و تا لحظات دیگه خدمتشون اتفاقا خودشون تو ر_

 هستیم.

خته شد و چشم به در دولحظات به کندی سپری می

بودند. بعد از ساعتی کشنده باالخره مردی قدبلند با 

ای رنگ موهای جوگندمی در یک کت و شلوار سرمه

ظاهر شد. در ورای نگاهش غمی النه داشت و بر لبش 

 یک لبخند! 

و هر سه مرد، او را خوش و بشی با سرهنگ انجام داد 

شد گر بودند. الشن باورش نمیبه طور خاصی نظاره

خون زنش قرار ی چند متری با همفاصلهاکنون در 

 دارد. نگاهش تردد داشت بین سرهنگ و مرد. 
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ها و شواهد این خانم جناب جهانشیری طبق عکس_

ی شما هستن که اگه نتایج تطبیق همون دختر گمشده

ه یکی از این دو جوون رعنا، داماد آزمایشات مثبت باش

 شماست. 

روی قلبش با همین کلمه نگاهش تار شد و دستش 

نشست. روی یک صندلی خود را رها کرد. با شنیدن 

نام داماد، به خوشحالی لحظات پیشش خدشه وارد 

که او برایش آنشد. دخترش عروس شده بود بی

ه عروسی بگیرد. الشن فورا یک لیوان آب پر کرد و ب

 دستش داد. 

 مهر این مرد، همانند دخترش، به دلش افتاد. 

امیدوارم الیق دامادی شما و  البته جسارت بوده و_

 دخترتون باشم. 
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ای اشک اذن محو تماشای الشن لب فرو بست. قطره

خواست اما یاران دیگرش نیز از چشمانش خروج می

 برائت جستند و خارج شدند. 

کردیم که هر وقت میچقدر منو مرجان رویابافی _

 دیم. دخترمون پیدا بشه شوهرش نمی

هایش اما مگر گرفت از چشمبا انگشت اشاره، نم می

 ی باریده.پایان داشت غصه

دستی به سر الشن کشید. انتخاب دخترش بود. اگر 

 ها نیز بود.شک عزیز آنعزیز او بود، بی

حالش خوبه؟ خوشبخته؟ چند ماه فقط دیدمش، _

ی عالم و آدم دل تنگشم. یه ا به اندازهداشتمش ام

 په. تجایی تو قلبم همیشه به یاد آیناز می
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شد. نامی آیناز را که شنید لبخندش پهنایش بیشتر می

داشت که انتخاب پدر و مادرش بود نه یک بهزیستی. 

 کشید. اش را به رخ میفامیلی داشت که اصالت خانواده

 خواد ببینمش. چقدر دلم می_

حرفش از خرابی طوفان و سونامی بیشتر بود از سوز 

 ت. بس دل خراش داد و بر قلب زخم گذاش

 چه شکلیه؟ _

ای سرشار از غم و باره میان گریه خندید. خندهیک

 هجر!

 

 دو_و_هفتاد_و_دویست_پارت#
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گفتیم آیناز زدیم میهمیشه با مرجان که حرف می_

گفت می گفتم شبیه منه و اونمشبیه کدوممونه. من می

ی خودمه. سی سال نخیر حضرت آقا کور خوندی لنگه

دخترمون چه شکلیه؟ کجاست؟ خوراک و نفهمیدیم 

پوشاکش چیه؟ سی سال ته حرفمون به یه جای خالی 

 ی مرجان.رسیدیم و گریهمی

نفس با دست الشن را بلند کرد و خود نیز ایستاد. هم

به داد. دخترش بود دیگر، پس باید بوی او را می

آغوشش کشید. سه بار نرم بر کتفش کوبید، باز گریه 

مهم نبود مرد است و گریه حرام که نه، اما امانش نداد. 

 مکروه است. 

 الشن را صندلی کنار خود نشاند. 

خب جناب جهانشیری از لحاظ تاریخ گمشدن و _

ی شما همسر قانونی ها دختر گمشدهی عکسمشاهده
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گلرویی چند وقتیه تصمیم جا که آقای ایشونه. از اون

های فتهی زنش رو پیدا کنه و طبق گگرفته خانواده

ایشون در جهت پیدا شدن یک خانواده آزمایش 

ای داده شده دیگه الزم به تکرار نیست اندی

ها طورکه برای شما هم نیست تنها تطبیق جوابهمون

اونم برای اینکه خیالتون صد در صد راحت باشه و 

 ه قضایی کارهای حقوقی رو انجام بدین.بتونین از را

 ایوب سد سکوتش را شکست. 

اش پیدا شدن. من شما رو دونه خونوادهرنا هنوز نمید_

تونه یه شبه حتی کنم که دوری بچه چطور میدرک می

 یه فیل رو هم از پا بندازه چه برسه به آدم.

هایش افتاد تا شاید با کمی با دستمال به جان پلک

 بگیرند.  فشار آرام
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 ت دختر بشه و براشدرنا؟! با یه دنیا امید و آرزو بچه_

ها که نکشی بعد یکی بیاد بزنه دل منو خون چه نقشه

گفتن دختر شیرینی زندگیه. سهراب کنه اونو ببره. می

 پسر داری، دختر نداری باختی. 

زدنش باز بغض نو بر بغض کهنه فائق آمد و راه حرف

 ی لرزانش را کنترل کند. انهکرد چرا بست. سعی می

اشتن درنا. نه شیرین زبونیاش رو ندیدیم. اسمشم گذ_

مدرسه رفتنش رو دیدم نه ازدواجش رو. حسرت رو 

 حسرت... 

 الشن دستش را گرفت و آرام فشرد. 

دونه که مرده اما میره میاش میدونین یکی بچهمی_

 دونستمشدم وقتی نمیمردم و زنده میمن هر روز می

ست؟ یه میوه، ست، اصال چکارهست، مردهآینازم زنده

خریدم یه گوشه اسباب بازی برای پسرا می
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زدم که آیناز االن کجاست؟ چی نشستم و زار میمی

 پوشه؟! خوره، چی میمی

 ب سرهنگ پرونده را بست. جنا

خدا رو شکر هر چند هم دیر اما به آرزوتون و _

های سال در کنار هم دخترتون رسیدین. امیدوارم سال

 های رفته بشه براتون. سالمت باشین و جبران سال

 یک نامه دستش داد. 

برای بستن پرونده جواب تطبیق آزمایشات رو _

شد برای یه که کارهاش انجام خوایم و ضمن اینمی

سری امضاء تشریف بیارین که پرونده رو مختومه 

 اعالم کنیم. 

 ی حرفش کرد. لبخندی نیز ضمیمه

 بعد از سی سال!_
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دانستند چه کاری از آگاهی که خارج شدند هنوز نمی

ها نشان ی یک زن راه را به آنانجام دهند. صدای ناله

 داد. 

 م کو؟ دخترم کو؟! سهراب بچه_

هایی که د به سمت صدا چرخید. حرفسر چهار مر

 شدند. کامران به درنا زده بود میان سر الشن تکرار می

 زاده... صل و نسب، حرومابته، بیبی

درنایش یک خانواده داشت. پدری که در همین نگاه 

 اول متشخص بودنش، مشخص بود.

 سهراب جلوتر رفت و آرام با او حرف زد. 

خوای تو رو با چشمای پف کرده ببینه دخترمون؟! می_

چیزی نمونده مرجان به آرزومون برسیم. چیزی نمونده 

 بغلش بگیریم. 
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یزی یادش بیاید با ذوق برگشت و مسیر باره که چیک

 دستش الشن را نشان داد. 

تیپ رو دیدی از این به یه چیزی بهت بگم اون خوش_

 بعد پسرمونه، شوهر آینازه. 

ن مسیر دست شوهرش را گرفت و به مرد خوش ز

تیپی که اشاره کرده بود رسید. چشمانش بیشتر 

 سوخت، قلبش که دیگر تنور بود. دخترکش ازدواج

شد و هایش پر و خالی میکرده بود. چانه لرزاند، چشم

داد. نگاهش تنها روی ی حرف زدن به او نمیاجازه

راهش دانست آن دو مرد همالشن بود. هنوز نمی

 کیستند؟ 

 حالش خوبه؟! خوشبخته؟! _

اشک بر روی صورت الشن تازیانه زد. زن و مرد 

لش و آنکه کنار هم باشند دو جمله را گفتند. حابی
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اش. درنایش شبیه این زن بود و تنها خوشبختی

آوردند چشمانش ارثی از جانب سهراب بود. تاب می

ت شنیدند. طاقهای دخترشان میدریاگر از دربه

خاطر داشتند نامردی مردی را بشنوند که روح او را به

ای در میان خانواده بودنش کشته بود و نطفهبی

آورد باز کردن این اش کاشته بود؟ عذاب میرحم

 ی پر رنج. قصه

 سرش را آرام تکان داد. 

 خوبه. شما رو ببینه دیگه حالش گفتنی نیست. _

لشان را بیان ی دایوب بود که به حرف آمد و خواسته

 کرد. موها را در چرخ گردون روزگار سفید کرده بود.

 ما اومدنی دو تا سوئیت گر... _

بماند. تلفن صدای تلفن الشن سبب شد حرفش کال 

خورد و الشن یارای جواب دادنش نبود. ایوب زنگ می
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توانست با سر اشاره کرد که جواب بدهد اما الشن نمی

اه با درنایش مکالمه در حضور زن و مردی چشم به ر

 کند. 

 دخترمه؟! _

حدسش سخت نبود وقتی رنگ و روی الشن از سر 

 داد. دومان گوشی را از دستش گرفت.درونش خبر می

 

 سه_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 التماس بود در نگاه و کالم مرجان. 

شه خواهش کنم روی بلندگو بذارین تا صداشو می_

 بشنوم. 
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انش نیز تابع بغضی که حریم لرزید و چشملبانش می

اش اش را شکسته بود و لرز بر تارهای صوتیحنجره

 نشانده بود.

 . پاسخ داد تلفنی را که در حال خودکشی بود

جوری منو الشن سالم هیچ معلوم هست کجایی؟ این_

 آوردی مسافرت؟ مگه یه خرید چقدر طول کشید.

الشن دستی پرشدت میان موهایش کشید. دیدن 

ن و مرد را تاب نیاورد. تمام جانشان گوش صورت ز

هایش گذاشت شده بود. مرجان دو دستش را روی لب

از هقش در فضا نپیچد. سهراب چشم بست، تا هق

ورای چشمانش مروارید مروارید، روی صورتش 

 ریخت.می

زده رو به رگبار بگیر درنا جان امون بده، بعد اون فلک_

 چته تو دختر؟ 
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 دایش جاری شد. خجالت و شرم در ص

تویی دومان؟ ببخشید. این آقای ما کجاست بهش _

 بگو مرد حسابی روده کوچیکه، روده بزرگه رو خورد.

فی از ریحان نزند. باید زودتر به کرد حرخدا خدا می

 داد.تماس او پایان می

دستش بند بود این شد من جواب دادم. چشم _

 آریم. دیگه خداحافظ درنا. غذاتونم می

ن قرمز رنگ را فشرد و نفس راحتی کشید. درد آیکو

داد. رو به ایوب کرد برای چشمان زن، آزارش می

ی جملهکسب تکلیف. ایوب حرف نگاهش را خواند و 

 اش را کامل کرد. ناقص

خدمتتون گفتم ما دو تا سوئیت گرفتیم اگه موافق _

 جا در خدمتتون باشیم. باشین بریم اون
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ی مرجان در میان خیابان پیچیده بود و نگاه هر گریه

کشید. سهراب با ها میرهگذری را به سوی آن

 ببخشیدی او را سوار ماشین کرد و برگشت.

وش شه چند تا مهمونم تاریم که مییه خونه کلنگی د_

شه جا داد چه برسه به نور چشمم و همراهاش. مگه می

 ما این... 

 ایوب دستی بازوی جهانشیری را گرفت. 

چراغ خونتون روشن باشه مرد مومن. االن بحث _

 جا هم درنا رو... مهمونی نیست. ما تا این

 نفسی از سر استیصال کشید. 

اسم ورد زبونمون شده و ببخشید چند ساله این _

 روزه بخوایم یه اسم دیگه بگیم.  سخته یه
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ست برای راحت باشین. مهم وجود دخترمه اسم بهانه_

مون بپیچه چه هاش تو خونهصدا زدن. مهم اینه نفس

 درنا باشه چه آیناز. 

گلویش به خارش افتاد و چند سرفه پی در پی زد. باید 

گونه که باید مانکرد، هاین مرد عجول را توجیه می

 شد. یدرنا توجیه م

جام اون دختر رو با بهانه گفتم تا اینداشتم می_

کشوندیم. تا همین چند ساعت پیش آشنا و فامیلی 

کاره چی بگیم؟ باید یه جا نداشتیم، حاال بریم یهاین

 چینی برای دیدن شما انجام بدیم. زمینه

نسبت  های ایوب را قبول داشت اما هنوزسهراب حرف

 دانست. شاید پدر الشن بود. این مرد را با دخترش نمی

تونم بپرسم شما چه نسبتی با دخترم ببخشید می_

 دارید؟
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داد زندگی پرفراز و نشیب ایوب چه توضیحی باید می

 درنا یک مثنوی هفتاد من بود. 

 درنا دوست دخترمه. _

اکنش سهراب به این جمله بود. چه لبخند تنها و

گونه نصیب دخترش شده بود که این دوست خوبی

 اش هوایش را داشتند.خانواده

من نظرم اینه که اول صحت آزمایشات تأیید بشه بعد _

درنا رو در جریان بذاریم. حتی اگه احتمال یه درصد رو 

بدیم که آزمایشات جور در نیاد درنا خیلی ضربه 

 خوره. می

نوا  ان گفت و الشن نیز موافق نظرش بود اما دلشدوم

 داد که این مرد، پدر درناست. سر می

دیروز که جناب سرهنگ تماس گرفت و خواست _

ی آگاهی برم تا وقتی تمام جریان رو به من گفت اداره
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تا االن روی پام بند نیستم. دل و حالم دست خودم 

ها رو نیست چه برسه به مرجان. تا جواب این آزمایش

 دیم. بدن ما جون می

ست. من پرسیدم چون جواب آزمایش نه زمانبر نی_

ست فقط یه پزشک ای شما هم مثل درنا آمادهاندی

 باید ببینه که یا تأیید کنه و یا رد! 

اش کاهش پیدا با شنیدن جمالت الشن، کمی از دلهره

کرد کرد. انتظار سی سال پیرشان کرده بود سعی می

روی دندان بسابد و این یکی دو ساعت را باز دندان 

 تحمل کند.  نیز

شناسم که با هم نسبت فامیلی خب من یه دکتر می_

تونه کمکمون داریم. در واقع پدر زن پسرمه. اون می

 کنه؟ 
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شان پیش دکتر، دل در دل هیچ کدامشان نبود. با رفتن

درنا دو بار دیگر تماس گرفت. باز دست به دامن 

خرابی ماشین را بهانه کردند و منتظر  دروغی دیگر و

 رسیدن امداد خودرو.  برای

توانست درنا را یکی دو تنها دروغی بود که با آن می

خیال تلفن زدن کند. تأیید دکتر اشک شوق ساعت بی

تکشان نشاند. مرجان با شنیدن های تکرا در چشم

حرف پزشک از حال رفت. حالشان گفتنی نبود. بعد از 

ین جعبه شیرینی و غذا از طرف سهراب خرید چند

ای رفتند. تمام هم و غم الشن های اجارهئیتسمت سو

و دومان وجود ریحان بود و گفتن سرگذشت درنا. 

ها بروند تا ایوب پیشنهاد داد همگی سمت سوئیت آن

الشن درنا را برای رویارویی با پدر و مادرش آماده کند. 

سهراب به سه پرس غذا را دومان دور از چشم 

 دستش داد. 
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عروسیتون، بهترین روز عمرتونه. این روز بعد از روز _

مطمئن باش درنا تا عمر داره مدیونته و هیچ وقت از 

کشه. اگه گفتنش برات دوست داشتنت دست نمی

 سخته تا خودمم باهات بیام؟ 

 سرش را به طرفین تکان داد. 

 رسه.شه داره به آرزوش میدومان، باورم نمی_

 

 چهار_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

اش، باور کن. این خبرم برای من خیلی باور کن داد_

اش رو پیدا کرده و باید تو بوق باارزشه که درنا خونواده

هایی که زر زر اضافه کردن و کرناش کنم تا اون الدنگ

ی خون بگیرن. منتهی منتظرم تا ته این قصهخفه
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جدایی رو بفهمم بعد حق یه یابو رو کف دستش بذارم. 

 ار کنیم؟ کریحان رو چه

اش زد، خودش نیز به این قسمت تش را به چانهدس

 ماجرا فکر کرده بود. 

چیز خاصی قرار نیست گفته بشه. ریحان دختر من و _

 درناست. 

 دومان بازویش را به آنی چسبید. 

کنی؟ بس نیست این همه هیجان که از شوخی می_

سر گذروندین؟ بگی بچتونه، بعد دو صباح دیگه تن و 

و با پیدا شدن اون کامران ن مرد و زن ربدن ای

پدرسگ بلرزونی اون زمان چه جوابی برای این دروغ 

داری؟ اونا دیگه خونواده درنان باید از همه چیز باخبر 

گی بدون کم و کاست. بشن. همه چیز رو مو به مو می

 باشه؟
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دونم درنا تحت چه شرایطی بوده اما نخواستم من می_

ای کنن و دیگهوضوع برداشت همین اول با دونستن م

 درنا رو یه جور دیگه ببینن. 

 بازویش را رها کرد و به آرامی حرفش را ادامه داد.

اونا یه خونواده چشم به راه بودن. سی سال منتظر یه _

خبر بودن تا یه بار دیگه بچشون رو ببینن اگه درنا 

جوری از چشمشون بیفته بذار بیفته. حاالم خواد اینمی

 زن دق نکردن.ا اون مرد و برو ت

 

سعی کرد برخالف آشوبی که در جانش در حال گردش 

بود وارد سوئیت شود. درنا با موهای بافته شده و 

 تونیک و شلواری سفیدرنگ به استقبالش آمد.
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این روز اولمون بود خدا یکی دو روز بعدی رو بخیر _

بگذرونه. ریحان از بس نق زد بیسکوییت بهش دادم 

 ید. تا خواب

کرد. ناهار او انگار حالش را خوب می غرغرهای

آوردنش فرمالیته بود وگرنه عمو ایوب سفارش کرده 

اش را با پدر و مادرش بود امروز اولین ناهار زندگی

 بخورد. 

پالستیکی که غذا در آن بود را با لبخند سعی کرد 

 بگیرد. 

تو که خسیس نبودی چرا چسبیدیش و ولش _

 کنی؟! نمی

خاند و سمت مبل دو نفره کنار در سوئیت چر چشمی

دیوار رفت. روی آن که نشست با دست به کنار 
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خودش زد تا درنا بنشیند. حالت نگاهش خیلی غریب 

 داشت. بود و درنا را وهم برمی

 آی بشینی چند کلمه باهات حرف دارم. می_

 های خیلی آرام، کنارش رفت. با قدم

  ترسونیم.چیزی شده؟ داری می_

پالستیک را رها کرد و تبسمی به روی اویی  باالخره آن

 که ترسیده بود، زد. 

دونی آدم حاشیه رفتن نیستم. دوست دارم خودت می_

هایی که زنم رو گوش بدی و دروغحرفایی که می

 تحویلت دادم رو فراموش! 

 گرد شدن چشمانش را دید و به روی خود نیاورد. 

ب یادته تو روزنامه خچند وقت پیش که آگهی دادیم _

 دیگه. 
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دلش هری ریخت با این جمله. حتما خبری شده بود. 

آخرین بار خودش گفته بود تا خبری نشود لب باز 

 کند. نمی

با قلبی تپنده کنارش نشست. استرس از دیوارهای 

 رفت.تنش باال می

 ای شده؟ خب خبر تازه_

ی اتفاقات افتاده را از پخش آگهی میان فضای همه

ها، از با آن زنِ ناشناس و گرفتن عکس جازی و دیدارم

شان به اینجا همه را با جزئیات برایش گفت. درنا آمدن

آورد تنها تمام در تمام مدت چیزی به زبان نمی

بارید. صدا میقدرتش را در چشمانش ریخته بود و بی

 هایش کشید. محکم و پرشتاب دو دستش را زیر پلک

 بی... ببینمشون.شه بجان؟ میتو دیدیشون؟ االن ک_
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ای از دیوار را چشمانش نشانه گرفت. ابر بهار در نقطه

 هایش حرفی برای گفتن نداشت. برابر چشم

چه شکلین؟ اصال دنبال من بودن؟ آره...آره گفتی که _

دنبالم گشتن. نگفتن چرا گم شدم؟ نگفتن چرا میون 

یه دنیای گرگ ولم کردن؟ نگفتی بهشون یکی از 

 امردی آبرو و نجابتم رو لت و پار کرد؟همون گرگا با ن

 باره میان گریه خندید. یک

زاده نبودم. دیدی من دیدی الشن! دیدی من حروم_

 بته نبودم و اصل و نسب دارم. بی

گن قربونت برم تو چرا بعضی مردم مزخرف زیاد می_

کنی؟ نه نگفت. فقط گفت وقتی ذهنت رو مشغول می

 گه.ز رو میته باشن همه چیهمه حضور داش

کشید به چشمانش ناباوری و شادی. تیغ می

اش و دانست اشک شوق است برای یافتن خانوادهنمی
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اش یا اشکی برای یتیمی و یک تحقق آرزوی دیرینه

 ی پدر و مادر. عمر نداشتن سایه

الشن آغوشش را با بخشندگی به رویش گشود و او 

ای سر دادن ی در باران مانده، پناه برد برمانند جوجه

 ی بلند. ک گریهی

 تونم ببینمشون؟!می_

با دست آن قطرات لجوج را از صورت دلبرش پاک 

 کرد. 

اگه تو بخوای چرا که نه! اونام از خداشونه که هرچه _

 زودتر تو رو ببینن. 

دست و صورتش را شست و لباسی مناسب به تن 

 ی خروج ایستاد. کرد. لحظه

ندارن، سی که به من ام براشون. حمن یه غریبه_

 تونم بغل کنم؟ دارن؟ بابام رو می
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گفت و خودش نیز جمالت را در هم و پرت و پال می

 کرد که حالش دست خودش نیست. تصدیق می

تونم بغلش زنم معلومه که میاین حرفا چیه که می_

 کنم.

ی دستش را دور گردنش حلقه کرد و سرش را به سینه

 خود چسباند. 

شون پدر و مادر با ندیدن بچهشه یه گه میعزیزدلم م_

اونو فراموش کنن. خود تو، اون مدت که ریحان رو 

ندیدی فراموشش کردی؟ دوسش نداشتی؟ اونا االن 

دونن تو حکم یوسف رو داری برا قدرتو خیلی می

 یعقوب!

 

 پنج_و_هفتاد_و_دویست_پارت#
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نیاز به گفتنش نیست اما اگه با حرف من، دلت قرص 

 ، من باهاتم، تا ته دنیا کنارتم. گم نترسه میشمی

های لنگر انداخته در دلش ی الشن را با غصهسینه

 بوسید.

ی زمین منو با تموم تنها کسی که روی این کره_

ها و خطاهایی که داشتم انتخاب کرد تو بودی. این بدی

 یعنی دوست داشتن، عشق! 

و اش را روی سر ابیشتر به خود فشردش و چانه

 گذاشت.

تره تا من. تنها کسی که ی ترازوی تو سنگینی کفهول_

تونست زمین سرد تنم رو گرم کنه تو بودی. قربون 

 چشات بشم بریم؟!
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پیچید. تردید پابندی آهنین شده بود که به پاهایش می

 با صدای ریحان برگشت. 

 خوای بری مامانی؟! کجا می_

هایی که آنقدر ذوق دیدن پدر و مادرش را داشت، آن

رگز ندیده بودشان که وجود ریحان را فراموش کرده ه

 بود.

گفت مهر اش شد. الشن دروغ نمیمأمن دختر ترسیده

رفت نه با دفن کردنش زیر فرزند نه با دوری از بین می

 خروارها خاک. 

 رم جز با توـجا نمیجا، هیچجانم مامان هیچ_

گاهی که نگاه رمیده و ترسانش را به الشن دوخت. ن

هایش چشمانش آرام و قراری نداشتند. حرف چشم

 لش خوانا بود و روشن! برای مرد مقاب
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ریحان دخترته و هرجا بری باهاته. کسی که تو رو _

 خواد. بخواد ریحانم با جون و دل می

دست زیر بغل ریحان زد و با خود سمت اتاق برد. درنا 

و  همان جا میان افکار جور واجورش ایستاد. گله

اش. دقایقی شکوایه داشت برای گفتن نزد خانواده

را حس نکرد تنها با صدای  سپری شد که گذرش

کرد به هایی که الشن نثار ریحان میقربان صدقه رفتن

خود آمد. دخترکش پیراهن کوتاه صورتی به تن زده 

اش رها شده بودند. نوه بود و موهای شانه زده

گفت سمن میه ماهها کشد دیگر؟ از همانمحسوب می

سمن اهها که مبچه بادام است و نوه مغز بادام. از همان

گفت نوه از بچه عزیزتر است و حکم جان دارد. می

 ها بود دیگر!ریحانش هم از همان
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پشت در سوئیت مختص به ایوب ایستادند. پاهایش 

لرزید. جانش را به گمان کسی داشت از تنش می

 کرد.خارج می

باز شد نگاهش بعد از دیدن عمو ایوب در سوئیت که 

نِ تر رسید. هنوز مهربانش، به زن و مردی با چشما

الشن و ریحان در تیررس نگاهشان نبود. زن 

زده چشمی به شوهرش دوخت. با انگشت به حیرت

 خود و شوهرش اشاره کرد. 

 بینم نه...خواب می_

ی دستش سمت چند قدم جلو آمد، با تکان دادن دوباره

 و شوهرش، باز به عقب برگشت.   درنا

 آینازه؟!_

اشت. درنا همان جا صدایش از شدت بغض رعشه د

خورد. دیگر هیچ صدایی را جز مانده بود و تکان نمی
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دید. ها نمیای را جز آناین صدای مهربان و هیچ چهره

هایش ی زمین بود. چشمکل دنیا در این قسمت از کره

شان هایها چهرهای آنمحابا بارش داشتند و از وربی

رد که خواست بمیکرد. نکند میرا در مغزش اسکن می

به آرزویش رسیده بود اما نه، مگر تمام کسانی که 

مرده بودند به آرزویشان رسیده بودند که او دومین 

 نفرشان باشد.

دید. توان مقابله با قوی بودن را دیگر در خود نمی

نای حرف زدنش  اش را گردی دربرگرفته بود کهحنجره

ها معبری برای عبور اش رقصید. واژهنبود. چانه

خواستند. قدم اول را که برداشت در جایی نرم که می

داد فرو رفت. مطمئنا بهشت همین بو را بوی بهشت می

ی داد، حتی اگر فرق داشت باز این عطر را به همهمی

 داد. آن ترجیح می
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ه بودند. دستانش ول معطل درکنار بدنش رها شد

که بخواهد بعد از سی سال، مادر سخت بود باور این

 ا تجربه کند. داشتن ر

 جونِ مادر.درد و بالت به_

قطره اشکش بیشتر چکید، پس درد و بالیش را کسی 

 بود بدون چشمداشت به جان بخرد.

مصرفی باال آمدند و دور تنِ زن ها از حالت بیدست

 آمد کهزبانش می ای تا نوکگریان حلقه شدند. واژه

گشت. وقت آن را به کار نبرده بود و اما باز برمیهیچ

نکند گفتنش جرم بود که این همه سال از حقش 

 محروم مانده بود.

 مامان! _

های باالخره زبان گشود و طنین صدایش گوش

 دار کرد. سهراب و مرجان را موج

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 کسیت برم. جونم! قربون صدات برم. قربون بی_

 وتاهش به بلندای سبالن رسید. هق کهق

 ر قشنگم. بینمت دختوقت نمیکردم هیچفکر می_

شان، مادر بود باید وجب به فاصله انداخت میان تن

کرد. از فرق سر نگاهش وجب صورتش را چک می

سرید تا نوک انگشتان پاهایش. دستش را روی تمام 

کرد اسیر زوایای صورت دخترش کشید شاید فکر می

یال شده است. باز تن جلو کشید و چشمان او وهم و خ

سیری ناپذیر نگاه دوخت. را بوسید و باز با عطشی 

 دیوارهای دلتنگی بغضش شکست. 

سی سال تحمل کردم تا به این روز برسم. بغلت کنم، _

بوت کنم. صداتو بشنوم. آرزوی خیلی چیزا موند به 

 دلمون...
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شد که میاش لرز برداشت و روی هم بند نلب و چانه 

 به گریه افتاد.

ا مادرش شود گویکرد با تمام وجود فشرده میحس می

خواست این طعم دوری را دور بریزد. دوست داشت می

این فشردن را، این احساسات را شنیدن. باید به 

کرد که اگر روزی درد های تنش هم حالی میاستخوان

داشت و کسی نبود دردش را درمان کند حاال مادرش 

، پدرش هست. چشم که باال آورد نگاهی سراسر هست

 د.از غم و تمنا را صید کر

 

 شش_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

هایش، از چسبناک جا میان آغوش مادرش، لبهمان

بودنشان فاصله گرفتند و لفظی به زیبایی و قداست نام 

 پدر را تلفظ کردند. 

 بابا!_

 کرد. خوانی چنان آرام و آهسته که سهراب آن را لب

 جان بابا! جانم دخترم!_

گفت و نگران ماندن این همه آدم در کنارش نبود وقتی 

ای مردانه سر داد. جلوتر آمد و مرجان را وادار کرد گریه

کمی اکسیژن به دخترش برسد تا باز میان تنی دیگر 

حکم اسارتش امضاء شود. حریصانه آغوش سهراب را 

بابایی هستند  گفتند دخترهاکه میکشید. اینبو می

بود. آغوشی خواستنی که قندیل  مصداق همین آغوش

ی پدرش را بوسه باران تن درنا را ذوب کرد. سینه

هایش حرف شنوی داشتند از احساسش، کرد. چشممی
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دوباره سیالب اشک خیمه زد بر صورتش! آخ کاش 

پدرش بود تا کسی جرأت نداشت برایش قلدری کند. 

جای جای صورت دخترش را  بار نوبت سهراب بوداین

اران کند. حنجره لرزان پدرش، آتش کشید به بوسه ب

 جانش! قلبش منجمد شد از سوز و پشیمانی پدرش. 

 حاللم کن بابا! حاللم کن._

شد و بیشتر در این وصال شیرین اش رفع نمیدلتنگی

کرد که چرا این سوخت. سوزان بود وقتی فکر میمی

است. سوزان بود وقتی تمام ها را نداشته همه سال آن

 ی ذهنش. هایش متصور شدند میان پردهسختی

دستی کرد برای جدا کردن، با سمن مهربانش پیشماه

اش را پاک کرد و سمت درنا پر روسری چشمان خیس

 رفت.
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الحمدهلل، خدا رو شکر که دخترم درنا به آرزوش _

تون رو پیدا رسید. خدا رو شکر شمام تونستین گمشده

کم دیگه بسه یه ین. االن که دیگه پیش هم هستینکن

 آروم بگیرین، نفس بکشین. دیگه جداییتون تموم شد. 

همین که از آغوش پدرش خارج شد هنوز درست و 

حسابی چشمانش را پاک نکرده بود که چشمش به 

کرد و دستش الشن افتاد. ریحان با تعجب نگاه می

 هایشروی صورت الشن برای پاک کردن اشک

نان که چشمانش چرقصید. صداها برگشتند هممی

های اطرافشان را دید. همه را از فروغ و دومان تا آدم

 سمن. ایوب و ماه

 مامان گریه نکن. _

تمام صداها در نطفه خفه شدند و ریحان شد مرکز 

 توجه. 
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نگاه مادرش را دید که با ناباوری و شایدم حیرت بند 

 ب زد. طور لدخترک معصومش شد. همان

 بچه داری؟! _

شد سهراب نیز متعجب نگاه بدوزد به  حرفش باعث

 رویش. دخترک تپل سفید پیش

درنا مستأصل مانده بود با سردرد و چشمانی که از فرط 

 سوختند و به زور باز بودند. گریه می

الشن چند قدم جلوتر آمد که همان کار مرجان را برای 

زد و بوسه می گرفتن ریحان راحت کرد. عجیب او را

 هایش، لبخند را نیز جا داد. گریهبویید. میان می

دونم بخندم یا گریه کنم مون. دختر آینازم. نمینوه_

هات برای بخت و اقبالم. مادرت بمیره که وقت سختی

 کنارت نبودم. 
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ی فکش برای حرف زدن قفل شده بود که خدا نکنه

جان و پشت لبش را نتوانست ادا کند. دید پدرش، مر

کشید و سر دخترکش را با ریحان را با هم در آغوش 

اش و لوچهعشق بوسید. دخترکش ترسیده بود و لب

زد برای گریه کردن. طبیعی بود داشت ناله می

ها را ندیده بود. دومان مهربانش جلو رفت ریحانش آن

و دختر ترسیده را بغل گرفت. چشمان سرخ او را چه 

 کرد؟! می

الشن تر شده بود سهراب کنار ی آرامحاال که جو کم

میان تارهای  های آبستن شدهداد بغضرفت. قورت می

ای اش را. ساعد دستش را گرفت و بعد از ثانیهصوتی

کشدار او را نیز بغل کرد. با دست راست دو بار بر کتف 

 اش را بوسید. او کوبید. قبل از رها کردنش، شانه
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بت کردی پسرم. تا معنی مرد بودن رو تو برام ثا_

وقت به یونتم. اگه تو نبودی من هیچعمرم دارم مد

 رسیدم. دخترم نمی

 دارش پیچید. صدای خش

هر کاری کردم برای خوشحال کردن چشم و چراغم _

 بوده. خوشحالی درنا خوشحالی منه. 

مادرش نیز دوست داشت دامادش را به آغوش بکشد. 

 تنها دامادش را. 

دونم اقب دخترم بودی. نمیازت ممنونم که مر_

 ی ازت تشکر کنم که ما رو به آرزومون رسوندی.چطور

فروغ با سینی چای وارد شد و همه را به نشستن 

دعوت کرد. لختی سکوت برقرار شد که بعد سهراب، 

با نگاهی سراسر از عشق و دوست داشتن به دخترش، 

 آن را شکست. 
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ی بودم. سال هفتاد، من رئیس گمرک همین بندر انزل_

زد. اهل زد و حرف اول رو میتو کارم تعهد و وجدان 

بند و رشوه گرفتن نبودم. چون معتقد بودم نون حالل 

خوردن، حتی کمش شرف داره به پایمال کردن حق یه 

 نفر دیگه.

اون سال یه بابایی کل جنس قاچاق میون جنس 

کم دیر متوجه قانونیش وارد کرده بود. متأسفانه یه

ندین کارمند ارزیاب و انباردار بگیرش تا چ شدم که از

همه یه باندن برای ترخیص کردن اجناس قاچاق، که 

گیرن. من به یه های هنگفتی هم میدر قبالش رشوه

قدر پاپیج شدم تا نفر از کارمندام که شک کردم اون

شونم لو رفتن. یه نامه برای من آورد چند نفر دیگه

دی که فاکتور زده برای ترخیص قطعات خودرو، موجو

ی که خودم بررسی کردم اختالفش بین بودند با چیز

زمین تا آسمون بود و مابین اون وسایل قانونی یه 
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سری چیزا هم وارد کرده بودند. من امضاش نکردم. 

گفتم این بار حق ترخیص نداره تا بررسی بشه. تهدید 

کردم که اگه به هر طریقی نامه رو مهر کنن تا هرجایی 

 برمشون.زم باشه میکه ال

 

 هفت_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

کمی از چای را نوشید و همه بدون هیچ صدای 

 ای گوش سپرده بودند برای علت جدایی. اضافه

چند روزی از این موضوع گذشت که پرویز صاحب بار _

با من تماس گرفت. اولش با خواهش و التماس که 

گمرک خارج مردونگی کنم و این بار رو اجازه بدم از 

شه. هرچه اصرار کنه و ورشکست میر میبشه. که ضر

تونم کرد درجوابش یه چیز گفتم که من هیچ کاری نمی
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برات انجام بدم. چند بار دیگه هم تماس گرفت بازم 

توجهی نکردم. بار آخر تهدیدم کرد که یه کاری نکنم 

 که تا عمر دارم پشیمون بشم. 

 اش.ه کرد میان حنجرهجا که رسید بغض باز النبه این

هایش را سر به زیر انداخت و با نوک انگشت اشک

پس زد. لبش را به دهان کشید و بعد از فروخوردن 

 اش ادامه داد. بغض

الحق کاری کرد که تا آخر عمرم پشیمونم کرد. فکر _

که من بترسم و وا بدم. تو زنه برای اینکردم الف می

ران بشه که ای خونه هم چیزی نگفتم تا مرجان نگ

دادم شد یه هشدار میام باز میون الل شدهکاش زب

که آیناز دزدیده شد چند بار که مواظب باشه. بعد از این

باهام تماس گرفت که اگه بارم لو بره و ترخیص نشه 

من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. فکر نکنم 
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قدر ارزش داشته بار من در قبال جون دختر تو اون

خوای برگرده با ه، اگه میه. اگه جونش برات مهمباش

که من همکاری کن. با پلیس در میون گذاشتم تا این

ای برامون ردی ازشون پیدا کردن اما هیچ فایده

 نداشت.

 ی آرامی زد. تک خنده

دونستن عاشق دو تا پسر داشتیم و عالم و آدم می_

شد دنیا اومده بود. دخترم. دخترم سه ماهی می

. اومدنش خیلی برکت گیمون رونق گرفته بودزند

 داشت. 

 ساکت شد و عمیق به درنا نگاه کرد. 

کردم کسی بتونه ازم جداش کنه. وقت فکر نمیهیچ_

ره خرید کالسکه رو دم مغازه یه روز که مرجان می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دونم چطور از فرصت خبر نمیذاره که یه از خدا بیمی

 ود.استفاده کرده بود و آیناز رو برده ب

د که زخم صدایش، درد افتاده به بار مرجان بواین

 ها قبل را فریاد بزند. جانش در سال

فقط یک دقیقه بود شایدم کمتر. دیدم نیست دنیا رو _

چرخیدم و ها دور خودم میسرم خراب شد. مثل دیوونه

کردم اطراف رو نگاه زدم. یا بدو بدو میفریاد می

چ به پام اومدن اما هی کردم. چند نفر از مردمم پامی

رفت بگم رفته م که راه نمیای نداشت. بچهفایده

دونستم کسی اونو مسیر رو یادش رفته و گمشده. می

رم دونستم. من که از حال میدزیده اما کی رو نمی

برنم بیمارستان. یه لحظه که بهوش اومدم می

فهمم جریان دم و باز که میی خونمون رو میشماره

چندین ماه من و سهراب شم. تا اره بیهوش میازچه قر
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افسردگی کامل گرفتیم. تا سهراب دهن باز کرد و 

ماجرا رو گفت. گفت که پرویز تو کار قاچاق بوده، چه از 

راه قانونی و چه غیرقانونی. یه باند کثیف که برای 

کردن. بعد از هاشون هر کاری میرسیدن به خواسته

های آیناز با توجه به حرفچند روز از ماجرای دزدیدن 

شه و سهراب که تهدیدش کردن پلیس وارد عمل می

کنه. تو خیلی مواد مخدر و مشروب ازشون کشف می

اش که آیناز رو تعقیب و گریز پلیس پرویز و یه نوچه

میرن و دیگه کسی خبر دست اون سپرده بودن می

 نداشته آیناز کجاست.

 

  دومان شیرینی را بین جمع پخش کرد.

چسبه. خدا ن. شیرینی با چای میچقدر آبغوره گرفتی_

ها و دوری همه چیز تموم شد. رو شکر با تموم سختی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 حلماسادات-فاطمه احمدی                                                     نه به آخر یک خا

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ها باید جشن بگیرین نه گریه و زاری. بعد مدت

 خواهرم به آرزوش رسیده. 

جناب سرهنگ گفته بود که دخترشان تحت تکفل هیچ 

ای نبوده است. ایوب برای سهراب جسته و خانواده

ته بود و جواب سواالت بیشتر خته از زندگی درنا گفگری

 او را موکول کرده بود از پرسیدن خود درنا. 

 سهراب یک شیرینی را برداشت و خندید. 

 دونی دو تا برادر داری؟! سالمت باشی پسرم. آیناز می_

فهمید. سری که به دانست، از کجا باید مینه که نمی

شن نگاه کرد. الشن معنای نفی تکان داد سهراب به ال

 تانش را به حالت تسلیم باال برد. دس

 حقیقتا پدرجان این مورد رو عفو کنین از قلم افتاد. _

 ی بعد از گریه لذت داشت. خنده
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دونن. خواستم مطمئن بشم بعد در تهرانن، نمی_

 جریان بذارمشون. 

 قند در دلش آب شد. پدر داشت با دو برادر. 

 را، سولماز مهربانش، اشسر فرصت تمام زندگی

گفت. دیگر هیچ چیز کامران نامرد را، همه و همه را می

هایی که کنارش برایش مهم نبود جز تمامی این آدم

 بودند.

 

ی یک خانه به ها، پروندهی خوبی و بدیباالخره با همه��تمام

 آخر بسته شد. 
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