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 نکلی روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان سایت در کتاب ینا

 :کنید کلیک زیر

http://forum.roman98.com/ 

 به نام خدا

 نویسنده: آیدا رستمی

 ژانر: عاشقانه، تراژدی، اجتماعی

 :خالصه

ای خشن، یا مردی کنم، چه کسی را باید ببینم؟ هیوالیی ترسناک با چهرهوقتی که درآیینه نگاه می

 !که خود را فدای عشقش کرد؟

یا بازهم آوری ایم، داستانمان چگونه خواهد شد لیلی من؟ من را به یاد میحال که از هم دور شده

 خود را برایت به آب و آتش بزنم؟

 !باشد و پیگرد قانونی داردکپی از این رمان بدون اجازه نویسنده ممنوع می

*** 

 دانای کل

اش زد و یا مسخرهدید، به او پوزخندی میپیاده شد. هر که او را می ب*و*سدخترک سربه زیر از اتو

 .کردمی

ها مهم شد؛ ولی اینتازه به دوران رسیده یا امل خطاب میاش، اس و ظاهر سادهل*ب*گاهی بخاطر 

نبود. مهم قولی بود که به پدرش داده بود، قول داده بود مراقب خود و آبرویش باشد و این دختر 

 !چقدر وفادار بود

اش انداخت و به طرف حیاط حرکت کرد. های قدیمی، ولی برق انداختهچشمانش را بر روی کفش

محرمی نیافتد، داشت به راهش کرد چشمش در چشم ناانداخت و سعی میگاهی میگاهی به اطراف ن

ای، با سرعت در دستانش فرود آمد و کیف چرمش، از دستانش افتاد و صدای داد که وسیلهادامه می

شد و معدود افرادی به این  ل*ب*ای در دستانش جبدی ایجاد کرد. توجه همه به دخترک و وسیله

 .بودند که یا در حال گفت و گو بودند یا به سختی از االن در حال درس خواندن بودند توجهموضوع بی

http://forum.roman98.com/
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آشنایی، که او را خطاب قرار داده بود، سرش را باال آورد که غرق در چشمان پسری شد. با صدای نا

بایی، کرد که تابه حال موجودی به این زیپسر هم در حال آنالیز چهره او بود و در دل خود اعتراف می

داند، شاید با همین یک د و کسی چه میندیده است. دخترک غرق در چشمان آبی رنگ پسر شده بو

دیگر شده باشند. بعد از دقایقی دخترک به خود آمد و سرش را پایین انداخت و نگاه، عاشق یک

به خیره توپ در دستانش شد. پسرک که انگار از این رفتار دختر خوشش نیامده به خود آمد و 

 .مرواریدهای سیاه دختر خیره شد

 شه توپ رو لطف کنید؟بخشید، ناگهان از زمین بازی به این طرف پرتاب شد؛ عمدی نبود... میمی-

ها را با احتیاط در دستان پسر گذاشت. دوست نداشت دستش به دخترک سری تکان داد و توپ

 :زمزمه کرددستان پسر برخورد کند و بدون هیچ نگاهی، آرام و مالیم 

 عیبی نداره-

هایی که در و خم شد و وسایلش را از روی زمین برداشت، چیزی جز یک کیف چرم قرمز رنگ و برگه

ها را از روی زمین جمع کرد و بین راه با خود آورده بود و هنوز داخل کیفش نگذاشته بود، نبود که آن

زکش و موهای بلندی که از مقنعه بلندش به مسیرش ادامه داد و اما پسر هنوز خیره دختر و صدای نا

اش، هنوز که هنوزه دنبال دختری بود که اولین بار، نسبت زده بود بیرون؛ شده بود. چشمان وحشی

شد کسی از چشمان آسمانی و صورت همچون برفش با موهای به او واکنشی نشان نداد! مگر می

 !طالیی، بگذرد؟

ه کالسش را در پیش گرفت؛ به تابلوی روی در نگاهی هایش، رادخترک با افزودن سرعت به قدم

ای از اتاق مربعی شکل صدا به طرف گوشهانداخت. صد و سه کالس مورد نظرش بود؛ وارد شد و بی

 .حرکت کرد. دفترش را در آورد و منتظر ماند تا استاد بیاید و درس را شروع کند

 ل*ب*اش را به خود جهقهه دخترها، توجهشد. گاهی صدای قتر میآرام، آرام کالس شلوغ و شلوغ

انداختند و با گفتن ایشی، ها با غرور به او نگاه میچرخاند و دخترکرد و سرش را به طرفشان میمی

 .گرداندندرویشان را بر می

 .شدهای پدرش در گوشش تکرار میاو هم بلد بود بخندد یا ناز کند، یا حتی شیطنت کند؛ ولی زمزمه

 :شان نشستند، استاد شروع به خواندن اسامی کردستاد امد و همگی سرجایباالخره ا

 ...فرمحمد ریاحی، طوبی آزادی، سوما مهران-



 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         5 

 

 98رمان مرد سوخته من | آیدا رستمی کاربر رمان

 .گفتندبا گفتن بله اعالم حضور کرد و افراد حواس جمع، متعجب از اسم دخترک یکی یکی بله می

د با تعجب به دخترک سربه استاد درس را شروع کرد و سومای قصه شروع کرد به سریع نوشتن. استا

 .زیر گوشه اتاق، نگاهی انداخت

 نویسید؟شما دارید چی می-

 :سوما، وقتی فهمید کسی او را صدا زده، سرش را بلند کرد و به چشمان منتظر استاد خیره شد

 !من؟-

 !کنید؟کار میبله شما! دارید چی-

 .نویسمگید، میدارم هر چیزی رو که می-

 !ندادممن که هنوز درسی -

 .و با گفتن این جمله صدای قهقه دانشجویان بلند شد که با داد استاد ساکت شدند

 (سوما)

رم تو زمین، همیشه موقع خجالت، قرمز شم و میوقتی همه بهم خندیدند، احساس کردم االن آب می

م سرم شدم و حتما االن شبیه گوجه شدم! تا آخر زنگ چیزی نگفتم و فقط نوشتم حتی، یه بار همی

 .رو باال نگرفتم

همین که استاد رفت بیرون منم به سرعت رفتم. نه سرم رو باال گرفتم نه به پشت سرم نگاهی 

 :دادم که صدایی متوقفم کردانداختم. داشتم به سرعت به راهم ادامه می

 فر؟خانم مهران-

های براق اختم و به کفشایستادم؛ ولی برنگشتم. بعد از چند دقیقه جلوم ظاهر شد، سرم را پایین اند

 .اش، خیره شدمو واکس زده

 .تون افتاداین از تو کیف-

ام خیره شدم. چطور حواسم بهش کمی سرم را باالتر گرفتم و به دفترچه کوچک و چرم سوخته

 !نبود؟

طور که به های طرف خیره نشدن، برام سخت بود؛ ولی همونبا اینکه اینجوری رفتار کردن و تو چشم

 :رچه خیره شده بودم، گفتمدفت

 !مرسی، لطف کردید-
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و دستم را به طرفش دراز کردم؛ ولی دستش رو عقب کشید و با صدایی که شیطنت و کنجکاوی توش 

 :زد، گفتموج می

 کنی تا ازم تشکر کنی؟هام نگاه نمیچرا تو چشم-

 ...تونممن... من نمی-

 جوری بتونی لطفم رو جبران کنی، هوم؟شاید این-

های پدرم مثل زنگ توی منگنه قرار گرفته بودم و ازطرفی، به آن دفترچه نیاز داشتم؛ ولی زمزمه

 :م پیچیدهشدار توی گوش

 !سوما، نکنه خطایی کنی که نتونی جبرانش کنی؟-

 !تو قول دادی دختر-

 :کنمبا صدای آرامی زمزمه می

 .لطفا اون رو بهم پس بدید-

 !گردونمبرم و دیگه بر نمیگفتم نکنی، این رو مینه دیگه، اگه کاری رو که -

ای جز قبول کردن شرطش نداشتم، ای سوخته در دستانش، اشاره کرد. چارهو به دفترچه چرم قهوه

 :اش، خیره شدمرحمی بود! پس، ناچار سرم را باال گرفتم و به چشمان آبیهرچند این آخر بی

 !پس بدیدبخاطر لطفتون ممنونم، لطفًا اون رو بهم -

 :چشمانش را در چشمانم چرخاند و با حیرت گفت

های مشکی شفافت رو تا به حال هیچ جا ندیده بودم، مشکین طوری که خودم رو توشون  گو-

 !بینممی

همین را که گفت، زنگ خطر در گوشم به صدا در آمد و در یک حرکت شجاعانه و سریع دفترچه را از 

 .دویدم *سب*ودستانش کشیدم و به طرف اوتو

*** 

کردم. اکثرشان شرایطی که من داشتم را ها نگاه میزدم و به نیازمندیها را ورق میداشتم روزنامه

اس فروشی بود که ل*ب*اش که کار در یک بوتیک قبول نداشتند، دو تا پیشنهاد مانده بود. اولی

 :ای که زده بودند، زنگ زدمدورش را خط کشیدم و به شماره

 !الو، سالم-
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 !سالم، بفرمایید؟-

 .آب دهانم را با صدا قورت دادم

 .برای آگهیتون تماس گرفتم-

بله، ما به یک کارگر مرد و یک کارگر زن نیاز داشتیم که کارگر مرد، جور شد. اگه شرایط رو قبول -

 کنید، حاضرید؟کردید، شما با اون مرد توی یه فروشگاه کار می

 !ک را بکنم، اصال کار درستی نیست؛ نهتوانم این ریسبا یک مرد؟ نه نمی

 !نه مرسی-

 !هر طور راحتید، خداحافظ-

 ...خدا-

 !ادبی بودقبل از گفتن خداحافظ، قطع کرد. چه آدم بی

ی انداختم، یک شرکت تجاری مد و فشن بود. امیدوارم این یکی دیگر به آخرین آگهی روزنامه نگاه

 !قبول کند

 .متون تماس گرفتسالم برای آگهی-

 !بله-

 لطفا شرایط رو بگید؟-

ته ل*ب*کنید. سواد تا دیپلم کافیه اهای دیگه کار میهای ما همراه با همکارشما تو یکی از بخش-

 .تر هم مشکلی نیست، فقط باید خیاطی بلد باشیدپایین

 خیاطی بلدم. ببخشید، همکارها مردن یا زن؟-

 کنید؟ان، قبول میقاطی-

 !بله-

 .بینیمکنم، میو توی این آدرسی که ارسال میپس فردا شما ر-

 .باشه-

 !روز خوش-

 !همچنین-

 .خند پت و پهنی به پهنای صورت همراه با سی و دوتا دندان زدمل*ب*آره! 
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شه، میرم داخل و به مرد روبه در اندازم. دهنم دو متری باز میروم نگاهی میبه ساختمان بزرگ روبه

 ...رم بخش مدیریتده. با آسانسور میجواب سالمم رو میکنم که متقاباًل سالمی می

خوام که از همین حاال بزارن کار کنم، نمی تونم برم بعد از امضا کردن و اینجور چیزا ازشون می

 .خوابگاه و تا فردا صبر کنم

راستش، تا به حال کار نکردم و دوست دارم بدونم کار کردن و نون زحمت خودت رو خوردن چه 

کنم و نصف فرسته؛ ولی نصفش رو خرج میته بابام مقداری پول برام میل*ب*ده. امی ایمزه

 .کنماش رو توی بانک برای آینده پس انداز میدیگه

کنم. تعداد زیادی زن و مرد که های صد برابر شده، به اطراف نگاه میرسم که با چشمبه زیر زمین می

هاشون کردند... با ورود من، بعضیسختی تالش می پشت چرخ خیاطی نشسته بودند و داشتند به

نگاه هم بهم نینداختند. البد، کارشون براشون از شون حتی یه نیمسرشون رو باال گرفتند و بقیه

 !ترهرچیزی مهم

به طرف زنی که پشت یه میز نشسته بود رفتم. کارتی که بهم داده بودند رو بهش نشون دادم که به 

پشت میزش بلند شد و من رو به طرف یکی از میزهایی که چرخ خیاطی  خودش زحمت داد و از

 .داشت، راهنمایی کرد

پشت میز نشستم و دستی به چرخ خیاطی مشکی رنگ کشیدم. به لطف مادرم، آشپز و آرایشگر و 

 !خیاط ماهری بودم

 کار با چرخ خیاطی رو که بلدی؟-

 .بله-

 .خوبه، حاال شروع کن-

 !چشم-

کردم چون ممکن بود برام ن و چشم گفتن تو کار من نبود؛ ولی نباید شیطنت میحرف گوش کن بود

 .دردسر ساز بشه

به ساعت مچی ساده و ظریف رو دستم نگاهی انداختم، ساعت پنج بود و ساعت کاری داشت تموم 

شد و برای شد؛ بخاطر همین به موقع تموم شدن کارشون بود که قبول کردم، چون شب میمی

 .ل من خطرناک بوددختری مث
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بودم و این اطراف آبی ندیده بودم؛ پس  هام رو چرخشی دادم و از روی صندلی بلند شدم. تشنهشونه

 .تصمیم گرفتم برم و از خانوم پشت میز سراغش رو بگیرم

 !ببخشید-

 بله؟-

 .اینجا آب سرد کنی چیزی هست؟ هرچی نگاه کردم، چیزی ندیدم-

 ...جااوه، بله! برو اون-

 .به یه در اشاره کرد. تشکر کردم و به طرف در حرکت کردمو 

 .وقتی رسیدم، اول به اطراف نگاهی انداختم و بعد خم شدم و شروع به آب خوردن کردم

 !هام چهارتا شد و جیغ بنفشی کشیدمهمین که سرم رو بلند کردم و به چپ نگاه کردم، چش

وسته پوسته شده بود. انگار از این نگاه هاش سوخته و پمردی رو دیدم که اطراف یکی از چشم

 .ام و اون جیغی که کشیدم فهمید ازش ترسیدم، چون سرش رو پایین انداختخیره

 :صدام رو صاف کردم و رو بهش با خونسردی گفتم

ببخشید که جیغ زدم؛ ولی باید قبول کنید که یهویی پیداتون شد و منم حواسم پرت بود، بازم -

 !ببخشید

 :م سرش رو باال گرفت. با امید بهم خیره شد. بعد از چند دقیقه باالخره صداش رو شنیدمبا این حرف

دارخونه بیرون اومدم و خب شماهم سریع سرتون و خوام، از آببله، حق با شماست. منم معذرت می-

 !بلند کردید

اون جو خندی بزنم و با گفتن من دیگه باید برم، به سرعت از اون محل و از ل*ب*سعی کردم 

اش به پشت سرم نگاه سنگین دور شدم. کیفم رو برداشتم و به طرف درب خروجی حرکت کردم. همه

 .کردم که نکنه تعقیبم کنه! باالخره تاکسی گرفتم و از اون مکان ترسناک دور شدممی

وقتی رسیدم، وارد خوابگاه شدم و به طرف اتاق مشترکم با دختری به اسم نازلی حرکت کردم. 

ام هام رو عوض کردم و به طرف آشپزخونه داخل خوابگاه رفتم. اینکه گفتم آشپز ماهریاسل*ب*

دروغ گفتم. راستش زیاد بلد نیستم غذا درست کنم، چون همش یا سرم توی درس بود یا گوشی! کال 

 :گفتزد و میاهل آشپزی و خونه داری نبودم و مامانم به این خاطر همیشه بهم غر می

 !افتیهات توی دردسر میبه خاطر این کار نکردنیه روزی -
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ولی کو گوش شنوا!؟ از بین غذاها ماکارونی و الزانیا رو بلد بودم چون دوستشون داشتم، درست 

 .اومدجور غذاها خوشش نمیکردنشون رو یاد گرفتم؛ ولی مامانم از این

م. آرایش غلیظی کرده بود؛ ولی بعد از درست کردن ماکارونی، به طرف اتاقم رفتم که نازلی رو دید

های آبیش نیم نگاهی بهم انداخت و بعد دوباره مشغول کارش شد. اومد. با چشمبازم بهش می

حالی صورتش سفید بود، جوری که کک مک داشت؛ ولی سعی کرده بود با کرم صورتش رو از اون بی

دستمال مرطوبی برداشت و  در بیاره. خوشگل بود؛ ولی جذاب نه! مثل شیر برنج بدون نمک بود.

 .هایی که زده بود را پاک کردکرم

حوصلگی برداشت و موهای بلوندش نمایان شد. خودش رو انداخت روی تخت که صدای شال را با بی

 !تخت در اومد و با گفتن ایشی، کمی جابه جا شد. امروز دانشگاه ندیده بودمش، معلوم نبود کجا بوده

یا چیزهایی که مال من رو با کسی سهیم بشم؛ مخصوصا این که خیلی آدمی نبودم که تعارف کنم 

کردم؛ولی خودم رو زدم به شکمو بودم! نشستم و شروع به خوردن کردم. نگاه خیره کسی رو حس می

 :توجه بهش ادامه دادم که صداش در اومداون راه و بی

 خوری؟تنها، تنها می-

 :مجبوری رو بهش گفتم

 خوای؟تو هم می-

خواستم نشد و با گفتن آره، به تو دلم از خدا خواستم بگه نه؛ اما مثل همیشه اون چیزی که می ولی

اومد اش بود! وسواسی نبودم ؛ ولی خوشم نمیطرفم اومد و شروع به خوردن کرد. انگار خیلی گشنه

ذره کسی دستش رو تو بشقابم بذاره. بشقاب رو به طرفش هول دادم و روی تخت نشستم. همون یه 

خوندم و با این که خوردم برام کافی بود. ساعت رو برای دوازده شب تنظیم کردم، چون باید درس می

 .سر و صداهای بیرون محال بود چیزی بفهمم

به ساعت نگاهی انداختم، ساعت سه بود و از ساعت دوازده یه ریز خونده بودم. هر چند این دختر با 

خریدم، هرچند ای چیزی میش کن. فردا باید یه چراغ قوهگفت چراغ رو خامواش میغر غر همه

ام چراغ قوه داشت؛ ولی خب سنگین بود که بگیرمش. هرچند که خرج زیادی روی دستم گوشی

 ...ها راحت بخوابهذاشت؛ ولی این بنده خدا هم حق داشت. باید شبمی

 .، به خواب فرو رفتمام، چراغ قوه رو یادداشت کردم و بعد از تنظیم گوشیمتوی دفترچه
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ام رو بهم زده بدو بدو، وارد دانشگاه شدم. انگار این چند روز که دیر بیدار شده بودم، عادت همیشگی

هام رو چک می کردم که سرم به یه چیز بود و حاال خواب مونده بودم. سرم پایین بود و داشتم کتاب

شدم. سرم رو بلند کردم ی زیر و رو میسفت خورد و شانس آوردم تعادلم و حفظ کردم؛ وگرنه بدجور

ای بود که دیروز دیده بودمش، اون تا ببینم به چی خوردم که. هینی کشیدم. همون مرد سوخته

 !کرد؟جا چیکار میاین

ها شده بود و پچ پچ ل*ب*ها بهمون جانگار باز هم گند زده بودم چون با صدای هینم توجه خیلی

سرش رو پایین گرفته بود، سعی کردم یه جوری این گند کاریم و جمع و چاره شروع شده بود. مرد بی

 :جور کنم

 !کنید؟وای آقا. شما اینجا چیکار می-

 .خند بزنهل*ب*سرش رو گرفت باال و سعی کرد 

 .خونماممم من... من اینجا درس می-

 آها موفق باشید! ببخشید کدوم رشته؟-

 ...م؛ ولیکردم که هم رشته نباشیو توی دلم دعا می

 .خونمپزشکی، پزشکی می-

 !آها... خب دیگه من باید برم، دیرم شده-

 .بفرمایید-

ها با با دو به طرف کالس حرکت کردم و تقه به در زدم. مرد پیری رو دیدم که داشت با بچه

 :زد، ببخشیدی گفتم که با مهربونی گفتخند حرف میل*ب*

 ...تونی بیای تومی-

 .ها رو حس می کردمو به طرف صندلی حرکت کردم؛ ولی نگاه خیره خیلیسرم رو گرفتم پایین 

برم که چشمم به  ب*و*سبعد از اجازه استاد، از کالس بیرون اومدیم. خواستم به طرف ایستگاه اتو

های داخل ذهنم پایان دادم، به طرف باجه حرکت کردم. باجه تلفن خورد. بعد از اینکه به جر و بحث

دادم. شارژ کارت شماره رو گرفتم. محکم تلفن رو توی دستم گرفته بودم و فشار میبعد از انداختن 

کافی بری رفع دلتنگی های مادرم نداشتم برای همین به اینجا اومدم. با پیچیدن صدای لرزون مامان، 

 :داخل گوشی با شادی گفتم
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 !الو، مامان-

 :صدای لرزانش داخل گوشی پیچید بعد از چند دقیقه، وقتی خوب صدام رو تجزیه و تحلیل کرد،

 !سوما... تویی دخترم؟ عزیزکم؟ حالت خوبه مادر؟-

 من خوبم، شما خوبید؟ آقا جون خوبه؟ داداش چطوره؟-

 !جا راحتی؟هات چطوره؟ اونها هم خوبن عزیزم، چه خبر؟ درساون-

 .آره مامان همه چی خوبه؛ ولی من طاقت دوری از شما رو ندارم-

 ...ها، نداشتمهام چکید و من هیچ اختیاری برای توقف اونقطرات اشک از چشمناخودآگاه 

 !گردی قربونتون برمشه و برمیگریه نکن عزیزکم، باالخره تموم می-

 آقاجون هنوز ازم دلخوره؟-

 .زنهشه بعد خودش میاد باهت حرف میاون هم مرده دیگه ، کمی باهات سر سنگین می-

 .به داداش و آقا جون برسون. من دیگه باید برم زشته تو خیابونم مامان جون سالم من رو-

 .باشه عزیزم، برو خدا به همراهت! بازم زنگ بزن-

 !چشم، خداحافظ-

 .گوشی رو قطع کردم که فردی رو روبه روم دیدم؛ متعجب بهش خیره شدم

توجه سرم رو پایین بیهمون پسری بود که اون روز منو حسابی اذیت کرد، بهم خیره شده بود که 

 .انداختم و خواستم برم که جلوم رو گرفت

 .شه برید اون طرف؟ می خوام رد بشمبخشید، میمی-

 کردی سوما؟چرا داشتی گریه می-

کی شده بود، هم من رو سوما صدا زده بود، هم تو ل*ب*هام اندازه نعاش چشماز این همه پرویی

 .تر بودبگم به تو چه، که سکوت کردم. این کار درست زندگی شخصیم دخالت کرده بود. خواستم

 :راهم رو کج کردم و به طرف دیگه ای حرکت کردم که صدای دادش و از پشت سرم شنیدم

 !آخرش که چی؟ هی فرار کن؛ ولی آخرش خودتی که میای منت کشی-

چی؟! آدم چطور کردم، یعنی ی نفهم فکر میدوختم و به رفتار اون پسرهها رو میاسل*ب*داشتم 

 !ادب باشه؟تونه اینقدر پرو و بیمی

انقدر توی فکر بودم که گذر زمان رو حس نکردم. به ساعت نگاهی انداختم، ساعت کاری تموم شده 
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 !بود

ته جوابم رو نداد، به طرف ل*ب*بلند شدم و وسایلم رو جمع کردم. بعد از خداحافظی با منشی که ا

می شد که جناب رئیس وقتی منو دید، کیفش رو بین در گذاشت  اسانسور حرکت کردم. داشت بسته

 .خند بهم خیره شدل*ب*که در باز شد و اون با 

 .شاید این نهایت بی رحمی بود ولی خب ازش می ترسیدم، صورتش خیلی ترسناک بود

بعد چند دقیقه مکث، سریع دستم رو کردم توی کیفم و به ظاهر نشون دادم که انگار چیزی یادم 

 فته، براش سری تکون دادم و با بی رحمی تمام از جلوی چشمای غمگینش رد شدم. آخه به من چه؟ر

خند خر کنی بهش زدم و به طرف میزم حرکت ل*ب*بدو رفتم باال که منشی متعجب بهم خیره شد، 

 .کردم و کمی اطرافش رو نگاه کردم و بعد دوباره به طرف در خروجی حرکت کردم

 «هایکا»

 ...طرف پایین گرفتم، شاید زیادی انتظار داشتم سرم رو به

انتظار داشتم ازم نترسه! هه، چطور ممکنه؟! من با این چهره ترسناکم چجوری بتونم خودم رو تو دل 

های آیینه مانند آسانسور نگاهی انداختم، قسمت چپ صورتم به سرخی کسی جا کنم؟! به شیشه

 .در آورده بودهایی از صورتم پوست اضافه زنه و قسمتمی

هیچ وقت خودم رو بخاطر این چهره سرزنش نکردم، ارزشش رو داشت که بخاطر اون این بال سرم 

 !بیاد

با باز شدن درب آسانسور به طرف ماشینم حرکت کردم؛ بعد از باز کردن در، سوار رل شدم و گاز 

 .دادم

ای ده هایکا؟! انتظار دیگهزدم. چی ششد که به خودم تشر میهام اشکی میگاه توی چشمگاه بی

خواستی با شگفتب بیاد جلوی تو و صورت شبیه هیوالت؟ به بام که رسیدم شروع کردم داشتی؟ می

هاش هنوز که هنوزه یادمه، همون دختری که بخاطرش سوختم. به گریه و سیگاری دود کردم. چشم

ن دختر بدجنس کجا؟! اصال اون؛ ولی نه فرشته کوچولوی من کجا و ای های این دخترم شبیهچشم

 !ای چشم داشته باشمکاره، چطور تونستم به جز عشقم به دختر دیگهخ*ی*ا***تقصیر منه 

 ...سیگار دوم، سوم، چهارم

هام رو پاک کردم و دوباره سوار شدم. تا اینکه به خودم اومدم و دیدم یه پاکت تموم کردم! اشک
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 !مل*ب*بهش ندارم حداقل... حداقل بخاطر قاعتنا باشم؛ دیگه کاری دیگه باید بهش بی

ام شدم که اسپایک پارس کرد. براش زانو زدم. تنها دوستی بود که من داشتم، تنها کسی وارد خونه

 .ترسیدبود که از این چهره ترسناک من نمی

ها رو پرت ظرف غذاش رو پر کردم و رفتم غذاهایی که خریده بودم رو خوردم. سیر که شدم زباله

 !دم روی زمین و شروع کردم به ناز کردن اسپایک... دوست داشتنی منکر

از روی کاناپه بلند شدم، دیشب اینجا خوابم برده بود و تماما بدنم خشک شده بود! کش و قوسی به 

تونم چاره شدم که کنارم روی زمین سرد خوابیده بود. واقعا نمیبدنم دادم و خیره اسپایک بی

 .اون پیدا کنمموجودی با وفاتر از 

های بیرون پوشیدم و بعد از درست کردن موهام، دستی به صورتم اسل*ب*رفتم و دوشی گرفتم، 

هام غمگین شد که سری تکون دادم و بعد از خوردن صبحانه برای کشیدم. زبر و خشک! دوباره چشم

 .اسپایک غذا ریختم و به طرف دانشگاه حرکت کردم

ش گرفتم و سعی کردم به صداهای ایش و وای دخترها و صدای خنده ترین حدبین راه سرم رو پایین

 !ها و اداهای آشکارشون بی توجه بود؟شد به تیکهتوجه باشم؛ ولی چطور میپسرها بی

 .ها آروم آذوم وارد می شدند تا اینکه برادرام وارد شدندای جای گرفتم، بچهوارد کالس شدم و گوشه

 ...شاهین و شاهرخ

همون بچگی مهربون بود و با ادب، پسر مثبت خانواده؛ اما شاهین، اون همیشه اذیتم می شاهرخ، از 

زد، دلیل من رو میکرد! اون و مادرم، مادری که هیچ وقت دلیل رفتارهاش رو نفهمیدم! در نبود آقا بی

ت کرد کار کنم؛ ولی وقتی آقا بودن اون نمی تونست دست از پا خطا کنه! من هیچ وقمجبورم می

 .کردنفهمیدم چرا این کارا رو می

 «دانای کل»

دخترک زیبا بود، مرواریدهای سبزش در تاریکی شب برق می زد. مهربان بود؛ اما ساده... همه 

 !مردهای روستا عاشقش بودند چه برسد به پسر ارباب

تضی هر ها بود. پسر ارباب یا همان مرپسر ارباب مردی شرقی بود؛ اما دخترک، دختری شبیه غربی

کرد که دید. همیشه به این فکر میدید و در رویاهایش او را با فرزندش میشب خواب او را می

شوند و با این اش؟! اگر شبیه هر دو باشند، چه شکلی میفرزندانشان شبیه او هستند یا معشوقه
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خواست او با . میاش نداشتدخت، خبر از عشق نوهرفت؛ اما مادر ارباب ایرانرویاها به خواب فرو می

 !ای با اصل و نسب به دنیا بیایددختری در شأن و مقام خودشان ازدواج کند تا ارباب زاده

 «سوما»

چاره دست خودش نبود، کرم کرد، بینوشتم چون استاد سریع پاکشون میداشتم تند تند جزوه می

تر یه دستگاه تایپ هم سریعها، به من نگاه کن، من دارم از نداری داشت! وجدان عزیز حق اعتراض

 رسم. دیگه مشکل منه؟نویسم؛ ولی بازم نمیمی

کردم که ناگهان موهام کشیده زدم و غیبت میهمینجور داشتم توی ذهنم با وجدان غایب حرف می

زدم که استاد با تیک پا من رو شد! شانس آوردم سریع موقعیتم یادم اومد؛ وگرنه یه جیغ بنفش می

 !ونانداخت بیرمی

به طور نامحسوس به پشت سریم نگاه کردم که بازم همون آشغال رو دیدم. خواستم موهام رو از 

 :تر کشید! آروم گفتمهاش در بیارم که محکمدست

 .ولم کنید-

 !چه موهای بلندی داری گیسو کمند-

و دوتا زد و سی خند میل*ب*شعوری تمام برام کی شده بود؛ ولی اون با بیل*ب*چشمام اندازه نع

 .داددندون براقش رو نشونم می

 .گمولم کنید وگرنه به استاد می-

 !خب بگو-

شعور جان چرخوندم که رز رو دیدم، با ناز دستش رو روی با صدای دختری سرم رو به سمت چپ بی

 :دست عوضی گذاشت و با عشوه گفت

 !ره عزیزمشاهینی، ولش کن چیکار این دهاتی داری؟ این شویدها که ارزشش رو ندا-

تونه اینجوری باشه؟ مگه حیا نداره؟ عجب متعجب به رز نگاهی انداختم. این دختر چجوری می

 !آدمیه

ای به رز انداخت و موهام رو ول کرد. سرم رو به طرف شعور که انگار اسمش شاهین بود، نگاه کالفهبی

 .تتخته چرخوندم که استاد با گفتن خسته نباشید، کیفش رو جمع کرد و رف

با دهن باز بهش نگاه کردم، همین چند دقیقه پیش اومدیم داخل که... نگاهی به ساعت انداختم، وای 
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 !نه کارم دیر شد

ام و امتحانی که استاد سریع وسایلم رو جمع کردم و بدو به طرف در حرکت کردم که یاد جزوه نصفه

نشسته بود و جزوه رو سریع نوشته اول زنگ گفته بود افتادم؛ ولی دیر شده بود و دختری که کنارم 

 !ته از شانس خوبم صورتش رو خوب ندیدمل*ب*بود، رفته بود و ا

اومد چرخیدم و اون مرد سوخته به طرف جایی که صدا می .ای کشیدم که یکی صدام زدپوف کالفه

 !زدنمیهام زل رو دیدم. متعجب به طرفش حرکت کردم، امروز کمی تغییر کرده بود. دیگه تو چشم

 بله با من کاری داشتید؟-

 !سالم-

 :ی زشت! با بداخالقی تمام گفتمها، مترسک سوختهاین تو این موقعیت خیلی خوششه

 علیک، کارم داشتید؟_

 :نفسی کشید و بعد گفت

تر بهم تحویلش دیدم اون پسره نذاشت جزوتون رو بنویسید؛ بیاید این هم جزوه من فقط سریع-

 !بدید. خداحافظ

 ...رفتو 

تونه مهربون باشه! من چقدر بد رفتار کردم، شد. یه ادم چقدر میهام دیگه از این بازتر نمیچشم

 !خدای من

 سالم من مهرسا راد هستم، می تونم کمی باهات حرف بزنم؟-

 :به طرف دخترک مهربون چرخیدم و با من من گفتم

 ب... بله، حتما! در چه موردی؟-

 .زشت بود باید بگم رفتارتون خیلی-

 !دونممن... من می-

 .و سرم رو پایین گرفتم

 هاش زل بزنی و بهش بگی مترسک سوخته زشت؟آخه چطور تونستی تو چشم-

 !چی؟-

 دونی تو روش بهش توهین کردی؟ یعنی نفهمیدی بهش حرف زدی؟آره، یعنی خودت نمی-
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 !من تو ذهنم گفتم؛ وای خدای من-

 !حافظبهتره ازش معذرت خواهی کنی، خدا-

 سر به زیر به دفتر توی دستم نگاه کردم. کی وقت کردم اینقدر بد باشم؟

کنم. می خواستم از رئیس کنم و دوباره شروع به کار میاز وقتی اومدم، به دفتر کنار دستم نگاه می

 عذرخواهی کنم؛ ولی از وقتی اومدم، از اتاقش نیومده بود بیرون، نمی تونستم برم تو اتاقش... نباید

 .شدم؛ راستش از تنها شدن باهاش می ترسیدمباهاش تنها می

 ب*و*سته خطرناک! مطمئنم اتول*ب*به ساعت نگاهی انداختم، نه شب! دیگه خیلی دیر بود و ا

 .ها مونده بودن که همشون مشغول کار بودنرفته و من باید تاکسی بگیرم. تعداد کمی از بچه

های قرمزش رو دیدم. به طرف آبدار یین بود؛ ولی من چشمباالخره از اتاقش اومد بیرون، سرش پا

 .خونه حرکت کرد

هام کم کنم و حالت آدم آرومی به خودم به خودم جرعت دادم و بلند شدم. سعی کردم از لرزش دست

شد. آب خورد، سیبک گلوش آوم باال و پایین میشد. وقتی رسیدم داشت آب میبگیرم؛ ولی نمی

هام رو تو هم قفل کردم. باالخره تشنگیش رفع شد و سرش و رت دادم و دستدهنم رو به سختی قو

ای محوم شد که منم از فرصت استفاده کردم و غرق در زمردهای سبزش که بلند کرد. با دیدنم لحظه

 !بینه؟ای قرار گرفته بود، شدم. یعنی چشمش میتوی حصار سوخته

ین، من عم به اطاعت از اون همین کار رو کردم که باالخره به خودش و اومد و سرش رو انداخت پای

 :صداش رو به صورت زمزمه وار شنیدم

 کاری داشتید؟-

زد. بعد چند دقیقه با اینکه سعی کرده بود مودبانه این حرف رو بزنه؛ ولی دلخوری تو صداش موج می

ی چشمام رو بستم هایی که می خواستم بگم رو پیدا کردم و کنار هم چیدم، تو یه حرکت ناگهانحرف

 :خواستم بگم رو گفتمای که میو به سرعت جمله

 !خوام! از قصد نبود به خدا؛ من رو ببخشیدمن بخاطر حرفای امروزم معذرت می-

هام رو باز نکردم. انتظار داشتم پوزخندی بهم بزنه و بگه عذرخواهی دیگه فایده وایستادم؛ ولی چشم

م رو گاز گرفتم و آروم یکی از ل*ب*ها... ولی صدایی ازش در نیومد، ندارم و حرف دلت بود و این

دم. بعد برسی هام رو باز کرچشم.هام رو باز کردم. وقتی دیدم بهم خیره شده خجالت کشیدم و چشم
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 .داشت ل*ب*خند روی ل*ب*حالتش سرم رو پایین گرفتم. 

 !دونم از عمد نبود. من ناراحت نشدمبله، می-

 !هاتون قرمزهولی چشم-

 :هاش کشید و با من من گفتبا این حرفم دستی روی چشم

 .خوابیه، دیشب نخوابیدممال بی-

 ...باریدو غم ازشون میاش قرمز شده بود هاش سفیدی نداشت و همهولی چشم

سری براش تکون دادم و به طرف میزم حرکت کردم. بیشتر از زمانی که باید کار کنم، کار کردم و این 

خیلی بد بود. با غم به بیرون نگاهی انداختم، آسمان تاریک تاریک بود. به خودم دلداری دادم و با 

 .رکت کردمگفتن خاک تو سرت تو دیگه بزرگ شدی به طرف درب خروجی ح

 «هایکا»

کردم، اصال کارخانه شکر باز با اینکه هنوز دلخور بودم؛ ولی توی دلم داشتم کیلو کیلو قند آب می

 !کرده بودم

خندی زدم و به طرف اتاقم حرکت کردم، منشی متعجب بهم خیره شده بود. حق هم داشت، ل*ب*

ا کی از ته دل خندیدم؛ ولی امروز شدم! یادم نمیاد دقیقمن همیشه با صورت غمگین وارد شرکت می

اش بخاطر اون دختره؛ ولی سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم و به طرز عجیبی شاد بودم و همه

 .شدکردم از شادی درونم کم نمیظاهری خون سرد به خودم بگیرم. ولی هرکاری می

شدم و بعد از خروج از  وسایلم رو جمع کردم و بعد از خداحافظی به طرف ماشینم حرکت کردم. سوار

ام رو پلی کنم که صدای جیغی، توجهم رو به پارکینگ آروم آروم حرکت کردم تا آهنگ مورد عالقه

 !کرد ل*ب*خودش ج

هاشون چندان معلوم نبود؛ با دقت به اطراف نگاهی انداختم که دختری رو میان دو تا مرد دیدم. چهره

خیال رد بشم؛ ولی غیرتم اجازه نداد و کنه. اول خواستم بیکرد تا از دستشون فرار ولی دختر تقال می

 .ماشینم رو کناری پارک کردم

ها آشناتر! وقتی رسیدم، سوما رو دیدم که شد و قیافهتر میشدم صداها واضحتر میهرچقدر نزدیک

ابقه شناختم، هر کدوم مدیر بخشی بودن و سبین رضا و امیر گیر افتاده بود. این دوتا رو خوب می

 .چندان خوبی نداشتن؛ ولی تونسته بودن با پارتی کار پیدا کنن
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های بدنم پیچید! ترس از اذیت سوما! ترس از، از دست ترس، عصبانیت و خشم توی تک تک سلول

 رفت؛دادن سوما! حاال یادم اومد، اون باید زودتر از بقیه بخاطر شرایطش می

 .بودولی بخاطر من تا این وقت شب منتظر مونده 

 :کنترلم رو از دست دادم و با عصبانیتی که تا حاال از خودم سراغ نداشتم، داد زدم

 کنید؟شماها دارید چیکار می-

 .های به رنگ شب سوما تشخیص بدمتونستم رنگ امید رو توی چشمهر سه به طرفم چرخیدن. می

 :ای زد و گفتامیر با دیدنم قهقهه

کنن، مردک سوخته ترسناک! بهتره گم بشی؛ ن همه از ترس سکته میتو؟ به تو چه؟! بیا برو کنار اال-

 !ابله

های امیر احساس کردم برای هزارمین بار غرورم خورد شد؛ولی و رضا ریشخندی زد. بخاطر حرف

 :سعی کردم خودم رو نبازم و محکم داد زدم

 !بهتره با اون دختر کاری نداشته باشید وگرنه با من طرفین-

 .گاهی بین هم رد و بدل کردن و هر دو با پوزخند به طرفم اومدنامیر و رضا ن

 .ها دو نفر بودند و من یک نفر بودمبه طرفشون حمله کردم؛ ولی اون

ته تعریف از خود نباشه منم کم کسی نبودم، بخاطر بدنسازی هیکل خوبی دارم و چند سالی ل*ب*ا

ای هست که از پس این دوتا بر ه اندازههام برم و حاال مهارتهست که پشت سر هم تکواندو می

 .بیایم

شن، باهم فرار کردند. هرچند یکیشون زرنگی کرد و بینیم رو خرد کرد؛ درد وقتی دیدند حریفم نمی

 .داشت، ولی نه تا اون حدی که زار بزنم

به طرف سوما رفتم و کیفش رو از روی زمین برداشتم. صورتش خیس از اشک شده بود. تا حاال شده 

زنند. کیفش رو هایی که خود به خود باهات حرف میدار ببینید؛ اون هم چشمهای مشکی نمچشم

تم ترسه سرم را پایین گرفخندی زدم؛ ولی با یاد اوری اینکه از صورتم میل*ب*بهش دادم و براش 

م کرد! چقدر این دختر کوچولو بود! ب*غ*لم جا کرد و محکم ب*غ*لکه جسم کوچکی خودش و تو 

 .تر بودته به نسبت دخترهای دیگه قدش بلند بود؛ ولی حداقل بیست سانتی از من کوتاهل*ب*ا

هام رو زده بهش خیره شده بودم که فکر کنم دلخور شد و خواست ازم فاصله بگیره که دستشوک
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 .ش پیچیدمدور

ترین حس عمرم بود، کرد. این حس لذت بخشلرزید و گریه میم مثل یه گربه کوچولو میب*غ*لتو 

زدند زیر گریه! ها با دیدنش میحس دوست داشته شدن از طرف کسی... اون هم من، هیوالیی که بچه

رم و لطیف بود، بوی موهاش تو بینیم پیچید، سرم رو خم کردم و رو موهاش گذاشتم. موهاش خیلی ن

 .ای از بینیم چکید و آروم، آروم شدت گرفتمثل ابریشم بود! خواستم ازش جدا شم که قطره

اس گرمی تنش نبود. انگار که به ل*ب*شدیم و این گربه چشم و ابرو مشکی داشتیم خیس می

دونست این زده سرش رو پایین انداخت؛ ولی نمیخودش اومده باشه ازم جدا شد و خجالت

 !م نمی کردب*غ*لچه راحت حسرت این چند سال را برام از بین برد. خانوم هیچ وقت  *غ*و*شآ

 .کتم رو از تنم در آوردم و رو سرش انداختم؛ ولی کافی نبود. به طرف ماشینم هولش دادم

ای کرد که سریع بخاری بعد از اینکه سوار شد، در رو بستم و ماشین رو دور زدم و سوار شد. عطسه

 :وشن کردم. این گربه کوچولو به شدت نازک نارنجی بود! به طرفش چرخیدم و ازش پرسیدمرو ر

 کجا ببرمت؟-

 :فینی کرد و آروم زمزمه کرد

 ...بریم خوابگاه دانشگاه-

 دی؟دونم خوابگاه کجاست، بهم آدرسش رو میراستش من نمی-

 ...آره، برو-

بگاه خیره شده بود که براش سری تکون دادم و وقتی رسیدیم، در خوابگاه بسته بود. با غم به خوا

 :گفتم

 .رم با نگهبان صحبت کنممی-

 .سری تکون داد که پیاده شدم

 «سوما»

داد، زد سری به معنی نه براش تکون میبه مرد سوخته و نگهبان خیره شدم. هر حرفی به نگهبان می

 .باالخره بحثشون تموم شد و رئیس با سری خم شده به طرفم اومد

 :اش تو فضای ماشین پیچیپدشد فهمید که قبول نکرده! صدای در اومد و زمزمهخیلی راحت می

 خوای کجا بری؟هرکاری کردم قبول نکرد؛ حاال می-
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 !جا، جایی رو نداشتم. حاال باید چیکار کنم؟هام خیره شدم. به جز اینفینی کردم و با غم به کفش

 :و گفت ای کشیدوقتی سکوتم رو دید، پوف کالفه

 البد مدارکم همراهت نیست؟-

 .با غم سری به معنای بله تکون دادم

 !شناسم که بفرستمت پیشش فقط، اگه بخوای می تونی بیای خونه منمن دختری رو نمی-

 !کردم؟با این حرفش به فکر فرو رفتم. باید قبول می

کردم، ه که چی؟ باید قبول میای نرسیدم. باالخرهر چقدر با خودم دو دو تا چهارتا کردم به نتیجه

های سبز رنگش باالخره اون من رو نجات داد. بودن تو خونه اون بهتر از بودن تو خیابونه! خیره چشم

 :شدم و گفتم

 ...جاباشه، بریم اون_

وقتی ماشین توقف کرد به آپارتمان روبه روم خیره شدم. آب دهنم رو قورت دادم و نیم نگاهی به 

 .مرد سوخته کردم

برم یا نه؟ اگه نرم پس باید کجا »کردم: خیال از ماشین پیاده شد، هنوز داشتم به این فکر میبی

 «برم؟

 .که در ماشین باز شد، هینی کشیدم که باز هم اون رو دیدم

 :خند آرامش بخشی زد و گفتل*ب*

 .خوابمتو ماشین میترسی... بعد اینکه بردمت باال خودم میام پایین دونم که ازم مینگران نباش، می-

 .چاره امشب چه گیری از دستم افتادهدلم براش سوخت، بی

ای حرکت رفتم، بعد از پیاده شدن از آسانسور به طرف خونهای پشت سرش راه میهای مورچهبا قدم

 .کرد و درش رو باز کرد

طراف خیره شدم. ها رو روشن کرد. به ااول من رو راهنمایی کرد داخل و بعد خودش وارد شد و چراغ

رسیدی، کنار پذیرایی یه پله شدی اول به پذیرایی میخونه تا حدودی بزرگ بود. وقتی وارد می

 .خورد. دکور خونه سیاه و سفید بودباالتر، آشپزخونه بود و چند تا پله دیگه که به طبقه باال می

طرف پذیرایی حرکت کردم  زده سرم رو گرفتم پایین و بهبا شنیدن کلمه بفرمایید از دهنش خجالت

که صدای پارسی، باعث شد جیغی بزنم و بپرم پشت رئیس! متعجب به سگ سیاه رنگی که 
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 .کشید خیره شدم. به دور از وحشی بودنش، سگ خوشگلی بودهاش و به رخم میدندون

زد! دلخور نگاهی خندی زد؛ ولی نه، چشماش داشت قهقهه میل*ب*به رئیس خیره شدم که برام 

 :ش انداختم که به خودش اومد و برای سگه، زانو زدبه

 !اسپایک این خانومه مهمونه کاری بهش نداشته باش-

 :و بعد روبه من گفت

 !آزارهاز اسپایک نترسید، بی-

ولی من خیره سگ که اسپایک اسمش بود، شده بودم. به این قول تشن )فکر کنم اینجوری بود.( 

 !آزار؟گه بیمی

بلند شد. متعجب به رئیس خیره شدم که با دیدن صورت خندونش محکم روی  ایکه صدای خنده

 :دهنم کوبیدم. خاک تو سرم که دوباره سوتی دادم. سری تکون داد و قالده اسپایک رو کشید

 !ها طبقه باال هستند، راحت باشید، مثل خونه خودتونبرم. فقط... اتاقباشه، اسپایک رو با خودم می_

کردم و بهش خیره شدم که داشت به سمت راهرویی که درب خروجی اون ی ل*ب*تشکر زیر 

رفت. هر لحظه که دورتر می شد، یاد حرفای ساواش که راجب عروسک آنابل می قسمت بود، می

 .ترسیدم! سری تکون دادم و با بسته شدن در به اطراف خیره شدمافتادم و بیشتر میگفت، می

طرف آشپزخونه حرکت کردم و لیوانی برداشتم. برخالف انتظارم،  خوردم، پس بهاول باید کمی آب می

شد. برخالف ساواش که اتاقش مثل یه جنگل بود، این خیلی اتو خیلی مرتب بود! کدبانوی خوبی می

های خاموش کشیده است. بعد از اینکه تشنگیم رفع شد به طرف باال حرکت کردم که با دیدن چراغ

به دنبال پریز، دستم رو روی دیوار کشیدم که باالخره پیداش کردم. به  گفتم و ل*ب*بسم اللهی زیر 

 .ها رفتم و یکیشون زو انتخاب کردمطرف اتاق

اتاق زیبایی با دکور مشکی قرمز بود. فقط یه تخت خواب یک نفره و یه میز و کمد داخلش بود، بعد 

م توشون چه خبره که وجدانم یکی های دیگه حرکت کردم تا ببینگذاشتن کیفم تو اتاق، به طرف اتاق

 !اش بلکه خفه بشه به حق پنج تنتر زدم روی کلهام که منم کم نیاوردم و یکی محکمزد پس کله

روم رفتم که اتاق کارش بود. مرتب و تمیز، خوشبحال اتاق کناری اتاقم خالی بود، به طرف اتاق روبه

 !ویی کن من خودم میرم پی کار... واهللزنش! من جای اون باشم می گم عزیزم تو بیا و کدبان

اتاق کناری اتاق کارشم که اتاق خودش بود که بازم رنگش سیاه و سفید بود. این بشر افسردگی 
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 گیره با این رنگ انتخاب کردنش!؟نمی

به طرف اتاقی که توش وسایلم بود حرکت کردم. گوشیم رو از تو کیفم در آوردم و روی تخت قرمز 

 .م و وارد تلگرام شدمرنگ دراز کشید

 !یه پیامک از طرف ساواش بود، بیینم این کرمو باز چی فرستاده

ویدیویی فرستاده بود که دانلودش کردم. بعد چند دقیقه باز شد، خیره کلیپ داخلش بودم. یک 

زد بیا بیرون؛ ولی مسخ فیلم شده بودم و آخر سر به زور جلو دهنم رو چیزی داشت تو سرم داد می

 !کنمکشمت ساواش! زنده، زنده کبابت میکه نکنه جیغ فرابنفشی بزنم! می گرفتم

چندتا فحش رکیک براش فرستادم و برای خودم نچی کردم و با گفتن خاک تو سرت، با این سن و 

ترسی؛ به طرف پریز برق حرکت کردم. آخر سر قران کوچیکی از تو کیفم برداشتم و سالت از چی می

 .چراغ رو خاموش کردم و روی تخت دراز کشیدم با گفتن بسم اللهی

 .برد. باالخره طاقت نیاوردم و چراغ رو روشن کردمچرخیدم، خوابم نمیهرچقدر این ور اون ور می

 ...شدکردم نمیاهلل میاش احساس می کردم یه چیزی بهم خیره شده، هر چقدر بسمهمه

 «هایکا»

ها رو شکمم بخوابم و با این شد. عادت داشتم شبکردم، نمیچرخیدم و جا عوض میهر چقدر می

ها انقدر خشکن که حاضرم برم رو زمین دراز بکشم؛ ها بگذریم این صندلیوضعیت محال بود! از این

 !ها نخوابمولی روی این

کرد خوابش نمی برد. چرخید و هر کاری میبه اسپایک خیره شدم، سگ بیچاره دور خودش می

جایی بود که توش قرار گرفته بود. ناراحت بهش خیره شدم که صدای آرومی از تر از اش بزرگجسه

 :هاش بهم خیره شد. شروع کردم با اسپایک صحبت کردنخودش در آورد و با چشم

ذاشتم شه کرد، مهمان حبیب خداست و نباید میچی شده پسر؟ تو هم ناراحتی؟ خب، کاری نمی-

 !ونهچاره تنها تو خیابون بماون دختر بی

 !تربا این حرفم بازم صداش بلند شد، این دفعه بلندتر و حرصی

 !شه! آفرینخیال پسر بگیر بخواب، یه شب هزار شب که نمیبی_

. اول خواستم به بیرون زل بزنم؛ ولی به خودم تشر هام بسته بود که صدای تق تق کفشی اومدچشم

 !زدم که هی پسر به تو چه؟ مگه فضولی؟
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 .هام رو هزار برابر بازتر کردخیال بخوابم که صدای تق تق شیشه، چشم سعی کردم بی

سوما، با سر و وضعی نامرتب، پشت شیشه ایستاده بود و !کرد؟بهش خیره شدم؛ اون اینجا چیکار می

داشت با ترس بهم نگاه می کرد. به خودم اومدم و قفل مرکزی رو زدم، کمی عقب رفت، که رفتم 

 .بیرون

داد؛ مثل بچه/هایی که خطایی کردن و حاال منتظر هم مشت کرده بود و فشار می دستاش رو تو

 !تتنبیهن

 چیزی شده خانوم مهران فر؟-

 :آب گلوش رو قورت داد و شروع کرد به حرف زدن

 ...من... من... راستش من ...خب... من-

 :م و باال بردمکرد؟! نکنه اتفاقی افتاده؟ کمی تن صدامتعجب بهش خیره شدم، چرا من من می

 !کنید؟ باال اتفاقی افتاد؟ زود باشید، حرف بزنیدچیزی شده؟! چرا من من می-

 !ترسممن... من می-

 از چی؟-

 !از... از جن-

 !چی؟! من رو باش تو این جای تنگ موندم که خانم راحت باشه بعد رفته به جن فکر کرده؟ عجب

 !از جن؟-

 ...شهشه... میبله... می-

 :هام کشیدم. کسل گفتمکشیدم و دستی روی چشم ایخمیازه

 شه؟خواید؟ چی میچی می-

 می شه بیاید باال؟-

 ...شد! نه به اون خجالت و حیای اولش، نه به اینتر نمیهام دیگه از این بزرگچشم

 مطمئنید؟-

 !ب... بله-

 .پوفی کشیدم

 .باشه-
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تونه چاره دو دقیقه از دست این دختر نمیچاره سیخ شد! بیقالده اسپایک رو گرفتم و کشیدم که بی

 .بخوابه! در رو قفل کردم و همراه با سوما به طرف طبقه باال حرکت کردم

کنه! به ای که این دختر صاحبش باشه! دزد غارتش میمتعجب به در خیره شدم، بدبخت به اون خونه

سری تکون دادم و اول زده سرش رو پایین گرفت. در باز خیره شدم و بعد به سوما که خجالت

 ...اسپایک رو فرستادم داخل، بعد به سوما تعارف کردم که سریع رفت داخل

ها پیداش کردم. چرا می خواستم برم طبقه باال که احساس کردم اون نیومده، چرخیدم که پایین پله

 همون جا ایستاده؟

 چرا نمیاید باال؟-

 ...ام... راستش-

 !راحت باشید-

 اه من تو اتاق؟شه بیاید همرمی-

 !چی؟-

نمکی! این با دادم سرش رو پایین گرفت. برم پیشش؟ حالش خوبه؟ نه به اون شوری شور نه به این بی

 !دختر چیزی خورده امشب؟

 .دستی تو موهام کشیدم و با گفتن باشه به طبقه باال حرکت کردم

 :چرخیدمبه اتاقی که انتخاب کرده بود خیره شدم، کاناپه نداشت. به طرفش 

 شه بیاید تو اتاق من؟این اتاق جایی واسه خواب من نداره، اگه می-

فهمم چرا اینقدر الغره، منم مثل این، این قدر خجالت زده سری تکون داد. حاال میخجالت

 !موندکشیدم فقط ازم پوست و استخون میمی

 .د چند دقیقه چراغ خاموش شدپتویی برداشتم و رو کاناپه پریدم. بهتره کاری بهش نداشته باشم. بع

خوابید شد. به جایی که اسپایک توش میاومد یا جام تنگ میکردم یا دستم اضافه میهرکاری می

 !خیره شدم. نامرد چه راحت لم داده بود. نخیر، انگار امشب خبری از یه خواب راحت نیست

 «دانای کل»

کاوید. شمان به رنگ شبش اطراف را میسوما، مثل همیشه صبح خروس خوان بیدار شده بود و با چ

کرد. بعد از اون که بخاطر مغزش هنوز فعال نشده بود و با تعجب به اتاق سیاه و سفید رنگ نگاه می
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 .خندی به اتاق و تخت خوابی که بر روی آن دراز کشیده بود، زدل*ب*جاست، آورد چرا آن

ز چهار ساعت خواب، دوباره برای کمک به خواند و بعد ادوسال بود که تا ساعت چهار صبح درس می

شد و دیگر تا ساعت چهار صبح، خواب مهمان چشمانش نمی شد؛ ولی در آن اتاق و مادرش بیدار می

آن تخت، بعد از گذاشتن سرش بر روی بالشت، بوی شیرین و خوش بو مشامش را قلقلک داد و او را 

 .اعماق خواب و رویا بردتر از هر داروی خواب آوری گیج خواب کرد و به قوی

با احتیاط بلند شد و دستی بر روسری که همیشه در کیفش بود و دیشب سر کرده بود زد، روسری 

اش فرار کرده و هایش افتاده بود. موهای مواجش با شیطنت از زیر روسریشل شده بود و بر روی شانه

 .روسری بخت برگشته را مفقود کرده بودند

اش را بر روی سرش تنظیم و خفه کردن موهایش با کشی مشکی رنگ، روسریبعد از یک بافت سریع 

 .کرد

با احتیاط بلند شد و به طرف کاناپه نزدیک پنجره حرکت کرد، خیره مردی بلند قامت شد که با 

بدختی خودش را در آن کاناپه مشکی کوچک، جا کرده بود و مطمئنن وقتی بیدار می شد، دچار کمر 

 .شدفیفی میدرد و گردن درد خ

ای شبیه به یک هیوال داشت؛ که چهرهبا مهربانی به صورت ناهموار و نیمه قرمزش نگاهی کرد. با آن

شدی و این دختر داشت که با اولین رفتار، مجذوبش می س*ی*ن*هی مهربان در ل*ب*ولی ق

 .ش، به او اجاره دادل*ب*نسبتا مهربان اتاقی کوچک در ق

رویش نار کاناپه افتاده بود را برداشت و با آرامش بر روی مرد سوخته روبهپتوی نرم و ابریشمی که ک

جا انداخت. بعد از اطمینان، با احتیاط از او دور شد؛ ولی کف چوبی اتاق نمی گذاشت با آرامش از آن

دور شود. برایش عجیب بود که سگی که بر روی بالشتی نرم به خواب رفته بود، چگونه با این صداها 

 !شودر نمیبیدا

مهربان  ل*ب*عرضگی را گردن قعرضه و به درد نخور کرد؛ ولی بعد این بیدهن کجی برای سگ بی

 .صاحبش انداخت

اش با احتیاط از درب خروجی خندی به شاهکار هنریل*ب*وسایلش را دوباره چک کرد و بعد از 

صدای قیژ بلندی از خود در  رحمی کرد و اجازه دل آرامی به او نداد وخارج شد؛ ولی بازهم در بی

 .آورد. چشمانش رنگ نگرانی گرفت؛ ولی با اجبار به طرف آسانسور حرکت کرد
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زمان با بیرون رفتن سوما، هایکا بلند شد و با تعجب به اطراف نگاهی انداخت. شاید بیدار شدن هم

ای نه د. به گذشتهها سفر کررحم نبود، بلکه هایکا در خواب به گذشتههایکا تقصیر سوما و در بی

 ...چندان دور که به سختی گذرانده بود

دستی به موهای پریشان و نامرتبش زد و بر روی کاناپه نشست. به کاناپه مشکی رنگ خیر شد و از 

 !کنمخود پرسید، من اینجا چیکار می

هایش جا بودنش را تشخیص داد و دستور بلند شدن را به پابعد از چندی، باالخره مغزش دلیل آن

 .صادر کرد

به تخت مرتب خیره شد، انگار نه انگار که دیشب کسی بر روی آن خوابیده است. غمگین شد و با 

 :خود گفت

 !چه دختر بی معرفت و قدر نشناسی-

ته بعد از دقایقی به خود تشر زد که من مجبور نبودم به او کمک کنم و نباید انتظار تشکر از ل*ب*ا

ش، سوما را ل*ب*کار را برای رضای دلم انجام دادم؛ ولی در اعماق ق او را داشته باشم، من این

ها عادت دارد تکان بخورد و سرزنش کرد و دلخور به طرف در حرکت کرد. ولی یادش نبود که او شب

چاره تا صبح با او سر کرده است؟! حداقل باید از سوما بخاطر این کار کوچک ممنون چگونه پتوی بی

 .بودمی

ی پایین رسید. به طرف آشپزخانه کوچکش حرکت کرد تا چیزی خانه را طی کرد و به طبقههای پله

رو شد و در دل خود ای روبهاش درست کند که با صحنه غیر منتظرهبرای خود و سگ زبان بسته

 .شروع به عذرخواهی از سوما کرد

ود و پنیر، مربا، کره، شکالت میز ناهارخوری پر از وسایل صبحانه بود. یک لیوان شربت بر روی میز ب

و... بر روی میز با سلیقه چیده شده بودند و نان بربری تازه، داخل سفره بود. چای تازه دم کرده هم بر 

 روی گاز آماده بود

ی زد و شرمنده، سرش را پایین انداخت. زود قضاوت کرده بود! غذای اسپایک را برایش خندل*ب*

 .کامل، به طرف دانشگاه حرکت کردریخت و بعد از صرف صبحانه 

 «هایکا»

رسم. پوفی کردم و بعد از چراغ چون دیر بیدار شده بودم و حاال گیر ترافیک افتادم، حتما دیر می
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 !هاش بلند شدسبز، پام رو روی گاز فشار دادم که ماشین از جاش کنده شد و صدای جیغ الستیک

ی استاد قطع شد و م رو قورت دادم و در زدم. صدابخاطر دویدن به نفس نفس افتاده بودم، آب دهن

 .بعد از چند ثانیه صدای بفرماییدش رو شنیدم

 سالم استاد، بابت تأخیر معذرت می خوام! اجازه هست بیام داخل؟_

استاد امیدیان بود، مردی مهربان که از همان اول شروع به شوخی کرد و حتی با شوخی اخطارات 

داشت. مهربان بود و چشمان به  ل*ب*خند به ل*ب*چاق بود و همیشه الزم رو بهمون داد. کمی 

های پر از محبتش را پشت ویترین گذاشتند که زد و انگار چشمرنگ سبزش، پشت عینکش برق می

 .ها بخورهمبادا خاک نامهربانی به اون

 !بیا تو پسرم، عیبی نداره-

و جایی جز کنار سوما نبود. سرم رو ی کردم و داخل کالس رفتم. کالس پر بود ل*ب*تشکر زیر 

 .پایین انداختم و روی صندلی نشستم

ی سالمی به سوما دادم که بر روی برگه چیزی نوشت و به طرفم ل*ب*قبل از درآوردن وسایلم، زیر

 .گرفت

 !متعجب به برگه و بعد به سوما خیره شدم. این سوما بود یا یکی دیگه

 .برگه را گرفتم و بازش کردم

 .بخاطر کمکتون ممنونم! نتونستم بیدارتون کنمسالم! -

 :خندی زدم و روی برگه نوشتمل*ب*

 !من از شما ممنونم بخاطر کمکتون-

 .ی زد و چیزی ننوشتل*ب*خند زیر ل*ب*

وسایلم رو کامل درآوردم و به تخته نگاهی انداختم. انگار استاد زیادی درس نداده بود و مثل همیشه 

 .ص داده بوددقایقی رو به شوخی اختصا

کنه و شروع به نوشتن کردم. بعد از چند دقیقه به سوما خیره شدم که دیدم داره به تخته نگاه می

 !کرد؟نویسه. چجوری این کار رو میبدون اینکه چشماش رو برداره، می

 !نگاهی به دفترش انداختم. انگار اینجور نوشتن چندان درست هم نبود چون، خیلی بدخط نوشته بود
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شده بود که بلند شد و به طرف سوما  ل*ب*ار استاد امیدیان هم نظرش به این حرکت سوما جانگ

 :حرکت کرد. نگاهی به دفتر سوما انداخت و عینکش را کمی جا به جا کرد. متعجب روبه سوما پرسید

 ها رو پاک نویس می کنید؟شما بعد این-

داد که اه کرد. رفتارهایش واضح نشان میسوما متعجب سرش رو از روی تخته برداشت و به استاد نگ

 ...دونه چی بگههول شده و نمی

 !ن... آره-

بینی استاد تاب نیاورد و گفت آره! استاد سری تکان داد؛ ولی خواست بگه نه که زیر نگاه ذرهاول می

 .انگار باور نکرده بود

خیره کسی رو روی خودم با صدای استاد از روی صندلی بلند شدم و وسایلم رو جمع کردم. نگاه 

 :زدم ل*ب*قیم سوما رو دیدم. م*س*تحس کردم که چرخیدم و نگاه 

 چیزی شده؟_

ها به گوشش نرسه؛ ولی بعد از این حرفم بلند شد خیلی آروم بود و شاید بخاطر سر و صدای زیاد بچه

 .و دفتری رو سمتم گرفت

 ...بفرمایید، این هم جزوه! بخاطر کمک دفعه قبلتون-

 .تردید دفتر رو از دستش گرفتم و تشکری کردم. خداحافظ کرد و رفتبا 

روی میزم نشسته بودم و به طور کامل توی دفتر سوما خم شده بودم؛ ولی بعد از چند دقیقه با 

 .ام کشیدمچارگی سرم رو بلند کردم و دستی روی پیشونیبی

شدند و تاب حتما جمالتش، بلند میذاشتمش زیر نور مهدست خطش بد که سهله افتضاح بود! اگه می

 !رقصیدندمی

تونم کنم نمیها بگیرم و حاال هرکاری میبعد از اینکه دفترش رو بهم داد نتونستم جزوه رو از بچه

 !بفهمم چی نوشته. آخه این چه دست خطیه که این داره؟

هایی که از جزوه  سرکالس نشسته بودم و از شانس خوبم امروز هم با اقای امیدیان داشتیم، قسمت

سوما می فهمیدم رو نوشته بودم و حاال داشتم تند تند قسمت های ناقص رو درست می کردم ولی 

 .وقت نکرده بودم از روش بخوانم

استاد با سالم بلند باالیی داخل اومد و بعد از کمی شوخی شروع به نوشتن کرد، چند خطی نوشته 
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 :گفتبود و در حال حل یک مسئله فیزیک بود که 

 خب بچه ها اگه گفتید االن باید چیکار کنیم؟_

م کشیدم و از خدا خواستم ه*و*س سوال از هیچ کس صدایی در نمی اومد، دستی رو پیشونی

 :دستیم پرسید ب*غ*لپرسیدن به سر استاد نزنه که بدخت می شم. ناگهان به طرفم اومد و از 

 شما خوندید؟_

 ...پسر سکوت کرد و سرش رو گرفت پایین

 چرا نخوندید؟_

 .استاد...من ....من مجبور شدم شب مادرم رو ببرم مهمونی...ب... ببخشید_

 :خندی زد و عیب نداره ای گفت و روبه من گفتل*ب*استاد 

 شما چی؟ شما خوندید؟_

دستیم سرم رو پایین گرفتم. استاد امیدیان خیلی برام عزیز بود و دوست نداشتم  ب*غ*لمنم مثل 

 .اگرد تنبلی باشمجلو چشماش ش

 چرا پسرم؟_

 :تونستم بگم جزوه خوبی در دسترسم نبود پس مجبور شدم، دروغ بگمسوما اونجا بود و نمی

 .من...مشکلی برام پیش اومد... معذرت می خوام استاد_

ی بچه ها دلیل سری تکون داد و دونه دونه از بچه های دیگه پرسید، انگار می خواست از همه

 :بپرسه تا اینکه به سوما رسیدنخوندنشون رو 

 شما چرا نخوندی دخترم؟_

 ...من از روی کتاب های دیگه خوندم_

 چشمای استاد رنگ غم به خودشون گرفتند. متعجب به سوما خیره شدم، چرا همچین حرفی زد؟

 :ش گفتاستاد با غم روبه

 .هرجور خودتون راحتیدمن نمیگم کتاب های دیگه ای نخونید ولی جزوه من هم کم و کسری نداره.._

 و به طرف تخته رفت. اون می تونست بگه جزوه اش رو به من داده پس، چرا همچین حرفی زد؟

 .استاد دیگه کمتر شوخی می کرد و بعد از کالس سریع با خداحافظی ارومی بیرون رفت

می رفتند هر کدام از دخترها که به سوما می رسیدند، بهش تیکه ای می انداختند یا چشم غره ای 
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 .ولی سوما اروم داشت جزوه اش رو کامل می کرد و حرفی نمی زد

 :به طرفش رفتم

 .سالم من دوست ندارم مثل بقیه سرزنشتون کنم ولی این کارتون درست نبود_

 :قیم نگاه کرد و گفتم*س*تتوی چشمام 

 ...هم شما و هم استاد اشتباه می کنید، من منظور بدی نداشتم_

 ...حرفیپس چرا همچین _

استاد از من نپرسید کجا رو خوندی؟ من قسمتی که جلسه قبل گفت حفظیه و خودتون بخونید رو _

 ...خوندم. اون موقع شما نبودید

 .سریع وسایلش رو جمع کرد و رفت

 ...بازهم زود این دختر رو قضاوت کردم. لعنت به من

 :دانال کل

ش، دست می کشید. به راستی که طالیی رنگبر روی سنگی کنار رودخانه نشسته بود و به موهای 

 .مانند اسمش درخشان و زیبا بود

خند می زد که با صدای شکسته شدن تکه چوبی، سرش ل*ب*به چهره خود در اب می نگریست و 

را بلند کرد و به روبه اش نکریست، مرتضی بود، پسری که به تازگی زیاد او را تعقیب می کرد و 

 :ی شدهمیشه در چشمانش براق م

 سالم هلیا_

خند خجولی زد و سرش را کمی پایین گرفت. خجالتی بود و مطمئن بود گونه هایش هم رنگ ل*ب*

 .گل های سرخ ک شدهدستش شده است

 :زد ل*ب*ارام لرزان 

 .س...سالم_

نمی توانست او را با اسم کوچک صدا بزند، او ارباب زاده بود و خودش رعیت زاده. این همه فاصله 

 .میان انها بودطبقاتی 

 تو خیلی قشنگی...این و می دونستی؟_

ری نمی کرد اما همین ل*ب*انش شد، دل*ب*خند کوچکی چاشنی ل*ب*سرش را زیر انداخت و 
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 .ری بود و بسل*ب*گلگون شدن صورتش برای مرتضی عاشق، د

این  عجیب این دخترک مو طالیی چشمانش را گرفته بود که دیگر به هیچ دختری نگاه نمی کرد و

موضوع ادامه پیدا کرد تا جایی که تصمیم گرفت این موضوع را با پدر و مادربزرگش در میان بگذارد 

 .اما ای کاش هیچگاه چنین فکری به ذهنش خطور نمی کرد

با خوشحالی غیرقابل وصفی )فک کنم( به طرف عمارت حرکت کرد ولی ای کاش پایش در میان 

 .می کرد و می شکست و هیچگاه به عمارت نمی رسیدش گیر سنگ و شن ریزه های بین راه

 زهرا؟ زهرا؟_

 بله ارباب؟_

 .به طرف ندیمه کوچک و الغر اندامش چرخید

 همیشه برایش سوال بود که زهرا با این سن و سال کم چگونه خدمتکار شده است؟

 پدرم و مادربزرگ کجا هستند؟ _

 .توی تاالر اصلی ارباب_

 .باشه، می تونی بری_،

 .مادربزرگش به او یاد داده بود که با ندیمه ها اینگونه رفتار کند و به انها رو ندهد

در اصل تمامی اجرهای زندگی مرتضی را مادربزرگش چیده بود چرا که مرتضی در سن کم مادرش را 

 .از دست داده بود

 .در بزرگ و چوبی رنگ را باز کرد و به طرف مادربزرگ و پدرش حرکت کرد

ی مادربزرگش را گرفت و همچون کاالی ی بر روی دستان پدرش زد و دست دراز شدهه اب*و*س

 :ید و بر روی پیشانی اش گذاشتب*و*سگرانبهایی 

 امروز حالتون چطوره مادر بزرگ عزیزم؟_

 خوبم پسرم. چیزی شده که به اینجا امدی؟_

کمی من من به حرف  مرتضی با کمی شک و تردید خیره چشمان قهوه ای رنگ مادربزرگش شد و با

 :امد

 ...من...خب من_

 حرف بزن مرتضی جان؟_
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 .من میخوام ازدواج کنم_

ش برداشت با این حرف مرتضی چشمان مادربزرگ برقی زد و پدر، دست از خواندن روزنامه روبه روی

و خیره پسرش شد. ایراندخت شاد از این حرف، داشت به مراسم خواستگاری از نوه دختری اش فکر 

 .کرد که با حرف دوم مرتضی، چینی بزرگ و عمیق بر روی پیشانی اش نقش بستمی 

 ...میخوام با هلیا دختر غالم ازدواج کنم_

 چی گفتی؟ با کی؟_

 :ش شدبا داد مادربزرگش الل شد و خیره چهره قرمز رنگ

 ی؟حاال کارت به جایی رسیده که می خوای با یه رعیت زاده ازدواج کنی و ابروی ما رو،ببر_

 ...اما مادربزرگ من عاشق_

 .خفه شو. زود برو باال که دیگه نمی خوام چیزی بشونم_

مرتضی ای بیچاره گریه کنان به طرف طبقه باال حرکت کرد. شاید در ذهنتان مرتضی را فردی ناتوان 

 !و لوس خطاب کنید ولی شاید، اگر زندگی همچون، زندگی مرتضی داشتید مثل او رفتار می کردید

ر نرده ها ایستاده بود و با چشمانی اشکی به جر و بحث های مادربزرگ با پدرش گوش می سپارد و کنا

 .ارزوی بودن با هلیا را چال می کرد

شاید کمی تند رفته بود و باید صبر می کرد تا شاید مادربزرگ هشتاد و خورده ساله اش تن به 

 .می افتاد عزرائیل دهد و بمیرد بعد به فکر ازدواج با معشوقه اش

به راستی چنین سوالی در ذهن شما نچرخید که چرا ایراندخت با این سن و سال، چنین نوه کوچک و 

 کم سن و سالی دارد؟

شاید باید االن مرتضی چهل و خورده ای سالش می بود و بچه ای هجده نوزده ساله داشت ولی 

 !ایراندخت تا چهل سالگی نتوانست بچه دار شود

 .ل بدبختی و رنجش برای به دنیا اوردن جانشینی، برای همسرش، مصطفی شدو حاصل بیست سا

ی ناقص که خیلی کم حرف می زد و همیشه به یک جا خیره می شد ل*ب*پسری با پاهای فلج و ق

 .ولی بازهم این فرزند ناقص، بازهم پسری بود برای ادامه نسلش

حامی او بود و فقط همسر چشم و ابرو  بعد از مرگ فاطمه، دیگر مصطفی حرف نمی زد. فاطمه تنها

 .مشکی اش بود که او را درک می کرد
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شاید مرتضی فقط دو یا سه بار صدای پدرش را شنیده بود و بعد از مرگ مادرش وضع پدرش بدتر 

 .شد و با کمک دم و دستگاه و ماسک اکسیژن همیشه بر دهانش بود که تا االن زنده مانده بود

راندخت مرتضی را زیر سلطه خود گرفت. او را به سختی تربیت می کرد تا به بعد از مرگ فاطمه، ای

اربابی الیق برای روستا تبدیل شود. مرتضی حق نداشت غذاهای مورد عالقه اش را بخورد و حتی 

مادربزرگش تعیین می کرد که چه بپوشد و نتیجه تمامی این سخت گیری ها مرتضایی شد که جرات 

 .ادربزگش را نداشتمخالفت با دستورات م

 ...به راستی که ایراندخت او را خوب تربیت کرده بود، مثل سگی گوش به فرمان

 

بیست روز از ان روز شوم گذشته بود. بیست روز سخت که هنوز که هنوزه رد انگشتان مادربزرگش بر 

 .روی صورتش، می سوخت

همسر اینده اش شود، دختر عمه  بر روی مبلی جای گرفته بود و خیره دختری شده بود که قرار بود

 .اش

ش که شهناز نام داشت هم مثل اسمش زیبا و ناز بود، او هم مثل معشوقه اش غربی دخترک روبه روی

بود ولی چشمانش درشت و سبز نبود بلکه ابی بود و کمی کوچک، موهای بافته شده بر روی شانه 

 .هایش به نارنجی می زد و پوستش نازک بود

بود که کک و مک داشت ولی برخالف ظاهر نازک نارنجی اش سنگ دل و بی رحم  به قدری سفید

 .بود

 .ری در دل همه جا می کرد ولی نه همهل*ب*خودش را با د

 .مرتضایی رخنه کند که قبال، دل باخته بود ل*ب*هیچگاه نمی توانست در ق

کرده بود ولی بازهم مادربزرگ از ترس هوایی شدن مرتضی عروسی و عقد را به ماه دیگر موکول 

 .جلوی مرتضی را نتوانسته بود بگیرد

هلیای قصه وقتی خبر خواستگاری مرتضی از دختر عمه اش را شنید، خود را به بیخیالی زد ولی فقط 

 .خدا می دانست که در دلش چه عزاداری به پا شده است

 .دواج کنداو هم عاشق شده بود. عاشق مردی ممنوعه که هیچگاه نمی توانست با او از

اولین روز در دل خود اعتراف کرد که او هم عاشق پسر با ادب و شسته رفته، مدرسه اش شده است و 
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 .ش بیرون بیندازدل*ب*دیگر نمی توانست او را از ق

غالم بدبخت در حال شکستن هیزم بود که پسر ارباب را دید، مرتضی را. متعجب اول به او خیره شد 

 .داد ل*ب*سرش را پایین انداخت و سالمی زیر  و بعد دست از کار کشید و

ته باال ل*ب*سواد درست و حسابی نداشت و همچون اسمش، غالم حلقه به گوش خانواده ارباب و ا

 .مقامان بود و چشم و گوش بسته هرچه می گفتند بدون فکر، قبول می کرد

 :انه ای گفتته بی ادبل*ب*خند خبیسی زد و روبه او به صورت دستوری و ال*ب*مرتضی 

 هی غالم، ازت درخواستی دارم، قبول می کنی؟_

 .عمر بفرمایید، سرورم_

خندی زد و خواسته اش را به زبان اورد. غالم با شنیدن حرف مرتضی اول مخالفت کرد و ل*ب*

 .مادربزرگ مرتضی را یاداوردی کرد

 .نگران اون نباش فقط بگو چشم_

 ...ان نیاوردناچار، چشمی گفت و دیگر هیچ سخنی به زب

 متعجب به سفره عقد کوچک و ساده خیره شده بود. اینجا چه خبر بود؟

صدای در امد و بعد از ان مرتضی با مردی غریبه داخل امدند. متعجب به مرتضی خیره شد که با 

 .خند به طرفش امد و کنارش نشستل*ب*

 :خیره مرتضی شده بود که مرد گفت

 اجازه است شروع کنم اقا؟_

 .کنشروع _

مرد که انگار عاقد بود شروع به خواندن خطبه عقد کرد. هلیا اول متعجب به عاقد خیره شده بود ولی 

 با دستی که به کتفش خورد به خود امد و عامرانه بله داد. مرتضی هم بله ای محکمو ورسا گفت

 .و عاقد شروع به نوشتن شرط و شروط بر روی برگه ای کرد

اج نیافته بود و عقد ها را بر روی برگه ای می نوشتند و بعد مهر و امضا می ان زمان شناسنامه زیاد رو

 .کردند

بعد از کارهای مربوطه، دستش را به طرف گردنش دراز کرد و گردنبندی که انگشتری به آن زیبنت 

 .بخشیده بود را درآورد
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ای رنگ زیبایی بود؛ نقرهانگشتر را از بند گردنبند مشکی رنگ رها کرد و دستی بر آن کشید. انگشتر 

 .درخشیدبود و سنگی به رنگ قرمز بر رویش می

 .دستان ظریف و سفید رنگ هلیا را بلند کرد و انگشتر را به سوی انگشت حلقه دست چپش هُل داد

مانند یادگاری بود. یادگاریِ عزیزی از ی آن شد. انگشتِر عتیقهجا کرد و خیرهدر آخر کمی آن را جابه

 .پدرش به او داده بود مادرش که

دخت آن انگشتر را به او داده بود و از او خواسته بود که وقتی به سن شانزده سالگی رسید، ایران

 .چون جانش از آن مراقبت کندهم

 :خم شد و با مرطوب کردن دست هلیا، روبه او زمزمه کرد

 !دیگه مال خودم شدی_

 "حال"

 سوما

انداخته بودم. قوز کرده بودم و سرم رو توی کتاب فرو کرده  روی سکویی نشسته بودم و پا روی پا

 .بودم و همراهش، شیرکاکائویی توی دستام بود

شد. قُلپی از شیرکاکائو رو خوردم که کردم تمرکزم رو جمع کنم ولی با این وضعیت نمیسعی می

ه همراه شیر و کیکی ای روی کتابم افتاد. سرم رو بلند کردم که اون رو دیدم؛ اون هم کتابی بسایه

 :خندی زدل*ب*توی دستاش بود. خیره نگاهش کردم که 

 سالم، اجازه هست؟_

 .نشست نامطمئن بفرماییدی گفتم که مشتاقانه کنارم با فاصله

 :کرد ل*ب*توجه بهش صفحه زدم که صداش حواسم رو به خودش جبی

 ...ببخشید، زود قضاوت کردم؛ من نمی_

 :و جدی گفتم حوصله وسط حرفش پریدمبی

 .عیبی نداره، ناراحت نشدم_

خندی زد که سری تکون دادم و دوباره خیره کتاب شدم ولی زیرزیرکی در حال آنالیزش ل*ب*

 بودم؛

مشکی رنگ که کمی بلند بودن، نیمی از صورتش قرمز بود. شاید اگه  ل*خ*تچشمای سبز، موهای 
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د. یکی از ابروهاش تناسب با صورتش بوشد. دماغ و دهنش مشد، خیلی خوشگل میجوری نمیاین

 .خاطر سوختگی، کم پشت شده بودبه

اش بود که دستم رو روکرد؛ سریع چشمام رو از چشماش گرفتم و سعی کردم به جور خیرههمین

 .کتاب خیره شم

گذشت. دیگه تا حدودی با هایکا دوست شده بودم و با هم دیگه بیشتر وباد میروزها به سرعت برق

 .کردیممی صحبت

 .دی گذشته بود و بهمن شروع شده بود. هوا سرد بود ولی از برف خبری نبود

 .هام رو جمع کردم و به طرف حمام حرکت کردماسل*ب*

 .گرفتم و از شانس خیلی خوبم، این روز سرد به من افتاده بودباید از قبل نوبت می

شد یا خیلی گاهی یا قطع میبهود و گاههام رو درآوردم و آب رو باز کردم. حمام قدیمی باسل*ب*

 .شدسرد می

ها پیداش های کف حمام گذاشتم. هر کدوم یه رنگ بودن و انگاری از بین آشغالپاهام رو روی کاشی

 .های پالستیکیم رو پوشیدم و به طرف آینه حرکت کردمکرده بودن. دمپایی

ریک بودن! چشم و ابرو مشکی بودم و زدن و خیلی تاهای مشکیم از هزار کیلومتری برق میچشم

ی خدا با شانه کردنشون مشکل داشتم و هنگام کنکور خیلی وقت گیر موهام تا کمرم بودن. همیشه

بودن. پوستم خیلی سفید بود و کمی بی روح، از نظر بقیه خوشگلم ولی در نظر خودم، شبیه 

 .ای دارمها هستم. قدم بلنده و اندام کشیدهآشامخون

هام رو پوشیدم و به طرف اتاقم حرکت کردم که صدای اسل*ب*وشوی موهام و بدنم، ز شستبعد ا

 .ام توی راهرو پیچیدعطسه

خوشبختانه امروز کالس نداشتم و تونستم کمی استراحت کنم. استامینوفن خورده بودم و کمی سرم 

 .تونستم برم و مرخصی بگیرمهای اول بود و نمیرفت. ماهگیج می

افتاد! شاید نباید اون گاهی میبهخیاطی ولی سرم گاههام باشم که نره زیر چرخمراقب دستباید 

 .خوردماستامینوفن رو می

 !وقتی بیدار شدم، به اطرافم نگاهی انداختم؛ اینجا دیگه کجا بود؟

*** 
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 هایکا

با سوما کمی  رفتم. ساعت هشت بود و قرار بودتوی اتاق کارم بودم و داشتم با کامپیوترم ور می

م نشست که سریع پاکش ل*ب*نشینی روی خند دلل*ب*ریاضی حل کنیم. با آوردن اسمش، 

م کشیدم. لیوان چایم رو برداشتم و قلپی خوردم. یا نیومده یا اگه اومده، ل*ب*کردم و دستی روی 

 .یادش رفته... پوف

چقدر منتظرش وایسادم! عقلم هام کشیدم و به ساعت نگاهی انداختم؛ ده و نیم بود، دستی به چشم

کنه که. اون تا این موقع از شب بمونه؟! سری برای خودم تکون دادم و لیوانم رو از روی میز کار نمی

برداشتم تا تو آبدارخونه بذارمش. منشی هم که واسه مهمونی اومده انگاری؛ نه خبری، نه چیزی! 

 .یستته بنده خدا حق هم داره، وظیفش که اعالم ساعت نل*ب*ا

ها خاموش بود کردم. چراغزدم و داشتم توی سالن حرکت میبا خودم حرف می ل*ب*جور زیر همین

پیچید. فقط من اینجا بودم و و چراغ اتاقم کمی اطراف رو روشن کرده بود. صدای پاهام توی سالن می

 .ها من رو به جای دزد اشتباه نگیرنامیدوارم نگهبان

کردم که یه وقت به میزها نخورم. سالن خیلی بزرگیه. از ه طرف جلو دراز میهام رو بگاهی دستبهگاه

کردم. اول از خیاطی شروع کردم تا رسیدم به اینجا. مدیر وقتی که هیجده سالم بود، تو اینجا کار می

کسی من رو دید، بهم کار داد و بعد از چند کل ،آقای بهرامی، مرد خیلی خوبی بود. وقتی تالش و بی

 .ل این سِمَت رو بهم دادسا

های مردم و روزهای اول که اومده بودم داخل شهر، زیاد به شهر عادت نداشتم و از حرف

شدم ولی بعد از یه مدت دیگه عادت کردم. حقیقت این بود که من یه پسر هاشون ناراحت میمتلک

ها شروع به شد، بچهمی ها ردجوون هیجده ساله با یه صورت شبیه به هیوال بودم که وقتی از پارک

 !کرد! آخه تقصیر من چیه؟کردن و نگاه سرزنشگر مادرها منو بدرقه میگریه می

های جراحی و پیوندهایی که زده بودم، نسبت به قبل دستی به صورتم کشیدم، وضعم بعد از عمل

 .بهتر شده بود

 

خش حرکت کردم که صدای خشرو رسیده بودم. به طرف آبدارخونه سری تکون دادم، دیگه به ته راه

ای کرد. به پشت سرم نگاهی انداختم که... که جسم مچاله شده ل*ب*چیزی توجهم رو به خودش ج
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شد. ها دیدم. این قسمت خیلی تاریک بود و کسی زیاد بهش نزدیک نمیرو روی یکی از صندلی

ته ل*ب*اینجا رد بشه، ا اومد که کسی ازآوردن و به ندرت پیش میها، خودشون آب از خونه میبچه

ها، گردن منشی شد که امروز مرخصی گرفته بود و وظیفه خاموش کردن چراغآبدارچی رد می

 .حواسم افتاده بود. من هم که به جز ساعت شش بیرون نیومدمبی

ای بود، رفتم. حدودا دویست و یک میز اینجا هست که این میز، تنها تو به طرف تنها میزی که گوشه

هام چندان منو یاری ای رو روی میز دیدم. چشموشه بود. توی تاریکی جسم مچاله شدهاین گ

هام ضعیف شده بود، پس کردن، اون هم توی این تاریکی. خیلی سخت بود برای منی که چشمنمی

قوه نداشت و مجبور شدم نوِر دستم رو توی جیبم انداختم و تلفن همراهم رو دراوردم. متاسفانه چراغ

شه، چرا اینجا خوابیده؟ ترسان از صفحه رو به طرف جسم بگیرم که سوما رو دیدم! باورم نمیکمِ 

 .اینکه نکنه بالیی سرش اومده، به طرفش رفتم

ش گذاشتم که صدای نالش بلند شد. داغِ داغ بود. سریع لیوانم رو دستم رو با احتیاط روی پیشونی

ش سُر های درشتی از روی پیشونیتکونی خورد و عرقروی میز گذاشتم و بلندش کردم؛ بدن نحیفش 

خورد. محکم گرفتمش و به طرف اتاقم حرکت کردم. با بدبختی کیف چرم مشکیم رو برداشتم و چراغ 

 .رو خاموش و در رو قفل کردم

های چرم مشکی ،پشت ماشین، گذاشتمش و بعد از روشن کردن ماشین، گاز دادم سریع روی صندلی

 .های ماشین توی فضای نسبتا خالی پارکینگ پیچیدیغ الستیککه صدای ج

ترین درمانگاه حرکت کنم که سریع روی ترمز م کشیدم و خواستم به طرف نزدیکدستی روی پیشونی

های سوما رو ای صدای نفس نفس زدنسری باعث شد برای لحظههای پشتزدم. صدای بوق ماشین

 ن هم تو این وقت از شب؟نشنوم. من با سوما برم چی بگم؟ او

به چهره سوما نگاه کردم، دوست داشتم کنار خودم باشه؛ سریع مسیر حرکت رو عوض کردم و نگاهی 

به سوما انداختم. گوشیم رو برداشتم و به دکتری که آقای بهرامی بهم معرفی کرده بود، زنگ زدم. 

 !بوق اول، بوق دوم، بوق سوم... جواب بده لعنتی

ق ناامید شدم و خواستم قطع کنم که صدای خسته و خوابالود دکتر مهریان توی گوشم بعد از چند بو

 پیچید. ساعت ده و خواب؟

 بله؟_
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 :اهمی کردم و سعی کردم با آرامش جواب بدم

 .هایکا هستم دکتر_

 .صدای متعجبش گوشم رو قلقلک داد. حق هم داشت، باید تعجب کنه بعد از این همه سال

 واپسته؟؟ خوبی؟ چرا به ما زنگ نزدی؟ نگفتی یه پیرمردی اینجا دلهایکا، تویی پسرم_

 .جوری نگید دکتر؛ من شرمندتونماین_

دشمنت شرمنده پسرم. خب حاال چی شده؟ مطمئنن این وقت از شب کار مهمی داری و فقط برای _

 .پرسی زنگ نزدیاحوال

 .زود بخوابهای زدم؛ اصال یادم نبود دکتر عادت داره که خند شرمندهل*ب*

تونم ببرمش درمانگاه... گفتم مزاحم شما ها مریض شده... من نمیراستش من... من... یکی از بچه_

 .بشم

 ای یا شرکت؟رسونم. فقط، توی خونهجا میمراحمی پسرم. سریع خودم رو اون_

 .توی خونه، آدرس هم همون قبلیه_

 .باشه پسرم، فعال خداحافظ_

 .خداحافظ_

ش کردم و روی ریموت زدم که در باز شد. سوما رو به طرف اتاقم بردم و روی تختم گوشی رو خامو

گرم و  آ*غ*و*شگذاشتمش. اسپایک بیچاره خواب بود. بعد از دقایقی دکتر رسید و من توی 

 .اش فرو رفتم. برام کمتر از پدرم نبودپدرانه

 

 دانای کل

ودش رو تو اتاق ناآشنایی، کنار دو مرد تو دید. دیدِش هنوز تار بود و ختصویرهای نامفهومی می

کرد، در میان تونست تکون بده و احساس میهای خشکش رو نمیل*ب*دید. هم می آ*غ*و*ش

 .گداخته گیر افتاده

های پلک آرومی زد و دوباره به دو مرد نگاهی انداخت. چهره آشنای هایکا رو سریع شناخت. چشم

زد. برق اشک در اون فاصله هم قابل رویت بود. سعی برق میای سبز رنگش در حصار دیوار سوخته

 .حسی و ناتوانی تمام وجودش رو گرفتهاش رو به طرفش دراز کنه که احساس بیکرد دست
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پیرمرد ناآشنایی که کت و شلوار به تن داشت، به طرفش رفت و با حیرت خیرَش شد. مهریان 

نقص تعجب برای دکتر این چهره زیبا و بیکاوید. متعجب، تک تک اجزای صورت دخترک رو می

کرد، این بود که فرد روی برانگیز بود ولی چیزی که بیشتر از چهره معصوم سوما او رو متعجب می

 !تخت یه دختره

 کرد؟دونست اهل دختربازی نیست، پس او اینجا چی کار میبا شناختی که از هایکا داشت، می

 :صدای زمزمه هایکا به گوشش رسید

 .دم، دکترعدا براتون توضیح میب_

پیرمرد خوش پوشی که دکتر خطاب شده بود، سری تکون داد و به طرف سوما خم شد. هایکا صالح 

 .دونست که اتاق رو ترک کنه. هر چی باشه، او نامحرم سوما بود

ای رنگش، خیره سوما شد. های قهوهدکتر دستی بر روی عینک دسته مشکیش کشید و با چشم

ها خودنمایی های سفید رنگی میان اونی معمولی داشت؛ موهای سفید رنگ و ابروهایی که دانهاچهره

ای سفید ای به رنگ کردن موهاش نداره. سیبیل قهوهداد که انگار دکتر عالقهکردن، نشان میمی

های روی صورتش، حاکی از سن نشین کرده بود و چین و چروکرنگ زیر دماغش، چهرش رو دل

 .دکتر بود باالی

هاش با پچبعد از معاینه، بر روی دفتری چیزی نوشت و بعد به طرف بیرون حرکت کرد. صدای پچ

ای به هایکا، اتاق را ترک کرد. هایکا تا دم در بدرقش کرد و بعد هایکا نامفهوم بود و بعد از دادن برگه

که مثل یه مسکن قوی او رو رسید. بویی بوی خوبی به مشامش می .از تشکر با هم خداحافظی کردند

 .بردها آرزوش رو داشت، میبه خوابی که سال

شد که بوی عطر دو برابر شد. هاش داشت گرم خواب میچقدر این بو زیبا و لذت بخش بود. چشم

 .هاش رو با تمام توانش نیمه باز نگه داشت تا بفهمد این بوی خوب از کجا میادچشم

کشید که تنها سوراخ باز اختیار بو میند زنون باالی سر خود دید. بیخل*ب*بعد از دقایقی هایکا را 

دماغش هم بسته شد. صدای آروم هایکا باعث شد کیپ شدن دماغش رو از یاد ببره و حواسش رو به 

 :های هایکا جمع کندصحبت

 .باألخره بیدار شدی؟ منو ترسوندی دختر_

 :وقتی صدایی از سوما نیومد، خودش ادامه داد
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 .کردیجوری شدی؟ باید احتیاط میرا اینچ_

کرد. ناپذیری به هایکا که مثل یه مادر مهربون در حال نصیحت کردنش بود، نگاه میبا شادی وصف

خواست باور کنه که عاشق او خاطر توجه هایکا است ولی نمیدونست تمام این شادی درونی بهمی

 !شده

شپزخانه رفت تا سوپی آماده کنه و بعد از اطالع به سوما های مادرونش به طرف آهایکا بعد از نصیحت

 .و گذاشتن تلفن منزل کنارش، به طرف خروجی حرکت کرد

سوما به زحمت خودش رو کمی باال کشید و به تاج تخت تکیه زد. اطراف رو به دنبال کیف مشکی 

هایکا کیفش رو از یاد ای نرسید. سری به معنای تاسف تکون داد. انگار کاوید که به نتیجهرنگش می

برده بود. ولی بعد خودش رو سرزنش کرد که انتظار زیادی از او داره، همین که او را نجات داده بود، 

 .کافی بود

ها زیاد خوشش براش عجیب بود که چرا خبری از اسپایک نیست؟ نکنه او رو فروخته؟ از سگ

 .عجیب، آن شب در دلش جا باز کرده بودها داشت ولی این سگ نمیومد، بلکه عالقه زیادی به گربه

ای خود تر کرده بود. مثل بچهنقص سوما خیره شده بود، نور مهتاب صورتش رو درخشانبه صورت بی

زد و دهنش باز داد، گاهی غلت میهاش رو روی هم فشار میل*ب*کرده بود و  ب*غ*لوار رو جنین

 .سوما بر روی بالشتش، با عشق به او خیره شده بودتوجه به آب سرازیر از دهن شد. ولی هایکا بیمی

دونست! از سوما به جز اواخر، محبتی ندیده بود. با توجه به دلیل این همه عشق و عالقه رو نمی

خواند، او در نقش دختری مهربان بود و سوما در نقش مرد بداخالق و هایی که میها و کتابرمان

هاشه و هیچ عشق خاطر شباهت چشمگفت بهل زدن خودش، میگاهی برای گوبهبددهن داستان! گاه

به  خ*ی*ا***کرد که این عشق و محبت، و عاشقی در کار نیست و گاهی خودش رو سرزنش می

کاره. عشق قدیمی؟ از کی فردی که حتی تو ذهنش خانمم صدا خ*ی*ا***عشق قدیمیشه و او یه 

 !زد، حاال شده عشق قدیمی؟می

وش و حواسش رو درگیر خود کرده بود. سری برای خودش تکون داد و به طرف این دختر تموم ه

 .آشپزخونه حرکت کرد

ای روی دیوار انداخت؛ دو شب؟ همین چند دقیقه پیش نگاهی به ساعت نگاهی به ساعت شیشه

 ...انداخت، دوازده بود و حاال
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های ریز صورتی ای با نقش گلزد و توی کاسهسوپی که هنگام ورود زیرش رو خاموش کرده بود رو هم

ریخت. با احتیاط کاسه رو روی سینی گذاشت و قاشقی برق انداخته، کنارش تنظیم کرد. در آخر 

خاطر نظمش زد. برای خودش کدبانویی خندی بهل*ب*ای رو با سلیقه درست کرد و دستمال سفره

 !بود

های تیرش که تو نور ماه ز بود. به چشمآروم آروم سوما رو تکون داد، نامحرم بودند ولی این تماس نیا

 .خندی زد و با فاصله کنارش نشستل*ب*زدند، خیره شد. برق می

هوش شده و به این حال و خاطر یه سرماخوردگی، بیفهمیده بود سوما به اندازه کافی ضعیفه که به

فتاد؛ سریع رنگش کرد. سوما هم وقتی چشمش به سوپ اروز افتاده، پس قاشق رو پر از سوپ خوش

خند هایکا او رو خجالت زده کرد. قاشق رو کمی فوت کرد و آهسته به طرف سوما ل*ب*بلند شد که 

گرفت. سوما هم در کمال پرویی، اون رو خورد. این دختر تعادل نداشت، نه به خجالت اولش و نه به 

 .پرویی آخرش

سوما داد. شب بخیری به سوما گفت و هایی که دکتر نسخه کرده بود رو همراه با یه لیوان آب به قرص

ای است، به طرف ای کشید و با فکر به اینکه هنوز دو و خوردهچراغ خواب رو خاموش کرد. خمیازه

خندی زد و به ل*ب*رو حرکت کرد که صدای اذون او رو متوجه اشتباهش کرد. تخت خواب اتاق روبه

 .طرف دستشویی حرکت کرد

ی خدا دراومد و از او خواست که خوندن نماز کرد. در پایان به سجدهای پهن کرد و شروع به سجاده

خند به او و ل*ب*ها زیاد قوی نبودند و سوما با سوما رو عاشقش کند. بدون اینکه بفهمد، مسکن

هاش رو در بر گرفته بودند و با عشق هاش خیره شده بود. موهای بلند و ابریشم مانندش، شونهپچپچ

کرد. کرم و بخشش خدا رو ید، نگاه میل*ب*طکرده بود و از خداش، او رو می به مردی که سجده

 .شکر کرد، چون که او هم قبل از اینکه به خواب فرو بره، این درخواست رو از خدا کرد

خند زنون به طرف اتاق حرکت کرد. با اینکه موهاش با وزش باد، به رقص در میومد ولی شاید ل*ب*

 !کرددید، سکته میجوری میاریکی ایناگه هایکا او رو تو ت

صبح روز بعد، عکس مِیلَش، درخواست هایکا رو برای موندن و بیشتر استراحت کردن، رد کرد؛ باید 

 .اوردهاش رو میرفت و کتاببه خوابگاه می

به »سوپ هایکا مثل یه معجون قوی او رو سر حال و شاد نگه داشته بود ولی در دلش اعتراف کرد: 
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 «.جوری شاد و سرحال شدههای هایکا هنگام سجده، اینخاطر حرفوپ، بیشتر بهجز س

 (گذشته)

کرد. او داماد این عروسی بود های مجلل نشسته بود و به عروسی بزرگش نگاه میبا غم روی صندلی

ترین فرد بین این جمعیت چند صدتایی بود. دوست نداشت به عروسش نگاه کند ولی انگار غمگین

دارش، کمر الغرش رو اس پفل*ب*ری تو ل*ب*هاش به او میوفتاد؛ با دگاهی چشمبهاهولی گ

دونست. کرد. او رو الیق این تاج و مجلس نمیلرزوند و با عشق و عالقه به دومادش نگاه میمی

های ساده، بدون برگزاری عروسی به خونه بخت رفت. راستی اسل*ب*ناراحت بود که معشوقش با 

بخت؟! او رو به خانه قدیمی در کوهستان برده بود و حاال تا این وقت شب تنها مانده. آهی  کدوم خونه

اش بدون تشریفات ازدواج کرد و دختر عمه لوسش با این همه کشید، هلیای دوست داشتنی

 .رهتشریفات، به خونه بخت می

تی بودنش تلقی کرد و ها رو پای خجالشهناز هم به رفتارهای عجیب مرتضی شک کرده بود ولی اون

 .سعی کرد به اندازه کافی خوش بگذرونه

دونست این لقمه کردند. خودش میهایی با حسرت به مرتضی نگاه میتر چشمچند قدم اون طرف

قیمت اس گرانل*ب*ها با فکر بودن در اون تر از دهنشه ولی باز هم او رو دوست داشت و شببزرگ

 .ل رفتن به خونه بخته،همراه با مرتضای خندون، در حا

ها را کنترل کرد که مبادا بریزه و او رو رسوا کنه. هاش حلقه زد ولی با تموم توانش اوناشک تو چشم

زاده خبر داشتند و بارها تو کردند؛ از عشقش به اربابهاش در اون طرف، با غم به او نگاه میدوست

زاده است ولی زهرای قصه ربابخوندند که تو خدمتکاری بیش نیستی و او یه اگوشش می

ای رنگ و صورتی هایی قهوهای بود؛ موهای خرمالویی، چشمخواست باور کند. زهرا دختر سادهنمی

 .الغر، خودش هم کمی الغر و ریز اندام بود

ها رو مهار کند. دستی به سرعت بر های خیسش دست کشید، باز هم موفق نشده بود که اونبه گونه

زاده ازدواج کرده است نه با یک خدمتکار. کشید. خوشحال بود از اینکه او با یک اربابهاش روی گونه

زاده بخواد با رعیتی ازدواج کند، فقط و فقط باید او گفت اگه اربابحسود بود و حسادتش به او می

 .باشد
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 .رسیمای قدیمی و چوبی میاز سالن عروسی و مرتضی که بگذریم، به دختری تنها تو خونه

دونست امروز چه روزی است. وقتی داشت از رودخونه های سبز رنگش حلقه زد، میاشک روی چشم

های چند زن رو کنار رودخانه شنیده بود. امروز مرتضی به خونه نیومده بود پچاورد، صدای پچآب می

ال باید هاش بود. دستی روی موهای طالیی رنگش کشید. اصو این دلیلی قانع کننده برای تموم اشک

ی گل رز به دست فهمید، وقتی که دیروز برای دیدنش اومده بود. دستههای مرتضی میاز چشم

هاش فقط هاش نه، درون چشمزد ولی چشمخند میل*ب*لرزید، هاش میداشت ولی مردمک چشم

 .غم و نگرانی هویدا بود

ردند، انگار که دارن دادوبیدا اوهای فرسوده صدا در میزد. گاهی چوبروی کفی قدیمی خونه قدم می

ولی پاهای سفید و خوش تراشش یاریش « هی، بشین! بس است حرص و جوش خوردن.»کنند که می

کشوندند. حتی کردند و لجوجانه او رو مثل اسبی افسارگسیخته، به این طرف و اون طرف مینمی

سینش بیرون بزنه و به طرف کرد، انگار دوست داشت از قفسه ش هم از او فرمان برداری نمیل*ب*ق

مرتضی برود، به طرف محل جشن برود و داد بزند که من عروس مرتضی هستم، من خانم این عمارت 

 .هستم

هاش گرفت، به طرف در رفت و اون رو قفل کرد ولی فکر و خیال او باألخره افسار پاهاش رو در دست

لی چوبی و... رو پشت در بذارد. برای های سنگین برنج و صندرو راحت نذاشتند و مجبور شد کیسه

هاش داشت گرم خود جا انداخت و بعد از خاموش کردن چراغ نفتی، روی تشک دراز کشید. چشم

شد و به تازگی به فکر و خیاالتش سر و سامان داده بود که صدای شکمش، تمرکزش رو بهم خواب می

ون دو زن رو شنیده بود که حوالی ظهر های اپچزد. دستی روی شکم بیچارش کشید، از زمانی که پچ

گر به شد تا به االن چیزی نخورده بود ولی اشتهاش کور شده بود و با شکمی گرسنه و معترضمی

 .خواب فرو رفت

 دانای کل

 (حال)

اس با طبع گرم بود که ل*ب*ها این اولین اس زیتونی رنگش کشید، بعد از سالل*ب*دستی روی 

ای رنگش بیرون کشید و آینه کوچک همیشه همراهش رو از کیف قهوهخندی زد ل*ب*خریده بود. 

و اول اون رو بویید؛ بوی چوب در دماغش پیچید. به عکس روی در آینه نگاهی انداخت؛ مرد و زنی با 
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رنگی به تن داشتند. این های محلی خوشاسل*ب*ابروهای پیوندی در حال چایی خوردن بودند و 

داد. در آینه رو باز ا بود که اون را همراش داشت. همیشه آینه بوی چوب میهآینه سوغاتی بود و سال

کرد و نگاهی به اون انداخت. موهای مشکی رنگش رو کمی باال و پایین کرد و مقنعش رو درست کرد. 

 .بویی روی خودش خالی کردخندی زد و عطر خوشل*ب*در اخر 

دونست منشأش از کجاست! امروز یجان داشت و نمیامروز قرار بود او و هایکا با هم درس بخونند. ه

روح در اومده بود. راستش امروز صبح، نازلی او رو دهاتی کمی آرایش کرده بود و از اون چهره بی

داد و به نظرهای کسی مثل خطاب کرده بود و او به شدت ناراحت شده بود. نباید به این سادگی وا می

 .اد به نفسش پایین بودداد ولی خب کمی اعتمنازلی گوش می

سری تکون داد و به طرف میز منشی حرکت کرد. منشی وقتی ظاهر او رو دید، پوزخندی زد. زنیکه 

خواهیش از هایکا رو خواست نامه معذرتآشغال! از همون اول هم درست حدس زده بود. روز اول می

وقت راجب او چه د، اونبه منشی بدهد ولی شک داشت که نکند منشی فضولی کند و نامه رو بخون

کند؟ هرچه بود، دوست دهد یا شاید هم چاپلوسی میکرد؟! ممکن بود فکر کند دارد نخ میفکری می

های اشتباهی کرده نداشت او را اینطور خطاب کنند. االن هم از چهره منشی معلوم بود راجب او گمان

 .است

یکا رو باز کرد. وقتی به خودش اومد، حواس در اتاق هاهای خود رو در حدقه چرخاند و بیچشم

تر از حالت معمول بودند. بیچاره حق هم ته کمی بزرگل*ب*ی هایکا رو دید که اهای خیرهچشم

های متعجب هایکا رو دید، شروع به مِن مِن کرد. بعد از دقایقی هایکا متوجه داشت. وقتی چشم

 :وضعیت او شد؛ بلند شد و با احترام گفت

 .فرخانم مهرانعیبی نداره _

نشینی چاشنی کالم آرام بخشش کرد ولی سوما باز هم هول بود و مطمئن خند دلل*ب*و بعد هم 

های قرمزی شده که از خود شک االن شبیه گوجهدلیل نیست و بیش بیبود این داغ شدن صورت

تونست خود رو نمیخاطر رفتارش بخشیده بود ولی باز هم کنند! گرچه هایکا او رو بهحرارت آزاد می

 .ادبانه و احمقانه ببخشدخاطر این حرکت بیبه

اجازه در رو باز کرد و فرصتی به کرد که منشی بعد از دو تقه، بیتازه داشت دست و پاش رو جمع می

 .سوما برای کنار رفتن از کنار در رو نداد
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 :لومانه گفتای به سوما رفت و بعد هم مقداری ناز، چاشنی کالمش کرد و مظغرهچشم

 ...ببخشید جناب رییس، ایشون بدون اجازه وارد_

 .عیبی نداره_

منشی بیچاره مأیوسانه سری تکون داد و با گفتن بااجازه بیرون رفت و در رو بهم کوبید. سوما در آخر 

 !تونست مانتوی کوتاه و قرمز رنگ منشی را ببیند، او که خیلی بدتر بود

نگاهی اول به او و ید و نگاهی به هایکا انداخت، هایکا هم نیمهای خشکیدش رو روی هم کشل*ب*

ها نشسته بود، انداخت. سوما هم نگاهی به مردی که روی بعد هم به فردی که روی صندلی

وشلوار نوک مدادی رنگی به تن داشت، انداخت. او از کی ای نشسته بود و کتهای چرم قهوهصندلی

 !جا بود؟اون

هاش رو به طرف ما بود، بلند شد و کیف چرم مشکی رنگش رو برداشت. دستمرد که پشتش به سو

 :هایکا دراز کرد که هایکا هم با او دست داد

 .رمخب هایکا جان؛ من دیگه می_

 خوای بری؟کجا با این عجله پسر؟ بعد این همه سال، برگشتی و حاال می_

 :خندی زد و گفتل*ب*مرد 

 .انشاهلل بعدا بازم میام_

 .باشه، خدا به همراهت_

 .خداحافظ_

های مشکی با موهای خرمالویی و صورت ی معمولی داشت؛ چشممرد به طرف سوما چرخید. چهره

 .کرد، گودی روی چونش بود ل*ب*استخوانی داشت ولی چیزی که نظر سوما رو به خودش ج

پس این همون »با گفتن: مردی که نام و نشونش مجهول بود، به طرف سوما اومد، پوزخندی به او زد و 

هایکا با  .شناختاتاق را ترک کرد. انگار فقط سوما او رو نمی« خاطرش امیر رو زدی!دختریه که به

 .خند به طرفش رفت. روبه روش ایستاد و خیره مرواریدهای سیاهش شدل*ب*

 حالت خوبه؟-

شد، آسیب دید. سوما  در واقع این سوال هایکا بخاطر دستش بود که وقتی منشی بدون اجازه وارد

 .خند خجول و حولی زدل*ب*
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 !بله خوبم! مرسی-

کرد. با این حال، سری برایش تکان ولی حرکت دستش بر روی دست دیگرش این جمله را نقض می

 .داد و به طرف میز حرکت کرد

 ل*ب*کرد. هرچقدر هاش بر روی اجزای صورت هایکا حرکت میدر هنگام حل مسائل مدام چشم

ی از موهاش بر روی ای نداشت؛ مخصوصا حاال که ترهگفت فایدهاهلل اکبری می ل*ب*د و زیر گزیمی

پیشانیش افتاده بود و با جذبه خاص خود درحال حل مسئله بود! ولی چشمان هایکا مدام بر روی 

چرخید. تشخیص لرزش دستان سوما خیلی راحت بود، به خصوص وقتی که برای دستان سوما می

 .دونست که او راست دست استدست چپش استفاده می کرد؛ ولی هایکا به خوبی می نوشتن از

چاره باالخره طاقت نیاورد و برای آوردن یخ از آبدارخونه به بیرون از اتاق حرکت کرد؛ ولی سومای بی

 .فکر کرد که حرکت ناشایستی انجام داده است

*** 

ا در کنارش نشسته بود. با زهم قوز کرده بود، به بر روی جای قبلی نشسته بود، همان سکویی که هایک

 .خود قول داده بود بعد از کنکور فکری به حال کمر و قوز کردنش بکند؛ ولی همیشه یادش می رفت

کرد و غمگین می شد؛ اما بعد از یادآوری خاطرات آن روز گاهی به جای خالی هایکا نگاه می

 .کردای نثار خود میکرد و دیوونهجمع می هاش رال*ب*زد، ولی خیلی زود خندی میل*ب*

دستی بر روی عینکش کشید و اون رو به عقب هول داد. عینکی نبود؛ ولی امروز این عینک را به 

عنوان دکور و برای تنوع پوشیده بود. عینک قاب مشکی که همراه با مانتو و شلوار مشکی ست کرده 

کردن را خوب بلد بود، دهم که بود سرش فقط در  بود و زیرش سارافن سفید رنگی پوشیده بود. ست

 .گذاشت، از همان جا هم ست کردن را یاد گرفتی مجازی جا نمیگوشی بود و شبکه

از همان اول که وارد دانشگاه شد زن اخمو و بداخالقی که چادری مشکی رنگ بر روی سرش بود، سد 

ار به اون اومده بود. مانتوش جلو باز راهش شد. حراست بود که بخاطر مانتوی جلو بازش برای اخط

ها رو هم به اون گفت؛ ولی زن آخرین اخطارش رو بود؛ ولی سارافن بلند بود و زیاد چسبیده نبود. این

 !با داد نصیش کرد و رفت. از همین اول روز اعصابش داغون شده بود

همش سیاه و مانند های طویلش بده، نامرد شکل هم نداشت! سعی کرد حواسش رو به کتاب و متن

ای بر روی کتاب، شد که با افتادن سایههایی به صف کشیده بود! تازه حواسش داشت جمع میمورچه



 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         49 

 

 98رمان مرد سوخته من | آیدا رستمی کاربر رمان

خندی پر رنگ و طویل که ل*ب*خندی زد. ل*ب*دوباره پرت شد! با فکر به اینکه هایکاست، 

 !ای در اون نداشتاراده

 :نایی شنیدشد که صدای آشبعد از چند دقیقه، صبرش داشت تموم می

 سالم،!می تونم کنارتون بشینم؟-

 .اجازه نشستن داد« بفرمایید»یش کرد و با گفتن نگاهی به چهره آشنای روبه

ی آشنا رو کجا دیده، چیزی به یاد نمی آورد؛ تا اینکه صدای نازک کرد که این چهرههر چقدر فکر می

 :دختر رشته افکار درهمش را پاره کرد

 . اون روز که به آقای کیانی حرف زدید، باهاتون حرف زدم. یادتون اومد؟من مهرسا راد هستم_

خند بلند باالیی زد و به احترامش بلند شد. اون همون دختر جسوری بود که ل*ب*بعد از دقایقی 

 .سوما رو از اشتباهش مطلع کرد

چاره، اول با شک به دست او و بعد هم به دستش رو با احترام به طرفش دراز کرد. مهرسای بی

خند پهن روی صورتش نگاه کرد. حرکات سوما برایش خیلی عجیب و غیر عادی بود. او فکر ل*ب*

فشرد؛ گرفت و میشد و گلوش رو میکرد وقتی به سوما بگوید که چه کسی است، او عصبانی میمی

 !رسیدبرخورد گرم و صمیمانه سوما عجیب به نظر میولی 

خند و ل*ب*به طرف سوما دراز کرد و باهاش دست داد. سوما با همون  بعد از کمی درنگ، دستش ر

 .چشمان براقش، خیره چشمان عسلی مهرسا شد

فر هستم! از دیدنت خوشحالم! دفعه قبل نتونستیم باهم خوب حرف بزنیم، من سوما مهران-

 !جوی رشته دندانپزشکیم و از اصفهان اومدم. تو چی؟دانش

 .صدا قورت دادمهرسا که هنوز به سوما و رفتارش مشکوک بود،آب دهنش رو بی

 ...منم از کرمان اومدم. دانشجوی رشته پزشکیم-

 .خوشبختم عزیزم! بیا بشین-

و رصد کرد. سوما هم خند مضطربی زد و آروم کنار سوما نشست. از باال تا پایین اون رل*ب*مهرسا 

 .جا جا کرد و اون رو برانداز کردخند عینکش رو جابهل*ب*با 

هاش باریک بود و موهاش فندقی ل*ب*هایی عسلی داشت. مهرسا، دختری سبزه رو بود که چشم

رنگ بود. بدن کمی تپلی داشت و لهجه شیرین کرمانی گاه به گاهی سوما رو در فهم کلمات، اذیت 
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 .کردمی

کشید و خیره اون شده بود تا اینکه، سوما سکوت میانشون رو بر روی مانتوی قرمز رنگش میدستش 

 :رو شکست

 خب عزیزم با من کاری داشتی؟-

خب... خب آره! راستش... من فهمیدم تو دختر زرنگی هستی و با من چندتا کالس مشترک داری، -

 گی؟برام می شهراستش من کمی ریاضیاتم ضعیفه. می خواستم بگم، اگه می

انش رو بر روی هم فشرد. راستش او هم ریاضیاتش ضعیف بود؛ ولی بازهم برای ان که دل ل*ب*

 :مهرسا را نشکند، گفت

 .شه ببینم کدوم مبحث رو بلد نیستی؟ شاید بلد باشم بهت بگممی-

رد. خندی زد و سری تکان داد. دفتری با جلد سنتی در آورد و شروع به ورقه زدن کل*ب*مهرسا 

 .بعد از دقایقی صفحه مورد نظرش رو پیدا کرد و به طرف سوما گرفت

 !اینجا-

های سوما برق زد، ان مبحث تنها قسمت از خواست، اشاره کرد. چشمو با انگشت روی قسمتی که می

ها رو دست و پا شکسته بلد بود! حاال راهی برای ریاضی بود که به خوبی یاد گرفته بود و بقیه قسمت

 .ی با مهرسا پیدا کرده بوددوست

گرم بودند و خیلی زود باهم جور شدند و میان شروع به توضیح دادن برای مهرسا کرد. هر دو خون

 .اومداشان تا دانشجویان کناریشون میزدند و گاهی صدای قهقهتوضیحات، باهم حرف می

ند که آفتاب پشت آسمان انقدر گرم صحبت بودند که گذر زمان رو حس نکردند؛ وقتی به خود اومد

خراش های تهران رفته بود و آسمون رو نارنجی رنگ کرده بود. شانس آوردند هیچ کدام کالسی 

 !نداشتند وگرنه جا می موندند

خند زدند. صحنه ایجاد شده ل*ب*های یکدیگر جای دادند و به هم هاشون رو در میان دستدست

اشت. در اخر شماره یکدیگر را گرفتند و به طرف زیبا بود و فقط عکاسی، برای ثبت عکس، کم د

 .شان یکی بودخوشبختانه محل خوابگاهخوابگاه حرکت کردند.

وقتی رسیدند، سوما دست مهرسا را گرفت و کشان کشان اون رو به طرف اتاقش برد. عادت 

خت شود و از الک صفت و سهمشیگیش بود که وقتی با فردی دو کالم حرف بزند دیگر خمارش می
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 .آیدخود بیرون می

 :در اواسط راه بود که مهرسا سومای هیجان زده را متوقف کرد و روب بهش گفت

هامون و عوض کنیم؟ من یه سریال قشنگ گرفتم، باهم اسل*ب*صبر کن! بهتر نیست قبلش بریم -

 ببینیم؟

 !کنمآره، آره! منم پفیال درست می-

 !باشه، فعال-

 !فعال-

هایشون در دو جهت مخالف حرکت کردند. سوما هیجان زده بود، از وقتی که به اتاقهر دو به طرف 

شناخت. اون هم یک پسر بود و محرم خوبی برای درد و جا اومده بود کسی رو به جز هایکا نمیاون

 .اش نبودهای دخترانهدل

مرتب کرد  اس و شلوار راحتی عوض کرد. موهای مشکیش رول*ب*با یک  هایش راسل*ب*سریع 

 .و دستی به اتاقش کشید

 .اش، نازلی به او اعتراض کرده بوده بود و چند باری هم اتاقیل*خ*تهمیشه ش

 .کردنازلی، متعجب به سومایی که همچون میک میک در حال جمع کردن وسایلش بود نگاه می

نداده بود؛ ولی حاال های او گوش عجیب بود که هم اتاقیش بعد از این همه داد و هوار باز هم به حرف

 ...کنهداره به سرعت اتاق رو تمیز می

خند ل*ب*مجله مد رو کنار گذاشته بود و خیره سومایی شده بود که همراه با کار کردن، گاهی 

 :هاش رو باال داد و با خود گفتزد. شونهمی

 !.حتما دیوونه شده-

ها را در چند کاسه اونپفیال،  سوما شتابان به طرف آشپزخونه حرکت کرد و بعد از درست کردن

 .گذاشت

دونست که عاشق پفیالست و اگر در اواسط چهار کاسه بزرگ برای دو نفر زیاد بود؛ ولی خوب می

 .شهفیلم تموم بشه، ذوقش کور می

اس تور مانندش کشید و به طرف در چوبی رنگ حرکت کرد و اون ل*ب*نازلی با صدای در، دستی به 

 :خندی زد و گفتل*ب*ی آشنایی روبه رو شد. چهرهرو باز کرد که با 
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 کنی دختر؟مهرسا! تو اینجا چیکار می-

مهرسا متعجب به نازلی نگاه کرد. قبال با او صحبت کرده بود و تونسته بود توجهش را مثل سوما، 

 !کنه ل*ب*ج

دید. با دست سوما در حال نزدیک شدن به اتاقش بود که مهرسا رو با ست سبز رنگی کنار در اتاقش 

 :اش زد و خطاب بهش گفتآزادش دستی بر روی شونه

 !مهرسا، چرا اینجا وایستادی؟ بیا داخل-

 :ولی به جای صدای مهرسا، صدای نازلی رو شنید

 .شناسیپس تو هم مهرسا رو می-

سی بعد از جلوی در کنار رفت و اجازه ورود به مهرسا داد. مهرسا وقتی به خود اومد شروع به احوالپر

با نازلی کرد. سوما، بعد از احوالپرسی، مهرسا رو به طرف تختش هدایت کرد. مهرسا هم روی تخت 

تاپ مشکی رنگش رو باز کرد. سوما هم با ذوق و شوق کنار مهرسا نشست و پفیالها ل*ب*نشست و 

 .رو یکی، یکی از روی سینی بلند کرد و کنار او چید

 .ها رفتسرگرم کنه، قبل از شروع فیلم به طرف اون نازلی که سعی داشت خودش رو با گوشی

 اجازه هست کنارتون بشینم؟-

 :سوما و مهرسا هر دو سر تکون دادند. نازلی روبه مهرسا گفت

 اسم فیلم چی؟-

 !خاطرات یک خون آشام-

 .سوما از سر هیجان هورا بلند باالیی گفت؛ ولی نازلی با دودلی سری تکون داد

دیدند. هرسه و تماشا کرده بودند و حاال، داشتند اواسط قسمت یازدهم رو میده قسمتی از سریال ر

 !های ترسناک؛ ولی جذابش شده بودندمجذوب فیلم و قسمت

دونست از برنامه عقب انداخت. ساعت دو شب بود و خوب میگاه به ساعت نگاهی میسوما گاه بی

اون فاصله بگیره! به خصوص که فیلم دوبله افتاده است؛ ولی عاشق فیلم شده بود و نمی/تونست از 

 .ها رو بخونهفارسی بود و نیازی نبود به سرعت زیرنویس

های سریال ای کشیدند. تصمیم گرفتند دیدن بقیه قسمتاواخر قسمت یازدهم بود که هر سه خمیازه

 .را به روز دیگری موکول کنند
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ت سرشان تکیه دادند. سوما با شوقی که قبل از رفتن، هر سه بر روی تخت نشستند و به دیوار پش

 :داد از سریال خوشش اومده، پرسیدنشان می

 من استفن رو دوست داشتم! شما کی رو؟-

 .نازلی دستی به موهای طالیی رنگش که به تازگی فرش کرده بود کشید

 !های قشنگی داره و واقعا جذابهمن دیمن، خیلی چشم-

 .اومد فقط سری تکون داد و به مهرسا نگاه کردمیسوما که زیاد از شخصیت دیمن خوشش ن

 تو چی؟-

 !من تایلر رو دوست داشتم. اون خیلی خوب بود-

اش گذاشت. هر سه باهم خندیدیم که صدای کوبیده س*ی*ن*ههاش رو احساسی روی و دست

 .تاپش رو در دست گرفتل*ب*شدن دیوار اومد. مهرسا سریع بلند شد و 

 .ها! اگه شد بازم میامیلی خوش گذشت بچهرم. خخب من دیگه می_

 ...هرسه باهم خداحافظی کردند و به طرف تخت.هایشون حرکت کردند

 «سوما»

با خداحافظی استاد، کالس تموم شد. به طرف سلف حرکت کردم که سر راهم مهرسا رو دیدم. به 

راز کرد، با لخند خندی زد و دستش و به طرفم دل*ب*طرفش رفتم. دختر مهربونی بود. با دیدنم 

بهش دست دادم و باهم به طرف سلف حرکت کردیم. بعد از خریدن قهوه و کیک به طرف یکی از 

 .میزها حرکت کردیم که هایکا رو دیدم

های سفید و براقش معلوم شد. با مهرسا هم سالم و احوالپرسی گرمی خندی زد که دندونل*ب*

خندی به چهره متعجبم ل*ب*گاه کردم که مهرسا شناخت. متعجب بهشون نکرد؛ انگار اون رو می

 :زد و گفت

 .آقای کیانی لطف کردن و به من جزوشون رو دادن-

 !نفرمایید خانم راد، وظیفه بود-

های زیاد باهم به طرف میزها رفتیم. قهوه و کیکم رو روی میز گذاشتم و خواستم بشینم بعد از تعارف

 .که صدای نازلی متوقفم کرد

 !سالم سوما-
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خند ل*ب*اومد چرخیدم که نازلی رو با شاهین دیدم. شاهین به طرف جایی که صدا ازش می

 .اومدنش بود و همراه با بردارش، داشتن به طرفمون میل*ب*مرموزی روی 

های به هایکا و مهرسا نگاهی انداختم. هایکا اخم کرده بود؛ ولی به وضوح می شد برق توی چشم

رسید؛ و گرفتم که به بردار شاهین رسیدم. پسر آروم و ساکتی به نظر می مهرسا رو دید. رد نگاهش

ولی چون برادر شاهین بود، نمی شد بهش اعتماد کرد. هایکا و مهرسا به احترامشون بلند شدند. 

 .شاهین به طرف هایکا رفت و دستش رو به طرفش دراز کرد

 !سالم، برادر_

ها هیچ شباهتی به هم نداشتند. هایکا سبزه بود، با متعجب به هایکا و شاهین نگاه کردم. اون

های آبی و موهای طالیی... هیچ ای؛ ولی شاهین سفید بود با چشمهای سبز و موهای قهوهچشم

ش گرفت. هایکا ب*غ*لشباهتی بینشون نبود! بردار شاهین به طرف هایکا رفت و اون رو توی 

 :خندی بهش زد و گفتل*ب*

 سر؟سالم شاهرخ! چطوری پ-

 .خندی به هایکا زد و دستش رو محکم گرفتل*ب*شاهرخ، 

 .خوبم داداش، باالخره بعد از این همه سال هم و دیدم_

نازلی به طرفمون اومد و به من و مهرسا دست داد. به طرف هایکا رفت؛ ولی چینی به ابروهاش داد که 

 .هایکا، سریع سرش رو پایین گرفت. به طرفشون رفتم

کنم، آقای هایکا کیانی! ایشون آدم خیلی خوبی هستند و به من و مهرسا کمک مینازلی، معرفی -

 !کردند

مهرسا هم برای تایید سری تکون داد؛ ولی نازلی باز هم با همون ظاهر سالمی داد و به طرف عقب 

حرکت کرد. شاهین اجازه هستی گفت و سریع صندلی آورد و نشست. شاهرخ هم مثل بردارش 

 .کنار شاهین نشست. نازلی هم بین من و مهرسا جای گرفت و ماهم ناچارا نشستیمصندلی آورد و 

 کنی؟ره؟! هنوزم توی همون خیاط خونه کارگری میچه خبر داداش؟ کاسبی خوب پیش می-

گیرم؛ شاهرخ به صدای خنده نازلی بلند شد و شاهرخ رو به شاهین داداشی گفت. حرفم رو پس می

های درشتی روی پیشونیش بود. ای توی سکوت نشسته بود و عرقا گوشهنسبت شاهین بهتره! هایک

 !شاهین به اندازه کافی اون و خرد کرده بود
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 !های شرکت... هستند، ایشون مقام باالیی دارندآقای کیانی رئیس یکی از بخش-

هام نگاه کرد و خواست حرفی بزنه که منصرف شد. دستی روی قیم توی چشمم*س*تشاهین 

 :های هایکا زد و گفتشونه

خوام دوباره خانواده رو بسازم. ازت هی پسر، من برای دعوا اینجا نیومدم! اومدم که بهت بگم می_

 .ها رو فراموش کنی و به فکر آینده باشیخوام گذشتهمی

خند دستی به طرف شاهین دراز کرد. شاهین هم ل*ب*هایکا اول نگاهی به من انداخت و بعد با 

 .قاباًل زد و دستش رو گرفتخندی متل*ب*

*** 

 «دانای کل»

های کردند. دستان زنجیر شده بر روی شونهی هم تو راهرو حرکت میشونه به شونه برادر سه

خیره  کردند،داد. افرادی که تو سالن رفت و آمد و گفتگو مییکدیگر، خبر از اتحاد سه برادر می

 .شدنددستان سه برادر می

های خندل*ب*ها سه دختر با شد. پشت سر آنانگار، خانواده کیانی داشت دوباره تشکیل داده می

ها خبر ی نازلی با آنظاهری در حال حرکت بودند؛ ولی دستان گره خورده سوما و مهرسا و فاصله

 .خوشی را گویا نبود

کنار هم و دست در دستان هم بودند؛ ولی نازلی با غرور از دو دختر سوما و مهرسا مثل دو دوست در 

 .رفتها میای به اونکناریش فاصله گرفته بود و گاهی چشم غره

کرد و به ته شاهین هم با پوزخندی که سعی داشت اون رو قایم کند به هایکا نگاه میل*ب*ا

های هایکا را در غدش شونهزد: ولی شاهرخ برعکس براخند میل*ب*های درون ذهنش نقشه

کلکش که همیشه مراقبش بود تنگ زد. دلش برای برادر بیخند میل*ب*دوستانه گرفته بود و به او 

 !اش برگشته بودشده بود و حاال تنها پشتوانه

شاهرخ، دوران کودکی چندان خوبی نداشت و تا وقتی که هایکا در کنارش بود، خوش و خرم بود؛ ولی 

 .شدزد و باعث مسخره شدنش از سوی دیگران میبه او کلک میشاهین همیشه 

های اشان انداخته بود و همراه با بچهاون رو به چشمه کنار خانه شاهین هنوز که هنوزه روزی که

 .چرخیددر ذهنش می همسن و سالش باالی سر او رو گرفته بودند و با صدای بلند به او می خندید

https://roman98.com/
https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
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ای رنگش اشک آلود شده بود و بعد از اون روز یا دست در اون روز جلوی اون همه بچه، چشمان قهوه

 .چسبیددست هایکا بود یا به دامن مادرش می

کرد؛ ولی وقتی خبر قبولی دو برادر در یک جا در روستا پیچید، شاهرخ با ترس به شاهین نگاه می

به مادرش داده بود به او قول داد که کاری به کارش ندارد. ولی شاهرخ با  شاهین بخاطر قولی که

 *** .فاصله از برادرش، سعی می کند، جلوی از یک سوراخ نیش خوردنش رو بگیرد

ای نزدیک به برج میالد نشسته بودند و به هم نگاه می کردند. فضای کافه بخاطر سه برادر در کافه

تر بود، یک رتبه از او پایین ج*ن*س*یستان شاهین که از لحاظ بدی صاحب کافه که از دوسلیقه

 .رسیدخوب به نظر می

ای رنگی پوشیده شده بود. میزها و های قهوهها با گونیدیوارها و کفی کافه از چوب بود و سقف

و هوس انگیز  ل*ب*ها حتی بدون تراش با بدنه درخت مانندشان فضایی جا ها چوبی و بعضصندلی

خورد و موسیقی ناشی های جدید در اطراف کافه به چشم میکافه داده بودند. چند مجسمه با طرحبه 

 .از بلندگوهایی که در گوشه کافه بودند، فضای ساکت کافه رو از بین برده بود

 صاحب کافه به طرف شاهین رفت و به او مردونه دست داد

ا اومدی؟ تو چطوری شاهرخ؟ با دوستت چطوری داداش؟ چی شده منت سر ما گذاشتی و به اینج_

 اومدی؟

 .خندی حواله صاحب کافه کرد و دستش رو گرفت و فشار خفیفی دادل*ب*شاهین 

 زنی!؟ها، دیگه به ما سر نمیبه آقا عرفان! خبری ازت نیست-

 !زنینه که خودت همیشه بهم سر می-

هایکا خیره عرفان و چهره عجیبش کرد.  ب*غ*لشاهرخ به احترام عرفان بلند شد و مردونه اون رو 

 .شده بود

زد و های بر روی صورتش توی ذوق میای معمولی ولی عمل کرده بود، گونهعرفان پسری با چهره

 !زده باشد ل*ب*صورتی رنگش هایکا رو به شک انداخته بود که نکند رژ ل*ب*

 کرده است یا مال خودش است؟انداخت که از فر مژه استفاده ها رو به شک میهای فرش مشتریمژه

 .هاش اومده بودموهای بلند عرفان روی سرش محکم بسته شده بود و تا شونه

 .دادهای بدون مو و گردنبند طالیی رنگش رو به نمایش میس*ی*ن*هاس آبی رنگش ل*ب*یقه باز 
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 .اش عضالنی و مردانه بودبدن عرفان برخالف چهره

 :یکا دراز کرد و با مهربانی و افتخار گفتشاهرخ دوستانه دستش رو به طرف ها

 !کنم! برادر بزرگترم، هایکامعرفی می-

کرد داد میعرفان به چهره سوخته هایکا نگاه کرد و با تن صدایی که مسخرگی و پوزخند در اون بی

 :خند خبیثی به شاهین زد و با دادن منو به شاهین گفتل*ب*به اون سالم داد بعد 

 خورید؟چی می-

های هایکا زد و با شادی و سه درخواست قهوه دادند و با رفتن عرفان، شاهرخ دستی روی شونههر

 :کمی خجالت گفت

 .خواستم راجب یه موضوعی باهات حرف بزنمخب داداش می-

 :ای نثار صورت پر ذوق شاهرخ کرد و گفتخند خستهل*ب*هایکا 

 جانم شاهرخ؟ بگو چی شده؟-

ای خواد به هایکا بگه؛ ولی به نتیجهکه شاهرخ چه موضوعی رو می شاهین به فکر فرو رفته بود

زد و این موضوع که شاهرخ، هایکا رو از نرسید، چرا که شاهرخ بیشتر از دو کالم با برادرش حرف نمی

 .کرددوند، اون رو عصبانی میتر میش محرمبرادر دوقلو

 ...خب راستش... من-

حوصلگی به کرد؛ ولی شاهین با بیو به هم نزدیک و دور میهای دستش رشاهرخ با خجالت انگشت

خواد به هایکا بگه رو تر موضوعی که شاهرخ میکرد و می خواست هرچه سریعحرکاتش نگاه می

 !های شاهرخ را خرد کنهبشنوه، تا اگر موضوع مهمی بود دندون

های دو برادر خره شاهرخ زیر نگاهکرد. باالاش نگاه میهایکا با صبر و حوصله به برادر همیشه خجالتی

 :باز کرد ل*ب*طاقت نیاورد و 

دونی تو یه نگاه عاشقش شدم! ام، دختر دونی داداش... میراستش من عاشق یه دختر شدم! می-

 !هاخوبیه؛ تحقیق هم کردم

 حاال کی هست اون دختر خوش شانس؟-

من من و پشت سرهم زنجیر شده این جمله رو هایکا به شاهرخ گفت و جوابش بازهم کلمات پر 

 :شاهرخ بود
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کنه... باباش جا همراه با خواهرش کار میاسمش... اسمش... مهرسا راد! توی یه مغازه دیدمش، اون-

 .کنندقبال ورشکسته شده و حاال تو یه خونه ساده تو وسط شهر زندگی می

دهانش خرد کنه و کتک هاش رو در کرد. دوست داشت دندونشاهین با حرص به شاهرخ نگاه می

اش کنه. مطمئنا به مادرشان هم چیزی نگفته بود، چرا که مادرش اخبار رو سریع بهش مفصلی حواله

خواست با داد بگه که چگونه جرات کرده قبل از درمیان گذاشتن این موضوع مهم با اون و داد. میمی

 .و به فکر فرو رفتمادرش به این مردک بگه؛ ولی با اومدن عرفان نفس عمیقی کشید 

اشان شکر آب تازه مهر و موم شده ر*ا*ب***مطمئن بود اگه این جمالت رو به هایکا بگه حتما 

خند تظاهری از عرفان تشکر کرد و رو به ل*ب*هایش خوب نبود، پس با شد و این برای نقشهمی

 :برادرش گفت

 چرا این رو زودتر بهم نگفتی داداش؟-

کشه؛ ولی اون تو یک دونست یک دعوای بزرگ انتظارش رو میانداخت. میولی شاهرخ سرش رو زیر 

های روستای دیگر که مادرش خواست با منیژه یکی از ارباب زادهنگاه عاشق مهرسا شده بود و نمی

 .برایش در نظر گرفته بود، ازدواج کنه

ین به شاهرخ هنوز که های شاهها و کتکهای لرزان برادرش کشید، گذشتههایکا دستی بر روی شونه

 .هنوزه یادش بود

شیم، منم میخوام حرفی بزنم. خب من... منم عاشق سوما خب حاال که داریم دوباره باهم متحد می-

 !خوام برم خواستگاریش... نظر شما چیه؟فر شدم و میمهران

هم در خند به برادرش نگاه کرد. راستش از همون اول ل*ب*شاهرخ که اول از همه کف زد و با 

شد . باورش نمیذهنش سوما رو به عقد هایکا در آورده بود؛ ولی شاهین ماتم زده به هایکا نگاه کرد

 !برادرش هم عاشق عشقش شده باشه

اول خواست بگه که او هم عاشق سوماست؛ ولی بعد از کمی فکر، به چهره نیمه سوخته هایکا نگاه 

 !شته باشه که بخواد اون رو به هایکا بدهکرد و پوزخندی زد. مگه پدری از جان دخترش گذ

 :خندی زد و به دروغ گفتل*ب*کنه با فکر به اینکه پدر سوما اون رو رد می

 !خب منم عاشق نازلی شدم-
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دو برادر با تعجب به شاهین نگاه کردند. نازلی دختر زشتی نبود؛ ولی از لحاظ اخالق کمی مشکل 

 .زدند و بهم تبریک گفتندخندی ل*ب*داشت! ولی بخاطر دل برادرشان 

نازلی، سوما و مهرسا هرسه بر روی سکوی دانشگاهشون نشسته بودند. سوما و مهرسا با بی چارگی 

دادند و های فامیل از خارج گوش میبا خریدهاش و سوغاتی ر*ا*ب***های نازلی در به گفتگو

حرکت آروم زمان آه  کردند و بخاطرهای مچیشون رو نگاه میبار به ساعتهرچند دقیقه یک

 .کشیدندمی

ای کشید و به این فکر کرد که قرار بود امروز، سیر بخوابد؛ چرا که دیشب بخاطر امتحان سوما خمیازه

داشته بود. دیشب های دروغین خود را بیدار نگهصبح نخوابیده بود و تا ساعت چهار صبح با وعده

 چهار لیوان کاپوچینو خورده بود تا بیدار بمونه

با صدای زنگ گوشی نازلی، سوما و مهرسا با شادی بهم نگاه کردند. نازلی با دیدن اسم بر روی گوشی 

خندی زد، االن وقت اون بود که نشان دهد شاهین، فقط برای خودش است و خودش! صداش ل*ب*

 :رو بلند کرد و با عشوه گفت

 سالم عشقم! چطوری؟ کجایی شاهینم؟-

هاش گوش دادند. شاهین بخاطر چسباندن میم به آخر اسمش زلی و حرفسوما و مهرسا متعجب به نا

 :حرصی گفت

 به تو چه من کجام؟! سوما و مهرسا پیشتن؟-

نازلی جا خورده از رفتار شاهین کمی سکوت کرد؛ ولی سعی کرد ظاهرش رو حفظ کنه، پس با همون 

 :عشوه قبلی گفت

 !آره عشقم، چیکارشون داری عزیزم؟-

هایی گشاد به صفحه گوشی نگاه کرد. این چند روز پررویی دختر پشت گوشی با چشمشاهین بخاطر 

هاش بازهم اون هم به سختی این دختر لوس و خودپسند رو تحمل کرده بود و مجبور بود بخاطر نقشه

 .رو تحمل کنه

 !بهشون بگو بیان کافه، شاهرخ و هایکا هم اینجان. بهشون بگی ها!خداحافظ-

 :ن صدای بوق گوشی یکه خورده کمی صبر کرد؛ ولی بعد از چند ثانیه سریع گفتنازلی با شنید

 !باشه عشقم؛ منم خیلی دوست دارم! مراقب خودت باش، خداحافظ-
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 :خند گوشی رو خاموش کرد. با حفظ ظاهر به طرف سوما و مهرسا چرخید و گفتل*ب*و با 

 .شاهین بود. گفت بیایم کافه، هایکا و شاهرخ هم اونجان-

خند خجولی زد و سوما هم بخاطر هایکا و هم بخاطر پیدا کردن ل*ب*مهرسا با شنیدن اسم شاهرخ 

 .راه فرار، سریع بلند شد

*** 

هر سه از ماشین شاسی بلند نازلی پیاده شدند و خیره کافه شیک روبه روشون شدند. نازلی که از 

 .قبل به اون جا اومده بود به طرف درب ورودی حرکت کرد

 .رود سه دختر عرفان به طرف نازلی رفت و دستش رو به طرفش دراز کردبا و

 !چطوری دختر؟ از این ورا؟-

 .اش رو در دستان عرفان گذاشتنازلی، انگشتان الک زده

 زنی؟ممنونم عرفانی! چرا بهم سر نمی-

 .ببخشید خانومی، کار داشتم-

کرد. عرفان دستش رو به طرف سوما و خندی زد و با عشوه به طرف میز پسرها حرکت ل*ب*نازلی 

 .مهرسا دراز کرد که سوما بدون دست دادن سالم کرد و مهرسا با خجالت سری تکان داد

بعد از سفارش کاپوچینو و قهوه نازلی رو به شاهین کرد و با عشوه تاری از موهاش رو گرفت و در 

 .انگشتش پیچ و تاب داد

 اینجا؟چیکارمون داشتی عزیزم که گفتی بیایم -

 :شاهین در دلش دوست داشت به نازلی بگه

 !با تو کاری نداشتم؛ خودت مزاحم شدی-

 :خندی کمرنگ در جواب نازلی گفتل*ب*ولی برای حفظ ظاهر با 

 !عزیزم گفتم بیاین اینجا چون کار مهمی باهاتون داشتم/ اول شاهرخ تو بگو-

و دستپاچگی ها جلوی مهرسا انتقام  هاهای گشاد شده من، من کرد؛ این من، منشاهرخ با چشم

 :خوبی برای رفتار شاهرخ بود. هایکا برای حمایت از برادرش شروع به حرف زدن کرد

خب اول از همه اینکه من برادر بزرگتر ولی ناتنی شاهین و شاهرخ هستم. شاهرخ منت روی سرم -

 .گذاشت و از من خواست موضوعی رو با مهرسا خانوم در میون بذارم
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 !هاش رو تیز کرد تا مبادا کلمه ای نشنودهایکا نگاه کرد و گوش ل*ب*سا مشتاق به مهر

 مهرسا خانوم، شما به عشق در نگاه اول اعتقاد دارین؟-

 .ی مثبت، صحبتش را ادامه دادهایکا با تکان دادن سر مهرسا به نشانه

من خواسته براش ازتون  دل نه، صد دل عاشقتون شده و ازاین داداش من با همون نگاه اول یک-

 !ته، این فقط یک گفتگوعه و بعدًا همراه با خانواده به خواستگاری میایمل*ب*خواستگاری کنم! ا

های مهرسا به شدت قرمز شدند و سرش رو سریع پایین گرفت. با ضربه دست سوما نفس عمیقی گونه

ربه به نشانه گفتن نظرش با عشق مهرسا به شاهرخ خبر داشت و این ض ر*ا*ب***کشید. سوما در 

 .بود

 !منم... منم ایشون رو دوس... دوست دارم! قب... قبوله-

بار دست روی دل هایکا ها بلند شد. شاهین اینسوما سریع دست زد و صدای خنده و هورای بچه

گذاشت و از او خواست که حرف دلش رو بزنه. هایکا اگرچه در شرکت و در میان جمع بهترین 

 :اش بدون من من حرف بزندتونست در مقابل چشمان معشوقهولی به هیچ وجه نمی سخنران بود؛

 !خواستم بگم... من تو رو، یعنی شما رو... من سوما رو دوست... دارمراستش من... من می-

هایکا زد و  ل*ب*خند مهرسا خنجری عمیق بر روی قآب گلوش رو به زحمت قورت داد. صدای نیش

 .کرد استرسش رو دو چندان

خند به مرد خجالتی روبه رویش نگاه کرد. چشمانش را بست و بعد به سرعت باز کرد و ل*ب*سوما با 

 :گفت

 !منم شما رو دوست دارم. اگه پدرم قبول کنه، منم حرفی ندارم. قبوله-

خند به مرد ل*ب*همگی شاد، دست زدند؛ ولی نازلی شادترین فرد میون اون جمعیت وسیع بود و با 

انش به سرعت پاک شدند. شاهین، با ل*ب*خند از روی ل*ب*یش نگاه کرد؛ ولی با دیدن او، رویاها

شد دختر آرزوهاش عاشق هیوالیی چون هایکا شده بود و حاال، کرد، باورش نمیبهت به سوما نگاه می

 !به او جواب مثبت داده

ر فرض ل*ب*میشن دیو و دی هیوال، زمانی برازنده هایکا است که اون رو شخصیت دیو در انیواژه

ای خشن است که بخاطر این پوسته حصاری از خار به دور خود کنیم؛ چرا که فردی مهربان با پوسته

اش با سعی و کوشش این حصار رو شکسته و ر قصهل*ب*پیچیده بود تا همیشه تنها باشه؛ ولی د
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 .گرفته آ*غ*و*شاون رو در 

های بلندش کردند. نوبت اون بود که ابراز عالقه کنه. نازلی ناخنبعد از دقایقی همگی به شاهین نگاه 

از چهره بهت زده شاهین فهمیده بود که عاشق سوما شده است و  کشیدروپبا استرس بر روی میز می

 .اش ساخته بود، خوب نبودای که در ذهنش همراه با ارباب زادهاین برای خانه

چشمان نازلی نگاه کرد. عرق سرد از روی پشت نازلی  شاهین آب دهانش رو قورت داد و سرد در

خواهد غرورش رو بشکنه و با غلتان به سوی پایین حرکت کرد. از چشمان شاهین معلوم بود که می

 !انش نگریستل*ب*هاش پر از اشک شد؛ ولی با حرف شاهین متعجب به این فکر چشم

 کنی؟من نازلی رو دوست دارم. با من ازدواج می-

رسایش کافی بود تا همگی از اطمینان او در این خواستگاری مطمئن شوند. نازلی بعد از صدای 

 !دقایقی گیج و منگ به شاهین نگاه کرد، باورش نمی شد آرزوهاش به حقیقت پیوستند

 .با صدای سوما که او را خطاب کرده بود به خود اومد. حاال وقت شادی بود

 !ب... بله-

درخواست اجازه از پدرش بود، همه رو متعجب کرد؛ ولی بازهم به رویش  بله لرزان نازلی که بدون

 .نیاوردند و دست زدند

کرد. با این بله نازلی کاخ آرزوهاش نابود شده بود! فکر پشت پسرها، مردی با بهت به نازلی نگاه می

 !کرد این فرشته چشم آبی رو اسیر خود کرده؛ ولی انگار همگی خیاالت بودندمی

اش گذشته شناخت، برایش همه کاری کرده بود. حتی از دین و خانوادهی بود که نازلی رو میدو سال

 !کنه؛ ولی حاال چه شده بود؟ ل*ب*ای نظر اون رو جبود تا ذره

ها به نقصش! چقدر ضرر بابت این عضلهای و بیبه خود نگاه کرد، ظاهر عجیبش در مقابل بدن عضله

 !فته بود تا... تا چی؟!تا نازلی رو به دست بیارهاون رسیده بود! چقدر وام گر

هاش رو مشت کرد و با نفرت به شاهین نگاه کرد. انگار حاال وقت این رسیده بود که برای نازلی دست

 !دور رفاقت و برادرش رو هم خط بزند

ای لحظهکرد با دو بال بزرگ با پرهای سفید رنگ، در حال پرواز است؛ برای نازلی که حاال احساس می

کرد. به چشمان عرفان که پر چشمش به پشت شاهین افتاد. عرفان داشت با نفرت به شاهین نگاه می

چرخید رسید! تا خواست حرفی بزنه از نفرت بود نگاه کرد و سریع به فکری که در ذهن عرفان می
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 .عرفان به شاهین رسیده بود و یقه اون رو در دستانش مچاله کرده بود

 :ت نازلی چرخید و با غم گفتعرفان به سم

 ...من تو رو دوست داشتم! تو مال من بودی؛ ولی این-

حرفش را نصفه رها کرد و به جایش مشت محکمی به دهن شاهین کوبید. شاهین که تازه به خود 

اش رو از دست عرفان آزاد کرد و به جایش او را زمین انداخت و روش نشست و شروع اومده بود یقه

 .به صورتش کرد به مشت زدن

دونست زدن یا کرد؛ بدون ان که از خود دفاع کند. میعرفان فقط با غم به دختر آرزوهاش نگاه می

فهمید که نازلی عاشقش هست یا با کتک خوردنش می کنه؛ ولینزدن شاهین دردی از اون دوا نمی

 !نه

می کرد و گاهی پوف  ولی نازلی دست بر روی پیشانی خود گذاشته بود و به طرف دیگری نگاه

آید و خوشحال بود که عرفان با این همه عضله کشید. برایش مهم نبود چه بر سر عرفان میمی

 .دروغین بازهم حریف شاهین نشده است

بعد از دقایقی که عرفان داشت زیر دست شاهین جان می داد، هایکا و شاهرخ به خود آمدند و 

 .طرف عرفان رفت و کمک کرد که بلند بشه شاهین رو از روش بلند کردند. هایکا به

تونست در چشمان عرفان، با صورتی خونین با تأسف اول به دوستش بعد به عشقش نگاه کرد. نمی

 .هایکا نگاه کند، شرمنده اون و چشمان سبز رنگش بود

 :قبل از اینکه عقب گرد کنه، به طرف نازلی برگشت و گفت

 !بینیشکسته رو می ل*ب*عواقب کارهات و این ق-

خندی زد و با افتخار به شاهین نگاه کرد. حرف او اش زد. نازلی نیشس*ی*ن*هو بعد محکم بر روی 

 !مونهجواب نمیاصال برایش مهم نبود؛ ولی ای کاش می فهمید که هیچ کاری بی

 !گی مثل تو آدم زیادهمی

 ولی اینجا کی مونده کنارت؟

 هام،دوباره میفتی یاد حرف

 قرارت؟شه بیثل من کی میم

 شه خط زد؛اون همه خاطره رو نمی
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 !یه روز خوب بودی با من، یه روز بد

 ...ره از دستهامون میداره لحظه

 !مگه چی شده خوردیم به بن بست؟

 !ی تاریکمن رو ول نکن تو این کوچه

 !میرمتو میمن بی

 گیرن؛فکر نکن میان جات رو می

 !رنبا چهارتا حرف توی دل می

 رن،هامون از بین میخاطره

 !من رو ول نکن دیگه دیوونه

 ...دونهکسی جز من و تو نمی

 که اگه االن کنارت موندم چون،

 !ما به هم قول دادیم؛ یه قانونه

 ...هامونم، بدونت حتی تو این جمعتو بری تنها می

 !تو تنهامدونن بیها نمیکن، اینگن ولشهمه می

 ارم؛ ولی دیوونه شدم باز؛من به رو خودم نمی

 ...کنم پروازهر دفعه یادت میفتم، من با یادت می

 !پس دیگه من رو تنهام نذار! پس دیگه من رو تنهام نذار

هاش رو در میان دستان ظریف نازلی شاهین برای عرفان سری تکان داد و به طرف نازلی رفت. دست

کردند. حتی خود نازلی اشان نگاه میلقه شدهها رو محکم فشرد. همگی به دستان حقفل کرد و اون

کرد، انگار راهی تازه برای شروع عشقشان پیدا کرده هم با تعجب به دستان مردانه شاهین نگاه می

 !بود

*** 

های کالس که دور صدای خنده و دست همگی بلند شد. چند نفری که تازه امده بودند متعجب به بچه

نگاه کردند. شاهرخ بلند شد و در جعبه شیرینی رو باز کرد و شروع شاهرخ و مهرسا ایستاده بودند 

 .به تعارف کردن، کرد
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 .خند جعبه را به طرفش گرفتل*ب*به دوستش، یاسین که رسید با 

 !بیا داداش، دهنت رو شیرین کن که خبرهای خوبی دارم برات-

و سوالی به شاهرخ نگاه یاسین متعجب به جعبه شیرینی و بعد شاهرخ نگاه کرد. شیرینی برداشت 

 .کرد

دونست از کجا شروع کنه تا اینکه، شاهین با خنده به طرفش شاهرخ که نگاه خیره اون رو دید نمی

 :آمد

 !کنه؛ رفته خواستگاری بهش بله دادنچقدر طولش می دی داداش؟! داداشم داره ازدواج می-

 .یاسین ماتم زده به شاهین و بعد شاهرخ نگاه کرد

شد پس سرش را پایین گرفت. بعد دونست حتما بخاطر دعوت نکردنش ازش دلخور میشاهرخ که می

 :محکمی گرفتار شد. یاسین در گوشش زمزمه کرد آ*غ*و*شاز چند دقیقه در 

 !داماد که نباید ناراحت باشه؛ بخشیدمت داداش... مبارکت باشه! حاال بخند-

 .و خداوند رو بخاطر وجود این دوست مهربان شکر کرد شاهرخ با صدای بلند شروع به خندیدن کرد

هاش رو در میان دستانش انداخت. محرم هم نبودند؛ ولی نازلی نازلی به طرف شاهین رفت و دست

داده شاهین بودند با حسرت به دستان خیال محرمیت با شاهین راحت بود. دخترانی که روزی دلبی

خیال نازلی و تر کرد. شاهین بیهاش رو محکمشون رو دید دست. نازلی که نگاهکردندنازلی نگاه می

 !کرد، چه زود بزرگ شده بوداداهاش به برادرش نگاه می

 .کردندمراسم عقد بود و همگی داشتند به طرف محل عقد حرکت می

و مراسم، در روستایی به نام گلشن بود. ارباب روستا یا همان پدر شاهین و شاهرخ و هایکا مریض بود 

 .کردمادرشان بر آن قسمت حکمرانی می

کرد. در کنار پسرهایش شهناز کت و دامن بادمجانی رنگی به تن داشت و با غرور به مهمانان نگاه می

 .کردهای زحماتش نگاه میایستاده بود و با افتخار به دو ثمره

نگار مادرش هنوز دست کرد، اآمدند نگاه میشاهرخ با اضطراب به مهمانان که یکی پس از دیگری می

 !خواست قدرت و پولش رو به رخ بکشهاز فخر فروشی بر نداشته بود و با این مراسم می

دونست که در این کت و شلوار اومد، نمیافکار در سر شاهرخ یکی پس از دیگری به سرعت می

 !شود یا نهخاکستری رنگ مورد تأیید مهرسا واقع می
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 .کردکا با مادرش فکر میو از طرفی به روبه رو شدن های

 .خندی زد و مردونه به پشتش زدل*ب*شاهین که اضطراب رو از چشمان عسلی شاهرخ خوند، 

 !اسی بهترینیل*ب*نترس داداش، تو تو هر _

 .خند لرزانی زد. پدر و مادر سوما به طرف شهناز و پسرهایش اومدندل*ب*شاهرخ 

اومد و فریدون مردی با از تجمالت خوشش نمیمهسا، زنی مهربان و ساده بود که برعکس شهناز 

 .خند به دامادش دست دادل*ب*تجربه در کت و شلواری ساده بود که با 

ه که فریدون اجازه نداد و به سرعت دستش رو ب*و*سشاهرخ خواست خم بشه و دستش رو ب

 .کشید

ردند و بهش نگاه شناختند سکوت کبا ورود هایکا به محل برگزاری مراسم، افرادی که اون رو می

 ...دوختند

 .کردرویش نگاه میشاهرخ یقه خود رو کمی باال پایین کرد و به مادرش خیره شد. او هم به روبه

هایکا با متانت به طرف سکویی که سفره عقد و داماد و مادرش در آن جا بود، حرکت کرد. اعتنایی به 

 .گر شاهرخ در گوشش زنگ بزندمسکرد و سعی می کرد فقط صدای متلهای اطرافش نمیپچ، پچ

هاش اسل*ب*به شهناز و شاهرخ نگاه کرد. هنوز که هنوزه زنی با عظمت و قدرت بود و از مراسم و 

 !معلوم بود که رفتارهای زشت گذشته رو فراموش نکرده

ه. صدای پسر بچه و زنی در گوشش زنگ ب*و*سخم شد و بر طبق عادت دست شهناز رو گرفت تا ب

 :زدمی

 !مامان-

 !گفتم که حق نداری من رو مامان صدا بزنی-

 ...زنن، حتی شاهرخ و شاهین هم تو رو اینجوری صداهای دیگه مامانشون رو مامان صدا میولی بچه-

زنی! راستی، هر موقع اومدی طرفم دستم رو ولی تو حق نداری! از این به بعد من رو خانوم صدا می-

 !چشم، فهمیدی؟گی ی و هرچی گفتم میب*و*سمی

 !چشم-

هاش حلقه زد؛ ولی برای حفظ آبرو جلوی ریزششون رو گرفت. شهناز نگاهی به اشک در میان چشم

 :خندی زد و گفتل*ب*شاهین کرد و با اشاره سر شاهین روبه هایکا 
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 !به خونه خوش اومدی... پسرم-

رحم گذشته باشه! به زن بی شد این همانهایکا متعجب به شهناز و بعد شاهین نگاه کرد، باورش نمی

 .خندی زدل*ب*شاهین نگاه کرد که با اشاره سر اون متوجه شد و 

 !ممنونم خ... خانوم-

 :ای زدای سر داد و به پشت سر هایکا ضربهشهناز قهقهه

 .از این به بعد من رو مامان صدا بزن-

 .هایکا با خنده چشم بلند باالیی گفت. باالخره به آرزوش رسیده بود

راسم عقد به خوشی به پایان رسید... مهرسا با دامن تور دارش دست در دست پدرش به طرف م

شاهرخ حرکت کرد. پشت سرش نازلی و سوما دامن بلندش رو گرفته بودند. با بله مهرسا همگی 

 .دست زدند و رقص شروع شد

طالیی رنگش زیبا به  ای رنگی پوشیده بود، نازلی با موهای شنیون کرده وسوما کت و شلوار فیروزه

 !ی شده بودل*ب*رنگ بود که با چشمانش ست جااسش آبی کمل*ب*رسید! نظر می

ای کوچک در هایکا و سوما در کنار هم در حال گپ و گفت بودند، هایکا دست در جیبش کرد و جعبه

 !آورد. درش رو باز کرد که گردنبند طالیی رنگی در جعبه درخشید

 .ر دستان هایکا نگاه کردسوما شاد به گردنبند د

ی را در ل*ب*هایکا به طرف پشتش حرکت کرد و گردنبند رو در گردنش انداخت. سوما پالک ق

 !خند برای هایکا کافی بودل*ب*خندی زد. همین ل*ب*دستش جا به جا کرد و 

کرد. یاشان نگاه مدر جایی دورتر که سوما و هایکا به اون دید نداشتند، شاهین با نفرت به عالقه

 !ای، شکستدر دستش داد که لیوان شیشه ش*ر***خند زد فشاری به لیوان ل*ب*وقتی سوما 

های شهناز که شاهد ماجرا بود به طرف پسرش رفت و از اون خواست که به طبقه باال بیاد. جعبه کمک

 .اولیه را آورد و شروع به پانسمان کردن دست پسرش کرد

 .خیره شده بود ای نامعلومشاهین ساکت به نقطه

 ...دیدم داشتی به اون دختره و هایکا نگاه می کردی-

 :شاهین، سوالی به مادرش نگاه کرد که شهناز طاقت نیاورد و سریع شروع به حرف زدن کرد

 تو که عاشقشی، چرا ازم خواستی با هایکا بریم خواستگاری؟-
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 .دیوی مثل هایکا بدهبرای انتقام! مطمئنن پدر سوما دیوونه نشده که دخترش رو به -

 ...اما-

 !اما نداره مادر من، با من میای یا نه؟-

 .شهناز به شاهین که حاال بلند شده بود نگاه کرد

 .میام-

*** 

تونست شد نمیجا میبهکرد. هرچقدر در جاش جاهایش رو اذیت میگوش ب*و*سصدای اکسوز اتو

 !است یا دل نا آرامش ب*و*سدونست مشکل از صدای گوش خراش اتودرست بخوابه. نمی

ترسید وقتی به پدرش خبر آمدن خواستگار رو بده، برخورد خوبی با اون نشه. صدای اهم مهرسا می

و خیال درآورد. سری تکان داد و خودش و  هاش گذاشته بود اون و از فکرکه سرش رو بر روی شونه

 .عشقش رو به خداوند سپرد

نماز و کار بلند  ونست پدر و مادرش از ساعت چهار برایدیساعت پنج بود که به منزل رسید، م

 .جا نبودند لحجه نداشتنداوناشان در اصفهان بود؛ ولی چون اهل شن. خانهمی

کشید؛ چرا زنگ در رو فشار داد. مهرسا مدام خمیازه می اشان میان چند کوچه پس کوچه بود،خانه

 .که به زود بیدار شدن عادت نداشت

چیزی نگفت و دوباره زنگ رو فشار داد که صدای پا پیچید و در  سوما. ی کی بلند ساواش پیچیدصدا

 .باز شد

 .ساواش سرش رو بیرون آورد که با تنها خواهرش مواجه شد

 ب*غ*لگرفت و سوما رو  اول با دهن باز به اون خیره شده بود؛ ولی بعد ازچند ثانیه، از در فاصله

 .کرد و فشرد

 !آی پسره خر چقدر بزرگ شدی! خفه شدم ولم کن-

روش اش نمایان شد و مهرسا با حسرت به چهره پسربچه روبهخندی زد که چال گونهل*ب*ساواش 

 .خیره شد

؛ ولی طی حادثه رانندگی به اسم مهرداد داشت ها پیش وقتی ده سالش بود، بردار کوچکیسال

 .داد شش سال کشته شد و مهرسا برای همیشه تک فرزند باقی موندمهر

https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
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 !ترهچند ماه منو ندیدی خوشحال بودی؟ این دوستت همراهت؟! چقدر خوشگله؛ از توهم خوشگل-

های ساواش که در سن بلوغ بود و کمی صدایش بم شده بود با خجالت سرش رو مهرسا به خاطر حرف

 !کرد؟اگر شاهرخ اینجا بود، چه می پایین گرفت و به این فکر کرد که

نرم ساواش را گرفت و کشید که صدای پسر بچه بلند شد و وی بلند باالیی  ل*ب*سوما با حرص 

 !گفت

 !کی از تو نظر خواست؟ اصال سالمت کو؟ حال من رو پرسیدی اصال؟_

می شل کرد که صدای زنی در حیاط پیچید و باعث شد دست سوما کچاره آی، آی میساواش بی

 .شود

ای ظاهر شد که چادر گل گلی سفیدی روی سرش بعد از چند دقیقه خانمی چهل، چهل و پنج ساله

 .کردانداخته بود و با تعجب به سوما نگاه می

اومد مادرش باشه، چرا که اون و مهرسا سرش رو بلند کرد که نیمه دیگر سوما رو دید. به نظر می

 .ته مادر سوما کمی چروک بودل*ب*بودند. ا سوما شبیه یک سیب از وسط نصف شده

روی  ل*ب*حرکت کرد و اون رو صفت به خود فشرد و شروع به  دخترکش سیما با شتاب به طرف

 .دادندگر رو فشار میخند همدیل*ب*اش فشرد. چشمان هر دو پر از اشک شده بود و با گونه

مهرسا با  هاشون کردند. ساواش وبعد از دقایقی ابراز احساسات، شروع به پاک کردن اشک

 .کردندخند این دو را نگاه میل*ب*

کردم برات، گفتی یه غذای خوب درست میاومدی دخترک نازنینم؟ اومدی؟! چرا به من نگفتی؟ می-

 ی؟ با دوستت اومدی؟کرد عزیز مادر... کی اومدبابات هم برات گوسفند قربونی می

 .اومدیم؛ نتونستم بهت بگمای شد مامان، ببخشید! ما باید سریع میدیگه عجله-

 !جان؟ خوش اومدی عزیزکم خوب کردی اومدی عزیزکم! خوبی خاله-

 !مب*و*سمرسی خاله، بزارید دستتون رو ب-

 .و برای اجرای حرفش خم شد که سیما، سریع دستش رو کشید

 رو شرمنده خودت نکن! این چه کاریه؟نکن عزیزکم، من -

 ...نگید خاله، کاری نکردم که-

 .سیما، دخترکش و مهرسا رو به خونه هدایت کرد بعد از کلی تعارف

https://roman98.com/
https://roman98.com/
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هاش رو به سوی سوما و مهرسا ایستادند تا سیما اول وارد بشه. سوما به تبعیت از گذشته، دست

 .ای اعتراض ساواش بلند شدها رو بهم زد که صدموهای برادرش دراز کرد و اون

بان های درخت از کنار سایهها زیر درخت انگور، روی سکویی نشسته بودند. شاخ و برگبه یاد گذشته

 .آویزان شده بود و فضای رویایی به حیاط داده بود

ای بزرگ خریده بود و در حال برش زدنش بود. مهرسا هر چقدر بیشتر به پدر سوما پدر سوما هندونه

نیست؛ ولی از  اش چندان شبیه به پدرشرسید که سوما چهرهکرد، بیشتر به این نتیجه میمی نگاه

 !لحاظ اخالق، کامال به او رفته بود

ای که ای و موهای قهوهخورده بود که حدودا پنجاه سال داشت. چشم و ابرو قهوهحمید، مردی سال

 .دتارهای سفید در آنها نمایان بود اجزای صورت حمید بو

شد. ساواش که از اون سوالی میزد، مگر اینانسان ساده و کم آزاری به نظر می رسید و کم حرف می

 .هم مانند پدرش چهره معمولی داشت

زد که بار نامحسوس به او میداد. مهرسا هر چند دقیقه یکسوما دستانش رو با استرس فشار می

ها شد؛ ولی صدایی از اونهاش باز و بسته میل*ب*ذاشت حرفی بزند. یعنی بگو؛ ولی استرس نمی

 :خواد چیزی بگه، گفتشد. مادرش که دید میخارج نمی

 خوای بگی؟جان؟ چیزی می چیزی شده سوما-

ش.، حاال استرسش دو برابر شده بود و من و من  ل*ب*چاره جبا این حرف توجه همگی به سومای بی

اش نگاه کرد، کرد. حمید خواست چیزی بگه که گوشیش زنگ خورد. به صفحه گوشی لمسیمی

 .شماره ناشناس بود. خواست جواب نده که با خودش فکر کرد شاید خبر مهمی باشه

 الو؟-

 .بله، خودم هستم-

 !ممنونم-

کرد که ناگهان حمید به اون خیره شد. سوما متعجب در چشمان یسوما با کنجکاوی به پدرش نگاه م

 !پدرش نگاه کرد که با حرف حمید تعجبش بیشتر شد

 !قدمتون روی چشم! فقط واسه فردا شب زود نیست؟-

 !نه بابا، این چه حرفیه؟! حتما تشریف بیارید، خداحافظ-
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 !بپرسد که، چه کسی بودتونست از اون کرد، ولی نمیسوما با استرس به حمید نگاه می

 حمید! کی بود؟ چیزی شده؟-

 .هاش شدل*ب*خند کوتاهی مهمان ل*ب*با این حرف مادرش 

 .خوام مزاحم بشمگفت برای امر خیر مییه آقایی به اسم هایکا کیانی بود، می-

 !چی؟ برای کی؟-

 .خوان بیانسیما حالت خوبه؟ خوب معلومه دیگه برای سوما... فردا شب می-

های سوما با خبر بود خند خجولی زد. خوشبختانه هایکا از اخالقل*ب*ها ما با شنیدن این حرفسو

 .و خودش دست به کار شده بود

هاش گذاشت. الحق که مادر خوبی بود، از خندی زد و مهرسا دست بر روی شونهل*ب*سیما 

 :های عجیب دخترش فهمیده بود خبری است؛ ولی برای اطمینان پرسیدرفتار

 خواستی بگی، همین بود؟دخترم، چیزی که می-

 !سر مجبور شد به نوعی خودش هم خبر بده سوما با خجالت سر تکان داد. آخر

 شناسیش؟می-

 .آره... م... مامان توی... دانشگاهمونه و رئیس... بخشی که توش کار می کنم-

 !پس مبارکه-

دید که هایکا چگونه تبریک بگه؛ باید می زد، نمی تونست از همین حاال مثل سیماحمید حرفی نمی

 !است پسری

ته اگر من هم از ساعت شش صبح تا هشت شب به جان ل*ب*زد، اهمه چیز آماده بود. خونه برق می

 !زدافتادم برق میام میخونه

های مادرش کرد؛ ولی با چشم غرهای ساواش را به خود جذب میشیرینی بر روی میز، چشمان قهوه

ها نشسته بود و چادر گرفت. سوما با کت و شلوار خوش دوختی روی یکی از مبلپایین می سرش را

زر زری سفیدی بر روی پاهایش بود. همین که زنگ خورد، سوما و مهرسا به طرف آشپزخونه حرکت 

شد اومده بودند. حمید برای خوش کردند. مهمانان از در جلویی که به راهرو کوتاهی ختم می

 .ه طرف در حرکت کرد که متعجب به فرد روبه رویش نگاه کردآمدگویی ب

تر شهناز و شاهین هم کرد. در این طرفروش نگاه میخورده روبههایکا هم متعجب به مرد سال
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زد که سیما شتابان به طرف راهرو حرکت کرد که کردند. کسی حرفی نمیمتعجب به حمید نگاه می

 .دکوب شاون هم با دیدن مهمانان میخ

گویند زمین گرد است. هایکا متعجب به بعد از این همه سال چگونه ممکن است؟ !راست است می

کرد، شاهرخ هم آمده بود؛ ولی نمی فهمید چرا همگی خشکشان زده است. هر چهار میاش نگاه دایی

 ...کردند، به گذشته های دورنفر به گذشته فکر می

*** 

کرد که حاال تپل شده بود. عاشق زنی بود که حاال مهربانش نگاه میخند به همسر ل*ب*مرتضی با 

رفت. با اینکه اندام روی غر غرو و بداخالق شده بود و مانند توپ نرمی به این طرف و اون طرف می

فرم هلیا خراب شده بود؛ ولی بازهم به نظرش خیلی زیبا بود، به خصوص حاال که ثمره عشقشون رو 

 !در بطنش داشت

شد و بار جلوی آیینه ظاهر میکرد. هرچند دقیقه یکاش نگاه میا غمگین به پوست ترک خوردههلی

کرد؛ ولی مرتضی طرف می طرف و اون کرد و اون رو ایناش نگاه میبا حرص به صورت باد کرده

 کرد که تو زیباترین دختر دنیایی! ولی هلیا زیادکرد و هر روز در گوشش زمزمه میش میب*غ*ل

 .کردتوجه نمی

 .زد که مبادا بچه به دنیا بیایدهای آخرش بود و مرتضی هر روز به اون سر میماه

داد. با بلند شدنش صبح زود بیدار شده بود، ذوق دیدن یار به اون اجازه خوردن صبحونه رو هم نمی

اال روی تخت از روی تخت، صورت شهناز چین خورد و با ناراحتی بیدار شد. متعجب به مرتضی که ح

 :نشسته بود خیره شد. تا خواست از اون بپرسه کجا، مرتضی سریع جواب داد

 !کار دارم؛ باید برم-

خداحافظ به طرف در حرکت کرد. با صدای بسته شدن در هاش رو پوشید و بیاسل*ب*سریع 

ین وصلت ش شده بود هرچند که به اصدای گریه شهناز بلند شد. اون هم قربانی خواسته مادربزرگ

تواند دل پسر قصه رو آورد؛ میهایی که عموش از سفر براش میکرد همچون رمانراضی بود، فکر می

 !دونست که فردی دیگر از قبل دل مرتضی را بردهبه دست بیاره! اما نمی

اش این بود که ساعت پنج صبح بیدار بشه و اشیای طبقه باال رو مشغول کار در راهرو بود. وظیفه

 .کرد ل*ب*یری کنه که مرتضی نظرش رو جگردگ
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شد و تا نیمه شب هم بر دید که بدون صبحانه از عمارت خارج میهمیشه اون رو صبح زود آماده می

 .گشتنمی

تفاوت باشه که این بار کنجکاوی نگذاشت و سریع کارش رو به یکی از خواست مثل همیشه بی

 .رتضی حرکت کردخدمتکارها سپرد و شال و کاله کرد و پشت سر م

اش هلیا با خواد بایستد، پشت چند بوته قایم شد. جلوی چشمان حیرت زدهوقتی فهمید مرتضی می

هاش جا کرد. با نفرت به رو در حصار دست سر و صورتی باد کرده از خونه بیرون اومد و مرتضی اون

هاش اشک در میان چشم آورد.های شهناز و خودش رو به یاد میکرد و گریهها نگاه میعشق اون

 .جمع شد و با دلی پر از حسرت و نفرت به طرف عمارت حرکت کرد

ها باهم پیدا گفت راهی جز وصلت اوندخت میدونست باید به یکی این خبر را بده، اگر به ایرانمی

 .کردنمی

*** 

 تو... تو چی گفتی؟-

 ...استتر غالم، هلیا هم حاملهره پیش هلیا دخبله خانوم، من درست گفتم. ارباب همیشه می-

 :ها درباره کسی که دوستش داشت خشمگین شد و فریاد زدشهناز با شنیدن این حرف

هستش، ارباب آینده  زنی مرتضیگی زهرا! اون مردی که داری راجبش حرف میبفهم داری چی می-

 شه؛ هوم؟هات دروغ باشه چی میدونی که اگه حرفاین عمارت! می

 گم. خانوم اون دختره جادوگره، ساحرهدونم و بخاطر همین که دارم این و به شما میم، میبله خانو-

چیز بسته.! تو رو خدا یه کاری کنید خانوم، است! حتما ارباب رو جادو کرده و چشماشون رو روی همه

 .ترسم از محبت ارباب سو استفاده کنه و این تاج و تخت و ببرهمی

های بر روی میز کنار آیینه رو اش رو از دست داد و تمامی وسایلها ارادهرفشهناز با شنیدن این ح

 ...تردونست زهرا هرچی که باشه، جونش براش از همه چیز مهمریخت. خوب می

گم زهرا، اگه شو؛ ولی یادت باشه چی دارم میباید ببینمش، باید اون دختره رو ببینم! زود باش آماده-

 غ باشه بالیی سرت میارم که هزار بار آرزوی مرگ کنی! فهمیدی دختر؟یه کلمه از حرفات درو

 !بله خانوم، چشم خانوم_

های ه این بود که پنجرهل*ب*های که حرکت کردند. از بدیل*ب*شهناز همراه با زهرا به طرف ک
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ه رو بدون توجه صاحبش ببینی. ل*ب*تونستی داخل کای داشت و به راحتی میبزرگ و شیشه

کردند که حاال بر روی پاهای مرتضی نشسته بود و داشت با و زهرا به مرتضی و هلیایی نگاه میشهناز 

 .کردخند به اون نگاه میل*ب*زد و مرتضی هم با اون حرف می

کرد و زهرا داشت آورد را در ذهنش هجی میهایی که مرتضی به سرش میشهناز تمامی نامالیمتی

 .کشیدبرای هلیا خط و نشان می

کرد که چکار باید بکنه! کرد و به این فکر میتمامی طول و عرض اتاق مشترکش با مرتضی را طی می

 !کردداد میهاش رو گرفته بود و فقط انتقام در سرش بیخون جلوی چشم

زد. کرد و در ذهنش به اون پوزخند میحوصلگی به چهره غرق در فکر شهناز نگاه میزهرا هم با بی

کرد تا هم از شر او و هم از شر هلیا فرو می ل*ب*داشت و در قبود چاقویی بر می اگر جای شهناز

 .فرزندش راحت بشه

 خواید بکنید خانوم؟حاال چیکار می-

 .دونم، هیچ راهی نیستنمی-

 یعنی می خواید عقب بکشید؟-

 :شهناز به طرف زهرا چرخید و با شک از اون پرسید

 پس به نظرت باید چیکار کنم؟-

 ...رن شکار و ارباب هم باید بره ورسه و اکثر مردها میچند روز دیگه زمان شکار می خب-

 !چرا وایستادی؟ زود باش بگو؟-

کنه؟ مخصوصا این که اون االن و اگه چندتا گرگ به هلیا حمله کنن و اون و بکشن کی به ما شک می-

 ...بارداره

 ی احمق؟چی؟ تو زده به سرت دختره-

 :الی جواب دادخیزهرا با بی

باور کنید این تنها راه! اگه اون بچه به دنیا بیاد و خانوم بزرگ بفهمه، حتما اون دختر رو به اینجا -

 است؛ هوم؟ میاره. به خصوص اگه پسر باشه چون خانوم بزرگ دنبال نوه

 :آروم آروم پشت شهناز رفت و در گوشش گفت

 ...بعید نیستشایدم شما رو زبونم الل بندازه بیرون، هوم؟ -
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های شهناز پیچید و به این فکر کرد که نکنه، ها وحشت درون تک، تک سلولبا شنیدن این حرف

 !زهرا راست بگه

 .باالخره روز تعیین شده فرا رسید

و همراه با همراهانش عازم ای غمگین از پدر و مادر بزرگ و همسرش خداحافظی کرد مرتضی با چهره

خوشحال بود که مرتضی بخاطر ترک عروسش ناراحت است؛ ولی شهناز  دختمحل مقرر شد. ایران

گونه دونست که مرتضی بخاطر ترک او نغمگین نیست، بلکه بخاطر ترک هلیا است که اینخوب می

 ...عزا گرفته

ی رفتن؛ ولی شهناز با ترس به آیینه خیره شده بود. هزهرا بعد از اجازه وارد اتاق شد. آماده بود، آماد

 دونست این کار درست هست یا نه؟ینم

 خانوم، بریم؟-

 .ش با گفتن بریم، حرکت کرداهمی گفت و بعد از محکم کردن بند روسری

شان بودند. زهرا روبه شهناز پشت چند بوته ایستاده بودند و منتظر فرصت مناسب برای اجرای نقشه

 :کرد و گفت

 اید؟ر اتفاقی آمادهخانوم، ممکنه ما موفق بشیم یا نشیم، شما برای ه-

 :شهناز بعد از مدتی سکوت گفت

 !آره-

 !پس... این خنجر رو بگیرید-

 !شهناز متعجب به خنجر با جلد مشکی درون دستان زهرا نگاه کرد، خنجر برای چه بود؟

 !این... برای چی؟-

 های زیر پاش بلند شد. دور شهناز چرخید و درزهرا به طرف شهناز حرکت کرد که صدای برف

 :گوشش گفت

 !ش فرو کنیدل*ب*خوام این خنجر رو توی قبرای کشتن هلیاست! ازتون می

گفت؟ کشتن هلیا؟ آن هم های شهناز با شنیدن این حرف لرزان شد. اوم داشت چی میمردمک

 !شهناز؟

 !گی؟! من باید چیکار کنم؟چی داری می-
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 خواید؟بشه، میخواید آقا مال هلیا آره خانم، این تنها راه! شما که نمی-

 :با تکون دادن سر شهناز به معنای نه خنجر رو به طرفش گرفت و گفت

 !فهمید؟پس باید این کار رو بکنید، می-

شهناز با تکون دادن سرش، دستان لرزانش رو به طرف خنجر سوق داد. سردش نبود، دستکش 

 !پوشیده بود. این لرزش بخاطر ترسش بود

اش پیدا کرده خندی زد. فرصتی مناسب برای عملی کردن نقشه*ب*لبا بلند شدن صدای در زهرا 

احتیاطی بود. هلیا با شکمی بزرگ و برآمده، شال و کاله پوشیده بود و از در خونه بیرون آمد. این بی

او بخاطر سن کمش بود. گرچه از نقشه شوم زهرا و شهناز خبر نداشت؛ ولی ممکن بود در این 

ها ممکن ه به اون حمله کنه یا بخاطر برف زیاد پاش لیز بخوره. همه اینکوهستان سرد جانوری درند

دونست در چنین زمانی ای بیش نبود و نمیبود جان فرزندش رو به خطر بیندازه؛ ولی اون دختر بچه

 !باید چیکار کنه

 ...به طرف کوهستان حرکت کرد که شهناز و زهرا هم پشت سرش با احتیاط حرکت کردند

ای پرتی از کوهستان رسیدند شهناز هلیا رو صدا زد. هلیا متعجب به عقبش نگاه کرد که وقتی به ج

 :آشنا دید. به اون.ها خیره شد که صدای یکیشان بلند شددو نفر نا

 !وقتشه خانوم...حاال-

زد و شهناز به ور شدند و شروع به زدنش کردند. بیشتر زهرا میو دو زن با سرعت به طرفش حمله

 .زده او میآرامی ب

کرد. بر روی زمین افتاده بود و تمام بدنش زد و گریه میدونست چیکار کنه و فقط جیغ میهلیا نمی

 .کبود شده بود

 !ش فرو کنیدل*ب*خانوم اون خنجر و توی ق-

 ولی اون همین االن هم بین مرگ و زندگیه؛ چرا باید با خنجر بهش بزنم؟-

 !تا مطمئن بشید میمیره_

، ل*ب*هلیا فرو کنه که با حرکت هلیا به جای ق ل*ب*غم خم شد و خواست خنجر رو در قشهناز با 

 !در کتفش فرو رفت و صدای هلیا رو بلند کرد

اش که حاال قرمز شده بودند نگاه کرد. به خود اومده بود؛ ولی های صورتیشهناز لرزان به دستکش
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 :دیگر دیر شده بود. زهرا داد زد

 .ره بزنیداشتباه زدید! دوبا-

 ن... نه-

 ...ولی-

 .ب... بریم-

 :زهرا با ناراحتی زمزمه کرد

 ...ولی خانوم-

 !گفتم بریم، همین االن-

 !چشم-

 .و به طرف عمارت حرکت کردند و هلیای زخمی رو رها کردند

های اطرافش قرمز شده بودند. چکید. برفهاش میرفت و اشک از روی گونههاش سیاهی میچشم

 .دونست لحظات پایانی زندگیش هستدن هم نداشت و مینای داد کشی

خواست کردنش رو نداشت؛ فقط می ب*غ*لفقط برای فرزند درون شکمش نگران بود، دیگر آرزوی 

 .مونهمطمئن بشه که زنده می

ها رو انداخت. حتما بوی خون اونهای جنگل لرزه به تنش میکشید و صدای حیوونپهلوشش تیر می

 .کشتندها او و فرزند درون بطنش رو میکشوند و اونمیبه این سمت 

شود. به چشمان تمامًا مشکیش نگاه پاهایشان پاک میدونست ردهریخت و میبرف بر رویش می

 .کردمی

ها کامال هویدا بود. از بدنش معلوم نهای برف بر روی اوموهای بر روی بدنش تماما مشکی بود و ونه

 .بود ماده است

کشید. هلیا به این فکر کرد. فقط، نفس میاش شده بود: ولی گرگ حرکت نمیفقط خیره با ترس

های اطرافش نیست، چرا که گرگ چند تر از انسانکرد که گرگی که در چند قدمیش هست درندهمی

 .دادکرد و کاری انجام نمیاش نگاه میساعتی بود که به شکم برآمده

 .رد و صدای چند نفر بلند شدبا صدای شلیک گلوله گرگ فرار ک

ها انسان دونست اونها نگاه کنه و فقط میتونست خوب به اونبود و نمی خون زیادی ازش رفته
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 :شنیدهستند. صداها رو به صورت گنگ می

 ازشون رفته! چیکار کنیم؟ آقا، خون زیادی-

 !ن... نه، نه! این امکان نداره! هل... هلیا؟-

کسی بود؟ مرتضی که خیلی وقت بود که رفته بود، ولی این صدا خیلی شبیه  این صدای آشنا مال چه

 !به صدای مرتضی بود

 !هلیای من... من بخاطر تو برگشتم! نتونستم برم؛ تو هم نباید بری-

خندی زد و شاد از اینکه فرزندش زنده ل*ب*گرفت. در دل  آ*غ*و*شجسم گرمی اون رو در 

 ...دردی در زیر دلش احساس کرد. نه، االن نباید بیاد! نه ای کشید کهماند، نفس آسودهمی

کرد و داد  ل*ب*ناشی از دردش توجه زنی که مرتضی رو ارباب خطاب کرده بود، به او ج صدای ناله

 :زد

 !ارباب... بچه! بچه داره به دنیا میاد-

 !نه، نه! االن نباید... زود باش باید ببریمش خونه-

 .یر شده، اون داره به دنیا میادولی ارباب دیگه خیلی د-

 .نجوا کرد ل*ب*مرتضی چنگی به موهاش زد و وای خدایی زیر 

 تونی اینجا انجامش بدی؟علی تو با اسبم برو و وسایل الزم رو بیار. خاتون تو می-

 !کنم اربابسعی خودم رو می-

چرخید یا به موهاش میهلیا رو در چادری گذاشته بودند و خاتون در کنارش بود. مرتضی دور چادر 

 .کردزد. علی هم به عنوان نگهبان اطراف رو برسی میچنگ می

اش باشه و بعد از تونه زنده بمونه، پس از خاتون خواست مراقب بچهدونست که نمیهلیا به خوبی می

دقایقی جیغ هلیا با جیغ کودک برابر شد. مرتضی، دیگر نتونست صبر کنه و با شتاب به طرف چادر 

 .خاتون یافت ب*غ*لرفت که موجود کوچکی در 

 :خاتون با چشمانی اشکی رو به مرتضی گفت

 !آقا، بچه پسره! پسر-

کشید. وقتی مرتضی رو توجه به فرزند کوچکش به طرف هلیا رفت که آرام نفس میولی مرتضی بی

 .کرد *لب*غهاش رو به طرفش دراز کرد که مرتضی سریع در کنارش نشست و اون رو دید، دست
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 !هلیا-

 ...م... مرتضی... مراقب... مراقب بچه... بچمون باش! مراقبش... باش. دوس... دوست دا-

کرد؛ اش در کنارش افتادند. مرتضی با ناباوری به هلیا نگاه میحرفش نصفه موند و دستان آویزان شده

بزنه. خاتون هم آروم تونست حرف قدر تعجب کرده بود که نمیصدای هین هینش بلند شده بود. اون

 .دادریخت و پسرک کوچکش رو تکون میاشک می

ها بودنش در برف بود و دوست داشت فکر کنه این سرما بخاطر ساعت دستان سرد هلیایش رو گرفته

 ...هست؛ ولی اون رفته بود

 !هام سرده سردنانگار دست

 ...هام شب تارنانگار چشم

 آسمون سیاه ابر پاره پاره

 ...بارهبارون داره میشرشر 

 حاال رفتی و من تنهاترین عاشقم رو زمین،

 ...تنها خاطراتم تو بودی فقط همین

 حاال رفتی و من تنهاترین عاشقتم رو زمین؛

 ...تنها خاطراتم تو بودی، فقط همین

 »!آهنگ فریدون فروغی به نام تنها ترین عاشق»

 !گفتی برو تنها بمون

 !ها همراه بمونبا غصه

 !تونم، خسته، خستمه نمیدیگ

 !طلسم غم رو زدم شکستم

 هام ابر بارون،داره چشم

 ...هام شده روونروی گونه

 مونم؛رفتی و رفتی و تنها می

 !خونمتا آخر عمر واست می

 حاال رفتی و من تنهاترین عاشقم رو زمین،
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 ...تنها خاطراتم تو بودی؛ فقط همین

 ین،حاال رفتی و من تنهاترین عاشقم رو زم

 ...تنها خاطراتم تو بودی؛ فقط همین

*** 

هاش هنوز خونی بودند. وقتی شد اون این کار رو کرده! دستکشبه طرف عمارت رفت. باورش نمی

 :دخت اون رو دید. متعجب پرسیدرفت ایرانداشت به طرف اتاقشان می

 !شهناز، چه بالیی سرت اومده؟-

ار زار گریه کنه و بگه که چه کرده؛ ولی اینجا جاش دوست داشت بره در حصار دستان مادربزرگش ز

 !نبود

 شه بریم توی اتاق؟می-

 .با... باشه بریم-

 .با هم به طرف اتاق مشترک شهناز و مرتضی رفتند

 هات این جوری؟خب شهناز، بگو چرا دستکش-

داره؛ پس تونست تمام این اتفاقات رو دلش نگهزهرا به اون گفته بود حرفی نزند؛ ولی دیگر نمی

 ...شروع به گفتن اول تا آخر ماجرا کرد

شید است، گفتین خوشبخت می یه دختر بچه بودم، تو و مامان اومدین طرفم، گفتین ارباب آینده-

بره! منم ساده، هاتون، گفتم ولی مرتضی عاشقه؛ گفتین بعد یه مدت اون و از یادش میهمراه با بچه

 .ج کردمساده باور کردم و با مرتضی ازدوا

 گی؟ها چی میچی شده شهناز؟ این-

 !لطفا بذارید همش رو بگم مادربزرگ! لطفا-

 باشه، بگو؟-

گشت و روزها زود ها دیر بر مییه مدت گذشت من عاشق مرتضی شدم؛ ولی... اون عاشقم نشد. شب-

ه شکم بزرگ رفت. یه روز تعقیبش کردم که... اون و با هلیا دیدم. هلیایی که چاق شده بود و یمی

 !خندیدن؛ تمام کارهایی که آرزوش رو داشتمگفتن، میداشت! با هم می

ته ل*ب*نتونستم تحمل کنم؛ وقتی مرتضی رفت، رفتم و اون دختر و بچه داخل شکمش رو کشتم! ا
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 حتما تا االن مرده! من انتقامم رو گرفتم. ولی... ولی من اینجوری نبودم، بودم؟

 !مادربزرگ؟-

 .سکوت کرده بودمادر بزرگ 

دخت چرخید که اون رو با صورت کبود دید. به طرفش رفت که وقتی جوابی نشنید به طرف ایران

 :دخت به معنای نه دست تکون داد و با لکنت گفتایران

 !مرتضی... چیکار کرده؟ تو... تو چیکار کردی؟-

 :گرفت و داد زد *غ*لبو بر روی زمین سقوط کرد. شهناز با داد به طرفش رفت و صورتش رو در 

 !مادربزرگ-

 .کشیدولی مادربزرگ دیگه نفس نمی

دخت هم خونی شد، خون هلیا بود؛ هلیایی که هیچ به روی صورتش دست کشید که صورت ایران

 !وقت نتونست طعم خوشبختی رو بچشه! خون کسی که نگذاشت با مرتضی ازدواج کنه

 :اومد. شهناز با دیدن اون داد زد صدای در بلند شد و شهریار به سرعت داخل اتاق

 !داداش-

 !دخت نگاه کرد. شهریار با ناباوری به طرف مادربزرگش رفت. خواهرش چیکار کرده بودو به ایران

دخت را هاش رو در آورد و در آشغالی پرت کرد. صورت ایرانسریع شهناز رو بلند کرد و دستکش

 .و عوض کنههاش راسل*ب*پاک کرد و به شهناز کمک کرد تا 

 !تو هیچی ندیدی، فهمیدی؟-

 ...ولی داداش-

 !هیش-

دخت رو بلند کرد و به طرف اتاقش برد و حق السکوت به تمامی خدمتکارها داد. شهریار بود ایران

تونست تهران رو هم بخره! مادرش رو خبر کرد و با گفتن ماجرا به قدر قدرتمند بود که میدیگر، اون

 .تا شهناز رو آروم کنهاون، از مادرش خواست 

 !کرد. چقدر کوچک و نحیف بودش نگاه میآ*غ*و*شبه فرزند در میان 

شد این موجود کوچیک دیگه مادری نداره. آروم، آروم برای پسرش آروم خوابیده بود. باورش نمی

 .مادر شده استگریست که همچون خودش در کودکی بیمی
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ر سن بیست و سه سالگی پدر شده است! چه کسی حتی برای خودش هم غیرقابل باور بود که د

 !دست و پا حاال پدر شده؟بی شد مرتضیباورش می

رفت. اول خواست از در سرش ویراژ می« حاال با این بچه و این جسد چه کنم؟!»ی پشت سر هم جمله

خودش توران بخواد که از فرزندش مراقبت کند تا زمانی که خودش کسی شود و روستا رو زیر سلطه 

درآورد. اون وقت کسی جرعت نداشت به پسرش باالی چشمت ابرو است، بگه؛ ولی توران نتوانسته 

چاره کودکی بود از امانتیش یعنی هلیا مراقبت کنه! اون و علی هلیا رو تنها گذاشته بودند و هلیای بی

 .کرد و جان خودش رو به خطر انداخت

کرد انگار که ذهن مرتضی رو تونست بخونه، آرام زمزمه میتوران که کناری ایستاده بود و آروم گریه 

 :کرد

دونین، مریضه؛ باور کنید اگه بیشتر صبر آقا...آقا ما خیلی وقت بود که غذا نداشتیم! علی رو که می-

 !کردیم ممکن بود علی چیزیش بشه! مجبور بودیم اربابمی

مرد و هلیای من ذو تنها سرت میکاش پو شروع به گریه کرد. مرتضی خواست داد بکشه که ای

 .تونست بگه! اون هم مادر بود. اون م مانند هلیا مادر بودگذاشتی؛ ولی چی مینمی

گفت که به صورت یخی هلیا نگاه کرد. بعد از بیست و دو سال باالخره آروم گرفته بود. همیشه می

تونست ین خاطر به خوبی نمیخوره، به همپیچد و اون رو میبیند، ماری بزرگ دورش میخواب می

 !بخوابه

 .حاال آروم خوابیده بود

قطره اشکی ناخودآگاه از چشمش چکید که بر روی صورت فرزندش ریخت و اون رو بیدار کرد. وقتی 

 دید. صورتها هلیا رو میهاش رو باز کرد دو جفت گوی سبز بلورین نمایان شد. در اون زمردچشم

 :خندی زد و آروم گفتل*ب*نقص و سفید کودک نمای کاملی از چهره هلیا بود. برای پسرکش بی

 !هایکام درست شبیه مادرش-

 !بله؟ چیزی گفتید ارباب؟-

 .سرد به توران نگاه کرد و آروم بلند شد. نگاه آخر رو به هلیا انداخت و آه پر دردی کشید

 .سرد خونه، این چادر رو هم جمع کنیدبه علی بگو جسد هلیا رو ببره -

پتوی کوچیکی رو دور فرزندش محکم کرد و به طرف عمارت حرکت کرد. باید جایگاه پسرش رو در 
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 .کرداون جا معلوم می

 ارباب؟-

به پشت سرش نگاه کرد که توران و دید. توران، سرش رو پایین انداخت و انگشتانش رو در هم 

 :حوصله گفتچرخاند. مرتضی بی

 !خوای بگی؟بگو چیشده توران؟ چی می-

توران بین گفتن و نگفتن مونده بود. آخر سر دلش رو به دریا زد و خیره کودک در دستان مرتضی 

 :گفت

شناسید. ایشون اگه بفهمن شما چیکار کردین و این بچه، بچه... آقا، شما که خانم بزرگ رو می-

 .پیش من بذارید تا اوضاع درست بشهشن آقا! ارباب کوچیک رو وقت عصبانی میاون

خندی زد و به چشم سبز در میان دستانش ل*ب*مرتضی شاد از ارباب کوچک خونده شدن پسرش 

کرد و دست تپلش رو در دهانش فرو نگاه کرد. کودک با چهره معصوم و سفید رنگش به اون نگاه می

 !ذا از کجا برایش بیاوردکرده بود. کمی پتو دورش رو تنظیم کرد و به این فکر کرد که غ

 ...بار هلیا رو دستت سپردم و تو چیکار کردی؟! تو اون و تنها گذاشتی بخاطر پسرتولی من یک-

 گفت.علی و توران سرشون رو زیر انداختند، هرچند لحن مرتضی تلخ بود؛ ولی راست می

ویت پسرکش گه. وقتی مادربزرگش از هدونست توران راست میمرتضی نفس عمیقی کشید. می

 !کشهخبردار بشه اون و کودکش رو می

ها برای عمارت و خانواده کار کرده بود اما بخاطر یک اشتباه به توران نگاه کرد. پیرزنی که سال

جا اخراج شده بود. وقتی راز در دلش رو به او گفت، توران با مهربانی درخواستش رو کوچیک از اون

 ...قرار بود از هلیا نگه داری کنه؛ ولی قبول کرد و به اون تبریک گفت. اون

 ...سپارم؛ ولی خدا شاهده اگه بالیی سر این بیادپسرم، هایکام رو دستت می-

 !دم مراقبش باشمچشم ارباب؛ قول می-

 :ها شروع به حرف زدن کردهاش که پسر ساکت و باهوشی بود، بعد از مدتبازی کودکیعلی، هم

 !وقت چیکار کنم؟کنه؛ اونببرم پلیس من رو دستگیر میارباب اگه من جسد خانوم رو -

توران وقتی کلمه دستگیر شدن رو شنید هین بلندی کشید و به صورتش چنگ زد. هر مادر دیگری 

 .ترسیدهم بود مثل اون می
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 !ها رو بیار اینجاحقیقت رو بهشون بگو، این چادر رو هم بذار و من هم چند ساعت بعد میام. اون-

جه به جواب علی، کودک رو در دستان توران گذاشت و به طرف عمارت حرکت کرد. این روزها توو بی

 .کردها سرسری برخورد میفکر شده بود و با موضوعخیلی بی

 .هاش به طرف شهر حرکت کردتوجه به خواهشعلی بعد از رسوندن مادرش به خونه، بی

پرد. به نظرش امروز عمارت خیلی ساکت شده وقتی به عمارت رسید اسبش رو به یکی از کارکنان س

بود. از پسری که اسب رو به اون سپرده بود سوال کرد که جوابی نیافت. با تعجب به طرف عمارت 

حرکت کرد که سالن رو خالی دید. با ترس به طرف طبقه باال حرکت کرد که تمامی خدمتکارها رو دم 

 .رکت کرد و افراد و کنار زددر اتاق مادربزگش دید. به سرعت به طرف اتاق ح

کردند. آخه قرار بود که به شکارگاه بره؛ ولی حاال اینجا بود! وقتی همگی متعجب به مرتضی نگاه می

اش رو همراه با شهناز و شهریار دید که دور هم جمع شده بودند و وارد اتاق شد، عمه و شوهر عمه

مادربزرگش راوبرروی زمین دید که دراز کشیده و کردند. با ترس به طرفشون حرکت کرد که گریه می

 .کردهاش رو بسته... با بهت به مادربزرگش نگاه میچشم

شهناز با ترس اول به مرتضی، بعد به شهریار نگاه کرد. شهریار سری تکون داد و با گریه به طرف 

 :مرتضی رفت. خودش رو در میان بازوانش رها کرد و با غم گفت

 !دایی، غم آخرت باشه گم پسرتسلیت می-

کرد که از شدت گریه قرمز شده بود. باورش براش سخت بود که اش نگاه میمرتضی گنگ به عمه

 .کرددخت مرده! دهنش نیمه باز مونده بود و به همه نگاه میایران

 :فرشته، باالخره تاب نیاورد و در کنار مادرش افتاد. شهناز جیغ زد و گفت

 !مامان-

اش نامعلوم بود،نگاه کرد. شهریار رسیده بود، سردرگم به فرشته و بعد فردی که چهرهپزشک که تازه 

 :رو به پزشک بدبخت نعره زد

 !کنی؟! بیا اینجاهی، به کجا نگاه می-

 ب*غ*لو مادرش رو بلند کرد و به طرف اتاق حرکت کرد. حمید به طرف دخترکش رفت و اون رو 

 .کردکرد و مرتضی هنوز گنگ به مادربزرگش نگاه میگریه میزد و کرد. شهناز، از ته دل جیغ می

در اتاق کناری شهریار تمامی خدمتکارها رو بیرون انداخت و به طرف پزشک حرکت کرد. دو دسته 
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پول از جیب کتش در آورد و در دستان پزشک گذاشت. پزشک، متعجب اول به شهریار و بعد به 

 :مه کردها نگاه کرد. شهریار در گوشش زمزپول

ی بنویس، فهمیدی؟! اگه این کار ل*ب*ری علت مرگش رو سکته قوقتی برای معاینه مادربزرگم می-

 !گیرمرو نکنی، جون نگین و نگارت رو می

و دست پزشک رو مشت کرد. پزشک لرزون به اون نگاه کرد که شهریار سری تکون داد و دست 

 .ایت کرداش که پر از پول بود رو به طرف کیفش هدمشت شده

پزشک مطیع پول رو در کیفش گذاشت و به طرف فرشته حرکت کرد. بعد از وصل کردن سرمی برای 

پزشک که مهران نام داشت، کیفش  .جا بود حرکت کرددخت در اونفرشته، به طرف اتاقی که ایران

ن باری بود ای سن داشت و این اولیداد. هفتاد و خوردههاش گرفته بود و فشار میرو محکم در دست

گفت حقیقت رو به پسر جوان که برای کاری غیرقانونی رشوه گرفته بود. در دلش صدایی نجواگونه می

 !گذاشت دست از پا خطا کنهغمگین بگو؛ ولی ترس نمی

جا رفتند و کرد؛ ولی بخاطر مسائلی از اونوقتی جوان بود، همراه با پدر و مادرش در اینجا زندگی می

هاش برگشته بود تا اگر چشم از دنیا فرو بست در کنار پدر و ن همه سال همراه با نوهحاال بعد از ای

 .مادرش آرامش بگیره

دونست این روزها، داد، دیگه خیلی پیر شده بود و خودش میپاهای لرزانش رو در راهرو حرکت می

 کردیش هست و نباید خودش رو به عنوان پزشک معرفی می.روزهای آخر زندگی

هوش کردن عمارت بودند؛ ولی دید که آروم، آروم در حال سیاهراهرو خدمتکارهایی رو میدر 

 .شنیدی آرومشان رو میهیچکدام غمگین نبودند و حتی گاهی صدای قهقهه

در اتاق رو آروم باز کرد. به جز پسرک جوان غمگینی که اون رو در هنگام ورود دیده بود و 

 .. پسر در فکر بود و خدمتکار خیره پسر شده بودجا نبودخدمتکاری، کسی در اون

های نازک حریری بر رویش آویزون شده بودند، حرکت کرد. اهمی کرد و آروم به طرف تخت که پرده

 .ای خشکش زدپرده رو کنار زد و با دیدن شخص روی تخت لحظه

کرد؛ ولی در نگاه میاش به خوبی یاریش نبا اینکه چهره فرد روی تخت، پیر شده بود و دیگر حافظه

دخت بود که آروم روی تخت خوابیده بود. دستان چروکش رو در دست اول اون رو شناخت. ایران

 !گرفت که سرمایشان لرزه به تنش انداخت
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ی اون بود که با صدای کشه! خیرهعشق دوران جوونیش حاال روی این تخت آرامیده و دیگه نفس نمی

ی و بعد ل*ب*هایی اشکی نوشت که دلیل مرگ سکته قو با چشمهاش رو ول کرد اهم مرتضی دست

 .از امضاء و اثر انگشت به طرف بیرون حرکت کرد

دخت عشق رفتند و آروم به طرف خونه حرکت کرد. ایرانهاش رژه میلحظات جوونیش جلوی چشم

ها اون رو سالقدیمیش که بخاطر مخالفت پدر و مادرش نگذاشتند با اون ازدواج کنه... حاال پس از 

دخت هم عاشق اون بود؛ ولی ارباب اردشیر نگذاشت و کشید. ایراندیده بود؛ اما دیگه نفس نمی

 .دخت رو به عقد اکبر در آوردایران

ش گذاشت و به این فکر کرد که حتما شهریار و فردی که ارباب مرتضی ل*ب*دستش را بر روی ق

هاش هم به اون دخت سوخت که حتی نوهبرای ایرانهای اون هستند. دلش صدا زده شده بود، نوه

 .رحم نکردند

ش سوزش و احساس سوزن سوزن شدن عمیقی احساس کرد و بعد از دقایقی بر روی ل*ب*در ق

 !کشیدزمین سقوط کرد! اون هم دیگه نفس نمی

کی در همگی سیاه پوشیده بودند و عمارت در تاریکی فرو رفته بود. تمامی وسایل عمارت به رنگ مش

 !اومده بود و صدای شیون اهالی عمارت تمامی فضا را در بر گرفته بود

قدر درگیر کار و بارهای مراسم مادربزرگش مرتضی مشکی پوش بر روی صندلی، قوض کرده بود. این

بود که به طور کل علی و جنازه هلیا رو از یاد برده بود. پدر مرتضی بر روی تختی دراز کشیده بود و 

 .کشیدهای آخرش رو میگریست و به کمک دم و دستگاه، نفسای مادرش میآروم بر

خواست بخوابه، چهره سرد و کرد و وقتی میدر اتاقی دیگه شهناز، با ترس به در و دیوار نگاه می

 !کردزدن می بست و شروع به جیغهاش نقش میروح مادربزرگش جلوی چشمبی

ها به طرفش اومد و در خورد. یکی از محافظود و چای میشهریار، با خیال راحت کناری نشسته ب

 :کرد گوشش زمزمه

 قربان، طبیب اومده! چیکار کنم؟-

 ...بفرستش باال-

 .خندی زد و به آرومی بلند شد و به طرف اتاق شهناز حرکت کردل*ب*

نای راحت دکتر درحال معاینه شهناز بود و با دیدن شهریار دست از کار کشید. شهریار دستی به مع
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 .ها نشستباش تکون داد و بر روی یکی از مبل

 .روی شهریار ایستاد بعد از دقایقی، دکتر وسایلش رو جمع کرد و رو به

 خب، وضعیتش چجوره؟-

 .شنبخش و مراقبت خوب میایشون فقط کمی ترسیدن، به کمک قرص آرام-

 شه؟تا قبل از مراسم تدفین یعنی سه روز دیگه، خوب می-

 !بله-

 :هاش کشیدل*ب*خندی زد و دستی بر ل*ب*شهریار 

 .تونی بریخوبه، می-

 .کشیددکتر، کمی خم شد و به طرف بیرون حرکت کرد. شهناز آروم خوابیده بود و دیگر جیغ نمی

*** 

اس مشکی در کنار برادرش ایستاده بود و غرور، ل*ب*باالخره روز تدفین فرا رسید. شهناز آماده با 

 .باریدش میاز سر و صورت

 .ی رفتن بودند که یکی از نگهبانان به طرف مرتضی اومد و در گوشش چیزی گفتهمگی آماده

 :چهره مرتضی متعجب شد و با صدای بلندی گفت

 چی؟-

 :فرشته، فینی کرد و با غم گفت

 جان؟چی شده مرتضی-

 !پلیس دم دره-

 .ی همهمه بلند شدشهناز با شنیدن کلمه پلیس دستان برادرش رو صفت گرفت و صدا

 :رم ببینم چی شده، به طرف در حرکت کرد که شهریار گفتمرتضی با گفتن می

 .منم میام-

 .و پشت سر مرتضی حرکت کرد

 !شده وقتی به دم در رسیدند، علی رو همراه با پلیس دیدند، مرتضی تازه یادش اومد که چی

 آقای مرتضی کیانی؟-

 !ب... بله-
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 !محمدی، باید همراه من بیاینشما و خانوم زهرا -

 :ها ترسید که شهریار پرسیدمرتضی با شنیدن این حرف

 !خواین اون رو ببرین؟شده؟ ما مراسم تدفین داریم. کجا میچی-

ما رد خون و چاقویی توی کوهستان پیدا کردیم که بعد از تحقیق فهمیدیم اثر انگشت خانم محمدی -

ومد و جسدی که متعلق به خانم هلیا رحمتی بوده رو تحویل روش و آقای علی رحیمی به پاسگاه ا

 !دادن. مشخص شده که خانم رحمتی به قتل رسیدن

 :مرتضی متعجب به پلیس و بعد علی نگاه کرد، علی رو به مرتضی گفت

 !ها فهمیدن خانوم به قتل رسیدهها پیدا کردم و دادم به پلیس، اونمن اون چاقو رو زیر برف-

 :داد زدمرتضی متعجب 

 !زهرا؟-

جا دم در حاضر شد. مرتضی چاقوی نایلون پیچیده شده رو از پلیس گرفت و روبه خبر از همهزهرا، بی

 :زهرا گفت

 !زهرا این مال توعه؟-

 .زهرا با ترس به چاقو نگاه کرد و قدمی عقب رفت

مرتضی و مرتضی خشمگین خواست به طرفش حمله کنه که شهریار و علی اون رو گرفتند. پلیس، 

 .زهرا و علی رو همراه با خود برد

شهناز با ترس به شهریار نگاه کرد که شهریار دست بر روی دهان گذاشت و در گوش خواهرش زمزمه 

 .کرد

 !کنم، اینجوری بهتر شدخودم درستش می-

بعد از شنیدن کلی نصیحت و تعارف، سوار بر ماشین به طرف شهر حرکت کرد. امیدوار بود که وقتی 

 !رسه دیر نشده باشهیم

 .ها حرکت کردها رو گرفت و به طرف یکی از اتاقاز چندتا سرباز دم در سراغ اون

دیر رسیده بود و زهرا اعتراف کرده بود؛ ولی هنوز نگفته بود که شهناز همراه با اون بوده... با کلی 

رنگش را! زهرا با صورت بیدنگ و فنگ و رشوه، برای صحبت با زهرا به اتاقی رفت. فقط اون بود و زه

 :کرد. آروم زمزمه کردگریه می
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 !خوام بمیرمآقا، تو رو خدا کمکم کنید. من نمی-

 .شهریار هیش آرومی گفت و قدمی جلو گذاشت

 شنیدم راجب شهناز چیزی نگفتی؟-

 :زهرا تند سر تکان داد که ادامه داد

 ...دادیتونم کمکت کنم. خودت، خودت رو لو خوبه، ولی دیگه نمی-

 ...آقا-

تونم جون خواهر و مادرت رو تضمین کنم/ خواهر کوچیکت رو که یادته، اسمش چی بود؟ ولی، می-

ها آها هانیه! اگه قول بدی راجب شهناز حرفی نزنی و بگی تنهایی این کار رو انجام دادی، مراقب اون

 !، هزار بار آرزوی مرگ کننهستم؛ ولی اگه چیزی راجب شهناز بگی، بالیی سرشون میارم که هر روز

 ...آقا پس-

 .تونم بکنمی تو کاری نمیولی واسه-

رحمی تمام زهرا شروع به گریه کردن و التماس کرد. شهریار دستش رو در موهاش فرو کرد و با بی

 :گفت

 خب، جواب؟-

 :زهرا لرزون گفت

 !کنمقبول می-

 .رو نجات داده بودشهریار خندون از اتاق بیرون رفت. باالخره جون خواهرش 

زد، مرتضی رو دید. چهره خود رو متعجب کرد و به طرفش حرکت کرد. وقتی داشت تو راهرو قدم می

 :در چشمان سرخ مرتضی نگاه کرد و پرسید

 !چی شده؟ اون دختره به تو چه ربطی داره که تو رو آوردن؟! چرا چشمات قرمزه؟-

شد. پرسید به اون مشکوک میسوال رو نمیدونست؛ ولی اگر این خودش جواب سوالش رو می

 :مرتضی با صدای خش داری جواب داد

 ...هلیا زنم بود؛ ولی من نفهمیدم به قتل رسیده-

 وای، تو چطور تونستی؛-

کنه را به خود کمی مکث کرد و بعد چهره خودش رو غمگین نشون داد و حالت فردی که درک می
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 .گرفت

دم. باالخره دوستش رای خواهرم عصبانی شدم؛ ولی بهت حق میگم پسر... با اینکه بتسلیت می-

 !داشتی

هاش رها کرد و شروع به گریه کردن نازک خودش رو در حصار دستدل با گفتن این جمله، مرتضی

 .زدکشید؛ ولی در دل به اون پوزخند میاش میکرد. شهریار دستش رو نوازش بار بر روی شونه

 شه؟کنی؟ زهرا چی میخوای چیکار خب، حاال می-

 :گهشه و سریع میمرتضی با شنیدن اسم زهرا خشمگین می

 !اعدام! فقط اعدام-

 !شن؟ولی داداش، خواهر و مادرش چی می-

 !ندازم بیرونها رو از روستا میاون-

 ...ولی-

 !فقط همین-

ها بود. وقتی ه اونای گفت و باهم به طرف روستا حرکت کردند. این بار علی هم همرابدون اصرار باشه

 به طرف خونه علی و مادرش

رفتند، مرتضی پیاده شد و به طرف خاتون حرکت کرد. هایکاش رو از دستان خاتون گرفت و بعد از 

 .تشکر و خداحافظی به طرف ماشین شهریار حرکت کرد

 :شهریار متعجب پرسید

 این کی؟-

خندی زد و با ل*ب*بود.  فرو رفتهمرتضی نگاهی به کودک در دستانش انداخت، در خواب عمیقی 

 :محبت گفت

 !این بچه اسمش هایکاس، پسرمه-

 !شد این بچه زنده موندهبا گفتن این جمله شهریار خشکش زد. باورش نمی

 !شهریار؟ شهریار؟-

 !ب... بله؟-

 .چی شد پسر؟ خشکت زد-
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 :شهریار سردرگم سریع پاسخ داد

 !هی... هیچی! مبارکت باشه، پسر خوشگلی-

 !ممنونم-

 !شدسریع پاش رو بر روی گاز فشار داد، این بدبختی دیگه با دارو و قرص حل نمی

کرد. کودک توجه مرتضی به کودک نگاه می ل*ب*به جلوش خیره شده بود؛ اما گاه به گاهی بدون ج

به هلیا ! صورت تپل و سفیدش کامال شبیه که خواب بود؛ ولی کامال معلوم بود که به مادرش رفتهبا این

 .بود

دونست که چقدر زیباست؛ ولی با کسی ازدواج کرده بود شناخت و میشهریار، هلیا رو به خوبی می

داری خودش رو هم نداشت چه برسه به مراقبت از دختر زیبایی همچون هلیا که تمامی که توان نگه

 !کردندمردان روستا اون رو دوست داشتند و اکثر دخترها به اون حسادت می

کرد و هم جان هلیا رو گرفته بود و هم این طفل اال خواهر خودش کاری رو کرده بود که نباید میح

 .مادر کرده بودمعصوم رو بی

دخت وقتی به عمارت رسیدند فقط خدمتکارها در حیاط بودند و بعد از پرس و جو فهمیدند که ایران

 .گردندرو در خوابگاه ابدیش گذاشتند و دارند برمی

شهناز و افراد خانواده برگشتند، مرتضی رو همراه با کودکی روی صندلی که مخصوص ارباب وقتی 

 .بود، دیدند

خندی زد و با حفظ ظاهر به ل*ب*مرتضی با تعجب به شهناز خونسرد روبه رویش نگاه کرد، شهناز 

 .طرف مرتضی رفت

 :هاش رو دراز کرد و با مهربانی گفتدست

 تونم ببینمش؟می-

 .عجب کودک رو در دستان شهناز گذاشت. شهناز آروم تکونش دادمرتضی، مت

 !چقدر خوشگله! اسمش چی؟-

 !هایکا-

خندی ل*ب*دونست. دوباره اول اسم کودک رو می« ه»شهناز کمی کودک رو فشار داد. خوب دلیل 

 :زد و گفت
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 شه از این به بعد پسرم صداش بزنم؟می-

که شهناز، نگذاشت. با تکون دادن سر مرتضی، شهناز مادر شهناز خواست با عصبانیت چیزی بگهد 

 :هاش فشرد و گفتخوشحال کودک را در حصار دست

از این به بعد هایکا... پسر منه! کسی حق نداره درباره پسرم چیزی بگه. اگه بشنوم کسی بینتون -

 کنم! فهمیدین؟چیزی گفته، خودم مجازاتش می

 :همگی با هم گفتند

 !بله-

. زمانی که مرتضی سرگرم بازی با هایکا بود، شهریار فردی را فرستاده بود تا این خبر کار خودش بود

 .را به شهناز بدهد؛ به او بگوید که قبول هایکا تنها راه پذیرفته شدنش از سوی مرتضی است

توانست او را خواهرم صدا بزند چرا که شهناز دیگر آن خندی به خواهرش زد. حاال میل*ب*شهریار 

 .لوح گذشته نبود که سریع جا بزندسادهآدم 

 :شهناز رو به جمع گفت

 .خوش! خدمتکار، برای عزیزکم شیر بیار رم پسرم رو بخوابونم. روزمن می-

با رفتن شهناز به سوی باال، فرشته هم سریع از جمع خارج شد و به طرف طبقه باال حرکت کرد. 

کا را روی تخت گذاشته بود و خودش هم روی شهناز را در اتاق مشترکش با مرتضی یافت که های

 .تخت نشسته بود

فرشته در اتاق را بست و با عصبانیت به طرف شهناز رفت؛ اما شهناز هنوز خونسرد بر روی تخت 

 .نشسته بود

 :مادر شهناز با حفظ صدایش؛ اما با عصبانیت داد زد

ی توئه؟ یعنی این به بعد بچهی احمق؟ یعنی چی که این از کنی دخترهمعلومه داری چیکار می-

 ی یکی دیگه رو بزرگ کنی؛ بچه دشمنت رو؟خوای بچهمی

 :شهناز با خونسردی به طرف مادرش چرخید و گفت

 .من لوح بشه! آروم باش مادرباورم نمیشه که مادر من، فرشته کیانی، روزی اینقدر ساده-

 :رد و با عصبانیت غریدفرشته با خشم دستش را در موهای کوتاه جلوی صورتش فرو ک

 کنید؟ چطوری؟چطوری آروم باشم وقتی تو و برادر احمقت معلوم نیست دارید چیکار می-
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شیری وارد شد. شیر را روی عسلی گذاشت و رو به صدای در بلند شد و شهریار همراه با شیشه

 :مادرش گفت

 .خوایم چیکار کنیمدونی ما میمن احمق نیستم مادر من؛ تو نمی-

 :خندی زد و از روی تخت بلند شد. چرخی دور مادرش زد و گفتل*ب*ناز شه

شد؟ خوب کنم به نظرت چی میای که مال من نیست رو بزرگ نمیگفتم بچهاگه به مرتضی می-

داشته بود و داد. اون فقط به خاطر مادربزرگ مرحومم من رو پیش خودش نگهمعلومه من رو طالق می

 .تونه منو طالق بدهراحت می حاال که اون مرده، خیلی

 :به طرف تخت حرکت کرد که فرشته گفت

 کسی که تو رو خیلی راحت طالق بده؟مگه همینجوریه شهناز؟ فکر کردی بی-

 :خندی زد و گفتشهناز نیش

ته من هنوز انتقامم رو از اون ل*ب*تونه بکنه؛ ااون االن اربابه مادر من! هر کاری دلش بخواد می-

تونم نگرفتم! اون با ازدواجش با مرتضی زندگی من رو نابود کرد و با مرگش دیگه نمی هلیای احمق

 .ازش انتقام بگیرم

 :هایکای کوچک را در دستانش گرفت و فشار داد

تونم از این بچه بگیرم! اون خیلی بدبخته که هلیا مادرشه. این بچه دیگه زندگی خوبی ولی می-

 !روز هزار دفعه آرزوی مرگ بکنه کنم که هرنخواهد داشت؛ کاری می

خند زد و سری تکان ل*ب*و بلند خندید. هایکای کوچک شروع به گریه کرد. شهریار به خواهرش 

 :پرسیدکرد و از خود میرویش نگاه میداد ولی فرشته متعجب به موجود روبه

 این هیوالی ترسناک دختر منه؟-

*** 

 چهار سال بعد

 مامان؟-

 بهم نگو مامان؛ بگو خانوم، فهمیدی هایکا؟صد دفعه بهت گفتم -

 :کندهایکا، با چشمانی اشکی، آرام زمزمه می

 .چشم-
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 .خوب، حاال بیا یه چیزی بهت بدم بخوریخیلی-

ای سوپ گوید کاسهرود. به خدمتکارها میگذارد و به طرف آشپزخانه میاو را بر روی صندلی می

 .یندنشبیاورند و بعد خودش در کنار هایکا می

 .ایستدای میگذارد و گوشهشود را روی میز میی سوپی که از آن حرارت بلند میخدمتکار کاسه

دارد و بدون آن که فوت کند جلوی چشمان متعجب خدمتکار آن را در دهان شهناز، قاشق را بر می

 :گویدشود و با درد میرنگ هایکا اشکی می گذارد. چشمان سبزهایکا می

 !خانوم...سوختم داغ...داغه-

 :گویدکند و میاش میشهناز نگاه بدی حواله

 !اصال داغ نیست، بخور دیگه-

ای ایستاده با غم به کودک نگاه کند. خدمتکار که گوشههای بعدی را در دهانش فرو میو بعد قاشق

 .دهدکند. با اینکه آب از چشمانش سرازیر شده ولی شهناز باز هم به او سوپ داغ میمی

 !هاتونی بری؛ نیام ببینم هنوز بیداریخوب میخیلی-

رود شروع به خوردن غذاهایی که خدمتکارها بر روی میز ی باال میوقتی هایکا با غم به طبقه

 .کندچینند، میمی

کند. ریزد و گریه میرود. سریع آب سرد در دهانش میشویی اتاقش میهایکای بیچاره به طرف دست

رود. از آید؛ ولی با غم به طرف تخت میشود صدای شکمش میکمی دهانش خنک میبعد از این که 

 .ظهر تا حاال فقط یک کاسه سوپ خورده است و بس

رود، دانند وقتی مرتضی به سفر کاری میاند و میتمامی خدمتکارها دیگر این چهار سال او را شناخته

توانند اعتراض کنند و فقط برای هایکا ناراحت یکدام نمکند ولی هیچشروع به اذیت و آزار هایکا می

 .شوندمی

نشاند اید. شهناز هایکا را بر روی پاهای خودش میرسد مرتضی همراه با سوغاتی میصبح که فرا می

 .کندو با ناز شروع به لقمه دادن به او می

با رفتار  ا*ب***ر*کند که چیزی در دانستند که شهناز هایکا را مجبور میی خدمتکارها میهمه

 .مادرش نگوید و زمانی که جلوی مرتضی است او را مادر صدا کند

گیرد که برود و با پسرهای محل بازی کند وگرنه اگر هایکا بعد از خوردن صبحانه از مرتضی اجازه می
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 .کنداز شهناز اجازه بگیرد او را مانند روزهای دیگری که مرتضی نیست، در خانه حبس می

افتد. پسر که دهد که هایکا در آب میل بازی هستند یکی از پسرها ندانسته او را هول میوقتی درحا

هایش را خشک کند. هایکا هم لرزان همراه با او اسل*ب*برد تا اش میماهان نام دارد او را به خانه

 .کشدداند تنبیه دیگری انتظارش را میبه خانه می رود چرا که می

آورد که با صحنه های هایکا را در میاسل*ب*ام دارد بعد از سرزنش ماهان مادر ماهان که سیما ن

 .شودعجیبی روبه رو می

گذارد که هایکا دستانش را بر روی پوست هایکا که پر از جای شالق و سوختگی و زخم است می

 :کندصورتش را جمع می

 شده پسرم؟ بدنت چی-

زند که خندی میل*ب*شود از طرف زنی پسرم خطاب میهایکا که بعد از چهار سال برای اولین بار 

 .شوداش نمایان میچال گونه

 .چیزی نیست خانوم-

 ...ولی-

 !ممنونم-

کند. های ماهان را تنش میاسل*ب*کند و یک دست از سیما دیگر اصراری به دانستن حقایق نمی

های خیسش در اسل*ب*اختن کند و بعد از اندها تشکر میفهمد دیر شده است از آنهایکا که می

 .رودهایش را برایش بیاورد. بعد با دو به طرف عمارت میاسل*ب*دهد که نایلونی به ماهان قول می

اش نداشتند ولی اش به تازگی به روستا آمده بودند و خبری از هویت هایکا و خانوادهماهان و خانواده

 .های روی تن هایکا بودسیما هنوز در فکر زخم

شود از بیند. وقتی شهناز از ماجرا خبردار میجا میرسد فرشته و شوهرش را آنبه عمارت می وقتی

آورد و مرتضی نگران، او را شود و باال میباشد حالش بد می ترس اینکه نکند سیما رازش را فهمیده

 .شوند شهناز حامله استبرد که متوجه میی روستا میشدهبه بیمارستان تازه افتتاح

رود ها به خانه میتوجه به آنها نیست بیبیند ولی چون هایکا با آندست بر قضا سیما شهناز را می

 .فهمد که حامله است ولی او یک ماهه و شهناز دو ماههچرا که سیما هم می

رسد و شهناز دیگر کاری با هایکا ندارد شود و به او هر روز میبعد از آن روز شهناز عزیز مرتضی می
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 .گیردشود و شهناز دردش میاینکه نه ماه تمام می تا

 شد؟ بچم چی؟ خانوم دکتر زنم چی-

گم ارباب کیانی؛ خانومتون دوقلو به دنیا آوردند. دو تا پسر خوشگل و هر سه سالم تبریک می-

 .هستند

 .دهدها میمرتضی از شوق دوقلوهایش قول یک مهمانی بزرگ به آن

 اری شهناز؟خوای اسمشون رو چی بزمی-

 شاهین و شاهرخ؛ قشنگه؟-

 .شهآره عزیزم خیلی خوبه. اگه هایکا بفهمه چقدر خوشحال می-

هایش نگاه و با آنها بازی خند به برادرل*ب*آید و با ها به بیمارستان میهایکا همراه با یکی از محافظ

از او و مادر مرحومش متنفر  کند. هنوز هم که هنوز استکند؛ ولی شهناز با نفرت به هایکا نگاه میمی

 .انداست و مرتضی و شهناز چیزی به او راجب مادرش نگفته

آید. بعد از چهار سال حاال هایش همراه با همسرش الهه به طرف روستا میشهریار از شوق خواهرزاده

 .شرکت خودش را در تهران باز و با دختر شریکش ازدواج کرده است

گیرد. سریع ای در جلویش قرار میدهد تا اینکه پسربچهوستا گاز میهای ربا سرعت زیاد در جاده

 .زندکند ولی دیگر خیلی دیر شده و به کودک میترمز می

 .دهندبرند و به پدر و مادرش خبر میبه سرعت پسربچه را به بیمارستان می

مراه پدر و مادرش در هایکا که به خاطر پدر و مادر شهناز در راهرو نشسته است ماهان را خونین به ه

 .برندرود که سریع او را به اتاق عمل میبیند. متعجب به طرف ماهان میپشتشان می

 .اش را در راهرو می بیندداییکند که دایی و زناش به در اتاق عمل نگاه میهایکا با چشمان زمردی

 کنید؟آقا شهریار، شما اینجا چیکار می-

 .. زدیم هایکای عزیزمما...ما به اون پسر کوچولو..-

کند. رود و شروع به تهدیدشان میها میشنود به طرف آنسیما که این جمالت را از زبان الهه می

 .کندنشاند و او را آرام میمی شناسد همسرش را بر روی صندلیحمید که شهریار را خوب می

ره پزشک از اتاق عمل بیرون شوند، باالخها که شهناز و مرتضی از موضوع خبردار میبعد از ساعت

 :رودآید. سیما با شتاب به طرف پزشک میمی
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 آقای دکتر...پسرم؟-

 :گویدگیرد و با غم میدکتر سرش را پایین می

 .متأسفیم، نتونستیم نجاتش بدیم. ضربه خیلی سنگین بود-

 چ...چی؟ ن...نتونستین؟-

 .فهمند وقت زایمانش رسیده استو میبرند ها میکند که سریع او را به یکی از اتاقو غش می

گوید. حمید نتوانست حق پسرشان را کند و چیزی نمیی در میان دستانش نگاه میبه دختربچه

 .بگیرد و ماهانش در چهار سالگی از دنیا رفت

خواست وقتی بزرگ شد مهندس شود. با فکر به این موضوع قطرات اشک از ماهان کوچکی که می

تواند ماهانش را ببیند. حتی نتوانست حق شود دیگر نمیشود. باورش نمیچشمانش سرازیر می

شود و به دخترش نگاه کودکش را از شهریار بگیرد. با صدای بلند شدن گریه کودک حمید بلند می

 .کندمی

اتگار قطرات اشک سیما روی صورتش افتاده و او را از خواب ناز بلند کرده است. به طرف سیما 

 :دهدگیرد و آرام تکان میودک را از دستانش میرود و کمی

خواستم حق ماهانم رو بگیرم ولی زنی عزیزم؟ باور کن من هم میسیما؟ سیما جان؟ چرا حرف نمی-

تر بودن. به نظرت من راضیم که ماهان زیر خاک خواب باشه و قاتلش با خیال راحت زندگی اونا قوی

 ...کنه؟ اون پسر من هم

هایش غرورش را تواند ادامه دهد. اگر ادامه بدهد اشکر صدایش دیگر نمیبه خاطر بغض د

 .شکنندمی

شود. تنها درد سیما ضایع شدن حق پسرش کند و به جای نامعلومی خیره میسیما باز هم سکوت می

 .هوشی سیما برگزار کرده بودسپاری ماهان را در یک هفته بینبود؛ بلکه حمید سریع مراسم خاک

 ...استم منتظر بمونم تا تو به هوش بیای ولی شهریار کثافت نذاشت. باور کن منمن خو-

الی در بیرون شود. پسر کوچکی از البهکند و به در خیره میبا بلند شدن صدای در حمید سکوت می

 :زندکند. حمید که او را در کنار مرتضی دیده با خشم داد میآید و با غم به سیما نگاه میمی

 !خوای قاتل؟ گمشو بیرونمی کنی؟ چیجا چیکار مینتو ای-

 :آیدخواهد برگردد که سیما باالخره به حرف میکند و میکودک غمگین به حمید نگاه می
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 .اون بچه هیچ گناهی نداره، بذارش بیاد-

کند. نگاه بدی کشد و دخترک را در دستان سیما رها و به طرف در حرکت میحمید آه بلندی می

 .کندهایکا کرده و به طرف راهرو حرکت می حواله

 .بیا تو پسر جون-

نشیند و به سیما رود. روی صندلی کنار تخت میکند و بعد آرام به طرف تخت میهایکا، کمی صبر می

 .کندنگاه می

 جا اومدی پسرم؟خوب، چرا این-

نشده است، برای اش عوض هایکا شاد از دوباره پسرم خطاب شدنش و اینکه نظر سیما درباره

 :پرسداطمینان می

 خاله سیما، از دست من ناراحتی؟-

 نه عزیزم، برای چی باید از دستت ناراحت باشم؟-

 شه آقا شهریار رو ببخشی؟می -

کند. سیما متعجب از آقا صدا شدن شهریار به جای دایی به چشمان سبز رنگ و درشت هایکا نگاه می

شد که هایکا فرزند شهناز و مرتضی نیست؛ چرا که نه به می آرام داشت شکش به یقین بدلآرام

مادرش شبیه بود نه به پدرش. از اخالقیات مادرش فهمیده بود که زن بدذاتی است و شک داشت که 

 .های روی بدن هایکا کار او باشدزخم

 کنن؟عزیزم، پدر و مادرت باهات خوب رفتار می-

 .دزددسریع چشمانش را میکند ولی هایکا به چشمان سیما نگاه می

 .آره خیلی خوبن-

 .سیما که به جواب مورد نظرش رسید، سعی کرد حواس هایکا را پرت کند

 .جان، به این بچه نگاه کن؛ این دختر منه. اسمش سوماس هایکا-

 .زندداری میگونهخند چالل*ب*کند و ی سوما نگاه میهایکا به چهره

 شه؟چقدر قشنگه خاله. معنیش چی می-

 .آره عزیزم. یعنی نور ماه؛ دختر زیبا-

دم همیشه دم خودم مراقبش باشم. قول میچقدر بهش میاد...خاله، من...من از این به بعد قول می-
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 ازش مراقبت کنم. باشه خاله؟

گیرد. می ب*غ*لافتد و او را باره به گریه میشود و به یکسیما در چشمان سبز رنگ هایکا غرق می

دانست حق او هم مانند ماهان ضایع داد. میهایش شبیه ماهان بود.حتی بوی ماهان را میفچقدر حر

 .دلیل نیستشده در پس این چشمان سبز رنگ بیدانست این همه غم گنجاندهشده است. می

 دوازده سال بعد

ه بود که ها آنقدر اذیت شدی سی سال تجربه داشت. در تمام این سالشانزده سالش بود ولی اندازه

حدی نداشت. شهناز بدذات برای اذیت و آزارش کم بود که دو برادر همخون شهناز نیز نصیبش شد. 

 .دو برادر که از لحاظ اخالقی متضاد هم بودند ولی از لحاظ چهره کپی هم

ته بهتر است بگویم کپی مادرشان. ل*ب*شاهین و شاهرخ؛ دو پسر با چهره بور همچون مادرشان. ا

یی، چشمان آبی و پوست سفید درست مثل شهناز. تنها تفاوتی که شاهین با شاهرخ موهای طال

 .ومک و هرگونه خال بودومک داشت ولی شاهین بدون ککداشت این بود که شاهرخ کک

اش اخالق درستی داشت و همیشه در حال کمک و محبت به دیگران بود ولی ی بامزهشاهرخ با چهره

 .کرداش، بدجنس بود و دو برادرش را اذیت میدر و داییشاهین نه. شاهین همچون ما

*** 

کرد. سیما همیشه رفت و با دختر کوچکشان، سوما، بازی میی سیما و حمید میهایکا همیشه به خانه

داد که کرد و به سوما میکرد. حتی ساندویچ درست میکاری دریغ نمیمراقب هایکا بود و از هیچ

 .دهددهد یا کم میمیده بود شهناز به هایکا یا غذا نمیباهم بخورند؛ چرا که فه

کند خواست برود و به مرتضی بگوید که شهناز چه کارهای وحشتناکی با این طفل معصوم میبارها می

 .ولی از ترس جان دختر و پسر کوچکش دم فرو بسته بود و هایکا را به خدا سپرده بود

کردند و هایکا در آن ه کمی دورتر از روستا بود بازی میی سیما و حمید کسوما و هایکا دور خانه

 .و بسرفت و فقط سوما بود و شادی هایش از یادش میلحظات تمام غم

کنند. در حال سوما و هایکا مثل همیشه به طرف انباری که دورتر از خانه حمید و سیما بود حرکت می

کند و شاخه گلی به بینند. شاهین به طرف سوما حرکت میمیبازی هستند که شاهین را باشکقایم

 :گیردطرفش می

 .این تقدیم به تو-
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شود و بر روی صورتش گیرد که سوسک پالستیکی از آن رها میسوما گل را از دستان شاهین می

و را اندازد و ارود و سوسک را کناری میکند که هایکا به طرفش میافتد. شروع به جیغ و داد میمی

 :گذارددر پشتش می

 خوای؟چی می-

خوای با من بازی خواستم ازت بپرسم که میور تو... ببخشید فقط یه شوخی ساده بود. میشو اونگم-

 !دردنخور الیق تو نیستکنی؟ آخه این به

کند. کوبد و تفی به طرف صورتش پرتاب میرود و محکم در دهانش میسوما با خشم به طرفش می

 :کندا نفرت اول به او و بعد به هایکا نگاه میشاهین ب

 ...بینیجزای این کارت رو می-

 .رودو می

*** 

خانواده دور میز جمع شده و در حال خوردن شام بودند. شهناز بعد از شانزده سال هنوز به نقش بازی 

 .گرفتداد و بعد از رفتن او، انتقامش را از هایکا میکردن جلوی مرتضی ادامه می

 .اهین، از روی شیطنت، پایش را محکم بر روی پای هایکا کوبید که صدایش بلند شدش

 کنی شاهین؟داری چیکار می-

این صدای داد مرتضی بود. مرتضایی که بعد از مرگ هلیا هنوز نتوانسته بود خودش را ببخشد و 

که جز به هایکا به  اش فرو رفته بود که حاال تبدیل به مردی خشن شده بود. مردیآنقدر در تنهایی

 .کردکس دیگری محبت نمی

 ...من...من کاری نکردم بابا، خودش مشکل داره-

 !خواهی کن، زودخفه شو پسر، خودم دیدم چیکار کردی. زود باش معذرت-

 .ببخشید-

 .بلندتر-

 .ببخشید-

زبان در شده بود خواست به طرف دیگری نگاه کند که شاهین برای هایکا  مرتضی که حاال کمی آرام

آورد و مشت آرامی به او زد. مرتضی سریع عصبانی شد و یکی به دهان شاهین کوبید که کنار 
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 .ش پاره شدل*ب*

 !شو باالزود باش گم-

 :شاهین گریان به طرف اتاقش حرکت کرد. شهناز با دهان باز به مرتضی نگاه کرد که داد زد

 !چیه؟ حقش بود-

اش بود باز و بسته ی داییفندک طالیی در دستش را که هدیه شاهین بر روی تخت دراز کشیده بود و

 :کرد که شهناز وارد اتاق شدمی

 شاهینم؟-

دم مامان کاری کنم که همه جلوت خم و راست بشن و دیگه هایکایی وجود نداشته بهت قول می-

 .باشه که به خاطرش ناراحت باشی

 .های شاهین به طرف اتاقش حرکت کرده حرفتوجه بهایش را باال انداخت و بیشهناز متعجب شانه

ها خوابیده بودند و هایکا برای صبح روز بعد هایکا و سوما به طرف انباری حرکت کردند. روی گندم

کرد. آنقدر مراقبش بود خواند. هایکا همیشه همراه سوما بود و هیچوقت او را رها نمیسوما قصه می

 .ه خودش برسدخواست که کمی بکه گاهی سیما از او می

 :هایکا وسط داستان بود که سوما با صدای نازک و دلنشینش، نق زد

 !گم اینجا بوی بدی میادوای هایکا، می-

 کنم. بوی چیه؟من سرما خوردم دختر، بویی حس نمی-

 ...دونم، شبیه... شبیهنمی-

هایکا حرکت کرد و سوما حرفش را کامل نگفته بود که ناگهان در انباری بسته شد. با ترس به طرف 

 :گفت

 این چی بود هایکا؟-

 .دونمنمی-

 .و به طرف در حرکت کرد

 چی شده؟-

 !در قفله... باز نمیشه-

ور شدند. سوما جیغ بلندی زد و به طرف هایکا حرکت کرد. ها شعلهصدای تقی آمد و ناگهان گندم



 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         102 

 

 98رمان مرد سوخته من | آیدا رستمی کاربر رمان

 .ور شدن بود، نگاه کردهایکا با ترس به اطرافش که درحال شعله

 !سوما، باید در رو بشکنم-

 !گیرهولی داره آتیش می-

 .مجبورم، باید من رو ول کنی-

 !ترسمنه، من می-

 .تر کردی دستانش را محکمو حلقه

 !شکنیمشباشه، پس باهم می-

و یک دستش را بر روی قسمتی از صورت سوما که معلوم بود گذاشت و دست دیگرش را بر روی 

 .ت کردنصف صورتش و به طرف در حرک

در که بخاطر آتش استحکامش را از دست داده بود با صدای بدی شکست و سوما و هایکا به طرف 

 .بیرون پرتاب شدند

 :سوما بلند شد و به خودش نگریست، سالم بود. با خوشحالی به طرف هایکا حرکت کرد. آرام گفت

 !هایکا-

ی اهالی روستا به . حمید و بقیهاش شدو دست هایکا را از روی صورتش برداشت که با ترس خیره

 :رفت که هایکا را دید و بلند داد زده حرکت کردند. حمید به طرف سوما میل*ب*طرف ک

 !یا خدا-

*** 

 .پسرم، اینجا رو نگاه کن-

-... 

 .خوبه-

 دکتر، حالش خوبه؟ چشماش سالمه؟-

خود را ارباب روستا معرفی  یش درآورد و به مرتضی نگاه کرد. مرتضیرودکتر سرش را از دستگاه روبه

 .خورداش نمیریختههمکرده بود ولی به ظاهر به

 :سری تکان داد و گفت

 .چشمی که در معرض آتیش بوده ضعیف شده ولی خدا رو شکر، کور نشده-

 .مرتضی نفس راحتی کشید
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 .باید عینک بذاره رو چشمش-

اش خوب شود داند تا که شاید صورت سوختهگربرد و بر میها بود که مرتضی هایکا را به خارج میماه

ولی پزشکان فقط توانسته بودند با پیوند صورتش را کمی قابل تحمل کنند و هر دکتری به نیمه دیگر 

 .گونه شودخورد که چقدر حیف است این صورت ناز ایننگریست غصه میاو می

زیاد معلوم نبود که سوخته  یکی از دستان هایکا کمی سوخته بود ولی با پیوند درست شده بود و

 .است

ها جوابش کردند، مرتضی هایکا را از رفتن پیش سوما و سیما منع کرده بود. روزهای اخر وقتی دکتر

 :سیما و حمید را به عمارت آورد و گفت

تونم براتون تعیین کنم اینه که از روستا بندازمتون بیرون. اینکه کاری ترین مجازاتی که میکم-

 ...دارم فقط برایباهاتون ن

ای به دخترکوچولوی نازی که دامن سیما را گرفته بود نگاه کرد. آنقدر کوچک و ناز بود که برای لحظه

ای به این زیبایی برایش به ماند، دختربچهکند. شاید اگر هلیا زنده می ب*غ*لدلش خواست او را 

 .آورددنیا می

 :نفس عمیقی کشید

 .شیدگمست. حاال فقط برای این بچه-

 .ش بود را کشیدب*غ*لکوچکشان در کرد و دست سیما که پسر ب*غ*لحرف سوما را حمید بی

ای که نیمی از صورتش ها نگاه کرد که فردی شبیه به هایکا دید. پسربچهای به پلهسوما برای لحظه

 .سوخته بود و بر روی چشمانش عینک گذاشته بود

 .پدرش بیرون آمد و به طرف هایکا رفت ب*غ*لاز 

 هایکا؟-

 :کرد و زمزمه کرد ب*غ*لهایکا او را سریع 

 .دم وقتی بزرگ شدم برت گردونم. من رو فراموش نکندوستت دارم. قول می-

 .لمس کرد ل*ب*اش را با و پیشانی

آخر سیما  یکرد و همراه با سیما به طرف حیاط حرکت کرد. لحظه ب*غ*لحمید سریع دخترش را 

 :زمزمه کرد
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 .خداحافظ پسرم-

*** 

 !سوزه! یه کاری بکنوای حمید، دخترم... دخترم! داره توی تب می-

 !تونم کاری کنممن... من نمی-

 :هق گفتبه طرف دکتر متخصص رفت و جلوی پایش زانو زد و به گریه افتاد. با هق

ای رو از دست دادم...این رو نجات ی دیگهچهخدا نجاتش بدید... من... ب آقای دکتر... دخترم! تو رو-

 ...بدید

 .دیمما هر کاری بتونیم براش انجام می-

 .و به طرف تخت حرکت کرد و شروع به معاینه کرد

 !دخترتون بیماری بدی گرفته، شاید...شاید زنده نمونه-

 :با این حرف سیما شروع به گریه کردن کرد. حمید با عجله به طرفش رفت و گفت

 اهی نیست؟ر-

یه دارویی هست ولی... ولی شاید اگه استفاده کنیم براش، بمیره. احتمال زنده موندنش پنجاه، -

 .پنجاهه. باید امضا کنید که ما اون دارو رو بهش بدیم

 ای نیست دکتر؟راه دیگه-

 .نه-

 .حمید با غم به سیما نگاه کرد که سیما سری به نشانه آره تکان داد

 !دباشه انجامش بدی-

*** 

رفت. به ی تنهایی خود فرو میشدند و مرتضی بیشتر در پیلهها به سرعت طی میها و سالماه

زد. باالخره تاب نیاورد و یک کشید و خدا را صدا میدید بلند آه میخصوص وقتی که هایکا را می

 .ی ناقص زد و برای همیشه بر روی تخت مانگار شدشب در خواب سکته

 .کردای نگاه مییزی بگوید و نه راه برود، فقط درازکش بود و به نقطهتوانست چنه می

ی روستا را به عهده گرفت. استفاده کرد. بر روی تخت اربابی نشست و ادارهشهناز از این فرصت سوء

زاده شده بود. گذراندند و هایکای بیچاره تبدیل به یک رعیتشاهین و شاهرخ هر روز خوش می

 .کرداش کار میخوابید و روزها بی وقفه برای شهناز و خانوادهمی ها در انباریشب



 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         105 

 

 98رمان مرد سوخته من | آیدا رستمی کاربر رمان

گذاشت به مدرسه برود و حق ورود به عمارت را نداشت. غذایش نان خشک و کمی ماست شهناز نمی

جا کرد که باالخره تاب نیاورد، یک شب از آنگذشت شهناز بیشتر او را اذیت میبود. هر روز که می

 .ن رفتفرار کرد و به تهرا

 .لرزیدی دیوار کثیفی نشسته بود و به خاطر سرما میگوشه

گذشت. در این ده روز همه جا را به دنبال کار گشته بود؛ ولی جا آمده بود ده روز میاز وقتی که به آن

 کار کجا بود؟

 .خوردمیتصمیم گرفته بود که اگر امروز کاری پیدا نکرد به روستا برگردد. فوقش شصت ضربه شالق 

ی براق خشی ایجاد کرد. به سکهدر فکر پیدا کردن کار بود که چیزی بر روی زمین افتاد و صدای خش

 .کردتوجه به او به طرف دیگری حرکت میروی زمین خیره شده بود و بعد به مردی که بی

 :کردخیره به برق سکه بود و چیزی در ذهنش زمزمه می

 ...ببرش، اون مال توئه-

 :تکان داد و از روی زمین بلند شد. کمی صدایش را بلند کرد و گفت سرش را

 آقا؟-

 :ای سال سن داشت به طرفش چرخید. سکه را برداشت و به طرفش گرفتخردهومرد که چهل

 .این مال شماس-

 :خندی زد و گفتل*ب*و آن را به طرفش دراز کرد. مرد 

 .من اون رو به تو دادم-

 :بگوید که توهین نکرده باشد اش را طوریسعی کرد جمله

 !ولی من گدا نیستم-

 :او گفت مرد که از اخالقیاتش خوشش آمده بود رو به

 اسمت چیه پسر؟-

 .هایکا کیانی هستم-

 .من هم بهرامی هستم، یوسف بهرامی-

 .و دستش را به طرف هایکا دراز کرد. هایکا متعجب به او دست داد

 گردی پسر؟دنبال کار می-
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 :ها گفتهای نیازمندیخواست بپرسد از کجا فهمیده است ولی با دیدن روزنامه هایکا اول

 .بله-

 .هایی نیاز دارمجا من به همچین آدمخوای بیا. اونمن یه شرکت تجاری مد و فشن دارم. اگه می-

ه ی محکمی گفت و همراه با بهرامی بهایکا خوشحال از اینکه دیگر نیاز نبود به روستا بازگردد بله

 .شرکت رفت

ی وحشتناکش ترسید هایکا با چهرهخوابید. زن آقای بهرامی میها میی بهرامیروزهای اول در خانه

گفت این پسر جای پسر نداشتمه و مینا با شنیدن پسر غمگین دزد باشد ولی بهرامی همیشه به او می

 .دار شودتوانست بچهوقت نمیکرد؛ چرا که هیچشد و سکوت میمی

ی تحصیل گرفت که توانست در ها کار و گرفتن خانه و ماشین تصمیم به ادامها بعد از سالهایک

 .اش قبول شودی مورد عالقهرشته

*** 

 :حال

تر اندازد. در چشمان ماهانش. پسرش نیست ولی کماش را در چشمان پسرش میسیما چشمان اشکی

 .از ماهانش برایش نیست

 .دهدی نه تکان میرود که حمید سری به نشانهخواهد به طرف سیما بهایکا می

 .بینندکنند که مهمانان را سرپا میسوما و مهرسا متعجب به طرف پذیرایی حرکت می

 :پرسدسوما متعجب می

 شده؟ چی-

 .خواهد بنشینندگوید و از مهمانان میحمید چیزی نیستی می

بار خوب به چشمان سوما شاهین اینکنند ولی حرف به طرف مبلمان حرکت میشاهین و شهناز بی

 کند. چطور او را نشناخته بود؟نگاه می

فهمد چرا این چشمان اینقدر کند. حاال میبار با عشق و محبت دو برابر به او نگاه میهایکا هم این

 .رسیدندآشنا به نظر می

 .رودمراسم برخالف ابتدایش به خوبی پیش می

 :گویدرویی میشهناز با خوش
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ته بگما، داماد ما هنوز سربازی نرفته ولی بعد ل*ب*آقا دهنمون رو شیرین کنیم؟ اخوب حاج-

 .رهنامزدی حتما می

 .زندکند. چرا راجب سربازی حرف میهایکا متعجب به او نگاه می

گیرد. آرام شود ولی خیلی سریع نگاهش را میدر چشم شهناز می ای چشمحمید برای لحظه

 :گویدمی

 دید؟اید با آقا داماد چند کالمی خصوصی حرف بزنم اگه اجازه میاول ب-

ها و ماهانش است. هنوز نتوانسته بود حق ماهانش را لحن کمی تند حمید بخاطر یادآوری گذشته

 .بگیرد

 .آقا برو پسرمی ما هم دست شماست. هایکا جان با حاجاجازه-

گوید یعنی بعد از این همه سال در دل خود می کند.ی پسرم به شهناز نگاه میسیما متعجب از کلمه

 است؟ عوض شده

 :کندروند. حمید او را به نشستن دعوت میهایکا و حمید به اتاقی می

 ...دونم تو هایکایی و خوشحالم که تو برای خواستگاری دخترم اومدیمن می-

 .مب*و*سبذارید دستتون رو ب-

 :کشدحمید دستش را می

 ...؟ من فقط یک شرط برای ازدواج با دخترم دارماین چه کاریه پسرم-

 .کندهایکا جدی به او نگاه می

خوام سومام بفهمه تو کی هستی و قبال چه اتفاقی افتاده. سوما قبال به خاطر یه بیماری حافظش نمی-

روز بهرو از دست داده ولی اون بیماری یه جورایی شفاش داد چون بعد رفتنمون از روستا روز

تونستیم کاری براش کنیم. می تونی بهم قول بدی که چیزی شد و من و مادرش نمیتر میهافسرد

 راجب هویتت به سوما نگی؟

اند ولی حاال که بازی هم بودهرود. خیلی دوست داشت سوما بفهمد که قبال همهایکا به فکر فرو می

 .گویدی محکمی میاش ضرر دارد بلهبرای سالمتی

 :گویدزند و میخندی میل*ب*حمید 

 .پس مبارکه پسرم-
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 :کندآیند که شهناز به سوما نگاه میخند از اتاق بیرون میل*ب*کند. هر دو با می ب*غ*لو او را 

 دهنمون رو شیرین کنیم دخترم؟-

 .ی پدر و مادرم، بلهبا اجازه-

د دو تا خواهخند میل*ب*کنند. ساواش با زنند و شروع به تعارف شیرینی میهمگی دست می

 .رودای میغرهبردارد که مادرش به سویش چشم

 .کنندخوانند و هایکا و سوما با عشق به هم نگاه میی محرمیت میصیغه

*** 

کند. با خواندن کند. به پیامکی که از طرف هایکاست نگاه میاش چشمانش را باز میبا صدای گوشی

 .زندخندی میل*ب*متن 

 .دنبالت خانمم. برات سورپرایز دارم. از بابات هم اجازه گرفتم. دوستت دارمامشب آماده باش میام -

کند که این شود و به این فکر میاش آویزان میو لوچه ل*ب*اندازد؛ نه و نیم. به ساعت نگاهی می

 .است روزها چقدر تنبل شده

کند جیغ آرامی گاه میرود. در آینه که به خود نشویی میشود و به طرف دستاز روی تخت بلند می

جای گره خورده است. مطمئنا شانه کردنشان با زند. موهای بلندش در هم پیچیده شده و در جایمی

ها همگی نتایج چند روز شانه نکردن موهایش کشد. ایندرد همراه است و چند ساعتی طول می

افتد. چقدر از این صدای میکند و با شانه به جان موهایش است. با ناراحتی به طرف اتاقش حرکت می

 .آیدخرخر بدش می

گرفت. ای بود که به تهران برگشته بود و این روزها مادرش به او زیاد سخت نمیمهرسا چند هفته

گذاشت شاید به خاطر این چند ماه دوری و حاال بحث ازدواجش بود که این قدر مهربان شده بود و می

 .تا ظهر بخوابد

سوار بر ماشین هایکا در حال بررسی خود بود؛ مانتوی سیاه سفید، شلوار  باالخره شب فرا رسید.

 .سیاه و شال سفید. به همین اندازه ساده؛ نه تجمالتی نه چیزی

داد. خیلی خندهای بزرگ و کوچک تحویلش میل*ب*گشت و هایکا گاه گاهی به طرفش بر می

 دوست داشت بفهمد که چه خبر است؟

 وب یکی بد. اول کدوم یکی رو بگم؟دو تا خبر دارم؛ یکی خ-
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 :بعد از کمی فکر کردن، آرام گفت

 .بده-

 !باشه، اممم... فردا میرم سربازی-

اش تقصیر شهناز است که حاال کند که همهشود. به این فکر میای خیره میکند و به گوشهسکوت می

 :گویدکند و میهایکا باید به سربازی برود. صدایش را بچگانه می

 شه حاال نری؟می-

 :کشدزند و آرام لپش را میخندی میل*ب*هایکا 

 .نوچ-

 چرا؟-

 .چون وظیفمه. فقط دوساله عزیزم-

 .همین دو سال هم زیادیه-

 .گذاردبندی بر روی چشمانش میخواهد ببیند کجا هستند هایکا سریع چشمتا سوما می

 .هنوز وقتش نشده؛ با من بیا-

 ه؟های بستآخه چجوری؟ با چشم-

 .اینجوری-

 .کشدگیرد و جیغ آرامی میکند. سوما محکم او را میو سریع او را میان حصار دستانش اسیر می

 .نترس دختر گرفتمت-

 .ولم نکنیا-

 .دمقول می-

دارد. سوما بندش را برمیگذارد و چشمرسد ارام سوما را بر روی زمین میبه جای مورد نظرش که می

گذرد کند. وقتی کمی از تاری چشمانش میکند و به اطرف نگاه میباز میاول یکی از چشمانش را 

 .بیندقبل از دیدن چراغانی اطرافش کیکی جلوی خود می

 !تولدت مبارک عزیزم-

زند و جعبه به طرفش شود. هایکا زانو میگذارد و به هایکا خیره میدستش را روی دهانش می

 .گیردمی
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 .کندای رنگی پیدا میکه دستبند ظریف نقرهکند با شادی جعبه را باز می

 !وای چه قشنگه-

 .بنددهایکا دستبند را بر روی مچ دست سوما می

 خوشت اومد؟-

 :کندپیچد و زمزمه میسوما دستانش را دور او می

 .دوستت دارم-

 .من بیشتر-

ع به آتش شود و اطرافشان شروای بلند میکشد که صدای جرقهای طول نمیشادیشان چند لحظه

 .کندگرفتن می

 .فشاردکند و به خود میهایکا سوما را از زمین بلند می

ها زند. هایکا همراه با سوما به آن طرف شعلهگذارد و جیغ میسوما دستانش را روی سرش می

 .پرند. خدا را شکر همه چیز به خیر و خوشی گذشتمی

 .دهده او میگذارد و بطری آبی بهایکا سوما را بر روی صندلی می

 حالت خوبه؟-

 تو هایکایی؟-

 .اره؛ اره عزیزم-

 !تو...تو پسر ارباب روستایی-

 کند؛ یعنی همه چیز یادش امده است؟شود و به سوما نگاه میکوب میای میخهایکا برای لحظه

 چرا بهم نگفتی؟-

 بابات اجازه نداد. حاال که فهمیدی کیَم نظرت راجبم عوض نشده؟-

 :کندیسوما زمزمه م

 .خیلی دوستت دارم-

 .منتظر هایکا ایستاده و وقت رفتن است ب*و*سباالخره صبح از راه رسیده. اتو

 منو فراموش نکن؛ باشه؟-

 .قول میدم-
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گذارد و خواهد برای حمید هم خم شود که نمیکند. میشود و دستان سوما و سیما را مهر میخم می

 .فشارداو را به سمت خود کشیده می

 .پسر علی یارت برو-

 .کندبا شهناز، شاهین و شاهرخ، و مهرسا هم خداحافظی می

 :گویدکشد و رو به ساواش میدستی بر روی موهای نرم اسپایک می

 .مراقبش باش-

 :گویدزند و میخندی میل*ب*ساواش 

 .چشم-

 .شودمی ب*و*سدهد و سوار اتوبرای همه دست تکان می

اش کند که این دو سال را بدون مرد سوختهریزد و به این فکر میمیسوما با اشک آب پشت سرشان 

 .چگونه سر کند

*** 

 دوسال بعد

ی خوانند. رانندهپیچد. سربازان خوشحال از پایان خدمت آواز میوار میصدای مرگ در اطراف زمزمه

 .رقصدکند و کمک راننده میبا شوق به آنها نگاه می ب*و*ساتو

ها، جوانی نشسته که عکسی در دست دارد و برای نوعروسش کنار یکی از پنجرهبر روی تک صندلی 

گردد. به کسی زند. باالخره دوران سخت خدمت گذشت و حاال دارد به خانه بازمیخند میل*ب*

 .خواهد نوعروسش را سورپرایز کندخبر نداده است و می

به طرف دیگری  ب*و*ساتو شود وگذرد تا اینکه صدای بلندی ایجاد میهمه چیز خوب می

شود؛ به طرف شود و جوانک عکس در دست به طرف بیرون پرتاب میچرخد. فریادها بلند میمی

 .ای عمیقدره

کند که فقط یک خواب بوده است و شود. خدا را شکر میکشد و از خواب بیدار میجیغ بلندی می

 .گذارد آرام بگیردبس؛ ولی ترس واقعی بودنش نمی

داند چند ساعت است که گذشته و به کند. دقیق نمیزده بر روی سفره نگاه میشیرین یخبه چای 

پچ با کند؛ اما فقط از این مطمئن است که آنقدر گذشته که مادرش بعد از کلی پچلیوان چای نگاه می
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 .حال حرف زدن با پدرش است ساواش که چیزی نیست او را راهی مدرسه کرده و حاال در

آید و دل او به لرزه خواهد چیزی بگوید زنگ در به صدا در میآید و تا میسویش میحمید به 

 .افتدمی

سیما با غم به  کند.کند و بعد به سوی در حرکت میی دخترش میحمید اول نگاه به رنگ پریده

 .ایدداند خودش بحث را شروع کند یا منتظر بماند تا حمید بیو نمیکند دانه دخترش نگاه مییک

خند وارد خانه ل*ب*گذرد، حمید با بعد از دقایقی، که هر دقیقه برای سوما مثل یک سال می

 :گویدشود و میمی

 .طیبه خانم بود، ترشی و ماست آورده. خودش درست کرده-

 .دستش درد نکنه-

ایه رود. عادت این دو همسگوید و بعد گرفتن ماست و ترشی به طرف آشپزخانه میاین را سیما می

 .کردند برای هم بیاورندبود که وقتی چیزی درست می

 :گویدنشیند و میآید، حمید کنار سوما میبعد از آنکه سیما می

 خوب دخترم، نگفتی خوابت راجب چی بوده؟-

شود. لرزان کند تا چیزی بگوید که صدای گوشی پدرش بلند میهای لرزانش را از هم باز میل*ب*

رود و در همان حال زند؛ به طرف گوشی میخندی میل*ب*کند که حمید به محل گوشی نگاه می

 :گویدمی

 .چیزی نیست؛ حتما مصطفی است-

 :پرسدکند. سیما، کنجکاو میولی با نگاه کردن به صفحه سکوت می

 کیه حمید؟-

 !ناشناسه-

 .خوب جواب بده دیگه، شاید کار مهمی داشته باشه-

 .الو-

-... 

 .تمسالم، بله خودم هس-

-... 

 .ممنونم-
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-... 

شود. از چشمانش معلوم است که خبر خوشی در پیش رو کند و به سوما خیره میحمید سکوت می

 .آوردندارد؛ همین تن سوما را به لرزه درمی

 :گویدبعد از پایان مکالمه، حمید روبه سوما می

 !گم ولی فقط آروم باشیه چیزی بهت می-

 :گویدسوما با لکنت می

 راجب...ب...هایکا...س؟-

دانی؛ ولی با یاد آوردی خوابی که سوما را ترسانده خواهد بگوید که تو از کجا میحمید متعجب می

 .کندسکوت می

 .کندرود و او را آرام میکند که مادرش به سویش میسوما شروع به گریه و زاری می

*** 

کند و از خدا جان سالمتی پسرش وزاری میروند. طیبه گریههمراه با طیبه خانم به طرف اراک می

 .خواهدمیرضا را 

 داند به حال دخترش برسد یا به طیبه؛ حتی خودش هم برای تازه دامادش نگران شدهسیما نمی

 .است

 .مصطفی همراه با حمید جلو نشسته است

 :گویدبار میچرخاند و هرچند دقیقه یکمصطفی تسبیح می

 .به خانم؛ مطمئن باش حال پسرم خوبهچیزی نیست طی-

کنند و به طرف بیمارستان حرکت ای پارک میرسند ماشین را در گوشهوقتی به بیمارستان می

 .کنندمی

 خانم رضا محمدی اینجاس؟-

 جا منتقل کردن؟همون سربازهایی که به این-

 .بله-

 .ی سوم ته راهرو؛ آخرین اتاق سمت چپطبقه-

هوا بدون آنکه سراغ هایکا را بگیرند همراه با مصطفی و طیبه به طرف اتاق بیاش سوما و خانواده

 .روندمی
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شوند. رو میاند روبهها دراز کشیدهشوند با انبوه پسران جوانی که بر روی تختوقتی وارد اتاق می

 :گویدطیبه با گریه می

 !مصطفی، رضا اونجاست-

اش را کند. مرد سوختهشمانی اشکی به اطراف نگاه میکند؛ ولی سوما با چو به طرف تخت حرکت می

 .یابدنمی

 :گویدو میکشد دود. پرستار از ترس هینی میشود که سوما به طرفش میپرستاری وارد اتاق می

 چه خبره خانم؟-

 :کندتوجه به سوال پرستار زمزمه میسوما بی

 هایکا...هایکا کیانی اینجاست؟-

 :گویداس نظامی میل*ب*واب دهد؛ مردی با خواهد جتا پرستار می

 شما از بستگان هایکا کیانی هستید؟-

 .نامزدشم-

 تونم با پدرشون حرف بزنم؟می-

 :گویدحمید می

 .دونم ولی من پدر نامزدشمراجب پدرش چیزی نمی-

 ای وقتتون رو بگیرم؟تونم چند دقیقهمی-

 .بله-

 :گویدسوما سریع می

 .خوام بیاممنم می-

 :گویدحمید رو به سوما با مهربانی می

 .ای صبر کندخترم، چند دقیقه-

 .کندخواهد بگوید نه؛ ولی به احترام پدرش سکوت میمی

کنند. سوما و سیما به طرف رضا و پدر و مادرش مرد همراه با حمید به طرف بیرون اتاق حرکت می

 .کنندحرکت می

شده بر روی تخت دراز کشیده و به علت داروهای پیچیاست با دستی باند رضا که پسری بیست ساله
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 .بخش کمی گیج شده استآرام

 :کندافتد زمزمه میتا چشمش به سوما می

 ...هایکا-

 :گویدرود و میسوما با عجله به طرفش می

 هایکا چی؟-

 ...هایکا اینجا-

 گی؟ تند بگو هایکا چی؟چرا اینجوری می-

 :گویدرود و میای به سویش میغرهشود چشمعصبانی می طیبه که بخاطر لحن کمی تند سوما

 .شه کمی دورش رو خلوت کنیدپسرم باید کمی استراحت کنه؛ اگه می-

ای در دستانش رود که حمید با چشمانی قرمز همراه با کیسهسوما با دست سیما به طرف دیگری می

 .شودوارد اتاق می

 بابا؟-

 :ویدگتواند تحمل کند میحمید که نمی

 ...ها تنها چیزهایی هستن که ازش جا موندنهایکا مرده! این-

شود. بعد از میگذارد و به کیسه خیره سوما با شنیدن این حرف دستانش را بر روی دهانش می

 .افتدشود و بر روی زمین میدقایقی حمید جلوی چشمانش تار می

بیند که دست او را گرفته و بر روی تخت خوابیده می شود مادرش را بر روی تختوقتی بیدار می

 .است

دهد بیند. دستش را تکان میمانده از هایکا است بر روی میز میجایای را که حاوی وسایل بهکیسه

 .شودکه سیما بیدار می

 ...بیدار شدی عزیزکم؟ من و پدرت رو نصفه جون کردی که-

 ...اون-

 :گویدکشد و با درد میآهی میکند. سیما و به کیسه اشاره می

 ...کمی صبر کن تا حالت خوب شه بعد-

 !اون رو بده-
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بیند که ته پول و گوشی شکسته گردنبندی میدهد. به جز کارت، کیفی پالستیکی را به او میکیسه

 .کندکیسه خودنمایی می

که ضربه دیده و آورد. کمی اطرافش را است را در می ل*ب*گردنبندی طالیی رنگ که به شکل ق

دهد که در گردنبند باز قرار دارد را فشار می ل*ب*ای که باالی قکند. دکمهخونی شده است نگاه می

 .شودمی

کشد. عکس خودش بود و و خونی قرار دارد میی شکسته دستش را بر روی عکسی که پشت شیشه

 .خون بر روی گردنبند متعلق به هایکا بود

کنار قبر عزیزش نشسته است؛ قبری که بوی خاک و گل سرتاسرش را فرا گرفته ولی چیزی جز چند 

 .اس در آن دفن نشده استل*ب*تکه 

 از حد سفید و سرد است. انگار دیگر روحی در آن نیست، با رفتن هایکا او هم رفته صورتش بیش

 .بود

های های دانشگاه و همکارد. چند نفر از بچهنگراند میبه جمعیت کمی که اطرافشان را احاطه کرده

 .هایکا هستند و بس

 :شنودهای مادرش را میصدای گریه آنقدر بلند نیست که تمام گورستان را فرا بگیرد. صدای زمزمه

 .ماهان...ماهانم_

. کندکنند ولی او تعجب نمیاند با تعجب به او نگاه میطیبه خانم و چند زنی که کنار مادرش نشسته

خوشی داند بعد از مرگ ماهان، تنها دلگرید. خوب میو آرام میکند حمید به همسرش نگاه می

 .همسرش هایکا بود و بس

 .کندی حمید برای پسرش گریه میشانهبهآقای بهرامی هم شانه

ه حوصله بکند. شاهین بیگیرد و هر از گاهی به ساعتش نگاه میحوصله دست شاهین را مینازلی بی

کند و مهرسا اطرافش تر آرام گریه میطرفکند ولی شاهرخ چند متری آنقبر هایکا نگاه می

اش هایکا بود و حاال همچون داند که تنها حامیخواهد آرام باشد. او چه میچرخد و از او میمی

ی مادر باالی ی پدر و هم سایهاست؟ حق هم دارد؛ کسی که هم سایه سرپرست شدهکودکی بی

 تواند این درد را بفهمد؟سرش بوده است چگونه می

 .سری مهرسا و مهر و محبتش بودجا آمده بود هم از صدقههمین االن که تا این
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کرد. از نازلی خوشش بان ایستاده بود و همچون عروسش به ساعت نگاه میای زیر سایهشهناز گوشه

 .آمد، مثل خودش بود؛ زنی پر از حسادت و نفرتمی

خره مراسم تمام شد. طیبه و چند زن دیگر سیما را بلند کردند و نازلی و مهرسا به سوما کمک باال

زد کردند. شاهرخ و شاهین همراه با آقای بهرامی با حمید همراه شدند. شاهین حمید را پدر صدا می

 .کردند. شاهرخ که در عالم دیگری بودو بهرامی و حمید با تعجب به او نگاه می

رسید به طرف قبر هایکا حرکت کرد و هر چه بر که همه رفتند، پیرمردی که گدا به نظر می نبعد از آ

 :روی قبر بود را برداشت و آرام گفت

 !کسیخونم! تو هم مثل من بیکنم و فاتحه میکسی برات گریه نکرد، خودم برات گریه می-

 .ستو شروع به گریه کردن کرد. او هم فهمیده بود که هایکا تنها ا

*** 

ی اتاقش نشسته بیست روز از مرگ هایکا گذشت؛ بیست روزی که برای همه سخت بود. سوما گوشه

 .شده بر روی گردنبند را پاک نکرده بودهای خشککرد. هنوز خونبود و به گردنبند هایکا نگاه می

 :در فکر بود که صدای در بلند شد. ساواش با عجله گفت

 .کنممن باز می-

 :دقایقی صدای باز شدن در بلند شد ولی صدایی به گوشش نرسید. ساواش داد زدبعد از 

 !مامان-

 :تر کرد و گفتسیما به طرف در رفت که شاهین را دید! چادرش را محکم

 سالم پسرم، بیا داخل. چیزی شده اینجا اومدی؟-

 .نه ممنونم. فقط خواستم سوما جان رو ببرم بیرون حال و هواش عوض بشه-

 :من گفتبا من سیما

 ...راستش... سوما حال خوشی نداره و شاید پدرش اجازه-

دم یک ساعت دیگه من هم برای عوض شدن حال و هواش اومدم. از پدرش هم اجازه گرفتم. قول می-

 .گردونمبرش

 .کنی منم حرفی ندارمحاال که اصرار می-

 !شه بهش بگید آماده شه تو ماشین منتظرمبله، اگه می-
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د به طرف ماشین حرکت کرد. سیمای بیچاره مانده بود که سوما را بفرستد یا نه؟ به طرف اتاق و بع

ای از اتاق پیدا سوما رفت. چند باری در زد ولی صدایی نیامد. با عجله وارد اتاق شد که سوما را گوشه

 .کرد

 :و با لحنی مهربانانه گفتبه طرفش حرکت کرد 

 .خواد ببردت بیرونقا شاهین اومده میدخترم، پا شو... پا شو که آ-

حوصلگی به چشمان مادرش خیره شد. این چند روز به جز سالم و خداحافظی کالم سوما با بی

 :اش را از هم باز کرد و رو به مادرش با غم گفتان خشکیدهل*ب*دیگری از دهانش خارج نشده بود. 

 .تن رو ندارمشه بهش بگین من نمیام؛ حال و حوصله بیرون رفاگه می-

 .این چه حرفیه مادر؟ زود باش... زود باش منتظرته عیبه-

اس، به طرف حیاط ل*ب*اس مشکی برداشت. بعد از تعویض ل*ب*با ناراحتی بلند شد و یک دست 

 .حرکت کرد

ی او بود. به طرف ماشین حرکت کرد و بعد اش گذاشته بود و خیرهشاهین عینکی بر روی چشمان آبی

 .در سوار ماشین شد از باز کردن

 :آرام زمزمه کرد

 .سالم-

 .کردسرش پایین بود و به کفش های مشکی اش نگاه می

 :ای در دستان سوما که سنگ قرمزی داشت، گفتی انگشتر نقرهشاهین، خیره

 سالم، خوبی؟-

 .مرسی-

ن برای ساواش به و بعد از بوق زدشان در حد این چند کالم بود. شاهین ماشین را روشن کرد مکالمه

 .ای حرکت کردطرف کافه

 .جا نبودوقتی وارد کافه شدند جز چند خدمه کسی در آن

کرد که شاهین جلوی های گل رز تزیین شده بود نگاه میرگل*ب*متعجب به اطراف که با شمع و گ

 .کردای در آن خودنمایی میی کوچکی در دستانش بود که حلقهپایش زانو زد! جعبه

 :عجب به او نگاه کرد که گفتسوما مت
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 کنی؟ من از اول عاشقت بودم؛ همون روز اول دانشگاه، یادت هست؟ با ازدواجبا من ازدواج می-

 !هایکا با تو دیگه نتونستم این رو بهت بگم؛ ولی حاال که اون رفته من ازدواج کن

 :ی او بود که شاهین دوباره تکرار کردسوما خیره

 کنی؟با من ازدواج می-

ی در دستان شاهین زد. شاهین متعجب بلند شد که ای به جعبهسوما که به خودش آمده بود ضربه

 :سوما سیلی نثار او کرد. شاهین دستش را بر روی جای سیلی گذاشت که سوما با عصبانیت داد زد

کردم اینقدر آشغال باشی که بیست روز بعد از مرگ داداشت، از من ازت متنفرم! فکر نمی-

داداشت خواستگاری کنی! ازت متنفرم! بدم میاد! به من و هایکا رحم نکردی به نازلی رحم زن

 ...کردی. پست فطرت کثیفمی

هایش به طرف بیرون حرکت کردند. سوما بعد از گفتن حرفخدمه متعجب به سوما و شاهین نگاه می

 :کرد. شاهین، با غم، داد زد

 !خدا-

*** 

بود و حاال مجبور بود به تهران برگردد. در این چند روز  تمام شده اشبعد از چهلم هایکا مرخصی

 .خواست که او را ببیندشاهین را ندیده بود و دلش هم نمی

و مادرش پیچید و بعد از ابراز محبت به ساواش به طرف هواپیما حرکت با غم دستانش را دور پدر 

 .کرد

*** 

ی به ب*و*سیت گفتند. مهرسا کنارش ایستاد و بعد از روها تسلوارد دانشگاه شد که چند نفر از بچه

های قرمز نگاه کرد که گلی جلویش ظاهر شد. متعجب به رزطرف کالس حرکت کردند که دسته

 :شاهین را دید

 !تقدیم با عشق-

کرد؛ سوما هم از این همه وقاحت و پررویی متعجب شده بود. با مهرسا متعجب به شاهین نگاه می

ی دانشجویان بلند شد. گل را گرفت و به طرف صورتش پرتاب کرد. صدای قهقهههعصبانیت دست

ی دانشجویان را حرکت کرد. هنوز نگاه خیره توجه، دست مهرسا را کشید و به طرف کالسسوما، بی

 .کردحس می
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های خیسش کشید و دهمین سیگارش را خاموش کرد و با غم به تهران نگاه کرد. دستی بر روی گونه

اش را ببیند. از کودکی مادرش به او گفته بود به اطراف نگاه کرد؛ مرد بود و دوست نداشت کسی گریه

 .کندمرد که گریه نمی

ای بر روی عکس زد. شروع به صحبت با خودش و عکس هب*و*ساش کشید و دستی بر روی گوشی

 :دخترک بر روی صفحه کرد

بودی... فقط من؛ هایکا تو رو از من گرفت! دونستی چقدر عاشقتم! تو مال من ای کاش می-

بخشمش! بابا مرتضی کم بود که حاال تو رو هم ازم گرفت؟ ای کاش مال من بشی! خدایا بهم بابای نمی

 !...خوبی ندادی الاقل سوما رو بهم بده... خدایا خواهش

 .رداش بلند شد و عکس پسری به اسم طاها جای خود را با عکس دخترک عوض کصدای گوشی

 :میلی تماس را برقرار کردآهی کشید و با بی

 سالم داداش، چطوری؟-

 :حوصلگی گفتاهمی کرد تا معلوم نشود که گریه کرده است و با بی

 .چیکار داری طاها؟ زود باش بگو کار دارم-

 باشه. امشب مهمونیه؛ میای؟-

 :اول خواست بگوید نه ولی بعد از کمی فکر پرسید

 نوشیدنی هم داری؟-

 .معلومه-

 .باشه میام-

 .فقط باید یه دختر هم همراهت باشه؛ چون همه با همراه میان-

 .خداحافظ قطع کردای گفت و بیکمی فکر کرد و نازلی یادش آمد. باشه

*** 

ی عشقم اش بلند شد. به صفحه نگاه کرد که کلمهبر روی تخت دراز کشیده بود که صدای گوشی

 :دادنمایان شد. با خوشحالی جواب 

 سالم عشقم، چطوری؟-

 :سعی کرد تنفر در لحنش را قایم کند و با کمی محبت گفت
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 خوبم. خوبی عزیزم؟-

 مرسی به خوبیت. خوب چه خبر؟ چرا زنگ زدی گلم؟-

 امشب طاها مهمونی داره؛ میای؟-

 :خندی زد و با شادی گفتل*ب*

 !معلومه-

 .پس ساعت نه آماده باش میام دنبالت-

 !ه که تلفن قطع شدخواست بگوید باش

های پاشنه اس کوتاه قرمز رنگی درآورد و کفشل*ب*سریع بلند شد و به طرف کمدش رفت. 

 .اش را پیدا کرد. آرایش غلیظی کرد و به طرف آیینه رفت تا موهایش را فر کندسانتیده

دانست که میکرد؛ رویش نگاه میای نشسته بود به او خیره شد. با غم به دخترک روبهسوما که گوشه

 .خواهد او را به مهمانی ببرد. عادتش بود که شب دیروقت بیرون برود و تا صبح برنگرددشاهین می

 :اول با خودش گفت به من چه ولی بعد از کلی جدل با وجدانش به طرف نازلی رفت و گفت

 نازلی؟-

 بله؟-

 .شاهین... آدم خوبی نیست! مراقب باش-

 .هایش را زدچون حالش خوب نبود سریع حرفشاید خیلی تند رفته بود ولی 

های دانشگاه موضوع خواستگاری را شنیده بود ولی هنوز به ازدواج با شاهین امیدوار نازلی که از بچه

 :بود با شنیدن این حرف کنترلش را از دست داد و داد زد

ده؛ هر چند خیلی به تو هیچ ربطی نداره! تو کارای من دخالت نکن! تو فقط یه حسودی که عشقت مر-

 !ی اون سیاه سوخته زشت بودیبرازنده

 .ش را شنید ولی چیزی نگفتل*ب*ها صدای شکستن قسوما با شنیدن این حرف

 .بعد از چند دقیقه نازلی آماده سوار ماشین شاهین شد و به طرف مهمانی حرکت کرد

به طرف طاها حرکت کرد و تمامی فضای تاریک خانه را فرا گرفته بود. شاهین  ا*ل*ک**بوی عطر و 

 .بعد از دست دادن به او، به طرف بار حرکت کرد

 :ی شاهین شده بود. طاها با تعجب پرسیدنازلی با طاها دست داد و خیره
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 چشه؟-

 .نمیدونم-

خورد و به خود مجال نفس کشیدن هم کرد و میشاهین به سرعت یکی پس از دیگری گیالس پر می

 .ود شد با خنده به طرف نازلی رفتداد. وقتی از خود بیخنمی

 دید؟خانوم، افتخار رقص با بنده رو می-

ای سر داد، دستان شاهین را گرفت و باهم به طرف پیست رقص حرکت کردند. طاها نازلی خنده

 .خیالی باال انداخت و به طرف سارا حرکت کردهایش را با بیشانه

 :عشق زمزمه کردی نازلی کشید و با دستی بر روی موهای فرکرده

 چه خوشگل شدن این ابریشما؟-

ای زد و با ناز دستانش را بر روی گردن شاهین انداخت. با هم رانهل*ب*خند دل*ب*نازلی 

 .کردکرد و او عاشقانه به شاهین نگاه میخندیدند. شاهین از نازلی تعریف میگفتند و میمی

و به طرف طاها و دوست دخترش سارا حرکت  بعد از آنکه خسته شدند شاهین دستان نازلی را گرفت

 .کرد

 :از طاها پرسید

 اتاق خالی داری؟-

 .ی طاها و سارا شدنازلی کمی لرزید ولی باز هم چیزی نگفت و خیره

 :حوصله داد زدطاها مشکوک به شاهین و بعد نازلی نگاه کرد. شاهین بی

 !چیه؟ زود باش دیگه-

 .اتاق سوم سمت چپ خالیه-

 .ای سر داد، نازلی را بلند کرد و به طرف اتاق حرکت کردشاهین خنده

 .نازلی را بر روی ت*خ*ت انداخت و بعد از قفل کردن در به طرف آن حرکت کرد

 :زمزمه کرد

 !دوستت دارم سوما-

 !نازلی وقتی این حرف را شنید خواست چیزی بگوید ولی دیگر دیر شده بود
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ه باشد و این فقط یک خواب وحشتناک باشد ولی چیزی که وقتی بیدار شد آرزو کرد هنوز بیدار نشد

 .دید واقعی بودمی

اش کناری افتاده بود. شدههای پاره اسل*ب*ای درهم خوابیده بود و نازلی بر روی تخت با چهره

 .کردمی ل*ب*اش را به خود جهای نازلی گاه به گاهی توجهصدای آه و ناله

 .بر روی ت*خ*ت نگریست اسی پوشید و با غم به دخترکل*ب*

نازلی آی بلندی گفت و چشمانش را باز کرد. کمی اطرافش را کاوید و شاهین را یافت. سریع بلند شد 

 .که درد سرتاپایش را فرا گرفت و از درد نالید

ی سفید که قسمتی از آن قرمز شده بود نگریست. چشمانش غمگین شد و خواست بگرید به پارچه

 :ولی با غم گفت

 ال من چیکار کنم؟حا-

 !هیچ چی-

 .ی کافی سرد بود که تنش را بلرزاندی شاهین به اندازهزمزمه

 یعنی چی که هیچ چی؟-

 !یعنی انگار نه انگار که چیزی شده-

 گی هیچ چی؟ولی من دنیام رو از دست دادم؛ چطور می-

 ولی تو خودت با من اومدی، یادته؟-

 .کرد خیره شده مات و مبهم نگاهش میگره کراواتش را محکم کرد و به نازلی ک

 .افتهدونستی اگه همراه من بیای چه اتفاقی میتو خودت با پای خودت اینجا اومدی؛ تو خودت می-

 اما من حاال چیکار کنم؟-

 !هیچ چی، برو و به ه*** بازیات ادامه بده-

 چی؟-

 .پسرات رو برات بگم؟ هوم؟ برو با هموناخوای آمار دوستمی-

 ...ولی من-

تونی به خود بودم و تو هوشیار. فکر کردی اگه باهام بیای میولی بی ولی! من دیشب از خود بی-

 خواستت برسی؟ هان؟
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 .های چوبی اتاق خیره شدسکوت کرد و به پارکت

 !کردمدونستم تویی هرگز این کار و نمیدر ضمن من تو رو با یکی دیگه اشتباه گرفتم وگرنه اگه می-

 !سوما-

وقت با آره، سوما عشق من! من عاشقشم و باالخره به دستش میارم؛ اما یادت باشه که من هیچ-

 .کنمه***ای مثل تو ازدواج نمی

شبه هرچه شد؛ یکی دخترک بلند شد. باورش نمیهمزمان با صدای بسته شدن در، صدای گریه

 .داشت نیست شد

*** 

گونه از طاها گذشت یا اینکه چگونه این مانتو را پوشید و آمد که چزد. یادش نمیکنار خیابان قدم می

رحمی او را ه*** خطاب پیچد. عشقش با بیکیفش را برداشت؛ فقط صدای شاهین در گوشش می

 .کرد و رفت

اش که پدرش برایش خریده بود. تلفن ی مجردیرویش شد. خانهی ساختمان بلند روبهخیره

 .نظرش را گرفت ی موردهمراهش را درآورد و شماره

 الو؟-

 .سالم سوما-

 شده دختر؟ نازلی؟ تویی؟ چی-

 .فرستمبیا به این آدرسی که برات می-

 چرا؟-

 !فقط بیا-

 .و تلفن را قطع کرد

*** 

 نگریست، چه خبر بود؟به ازدحام جمعیت اطرافشان می

 :اس سبز به طرفش آمد و با صدای ارامی گفتل*ب*پلیسی با 

 فر هستید؟نشما خانم سوما مهرا-

 :متعجب گفت
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 .بله-

 .لطفا همراه من بیاید-

 :متعجب پرسید

 چی شده؟-

 :که سروان گفت

 .فهمیدلطفا سوالی نپرسید، خودتون می-

 :گفترفتند پلیس مدام میی باال میزمانی که داشتند با آسانسور به طرف طبقه

 !کنیمما درستش می فقط سعی کنید اون رو آروم کنید؛ سعی کنید حواسش رو پرت کنید!-

 زد؟کرد. داشت راجب چه کسی حرف میسوما متعجب به پلیس نگاه می

خواهد خود را ی ساختمان ایستاده و میهل*ب*بام رسیدند نازلی را دید که بر روی وقتی به پشت

 .آوردپایین بیندازد. باد شال و مانتویش را به رقص درمی

 :نازلی با غم گفت

 سوما؟-

 :رفت سروان آرام گفته طرف نازلی میوقتی داشت ب

 .سعی کنید آرومش کنید-

 .باش ایستاده بودند حرکت کردای آمادهو به طرف همکارانش که گوشه

 :سوما به طرف نازلی رفت و گفت

 !کنی؟ بیا پاییننازلی؟ اونجا چیکار می-

 !فقط به حرفام گوش بده-

 :کرد با بغض گفتمینازلی وقتی سکوت سوما را دید، در حالی که گریه 

اومد؛ یه دختر ساده که از شهرستان اومده بود و با ظاهر سادش روز اول که دیدمت ازت خوشم نمی-

اومد و دوست داشتن بهت نزدیک بشن. درست عالی بود و زد. همه ازت خوششون میحرفی نمی

ردم و به همه ککردند. وقتی با هایکا دوست شدی مسخرت میها ازت تعریف میهمیشه استاد

خواستم همیشه گفتم فقط الیق اینه. گذشت و گذشت تا اینکه بهت حسودیم شد؛ اونی که من میمی

 .کردبه تو توجه می
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 :به اینجای داستان که رسید، شدت اشکش بیشتر شد و با غم داد زد

، کمی به دختر شاید اگه من هم مثل تو مامان یا بابای خوبی داشتم که به جای اینکه دنبال پول بره-

رسید؛ االن اینجا نبودم! جای تو بودم! شاید اگه مامانم وقتی ی محبت داره میتک و تنهاش که عقده

 !شدمشدم! نه، نمیرفت اینجوری نمیبه دنیا اومدم از دنیا نمی

لرزیدند. همیشه دوست داشت آدم خوب به او نگاه کرد؛ به چشمانش که بخاطر ترس و استرس می

 !باشد ولی این پرتگاه که جای قهرمان داستان نبودداستان 

های او را بشنود. فقط به دهانش که باز و بسته گذاشتند حرفی او شد. افکار مزاحم نمیباز هم خیره

ایستاد. شاید کرد که شاید اگر او هم مادر داشت؛ اآلن اینحا نمیکرد و به این فکر میشد نگاه میمی

 .رسید اآلن اینجا جایش نبودمع کردن کمی به او میاگر پدرش به جای پول ج

 :پیچیدصداها در گوشش می

 !بینیشکسته رو می ل*ب*عواقب کارات و این ق-

 !من تو رو دوست ندارم-

 !تونی خوشبختی من رو ببینیتو حسودی... نمی-

شده بودند. کرد، به مردمی که پایین جمع چقدر صداها آشنا بودند. به ارتفاع ساختمان نگاه می

 .هایش نداشتهایش را زده بود؛ کار دیگری با این دنیا و آدمحرف

 .دستش را بلند کرد و خود را به طرف پایین انداخت

ها او را ی ساختمان رفت که پلیسهل*ب*صدای جیغ سوما با افتادن نازلی یکی شد. به طرف 

 :د زدها فرار کند ولی نگذاشتند. داخواست از دست آنگرفتند. می

 !خدا-

 !ولی او دیگر رفته بود

*** 

شویم؛ حاال بستگی دارد که با وقت آدم سابق نمیی ما روزی هست که دیگر هیچدر زندگی همه

کند و از آن که شنیدن یک حرف تغییر کنیم یا دیدن یک صحنه. هر چه که هست ما را عوض می

که این تغییرات خوب باشند یا بد. وای به دهد. حاال بستگی دارد بودیم به یک فرد دیگر تغییر می

 !حال آن روزی که این تغییرات بد باشند
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روی ها خبر نداشت، حاال روبهها بازجویی راجب چیزهایی که روحش هم از آنسوما، بعد از ساعت

 کند.آیینه ایستاده است و به خود نگاه می

کند یک بار مرده و دوباره یند فکر میبحالت است که هر کس او را میصورت سفیدش حاال آنقدر بی

 .زنده شده است

 کشد بر رویاند. دست میپوسته شدههایش خشک و پوستهل*ب*زیر چشمانش گود افتاده و 

 .کندمی ل*ب*صورتش که چیزی براق نظرش را به خود ج

س خود نگاه بار هایکا در دست داشت. به عککند؛ همان که آخرینروی گردنش نگاه میبه گردنبند بر

 .آید که چه زمانی این عکس را گرفته استکند؛ حتی یادش هم نمیمی

ی نازلی پوشیده ای که برای مراسم تشییع جنازهاس مشکیل*ب*زند. اشک در چشمانش حلقه می

 .زندبود در تنش زار می

 چه بالیی سرشان آمده بود؟

ی دوست همسرش مسرش از تشییع جنازهتر، مردی سوار بر ماشین همراه با هطرفچند خیابان آن

 .آیدمی

ی شاهرخ خوابیده است. شاید این تنها خواب راحتی است که بعد از این مهرسا آرام بر روی شانه

 .همه مدت تجربه کرده است

کرد و حتی یک قطره چقدر آرام به قبر نامزدش نگاه می کند کهشاهرخ به برادرش شاهین فکر می

 .ریختاشک هم نمی

 گونه است؟یعنی او هم اگر بالیی سر مهرسا بیاید این

 .خدا نکندی در دل گفت، سری تکان داد تا حواسش جمع شود و دنده را عوض کرد

*** 

شکند. به قبر پر از میکند. صدای پایش سکوت قبرستان را درهمبه سوی قبر عشقش حرکت می

 .کنده کردن میمهابا شروع به گریکشد و بیکند؛ آهی میگلش نگاه می

 :کندپیچد. آرام شروع به صحبت با قبر عشقش میصدای گریه و آهش در قبرستان می

 نازلی، نازلی من؛ چطور تونستی این کار رو با من بکنی؟ چطور دلت اومد من رو تنها بزاری؟-

 :بردکشد و صدایش را کمی باالتر میآهی می
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یست، یادته؟ ولی تو عاشقش بودی. ای کاش کمی از بهت گفتم که با شاهین نگرد اون آدم خوبی ن-

دادم که عشق واقعی یعنی چی! آخه بی کردی تا بهت نشون میاین دوست داشتنت رو صرف من می

 ...معرفت چطور تونس

گذارد و به گل ارکیده را بر روی قبرش میهایش را کامل کند. دستهگریه امانش نداد که صحبت

دانستند که عشقش عاشق گل ارکیده ها نمیکدام از آنکند؛ انگار هیچمیهای بر روی قبر نگاه گل

 !است

کند و هایش را پاک میریزد. بعد اشکاندازد و اشک میعرفان خود را روی سنگ قبر نازلی می

 :گویدمحکم می

 !دمدم انتقامت رو بگیرم؛ قول میقول می-

 .کندهای محکم قبرستان را ترک میو با قدم

*** 

 .رودشویی میکند و به طرف دستشود. ساعت را خاموش میدینگ زنگ بلند میبا صدای دینگ

دارد و با آب افتد. بعد از خوردن صبحانه قرصی برمیدارد و به جان موهایش میشانه را برمی

 .داردخورد. مانتوی مشکی رنگی برمیمی

گذرد ولی هنوز نتوانسته مرگ حاال دو سال میبعد از مرگ هایکا و نازلی او هم مرد. از آن موقع تا 

 .عزیزانش را فراموش کند

بعد از مرگ نازلی دچار افسردگی شدیدی شد و حاال مجبور است برای درمان قرص بخورد. 

 .اش با مهرسا و شاهرخ کمی سرد شده است و دیگر شاهین زیاد کاری به او نداردر*ا*ب***

خواند و خود را در اتاقی ی دور تکرار افتاده است و فقط درس میاش بر روها زندگیبعد از رفتن آن

 .کندکه همراه با نازلی بود حبس می

ی فردی که کند و خیرهکه در بزند در را باز میکند. بدون آنبا عجله به طرف کالسشان حرکت می

شود بعد از این همه یکند؛ باورش نمشود. او هم با تعجب به سوما نگاه میکنار تخته ایستاده است می

 .سال باز هم به هم رسیدند

 .آیدشود ولی صدایی از آن بیرون نمیدهانش همچون ماهی باز و بسته می

 :گویدآید که با صدای رسایی میانگار او سریع به خود می
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 بفرمایید؟-

 اه آمدهدهد و با فکر به اینکه کالس را اشتبآورد. سری تکان میصدای محکمش او را به خود می

 :گویدکند که یکی از دانشجویان کالس با صدای بلندی میگرد میاست؛ عقب

 فر؟بینید خانم مهرانکجا؟ ما به این بزرگی رو نمی-

جا چه کند. دانشجویان کالس خودشان بودند ولی او اینسوما با تعجب به آقای کرمی نگاه می

 کرد؟ یعنی خودش بود؟می

 :گویدو میکشد دستی به موهایش می

 .تونید برید بشینیدمی-

 .کندی کالس حرکت میاندازد و به طرف صندلی خالی گوشهسوما سرش را پایین می

 :گویدکند و میصدایش را رسا می

فر هستم، استاد جدیدتون. امیدوارم با هم همونطور که خودم رو معرفی کردم؛ من امیرحسام آرمان-

 .کنیمرو شروع می سال خوبی داشته باشیم. خوب درس

ی چشمان سوما شده بود و سوما با ترس و کرد، درست خیرهامیرحسام، وقتی خود را معرفی می

 .کرداضطراب به او نگاه می

شان به چهرههیکل و خوشکردند چرا که استاد خوشدختران کالس با حسادت به سوما نگاه می

اش آن روز حتی یک کلمه از درس مورد عالقه داد ولی سوماشد و درس را میچشمان سوما خیره می

 .را هم نفهمید

*** 

روی از کنار جاده بود. کالس دیگری هم داشت ولی دوست نداشت دوباره با امیرحسام در حال پیاده

 .رو شودروبه

 .یشانهاکند؛ به قولها فکر میبه گذشته

به خاطر بیماری از دست داد اینجا را زادگاه اش را وقتی بچه بود اول به تهران آمدند. وقتی حافظه

 .کردخود تلقی می

 .ی کوچکشان در پایین شهر بود. او در یک اتاق و پدر و مادرش در اتاق دیگری بودندخانه

ی نشست و خیرهای از اتاق میزد. در گوشهها مادرش شدیدا افسرده بود و کم حرف میآن سال
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 .کردشد و بعد از دقایقی گریه مینبود میعکس پسری که بی شباهت به مادرش 

بستند و فرو می ل*ب*پرسید این پسرک چه کسی است پدر و مادر هر چقدر از پدر یا مادرش می

 .گفتندچیزی نمی

دانست او خیلی شد و نمیی مادرش و چشمان خیسش میدید خیرهی احساسی میوقتی صحنه

 .نازک استدل است یا مادرش خیلی دلسنگ

ی نشین شده بود؛ تا اینکه امیرحسام آمد. پسر همسایهحرف و گوشهخودش هم دخترکی کم

 .ها خیلی اتوکشیده بودمحلجدیدشان که به قول بچه

ی شجاعتش شد و بعد از کلی بدبختی زند شیفتهوقتی سوما را دید که یکی از پسرها را کتک می

 .سوما را راضی کرد که با او دوست شود

زد؛ ولی بعد از مدتی ترسید و اوایل با او خوب حرف نمیخاطر پدرش که خیلی غیرتی بود میسوما به 

 .زدیخش آب شد و با امیرحسام راحت حرف می

این دوستی تا دبیرستان بدون هیچ تماسی طول کشید. امیرحسام پسری مومن بود که در چشمان 

 .کردولی به خاطر سوما هر کاری می کردنامحرم هم نگاه نمی

جا به اصفهان نقل مکان کردند و سوما حسام و سوما مطلع شد، از آنوقتی پدر سوما از ارتباط امیر

 .دل شددوباره همان سومای سنگ

 .خیسش کشید و متوجه ماشینی که از همان اول به دنبالش بود شد دستی بر روی صورت

 .کمی بیشتر راه رفت تا مطمئن شود که دنبال او هستند یا نه

وقتی مطمئن شد در حال تعقیبش هستند شروع به دویدن کرد؛ ماشین هم به سرعتش افزود و حاال 

 .آشکارا دنبال او بود

 .نگاه کند واردش شد که به ته کوچه رسید آنکه به تابلوای پیدا کرد و بیکوچه

معلوم بود چند  ها خیلی بلند بود و کوچه تاریک بود. ته کوچه دری قدیمی بود کهدیوارهای خانه

 .سالی است که کسی از آن خارج نشده است

کند شاید که گیرد. سوما شروع به زدن در میشود و تمامی فضای کوچه را میماشین وارد کوچه می

 .کسی برای نجات او بیاید

 .گیرداش قرار میآید و دستی بر روی شانهشود؛ فردی آرام به طرف او میصدای در ماشین بلند می
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 .شودرو میچرخد که با امیرحسام روبهام میآر

 :گویددهد و با صدای لرزانی میکند خودش را آرام نشان دهد. آب دهانش را قورت میسعی می

 کنید؟جا چیکار میاستاد؟ این-

رو دیدم و خواستم بهتون بگم بفرمایید سوار شید ولی شما سریع دویدید و من شما رو توی پیاده-

 ها و دزداست؛ اینهای خلوت و تاریک محل معتادون شدم و دنبالتون اومدم. این کوچهمن هم نگرانت

 .و تنها مناسب نیست. بفرمایید جای تاریک برای یه دختر تک

کند جلوی دهانش را بگیرد که از او نپرسد من را کند و سعی میسوما متعجب به او نگاه می

 شناسی یا نه؟می

 .رممیممنونم استاد، خودم -

 :گویدزند و میخندی میل*ب*امیرحسام 

 .این چه حرفیه؟ بفرمایید-

 .شودکند و سوار ماشین میسوما ناچار قبول می

شود؛ تا اینکه امیرحسام به ی منظره بیرون میبه طرف خوابگاه می روند. در میان راه سوما خیره

 :آیدحرف می

 چی؟ چهرتون آشناست؛ انگار شما رو جایی دیدم. شما-

کند. امیرحسام نیشخندی به واکنش سریع سوما ها تنش لرزش کوچکی میسوما با شنیدن این حرف

 :زندمی

 .ته ببخشید خیلی سریع گفتمل*ب*ا-

شود و با صدای لرزانی کند آرامش خود را حفظ کند ولی انگار در این راه موفق نمیسوما سعی می

 :کندزمزمه می

 !جایی ندیدم نه... نه، من...من شما رو-

 !که اینطور-

 .زندکند و سوما از ترس یخ میاین دو کلمه را زمزمه می

کند؛ نگاهی گردد. عکس مورد نظرش را پیدا میدارد و در گالری دنبال عکسی میاش را برمیگوشی

 :کندگیرد. با صدای ترسناک و آرامی زمزمه میاندازد و گوشی را جلوی سوما میبه جاده می
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دونم چه سالی از تهران رفتید اصفهان، ز اینکه بیام دنبالت راجبت تحقیق کردم، سوما. میقبل ا-

 !خبر من رو ترک کردیدقیقا همون سالی بود که بی

کشد. آخرین نگاه را به عکس دوران تواند جلوی خودش را بگیرد و هینی بلند میسوما نمی

 .شودکشد؛ ولی در باز نمیی در را میرهو دستگیاندازد های خود و امیرحسام میبچگی

 :کندکند و زمزمه میای میامیرحسام خنده

 خوای به همین راحتی بزارم بری؟تازه به دستت آوردم گربه کوچولو؛ می-

کند که امیرحسام زند و شروع به مشت زدن در و پنجره میها جیغ میسوما با شنیدن این حرف

 :گویدداد میکند و با سعی در مهارش می

 !بینه خودتیبهتره آروم باشی دختر، وگرنه تنها کسی که آسیب می-

دهد و محکم به سوما رسد که امیرحسام، کنترلش را از دست میداد و فریادهای سوما به اوج می

 .کنددهد و به شیشه برخورد میزند که سوما تعادلش را از دست میمی

دارد. صورت او را به شود و کناری نگه میه امیرحسام نگران میشود کهیچ صدایی از سوما بلند نمی

 .چکدچرخاند که خون از سر سوما پایین میطرف خودش می

کند و زیر زند و ماشین را روشن میکند. با دست به سر خود میبه رد خون بر روی پنجره نگاه می

 :کندزمزمه می ل*ب*

 ...این چه کاری بود من کردم؟! لعنتی-

*** 

 .رسدبه خانه می

دارد و به دکتر زنگ اش را بر میگذارد. گوشیش میبرد و بر روی تختش میسوما را به اتاق

 :زندمی

 الو؟-

 !سالم دکتر-

 :گویدشود و میحسام، متعجب میدکتر حمیدی با شنیدن صدای لرزان امیر

 !چیزی شده پسرم؟-

 !شه بیاین اینجا؟دکتر، اگه می-
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 کجا پسرم؟-

 .فرستم، فقط بیاینش رو میی من... آدرسخونه-

 :گویددکتر سریع می

 .باشه پسرم، االن میام-

کند تا کند و دکتر متعجب از قطع شدن گوشی، به صفحه نگاه میخداحافظ قطع میگوشی را بی

 !ببیند این امیرحسام است یا فردی دیگر

کند و به خودش و زمین و ض اتاق را طی میفرستد و تا آمدن دکتر طول و عرآدرس را برای دکتر می

 .فرستدزمان لعنت می

 :گویدآید و پس از معاینه میدکتر می

 .نویسماسکن از سرش میتیچیزی نیست پسرم؛ ولی برای اطمینان یه سی-

خواهد از امیرحسام بپرسد این دختر چه کسی است که با اطمینان کامل بعد از نوشتن نسخه، می

 .کنددهد و بعد از خداحافظی، خانه را ترک میسری تکان می

 .کشدشود و دستی به روی صورت همچون ماهش میبه سر باندپیچی شده سوما خیره می

 !کردم خانم کوچولو؟اومد من چیکار میاگه بالیی سرت می-

قیم بر روی صورت و چشمانش است م*س*تگذارد تا جلوی نوری که دستش را بر روی صورتش می

 .گیردرا ب

کند. از روی تخت پایین نشیند. متعجب به اطرافش نگاه میشود و بر روی تخت میآرام بلند می

 .کندآید و به پسری که غرق در خواب است، نگاه میمی

کشد که اش میکند. دستی بر روی سر باندپیچی شدهرود و به خودش نگاه میبه طرف آیینه می

 .کندمی ل*ب*اش را به خود جصدایی توجه

گردد و به پسر که حاال بر روی تخت شسته است و با نیم تنه بدون پوشش به او خیره شده بر می

 .کنداست، نگاه می

 کنه؟سوما حالت خوبه؟ سرت درد می-

 .کندمتعجب به پسر که او را سوما خطاب کرده است، نگاه می

 :کندآرام زمزمه می
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 سوما کیه؟-

 :گویدود و میشپسر متعجب به او خیره می

 ...حالت خوبه؟ سوما که-

 .شودشود و خیره او میبه یک باره ساکت می

 !بیا روی تخت بشین تا من میام، بیا-

 .شودشود و از اتاق خارج میرود که پسر بلند میگوش به فرمان به طرف تخت می

 :گویدزند و آرام میبه دکتر حمیدی زنگ می

 !سالم دکتر-

 شده که این وقت صبح زنگ زدی؟ اون دختر حالش خوبه؟سالم پسرم! چیزی -

 :گویدکند و شرمنده میبه ساعت نگاه می

 !ببخشید دکتر، فکر کنم وقت خوبی زنگ نزدم-

 عیبی نداره؛ چیزی شده؟-

 ...راستش، چجوری بگم-

 :گویدشود و میکند، خیره میبه سوما که با تعجب به اطراف نگاه می

 شه بیاین اینجا؟می-

 !باشه االن میام. خداحافظ-

 .رودکند و به طبقه پایین میگوشی را قطع می

 .خواهد، صبحانه را بر روی سینی بچیند تا برای سوما ببردبیند و از او میمینا خانم را می

 :کندبعد از اینکه صبحانه خوردند، سوما شروع به سوال پرسیدن می

 ام؟من کی-

 .گم؛ ولی باید صبر کنیبهت می-

 .آیدصدای دکتر که در حال گفتگو با مینا خانم است، می

 .کنددکتر را به طرف اتاق راهنمایی می

 :کندی سوما میبعد از سالم، شروع معاینه

 اسمت چیه، دخترم؟-
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 !دونممن نمی-

 !هیچی یادت نمیاد؟-

 .دشوگوید و از اتاق خارج میای میدهد. دکتر باشهسوما سری به نشانه نه تکان می

 چی شد دکتر؟-

 .اش رو از دست دادهبه نظر میاد واقعا حافظه-

 من باید چیکار کنم دکتر؟-

 :گویدشود و میدکتر به چشمان امیرحسام خیره می

 شناسی؟اون رو می-

 .بله-

 اش براش بگو؟خب راجب گذشته-

 اگه یادش نیومد چی؟-

 :گویدگذارد و میدکتر دستش را بر روی شانه امیرحسام می

 !شهبه خدا توکل کن. انشااهلل که خوب می-

رود که با چشمان کند و به طرف سوما میامیرحسام متعجب از صدای ناراحت دکتر او را بدرقه می

 .شودرو میخیسش روبه

 :گویدگیرد و میرود و صورتش را در دستانش میبا عجله به طرفش می

 شده؟ چی-

 !کنم چیزی یادم نمیاد. هیچی یادم نمیادفکر میام؟ هرچقدر گین من کیچرا بهم نمی-

 .کندو دوباره گریه می

اش است که خواهد بگوید که او شاگرد و عشق قدیمیکند و میهایش را پاک میامیرحسام اشک

 :گویدناگهان می

 .ها افتادی این جوری شدیتو نامزدمی و بعد از اینکه از روی پله-

 :گویدشود و میکاود، خیره میف را میسوما به چشمان لرزانش که اطرا

 ان؟ کجان؟اسمم چیه؟ خانواده ام کی-

 ...ات اصفهانن! تو برای ادامه تحصیل اومدی اینجااسمت سوما، خانواده-
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 !خوام برم پیششونمی-

 :گویدسریع می

 !نه-

 برای چی؟-

 :گویدکند و سریع میمن من کنان اطراف را نگاه می

 .باید خوب بشی-

 .خوبممن -

 !آره،معلومه-

 .اندازدشود و سرش را پایین میامیرحسام بخاطر گفتن این حرف پشیمان می

 .چرخدشود و به طرف دیگری میسوما عصبانی می

 :گویدامیرحسام با لحنی مهربانانه می

گم. چند روزی خونه بمون خوب که شدی کنی؟ بخدا من برای خودت میدختر، چرا قهر میهی-

 .رمتبخودم می

 .کندسوما بازهم عصبانی به طرف دیگری نگاه می

 :گویدها، با شیطنت میامیرحسام به یاد گذشته

 !خرمخانوم کوچولو اگه قهر کنی برات لواشک نمی-

زند. امیرحسام از این کار سوما خند میل*ب*چرخد و شنود به طرفش میسوما تا اسم لواشک را می

 .کندمی ب*غ*لگیرد و او را اش میخنده

 .کندش احساس خوبی ندارد؛ ولی بازهم سکوت میب*غ*لسوما در 

 :گویدبعد از خوردن ناهار، امیرحسام روبه سوما می

موقع، مینا گردم. تا اونمن یه سفر کاری برام پیش اومده و فردا باید برم؛ ولی سه روز دیگه بر می-

 !خانوم مراقبته

 :گویددهد و میمینا سری تکان می

 .گران نباشید آقا، خودم مراقبشمن-

 :گویدخواهد مخالفت کند، امیرحسام سریع میتا سوما می
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 .گذاشتمموندم و تو رو با این وضع تنها نمیشد حتما میباور کن اگه می-

 .گوید چقدر مطیع استدهد. امیرحسام با خود میسوما سری تکان می

 ...شودمینا راهی اصفهان می فردای آن روز، امیرحسام بعد از سپردن سوما به

*** 

شود. متعجب به حمید به همراه پسر و همسرش در حال صرف ناهار بودند که صدای در بلند می

 :گویدکنند و سیما میساعت نگاه می

 یعنی کیه؟-

 .کنممن در رو باز می-

 :گویدرود و میبه طرف در می

 کی؟-

 ...آیدصدایی نمی

 .بیندسام را میکند که امیرحدر را باز می

 !سالم آقا حمید، خوب هستید؟-

 :گویدخواهد به او حرفی بزند که سریع میشود و میحمید عصبانی می

 !جلو درم، زشته جلو در و همسایه-

رود که شود. هیچ وقت یادش نمیکند و با نفرت به او خیره میحمید او را به داخل راهنمایی می

 .ای در اصفهان کرایه کنداش را بفروشد و با بدبختی خانهنهبخاطر تهدید پدرش مجبور شد، خا

 مینا خانوم؟-

 جانم؟-

 شغل امیرحسام چیه؟-

 !ایشون استاد دانشگاه هستند خانوم-

 :پرسدسوما با کمی تردید می

 جوری شد؟چی شد که سرم این-

 :گویدآورد و میهایی که امیرحسام به او گفته بود را به یاد میدروغ

 .ها پایین افتادیدی پلهاز رو-
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 :گویددارد و با کنجکاوی میسوما سیبی از روی میز ناهارخوری بر می

 شما اونجا بودید؟-

آره خانوم. خدا دیگه همچین روزی رو نیاره. صدای جیغتون بلند شد و وقتی اومدم دیدم، روی -

 !زمین پر خون شده بود! آقا به دکتر حمیدی گفت بیان. خیلی دکتر خوبین

 .کندبخشش می ل*ب*هایی که مجبور بود بگوید، طو از خدا برای دروغ

گیرد و با تعجب به او خیره می شود. امیرحسام سیما با دیدن امیرحسام دستش را جلوی دهانش می

 :گویدرود و میش میزند و به طرفخندی میل*ب*

 سالم خاله! خوبین؟-

 :گویدکشد و میدستش را مید، که سیما ب*و*سشود تا دستانش را بخم می

 .این چه کاریه پسرم؟ بزار برات یه چیزی بیارم بخوری-

 :گویدزند و میخندی میل*ب*امیرحسام برای پسرم صدا کردنش 

 .ممنونم، ناهار خوردم. بد موقع مزاحم شدم؛ ولی سریع میرم-

 .این چه حرفیه پسرم؟ بشین برات چایی بیارم-

 !کشهلطفا خاله، زیاد طول نمی-

نشید و ساواش و نشید. حمید با اخم روی مبلی دیگر میای میکند و گوشهها حرکت میبه طرف مبل

 .نشینندای میسیما کنار هم بر روی مبل دو نفره

 !، سوما پیش منهل*ب*و میرم سر اصل مطاهل مقدمه چینی نیستم -

 :زندشود و داد میحمید عصبانی می

 !چی؟-

اش و یه قسمتای کمی و دکتر ها افتاد و االنم چیزی یادش نمیاد جز خانوادهروی پلهصبر کنید. از -

 .هم گفته ممکنه هیچ وقت یادش نیاد

 .زندکشد و دستی بر روی صورتش میسیما هینی می

 !نگران نباشید خاله، حالش خوبه-

 :گویدکند و محکم میروبه حمید می

کشته شده. قبول کنید که سوما از بچگی مال من بوده و حاال دونم ک قبال نامزد داشته؛ ولی من می-
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 !خوام باهاش ازدواج کنممن می

 :زندشود و داد میحمید بلند می

 !چی گفتی بد ذات؟-

اون چیزی یادش نیست و این اتفاق برای اون خیلی خوبه که کمی از جریانات گذشته دور باشه و -

 ...خوام باهاش ازدواج کنم وحقشه یه زندگی آروم داشته باشه. من می

 :زندگیرد و داد میاسش را میل*ب*حمید یقه 

 !تو غلط کردی-

 :گویدامیرحسام هم می

شناسید، اگه بفهمه پسرش عشقش رو پیدا کرده، همین جوری راحتت خودتون که بابام رو می-

 ذاره. گذشته رو یادتون نرفته؟نمی

 :پیچدصداها در گوش حمید می

 .ترسمبابا من می-

 :زندمردی با صدای ضمختی داد می

 !از اینجا برید. گمشید-

کوبند و چشمای اشکی شنود و مردانی وسایلشان را به زمین میصدای جیغ و بابا گفتن سوما را می

بیند. این زندگی رویایی که به سیما قولش را داده بود، اش را میسیما و گریه ساواش تازه به دنیا آمده

 !نبود

 .شودلرزد و چشمانش اشکی میدستان حمید از تکرار گذشته می

 :کندامیرحسام زمزمه می

 !دیدین چه بد بود؟ قبول کنید که سوما مال منه و خداوند دوباره ما رو به هم رسونده-

 .کنداش را ول میدهد و یقهحمید سر تکان می

 .اس عروس و چیزها دیگه بخریدب*ل*است؛ شما بیاین و همراه دخترتون  عروسی برای ماه دیگه

ش گوید. به چشمان ساواششود؛ ولی چیزی نمیحمید از عجله امیرحسام برای ازدواج متعجب می

 !اش نابود شده بودکند. اسطورهنگاه می

**** 
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کشد که رود. هینی میاندازد و به طرف در میشود. مینا به سوما نگاهی میصدای آیفون بلند می

 :دگویسوما می

 !چی شده مینا خانوم؟-

 !نیست خانوم چیزی-

کند، خیره می ب*غ*لرا  زند و به مینا که دختریرا کنار می رود. سوما پردهو به طرف در می

 شود. او که بود؟می

 .نشیندرود و روی مبل میآیند که سوما سریع میمینا و دختر همراهش به طرف خانه می

 :گویدمی رسد کهصدای دختر به گوشش می

 وای مامان، اینقدر ذوق داشتم به اینجا بیام که نگو! آقا هستن؟-

 ...نه افسانه، رفتن مأموریت-

بیند. سوما بلند آید که سوما را میدختر که افسانه نام داشت با صورت ناراحتی به طرف حال می

 .کندشود و افسانه با تعجب به سر تا پای او نگاه میمی

 کیه؟مامان این دختر -

 :گویدمینا با صدای لرزانی می

است، چند روزی اومده اینجا پیش من! دخترم ایشون هم سوما خانوم،  خانوم این دخترم افسانه-

 !نامزد آقا

کند و بعد غمگین به چشمان لرزان زند؛ ولی افسانه با تعجب به سوما نگاه میخندی میل*ب*سوما 

 .شودمادرش خیره می

گوید و به طرف گیرد و ببخشیدی میانه به اربابش خبر دارد، دست افسانه را میمینا که از عشق افس

 .کنداتاقی حرکت می

آمد؛ ولی مطمئن بود که این موضوع راجب او است پس، کناری سوما از فالگوش ایستادن بدش می

 :دهدهای افسانه و مینا گوش میایستد و به صحبتمی

شده؟ این دختره یش بهت زنگ زدم و گفتی خبری نیست؛ حاال چیمامان نامزد چیه؟ خودم دو روز پ-

 !از کجا پیداش شده؟

دونم از کجا اومده؛ ولی دیروز آقا با این دختر کشه. منم نمیهیس، اگه آقا بفهمه هر دومون رو می_
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اش رو از دست داده آقا هم به دختره گفت که سرش خونی بود اومد و بعد که دکتر بهش گفت حافظه

ها افتادی به منم گفت چیزی نگم، تو رو خدا افسانه، اگه آقا بفهمه که دختره چیزی امزدمی و از پلهن

 .کشهفهمیده هر دومون رو می

 ...ولی من اون رو دوست دارم-

 .هیس! بهت گفتم فکر ازدواج با ارباب رو از سرت بکن بیرون تا سر هردومون رو به باد ندادی-

 :کندگیرد و زمزمه میمی ب*غ*لمینا او را کند که افسانه گریه می

 ...ی منچارهدختر بی-

ش آویزان بود را سوما متعجب از مکالمه افسانه و مینا انگشتری که به صورت گردنبند از گردن

 :پرسدگیرد و از خودش میمی

 ام؟پس من کی-

*** 

 :گویدآرایشگری روبه سوما می

 .آقا داماد اومد-

اندازد. سیما با چشمان اندازد و تور را بر روی صورتش میسوما آخرین نگاه را به خودش در آیینه می

 :گویدگیرد و سوسن روبه او میمی ب*غ*لاشکی او را 

 !انشاهلل خوشبخت بشی عروس گلم-

م را رود که امیرحساشود. به طرف باال میاش بر روی زمین کشیده میگیرد که دنبالهدامن را می

 .بیندمی

ریزد. باالخره به آرزویش زند و بر روی سرش پول میخندی به چهره سوما میل*ب*امیرحسام 

 !رسیده بود

 .اندازدکشد و آخرین نگاه را به آیینه میش میدستی بر روی کت خوش دوخت

 :گویدطاها روبه شاهین می

 خوای بری؟یعنی واقعا می-

 !سوما مال منهباید برم. باید حقم رو بگیرم، -

 «شاهین»
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 !خواهد دوست داشتن کسی که هیچ وقت، هیچ زمان سهم تو نخواهد شدشهامت می

 .کندبیند؛ ولی سریع گمش میی آشنایی میشود که چهرهاز ماشین پیاده می

 شده شاهین؟چی-

 :گویداندازد و میآخرین نگاه را به اطراف می

 !هیچی-

کند. صدای کر کننده موسیقی از همین دور هم شنیده ت میو به طرف محل برگزاری مراسم حرک

 .شدمی

 :کندکند و زمزمه میبه او نگاه می

 !وقت انتقام آقا شاهین-

 .زنندشوند و جیغ و دست میشوند که همه برایشان بلند میسوما و امیرحسام وارد سالن می

هد و پیشانی دخترش را دد که حمید اجازه نمیب*و*سشود که دست پدرش را بسوما خم می

 .دب*و*سمی

کند.به مهرسا و شاهرخ که می ب*غ*لها را زند و آنخندی میل*ب*محسن برای عروس و پسرش 

شناخت؛ ولی مادرش به او گفته بود که از دوستان نزدیک ها را نمیزند، آنخندی میل*ب*رسد می

 .هستند

 .دهدان میزند که شهناز سری تکخندی میل*ب*برای مادر شاهرخ 

کند و به طرف جایگاه عروس و داماد پرسی میها هم سالم و احوالمتعجب از رفتارش با بقیه مهمان

 .کندحرکت می

 .خواهد که صلوات بکشند تا خطبه عقد را بخواندگیرد و از جمع میعاقد میکروفونی در دست می

 :کندبار تکرار میکند و بعد از گفتن مهریه سه بلند شروع به خواندن خطبه می

 عروس خانوم وکیلم؟-

 :زندی گفت و خواست بله بگوید که یکی داد میاهللخندی زد و سوما بسمل*ب*امیرحسام 

 !نه-

 :زندآیند و شاهین داد میشوند. شاهین و طاها جلو میهمه متعجب به شاهین و طاها خیره می

 !جوری ازم بگیرنتدم همیناین همه برای به دست آوردنت تالش کردم، اجازه نمی-
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 .فشاردشود و حلقه نگین قرمزش را در دستش میسوما متعجب به او خیره می

 !برات برادرم رو سوزوندم-

ای به برادرش شود. شاهین نگاه شرمندهکشند و شاهرخ متعجب به برادرش خیره میهمه هینی می

 :دهداندازد وادامه میمی

ر که صورتش سوخت و یه بار دیگه توی سربازی توی دره افتاد. آره من دو بار هایکا رو کشتم؛ یه با-

 !هایکا رو کشتم

 :زندشهناز داد می

 شاهین؟-

 :دهددهد و ادامه میشاهین دستی تکان می

گفتم عاشق توام، االن زنده بود. این همه کار بودم و صبح بهش نمیاگه اون شب به نازلی بد نمی-

 رادرم گذشتم و هنوز من رو دوست نداری؟برات کردم، از نامزد و ب

شود. سوما سرش را افتد که شهناز با چشمان اشکی به انگشتر هلیا خیره میانگشتر بر روی زمین می

 ...آورد، هایکا رازند! گذشته را به یاد میگیرد و جیغ میمی

 ...آتش سوزی را و

 :زندگذارد که داد میامیرحسام دستش را بر روی پشتش می

 !وجدانبه من دست نزن، بی-

 :گویدروبه شاهین با گریه می

 چطور تونسنتی هایکا رو بکشی؟-

 :کندشود و زمزمه میچشمان آبی شاهین هم خیس می

 !همش بخاطر تو بود! سوما-

 :کندشود که شاهین زمزمه میاش میسوما خیره

 !دم بهترین زندگی رو برات درست کنمبا من بیا سوما قول می-

زنند و شاهین به عرفان شود. همه جیغ میدارد که صدای شلیک گلوله بلند میما قدمی بر میسو

 .کندعصبانی نگاه می

 !گذرمتو عشق من رو کشتی، ازت نمی-
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 :زندگیرد که صدایی داد میتفنگ را به طرف شاهین می

 .صبر کن-

 :کندا باز میش رزند و دستانخندی میل*ب*کند.هایکا سوما به هایکا نگاه می

 !توی این مدت به اندازه کافی منتظرت بودم. حاال بیا-

گیرد و تفنگش را کنار سر می ب*غ*لزند و سوما را دود که شاهین دادی میسوما به طرف هایکا می

 :کندگذارد و زمزمه میاو می

 !ببخشید عشم-

 :زندروبه هایکا داد می

کشم، بعد خودم من و اون باهم ازدواج کنیم، اول اون رو میکس! اگه نزاری سوما یا مال منه یا هیچ-

 !رو! اون مال منه

 .آروم باش شاهین؛ بچه نشو! بزار خودش انتخاب کنه-

 :گویدگیرد و روبه سوما میش را از هایکا میشاهین نگاه

 انتخاب کن؛ من یا هایکا؟-

 :گویدکند و با صدای لرازنی میسوما گریه می

 ...... دوست نداشتم تو رو ناراحت کنم ولیببین شاهین من-

 !ولی چی؟-

 !ولی من هایکا رو دوست دارم-

 :گویداندازد و میاش را به هایکا میشاهین نگاه اشکی

 !همیشه عزیزهام رو ازم گرفتی، اول پدرم-

 :گویدشود و میو خیره شاهرخ می

 !بعد برادرم و حاال... عشقم-

 :گویدزند و میخندی برای سوما میل*ب*کند. شاهین سوما گریه می

دم، ای کاش کمی باهام مهربون دونستم آخرش بخاطرت جونم رو از دست میگربه وحشی، می-

 بود!ی

 :زندگذارد که شهناز داد میاش میو تفنگ را بر روی شقیقه
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 !نه-

 :زنداد میگیرد و دمی ب*غ*لولی کار از کار گذشته بود و سوما جسم غرق در خون شاهین را در 

 ...ببخشید! ببخشید-

های بر کند خونگیرد و سعی میاش را میشود. دستان خونیاس عروسش غرق در خون میل*ب*

 .روی دستش را پاک کند

 :کندکند و زمزمه میمی ب*غ*لهایکا او را 

 !آروم باش عزیزم، آروم باش-

میکند و شروع به نفرین هایکا  غ*لب*ش را به کشد و شاهینکند که شهناز دادی میسوما گریه می

 :زندشود و داد میکند. عصبانی میمی

 .تو و مادرت زندگیم رو ازم گرفتید. تو و اون یه بد ذاتین که زندگیم رو نابود کردید-

 :دهدشود که ادامه میهایکا خیره شهناز می

 .ها دزدکی ازدوج کردناون من قرار بود با عشقم، مرتضی ازدواج کنم؛ ولی اون عاشق هلیا بود و-

 :گویدچه که نباید بگوید را میدهد و آنکنترل خودش را از دست می

 !وقتی تو رو باردار بود من و زهرا اون رو زخمی کردیم-

 :زندشود که داد میهایکا ناباور خیره شهناز می

یا آورد و مرد! مرتضی من با چاقو چند بار زدمش و بعد توی کوهستان رهاش کردم؛ ولی تو رو به دن-

 !دادم. آره، من بودمات میتو رو آورد پیشم که ازت مراقبت کنم؛ ولی من ازت متنفر بودم و شکنجه

اندازد و چرخد، نگاه آخرش را به سومای متعجب میکند دنیا دور سرش میهایکا احساس می

 .چشمانش را می بندد

کند. حتی مرتضی هم اش نگاه میعمارت خالیگذشت. به چهل روز از مراسم تدفین شاهینش می

 .جا نبودآن

های پلیس که از روستا عبور زند و به ماشینها را کنار میشنود. پردهصدای آژیر پلیس را می

 .کندشود. به عکس بزرگ مادربزرگش نگاه میکند، به زودی دستگیر میکردند نگاه میمی

 نداشتی؛ ولی حاال چی شد؟ آه، مادر بزرگ... چه آرزوهایی که برام-

خورد که آید تنها است. تکانی میخواهد داد بزند که یادش میپیچید، میش میدستی دور گردن
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 :کندای در گوشش زمزمه میصدای دخترانه

ام، خواهر شناسم! تو و برادر بد ذاتت! من هانیهآروم باش؛ شاید تو من رو نشناسی، ولی من تو رو می-

ها ! یادته چطور خواهرم رو تنها گذاشتی و ما رو بیرون کردی، سختی که اون سالتر زهراکوچک

 !ره. حاال وقت انتقامهکشیدم و مادرم رو از دست دادم هیچ وقت یادم نمی

ش نگاه کند. شهناز غرق در خون به چهره مادربزرکوبد و فرار میمی ل*ب*چاقو را محکم به شکم ق

 !ددبنش را میکند و چشمانمی

*** 

 :گویدکند و میسوما روبه هایکا می

ای روزه که این گوشه نشستی و به دیوار خیره شدی، خسته نشدی، هایکا؟ بسه االن چهل و خورده-

 !دیگه

 :گویدسیما با تشر می

 !ناراحته سوما، تو برو بیرون-

 .شوداش بلند میرود که صدای گوشیدهد و از اتاق بیرون میسوما سری تکان می

 :گویدکند و میبه اسم مهرسا بر روی گوشی نگاه می

 جانم مهرسا؟-

 .سوما یه اتفاقی افتاده-

 !شده؟چی-

 !شهناز کشته شده-

 :زندسوما داد می

 !چی؟-

 خوان دفنش کنن، میای؟شه که کشته شده و حاال میآروم باش. چند روز می-

 !معلومه که نمیام. اون این بال رو سر هایکا آورده-

 !اشه هر طور راحتی، خداحافظب-

 !خداحافظ-

 :گویدکند که سیما میگوشی را قطع می
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 شده؟چی-

 !شهناز مرده-

 خوای به هایکا بگی؟کی اینطور شد؟! حاال می-

 !نه، اون به اندازه کافی حالش بد هست-

 :گویددهد و میسیما سری تکان می

 .کنی درسته انجام بدههرکاری که فکر می-

 .بیندشود که او را در حال پوشیدن کت مشکی میاتاق هایکا میسوما وارد 

 کجا؟-

 !مراسم تدفین شهناز-

 .این کار رو نکن-

 :کندکند و زمزمه میهایکا نگاهی به آیینه می

 .باید این ماجرا رو تمام کنم-

 :کندنشیند و شروع به حرف زدن میهمراه با سوما سر قبر شهناز می

خواستم بگم م این بود که بیام. میمادری نکردی؛ ولی تو بزرگم کردی و وظیفهبا اینکه در حقم -

 .خوام یه زندگی جدید رو شروع کنمبخشمت و دوباره میمی

 .شودزند و از آنجا خارج میای بر قبر شهناز میهب*و*س

مش افتاد تصمیم بعد از چند ماه هایکا و سوما با هم ازدواج کردند. سوما به دلیل اتفاقی که در مراس

گرفت مراسم کوچک و خودمانی بگیرد و بعد از چند سال پسری به دنیا آورد که تصمیم گرفت نامش 

 .را شاهین بگذارد

 .امیرحسام بعد از ازدواج سوما به خارج کشور رفت و دیگر برنگشت و افسانه با طاها ازدواج کرد

 .شاهرخ و مهرسا صاحب دختری کوچکی به اسم ملیسا شدند

 .اش ازدواج کندعرفان هم بعد از چندسال تصمیم گرفت با سمانه، دختر همسایه

ها زنش از او بخاطر کارهای خطایش رسیم به شهریار که بعد از گذشت سالها که بگذریم میاز آن

طالق گرفت و پسر کوچکش، امیر محمد را که فلج بود، با خود برد و او هم بخاطر مصرف شدید مواد 

 .فتاز دنیا ر
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مرتضی بعد از دیدن پسرش هایکا، حالش بهتر شد و بعد از گذراندن چند سال با عروس و پسرش از 

 !دنیا رفت

 پایان
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