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 خدا نام به

 

 رمان شروع

  روح و فروختن جز ندارد راهی و میشود زندگی های دالل کثیف  های چنگال اسیر ،ضعیف کس  ،بی پناه بی دل، ساده دختری

 ......   جسمش

 ؟  کیست  جسمش خریدار اما

 

 1پارت# 

 ....  من خود جز نیست مقصر  هم کس هیچ و شدم  مستأصل  من  نداشت ای فایده هم کردن فکر حتی نداشت ای فایده هیچ کردن گریه

 نداشتم هم راهی هیچ و چاره  بی پناه بی بودم من حاال بود رونده  خودش از اونو هم برادرش که کسی به کردم  جا بی اعتماد که منی

 . بودن راه به سر جز

  کردن باز رو شون راه بیشتری های اشک بوسیدم می و میزدم پماد هرشب که مادرم  چروکیده های دست یاد با

 اینجا ؟؟؟من گفت چی سینا ندیدی مگه  کنم حمایت تورو من بذار حاال کشیدی دوش به رو بابا منو تو عمر یه نباش نگران جان مامان _ 

  در دالر هزار چند ماهی دارم من که زبانی مدرک با ولی نمیشه هم میلیون چند  سالی میکنم کار مهد یه تو نهایتش کنم کار بخوام

 گیر زمین نباشی مراقب گفت دکتر آورده آرتروز پات و دست کنی کار خان شهریار خونه بری خواد نمی دیگه فرستممی پول میارم

   میشی

  چند و چهل  در حاال که  کشیده دوش به مرا و معتادم پدر جوانی از که  من مظلوم مادر ریختیم می اشک دو هر مادر و  من حاال

  مادری برای سوختمی دلم شده سابیده دستش های مفصل دیگر که سابیده را مردم دیوار در ،انقدر شده فرتوت زنان پیر مانند سالگی

  باشد  خودم جیب در دستم که باشم بلد کار که  نشوم خودش مثل که ببرد مار وزهر وکوفت زبان کالس به مرا که میکرد کار آنقدر که

  سال سه  دو معموال کردند بحث  همیشه مثل  آمد سینا خان  شهریار تر کوچک برادر بودیم مادرم کار صاحب  یخانه  در که دیروز

   رفت می میکوبید بهم را در دعوا با هم همیشه میشد پیدایش یکبار

 مرد خان شهریار میپلکیدم پایش و دست زیر هم من میکرد کار معروف دار خانه کار ی خانه در مادرم آید می یادم وقتی از  آخر

   رفتنمی جوب یک تو بود پسرش جای بیشتر که برادر این با آبش ولی بود خدایی وبا متمول بسیار

 میکردم حس هم سر پشت را نگاهش سنگینی  و آمد می دنبالم  چشمش همش دید مرا وقتی آمد که اینبار ولی همیشه مثل هم امروز

 کرد بودصدا او از پذیرایی حال در که را مادرم بود نیامده خان شهریار

  ؟؟؟ سالشه چند دخترت خانم عصمت_  سینا

   گذاشت  دستش کف را چیز همه ساده  سوال  یک با ام ساده مادر

 داره  تافل آقا سالشه  هیجده_ خانم  عصمت

 

 2پارت# 

  میخونه کنکور واسه داره کرده تموم تازه هم کامپیوتر

   پرسید انگلیسی به کرد نگاهم سینا

 ؟؟  کنی کار ،میتونی بلدی چیا دیگه_ 
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  دادم را پاسخش  لهجه همان با میزد حرف تیچرم همیشه که برتیش لهجه آن با میزند ام محک دارد فهمیدم

  کار سر برم دارم دوست بلدم رو چیز همه هم کامپیوتر گرفتم تافل مدرک تازه که که زبانم_ 

 به داد را کارتش و خورد را حرفش داخل آمد خان شهریار و شد باز حیاط در موقع همین بلده نه_  گفت مادرم به رو و زد پوزخندی

  مادرم

  حیف  دخترت خانم عصمت بزن رنگ بهم_ سینا

 قد مرد خان شهریار  و رفت گذاشت  قهر با سینا  و شد دعوایشان و رفتند دوبلکس خانه دوم طبقه به باهم و امد برادرش هم وبعدش

  و زن میداد نشان بیشتر خیلی  سنش ولی نداشت سن بیشتر  یا شصت انگار بود سفید دست یک موهایش که بود ای شانه چهار و بلند

 . اعلم هللا ندارند را دیگر یک دیدن چشم  االن چرا ولی کرده بزرگ برادرش همین را سینا  گفتمی مادرم نداشت هم ای بچه

 داشت قرار محقری بسیار ای  محله در که خودمان منزل به تا شدیم خارج خان شهریار ی خانه از مادرم با که  روز همان عصر

   بود سینا برگشتیم سرمان پشت به ماشینی بوق صدای با برویم

   بزند حرف مادرم با ام اینده و من  مورد در میخواهد گفت کرد سوار را مادرم و منو

  به روز هر ها توریست گفت میکنند فعالیت آنجا دارند دنیا  جای ی همه از شرکت هزاران است یافته توسعه کشور گفت امارات از

 از ارزاق واردات از میکند تجارتی نوع همه شرکتی دارد شرکت  یک آنجا هم او   گفت است رونق پر چیز همه هستند سرازیر آنجا

 کرد تمجید و تعریف و گفت آنقدر کنم کار امارات در شرکتش در بروم من بگذارد خواست مادرم از پوشاک تجارت تا گرفته ایران

  و سوخته  من آینده برای دلش و  داده آشنایی حسب بر پیشنهاد این چون بگویم زودتر میروم اگر گفت هم آخرش بدیم مبهوت دو هر که

 .  کنندمی خرج پول تومان ها میلیون بیاوردند دست به دالری هزاران حقوق با کاری چنین هم اینکه برای دیگران

 . میزند را آدم  خانه در یکبار شانس کنم فکر خیلی کرد تاکید شدن پیاده موقع هم آخرش

 در آنهم آوردن در پول و استقالل تا داشتم زیادی راه که منی و بود افتاده کار از که ،مادری مرد  و شد خواب کارتون که پدری

  هم دانشگاه به باید تازه پردازند ومخارجشان خرج و کنند  پیدا کار بتوانند تا کنند تالش و بدوند مردان برابر چند باید زنان کشوری

 پدرش ماشین با آژانس در هم االن  گرفت لیسانس دولتی دانشگاه در بدبختی بد با مان همسایه پسر یانه کنم پیدا کار بعدش آیا که میرفتم

  صحت تا گرفت تماس  خان شهریار با آخرش که گذاشتم فشار تحت را مادرم و زدم  هارا حرف این آنقدر ،خالصه میکرد کار

  بدهی عوض در و بپردازد مرا اقامت و سفر هزینه کرد قبول سینا خالصه کرد تاییدش هم برادرش که کند بررسی را سینا حرفهای

  دانشگاه بهترین در خواندن درس و مادرم راحتی زیاد پول رویای با من بپردازم کم کم را پول این حقوقم با ومن بگیرد سفته مادرم از

 در سرعت به شدیم داده اسکان متوسط هتلی در دیگر خانم  نفر چند با رسیدم که موقع همان شدم امارات کشور در جمیرا شهر راهی

  دیگر کار هزاران و پرینت کپی تایپ هماهنگی بود دیگر  های کارمند ها منشی  ی همه مثل ،کارم شدم کار به مشغول  سینا شرکت

  مسئول که ارمنی خانم که بود وقتی چند میکرد فعالیت لباس و مدلینگ ی زمینه در که اوست   های شرکت از یکی این گفتمی سینا

  خودم به را انتخاب سینا دهم نمایش و بپوشم را لباسی قربان عید مخصوص مراسم در بود کرده پیله من به بود ها مدل و ها مانکن

  شب  و  شدم وسوسه جور بد شدم موفقی مدل  شاید کنم امتحان آمد نمی بدم راستش گیر، چشم و بود فاخر که بود لباس یک فقط سپرد

 .  اومد  خوشت شاید عزیزم کن  امتحان گفت شنید را صدایم درون شوق وقتی بیچاره زن کردم مشورت مادرم با برد نمی خوابم ها

 

 3پارت# 

  است من خیری به عاقبت و خوشحالی فقط اش زندگی در اش خواسته که مهربان و بزرگ دلی با ولی  سواد کم و مهربان زن مادرم

  شادی و هایم ،غصه ودلهایم درد برای است شنوایی گوش  که هست و بود مادرم دوستم بهترین کودکی دوران همان از همین برای

 ها کیلومتر از مهربانم مادر حاال میکردم عریان برایش داشتم سینه در چه هر و نکردم پنهان مادرم از را چیز هیچ وقت هیچ هایم

  نگرانش دختر برای بود شنوایی گوش هم باز تر دور

  رساندم ماهایا اطالع به را تصمیمم

  جان تسنیم داد قرار تآثیر تحت منو  تو خاص چهره دیدمت که اول لحظه همون ،از داد نتیجه سماجتم باالخره دیدی_ ماهایا

 حال در خیاطان و بدم نمایش را آن بود قرار که بودم خیره لباسی به آیینه جلوی من میکرد صحبت  فارسی اش ارمنی  خاص لهجه با

 بودن  تنم بر لباس کردن فیت
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  رفتی وقتی که بدم آموزشت جوری یه خودم که وای عزیزم اومدی دنیا به شدن مانکن برا انگار باریک کمر بلند پاهای این با_  ماهایا

 . بپپره همه سر از برق استیج رو

 پر عربی سبک به پارچه بود کرده  خاص شدت به اونو  اش پارچه که ، بلند معمولی های آستین با قایقی یقه ماکسی پیراهن لباس

  لباس لرز ترس با هم شرکت طراحان حتی که  بود شده پوشیده قیمتی های سنگ از پا نوک تا گردن از ،پارچه گرایانه تبرج و تمتراق

 . پوشیدم زیبارو  رویای این من نمیشد ،باورم ببیند آسیبی مبادا میکردند جا به جا و

 . عزیز تسنیم برد خواهد باال آسمان  تا منو اشرافی لباس آت نقص بی پوست و  کمان های آبرو با خمار و سیاه  های چشم این_ ماهایا

 . کرد رها کمرم  پشت رو وموهام گذاشت رنگم خرمایی  بلند و پشت پر موهای ،رو لباس جنس از زیبا بانی تور حرفش پایان با

 .کرد خواهند خریداری هاشون ملکه برای اینو پادشاهان و بود خواهد شو  لباس آخرین لباس  این_  ماهایا

  آماده و بودم کرده ریلکس حسابی ارایشگران دست زیر و اسپا ورزشی های سالن در قبل روز چند از ومن فرارسید لباس شو روز

 هرگز من است، بدی درد ،نداری بفرستم برایش رو لباس عکس دادم قول و گفتم تبریک مادرم به تلفنی رو قربان عید ،صبح بودم

 .  بودم خواب یک وسط انگار حاال نداشتم نو لباس حتی  یا قیمت گران کفش زیبا لباسهای

  رها باز و بود کرده فر زیبا شکلی به رو هام مو و نشانده صورتم روی محو خیلی ای حرفه گریم یک و بودم آرایشگر دست زیر

 .  گرفت قرار سرم روی حجاب نه داشت زیبایی جنبه که  بان تور و بود کرده

 . شد نواخته جاز تند موزیک و رفتم استیج پشت به ماهایا با

 .  ای اضافه حرکت هیچ بدون تسنیم کردیم تمرین که همونطور_ ماهایا

 ...  دختر برو حاال۱۲۳ شمرد و

   شد تمام نمایش حضار پایان بی تشویق و استوار و محکم های  قدم با من لبخند بدون جدی  چهره  و مات های نگاه دوربین های فلش

 . ترینم زیبا من گفت  و ریخت اشک شد خوشحال  چقدر و  کردم ارسال تلگرام با مادرم برای رو عکس و دادم تحویل ماهایا را لباس

 دیدمش کم  خیلی مهاجرتم از بعد کرد دعوت اتاقش به مرا سینا

 .   ببیند مرا نداشت وقت که بود شلوغ آنقدر سرش 

  میگم تبریک بهت خشیدی در خوش  مراسم تو تسنیم_  سینا

   شماست خاطر یه همش ممنونم_ 

  خندید

   شانس خوش دختر دارم خوبی خیلی خبرهای برات راستش_ سینا

   میشدم مانکن من حتما شد حبس سینه در نفسم

   خوادت می  و اومده خوشش ازت اون متمول و ثروتمند خیلی که هست یکی_ سینا

   شد مستولی من به ترس زیادم شوق جای حاال ترساند مرا سینا  کالم بودن گنگ بیشتر همه از داشتم عجیبی های حس

  ؟؟؟ کیه  و میخواد منو که چیه منظورت_ 

 خواسته، تورو هست کشور امیر ترین بزرگ جانشین که امارات قبایل بزرگ شیوخ از ، برکان رشید شیخ ،ببین منظورم  آهان_  سینا

  نداشت مرده یک با فرقی حاال که من  صورت سمت به رو تابش لپ و داره بستگی خودت هنر به دیگه اون بخواد؟؟؟ وقت چند

   کاریزماتیک و زیبا بسیار ای  چهره و سیاه ریش  با دستار و دشداشه با ساله پنج و  سی تا سی شاید رعنایی جوان چرخاند

  بود کرده گیر سینه ی قفسه های استخوان بین نفسم
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  می نابجایی حرکت اگه که راحت ای طعمه به تبدیل من و بود شده شیطان به تبدیل فرشته از روم به رو مرد ی چهره دقیقه چند در

 میشد خرد ها گرگ این های دندان زیر هام استخوان کردم

 چی؟؟؟  نه بگم اگه_ 

   آورد کم نفس که آنقدر خندید دقایقی پریدم ترس از اش خنده شلیک از که بلند آنقدر بلند خندید

  مال تو این گفته نفوذ، با و باهوشه هم شدت به که امارات امیر ترین قدرتمند جانشین گفتم  چی شنیدی اصال سر خیر ی دختره_ سینا

  رسهنمی بختت بد مادر اون دست  استخوناتم بخوری تکون میلش  خالف بخوای اگه اونی،

 .بشه تمام من انرژی تا ایستاد نبود مهم براش انگار اما کردم زنی خود شکستم رو وسایلش ی همه زدم جیغ

  را وضعیت داشت تازه ذهنم افتاد راه  و انداخت اش کوپه ماشین در مرا. برد بیرون سمت به و گرفت رو کتفم شد بلند اش صندلی از

  کسی  هم میکشت مرا سینا اگر حاال پشتوانه بی و ،غریب پناه ،بی تنها بودم کرده گرفتار شرایطی بد در را خودم میکرد حالجی

 . شد نمی متوجه

 .  میکرد رانندگی سرعت با اتوبان در

 

 4پارت# 

  شهر  سمت اون به حال به تا که رفتمی سمتی به میشد دور بودم  ساکن آن در دیگر دختر چند با که  ای خانه و شرکت محل از داشت

 ولی زد پوزخند تمسخر با و کرد ام پریده رنگ ی چهره  به نگاهی میکوبید دهانم در قلبم بود آورده بند را  زبانم ترس بودم نرفته

  رسید ستاره بی هتل یک به تا رفت انقدر نگفت چیزی

  با علیکی و سالم هیچ بی پذیرش مسئول به شد  داخل رفت هتل آن سمت به برداشت مرا میدارد بر دانه که مرغی مثل دوباره شد پیاده

  بیاد بگو رو مرسانا گفت غیظ

   چشم چشم پرید از فنر مثل ،مرد میزد حرف کارگرش با که انگار

   کرد رها را بازویم کرد باز را اتاقی در کرد حرکت سمتی به دوباره

  را چاقش های ران از کمی قسمت که تنگ شلوارکی و رنگ پرتقالی تاپی استخوانی موهایی با شد وارد عشوه با زنی و شد باز در

  میپوشاند

  هیجده میکرد،من شهوتناک های ناله و مالیدمی سینا به را بدنش و  بوسید عطش با را هایش ولب رفت سینا سمت به من به توجه بی

  من سمت به ،سینا بود بریده را امانم تهوع حالت و بمیرم داشتم دوست لحظه در بودم ندیده جنسی  ی صحنه هیچ حال به تا که ساله

   برگشت

   کرد اشاره من به سر وبا اومدم ای دیگه چیز بخاطر نیست وقتش االن  مرسانا_  سینا

  ؟؟؟ جدیده  محصول_ برگشت سمتم به زن

   بود سنگین زیادی برد کار به برایم که لفظی

  چیه  ما کار کنه تماشا بذار فقط پس محصوالت همه ی اندازه ارزشه با زیادی و مهمونه یه فقط اون وجه هیچ به نه_ سینا

  مامان های سفته و کنی کار اینجا باید کنی رد رو شیخ پیشنهاد اگه کوچولو جوجه کن  نگاه خوب:  گفت  گوشم کنار و اومد سمتم به

 ....    خوب  خیلی کن نگاه ،خوب بگیری رو جونت

 حتی نه شدن کور نه مردن نه نداشتم را کدام هیچ قدرت من که  هیهات ولی میشدم کور کاش  میمردم کاش ماندم اتاق همان در رفت و

  کبود های ،صورت شکسته  های دندان شاهد بودم شاهد ،ومن دادندمی اجاره را آنها  آنجا سینا و مرسانا که دخترانی و زنان به کمک

  روحشان صبح تا ها شب که مقاربتی های بیماری با وزنانی گروهی های تجاوز از پاره های ومعقد ها ،واژن زنانه های ،عفونت

  فرار جرات حتی لیسیدند می تنهایی در را هایشان زخم کدام هر مخدر  مواد و الکی مشروبات مصرف با روزها میکشید عذاب
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 هم پلیس و دولت بود گرفته را هایشان پول و مدارک زدندمی صدا سرویس اسکورت آژانس را آن آنها که ما شرکت چون نداشتند

 .  بگیرم درس و ببینم را خودم  احتمالی آینده تا بودم آنجا مرسانا مراقبت تحت ومن میشدند تطمیع چون ، بود ثروتمندان حقوق مدافع

 

 5پارت# 

  چرا و چون  بی میشدم گوشش به حلقه برده که شکست هم در چنان  مرا زحمتی هیچ بی سینا و بودم مرسانا خانه مهمان در هفته یک

 چند یا یک روز هر به داشت، شرف نفر یک با بودن باالخره نبود مهم هم زیاد و دانستمنمی را نامش  که آنجا زنان از یکی قول ،به

 نفر، 

   بود دختر شوم مکان آن های اتاق از یکی در

   شکسته های ،دندان تراشیده موهای با

  بودند بسته حیوانی مثل را نوا بی طفلک که عور و لخت دنی با الغر هیکلی

 ....  چشمانش

  میکرد طلب مرگ نگاهش هر با ،گویی باریدمی رنجی و درد چه چشمانش از آخ

  کرد ام زندانی او کنار  شب یک مرسانا

  بیرون کشیدش هواپیما تو از ،سینغ کنه فرار خواست سرش به زد ،منتها بود تر قشنگ توأم از اومد روزی خوشگله ببین_ 

  همینه کنه نافرمانی کسی عاقبت  و آخر کن نگاه خوب

 !ماندنی زنده ،چه مانده زنده سایرین عبرت برای بود ،معلوم  سوخت دختر برای دلم

  نزدم پلک صبح تا بودم کنارش که شبی

  بودم مشتش در من جهت هر ،از بود فایده بی کردن فرار

   بودم ارزشمند ،من بفروشند ارزان مرا میگذاشتم نباید

  بود مادرم تالش من زندگی

 بود  مادرم زندگی

   خواستم نمی را این من و میمیرد مادرم آمد می بریزم نوا بی دختر همچون بالیی من اگر

 .....مادرم برای میکردم حفظ را خودم من

   آورد می دستم به باید ،پس قیمتی هر به میخواست مرا مرد آن

   داشتم های حرف کند خبر را سینا خواستم مرسانا از و نباختم را خودم

 خودم شرایط هم من بگیرد تماس  سینا با خواستم مرسانا از و کردم پاک را هایم اشک و شدم بلند پس بودممی  زرنگ کمی باید فقط 

  باالخره داشتم را

   نشست  من  جلوی وری یک لبخند همان با آمد سینا

 ؟ شدی موندگار  جا همین یا شده  عوض نظرت ؟؟؟ نه گذشت سخت عزیزم_ سینا

  دارم خودمو شرایط منم_ 

   شنوممی بگو گرفتی یاد کار اومد خوشم نه_  خندید
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   خواممی رو اونا اول ها سفته  و مدارکم_ 

 ؟  دیگه میدم  بهت رو همه حله_  سینا

   باشه حالل باید اون و من رابطه نیست مهم نیاره هم کاغذ ،رو کنه عقدم بگو شیخ به_ 

   کنه قبول بگم چی هر که هست تو تشنه آنقدر  نیست مشکلی  اصال_ سینا

  میذارم دلت به رو بگیری طرف از میخوای که پولی اون داغ نکنی قبول که شرط ترین مهم و آخرم شرط و_ 

   دادم ادامه بود ام خیره پرسشگر های چشم با

  شرکت تو قبلی کار سر برگردونی باید و کنم فروشی تن کنی مجبورم نداری حق نخواست مدت یه بعد منو شیخ دلیلی هر به اگه_ 

   دمنمی بهت میده بهم شیخ که پولی از پورسانتی:   گفت تآمل با و زد لیس رو لباش

   میاد؟؟؟ گیرت چقدر_ 

   باش نداشته کار دیگه_ سینا

   زیاده خیلی پس_ 

  زد برق چشاش

  بگذرونی روزگار ایرانو برگردی بتونی بدم بهت پورسانتی با که آنقدر نه_ 

 بفرستم پول باید  ماه هر مادرم برای_ 

   نداری؟؟؟ که دیگه ناز دیگه اوکی، اونم_ 

  نه_ 

 . میبودم محکم باید ولی داشتم بغض

 شود تمام اینطور گذاشتم نمی من

  میداد تقاص بَد روزی یک زندگی دالل احمق این

   من مثل هایی زن ی همه تقاص

  باختند را وجودشان گوهر ترین ارزش با و شدند طعمه که

  شرافتشان

  زن یک پاکی و شرافت برابر در بود کم هم دنیا پول همه

 بمیرم  بعد و ببینم را روز ان خواستم خدا از فقط ببیند را کارش سزای طماع مرد این که رسید خواهد روز

 

 6پارت# 

   ایستاد و شد بلند سینا

   بشی آماده  باید بیا و شو بلند شانس  خوش دختر خوب  خیلی_ 

  انگار میخواست  شانس هم شدن ،فاحشه زیبایی اقبال و شانس  چه شانس خوش آری

  اوردی؟ کم هم تو دیدی:  معنی به آری در حرص وری یک لبخند  و  میجوید کفش لنگه یک ابعاد به آدامسی که حالی در مرسانا
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   داشت فرق زمین کره  کل  با داخلش هوای که انگار بود دنیا ته مکان ،ان  کرد تماشایم سکوت  در داشت لب روی

  

 یک به دیگر سوئیتی در و نبرد  ام قبلی اقامت محل به سینا، هم اینبار شدم ماشین سوار و افتادم راه سینا دنبال به رمق بی پاهایی با

  ،ویتامینه صورتم روی ماسک دادن ،قرار ،اپیالسیون صورتم  انداختن بند به کرد شروع فقط کرد نمی صحبت زن رفت و سپرد خانم

 ...... کند زیباترم که کاری و پدیکور و مانیکور و موهایم کردن

 .   بود شده عوض  خیلی ام  چهره شد تمام کارش وقتی

 .   شد وسایلش کردن جمع سرگرم  او و نشستم مغموم  ای گوشه در من کارش شدن تموم از بعد

 ؟ پسندیده حفله مراسم تو برکان شیخ که هستی دختری همون تو: گفت بود من به پشتش که درحالی

   ؟ حفله_ 

 زد  هم پوزخندی برگشت  سمت به که حالی در

  محصوالت معرفی مراسم واقع در ولی بود لباس شو انگار که مراسمی ؟همون چیه حفله نمیدونی حتی ؟ بختی بد چقدر تو_ زن

 خاصه مشتریان به( کرد پام تا سر از نگاهی)خاص

   کشیدم آهی هست  چه  محصوالت از منظورش  بشم متوجه تا کنم فکر زیاد نبود الزم

   زد واقعی لبخند اینبار 

  حتی خودته دست چیز ،همه نشه بدتر شرایط کن سعی فقط  ایستادی اینجا که حاال بریز دور هارو کاش ای   ی همه جون دختر_ 

  چیز همه خونت برگردی میکنی ،فکر پیکر در بی کشور  این تو گذاشتی پا که بود خودت  دست انتخابش هم ایستادی که اینجایی

   رفته خانی نه اومده  خانی ،نه تمام و میکشی رو خودت  تو هم بعد برهمی رو آبروت اول پول گرسنه گرگ ،اون میشه درست

 . بدی نجات رو خودت میتونی ،اینطوری داشت نفس عزت میشه هم بدبختی اوج تو

 نیست ساخته دستم از کاری که  من شده خارج کنترل از چیز همه چطور آخه_ 

   جون؟ دختر چیه اسمت_  زن

  تسنیم_ 

 شناسمش می من خوبیه مرد ،شیخ میشی محسوب  شیخ های دارایی از االن جون تسنیم ببین_ 

   خوبیه آدم چطور کنه انتخاب  زن جایی همچین میاد که کسی خانم میگید اینو چطور آخه_ 

 هس جایی چطور اینجا نمیدونی ،تو پره تک مردای اون از  شیخ چون آوردی شانس از بیشتر چیزی یه تو تسنیم ای ساده خیلی تو_ 

  این از شیخ ولی باشن خطرناک افعی یه مثل میتونن ها زن اون از کدوم هر که دارن زن از پر حرمسرا یک شیخ مثل مردایی ،اینجا

  المللی بین وجهه ها فاحشه ،با ارزشیه با مرد ،اون خریده آژانس از اون  که هستی محصولی اولین تو بگم میتونم و کنه نمی کارا

  هاست نشین شیخ بقیه عکس بر ،اون کنه نمی نابود رو خودش

   قدرته داعی ،چون  نیاد خوششون ازش ها شیخ  از کدوم هیچ شده باعث تفاوتش این

 پیشش باهوشه خیلی ،اون کنه رو زیر و  هارو زن عرب های پولدار بقیه مثل و بگذرونه سرا حرم مهمونی تو نداره وقت یعنی

 نکن  گویی دروغ و درویی و تظاهر

 ....  کن استفاده و باش زرنگ خواسته تورو اگر
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  لحظات در شد  من همراه عجله با و شیخ  عمارت  برهمی تورو شیخه راننده باش زود گفت عجله با زن و شد زده زنگ موقع همین

  راه آخرین این باش داشتنی دوست و ،وفادار راه به سر بکنم بهت کمک یک میتونم فقط تسنیم: کرد من به رو نصیحتش ،اخرین آخر

 .  بست  رو ماشین در و هست  تو نجات

 

 .  بسپارم ذهن به رو هایش حرف کردم  سعی پس بپرسم را اسمش نکردم فرصت حتی ومن

  آرام و مطیع

  وفادار و نجیب

  داشتنی دوست و زیبا

  پس نداری خدا و خودت جز ای پشتوانه هیچ تو و منتظرته اونجا ترسناک شاهزاده یک کنی رفتار احترام و  سیاست  با کن سعی تسنیم

 . باش محکم

  بهتر زندگی به مادرم به کردن فکر با. باشم خونسرد آرام کردم سعی و میکردم تکرار خودم با هارا حرف این مقصد به رسیدن تا

  ، بهتر های روز به دارم نگه زنده را امیدم کردم سعی

 .شوم آرام تا بستم چشم و  میسپارم به را خودم و میکنم  توکل خودت به خدایا

 

 7پارت# 

 .  بود خورشید غروب از نشان رنگ سرخ آسمان  ولی گذشت زمان قدر چه یا شد طی مسافتی چه نمیدانم

  مرا خواب و کردم نظیری بی آرامش احساس ناگهان که شد چه نمیدانم و میکرد حرکت نرمی به بودم آن در که زیبایی suv ماشین

  تماشای لحظه این در حاال ولی میترساندم سردرگمی و آینده  از خبری بودم،بی کرده دریغ خود از بود روز هفت که خوابی ربود

 ... نرسم مقصد به  گاه هیچ کاش. کرد آرامم یتناهی ال بیابان در خورشید رنگ سرخ قرص

  که زیبایی منظره و بود سکوریت شیشه دور تا دور که واتاقی خوشبو های مالفه انبوهی میان شدم بیدار چشمانم در نور احساس با

 . داشت قرار خانه روبروی دقیقا مرکز در ای شیشه اسختری که زیبا باغی بود، چشمانم جلوی

 بالکن در ریلکسی تاب ویک قدی ای اینه و ساده کمد  و تخت بود داشتنی دوست که سفید رنگ به مالمینی دکوراسیون با مدرن اتاقی

 . بزرگ

 کجاست؟  اینجا اوردم در اینجا از سر چگونه اشفتم بر ماشین در رفتنم خواب به آوری یاد با ناگهان

  شد داخل زنی و شد باز در

   بود خواب رسیدید که دیشب از صاحبخانه،شما  ندیمه هستم حسنا  ،من خانم  سالم_ 

 ؟ کجاست  ،اینجا سالم _ 

 . کنید  مالقات تا هستن شما منتظر صبرانه بی ،ایشون  برکان شیخ منزل_ 

   کشید بیرون  زیبا ابریشمی شلوار و شومیز یک رفت دیواری کمد سمت خودش

  میخواستم پوشیدم هارا لباس و کردم استفاده موجود هالوسیون ها کرم از و دادم سامان را ام آشفته ظاهر و رفتم دستشویی سمت به

   نداد اجازه حسنا که ببافم را موهایم

  دارن دوست بیشتر اینطور رشید شیخ بمونه بگذارید خانم نه_ 

   باش مطیع گفت دورنم صدای شدم  ساکت
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  افتادم راه حسنا دنبال به

 بد با که چرا  میشد حس   اول برخورد از اش مداری سیاست که بود سبزه صورت و  سیاه چشمانی با اندام الغر و بلند قد زنی حسنا

 . داشت سر به رنگ همان به شالی و ای سورمه رنگ به گیپور تزئین با پیراهنی.  میکرد نگاهم بینی

  رفتیم پایین ها پله از و شدیم رد باال سالن از بود مدرن دکوراسیون با دوبلکس ای خانه

 .  میکشید را انتظارم شود همسرم بود قرار که مردی ها پله این پایین

  بود چسبیده دهانم سقف به زبانم

 همه که نوری بودند دیوار جای ها شیشه نبود کار در ،دیواری رسیدیم باال سالن از تر بزرگ مراتب به سالنی به شد تمام که ها پله

 با بلند قد و تراشیده بود ایستاده اینجا زئوس انگار من ،خدای بود بیرون تماشای  حال  در ما به پشت که مردی  و کرده روشن را جا

 پریدم  حسنا صدای از زد صدایش  حسنا وقتی که بودم شده  تماشایش محو  چنان ناپذیر شکست  عضالت

 سیدی؟ _ حسنا

  شور پر ،لذتی میشد سرازیر پایین سمت به وقتی بازی شهر  در کشتی به شدن سوار شبیه حسی ،دقیقا شد بدتر دلم حال برگشت وقتی

 . نداشت ای فاصله ذوق از مرگ تا درونم ی ندیده مرد دوید،تسنیم قلبم در

 ،او بود رنگ طوسی که اش برازنده ای پارچه شلوار و پیراهن و  اش داشتنی دوست محاسن و تراشیده فک  ان و گیرایش های چشم

 رسید مشامم به شد نزدیک وقتی خنک ،عطری نداشت وجود بهشتی حد این در انسانی شک ،بی بود الهه یک

  گوشتی لبهای  ،ان سیاه  زیبای چشمان ،ان آمد خواهد بیرون پهن  سینه این از وبم دار خش صدایی نداشتم شک  اما نداد را حسنا جواب

 لرزید  اش زیبایی از قلبم...

   گرفتممی باال به را سرم باید چشمانش به کردن نگاه برای سانت  170 قد با من چون بود بیشتر دومتر از مطمئنن قدش آمد نزدیک

  صدای  یک میشود مجنون شنیدنش یا زنی هر که صدایی آن شدم اش شیفته بیشتر گفت چیزی عربی زبان به که صدایش شنیدن با

  بم و عمیق

 ؟  بلدی عربی زبان  میپرسند  آقا_ حسنا

 .   گرفت آتش ام دوخته  چشم مرد  این های چشم  در اینطور که شرمی بی این از هایم گونه  آمدم خودم به حسنا صدای با

   گزیدم محکم را زیرینم لب

  انگلیسی ،قفط فقط سیدی نه_ 

   آمد کش لبخندی به لبهایش کردم  استفاده گفت حسنا که سیدی لفظ از

 .کرد ترجمه را هایم حرف حسنا

   شد آب دلم در قند کرد صحبت ای لهجه خوش انگلیسی با که صدایش شنیدن با

 ( انگلیسی)کرد خواهیم صحبت باهم زبان این به ما پس زیبا تسنیم عالی بسیار_ برکان رشید

 سرورم_ 

  دست  حرکت با را حسنا و بود بزرگ و گرم دستش، کرد  هدایت میخواست که سمتی به و داد قرار فقراتم ستون روی را دستش

    کرد مرخص

 شدی الغر اینقدر که گذشته  سخت خیلی وقت چند انگار بخوریم صبحانه بهتره_ 

 ...  زیاد خیلی_  گفتم بغض با

  دزدیمت می مراسم روز همون باید انگار_ خندید شیطنت با
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   بود خوبی فکر وگرنه گذشته که حیف_ 

  ایستاد خوری غذا میز کنار و ادامه راهش به بعد شد  ام خیره تعجب با و برگشت سمتم به

   شناختممی آنها از را پرتقال آب و مرغ تخم فقط من که بود شده پر هایی چیز با که میزی

   نشستیم هم کنار و کشید کنار صندلی

    تسنیم کن شروع_ برکان

 . نمیدانستم و بود زیبا قدر چه نامم که آخر

  کردم شروع هم ومن  برداشت را اول لقمه خودش

   کردی مقرر شرایطی برام شنیدم_ 

   گذاشتم بشقاب در را داشتم دست در که تستی نان

 ؟  شدید ناراحت_ 

  انداختم پایین را سرم و

 آورد باال را سرم نشست ام چانه زیر اش  اشاره انگشت

 .  بشی همسرم ،قراره اومد خوشم کوچولوم دختر از ،بیشتر ابدا_ 

 

  شدم سرخ باز و زدم صورت پهنای به لبخندی

  خندید 

   عروسیمونه امروز بخور رو غذا ی بقیه_ 

 داد ادامه خوردنش غذا به هم خودش

 داشت  سیاه  و صاف های مو که استخوانی و سفید زیبای های  دست بان صدا ،بی ،ارام میخورد غذا اشرافی و زیبا چقدر

 مربا از کدام هیچ شبیه اما بود مربا به شبیه ،که تست نان روی مایعی مالیدن به کردم شروع و دادم پایین رو بغضم عمیقی نفس با

  نبود بودم دیده حال به تا که هایی

  نرفت پایین هم شیر خوردن با که داشتم گلو در سنگین بعضی

 ؟  عزیزم ناراحتی_ 

 نبود  بد شک بی بپرسد را حالت و بخواند را غمت نگاهت از که ،مردی لرزید قلبم

  میشد رد قلبم روی از نسیم مثل هایش حرف

   دادم را جوابش گرمی لبخند با

   مادرم_ 

   آمد دستش ماجرا همه انگار کلمه یک همین

  جایگاهم کردم ازدواج شیعه ایرانی دختر یک با بفهمند خانوادم اگر فرستاد براش عکس و فیلم و آورد رو مادرت نمیشه متآسفانه_ 

 . بزنند ضربه من به تو به زدن آسیب با و ببینند ضعف نقطه یک تورو خوام نمی دارم زیادی دشمنان ضمن در و میدم دست از رو

  داشت ارزش دنیایی کنیم عقد کردید قبول که ،همین نیست انتظاری سرورم میکنم درک_ 
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   داشتم را تصمیم این من کردینمی شرط توهم ؟اگر میخواهم چه برای را تو من که کردی فکر خوب دختر_ 

  دست از ،ترس بودم ترسان و زده وحشت  ،من چیه من  مورد در شما  تصمیم دونستم نداشتم،نمی شما به نسبت شناختی هیچ من_ 

 .  دنیاست از من  دارای همه که ابرویی و شرافت

  با کلمه یک نیستی حاضر  گفت سینا ولی کنم  صحبت تو با خواستم بار چند بودی کرده حبس خانه در رو خودت چرا هفته یک این_ 

 ! بشناسی مرا میتوانستی.هست سوال برام کردنت قبول ناگهانی طور این بزنی حرف کسی

  ها ده یا مرد این یا خریدنت گفتن من به فقط کنید صحبت من با میخواهید  شما  دونستم نمی که ؟من کجام من دونستید نمی شما_ 

 .... مرد

   خشمگین بعد و شد  متعجب کم کم  چشمانش چکید چشمم از واشکی

 ؟  تسنیم بودی کجا_ 

  بود هولناک و ویرانگر خشمش

 بود خواهد چی بعدیم شغل نکنم قبول شمارو اگر ببینم تا سینا خانه روسپی_ 

 کردم  لرز ناراحتی واز

  رو روحم که کردمنمی بر شرکتش  به نخواهید رو من هم شما اگر حتی گفتم بهش ،من کنید محافظت سینا برابر در من از لطفا_ 

   نیست اعتباری اون به اما کنه حراج

  مثل آدمی از میکردم حفظت باید من عزیزمن ببخش داده  عذابت اینقدر دانستم نمی. میگذارم دستش  کف را حقش ، احمق مردک_ 

 کرد؟ اذیتت کسی  شدی؟ اذیت شد،خیلی   نمی سخت اینقدر اوردمت می  خودم با اول روز همون اگه اون

  جلو  خیلی ببخش گفت می که مردی بود داشتنی دوست خیلی  نداشت من  وضعیت در مستقیمی نقش که مردی دهان از کالم این شنیدن

 شد آرام انگار که دادم نه جواب سرم  با شوم،  زده حیرت گفت که ببخشی از شد باعث او از غرور انتظار بود

  شناخته نا از من  ،و بشی تسلیم باید و شدی انتخاب تو بدن دستور که این با داره فرق خیلی ازدواج  بعد و مردی با شدن آشنا سرورم_ 

  شما نه ترسیدم ها

 خونم، و ببینم خدارو خلقت زیباترین من و بودی درخشانش خورشید تو که باشم مراسمی در اجبار به من  که بود سرنوشت این تسنیم_ 

  واقعا بود کرده ضایع رو عقلم دیدنت اما نبودم دیکتاتور وقت هیچ من. بیاد جوش به بخوره بهش دیگری دستهای که این تصور از

 .....  کنم فکر عاقبتت به حتی نیستم حاضر( کرد مکث) نمیکردم تصاحب تورو من اگر اما شدم تو غم باعث که متأسفم

 بود  بهتر شرایط داشتم آرزو هم من اما تسنیم گرفتیم قرار هم راه سر بر خدا اذن به من و تو

 

 هم  من_ 

  بودم نالیده لب زیر

 حبیبتی  بخند بخنده،حاال عروسیش روز باید دختری  ،هر نباش غمگین پس عزیزم بود خواهد ما زندگی  روز بهترین امروز_ 

   بخند گفتمی آسان چه

   بود جذاب خیلی  او کردن صحبت انگلیسی میان عربی زیبای آمیز محبت کلمه  آن اما

   دلنشین و جذاب

   افتاد درد به زیاد  کردن فکر از سرم
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  آمد نمی نظر به بد شیخ

 بود  ترسناک نظرم در ازدواج و عقد این هم هنوز اما

  تنها

   یاور بی

  شده فروخته

   ترس از پر

   آمد نمی خوشش من از زیاد انگار میترسیدم هم حسنا از

  نبود خودم دست حرکاتم و بودم خواب در گویی دانستم ،نمی شدم تصاحب  راحت چه

 میرقصاندش گردان عروسک که عروسکی مانند
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 شوم خارج فکر از شد  باعث که شد بلند و کشید بلندم موهای روی دستش  شیخ

   کرد ترک رو میز لبخندی با و گفت چیزی عربی به و کرد صدا رو حسنا که شنیدم را بلندش صدای

  بشید آماده باید من بانوی_ حسنا

 مراسمی  چه دانستممی

  برگشتم اتاقم به حسنا همراه

 یک با حسنا که بودم ایستاده تکلیف بال ،همانطور تنها و دردناک ،چه میشدم عروس غریبانه ،چه ماندم تنها ومن رفت بیرون حسنا

  شد وارد بزرگ جعبه

  کنید  عوض رو لباستون باید خانم_ 

   داشت دکلته حالت  سوتین که داد من به گیپور زیر لباس  ست یک و

 بودم دیده که عروسی لباس ترین وزیبا کرد باز را جعبه در ایستادم حسنا جلوی برهنه نیمه زیر لباس همان وبا پوشیدم را زیر لباس

   کرپ، جنس از و بود دکلته که لباس زیرین قسمت و ساده گرد ،یقه شده دوزی جواهر توری بلند های آستین با ،لباسی کشید بیرون را

  بلند توری و شکوه با اندازه همان به ای دنباله با نبود دار پف

 سر  پشت و کردم باز ساده فرق را موهایم دادم انجام بود حمام در که آرایشی لوازم  با کمی خیلی آرایش و پوشیدم لباس حسنا کمک به

  بستم

  در سمت به پیچید ام شامه در که  ای العاده فوق عطر که شدم  خودم تماشای ،محو کرد وصل سنجاق با موهایم زیر حسنا را تور

  و آویخت گوشم به آویز زیبای گوشواره یک و داد دستم به را گل لبخند ،با بود حسنا دستان در شیپوری زیبای گل دسته ،یک برگشتم

  رفت عقب

  تسنیم خدایی مخلوق ترین نظیر بی تو شک بی_ 

  انداختم زیر  به پسر زدم لبخندی

 باشد داشته تورا توانستمی اینها ی همه بدون سرورم که میدونی تسنیم_ 

 بله دادم جواب سر حرکت با
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 تو به خدمت برای فارسی زبان  به وتسلط داری راز بخاطر که بودم شیخ  جناب مادر امین و خدمتکار باش،من گذار  سپاس پس_ 

  رو شیخ محبت قدر ،پس ،ممنوعه نه همسری ولی بشه همبستر تو با کنیزش عنوان به که ندار عیبی هیچ شیخ ،برای شدم انتخاب

  بدون

 و دار راز هم تو پس عاشقشن مردم نکرده خراب شهوت  با رو شهرتش حسن  وقت هیچ و داره ها رسانه در مقبولی بسیار چهره شیخ

 .  باش امین

 .کرد خواهم مراقبت ایشون راز از جانم با گفتم وجودم اعماق از و شدم خیره هایش چشم در

 . نکنه درز بیرون به حرفی تا بودند اینجا کمی های آدم همین برای پس کردم فکر خودم با

   رفتیم بیرون سمت به حسنا همراه

 رفتم  پایین ها پله از وقار با و

  بود پیچیده خانه در عربی قهوه و عود عطر و شدمی نواخته زیبایی آهنگ

  بود تماشایم محو سفید دستار و دشداشه با دیدم ها پله پایین در را شیخ

   بوسید را ام پیشانی رسیدم کنارش به وقتی

 الخالقین الحسن فتبارک_ شیخ

   نشاند مبلی روی خودش کنار و گرفت را دستم

  داری قبول مرا خوانممی خودم را عقد خطبه_ 

   بوسید مرا آخر در و عربی کلمات خواندن به کرد ،شروع بله گفتم رام و کردم تر را هایم لب( خودمون وکیلم خانم عروس همون)

 خدمتکار دختر دو های زدن دست  و  حسنا کشیدن کل صدای با هایش نفس خوش بوی با مهر از ،پر لبهایم از گرم و نرم ای بوسه

 زیبا چه ام زندگی عشق اولین من عشق ،اولین میشد خارج گلویم از سوزش با دمم ،باز پاشیدند سرما روی نقل و گل و آمد دیگر

 میزند  گره هم دلهاراذبه عقد میگفتند ،راست بوسیدمی

  دستبند و حلقه یک یکی کرد باز و برداشت میز روی از جعبه  دو شیخ خواندمی شعر  کردم حس که گفتمی چیزهایی بلند بلند حسنا

  هم کنار ها مربع همان هم دستبند و هم کنار عمودی صورت به که مربع سه به ،حلقه بود ست

   سفید و صورتی های نگین با گردنبند ویک

  عقب وقتی معشوق چیشدن از نمیشد سیر من مانند هم او انگار گوشتی  لبهای آن  با بوسید مرا دوباره و گذاشت صورتم کنار را دستش

  بوسیدم را دستش  و بردم دستش کف سمت به را  لبهایم بود صورتم کنار هنوز دستش رفت

 و ،مدارکم کنم بازش ماند ،ومنتظر داد دستم به و برداشت ها هدیه کنار از را پاکت یک شیخ.  نشست لبهایش روی عمیق لبخندی که

 ای هدیه هر از برایم اینها میکردم اش ارزانی اخالص طبق در  میخواست هم را جانم حاال شدم عاشقش بیشتر قبل مادرم،از های سفته

 میریخت سرم بر رز زیبای های گلبرگ کرد،و شادی و کشید کل بازهم حسنا  که عشق و شوق با بوسیدمش من اینبار بود ارزشمندتر

   گرفت من از تکی عکس چند پنجره کنار و کرد بلندم حسنا

 .  گذاشت شیخ دست در را دستم بعد

 فشرد  گرم را دستم برکان

  تو باشم مراقبت همیشه میدم قول من دادی صفا من خونه به چقدر گرمت حضور با دانینمی  و باشه مبارک پیوند این امیدوارم تسنیم_ 

 بود  خواهم تو مراقب جانم با من بعد به این از و منی همسر

  وفا ،شما میشناسم شمارو سالهاست انگار ولی دیدمتون که نیست ساعت ،چند شیرینه شما زبان از ها حرف این شنیدن چقدر سرورم_ 

  ،در ناخوشی و خوشی در شادی و غم در تپید خواهد  شما برای فقط و  فقط بعد به این از ،قلبم ابد تا داشت خواهید  منو محبت و داری

   فقر در یا و ثروت
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   ایرانی روی زیبا داشت خواهم نگه ذهن و دل در همیشه را هایت ،حرف بَرد می  دل زیبا خیلی من کوچک زیبای دختر_ 

  کرد  بغلم سخت و کشیدم  آغوشش سمت به و گرفت را دستم بعد

 . کند خیر را عاقبتم خواستم خدا از قلبم بود،در خواب یک شاید زیبا عاشقانه یک
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  کرد  مرخص رو همه دست حرکت با شیخ

 کرد  هدایت باال های پله راه سمت به منو

  با ساده اتاق ،یک کرد باز را اتاق در و رفت سالن انتهای در اتاقی سمت به و رفتیم باال ها پله ،از بود کمرم دور دستش که درحالی

  های کوسن با رنگ سفید  ،تخت ای اضافه ی وسیله هیچ بی ای شیشه دیوار و آرایش میز ای آینه دیواری ،کمد سایز کینک تخت

  ایستادم اتاق، وسط طوسی

   بود سیاه  و کوتاه  موهاش انداخت  پاف روی و برداشت شو دستار شیخ

 دستهاش با طوالنی دقایق کرد رها پشتم و کرد باز رو موهام بعد و ، دستارش کنار انداخت و کرد باز رو تور و ایستاد سرم پشت

  کرد شونه

 ... وقت ،هیچ ندار نگه بسته من کنار رو موهات دیگه_ شیخ

 سیدی  چشم_ 

  افتاد و خورد و سر تنم روی از لباس ،و کشید پایین رو لباس زیپ و

  شنیدم رو پارچه شدن سابیده صدای

   کشیده بیرون تن از رو لباسش میدونستم

 سنگ  مثل  سخت خیلی وخیلی نبض پر ،بزرگ ،گرم رفتم فرو گرمی آغوش در لحظه یک در

 ...  سوزان کرد نگاهم و  گذاشت تخت رو و پر یک مثل درست کرد بلندم آغوشش در

  با رو لبهام و گذاشت سرم کنار رو تنومدش ،بازوهای شدم سرخ شرم از بودم ومطمئن کشیدممی خجالت من و بود نور از پر اتاق

  و کشید  عقب سختی با مکید می و بود گرفته لبهاش میان رو لبم ،هردو دارد بستگی من  لبهای به ماندنش زنده که انگار بوسید عطش

   دوخت توری سوتین به چشم

  کرد اش پاره حرکت یک با بیاره درش که نداشت صبر انگار

  کشید عمیقی نفس

  از کاران نیکو که است بهشت در ای چشمه که تسنیم اسم  به اشاره)حاال  تا بودی کجا  من بهشتی شراب فریبنده ،چقدر زیبا چقدر_ 

 (مینوشند آن شراب

  هیچ زندگی از و کشیدم نفس فقط عمر همه انگار میکردی پیدایم زودتر کاش نمیکردم پیدا رو ،پناهم بودم ،تنها سرورم بودم شده گم_ 

 نفهمیدم 

  اش شده سفت بدن و گرفتمی گاز و میخورد شدت با افتاد هام سینه جان به گرسنه نوزادی مثل شد تر تشنه انگار زدم که حرفی با

 در لذت از ،نفسم بوسید هام لب مثل درست رو پام بین و کشید پایین رو گیپور شورت شد تمام صبرش انگار یکهو مالیدمی  بدنم رو

  بود پیچیده اتاق در دومون هر شهوتناک های ناله  نبود خودم  ام ناله آه اومد نمی

  اشک  ریختمی ام  شقیقه کنار سوزش و درد از اشکم کرد فتح رو بدنم دار نبض و داغ و گذاشت لبم روی لب  و اومد باال سرش

   ،عمری حبیبتی:  گفت می گوشم کنار مدام بوسیدمی را هایم
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 بود داده که ولذتی میکوبید من به را خودش محکم و قدرتمند های حرکت ،با شد حلقه گردنش دور دستانم و لرزیدم بدنش زیر لذت با

 میکردم  تقدیمش جان و دل با ومن میکرد طلب

  کشید دراز کنارم  شده تمام کارش فهمیدم کشدار و عمیق های نفس و بدنم شدن داغ با

  گرفت آغوش در را کوچکم بدنم

   ؟ من زیبای خوبه حالت_ شیخ

  سرورم نبودم خوبی این به وقت هیچ_ 

  بوسیدمش

   کرد ام تنه پایی به نگاهی کرد نگاهم عمیق لبخندی با

   عزیزم داری ریزی خون_ 

  سمت به دیده را عمرش صحنه زیباترین گویی که میکرد نگاه خون به لذتی با بود جاری من از رقیق و روشن خونی بود او  با حق

 کثیف که هم را مان زیر ی مالفه,کرد پاک را خون و برگشت وکنارم برداشت سفید کوچک حوله یک برهنه بدن همان  با و رفت کمد

 .خوابیدیم  اضافه کالم بی  دو هر و گرفت آغوشم در دوبار و انداخت تخت کنار و کرد جمع بود

  عقده ،تمام هایم نداشته ،تمام بود آمده خوش مزاجم به خیلی قدرتمند مغرور مرد یک داشتن ،انگار بزرگش تن میان راحت  خواب یک

  هم تصورم در داشتنی دوست و زیبا حد این تا داشتم را آرزویش همواره که ،مردی بود شده داده  من به آسا معجزه طرزی به هایم

  نبود

   میشد شریک ام شادی و بود اینجا هم مادرم  کاش ای

   کنم  تماشا صورتش ومن بخوابد او ها روز تا داشتم دوست  شد نمی بسته من  چشمان  ولی بود خواب او

 بودش آفریده نقص بی شک بی ماهرش صورتگر

 ..... افتاد هم روی خستگی از هایم چشم کم کم

 

 9پارت# 

 ،اسپیلرها میرفت پایین و باال سنگینی با اش وسینه بود رشید  سینه کنار ،صورتم بود عصر ،انگار شدم بیدار بدنم روی وزنی حس با

   شود گرمم تا کردم جا رشید اغوش در را خودم و کردم لرز که بودند کرده سر هوارا قدری به

  ؟؟ بیداری عزیزم_ 

 پیچید  بدنم دور را دستانش محکم

 ؟؟؟ من شراب سردی آنقدر چرا_ 

   کردم بیدارت ،ببخشید دارم ضعف نمیدونم_ 

   نکردم اعتراض ولی آمد درد که مکید می را زبان  چنان بوسید دوباره و دوباره ولع با و داد تغییر را جایش حرکت یک در

  عزیزم کنیم حمام باید_  گفت و گرفت باال  را صورتش

   آمد دوش ،وصدای  شد داخل  و رفت بود دیواری های کمد راستای در که دری سمت  به و شد بلند خودش

  زود خیلی تسنیم بیا_ 

   شدم حمام وارد سریع صدایش شنیدن با
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   میزد برق آب زیر عضالتش

  روی را داد،شامپو ماساژ را سرم کف دقت با و کرد خیس را موهایم  شدم ملحق او به و کردم قبول را ،دعوتش گرفت سمتم به دستش

  گلی گویی میکشید دست آرام را بدنم مهربان، و داشتنی دوست خیلی کشید پرپشتم موهای  روی اش قوی انگشتان با و کرد پخش سرم

 که حیف داد ادامه و کشید  لذت سر از باشی،اهی واقعی نمیشود باورم که ،انقدر زیبایی خیلی:گفت گوشم زیر میشکند دقتی با که هستم

 ...  داشتنی دوست زیباروی بچشم رو بهشتی شراب آن مزه دوباره دارم دوست وگرنه داری ضعف

  پا دست چهار و رفتم جکوزی سمت به بیاورم نه بخواهد چیزی میشد مگر ولی بود کبود هایش بوسه و ها ضربه از بدنم تمام

  کشید بزرگش آلت روی دستی و خورد جا  من حرکت ،از کردم رها کمرم روی را خیسم موهای و دادم قوس را کمرم ماندم منتظرش

 امد  جلو و

   گفتم آهی زد باسنم به که سیلی با

   میکشی منو ،تو تو_ 

  بزرگ ،انقدر میداد تکان و بود گرفته بزرگش دستهای را ،کمرم  داد هدیه من به را درد و لذت تند حرکات با و کرد واردم را بدنش

 در نکردنی باور لذتی ولی سوزان و تیز تیغ یک درد ،مانند میکرد اذیتم بدنم شدن پاره حس ریختندمی سکو روی هایم اشک که بود

  چرخیدمی بدنم تمام

   میشد انداز طنین حمام فضای در هایم آه

  نبود خودم دست زبانم  رسیدم اوج به وقتی

  تر محکم اره سرورم  آه_ 

 شدیم  رها دو هر وبعدش

   بودیم هنگام زود شام خوردن حال در استخر ،کنار خانه بزرگ حیاط در

  و آورد نزدیکم را شأن یکی رشید که دوبرمن نژاد از سیاه و بزرگ های بودند،سگ آمد و رفت در حیاط در نگهبان و سگ چند

   میکشید پایم را اش شامه سگ آورد در را جیغم

  خندیدمی و بشناستت بگذار حبیبتی_ 

 بودند خوشمزه خیلی خیلی که های  نوشیدنی با ای  خوشمزه ،کباب داشتیم تن به سفید لباس هردو رشید و من

 ریخت نوشیدنی قیمت گران های گیالس در برایم رشید گذاشتم دهان در که را لقمه آخرین

   ایتالیاست الکل بدون شراب عزیزم بخور_ 

 داد می  میوه عطر و بود شیرین چشیدم کمی

   است   خوشمزه ،خیلی سرورم عالیه_  

  من تسنیم تو خوشمزگی به ،نه نه_ 

  بوسیدم را دستش کف و چرخاندم را صورتم کرد صورتم قاب را دستش  شرم، بازهم

 آفریدند شما برای رو اسم این انگار ،رشید زیباست خیلی  اسمتون_ 

   کرده انتخاب برام رو اسم این مادرم_ 

  زیباییست و دانا زن بگم میتونم ندیده_ 

 خندید 

 ؟ مگه چطور_ 
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 چاپلوس قدر چه میگوید خودش با االن کردم فکر کشیدم  خجالت

 بزنم  حرفی  همچنین شد باعث شما زیبایی و آند،مهربانی برخاسته خوب های  دامن از خوب زنان و مردان میگه همیشه مادرم_ 

  کرده بزرگ تو مثل دختری چون عزیزم است فرشته یک تو مادر_ 

   گرفت خواهم تماس او با ،فردا زد پر مادرم برای دلم حرفش با

  کرد  همراه خودش  با و گرفت هم مرا دست و شد بلند رشید

 ؟ شده  تنگ مادرت برای دلت_ 

  سرورم ارزشه با خیلی شماهم حضور ،اما زیاد خیلی_ 

   نزن من و ازدواج از حرفی اما بزن زنگ مادرت به فردا_ 

   چشم_ 

 گل نام مورد در لبخند با رشید و چیدم  گل  بغل یک من و زدیم قدم بود شده روشن بزرگ های چراغ توسط باغی در باهم سکوت در

   ماندم خیره ها رز به حسرت وبا بودم چیده زنبق لیلوم و الله گل بغل ،یک میداد توضیح من به ها

   میشی زخمی  بزنی دست ها رز به اگر نکن بغض اینطوری عزیزم_ 

   گذاشت گلدان در را هایم گل حسنا و برگشتیم عمارت به باهم

  میکردم تماشایش شیفتگی با ومن میکرد رسیدگی هایش کار  به تاپ لپ با.  میزد حرف تلفن با شدم مستقر رشید اتاق در هم من حاال

 .میکرد شماتت را ای بیچاره کدام نمیدانم عصبانی صدای  و جذاب اخم آن با

 رویایی خواب که بود داشتنی دوست دستهایش نوازش آنقدر کرد  نوازشم کودکی مانند و آمد سمتم به کرد حس را نگاهم سنگینی وقتی

  گرفت آغوشم در صبح تا زیبا

  شدم بیدار ها رز عطر با صبح

 و سرخ زیبای رز شاخه ها صد بود رز زیبای های گلدان از پر اتاق نشستم و شدم بلند فکر این با نچیدم رز دیشب که من رز؟؟؟

  سفید

 بدن و کردم خارج را لباسهایم ،سریع بوسیدمی و ،میخندید بوسیدمش شعف با و کردم رها بزرگش تنه روی ،خودم مهربان رشید آه

 و میداد نازم و میکشید  آه و میکرد جایم  ب جا قدرتمندش دستهای ،با شدم پذیرا را رشید دار تب

 ...  راهم  ،رشید داشتم دوست را اسمم  ،این من ،شراب من عزیز من، عزیز_ 

 ..... بود داشتنی دوست اندازه بی مرد این

 

 10پارت# 

   آمد حسنا که خوردیممی صبحانه رشید همراه

 رفت  و گفت چیزی عربی به و

 کنه  تزریق بارداری زد آمپول  بهت تا اومده زنان پزشک عزیزم_  رشید

  نمی رشید شدن ناراحت از دلی دو یک ولی باشم رشید فرزند  نشان  و نام بی مادر خواستم نمی داشتم استرس بود رشید با که دیشب از

 بود  کرده را جا همه فکر رشید خود انگار ولی بزنم حرف  گذاشت
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 به رشید و دادیم سالم بود ما منتظر بود کوچکی چمدان انگار که کیف یک با خانمی برگشتیم رشید اتاق به و شدیم بلند رشید همراه

  بارداری زد آمپول تزریق برای من خانم:داد قرار مخاطب مرا انگلیسی به زن شد  تمام شان  صحبت ،وقتی کرد صحبت او با عربی

  باشید مراقب پس بشه ریزی خون باعث ممکنه تزریق این هستم اینجا

  مخصوصی دستگاه در و کشید هم خون سرنگ یک و گرفت را خونم فشار و ،قند باسن به یکی و کرد تزریق بازویم به آمپول یک

 داد قرار کیفش در و گذاشت

   بکشید دراز برهنه لطفا کنم تون معاینه خواممی من خانم

   بیاورم در را زیرم لباس  و جین شلوار کرد کمک  و شد کار به دست  خودش دید را تعللم که ،رشید کشیدممی خجالت رشید کنار

 نشست واژنم جلوی و آورد بیرون دیگر وسیله چند کیفش از دوباره باشد آن روی باید باسنم کرده اشاره و داد قرار بالش یک زن

 داشت نخواهید دردی رابطه  در دیگه احتماال نمونده بکارت پرده از چیزی:

  میدارم بر عفونت وجود عدم بررسی و رحم سرطان تست برای نمونه پس باشن داشته اطمینان شما سالمت از خوانمی شیخ_ 

   میداد گوش زن های حرف به دقت با و بود ایستاده سرم باالی رشید

  دارن اسرار سرورم ولی  نیست نیازی اصال  شما سن در البته_ 

 آورد می فشار شدن باز برای واژنم به انگار کردم نزدیک هم به را پاهایم گرفت قرار واژنم دهانه در سرد چیزی انگار

 ران کنار را دستش رشید بیشتره، براشون دردش یکم پرده زخم بودن تازه خاطر به دارید نگه رو پاهاشون لطفا سرورم_ پزشک

  و گرمش دستهای  لمس شد  خیره چشمانم در  نباش نگران اینجام من عزیزم کرد زمزمه آرام و داشت نگه باز را آنها و انداخت پاهایم

 مالیم صدایی با هم رشید گفتم عمیقی آخ پیچید واژنم در  درد داد انجام را کارش دکتر ،خانم داشت تازگی خیلی ها کشیدن ناز ان

  را اشکم و بپوشم را لباسم کرد کمک و کرد بلندم رشید بود شده  مرطوب چشمانم کنار کشید کنار ،زن  شد تمام عمری حبیتی گفتمی

 با خالصه و داد شرح را سینه سرطان عالئم و پرسید ام روحی احواالت مورد در دیگر سوال چند پزشک خانم. گرفت لبانش با

  مهم انگار میداد گوش  ای گونه کرد صحبت دکتر که نیمی و ساعتی یک تمام رشید ،شیخ برود کرد قبول تقویتی قرص چندین تجویز

  هست عمرش های حرف ترین

   شدم خسته_  گفتم و کشیدم دراز تخت روی دکتر رفتن محض به

  بوسید رو  هام لب  و من  کوچولوی دختر_  کشید آغوشم در و خوابید کنارم و خندید

  بشه رسیدگی بهشون باید که دارم زیادی های کار برم باید امروز من  شراب_ 

 ؟؟؟ وقت چند_ نالیدم شکافت رو ام سینه بغض

  عهده بر زیادی حدود تا ام خانواده  مالی  های کار و سیاسی وظایف دارم زیادی های مسئولیت  من اما پیشت برگردم زود میکنم  سعی_ 

 . منه

 .  شد رفتن آماده و کرد عوض رو هاش لباس رشید و خوردیم هم همراه بغض و ناراحتی با رو نهار

 در و برگشت  سمتم به هایشان حرف شدن تمام از بعد میکردند صحبت باهم عربی به که بودم ایستاده اش بدرقه برای حسنا کنار

  افتادم هق هق به که ریختم اشک آنقدر من  و کشید آغوشم

  بوسید و  بوئید را موهایم  و  بود خواهد تو مراقب دادم توضیح حسنا به را چیز همه میشود تر سخت رفتن نکن گریه من عزیز_ 

   شده بند شما  جان به جانم مسئولی قلبم قبال در حاال ولی نداشتم خاطری تعلق هیچ بودمت ندیده تا باش خودت مراقب توهم لطفا_ 

  عزیزم جانت  فدای گفت و بوسید عشق با را هایم لب دوباره

  برد خوابم خستگی از افتادم تخت روی و رفتم رشید با مشترکمان  اتاق به شدم تنها ومن شد راهی باالخره

   بود خونی بزرگ دایره یک اندازه به تشک از زیادی قسمت و مالفه شدم بلند خواب  از پاهایم خیسی حس با
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  آنقدر وقت ،هیچ بودم ترسیده افتادم گریه به بد حال و تنهایی از بود شده تاریک بود،هوا خورده ترک هایم لب و داشتم تب و گیجه سر

  میشد بیشتر  مدام ها مالفه خون ، نمیشد خارج ماهیانه عادت زمان حتی بدنم از خون

 ریختند صورتم روی هایم اشک میخواست را مادرم ،دلم تر ضعیف بدنم و

 ؟  خانم خانم؟حسنا  حسنا_ 

  کرد روشن را چراغ  و آمد حسنا و شد باز در

  شدی؟؟ چی عزیزم_ 

   شد بیشتر بغضم کرد صدایم که مادرانه لحن و شیرین  ی لهجه آن با

   نیست  خوب  خالم_ 

   بود خونی تخت و لباسم تمام شدم بلند کرد  کمک  آمد من سمت به سریع زد فریاد چیزی و رفت در سمت  به حسنا

  میاد دکتر خانم االن امپوله عوارض نترس عزیزم نترس_ 

  تا داد دستم به شیرینی  میوه آب  و کرد خشک را موهایم و آورد پد و لباس برایم بگیرم دوش و بیاورم در را لباسم کرد  کمک حمام در

  بخورم

  آمد نمی بند تبم

 داد خوردم به کبابی گوشت  مقداری اصرار با شام برای ،حسنا کرد تزریق آمپول چند سرم یک و آمد دکتر تا خوابیدم دیگری اتاق در

 . خوابیدم و شدم بهتر تا

 

 ۱۱پارت# 

  شدم بیدار آفتاب نور و ها پرنده صدای با صبح

   رفتم آشپزخانه به و  شدم اماده  بعد ماندم رختخواب در مدتی

 شدی؟  بهتر عزیزم_   حسنا

  دادم زحمتتون ،ببخشید بهترم خیلی بله_ 

   نگو اینو دیگه میگیریم  پول بابتش و کنیم خدمت بهت اینجاییم ما حرفیه  چ این_  گفت چید می صبحانه برایم که حالی در

  شهرم از ام خانه از  گفتم برایش مادرم از زدیم زنکی خاله های حرف باهم و نشست کنارم و

  رشید ولی نداشت ای بچه و بود شده فوت ،همسرش گرفته یاد  فارسی اش ایرانی همسایه از چطور که  این ،از گفت خودش از هم او

 . بود وپیشرفتش کشیدن قد شاهد بود کرده  تیمارش خودش کودکی از که بود پسرش مثل

 رشید از ،گفت دلتنگ حد چه تا رفتنش با و  ام شده رسیده راه تازه مرد این عاشق چقدر که گفتم،گفتم رشید به ام دلدادگی از برایش من

 بود افکندگی سر ی مایه میکرد مادرم جگر به خون همیشه که پدری از گفتم هایم عقده از برایش کند، عاشقم توانسته که نیست بعید

  هیچ به وقت هیچ که دلهایم و درد بر بود شنوایی  گوش مدت تمام حسنا و بود ناک درد بازهم هایش نبودن ی همه با مرگش که این

 . نگفتم کس

   خواستم  کتاب حسنا از کنند تهیه برایم تا  بگویم فقط میخواهم چه هر داده دستور رشید گفت حسنا  شام  زمان شب

  صبح دادم حسنا به و نوشتم را ام عالقه مورد موضوعات  و ها سبک ،نام میکردم گرم را  سرم باید بیایید بتواند کی رشید نبود معلوم

 . شد انبار اتاقم در کند کمک گذرانی وقت به که چیزی هر و تکه هزار های ،پازل فارسی زبان به فیلم کتاب، جلد ها ده بعد روز
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  های ،کتاب ایران به برسد چه شود پیدا راحتی به هم امارات خود در دانستممی بعید که گالسه  های جلد با  قیمت گران های مجله

 اطرافیان های  صحبت  و کلمات از حداقل  تا بود مخصوصم سفارش که عربی المعارف دایرة یک و انگلیسی و فارسی زبان به جذاب

 بفهمم چیزی

 .  میکردیم بحث نالی ژور لباسهای مورد در و نشستیم می  ها ساعت حسنا همراه

 و گرسنه  سال  هیجده من نداشتم بدی حس ابدا ولی بودم زندانی یک مانند ،درست میزدم حرف تلفنی مادرم با حسنا حضور در گاهی

 همه به که بود روزی چند حاال و  داشتم را ام زندگی زاویه تمام در مرد یک حضور ،عقده بودم حامی یک دل به وحسرت بود برهنه

 .نبود اعتراضی جای پس بودم رسیده  باهم ارزوهایم ی

 رسد می  او به ما خبراحوال امینش منشی طریق از و ندارد کافی اندازه به هم خوابیدن  وقت رشید گفتمی حسنا زدنمی  زنگ رشید

   گذشتمی  رشید رفتن از هفته یک

  میکرد تعریف را رشید کودکی خاطرات از یکی ،حسنا بودیم کیک با عصر  چای خوردن حال  در حسنا همراه

 طورهمون و داشت نظر زیر بود مقتدری امیر که رو بزرگش پدر های رفتار همیشه و بود ذکاوت  و  هوش با کودکی از زاده امیر_ 

  های آدم با تونن نمی ها خیلی بودن عاصی دستش از همه میخواند درس که مدرسه در خواند،می هم زیادی های کتاب و میکرد رفتار

 مدرسه از که بود صبح  ده ساعت ،حدود بره مدرسه به تا کردم  راهی رو رشید من هم روز ،اون بیان کنار خودشون از تر باهوش

  االن مثل هم ها موقع اون رفتیم  مدرسه به و افتادیم راه رشید  بزرگ پدر همراه بیاد مدرسه به باید نفر یه گفت و اومد ها بچه از یکی

 یه ها بچه از کدوم هر دیدیم رسیدم مدرسه به ،تا میداد انجام هارو کار بیشتر بود پدرش جانشین که رشید پدر شلوغه سرش رشید که

   گرفتن آتش انگار هم مدیر و معلم و میکنن بازی ور

  رو دستش شما  هم این آت  نوه این بیا کشیم نمی دیگه شدیم خسته دیگه ولی باالتری همه از شما  سرور شیخ، ،آقا، گفتن  دیدن مارو تا

   برو بگیر

  عزیزم نبینه بد روز چشمت   هارفتیم کالس سمت به باهم ، نیست گفتنی امیر  دیدنیه: گفت  معلم شده چی آخه پرسید رشید بزرگ پدر

  نداشت فرقی طویله با ونپرس نگو که میداد بویی چنان  ها کالس

  این بوده نخونده درس کس هیچ چون بشه برگزار مدرسه در مهم  امتحان یک روز اون بوده قرار میگفت مدیر برگشتیم حیاط به بازهم

 شد اش نتیجه که کنهمی پاک هارو تخته ی همه بوده کرده تهیه اش  وهابی کالسی هم خانه از که کهنه شراب با میدارم بر ما پسر

 به رشید با و بخونن رو امتحانشون فردا برای تا گرفت قول  ازشون و زد حرف ها بچه همه با امیر جا  همون  مدرسه شدن تعطیل

  نتونسته و بوده مریض مادرش قبل روز که دوستش برای دلش و بلده رو درسش  خودش گفتمی  بزرگش پدر به رشید برگشتیم خونه

 . کرده کارو اون و سوخته بخونه درس

 

 11پارت# 

 جان؟  حسنا_  شد فشرده هم در قلبم  شیرین و مهربان کودک تصور با بود تنگ خیلی مهربانم رشید برای دلم

 جانم_ 

 ؟  سالشه چند رشید_ 

  عزیزم داره سال پنچ و سی_ 

   پرسیدم باالخره نداشتم رو پرسیدنش جرئت بود ها مدت  که سوالی

 ؟ داره هم ای دیگه همسر... رشید جان  حسنا_ 

  شد ام خیره بینی ریز با حسنا

   هستن پسر فرزند دو حاصلش که داشت موفق سیاسی ازدواج یک سالگی بیست در ،رشید البته_ 

 ؟  نمیشکنه قلبش بشه خبر  با من وجود از همسرش اگه_  پرسیدم اشک از لبریز هایی چشم با
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 فکر باش  مطمئن اش خانواده سیاسی اهداف خاطر به هم  اون کنه ازدواج قدرتمندی و ثروتمند مرد همچین با که کسی عزیزم_ 

   طور همین هم خاندان های مرد وبقیه داره همسر سه رشید ،پدر کرده هم اینجارو

 داره؟  همسر یک فقط رشید چرا پس_ 

 همه اون  با وسواس با که داره گرامی و عزیز تورو انقدر اینکه و خواست رو تو اینکه ولی مربوطه خودش ،به تسنیم دونمنمی من_ 

 . هست چیز همه گویای کافی اندازه به خودش هست تو های نیاز کوچکترین فکر به فکری مشغله

   کنم فکر تا رفت و گذاشت منو سکوت در و 

 از زیباتر زنی ،خواب گرفتی من از رو  شوهرم میگه و کنهمی  گریه که دیدممی رو زنی خواب ،مدام خوابیدم آشفته بسیار شب اون

 میکنه  من جایگزین رشید که دیدم خودمو

 میداد  چاک یقه قبرم سر ،مادرم بمکد را خونم بزرگ نیش های دندان با سینا تا انداخت می بیرون رو ومن

  میبینی خواب شو بیدار حبیتی_   شدم بیدار حسنا های تکان با تا زدم پا و دست هایم کابوس در قدر چه دانمنمی

   بود ظهر شدم بیدار زنان نفس

   شدی ضعیف بخور چیزی شو بلند داری تب که بازهم_ حسنا

  به دیگر دختر دو. بود زده چنبره گلویم در ماری ،انگار آوردم باال خانه آشپز اشغال سطل در جا  همان که خوردم صبحانه کمی

   بردند اتاقم به و گرفتند را بازویم زیر حسنا دستور

 ولی دیدممی را دکتر و حسنا شدم بیدار و خوابیدم بار ،چند میزدم  صدا را رشید گریه وبا افتادم گفتن هزیان به که رفت باال آنقدر تبم

 دیدم می آتش خواب که بود داغ بدنم ،انقدر گرداندم بر را  همه ولی گذاشتند دهانم در دارو و غذا بار چند نداشتم اطراف از درکی

  میکردم صدایش  و گشتم می دنبالش  به و بودم کرده گم را رشید ومن بود گرفته  آتش که جنگلی خواب

  عزیزم خوابی شو بیدار جان  تسنیم جان تسنیم_ 

  فرو قلبم در خنجر مانند برکان شیخ نبود تر مهم همه از و داشتم که سنگینی ریزی خون عصبی های درد ،تب  بود شده کم بدنم آب

  رفتمی

 بگیره دستمو بیاد بگو کجاست شیخ ،سرورم کن  ،کمک کمک گرمه آتیش حسنا حسنا میگفتم لرزان های نفس با_ 

  خیس ،دستمال کرد ام شویه پا به شروع و کشید بیرون تنم از  را هایم لباس ،حسنا نیامد پایین تبم ولی کرد تزریق آمپولی دوباره دکتر

 .شدم هوش بی تقریبا که گفتم هزیان و کردم گریه قدر آن نداشت اثری ولی میکشید بدنم جای همه در را

   شدم بلند خواب از فریادی داد صدای با

 بود؟ آمده  من عزیز ،پس بود برکان شیخ صدای

 سمت به برهنه پا و برداشتم را سفیدم ساتن ربدوشامبر زحمت به نداشت ایستادن توانایی  بود،بدنم داغ هنوز بدنم نداشتم تن به لباسی

 ؟  شب  یا است صبح دانستمنمی بود میش و گرگ ،اسمان رفتم بیرون

   رفتم ها پله تا زحمت به

  خانه چهار دستار و رنگ کرم زیبای دشداشه آن با بود آمده من عزیز عشق

  و آمد  می کاش  نشستم نفس بی جا همان نداشتم را کردنش صدا توانایی و میزد زنگ هایم گوش زد می داد و بود کرده بخط را همه

 .میرود ضعف  این ی همه باشم  آغوشش در که شب یک بودم مطمئن میکرد بغلم

 قواره، بی های دراز نداشتم دوستشان وقت هیچ بود کنارم افتاد ها سانسوریا  گلدان به چشمم

   شکست  و افتاد گلدان  کوچک، حرکت یک با

   شدم  جمع خودم در بسته چشمان با آمد نمی رشید صدای دیگر
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  به جانم انگار که بودم زده چنگ اش یقه به ،چنان ریختم اشک بسته چشمان با فقط نکردم باز ،چشم رفتم فرو گرم  آغوشی در ناگهان

 .مرد خواهم کنم رهایش واگر بود وصل آن

   بودیم تخت در بعد لحظه چند و کرد بلندم

  زد بوسه هزاران و کرد جدا اش یقه از را دستم بودم سختش و گرم آغوش در هنوز

 کرد  نثارم زیبا کلمه هزاران و کرد نوازش را موهایم

   برد خوابم بازهم

 کنم باز چشم توانستمنمی ولی شنیدممی هایی ،صدا شدم جمع خودم در بیشتر بود، شده سردم وقت چند این برعکس اینبار بود سردم

   مهربان و نوازشگر بود برکان شیخ صدای

   گفتم آخ لب زیر سوخت دستم

   هستم من عزیزم جام این من  نیست چیزی من  تسنیم_  شیخ

   کردم باز چشم و یافتم را چشمم کردن باز نیروی کم کم

 میکرد  نوازش را موهایم بلند ی دنباله و بود نشسته تخت روی کنارم مهربانم مرد

   بود کبودم های دست به سرمی

  کردم صدایش و گرفتم نفسی

  سرورم_ 

  وخسته بود سرخ زیباییش چشمام کرد بلند سر صدایم با

 .بود کرده اش داشتنی دوست قبل از بیشتر و بود افتاده صورتش روی آفتاب نور

   بوسیدم را وگردنش رفتم فرو آغوش در

 . قدرتمند و تشنه بوسید مرا هم او

 .بود شده تنگ دنیا تمام اندازه به برایش میکرد،دلم زنده را مرده من عطرش بود من  ،مسیح برکان

 

  شدیم جدا هم از وقتی

   شد خیره چشمانم در

   دیدم تار و تیره را دنیا دیدمت  حال ان با و آمدم ،وقتی ببخش مرا نبودم کنارت  ومن شدی بیمار من عزیزم_ 

  های ،اشک کردم گوش قلبش قدرت پر صدای به و گذاشتم اش سینه به سر خوابم میکردم فکر میزد حرف بمش صدای آن با وقتی

   ریخت لباسش روی گرمم

  گرفت آغوشم در تر محکم

  آورد در را اخم و خورد تکان دستم روی سرم سوزن

  عزیزم شد  چی_ شیخ

 میکنه  درد خیلی بیاری در رو سرم این ،میشه اخ_ 

 ، زد پنبه روی و برداشت چسب یک تختی پا کنار از و آورد در دستم از بعد کرد اف را سرم
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 . بود کبود دستانم تمام

  پایین خیلی خونت فشار امد پایین که تبت صبح ولی داشتی تب هنوز کردم بغلت وقتی امروز مریضی اس هفته یک میگه  حسنا_ 

 کرد  پیدا رگ سختی به دکتر و بود پاره دستت های رگ تمام چند هر بزنیم سرم بهت شدیم مجبور همین بخاطر بود،

 .بود بد خیلی  ؟حالت من شراب میگم  چی میشنوی:  گفت دید رو ام شیفته نگاه وقتی

  نبود چیزیم وگرنه سرورم بودم شما دلتنگ فقط من_ 

   کرده طلب غذا فهمیدم زد صدا رو حسنا  و کشید آهی

   بوئیدم رو عطرش حریصانه  ومن نشست  و  کشید آغوش تو منو دوباره

 زدیمی صدام تب با لرزان و پریده رنگ بمیرم دیدم رو بیمارت چهره که ای لحظه  میخواست دلم  من، تسنیم شو خوب زودتر_ شیخ

   من عزیز کنم کاری توانستم نمی ومن

 ....   بود شده ناراحت بیمار من  دیدن ،با احساس پر و عمیق بوسیدمش

  میشم هم بهتر حاال شد قطع اومدید وقتی تبم_ 

 چیدند  را میز و رفتند بالکن سمت به غذا سینی با سرش  پشت ها دختر و داد سالم خوشحالی با و  شد وارد حسنا موقع همین

 . بود سفید و نرم لحاف زیر بدنم و بودم لمیده برکان آغوش در من  که حالی در آمد کنارم حسنا آنها رفتن از بعد

  داد ما به را تو دوباره هللا عزیزم شده قطع ،تبت  هلل  شکرا وگفت گذاشت  ام پیشانی رو دست  حسنا

   دادم زحمت خیلی جان  حسنا ببخش_ 

  کرد جفت پایم جلوی را هایم دمپایی شوم بلند میکرد  کمک که حالی در

 .  میکنم شکر خدارا بهتری که همین حرفیه چ این عزیزم_ حسنا

  بخورم چیزی نمیتونم شده زخم گلوم که آوردم باال آنقدر حسنا میترسم_ 

 میکند را ام چغولی فهمیدم عربی به و شیخ  سمت به کرد رو حسنا

 ،  برد بود گرفته قرار بالکن سایه سمت در که برد خوری غذا میز سمت  به و گرفت را دستم شیخ

 نشاندم صندلی روی و کرد  روشن را مخصوص اسپلیت

 نمیخوری؟ بدم غذا بهت هم من ،اگر من شراب_   شیخ

 شد  مشغول هم خودش بعد و داد خوردم به کم کم رو رقیق سوپ و

 سوال  نه بود خبری ام جمله. میکردی دعوا پله راه سر اومدم وقتی_   گفتم آرام

   گذاشت سوپ کنار آرام رو قاشق

  درستی به هم رو اون که تو مراقبت هم اون دارن وظیفه یک تنها آدم همه ،این شدم عصبانی دیدمت  حال  اون تو و اومدم وقتی_ 

 . بودن الیقش پس ندادن انجام

 .  نیستن مقصر که اونا انداخت پا از رو  من شما برای دلتنگی هم بعد داشتم سختی ریزی خون  من سرورم ابدا_ 

 .  من شراب بریزم پات به دنیارو دارم دوست سرورم میگی وقتی_ 

 سرورم دارم دوستت خیلی_ 

 خندید 
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 بلرزانی را دلم بلدی خوب توهم من شراب_ 

 بلدید؟  خودتون فقط کردید فکر_ 

 بوسید عمیق و گرفت قدرتمندش و بزرگ دستان میان را صورتم

 عزیزم ببوسمت دارم دوست ،مدام نمیشم سیر تو از وقت هیچ شیرینی چقدر که اخ_ 

 

 12پارت# 

  بوسیدم رو دستش

  در کردم باز چشم وقتی ،از میترسیدم برکان شیخ از ،راستش گذاشتمی کنار را غرورش کنارم داشتنی دوست چقدر من مغرور مرد

 درهم را روحم چنان وطنم هم غریب کشور این در حاال شنیدم  ها ایرانی از ها عرب تنفر و رانی شهوت و گری  وحشی از گوشم

 جانی و چسباند هم به را روحم های تکه شنیدم بد هایش خون  هم ها زبان هم از همواره که مردی بعد شدم راضی مرگ به که شکست

 .  بود عجیب ،خیلی دمید کالبدم در دوباره

 ؟  داشتی دوست خیلی که قبل دفعه عزیزم چینی نمی گل بار این_  رشید  رفتیممی راه باغ درختان سایه در رشید همراه

  یکم بذار پس میشم دلتنگ ومن میری دوباره زودی به احتماال باشم جدا ازت هم ثانیه یک حتی ،نمیخوام سرورم هستی تو من  گل_ 

  کنم  حست

  نشاندم پاهایش روی و نشست درختی درختی سایه در

 میشه؟  تموم زودی  به که شیرینی خواب یک تو میکنم فکر چرا تسنیم_ 

  فقط پدرم از زندگیمی مرد اولین منی،تو های نداشته همه به  خدا  پاسخ من،تو رشید طور همین هم من_ دادم را پاسخش افتاده باسری

  از ای دیگه چیز  من هستی تو که حاال  باشم داشته مرد از تعریفی که نداشتم هم دایی و عمو و برادر و میاد یادم زدن کتک و دعوا

 ترینم  عزیز خوام نمی دنیا

 واقعا تو کنم باور تونم نمی رو کردم رهایش بیمار ها روز  و کردم اش زندانی خریدمش که دختری زبان از ها حرف این شنیدن_ 

 میدی؟ خرج به سیاست داری یا خوبی خیلی

  پزشکان  گرفتید رو ندیمه خدمتکار بهترین کردید برگزار ازدواج مراسم خریدین قیمت گران هدایای کنیزتون برای شما سرورم_ 

 بهم خودتونو پایان بی مهر و میکنید محافظت ازم نیست زندان  شبیه اصال(خندیدم) که عمارتی چنین ،در آوردین سالمتیش برای حاذق

   سرورم نیستم من جمع این سیاست با فرد که من نظر از ؟ هستم من کنهمی خرج سیاست  اونی هستی مطمئن داد

  بوسیدم رو لبهاش شیطنت وبا

   داد جواب رو ام بوسه و عزیزم میگی راست_ رشید

   بودم یافته تازه جان انگار رشید اومدن با

 کشیدم دراز مرتب تخت روی و کشیدم بیرون رو لباسام برگشتیم اتاق به که باهم

   شد خیره بهم سوزانش نگاه با رشید

   باشه من پذیرای که هس خوب حالش آنقدر من عزیزم_ 

 ؟ کنه راضی رو همسرش که شده رفع اش خستگی آنقدر من سرور_ 

  کشید رخ به رو زیباش عضالت و کشید بیرون رو دشداشه

 ... ببینیم بذار من شراب نمیدونم_  رشید
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   افتادم گریه به شوق و لذت ازشددت که کردم صدام زیبا القاب با گوشم کنار آنقدر و خورد  گره بهم هامون بدن

   خوردیم صبحانه  باهم و شدم بیدار رشید ای بوسه با بود زندگیم صبح زیباترین فردا صبح

  نکنی تجربه را کویر های شب باشی اینجا  است حیف  شو آماده من شراب_ 

 

  ماشین  عنوان به ما که چیزی با کامال   میشد سوار شیخ هایی ماشین کردیم حرکت  ماشین سه  همراه و کرد جمع ساک برایمان حسنا

 . بود شده بلند ها صندلی از چرم عطر و بود قطور کتاب چهار یا سه اندازه به از ها در ،قطر داشت فرق میشناسیم

 

 13پارت# 

  ماشین که داشتم مرگ حس آنقدر ها روز ،ان آمدم اینجا به ها  ماشین همین از یکی با هم روز آن  آمد یادم حاال بود SUV های ماشین

  جهنم با اصال بود کرده سرد آنقدر را ماشین  داخل فضای  ،کولر کردندمی حرکت نرمی به ها ،ماشین نکند جلب  را ام توجه عجیب

   نبود مقایسه قابل بیرون

 . بود بسته هم را من برای میزد گره را خودش برای که سبکی به که رشید دستار و بودم پوشیده سفید ست  شومیز و شلوار یک

 و بود مسلح های مرد از پر ماشین هردو و بود دیگر ماشین دو وسط در بودیم آن در ما که ماشینی که بودند حرکت در ماشین سه

   میکرد رانندگی عضالنی راننده یک و بودیم نشسته عقب صندلی در ومن رشید ما  ماشین

 اغوش در نمیزدیم حرف هیچکدام. میکرد مراقبت خودش از  باید پس داشت بستگی او به اش عشیره ی آینده و بود مهمی مرد رشید

  بردممی لذت منظره از و بودم لمیده رشید

 نمیرم  دلتنگی از رفت وقتی تا بسپارم قلبم و ذهن به میکردم  سعی را آغوشش ثانیه به ثانیه

  را اش سینه من و میکرد نوازش را موهایم برکان شیخ

 خوابیدی؟  عزیزم_ 

 من  شیخ نه_ 

   ببرم لذت صدایت از بگذار بزن حرف بامن_ 

 ؟   میشه تنگ لحظه هر براتون دلم هستم هم کنارتون وقتی که گفتم  بهتون حاال تا بگم چی_ 

  تخت را وحشی جگوار یک مطمئنن شوم تر تشنه که نکن دلبری پس است بسته دستهایم ومن  هستیم ماشین در االن من زیبای دختر_ 

 بدرد  تورا که خواهی نمی

 ؟ نه که چرا باشی تو جگوار  اون اگر_ 

  کرد خواهی تشنه بیشتر مرا تو بگویم چه هر کن  رها را بحث این گفت و خندید

   آخه بگم چی پس_ 

 ؟ نشدی ،دلتنگش بگو مادرت از_ 

   بهتره نمیکنه کار وقتی از وپاش دست آرتروز بیماری گفتمی کردم صحبت باهاش که دیروز چیه چاره  ،ولی نشدم چرا_  کشیدم آهی

 حبیبتی؟   بود چی مادرت کار_ 

 آورد  امارات به و داد فریب و کرد طعمه منو هم میکرد،همونجا کار سینا برادر خونه تو مادرم_ 

  بشنوم کفتارو  اون اسم خوامنمی اصال _ 
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 .میکشتم رو خودم کنم فروشی تن براش میکرد مجبورم اگه فروختمی ای دیگه کس به منو اگه_ 

 ؟ شد مفهوم بشنوم چیزی گذشته مورد در خوامنمی پس گذشته ها گذشته ضعفمه نقطه من عربی غیرت عزیزم_ 

  بود ترسناک خیلی  شیخ خشن و جدی روی این

  سرورم مفهومه_  گفتم اروم پس

 میکنم محافظت تو از جانم با بیافته،من برات اتفاقی دمنمی اجازه بمیرم خودم اگر منی حمایت   تحت االن تو گفت و بوسید رو سرم

 عزیزم 

 تو از  قبل ،چون خواممی شما با رو زندگی بعد به این از من نبینم شمارو فقدان لحظه یک اما بمیرم االن همین حاضرم سرورم_ 

   باشید خودتون مراقب همیشه شده که منم بخاطر ،پس چی یعنی کردن زندگی دونستمنمی

   ای بوده من با عزل از ،انگار کردم استفاده عمرم های روز از چطور تو از قبل نمیاد یادم حتی عزیزم تسنیم_ 

 بهتر مان شرایط کاش رشید قول ،به لرزاندمی را دلم زیبا چشمان آن چرا ،نمیدانم ریختمی دلم در عجیبی غم جور یک هایش حرف

 بودیممی تر شاد آنوقت بود

   داشت خبر دامادش از ،مادرم بودم رشید قانونی همسر کاش

 بیاورم  دنیا به دختر یک برات دارم دوست_ 

 شد ام خیره زیبا لبخند یک با

  حبیبتی خودت مهر زیبایی به دختری_ 

  داشته دختر یک باید مردی ،هر عزیزم دختری یک داشتن  الیق هستی بزرگی مرد باشه،تو تو عاشق من از تر بیش که دختر یک_ 

  زمان و داشتم دوستش اما نبود وقت هیچ پدرم که این با ،من  کنه تیمار رو  پدرش پایانش بی مهر با باشه پدرش صبور سنگ که باشه

   داشت خواهد دوستت چقدر تو دختر کن ،تصور شد تار و تیره برام دنیا مرگش

 دختر دلم وقت هیچ حال به ،تا بیاوری دنیا به خودت شباهت به دختری برام و کنی عملی رو حرفت این منتظرم صبرانه بی تسنیم_ 

  بود خواهند منتظرم زیبا فرشته دو برگردم خانه به وقتی  میکنم فکر که ،حاال انداختی تپش به رو دلم حرفات با ولی بود نخواسته

 است  بخش لذت ،خیلی

 میشد؟ چه او داشتم فرزندی اگر خواستند نمی مرا مطمئنن رشید خانواده بود ناشدنی تمام غم ،این کردم فکر آینده به استرس با
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   رسیدیم عزیزم_ 

   داد شوق به را جایش غمم تمام حرف این با

 . بود بیابان در زیبا عکس قاب یک مانند زیبایی همه این بودیم رسیده واهه یک به

  ؟؟ درخت هم این و دریاچه یک بیابون تو ممکنه مگه زیباست خیلی  اینجا شیخ_ 

  کنار فشرد پهلوش به منو و خودمه برای اختصاصی و هست مصنوعی جا این ولی بیابانند درخشان نگین ها واهه عزیزم ممکنه_ 

 شدیم تماشا  مشغول هم درکنار

   کردند بپا به چادر چند و  شدند پیاده سریع رشید های محافظ بود ظهر حوالی 

 . بردیممی لذت هم حضور از سکوت در و بودیم خیره آب به دریاچه کنار مدت  تمام رشید و من

  کردیم نرم های شن روی رفتن راه به شروع بعد و خوردیم کباب نهار برای
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   بوسیدم باشدت رو هاش لب و شدم آویزون برکان شیخ گردن از نبود، ها محافظ دید در که رسیدیم جایی به وقتی

  داره خطرناکی های  هوس من  کوچولوی دختر_ 

  ناز عشوه با خندیدم حرفش از

   ببیند را عزیزم زیبای بدن چشمی میترسم ندارم امنیت  احساس اینجا عزیزم برگردیم چادر به بیا پس_ 

    برگشتیم چادر به

 ایستاد همانجا و زد گره محکم چادر در رشید

   من شراب شو برهنه_ 

 آرامی به بودم،بعد سوزانش چشمان به خیره که حالی در را شلوارم بعد کردم شانه دست. با را موهایم و برداشتم را دستار اول

  کشیدم بیرون را شومیزم

 بیار  در رو اش ،همه یاال_ 

  افتادند جا همان هم سیاه گیپور زیر های لباس

   عزیزم بزن زانو_ 

  ایستاد مقابلم در عریان هم خودش و

 ؟  تسنیم بدی من به رو دهنت دار دوست _ 

  سرورمه برای چیز همه_  گفتم لرزان نفسی با

 بکشی  لذت از منو بدنت کردن لمس بدون حتی که داری اینو ییتوانا  تو عزیزم! عزیزم:  گفت  و کشید لذت از آهی

   کرد را دهنم  سخت  و خشن کرد هدایتم موهایم گرفتن با و کرد دهنم وارد را خودش و

   پا  و دست چهار گفت و کرد رهایم

   گرفتم را میداد من به که لذتی و کردم اجرا را دستورش

 میکرد  تحریکم دوباره اش کرده عرق بدن و چکیدمی  واژنم از رنگش سفید ی خامه

 کنیم  حمام باید_  گفتم

  عزیزم کرد قناعت  آب  کمی و دستمال به باید نداریم حمام اینجا متآسفانه_ 

  ؟ کرد تنی آب دریاچه تو ،نمیشه دستشویی برم باید نداره؟من هم دستشویی وای_ 

  دستشویی ضمن در. بشه مو  و وپوست بدن تو عفونت و بیماری باعث ممکنه و نداره آب کننده تصفیه اینجا  دریاچه عزیزم نه_ 

 . شده تعبیه کار این برای کانکس  یک حساسم بهداشتی سرویس به خیلی هم خودم چون کنم همراهیت خودم ،میتونم داریم

 خوندی؟ درس ای رشته سواده،چه با خیلی انگار من سرور_ 

   شدم التحصیل فارغ سیاسی علوم و ،اقتصاد حقوق مدرسه از ،ولی دارم خیلی آزاد مطالعه  من_ 

  هست سرورم برازنده شدن  پادشاه ،واقعا هستی عالی  تو وای_ 

 بردیممی لذت کویر آسمان از و بودیم کشیده دراز ها ستاره نور زیر دریاچه کنار پوشیده لباس

  فراموش را امشب خاطره ابد تا است کویر شب آسمان خدا خلقت زیباترین شما  چشمان از ،بعد شیخ آوردید اینجا به منو که ممنونم_ 

 کرد نخواهم
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 تو سازممی برایت زیباتری خاطرات بعد به این ،از سرودی برام دنیارو شعر ترین زیبا  انگار میزنی که حرفی هر نمیدونی تسنیم_ 

  هایی بهترین الیق

   بردم لذت ام نوشیدنی از و رفتم فرو آغوشش در

   دستور و شد  آماده و کرد  حمام رشید رسیدن محض به برگشتیم خانه به و شدیم  آماده سرعت به و رسید فرا زود خیلی بعد روز صبح

 . داد را نهار سریع سرو

 .  میکرد ترکم داشت دوباره من همسر و بودیم ایستاده حیاط در

 .  شدم اش خیره لرزان لبخندی و بغض با فقط نریختم اشک

 ؟  باشه. باش خودت مراقب میکنم خواهش پس شوی بیمار هم باز نمیخواهم نشده  خوب قبلی های سرم کبودی هنوز من شراب_ 

 کردم  باران بوسه رو اش سینه روی  باشید میتپه شما سینه در که  من قلب  مراقب هم شما سرورم  چشم_ 

   رفت و بوسید را سرم و گرفت آغوشم در گرم

  از روز ،دو کرد نمی بهتر را حالم  حسنا با صحبتی هم حتی ماندم می منتظر سکوت در و بودم آشفته شیخ رفتن از بعد ها روز تا

  دلتنگ اما بود بهتر حالش کردم  صحبت مادرم با  گذشت می برکان شیخ رفتن

 ؟  جان  حسنا_ 

 حبیبتی؟   جان_ 

   ؟ بفرستم مادرم برای هدیه مقدار میتونم  من_ 

 ؟ میخوای چی عزیزم البته_ 

  روسری و رنگی و سیاه چادر پارچه_ 

   کنه نمی کم  شیخ سخاوت از این ولی خبره بی دامادش وجود از مادرت درسته ؟ همین فقط_ 

  بشه مشکوک  خوامنمی آخه_ 

 . بشه شدنش مشکوک باعث که نمیکنم خرید آنقدر نباش نگران_ 

   برگشت کیسه چند با ساعت  چند از بعد و رفت بیرون حسنا

 و ست روسری با پیراهنی پارچه چند ،و بعدی سه طرح با آبی سبز رنگ به رنگی چادر ،یک مشکی چادر قیمت گران پارچه یک

   آرمانی مارک ادکلن و آرایشی کرم چندین

 ! کنی خرید کم بود قرار جان  حسنا_ 

  بود  زیاد بازهم ولی بود نکرده خرید هم من کمد موجودی دهم یک درسته

  هاست این از بیشتر شیخ زن مادر لیاقت ضمن در همسرته پول عزیزم_ 

 .  بفرستد ایران به تا دادم بان نگه دست به و نوشتم را دقیق آدرس کردیم بندی بسته را وسایل حسنا کمک به
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  قبایل سران جلسه: ،میگفت نزده زنگ هم اش منشی  است شلوغ شیخ سر آنقدر گفتمی ،حسنا بود گذشته همسرم رفتن از روز ده

 خرید ،مرکز هتل چندین شیخ  ضمن ،در هست انگلیسی گر  استعمار  حکومت از امارات استقالل ،روز روز این واقع نزدیکه،در

 سیاسیش وظایف کنه،می اداره رو نمیارییم در سر ازش وتو من که کنی فکر که ای دیگه پولساز فعالیت هر و فوتبال ،تیم آبی ،پارک

 . کنار به

@t.m
/Rom

anSa
hra76



 سخت  چقدر وای_ 

 رویا و خواب در دیگه های زن که باشه داشته جواهراتی و  دالری هزار صد چند های لباس میتونی تو که همینه برای عزیزم البته_ 

 . ندارند هم

 ... واقعی داشتم رو سرورم خود  کاش_ 

   کشیدم واه

  تو میدم قول بهت به و بودم دیگران با حال به تا کودکی از اون رفتار شاهد من نداره رو شیخ تو اندازه به کس  هیچ جان تسنیم_ 

 . هستی برکان شیخ قلب صاحب

  بودم سرگرم هایم کتاب با هم ومن بودند خانه کردن تمییز مشغول و بود شلوغ خیلی سرشان دیگران و حسنا اخیر روز چند در

  آن که گفتم است  گران خیلی ها این و دارم نگه خودم برای را پولم گفتمی مدام کرد تشکر هدیه بابت و گرفت تماس صبح مادرم

  کرد باور ام ساده  مادر و میشود عرضه  کمی قیمت با امارات در و دارد زیادی قیمت ایران در اجناس

 .  نداشتم دیگری چاره ولی بودم بیزار مادرم به گفتن  دورغ از

   ماند نمی ام معده در چیز هیچ داشت مستقیم ارتباط من بیماری و برکان شیخ نبود انگار

 به را غذایم میخواستم حسنا ،از بخورم قاشق یک نبودم حاضر حتی که میترسیدم غذا از ،انقدر میکردم پنهان حسنا از را حالت این

 میکردم،  خالی دستشویی در را غذا و بیاورد اتاقم

  که ،سینایی نبود رسمی که عقدی ولی میزدم عاری بی به  را خودم شیخ و حسنا پیش ،هرچند داشتم زیادی استرس نبود خودم دست

  ومن بود شیخ خانواده نزد رشیدش فرزندان با که شیخ قدرتمند و ثروتمند ،همسر ام چاره بی و پناه بی ،مادر بود کمین در گرگ مانند

 دود اش  همه آمد می وقتی و میشد رنگ پر ها این شیخ نبود در ،انگار میشدم محسوب رعیت و بودم پول بی بودم، ایرانی که ،منی

 .  میرفت هوا به و میشد

  مریض این با ،میترسیدم آمد پایین تبم تا رفتم سرد آب زیر حمام در چندبار صبح تا نگفتم حسنا به چیزی ولی کردم تب دوباره دیشب

  ام  ومعده بخورم را آن توانستم خوشبختانه  خواستم عسل و شیر حسنا از صبح. نخواهدم دیگر شیخ و بیاندازم چشم از را خودم ها شدن

 . نزد پس

   خوردم بود آب فقط که رقیقی سوپ  هم نهار ،برای خواندم کتاب و ماندم رختخواب در ظهر تا

 عجیب روزه چند ،رفتارت میری دست از دفعه این نشدی؟ مریض دوبار حبیبتی_   گذاشت  ام پیشانی روی دست نشست  کنارم حسنا

 میشی؟  خیره گوشه به باغ تو ساعت چند میری یا اتاق تو میشی قایم چرا شده

   جان حسنا _ سوزاند را گلویم بغض

   شدی دیده؟چی نور جانم_ 

  بدنم حرارت ،درجه آمد کم نفسم که آنقدر کردم وگریه.میزنه چنبره گلوم رو مار یه نیست شیخ وقتی انگار  شده تنگ شیخ برای دلم_ 

   رفتمی باال داشت باز

  نخواد؟ منو اونم نکنه ندارن دوست  مریض زن مردا گفتمی مادرم نگو توروخدا ؟ نه شدم مریض  من نمیگی که شیخ به جان  حسنا_ 

 ؟  بیاد بدش من از اونم حسنا

   شیخی امیدی تو عاشقته عزیزی،مادرت همه برای تو عزیزم میاد بدش تو از کی مگه_ 

 زوری منو خدا  خواستنمی منو گفتمی خدا به میکرد گریه صبح تا خوابم میکرد فکرد شبا مامانم بودم بچه نداره دوسم هیشکی_ 

  دوست من با ،هیشکی میکردن  ام  ه مسخر همیشه مدرسه تو  بخاطرم میکرد ترک میخواست  اگه خواست نمی  منو ،بابامم بهش داده

 جای به بود سریدار زبان کالس تو مامانم خرید برام شیخ بودم نپوشیده نو لباس حال  تابه من بود،حسنا پاره لباسام و کفشا  چون نمیشد

 .بود زخم همیشه دستاش بگیرم یاد زبان داشتمی منو حقوقش

 .  بگویم تا نداشتم را کس هیچ وقت هیچ و بود ناخودآگاه در که هایی ،حرف میگفتم هذیان که بود باال تبم آنقدر
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 ،دکتر داد خوردم به آرامبخش  چند و کرد عوض را سرمم بار دو آمد دکتر بازهم میکرد ام پاشویه و رفتمی ام صدقه قربان حسنا

   خوردممی قرص چندین روز ،هر شوم روانی تخلیه باید ،میگفت بود انورکسیا اش علمی نام گرفتم  عصبی اشتهایی بی گفتمی

  بود کبود دستهایم دوباره

 : میکردم  صحبت حسنا با. نکنم تب دیگر که خوردممی را هایم قرص وسواس با ،انقدر نیایید شیخ میکردم دعا مدام

 ؟  میاد کی  برکان شیخ جان  حسنا_ 

   هفته یک شاید دیگه ساعته یک شاید نمیده خبر  اومدن از قبل وقت هیچ دونمنمی_ 

   بشه اپیالسیون و سازی  بایدپاک پوستم شده وز موهام مرتبه، نا ناخونام ببین اینجارو حسنا وای_ 

  بیان میگم دخترا به االن خبره چه باشه باشه_ 

  بار چند و گذاشتند  مواد چند موهایم روی و ماسک  و اپیالسیون بعد کردند مرتب را ابروهایم انداختند بند اول آمدند آرایشگران دو

 ریلکسی ماساژ یک آخر بود،در شده آمده دنیا به تازه نوزاد  یک پوست انگار که شستند  و گذاشتند ماسک انقدر صورتم روی شستند،

 دیگری کس انگار که بودم کرده تغییر قدری به آرایشی هیچ بدون شده تمام ها آرایشگر کار وقتی. ببرد و بشورد را چیز همه که

 انگار  که بود شده دیزاین ای گونه به هایم ناخن میکرد نگاهم

 

 16پارت# 

  هارا آرایشگر و بخورم را هایم قرص تا داد دستم به آبمیوه یک و کرد دود اسفند برایم حسنا. بود شده تر سفید و تر کشیده دستانم

 .   کرد مرخص

   بوئید می و بوسیدمی را بدنم که دیدممی  خواب در را برکان خواب در و خوابیدم

 .  افتادم هق هق به که کردم گریه آنقدر و کردم  بغل را بالشم بود صبح بیدارشدم که خواب از

   کردم  حس حسنا  مهربان دستهای نوازش

 ؟ کند  شماتت را مان همه دوباره سرورم شوی الغر ،میخواهی غصه تو خورندمی صبحانه ها صبح مردم حبیبتی_ 

   شده تنگ براش دلم دیدم رو رشید خواب  حسنا_ 

   زدم زار دوباره و

  میکنی تب دوباره وگرنه کنی مصرف هارو قرص بعد بخوری غذا باید شو بلند عزیزم_ 

 خوردم  غذا بالکن در حسنا همراه و شدم بلند جایم از

    میبرد خوابم که میکردم گریه آنقدر رختخواب در ،تنها بودم تنها که بود روز بیست نزدیک 

 عوارض از یکی چون خوابیدممی دوباره و میشدم بیدار هایم مفصل درد از بار چند شب  در ،معموال خوابیدم همیشه مثل  هم شب آن

 . کنم روی پیاده توانستم نمی هم باغ  در حتی بود زیاد قدری به زانویم مفصل ،درد بود مفصل درد قرصاهایم

   شدم بیدار خواب از و بخوابم نتوانستم درد از هم شب آن

 .  بخورم اب آمد می بدم هم روشویی شیر از آمد در اشکم ،دیگر میخوردم مسکن قرص باید بود خالی ابم لیوان

  آن سمت به و پرید خوابم آمد می بیرون ها اتاق یکی از که نوری  دیدن با که بروم آشپزخانه به خواستم پوشیدم را سفیدم شامبر ربدو

 اشک صدا بی و زدم زانو شوق از جا همان بود عزیزترینم ،صدای  خواندمی حمد زیبا ،چقدر بود قرآن صوت زیبای صدای رفتم در

 ،  ریختم
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  از سرش پشت  من  گفتمی اکبر هللا اش عربی غلیظ لهجه ،با  میکرد تر عاشق ام بیچاره قلب و مردانه و ،رسا میخواند نماز داشت 

   بود برگشته حاال و بود رفته بود روز ،بیست  میدادم جان عشق

  شد خیس لباسم یقه که ریختم اشک آنقدر

   برگشت من سمت  به شد تمام که نمازش

  مانده جدا  مادر آغوش از که کودکی مانند سوزاندمی را  استخوانم آتشش بود عشقی چه ،این آمد نمی در نفسم ،دیگر سرش پشت

  کند زنده مرا  بود آمده... نوشدارو عطرش انگار، بود بهشت بازوانش  ،میان کشید  آغوشم در ،سخت کردم باز آغوشش برای را دستانم

   قمری ،یا ،املی وحشتینی ،یا ،قلبی حبیبتی،عمری_ 

  میزد گره خود به بیشتر را جانم و رفتمی  ام صدقه قربان عربی به

  قلبم زنینمی  هم زنگ یک حتی کردم دق دوریت از اومدی دیر آنقدر چرا،چرا_  میکردم خودش به را شکایتش گریه و هق هق با

  مردم دلتنگی از نداره طاقت دیگه

   عزیزم ببخش ام،منو زندگی امید نکن گریه_ 

   داد تسکین را دردناکم و خشکیده بهم های لب و مکید و رساند لبهایش به را ام خشکیده دهانم

 بودی؟  کرده تب بازهم ؟ خشکه انقدر لبهات چرا عزیزم_ 

   باشم آغوشت  تو بزار نیست مهم اومدی که ،حاال بود ام تشنه نه_ 

   میارم آب برات االن_ 

  تخت در کرد کمک آمد اتاق به همراهم و شد بلند هم او نیاوردم رویم به ولی رفت گیج سرم زانوهایم درد از شدم بلند که آغوشش از

   بکشم دراز

 ؟  بیاورم برایت میخواهی دیگری چیز_ 

  خنک آب فقط نه_ 

   میشد سرخ خورشید حضور از آسمان کم کم

   خواندمی  صبح نماز داشت پس

  بخور آب عزیزم بیا_ 

 ،  خوردم آب با حضورش به توجه  وبی برداشتم تخت کنار های قرص از و گرفتم را آب

 هم در چنان را هایش ،اخم میکرد بررسی را ها قرص دانه دانه رفت،  هایم قرص سراغ به حرف بی و آورد در را اش دشداشه

 کنم  پنهان هارا قرص بود رفته یادم وای. ترسیدم واقعا که بود کشیده

  بودمش ندیده جدی آنقدر حال به تا

   افتادم سکسکه به ترس از باشد زده گوشم در انگار که پریدم چنان کوبید تختی پا روی محکم را دستش در قرص لرزید،می دستانم

   شده سفید میت عین رنگم بودم مطمئن

   کشید بیرون را رسمی ای دشداشه و رفت کمد سراغ

   انداختم آغوشش در را خودم زنان لنگ و شدم بلند جایم از

  جوید می را مغزم موریانه مانند فکر هزاران

   کند ترکم میخواست ،حتما آمد نمی در نفسم
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   میمیرم بار این نه را رشید بگیر را جانم ،خدایا نداشتم تکلم قدرت

   نشستم شد خالی زانویم پایش جلوی

   کن بغلم توروخدا میری...  کجا ...سرورم_ 

   میترسم ازت اینطوری بزن حرف خدا تورو_  زدنمی حرف

   کرد حلم آغوشش  در و نشست کنارم

 ؟  بودی شده مریض بازهم_ 

  میکرد استراحت باید من خسته مرد بوسیدم را داغش نبض و کردم پنهان گردنش در را سرم

 ... حاال ولی

   کشیدممی  خجالت

 ؟  بزنم آتش را بگویید من به گرفتی سردرد اگر بود قرار که ای حرامزاده دکتر ان بروم یا میزنی حرف  است کلمه یک جوابم تسنیم_ 

   بزند زنگ خودش  حسنا شدی مریض دوباره اگر بود قرار نگفت؟ من به کسی ،چرا میکشد را فیل ؟ میخوری داروهایی چه میدانی

   شد تکه تکه چوپش که کوبید پاتختی به مشتی  چنان ناگهان

  مردم می داشتم ترس از

  فشار خیلی تو آخه بشم کارت مزاحم ،نمیخواستم نگن چیزی دادم قسم من رو دو هر گفتم ،من من نشو عصبانی عزیزم سرورم_ 

 اون  گرده بر باری نه باشه  شوهرش حامی باید زن ،یک باشم اضافی بار من خواستم نمی روته

 .  من ،عشق عزیزی چقدر دونستی می کاش کوچولو دختر ،تو آخ من تسنیم آخ_ 

 

 17پارت# 

  برات بمیرم ای خسته خیلی ؟ باشه  بزنیم حرف شدی بیدار وقتی بخوابیم بیا باشه نکن دعوا خدا تورو_ 

  کرد قبول ناچاری سر از آهی با بود نخوابیده روز چند انگار

   ام نخوابیده است روز بیست که انگار کردم تجربه را آرامش پر و زیبا ،رویایی رفتیم فرو راحت خوابی به رختخواب در کنارهم

  شدم بیدار خواب از ها پرنده صدای از اما گذشت چقدر نمیدانم

  نداشتم آرزویی میمردم اگر ،حاال میکردم حس را قلبش ضربان و بود چسبیده رشید داغ ی سینه به صورتم

   شد خیز نیم زود  رشید که خوردم تکانی

  بود خوابیده سبک چقدر

 ؟ شدی چی عزیزم_ 

 میخوای؟ چیزی

  دستشویی برم فقط نه_ 

   کردم عوض صورتی شلوارک و تاپ  یک با را خوابم لباس و  شدم آماده

 رقصیدمی  حرکت هر با و بود سالم درخشان زیاد رسیدگی خاطر به و رسیدمی کمرم تا صافم موهای میدرخشید شادی از صورتم

   طال های دست سر با سفید پیراهن یک و ای پارچه شلوار یک پوشید لباس هم رشید
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   ؟ میری جایی_ 

  ؟ نرم_ 

   شده  تنگ خیلی برات دلم.... دلم_ 

 سرورمن میبینم رو خوابت هرشب

  بمون بیشتر

  بکشنت؟ ،میخوان میارن صبحانه برات دیر آنقدر چرا  ؟ کجاست حسنا این_ 

  بود عصبانی

 نشه مزاحم خواسته حتما میاره زود روز هر_ 

 ؟  حسنا ؟ حسنا_ 

   فهمیدم نمی را هایشان حرف  میشدم عصبی زدند حرف عربی بازهم امد حسنا که نشد دقیقه یک

   برگشت صبحانه های سینی با دقیقه ده از کمتر و رفت حسنا

  بخورم تا داد دستم به را قرصم صبحانه از بعد

   شده چیزی یک بود فهمیده حسنا انگار

   خوردم که را قرصم

   کرد شلیک  حسنا سمت به گلوله مانند را عربی کلمات و شد تمام برکان شیخ صبر انگار لحظه همان

  بگن نذاشتم من کنه تقصیر نگو بهش چیزی خدا تورو میترسم اینطوری ،عزیزم نکن دعواش لطفا ،امیر سیدی_ 

 را،  عجزم شنید نمی ،انگار زدمی فریاد همچنان

  زدم زانو پایش جلو و شدم بلند صندلی روی از

   گذاشتم چرمش های کفش کنار زمین رو را دستهایم

   بیافتم چشمت از بیای و بشی نگران من بیماری خبر با بازم اگه کردم فکر ،من ترسیدم ،من کن تنبیه منم میکنم  خواهش_ 

   ریختمی کفشش روی اشکاهام و میزدم حرف هق هق با

 نداشت را اشکم طاقت بود من ،عزیز کرد بلندم زمین روی از دستی

  افتاد اش سینه روی سرم و شدم حال بی گریه از

   بشم چشمانت  فدای مهربانم دختر میکنی اینطور خودت با چرا نترس حبیبتی نترس_  حسنا

  کشید رویم لحافم و داد قرارم تخت روی برکان

 بیای؟  دیگه روز بیست میری هم باز بمون ،پیشم سیدی نرو توروخدا_ 

 میکند چه  من با چشمانش  دانستمی ،کاش  شد  خیره چشمانم به سکوت با برکان

   بزرگ ،برکان کرد صحبت برکان با آرام اینبار عربی به و کرد نوازش را دستم حسنا

 میکشت مرا ترس ،این میترسیدم برود که  این از واقعا بودم ای جوجه  همچون کنارش در ،من قوی برکان

 بودند  نشسته تخت طرف یک کدام هر
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   گذاشت تنهامان حسنا انداختم آغوشش  در را خودم و همسرم سمت به کردم رو. بره دکترت پیش میخواست چشمم نور نمیره جایی نه_ 

   کردم طلب را وصالش و دوختم هایش لب به را هام لب

  به  را حرارتش پر بدن و افتاد زمین روی یک به یک دوختش  خوش های ،لباس است  خودش  من طبیب من داروی فهمید خودش انگار

  بودم دلتنگش نبود خودم دست ام وناله ،اه چسباند پوستم

 .  شد سیاه کبودی از که بوسید انقد را بدنم ،تمام  کشید لذت سر از ،واهی کرد واردم طاقت بی و کشید بیرون لباسایم

 . میکند تمیز را کودکش که انگار شست را موهایم کرد حمامم دقت با برد حمام به خود وبا گرفت آغوشم در

  بردیممی لذت ظهرمان از بعد از خوردیم که  دلچسبی نهار از بعد و بودیم لمیده سکوت در هم کنار تخت روی

 کنیم؟ صحبت_ شیخ

   کنیم صحبت چشم_ 

  کرد نوازش را موهایم

 گشتممی  بر زودتر  بدهند؟خیلی خبر  من به نذاشتی شدی مریض وقتی چرا_ 

 . اومد می دیدارم به زودتر مطمئنم نبود شلوغ سرش اگر سرورم_ 

 شدم خیره ستبرش سینه به و دادم رو جوابش زیر به سر

  ؟ میشه مریض دوریم از من  کوچولوی دختر_ 

  بنده شما نفس به نفسم_ 

 میاره؟  سرت بالیی چه میدونی قوی های مسکن و اعصاب قرص همه اون_ 

  شمایید من درمان میشه بد حالم میبینم رو غذا میکنم  تب میشم که  تنها نیست خودم دست _ 

 بود خواهیم هم کنار همیشه و میکنم درست رو چیز همه میدم قول بهت عزیزم میشه درست چیز همه_  بوسید رو سرم

   ؟ چی هات بچه و همسرت پس نگفتم ؟ چطور نپرسیدم

  کردم سکوت فقط

  ؟ دیواری چهار  این از میشی خسته حیاتی؟ ببرمت داری دوست کجا_ 

 ؟   سفر بریم

 کجا؟ _ 

  بگه عزیزم که هرجا_ 

 هست  من  بهشت اونجا باشه برکان شیخ هرجا_ 

   دوخت دهانم به را هایش لب و رویم برگشت

 میکشی  مرا آت خوبی این با بیاور ،بهانه کن طلب ،چیزی مظلومی آنقدر چرا کوچک دلبر_ 

 میدهی؟  من به شماست عشق طلبم تنها_ 

 سفید  و دست یک های دندان آن بودم اش خنده ،عاشق خندید

   میدارم نگه سینه در اما را ات عشق  من شراب  توست برای جانم_ 

@t.m
/Rom

anSa
hra76



 .... دیگر طوالنی بازی عشق ویک

  مقصد نه بود مهم همسرم با بودن کجا؟ نپرسیدم بودیم سفر  آماده پر های چمدان با هنگام عصر

 .  کرد راهیمان خوشحالی با حسنا

 افتادیم  راه به قبلی ماشین بر سوار دوباره

 

 18پارت# 

 ؟  حبیبتی ای رفته دریا_ 

  نداشتیم رفتن مسافرت برای پول وقت هیچ میکرد سیر را مان شکم سختی به ،مادرم نرفتم مسافرت وقت هیچ نه_ 

  را شرافتش وقت هیچ ایمانیه با و قوی زن اما  کنه پرت گرسنگی از رو حواسم تا گفتمی قصه برایم صبح تا مادرم ها  شب بعضی

  نفروخت نان به

 . حبیتی بوسید خواهم را دستش روز ،یک کند بزرگ تو مثل ای فرشته توانست نمی میکرد را اینکار ،اگر البته_ 

 میبری؟  دریا منو پس_ 

   است  خوب برایت تفریح کمی شدی مریض که ماندی خانه در آنقدر عزیزم بله_ 

  دارم دوست دریا_ 

 .  برسیم میکشد طول بخواب میخواهی اگر ،حاال  خوشحالم_ 

 و کردم  جا رشید اغوش در را خودم میشد  آلودگی خواب  باعث مسکن قرص و بخورم مسکن قرص میشد باعث اعصاب های قرص

 . خوابیدم راحت و عمیق

   داشت دریا به  رو بزرگ ای پنجره که بودم زیبا اتاق یک در شدم بیدار خواب از ها موج صدای با

   بود صبح های دم دم داشتنی ،دوست است بازار در که زننده طور آن نه ماهی بوی وشور ،گرم بود پیچیده ام شامه در گرم عطری

  حتما ،رشید بردم نمی یاد از را دریا با مالقاتم اولین عمرم آخر تا شک ،بی دریا افق از آفتاب طلوع ،تماشای بود نزدیک آفتاب طلوع

 بخواند  نماز رفته باز

 کناری در مقابلم پله راه دو و در چندی با گرد سالن یک بود مقابلم ویکتوریایی های خانه سبک به مجلل سالنی کردم باز را اتاق در

  باشد جا آن در رشید  زدم ،حدس بود باز نیمه اتاقم

   میداد را نمازش سالم  داشت  بود درست حدسم

   بوسیدم را دستش و سرورم باشه قبول_  زدم زانو کنارش

   بود پایش زیر مهر بدون بزرگ سجاده یک

   رفتم فرو آغوشش در کرد باز را آغوشش

  بوسیدم حرارت پر و عمیق

 نشدی بیدار شام برای رسیدیم که حیاتی؟دیشب شدی بیدار گرسنگی از_ 

   کنیم تماشا هم با بیا کنهمی طلوع خورشید االن شدم سیر  خواب از خوابیدم خیلی نه_ 

   گرفت آغوشم در پشت از و  نشست  ،برکان نشستیم اتاق همان پنجره نشین شاه در و شدیم بلند هردو
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   شد روشن  جا همه و آمد باال  کم کم خورشید ،قرص بردیم لذت هم وجود از سکوت در همیشه مثل

  کرد بلند خود همراه  هم مرا و شد بلند رشید هوا شدن روشن با

 بودی  خواب ولی میخوردی یکی باید ،دیشب کنی مصرف را هایت دارو و بخوری غذا باید عزیزم بیا_ 

   نیست الزم ،اصال سیدی خوبم شما  کنار_ 

   شدیم وارد بود ها پله پایین که بزرگ آشپزخانه یک به

 گرفت دست در را بازویم دو و ایستاد

 کرد مصرف ناگهانی دوباره بعد و کرد قطع دفعه یک نباید را اعصاب قرص ندارم شوخی هم خودت  با  آت سالمتی سر تسنیم_ 

 .  شد مفهوم

 .  شد مفهوم سرورم بله_ 

 . کنیم  درست غذا باید خودمون پس نداره خدمتکار ،اینجا خوبه_ 

 

 19پارت# 

 واقع در و کرد کمکم کامال تصورم عکس ،بر کردیم جمع  هارا ظرف خودمان خوردیم میوه با بیکن و نیمرو صبحانه رشید همراه

 داد  انجام هارا کار خودش

 آمد کنارم بعد و زد تلفن چند

  برگشتیم اتاق به ،باهم بریم بیا ببرم گرفتن آفتاب برای را عزیزم میخواهم_ 

  شو برهنه من شراب_ 

  کردم اجرا دستورش

   کشیدم تخت سمت به و آمد نزدیکم

   پا و دست چهار_ 

   گرفتم قرار بود خواسته که همانطور

  کرد آغشته بدنم جای همه و ریخت بدنم روی را روغنی

   نالید و گذاشت واژنم روی را دستش

 شده  تنگ برام دلش من عزیز اه_ 

  سرورم زیاد خیلی_ 

  آورد می در را اشکم دفعه هر  که چاق و بزرگ کرد،عضوی واردم رو بدنش و برداشت رو دستش

  داد فشار مقعدم سوراخ روی را انگشتش

   ای ای_ 

 جگوار میکشید بلند های آه و داد ادامه بود درونم انگشتش که  حالی در بعدش و نترس است انگشت یک فقط عزیزم نیس چیزی شش_ 

 خالی درونم را سفیدش خامه میکردم گریه درد و لذت از که  حالی در بعد دقیقه ،چند بود گرسنه همیشه خواب تخت در من قدرتمند

 میکرد التماسش باید دفعه ،هر کردنمی تمام را کارش دادنمی من به ارگاسم سه حداقل تا بود طور همین همیشه... تپنده و ،گرم کرد

 .... میکنم  خواهش بده بهم رو ابت: مینالدم گریه با من  میخواهی چی بگو من شراب بگو: گفتمی دفعه هر چون
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 میشه  تر گرم داره هوا شو بلند عزیزم_ 

 .سیدی  چشم_ 

   شدم ملحق شیخ به و کردم تمییز را خودم دستشویی در

   میسوزد پوستت بزنی آفتاب ضد باید_  داد بهم کیفم از کرم یک_ 

  داشت تن به مشکی باکسر یک فقط هم خودش که حالی در ،بعد آفتابی عینک یک و پوشیدم خودش کمک به رنگ سیاه کینی بی ویک

  رفتیم ساحل سمت به دست به انداز زیر بود، زده روغن هم را خودش بدن چشم به آفتابی عینک و

  اسکی جت و موتوری قایق با خاص اسکله یک و نبود دیگری کس  ما از غیر  به چون  اختصاصی احتماال و تمیز و بزرگ ساحلی

  العاده  فوق صدای  آن با آسمان دریا آبی به و کشیدیم دراز دو  هر بکشم دراز کنارش تا گرفت را دستم و انداخت را انداز زیر رشید

  دادیم گوش

  دادم گوش حرفش به بگیرد رنگ هم بدنت پشت بگذار حبیتی برگرد گفت رشید ساعت نیم از بعد

  بود لعنتی های قرص عوارض از دیگر یکی هم این بود چسبیده هم به هایم لب و بود ام تشنه

 بیارم؟  آب خونه برم میشه_ 

  بیارم آمدن وقت رفت یادم برویم باهم_ 

  برگشتیم ساحل به خوردیممی که همانطور و برداشتیم  ویخ لیوان و نوشیدنی مقداری و برگشتیم ویال به شد بلند همراهم

  برویم راه کمی بیا عزیزم: گفت رشید کردیم برنزه را خودمان خوب که ساعت نیم از بعد

   داشتم عینک چون ولی بود شده  جمع هایم پلک پشت  اشک لرزید می  درد از زانوهایم رفتیممی  راه هم دست در دست ساحل امتداد در

  ایستاد باالخره شدم همراهش پس بزنم نق زنان پیر مانند نداشتم ،دوست نبود متوجه رشید

  حبیبتی داری دوست  بازی اب_ 

  از جیغی شد صادر ام اجازه انگار حرفش این با بود گرفته  را خودم جلوی ولی بپاشم آب رویش میدادم جان داشتم صبح از واقع در

  پاشیدم رویش آب  مشتی  خنده وبا کشیدم  خوشحالی

   عزیزم دوستداری پس_ 

  شدیم خسته که  پاشیدیم آب هم روی آنقدر  و شد ملحق من به

   بود ام سینه زیر تا آب که بودیم رفته جلو دریا در بازی هنگام قدری به

 پر دهانم که بزنم صدا را رشید خواستم رفتم فرو دریا در و  کرد خالی ناگهان پاهایم که دادم نشان توجهی بی زانوهایم  درد به آنقدر

 شد  آب

   نشست بودم آغوشش در که حالی در  ساحل در و کشیدم بیرون آب از رشید که نکشید طول بیشتر ثانیه چند

 .بود افتاده کنارم و لرزیدمی ضعف و درد از پاهایم

 

 20پارت# 

 حیاتی؟ شدی اینطوری چرا عزیزم_ 

 خونه؟  برگردیم کنم مصرف  مسکن باید میشه مفصل درد باعث اعصاب نشو،داروهای نگران سیدی هاس دارو عوارض_ 

 ؟  نه داشتی درد مالیدمی رو دستت مچ  و پات  همش که صبح از_ 
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  خونه گردوندی می برم میگفتم اگه کنم خراب رو بودنم تو با خواستمنمی ولی اره_ 

 محکم که بود نرفته  بیشتر قدم ،دو بود صورتش کنار ،باسنم انداختم اش شانه یک روی عروسک  یک مثل و شد بلند حرکت یک در

  چکید اشکم که محکم انقدر! زد واقعا  نبود شوخی یا و آرام حرکت ،یک کوبید باسنم روی

  گرفت دردم اخ_ 

 ،  گرفت ام گریه اینبار رفت درد از نفسم تر محکم اینبار زد دوباره

 میزنی؟  منو داری سرورم_ 

  نالیدم بغض و گریه با

  بودم گرفته  ته و سر که هم رشید برمیگشت داشت بودم داده قورت که دریا آب

   زدم عق و میارم باال االن زمین بذارم رشید خدا تورو_ 

  پشت از که رشید اغوش در را خودم شدم  راحت وقتی برگشت بودم خورده چه هر و بودم زدن عق حال در ساحل کنار بعد دقیقه چند

   برگشتیم خانه ،به گرفت آغوشم در مهربان همانطور اینبار کردم رها بود گرفته را کمرم

  برگشت هایم دارو کیف با کرد رهایم مبل روی و

 کنم  تزریق را هایت دارو باید تسنیم برگرد_ 

  نه_ 

 چی؟_ 

 ! بگیرم پس را حرفم اینکه برای داده  فرصت یا شنیده ای مسخره حرف انگار که چی؟ گفت طوری

   کردی اخم هم االن زدی ،منو میاد بدم آمپول از_ 

  ،برگرد هستم عصبانی االن تسنیم_ 

 در مسکن چون میکند را اینکار خودم خاطر به ،میدانستم دادم فشار مبل بالشتک روی را صورتم و برگشتم آرام بود شده جدی دوباره

 . بود تزریق کار بهترین بود گذشته میکردم مصرف که مسکنی وقت از  ساعت چند چون میکند اثر زودتر تزریق حالت

  ای: نالیدم کردم حس که را سوزن سوزش ترسیدم بیشتر پوستم سرد الکل حس با

  داد ماساژ دستش با را تزریق جای

  میاد دردم  نه دیگه بسه همین میکنی چیکار نه_  زد الکل هم دیگرم باسن روی

  بود شده تر دردناک خیلی خورده باسنم که کتکی خاطر به راستش

  باش اروم پس بشه تزریق باید و شده نوشته امروز تاریخ رویش که  هست ویتامین این تسنیم_ 

  بود زده  برایم دکتر قبالا  بود بیشتر خیلی دردش لعنتی ،ان ذاشت  نمی قدرتمندش دست با ، شوم بلند میخواستم هنوز

  بخورم غذا نتونم که وقتیه واسه اون میخورم  غذا ،ببین خوامنمی ویتامین خوبم کن باور_ 

   داشتم ها آمپول این از  ،کلی بود کم بدنم های ویتامین خونم آزمایش ،در میگفتم دروغ

 داد فشار مقعدم سوراخ روی انگشتش و رفت  تنم بیکنی زیر دستش

 کنم  امتحان را تنگ  کوچولوی سوراخ این امشب میکنی مجبورم وگرنه شو آرام تسنیم_ 

  میمیرم حتما کند  امتحان بخواهد را بزرگش عضو آن اگر کردم فکر کشیدم  انگشتش یک ورود با فقط که دردی آوری یاد با 
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   دادم فشار مبل در را صورتم دوباره و گرفتم آرام سریع

   عزیزم  شد حاال_ 

  کشید طول بیشتر هم اش تزریق بود روغنی چون و سوخت می خیلی لرزیدم دردش از داد انجام را  تزریق و کشید پنبه دوباره

   ای_ 

  بغلم بیا عزیزم شد تمام_ 

  داد ماساژ را تزریق جای دستش با و بوسید را هایم ،لب رفتم فرو آغوشش در

  عزیزم؟ حمام یا نهار اول_ 

  بخوریم غذا گرسنمه_ 

  حبیبتی باشه کنم آماده غذا برات من تا بریم پس_ 

 . برگشتیم اتاق به و خوردیم را  بود شده آماده فر در ای دقیقه ده که آماده  سوخاری های میگو هم کنار

  مو از ماسه شستن به برسد چه نداشتم هم نشستن نای که بود  کرده ام خسته آنقدر آب و آفتاب در بازی اما  آمد می آب صدای حمام از

 هایم

  ؟ آیی نمی پس حبیتی_ 

  میرم  بعداا  خودم ؟ خوب بخوابم خستم_ 

   حاال نه_ 

   برد و زد بغلش زیر دوباره و آمد سمتم به

   شست را موهایم و بدن خودش دوش زیر

 کرد هدایتم وان سمت به میکشید هایم سینه روی را دستش

  خوب دختر ،افرین وان لبه بذار دستهایت تسنیم_ 

  میکشید باسنم روی  گونه نوازش را دستش نکنم اطاعت من و بدهد دستوری میشد مگر

  کردمنمی عادت سایزش به وقت هیچ گفتم عمیق آخی  کرد که ،واردم کردم حس واژنم روی را عضوش

   پریدم زد باسنم روی که دردی با

  آخ

   تر محکم زد دوباره

  ای

 . میگوید  من به شد بد حالش وقت هر ،عزیزم تسنیم_ 

   زد تر محکم

  حیاتی نشنیدم چیزی_ 

 .  میگم شد بد حالم وقت هر میگم سرورم چشم  چشم_ 

  پاره( کرد مقعدم وارد را انگشتش)زیبا و صورتی سوراخ این کنی مخفی من از چیزی بعد دفعه اگر ،افرین قشنگم دختر افرین_ 

 مفهومه؟ میشود
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   سرورم بله_ 

   داد ادامه همیشه مالیمت با و نزد ای ضربه دیگر

  رسیدمی گوش به دریا صدای و تابید می تر مالیم خورشید بود ،عصر شدم بیدار خواب از آغوشش در

  پوستش عطر بکشم نفس توانستم نمی بود کرده کرده قفلم چنان آغوشش شود،در بیدار مبادا خوردم نمی تکان جایم از بود خواب رشید

   میزدم لبخند و کشیدممی عمیق های ،نفس ایستاد می حرکت از دنیا کنارش ،انگار میکرد لذت از پر را سرم

  املی؟ میکنی چیکار_ 

 بود  آلود خواب و دار خش صدایش

 زبان و دونننمی  رو هم زبان کدوم هیچ نرفته که یادتون.) بمیرم برات دارم دوست میزنی حرف عربی برتیش لهجه این وسط وقتی_ 

 (انگلیسیه مشترکشون

 

 21پارت# 

   شده سرخ بدنت همه ببین اینجارو کن دلبری بعد کنیم باز را چشمهایمان  بگذار_ 

  بود شده سرخ دستش جای بود گذاشته بدنم روی را دستش خواب در چون

   کنم گرسنگی رفع  یکم بذار هستم گرسنه نداره،االن عیبی_ 

  کردم شکار را هایش لب و شدم شدم سوار شکمش روی بیاید خودش به تا

  سرورم ای خوشمزه خیلی اوم_ 

   عزیزم کردی شروع رو بازی خودت اینطور که پس_ 

  بوسید تر عمیق و کرد  عوض را جایمان حرکت یک با

   شد ام خیره و کشید کنار

  أملی کنم فکر تو از قبل هایی روز به هم روز یک نمیخواهم حتی کجا؟ ؟ تسنیم بودی کجا _ 

   چی  یعنی ؟ أملی میگی که این_ 

   من شراب هستی ام زندگی و امید من،تو امید_ 

 بزند  را آخر حرف  توانستمی خوب بود سیاستمداری و دیده دنیا مرد او بگویم نداشتم چیزی هایش عاشقانه جواب در

 ؟ رشید_ 

  میزدم  صدا صمیمی اینطور را نامش کم خیلی

  میخواهی؟ چه گفتنت رشید فدای به جانم_ 

  دارن فوری قهوه فقط اینجا میکنی درست برام میخواد عربی قهوه دلم_ 

 میکنم درست برایت بپوش لباس  شو بلند چشم عزیزم چشم_ 

 ونافم بود ای گره جلویش که نازک بلوز ،یک پوشیدم میداد نشان زیبایی به را سفیدم های ساق و  پاها مچ که هشتاد قد ذغالی جین یک

 میاند  بیرون

   بود چیده هم کنار را وسیله چند خانه آشپز در رشید
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 . کنم روشن آتش باربیکو در باید حبیبتی بیا_ 

 .  بودیم کرده روشن را ها چراغ و بود شده تاریک هوا دیگر

 ؟ نداره خدمتکار چرا اینجا سرورم_ 

 داد  جواب میداد  تفت مخصوص ادویه درون هارا قهوه که حالی در

  از من امین خدمتکاران تنها کنم ریسک تو امنیت سر خواهم نمی پس دارم زیادی دشمنان ،من است راز یک مانند تو وجود عزیزم_ 

 . دارند خبر وجودت

 ؟  چی  تون خانواده پس_ 

 فرزندانش و ،همسرش چیست منظورم فهمید

  چند با خانه در تنها تو ولی بزند صدمه آنها به راحتی به تواند نمی کسی است ام عشیره محافظت تحت  عمارت در ام  خانواده_ 

  کنیمی زندگی محافظ

 دارم دوست شیرین را ام قهوه  دانستمی  بیاورم شکر  کمی بشین تو گفت  قهوه دادن دم از بعد داد ادامه کارش به سکوت در و

  کنم رویش پشت تا بردم نزدیک را انگشتم بود مانده باربیکو روی قهوه دانه چند

 گرفت آغوشم در دستی که میپریدم پایین و باال سوخت انگشتم آورد در را جیغم و چسبید انگشتم به که بود داغ آنقدر قهوه دانه

  ؟ شد  چی_ 

   سوختم داشتم برش سوختمی  داشت قهوه دونه_ 

   مکید و برد دهان به را انگشتم

 ؟ زدی دست آن به چرا ؟ ندیدی دستم در را انبر وقت همه این تسنیم_ 

 بخوریم کردن درست سرورم که ای  قهوه بیا شد  خوب کردی بوسش ببین نبود حواسم  ببخشید_ 

 آوری می خودت سر بالیی یک وگرنه باشم مراقبت باید لحظه هر_ 

 سرورمه پیش مدام حواسم و هوش اینکه خاطر به شاید_ 

 . خوردم را عمرم قهوه بهترین اغوشش در و خندید باالخره

 ، شد زیباتر جهانم ستاره از پر شب آن در خواند شعر برایم رشید و

 زنیمی صدایم زبان کدام با تو

 کنممی  لمس را تو سکوت

 کنی می نگاه که من به

 افتم می لکنت به

 

 خواهد می سکوت عشق زبان

 ندارد ایواژه عشق زبان

 ندارد  غربت

 آشناست  تو حضور
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 است بوده تاریخ ابتدای از

 دارد  خاطره هازمانه  همه در

 کنی می سکوت زبان کدام با تو

 بیاموزم  را تو زبان خواهممی

 

 ( قبانی نذار)شاکر بابک مترجم

   بود هایمان چمدان  کردن جمع حال در آرامی  به پوشیده لباس رشید شدم بیدار خواب از که بعد روز صبح

 میگردیم؟  بر ،داریم سیدی  سالم_ 

   است دیر شو  ،اماده بله من  شراب  سالم_ 

  نازم و میکرد جمع را لباسهایم میکرد آماده غذا برایم بستندمی خدمتکاران را لباسش ی  دکمه که ،کسی بود خاص مرد یک من رشید

 .  بود فرشته یک او قطعا میکشید را

   گذاشتند ماشین در را ها چمدان و آمدند رشید های محافظ و خوردیم کوچک صبحانه یک

 .  رفت خواهد زودی به دانستممی کشیدممی  نفس را عطرش و بودم چسبیده رشید به راه تمام برگشتیم و

  آغوشم در آه و اشک ،با کردیم خداحافظی من اتاق در و  نخورد من با راهم نهار حتی اینبار رشید بودیم خانه در بعد ساعت چند

 بوسید  را بود آن در اش هدیه دستبند و حلقه که دستی و گرفت

 زودی به کن مصرف را هایت دارو کنم عیادتت تا آمد خواهم  ساعت یک شده حتی بدهند خبر به بگذار شدی بیمار دوباره اگر تسنیم_ 

 . میگردم بر

  بوسیدم را گلویش نبض و رفتم بزرگش آغوش در دوباره

   سیدی دارم دوستت_ 

  عینی نور دارم دوستت هم من_ 

  رفت و بوسیدم را هایش لب

 خواب به که کردم گریه انقدر و کردم بغل و برداشتم ها چرک رخت سبد از را اش دشداشه  بود دنیا روز بدترین رفتمی که ی روز

 .  رفتم

  ساعت چند روز در میداد اجازه مفاصل درد ،اگر است خوب برایم ورزش گفتمی  دکتر خانم بودم کرده گرم ورزش با را سرم

 .  شوم هوش بی خواب از تا میکردم ورزش

 . گذشت  می نبود مهم زیاد ولی داشتم تب بعدش روز صبح و میکردم گریه صبح تا دیدممی خواب در را  رشید وقت هر هنوز

 

 22پارت# 

   نشست تخت روی و آمد اتاقم به حسنا

 بهتری؟  عزیزم_ 

   بهترم جان  حسنا اره_ 
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 حبیبتی  نکن دلتنگی انقدر_ 

  رفته روزه ده کشهمی  پر تنش عطر برای دلم حسنا نیست خودم  دست_ 

 میدم  بهت خوب خبر یک بخوری آوردم که غذایی این و بشی بلند بدی قول اگر_ 

 ؟ خبری چه_ 

   میگم بخور را غذایت عزیزم نشد دیگر نه_ 

  کردم نگاه حسنا به منتظر و کردم مصرف را هایم قرص و خوردم را غذایم شوق با

   کرد تماشایم به اش وری یک لبخند آن با

   بگو حسنا یاال_ 

   میگردم بر االن بنشین من صبر بی دخترک_  خندید

   برگشت جعبه یک با بعد دقیقه چند و رفت

  فرستاده هدیه برات همسرت عزیزم بیا_ 

 ؟  چی_ 

 فرستاد می هدیه برایم و میکردم یادم غیبتش زمان که بود بار اولین

  عمری کن باز رو هات هدیه بیا_ 

  کرد باز را جعبه در حسنا و نشستم زمین روی حسنا کنار

   آرایشی کامل ست

   مشک  و چوب ، یاس عطر با ،ادکلن سکرت ویکتوریا گرانبهای  لباس ست چند

   ریخت ها کاغذ روی اشکم کردم بازش وقتی که انتها در پاکت یک و

  ایستادم پنجره کنار که همان عقدمان روز عکس

 خطی  خوش انگلیسی ،به بود شده نوشته عکس پشت

   شدی گم بهشت در پیش ها قرن

  شدی پیدا و کردم دنبال را عطرت

  نترس ها شدن  گم از میکشد تو سوی به مرا عطرت باشی که جا هر

  بوسیدم و بوئیدم را اش خط ،دست بود عزیزم خط دست

  ریختم اشک و

  داد قرار دامنش روی را سرم  و گذاشت جعبه در را وسایل حسنا

 بینی نمی چرا را عشق همه این ؟ آخر غم آنقدر چرا هستی شانسی خوش دختر تو_ 

 . زیاد دلتنگشم داشتم رو آغوشش ،کاش میزنه پر براش دلم_ 

   شده چیزی دانستم می ولی زدنمی حرف که بود،بامن پریشان بود روز چند حسنا

 .میکرد اکتفا است خوب یک به پرسیدممی  شیخ احوال از وقت هر
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  میگفت ذکر دست به تسبیح پریشان حسنا هم روز آن

   بود عصر نزدیک دادم لم ها راحتی روی  و رفتم بالکن به و شدم بلند

  کرد صدا مرا و دوید بیرون به دست به تلفن حسنا

   باشد مادر کردم فکر

   تلفن حبیبتی  کجایی_ 

   داد دستم به را تلفن وسریع

 خودتی؟ العینی نور_ 

 بود  ترینم عزیز گرم صدای

  صدایت فدای به جانم سرورم،_ 

 کردم  گریه شوق از و

   بیاییم نتوانستم که ببخش بودم دلتنگت عزیزم_ 

 اینجاست تسنیم بیایید که وقت هر نباشید نگران هستم شما دلتنگ هم من_ 

  زیاد دشمنان  وفا بی دوستان شده، سخت   ها کار من  شراب_ 

 نمیشه  ها کفتار طعمه جگوار ،یک پیروزه همواره من قدرتمند مرد_ 

   تپدمی تو برای قلبم دارم دوستت بیشتر دنیا یهمه از است دوباره جان  مثل حرفایت عمری،_ 

 هستی؟  تپدمی آت سینه در که قلبم مراقب سرورم_ 

   من  شراب باش خودت  مراقب_ 

  کرد قطع و

   نشستم حرکت بی زده شوک همانجا غروب تا چرخید سرم دور دنیا

 . بود ناله صدایش بخورم قسم حاضرم ولی نالید نمی چیز ازهیچ وقت هیچ من قدرتمند شیخ بود تنگنا در من برکان شیخ

 ! برخاست خانه از حسنا شیون صدای یکهو که بود تاریک هوا

 

 22پارت# 

  دوید سمتم به اشکی چشمان با حسنا

 بیا شو بلند العینی نور یاال_ 

 میمرم ترس از االن  ؟ شده  چی جان  حسنا_ 

  برد اتاقم سمت به مرا  کشان کشان

   خطره در جانت دختر ،بپوش یاال انداخت تخت روی لباس چند و

  فهمیدم نمی چیز هیچ حرفایش از

 ؟  یانه ببینی شیخو بازم بمونی زنده میخوای تسنیم_ 
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 ؟  شده چی بگو ولی اره_ 

   میگم بپوش لباساتو_ 

 . کرد باز بود، دیواری کمد در را صندوق گاو یک در، و آورد سفری کوله یک

  پوشیدم لباس عجله با میکردم نگاهش که حالی در

   مشکی  تخت های کفش و مشکی حریر  کرپ شلوار و شومیز یک

 گذاشت  جدا جیب یک در را مدارکم بعد و کرد جواهراتم و هایم قرص و دالر از پر را کوله حسنا

  ایستادیم حیاط در ها دختر همراه و برداشت را چادرش هم خودش و کرد سرم به موهایم بستن از بعد را بزرگ شال یک

 گفت و زد زنگ شیخ  منشی میفهمی؟  کشتن رو اش بچه و زن و شده حمله شیخ عمارت به گرفته در خونین جنگ یک حبیبتی ببین_ 

   بوسید را سرم و بیام همراهت نمیتونم که ؟ببخش باشه حبیبتی باش خودت مراقب امن، جای یه میرم منم بشی پنهان زودتر چه هر

  ماشین و شدیم خارج خانه از دو هر و شدند سفید استیشن یک سوار ها دختر و خودش  و کرد ام مشکی دبلیو ام بی یک سوار و

  کردند حرکت  مختلف  جهات در هایمان

 ... شیخ نزد شاید برد نمی بدی جای مرا پس کنم اعتماد او به سختی زمان در گفتمی همیشه شیخ که بود ،عبدهللا شناختممی را راننده

   است  سخت فرزند داغ بمیرم برایش الهی

   است  غمگین  خیلی االن حتما

   میمردم من کاش  کنم نگاه چشمانش در چطور حاال

   ایستاد کوچک هواپیمای یک کنار و کرد عبور شخصی  الین یک از و  شد گاه فرود وارد ماشین

 .کرد ام راهنمایی هواپیما سمت به و کرد باز مرا  سمت در و شد پیاده عبدهللا

  بود سرخ عبدهللا چشمان خالی صندلی چند و بودم من فقط هواپیما درون

 . سیدتی  هللا امان فی_ 

   رفت خلبان کابین  سمت به و بست را کمربندم و

   شد پیاده وبعدش

   شد بلند هواپیما و امد هواپیما موتور صدای

   باشد دروغ ،کاش  ناراحت غمش  از ولی بودم خوشحال خیلی میرفتم عزیزم پیش که این از

   خوابیدم میکردم فکر که طور همین

  که چیزی دیدن با ولی بود شده  شب بود تاریک شدم خیره بیرون به ترس با و شدم بیدار خورد، هواپیما که کوچکی تکان احساس با

  میمیرم االن و شد پمپاژ سرم به بدنم خون تمام کردم حس ،ناگهان نداشتم را انتظارش

 آرام آرام هواپیما میدرخشید، شب تاریکی در عیان کامال  بود  دورش که بزرگی های پروژکتور توسط بودکه ایران پرچم من خدای

   ایستاد ساکن و نشست  و شد کم ارتفاعش

 زد   حرف انگلیسی به آمد بیرون اندام الغر مردی شد باز هواپیما کابین در_ 

  باشید کرده تجربه خوبی سفر وارم امید اومدید خوش خودتون کشور به  خانم_ 

   بود گذشته سالها انگار ولی زدم حرف  برکان شیخ با پیش ساعت چند بود آمده بند زبانم

  ایستاد ،ماشین رفتیم فرودگاه خارج به خلبان با و شدم بود منتظرم که ماشینی سوار و  شدم پیاده خلبان همراه
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   رفت فرودگاه های تاکسی از یکی سراغ به و شد پیاده خلبان

   کرد سوار تنها را ومن

 . خدانگهدار برگردید خونه به تونید می کامل   امنیت در حاال رسید اتمام به من ،مأموریت خانم_ 

   پرسید تر طرف آن متر چند و کرد حرکت راننده

  ؟  بفرمایید رو آدرس میشه خانم

 ؟  شهره کدوم اینجا_ 

  شیراز_ 

  آقا زنجان به برید_ 

   شدم  خیره جاده به سردرگم و غمگین من  و افتاد راه و  چشم_ 

 . کنم فکر چیزی به که کردنمی کار  فکرم حتی

 

 23پارت# 

  ظهر صبح  و  شد صبح شب  گذشت چقدر ،نمیدانم بودیم راه در که بود ساعت چندین

 . بخورم نتوانستم هم آب من ولی خرید غذا چای و ایستاد بار چند راننده

   آمد می در سختی به نفسم نکرد بهتر را حالم دوتا دوتا حتی داروهایم مصرف

   نبودم خوشحال خانه به برگشت از که بود ،عجیب نبود کوچه در کسی و بود ظهر سر

  بودم خیره کوچه به هنوز حس بی

 اینجاست؟  خانم_ 

   آمدم خودم به تاکسی راننده صدای با

 ؟ کجاست  اینجا ؟ بود کجا من عزیز برکان

   دادم راننده به دالری صد یک و بردم همراهم ی کوله در دستی

 !شد خیره پول به ثانیه چند راننده

   اقا؟ کمه_ 

  هست زیادم خانم نه_ 

  کردم حرکت  بست بن  کوچه ته سمت به آمده فغان به زانوهای و دردناک پاهایی با و شدم پیاده

   کوبیدم را در بود شده، پوسته پوسته رنگش که رنگ سبز دری

   آمد کنان لخ لخ دمپایی با مادرم

   بود سرش بودم خریده برایش که چادری

  بخندم توانستم نمی هرگز دیگر عزیزم بدون ، شد باز خندی زهر به لبهایم دیدنش با

 .... ،دخترم زهرا فاطمه یا: شد شوکه دیدنم از مادر
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  خوردم زمین در پشت و کوبیدم هم به را در و انداختم حیاط در را خودم بگوید بیشتر نگذاشتم

  جونم به دردت اومده سرت به چی مادر عزیز_ 

  رفتم فرو مادرم آغوش در نداشتم طاقت دیگر

   مامان _ 

   میزدم زار من و میکرد گریه مادرم

  شدم حال بی که کردم گریه آنقدر

  بود قوی خیلی آرامبخش یک مادرم ،عطر رفتیم داخل به مادرم کمک با

  موهایم گذاشت  دامنش روی را سرم نشست که کنارم داد خوردم به کمی و  گشت باز قند آب لیوان یک با و رفت و نشاندم فرش روی

  کرد نوازش سکوت در را

 مامان _ 

   مامان  تسنیم جانم_ 

  بدونی ،اگه مامان اومده سرم به چی بدونی اگه مامان _ 

   بگو  دلته تو چی هر نبودم دوستت همیشه مگه بگو عزیزم بگو_ 

  سینا برای شروطم از شیخ از مرسانا، ،از میکرد عفت بی را  دختران و زنان که سرویس اسکورت آژانس ،از گفتم سینا مردی نا از

  هایش رفتن ،از هایش محبت از ندیدم را مثلش هرگز که مردی ،عاشق شدم عاشق و کردم باز شیخ ی خانه در چشم که ای لحظه ،از

  شدنم بیمار از

   میکرد تیمارم و میکشید را نازم مادر نبود در که عزیزم ،حسنای آخر بار از

   بودنشان کشته که شیخ فرزندان از

  دادم نشان مادرم به را کادوهایش و  بود نوشته را پشتش برکان که عکسی و کردم باز را کیفم و زدم زار و

  شدی عروس غریب آنقدر که بمیره مادرت الهی_  میکرد گریه هم مادرم

  نگفتم که ببخش مامان_ 

  کشید سوز جگر آهی و کرد استفاده سو  من اعتماد از که سینارو اون کنه لعنت ،خدا نداشتی رو شرایطش میفهم مادر عزیز_ 

  کبابه براش جیگرم بود عجزی چه صداش تو نمیدونی شد کباب براش دلم زد زنگ که ،دیروز شده تنگ شوهرم برای دلم مامان _ 

   کردم گریه هم باز و  کشتن رو خانواده

   میاد  ازش خوش خبر یه انشاهلل مامان نده  عذاب خودتو_ 

 !ندارن شمارمو ندارم ام گوشی یه من چطور اخه_ 

   نیست سختی کار براش اصال کنهمی پیدا تورو شده سنگم زیر از گفتی تو که مردی اون  جان مامان _ 

 چند آوردم باال استرس شدت از هم را همان ،که داد خوردم به کمی اصرار با آورد نهارش از کمی برایم خانه آشپز واز شد بلند

  بخوابم تا خواب اتاق به رفتم و خوردم قرص

 در آخرش جمله ، دیدممی را  میکردم،رشید صدا را رشید و میزدم ،جیغ بود سوختن حال در جگرم واقعی ،اتش دیدممی  آتش خواب

    من  شراب باش خودت مراقب میزد زنگ سرم

 مادر پیش به را خودم سختی به و شدم بلند جایم از سختی ،به بود تلویزیون صدای بود شده ،شب پریدم خواب از زنان نفس نفس

  رساندم
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   خواندمی دعا و بود نشسته اش سجاده سر

 .میکرد دنبالش همیشه مادرم که بود۲۰:۳۰ اخبار

   دلت برای بمیره مادرت ،الهی زدم آب روت و  دست به خواب تو بار چند داشتی ؟تب مادر بهتری_ 

   اخبار به شد جلب ام توجه مجری صدای با

  شد  وهابی های تروریست ی طعمه که اماراتی ی زاده امیر از بشنوید اما

 قاچاق وبا کند فراهم امارات  کشور شیعیان برای بهتری شرایط داشت سعی......  امارت امیر برکان محمد فرزند برکان رشید شیخ_ 

  و  فحاشی مورد سران  جلسات در هم بار ،چند داشت را جهانی گرسنگی فقرو بردن بین از و دوستانه بشر اهداف کندو مبارزه انسان

 .  شد کشته و شد  گذاران بمب طعمه پدرش منزل میهمانی به رفتن راه در اش خانواده همراه عصر ،دیروز بود گرفته قرار توهین

  را آنها  خوب خیلی ، سوختندمی آتش در که هایی خودرو عکس بعد و زیبا لبخند  آن وبا خردسال بچه پسر دو همراه برکان عکس

 شناختممی

 .... هیچ دیگر و افتادم بلندی از انگار 

 

 24پارت# 

   سوختمی ها سوزن هجوم از ،دستانم زد را چشمانم نور کردم باز که را چشمانم 

   برکان شیخ  ؟ ؟حسنا کجاست اینجا

  ناخن با را صورتم و میزدم جیغ رفته دست از عشق برای کردم شیون و گریه زیر زدم  دیدم تلویزیون در که هایی چیز آوری یاد با

   میکردم پاره هایم

  را عزیزم همسر ها ،حرامی میبودم آرام چگونه نمیشد ولی کنند مهارم میخواهند و اند گرفته را دستانم که دیدم می را پرستار چند

 بکشند راهم من تا ماندممی کاش بودند کشته

 .  بود شده نصف بدنم اما بود روز چند نمیدانم خوابیدم دارو اجبار به بعد و آمدم هوش به بار چندین

   شدم مرخص خودم خواست به

   نبود مهم برایم چیز هیچ خاطرات مرور میشدم،مشغول  خیره دیوار به و نشستم می ها ساعت خانه در

  میزدم حرف ارکان با و گرفتممی اغوش در را بود آن در هدیه دستبند و حلقه که دستی

 ام سینه روی را آن اگر شاید بودم آورده خودم را هایش دستار از یکی اقل ال  ،کاش بود خطش دست  همان برکان از ام یادگاری تنها

   میشد تر آسان دادن جان میگذاشتم

   میشدم تر ضعیف من  و گذشتمی ها روز

  دیدم می  را مادرم ،و آمدند می کشی سر برای ای بهانه به روز هر ام بیماری و آمدنم فهمیدن با که بود فضول زنان از پر ما محله

  میکرد گریه بود کرده چوب سر زنان همین از یکی که آبرویم و خودم برای خفا در که

 درد با میدادم ،ترجیح میشد ناممکن ها کابوس از بیداری چون خوردمنمی قرص معموال خوابیدم و خوردم را مسکنم های قرص شب

 .  خوابیدم کابوس با صبح ،تا بزنم کله و سر مفاصلم

 ریختم اشک هم باز و کردم  تماشایش و رفتم خانه کوچک سالن به مادرم خواندن نماز صدای با

   برگشت سمتم به داد که را نمازش سالم

  رو خودت ؟کشتی میگرده بر اون تو گریه با ،مگه گریه که بازم مامان _ 
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  از و نداشت دوریشو طاقت خدا بود فرشته اون میخوند نماز وقتی بمیرم براش داشتم دوست میخوند نماز زیبا چقدر نمیدونی مامان _ 

 .... گرفتش من

  گریستیم باهم و گرفت آغوشم در مادرم

   شدم بلند و کردم پاک را هایم ،اشک آمد باال که خورشید

   دارم کار بیرون بریم باید شو بلند مامان _ 

   شدیم  بانوان آژانس یک سوار مادر  همراه و پوشیدم را سیاه شلوار و شومیز همان

  کند ام پیاده صرافی یک در خواستم آژانس از

   میکرد ام همراهی سکوت در مادرم

   خواباندم مادر حساب در و کردم چنچ هارا دالر و رفتیم صرافی یک به

   بود کرده را ام در به در های  روز این فکر مهربانم حسنای من، ،حسنای زیاد ،خیلی بود هنگفتی مبلغ

 و خریدم رند خط یک با قیمت گران گوشی یک رفتیم فروشی گوشی یک به بودم کرده  اش اجاره روز کل برای که آژانس همان با

 . کردم وصل را اینترنتش

  نشویم مشکل دچار و بپردازم که بود آنقدری ها قیمت  ،خوشبختانه رفتیم نشین  اعیان ای محله در ملکی  معامالت بنگاه یک بعد

  و بود مبله  داشت در خواب، اتاق از  حیاط  یک مثل بام ،پشت هوس پنت و بود آخر طبقه کردم پسند را  یکی و دیدیم را آپارتمان چند

  مهم همه از سفید  های کابینت با ای آشپزخانه و سراسری های پنجره با دلباز سالن ویک بزرگ خواب اتاق ،سه نداشت زیادی زحمت

 .نداشتیم فضول همسایه غصه و بود طبقه آن در واحد تک تر

  مثل آپارتمان آن در خانه این ،وسایل بماند بگذارد دارد چه هر گفتم مادر به برگشتیم خانه به و گذاشتیم محضر ،قرار شدم خانه عاشق

  است ناجوری وصله

 اعتیادش از قبل پدرم که بود مادرم خود برای خانه این ،خوشبختانه نشد بیشتر چمدان یک که برداشت را اش شخصی های وسیله فقط

 ....  جوانی در بود خریده

  قربان و داد ماساژ را پاهایم و دست پماد با و داد را قرصم مادرم افتادم زمین به گریه با و شد تمام ام داری خود رسیدیم  خانه به وقتی

 . رفت ام صدقه

 .  میشد تر تحمل قابل باید پس بودم محکوم آن به که بود زندانی دنیا

 

 25پارت# 

  چرخیدمی سرم دور خانه شدم بیدار خواب از که صبح

  آمد بدم ازخودم هم خودم که آوردم باال حیاط گوشه دستشویی در آنقدر

  مو به رسد چه نداشتم هم را خودم حوصله میکرد خرد را اعصابم بلندم ،موهای خودم برگشتم خانه به و شدم بلند زحمت به

  بودم برداشته را اش شخصی تلفن شماره بودم راضی کارش از ،چون زدم زنگ دیروزی راننده  خانم به و شدم آماده و گرفتم دوش

   شدم راهی و میروم بیرون که گفتم مادرم به.

  ولو خیابان در یکهو ضعف این با ،میترسیدم کنم تهیه عصا یک بتوانم که برویم جایی به خواستم او از چرخید که خیابان در قدری

 شوم

 خریدم مشکی ساده عصای یک داروخانه یک از
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  دفتر وارد و کردم انتخاب رندوم صورت به را زن وکیل یک پس داشتم ها مرد از اعتمادی بی جور ،یک رفتم وکیل یک دفتر به بعد

 شدم

  کالس با های دکتر دفتر مثل عادی دفتر یک

  بود جوانی دختر منشی

 دارن؟ حضور  وکیل خانم_ 

 ؟ ،امرتون بله_ 

  بگیرم مشاوره  خواممی_ 

 شوم  داخل میتوانم و ندارد مراجع گفت

 اتو وکیل خانم این جمله از میکردند نگاهم تعجب با همه برخاسته گور از های  مرده مثل  ای چهره  و سیاه دار مارک لباسهای  آن با

   انداخت  می  حسنا یاد به عجیب را من  که کشیده

 ؟ خانم میاد بر دستم از کمکی چه_ 

  رو اون یا نیست ای دیگه کس برای خونه بشم مطمئنم باید ،چطور بذارن کاله  سرم میترسم اما میکنم خریداری خانه یک دارم من_ 

 نفروختن؟  نفر چند به

 کنم  تحقیق و بگیرم استعالم چگونه که داد توضیح برایم

   باشم داشته آمد در منبع چگونه که پرسیدم او از گذاری سرمایه مورد در

   غیره  و غیره و است تجاری ملک یک خرید گذاری سرمایه نوع بهترین که داد توضیح برایم

  سامان سرو خانه های کار به تا پرداختم را وکالتش حق پس دهم انجام میگوید که های کار توانم نمی بیمارم که دادم توضیح برایش

 بدهد 

 .  بودند داده انجام را جایی به جا و منزل خرید های کار حسینی خانم وکیلم مادر و بودم بستری بیمارستان در بعدی روز ده

  دانستم نمی را واقعیت و توهم تفاوت که میشد بد حالم آنقدر ها وقت بعضی

   بمانم برکان منتظر و برگردم امارات در ام خانه به داشتم دوست

 بود شده تنگ کردنش صدا برای دلم

  میزدم صدایش بار ها صد تنهایی و خلوت در

 کجایی؟ من سرور_ 

 در تا بخرم ملک یک است بهتر ایران در تورم وضعیت این با گفتمی و بود کرده پیدا شهر مرکز در خوب  مغازه یک حسینی خانم

  نشوم نیازمند آینده

 .   شد داده اجاره به شدو خریداری حسینی خانم توسط بازهم مغازه

 .  بودم آمد و رفت در بیمارستان و خانه بین هم من

 .  آمد نمی بر دستم از کاری و میشد  آب غمم از مادرم

   شستمی  خوشبو شامپوی با آب زیر را موهایم برکان

   رفتمی ام صدقه وقربان

  هستم تو بلند موهای عاشق نبند را موهایت  عمری،_ 
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   بود کرده آویزان بلند ساختمان یک باالی از و بود گرفته موهایم از نامرئی دستهایی بودم آویزان موهایم از و شد  چنگ موهایم ناگهان

   میکردم گریه و میزدم فریاد

 ...ترسناک سقوط یک و

 گیسوآنم زجر و گریه با افتادم موهایم جان به و کردم پیدا قیچی یک باالخره کردم رو زیر را اتاق های کشو گریه با و پریدم خواب از

  روی نفرت با را  قیچی میکرد نگاهم انگار شیطان بچه پسر یک کردم نگاه که آینه در بود شده مو از پر اتاق ،کف را اش همه چیدم

   خوابیدم اینبار و انداختم موهایم

   شد خیره من نزار چهره به اشک با و کرد تمیز را اتاقم سکوت با مادرم

  من از هم ،این شوهرش از آن بود شده زاده  بدبختی با انگار مادرم طفلکی

   مامان جان تسنیم_  آمد اتاقم به عصر

 عزیزم  جانم_ 

  کنم مرتب موهاتو بذار خریدم رو اصالح ماشین این تو خاطر به رفتم ببین_ 

  کردم قبول زدمو لرزانی لبخند

   شد ام خیره لبخند با  شد تمام کارش که وقتی کرد مرتب را موهایم دقت با حمام در

 دلم  عزیز قشنگی هم اینطوری_ 

 

 26پارت# 

  نداشتم کرد ام راهی مادرم پیش ماه  چند که دختری به شباهتی بیمار بدنی و فروغ بی ،چشمان پسرانه کوتاه موهای با

 نبودی؟  خودت مراقب چرا گفت می ،مدام کند ام تنبیه میخواست دیدم خواب در را رشید بازهم دیشب

  پاشویه و تب بازهم

  قربونت ،مامان مامان جان گفتمی لرزان صدایی با میزدم صدا را  رشید گریه با من که هربار و بود نشسته سرم باالی صبح تا مادرم

  بره

   میکردم تماشا را بیرون پنجره از و بودم رختخواب در برهنه صبح

  حسینی خانم صدای  بعد و آمد آیفون صدای

  بود گذاشته  ما راه سر خدا انگار هم حسینی خانم

  بود شده دوست هم مادر با حقوقی های کار از جدا و بود دلسوز و مهربان

  میپرسید را حالم  و آمد می عیادتم به هم ها وقت بعضی

  کشیدم تن به و برداشتم بود افتاده پاتختی روی تخت کنار که را روبدوشامبرم

   میشدم گم ها مالفه میان که بودم رفته آب آنقدر

 .  گذشت می ایران به برگشتم از ماه دو دقیقا امروز

 شد وارد حسینی خانم و خورد در به ای تقه

 ؟ بیداری جان تسنیم_ 
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   بیدارم بله_ 

   نشست کنارم لبخند  با و شد داخل

   بخیر صبح عزیزم سالم _ 

 اومدید  ،خوش بخیر شمام صبح_ 

 . شده بد حالت بازم میگفت  ،مادرت ممنونم_ 

  روزمه هر ،کار نیست جدیدی خبر_ 

 ؟ جایی یه بریم بیای من با میشه_ 

 نمیکنه  یاری بدنم اما بیام دارم دوست  ولی کجا دونمنمی که این با_ 

 ؟  میای پس خوادنمی زیادی بدنی فعالیت خوشبختانه_ 

   شوم  اماده کرد کمک   و آمد مادرم شوم بلند جایم از کردم سعی و زدم لبخندی جوابش در

  همراه حسینی خانم با و گرفتم دست به هم را عصایم انداختم  سرم که سیاه شال یک با پوشیدم مشکی حریر گشاد شلوار و شومیز یک

  شدم

 ؟  میریم  کجا  گید نمی دادم گوش حرفتون به که حاال_ 

   بیام تو با گرفتم تصمیم برم تنها خواد نمی دلم چون ولی کردم  نام ثبت یوگا کالس یه من_ 

  دادین اطالع منم به که  ممنون_ 

 داد تکان سری و خندید

  عزیزم خریدم لباسم برات تازه_ 

   خلوت و رنگ آبی، بزرگ  بود بود همکف طبقه در ،باشگاه رفتیم تجاری مجتمع به هم همراه

  میکردند کار یوگا و بودند کشیده دراز خانم چند

 شده شروع بپوشیم لباس باید عزیزم بدو_ 

  بپوشم تا داد من به تنه نیم یک و یوگا رنگ خوش لگ یک حسینی خانم رختکن در 

   شدم کار به دست خودم پس بپوشاند را لباسم تا نبود مادر  اینجا خوب

   توانستم بود خوب وکارم

  های حرف به دقت با کشیدیم، دراز زمین روی صدا بی و شدیم ملحق بودند کشیده دراز زمین روی که ها خانم آن طرف به هم همراه

 میشد  پخش بخش، آرام  ،اهنگی میدادم گوش مربی

  باشگاه در که صدایی با که میخورم گره دارم کردم حس که سخت  حالت یک در بود کششی میکردیم اجرا را سخت خیلی حرکت یک

  شدم شکه  داشت ادامه هم هنوز و شد پخش

   زاررررت

  میکردیم نگاه تعجب با را دیگر هم بودیم  داده دست از را مان تمرکز همه

 !  بود داده یکی دست کار زیاد فشار  که نبود سخت ،فهمیدنش خندیدم قاه قاه بلند که شد چه نفهمیدم

  گرفت را مرگبار  سکوت آن جای همهمه و افتادند خنده به همه من خندیدن با
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  گرفت سر از را حرکات و کرد آرام را همه میکرد جمع سختی به که لبخندی با مربی

 اصطالحا و زیبا های حرف به کرد شروع مربی و شد پخش پرنده و آب صدای با آرام ،اهنگی رسید که کردن ریلکس به نوبت

   زدن بخش انرژی

   کابوس بدون و آرام خوابی برد خوابم که شد  چه نشدم متوجه اصال

   گرفت آرام جانم و کشیدند  هایم چشم پشت آبی پرده یک انگار

  بود آشنا نا محیط کردم باز را هایش چشم خوبی حس با

 ؟ بودم کجا

   ریزی ابرو چه برد خوابم یوگا کالس  در خدا ،وای آمد یادم چیز همه فکر کمی با

   کردم نگاه را برم دور و نشستم

  بود پایش روی پرونده چند و بود نشسته گوشه یک حسینی خانم_ 

   نبود خودم دست برد خوابم ببخشید_ 

   شد جلب سمتم به توجهش صدایم با

  بریم که  شو آماده حاال نداشتم کاری ،منم خوشحالم بخوابی راحت تونستی که ،همین عزیزم نداره عیبی_ 

   بود معجزه که خوابیدم راحت ساعت  سه حدود

 شدیم خارج  باشگاه از حسینی خانم همراه

   بخوریم چی نظرت به دارن کورت فود اینجام گرسنمه خیلی من  جون تسنیم_ 

   ندارم میل من نمیدونم_ 

  آوردم می باال خوردممی هم باز اگر و بودم خوردن غذا پرس چند تازه انگار واقع در

  ببینم باش زود بده مزه منم به تا بخوری باید توإم نداریم هارو حرف این_ 

   رفتیم آخر طبقه به آسانسور با هم همراه

  ساالد و نوشابه با داد پیتزا سفارش حسینی خانم و

   نیست اداره و دادگاه  که اینجا گفت بزنم صدا را اسمش خواست حسینی ،خانم زدیم حرف کمی بیاوردند را سفارشمان تا

    گفتمی خودش از و بود فرح نامش

 دیگه ولی کنم بد رو حالت و بگم هاش بازی سیاه از خوامنمی حاال داد عذاب منو چقدر نمیدونی جون تسنیم بدو آدم کنه لعنت خدا_ 

 خدارو کردم بزرگش کشیدمو دندون به بود سخت  برداشتم،خیلی حقوقم و حق ی همه جای دخترمو و گرفتم طالق سالها همون نکشیدم

 خوبه  حالش  حاالم کن  خانمی خونه تو بشین گفتم بشه شاغل  نذاشتم خودم داره بچه و زندگی خونه شده خانوم خودش واسه االن شکر

 . میشد هم عاشق کنم اشناتون باهم ،باید خدا شکر

 

  نشد بد حالم و خوردم را پیتزا از تکه دو چطور نفهمیدم که زدیم  حرف آنقدر

 . برویم یوگا کالس به آید می بازهم فردا و گفت و رساندم خانه به جون فرح
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  بود بهتر خیلی ،حالم میرفتم یوگا کالس به که بود هفته سه مدت

  نبود خبری خولیایی مالی های روانپریشی آن از

  میکردم سوگواری و ریختم می اشک مهربانم همسر برای سکوت در

  بارم اندوه زندگی از میکرد پرت را حواسم  یوگا سخت حرکات روی  تمرکز انگار

  دیدم خواب در را برکان دوباره دیشب

   میدادم گوش  قلبش صدای به و بودم داده لم اش سینه روی ماشین در

   رفتیممی واهه به که وقت همان  مثل درست

  میزد حرف گوشم  دم اش داشتنی دوست صدای آن با

 ؟ برویم کجا داری دوست حبیبتی_ 

  سرورم  است من  بهشت باشی تو جا هر نیست مهم_ 

   زیبا و داشتنی دوست ،همانطور خندید

 آیی؟ می هم بروم هم جهنم به اگر حتی_ 

  سوختیم می آتش در و شد منفجر  ماشین ناگهان  که بدهم را جوابش خواستم

   زندگی  از زیباتر حتی بود مرگ زیباترین آغوشش  در ،مرگ نبود مهم ولی سوزاندمی ،اتش بودم آغوشش در هنوز

  میبینی خواب شو بیدار ،عزیزم مادر جان تسنیم_ 

 بود سرم باالی مادرم کردم باز که را چشمانم

  میکشید سرم و سینه روی را دستمال یک داشت مادرم  و بود شده صبح

 کردی تب بازم بمیره مادرت_ 

   نیست چیزی مامان خوبم_ 

  داد دستم به پرتقال آب لیوان  یک مامان

 نوشیدم  جرعه جرعه

 که همیشه عکس بر بودی زده لبخند خواب تو امروز ولی  نمیکنی تعریف برام خوابات از وقت ،هیچ عزیزم دیدیمی خواب چی_ 

 کنیمی گریه

   گرفته آتیش که جنگل یه خواب  پناه بی شده ،رها تنها شدم گم که میبینم  خواب همیشه_ 

  میریممی باهم و کنارشم ماشین  تو من برکان ی بچه و زن جای به که ،دیدم دیدم خواب یه دفعه این ولی

 ریخت صورتم رو هایم اشک و لرزید ام چانه

 بپرسم سؤالی یه جان تسنیم_ 

 عشقم بپرس تا صد تو_ 

 داری که شدی اش شیفته آنقدر چطور کمتر یا بیشتر روز ده جمع سر شاید نبودی بیامرز خدا اون با بیشتر روز چند  تو جان مامان _ 

 مرد؟ اون مگه داشت مادر؟چی آخه بری بین از خودتو
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  شنیدی می رو صداش یا دیدیش می بار یک فقط ،کاش نگو اینو مامان _ 

  فرشته یک مثل من کنار  اما بود ،اصیل  مغرور و  محکم  برابر صد ،برکان غرور،اصیل ،پر صالبت با دیدی؟ رو شیر رفتن راه

   بود خاکی و مهربان

  ،بعید میشدم دلتنگش هم باز باشم کنارش دقیقه چند فقط انگار اما بردیممی لذت هم از سکوت در و نشستیممی هم کنار  ها ساعت

   ببینه خوبی اون به مردی بازهم اون از بعد دنیا دونممی

 ارثی همه کارش زندگیش ،همسرش بود خواسته خودش برای اون که بودم چیزی تنها  ،من بود محبوب هم مردمش بین حتی اون

 بود رسیده بهش که بود اجباری

  ریختم می اشک و میگفتم

  بودی؟ نرسیده آرزوت نهایت به مگه شدیمی  بیمار آنقدر بودی اش خونه تو وقتی چرا پس_ 

 من درد از میدونی چه مادرم آخ

   حرام یا حالل حاال باشه که حالتی هر در زشته اندازه  همون به هم خیانت ولی باشه که جوری هر زیباست عشق مامان _ 

  تا ،مامان  مالیده تنش به رو اش پیه هیچی گفت میشه؟ ؟چی کنهمی چیکار هستم من بفهمه اگه زنش پرسیدم برکان ندیمه از بار یک

  بشه خیانت هم من به که میکردم  آماده رو خودم  داشتم هم من روز اون بعد ولی بودم خوب روز اون

 همون که خرید زر برده یک بودم کی  من ولی بودن زندگیش تضمین که پسر دو با بود قدرتمند عشیره یک با زاده امیر یه همسرش

   باشم نداشته ای بچه تا گرفتم بارداری زد آمپول حضورم اول های روز

 ات؟  سینه تو چیه درد ؟این چیه  بد حال این پس تسنیم شنوممی خودت زبون از هارو حرف این خوبه_ 

 آتش قلبم افتم می یادش وقتی میشه باعث همه داد می من به  که ،عشقی داشتم که محبتی های ،عقده درونم ی ندیده مرد تسنیم مامان _ 

 ...  ،همیشه باشم خودش پیش تا کنهمی بهتر رو شرایط گفت بهم آخریا اون بار یه ،اخه بگیره

 ؟ داره نگهت همیشه برای داشت  تصمیم پس_ 

 .....اتفاق اون  با ولی بشم خوب تقریبا آخریا  اون بود شده  باعث ها ،همین مطمئنم_ 

 . هایم ناکامی ی همه برای زدم ضجه و بمانم آرام نتوانستم دیگر

   داشتم هم خوبی وپیشرفته بودم کرده نام ثبت رانندگی کالس در

 . بود خانه پارکینگ در که بودم خریده هم ماشین یک

   خریدم شیرینی بیا کجایی جونم مامان _ 

 ؟  مادر عزیز شیرینی چه_ 

 رفت؟ ،یادت مهمه برات چقدر که واقعا_ 

  گفتم  کردن نازک چشم  پشت با که کرد نگاهم سوالی

   بیاد که هاست روز همین نامم گواهی شدم قبول_ 

 . بوسید را صورتم و کرد شادی همراهم
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   زبان آموزشگاه یک در بودم کرده پیدا خوب کار یک
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   آمدم کنار باالخره ولی جدیدم شرایط با آمدم کنار ،سخت  گذشتمی خانه به بازگشتم از ماه شش

 میگرم دست به عصا و افتم گریه به مفاصلم درد از بعدش و میشوم آرام اعصاب قرص زیاد مصرف  با گاهی هم هنوز

   برگردم خانه به که شدم ماشینم سوارم و آمدم بیرون آموزشگاه از هم امروز

  داشت نظرم زیر که میکردم حس را سنگین نگاهی که بود روزی چند

  افتادم راه و نداد اهمیتی

  جون فرح همراه  شود آماده  بزنم زنگ مادرم به که گشتممی ام گوشی دنبال کردم، ترمز قرمز چراغ یک پشت کنار منزل راه در

  شد باز ماشین در ، برویم بیرون شام برای

   نشست  ماشین درون مردی

   میکشید  سوت  که هایم گوش مثل  دار کش بلند آمد می  ها ماشین بوق صدای

   بود ام خیره کنش خرد  اعصاب پوزخند همان با

  داریم کار زیاد بیافت راه کوچولو خانم بیافت راه_ 

   افتادم راه و کردم جمع را نیرویم ی همه

 ؟  عوضی میخوای  چی_ 

  باش نداشته ،اروووم،عجله اروم_ 

   کنم تحملت هم ثانیه یک خوام نمی دارم عجله اتفاقا_ 

   بذارم آت سفره سر نون لقمه یه بوسیدی می دستمو ،داشتی حرفا این به چه و خانم عصمت دختر ؟ شده تیز زبونش چه گشنه گدا_ 

 نون نه بود خودم خون سفرم تو گذاشتی تو که اونی ضمن ،در بزنم حرف باهاشون چطور گرفتم یاد گشتم کفتارا با_ 

 برگردی  ،باید بگم رو اصلی حرف ،بذار گشنه  گدا خیال بی_ 

   کجا؟ ببخشید_ 

 شدن؟ سوار اوپتیما و  گشنه گدا چاپیدی رو عوضی شیخ  اون خوب معلومه سرکارت،هرچند_ 

   تویی عوضی ، شو خفه_ 

  ببرمت گونی تو بندازمت نکن کاری ،یه نسازیا اومدی_ 

  میشد بیشتر سرعتم لحظه هر

   حروم به ،مادر بکنی غلط تو_ 

 و ،ثروت باشد مرده اگر حتی کنند ابرویش بی و بزنند چوب سر نبود دستمال ارکان شیخ  بود،ناموس عیان خوب برایم شومش هدف

  بود کرده نفسم به اعتماد با و شجاع  حسینی  خانم هم بعد برکان با برخاست و نشست

   برو تر اروم ؟ عوضی میکنی چیکار: زد داد

 کصافت  بکنم کارو  این خواممی_ 

  کردم خالی صورتش در و برداشتم دستم کنار کیف از را ام کننده خوشبو اسپری

  شدم پرتاب جلو به کمی فقط بودم بسته بند کمر که ،خودم ماشین شیشه توی رفت باسر نداشت بند کمر چون ترمز روی زدم محکم و

 . آمد دردم
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 که  جایی ،همان بودم کوبیده اطالعات حفاظت پلیس در به زیاد،درست خیلی بود غلط کارش  آمد می نباید بود کنده را خودش گور

  ممنوع برداری عکس نوشته هایش دیوار ی همه روی و دارد بلند های دیوار

   عوضی است تمام کارت

  کوبیدندمی شیشه به که بود شده شانه چهار های مرد پر ماشین دور ثانیه از کسری در

 . میکردم نگاهم چشمش بین از سینا

   بودم نزده دست که بود رویم جلوی قند آب یک ،و ازادی سردار بود نوشته میز ،روی بودم نشسته بزرگ اتاق یک در

   شد وارد گندمی جو  موهای و محاسن  و متوسط قد با مردی و شد باز در

  شدم بلند

   شد بهتر ،حالت باش ،راحت  بشین دخترم سالم_ 

  اینجا آوردنم بهداری از االن ممنون بله_ 

   داشتی بند کمر خدا شکر_ 

   گفتم لب زیر آرامی ی بله

 از ،خودم میزنن حرف شما مورد در دارن همه قیامته اینجا دادی تحویل آوردی رو مجرم یه اکشن اونجوری که دیشب ،از خوب_ 

 شاخه زیر تا ایران کشوندیمش ما واقعیتش و داشتیم نظر تحت رو مجرم این ،ما دیدم رو  در به کوبیدی که ای صحنه بار هزار دیشب

   میشه دستگیر زودی به انشاهلل که الکسه اسم به آدمی پرورده دست هم خودش این که نماند ،ناگفته کنیم دستگیر شناسایی رو هاش

  از یکی هم تو کردیم فکر داشتیمش نظر تحت که روزی چند این تو واقعیتش ؟ کنی تعریف آدم این با رو خودت رابطه شما میشه حاال

  باشی هاش منیجر

 ،از نیرویش جذب ،چگونگی هایش ،ادرس دانستممی آدمهایش و کارش و تشکیالت و سینا از که چیزی هر گفتم برایش را چیز همه

 . میزد  صدا دکی هارا آن و داشت ها دولتی با که مداری قرار

  دست سرویس اسکورت آژانس کار در که مطمئنم کجا از ،گفت رفت هم در اخمش جوری بد که نوشتم برایش را تن چند نام حتی

   دارند؟

 اخبار در را نامشان که بودند معروفی های آدم ،چون میشود هدایت ها آدم این حساب به دیدممی شرکت در که هنگفتی مبالغ از گفتم

 ها روز آن  ساده بیأفتد،من راه کارت که باشی داشتی پارتی  باید ایران در که گفتند بودم پرسیده که شرکت های بچه از شنید میشد هم

 .  کنند نمی خاک و آب این حق در که جفایی چه میکنند صدایشان دکی که ها این فهمیدم نمی

 .  میشدم دچارش ،نداشت دوستم خدا اگر که که نوشتی سر از لرزیدم می و ریختم می اشک

 . امارات در نوشتم سر چگونگی از پرسید خودم از سردار

  کشیدم عمیقی نفس

   بمونه راز یک مثل اآلنم های حرف ،لطفا دارم تقاضایی ازتون کنم حساب  شما روی تونم می دونممی چون ولی قربان جسارته_ 

 دخترم ، چشم_ 

 بازگشتم از و اش مظلومانه شدن ترور از گرفت همسری به مرا شدو نجاتم فرشته که این ،از گفتم برایش رشید و خودم از_ 

 فلسطینی و یمنی های بچه نجات  برای و بود سعود آل و اسرائیل و آمریکا به دادن دوستی دست ،مخالف رو برکان شیخ بیامرزه خدا_ 

   کرد تالش خیلی

   ریختم می اشک من و گفتمی سردار
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 نزدیک؟  از شناختیدشمی  شما_ 

 

 تر تیره روابط که برکان رشید ولیعهد  مرگ از بعد مخصوصا میشه  محسوب ایران دشمن و اسرائیل پیمان هم االن امارات دخترم نه_ 

  اداره هیئت  این رئیس و اونها توسط که امیر یک کدوم هر  و داره عمارت تا هفت ،امارات نداشتند  چندانی قدرت هم ،ایشون شد

 جزء اینتیجه  قدرت ابَر همه اون مقابل در ایستادگی اما میکرد  تالش هم  برکان رشید شیخ  شده پخش  کشور اون تو قدرت میشه،واقعا

 ترور با اما باشه خاندانش  دادن نشون خوب برای سیاسی شو  کاراش که بود این نظرمون ما ،اکثر نداشت اش خانواده و خودش مرگ

 .   بوده راستگو واقعا شد ثابت همه به شدنش

 داد  نجاتم بود فرشته یه اون_ 

 هست گناهکار ای اندازه به هم مرد ،این بیافته خطر به جونت ممکنه چون نمیکنه درز جایی حرفات باش کنه،مطمئن  رحمتش خدا_ 

 تمومه کارش نباشه تو شهادت به نیاز که

 ؟ باشه بوده شریک باهاش  اونم ،ممکنه بیگدلی شهریار اسم به داره برادر یه_ 

 خبره بی کامال برادرش باش مطمئن ، نظره تحت و  داره برادر یه که میدونیم_ 

 

 29پارت# 

  شده جاری خون و بود خورده نیشتر بودند بسته دلمه تازگی  به که های زخم به بودم،انگار خواب ها روز و ریختم می اشک ها شب

 . بود

   بود شکسته هم در طوفان یک با پاشدن سر برای تالشم ها روز

 بودم افتاده تخت در دوباره بیمار و رنجور

  را اش زندگی بقی ما و میشد  خوب حالش و میگذارند را دوره این ناراحتی و غم روز چند با من  جای به تر قوی انسان یک اگر شاید

  و ایستادم می گوشه یک تنها همیشه هم مدرسه ،در محبت محتاج و نفس به اعتماد بی کودکی همان از بودم ضعیف من میگذارند،ولی

  آنقدر برده باال مرا رشید ناگهان زندگی دوره یک در ،اما کشیدممی خجالت بودم که چیزی ،از هستم نامرئی کنم وانمود میکردم سعی

 .نماند من از چیزی کردم سقوط وقتی که باال

 .  میخواستم را همسرم فقط من خواستم نمی را آنها محبت ،من بودند نشسته تخت کنار مادرم و حسینی خانم

  میخوای چی دیگه اینجایی سالم و صحیح که ،توام گرفتن که  رو خبر بی خدا از ،اون چیه برای تو حال این آخه عزیزم_ حسینی خانم

 !  نیست خطری که االن

 یک ،برای کنم ورزش ساعت ،چند بخورم قرص مشت یک  باید راحت خواب  ساعت  یک برای من  ؟ سالمم من.؟ میگید اینو چطور_ 

 رو کسی خواب شب ،هر میسوزونه منو قیامت تا نشسته قلبم رو داغ یک سالمم؟ ،من کنم نیاز و نذر باید داره نگه بدنم که سوپ قاشق

  نبود؟ سرد من  برکان خاک چرا ،پس  سرده خاک  نمیگن ،مگه کرد عوض برام رو زندگی معنی که میبینم

   شم راحت و بمیرم کاش میمیرم دارم خدا آخ

 میزدم ضجه من و ریختندمی  اشک حسینی خانم و مادرم

 شرمندگی با پس نداشتم را رفتن زبان، کالس توان دیگر اما گرفتم سر از را یوگا های کالس   و شد بهتر حالم گذشت روزی چند

  دادم استفاء

   زدیممی حرف قدیم خانه ی همسایه ی عمه نوه ازدواج مراسم از و بودیم نشسته خانه آشپز در مادرم همراه بود ظهر از بعد

  مجبور که بود چی گرفتن جمعیت همه اون با عروسی دونمنمی کنن،من  سودا  ناله با نداشتن آه هم اولش  همون از اونا  جون مامان _ 

   دعوت عروسی باید چرا  بود کرده پرسی احوال کوچه  تو شما با بار یک حاال  ؟ بره ابروشون بدن غذا یک مهمان تا سه به شن

 ؟  آخه میکرد
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 خندید می مادرم

 . بود ای عاریه هم لباسامون ،تازه رفتیم چی ،برای بود کجا عقلمون بگو مارو_ 

  بودم نشسته دار مارک های لباس  با مجلل ای خانه در که حاال رسیدمی نظر به دور ها روز آن چقدر

   خندیدیم می و زدیممی حرف

   آمد آیفون صدای

 ؟ مامان  بودی کسی منتظر_ 

   ببینم بذار دخترم نه_ 

  میکردم را فکرش بود کسی آخرین در پشت فرد بودیم،این شده قفل مانیتور کنار مادر همراه

 . بمونه در پشت مهمون بده: ،گفت کرد باز را در مادر

  بودیم خیره  شده سرد های چای به سکوت در و بودیم نشسته هم دور نشیمن در حاال

   شکستم را سکوت

   خان شهریار خیره_ 

 ؟ دیدمت که باری آخرین از گذشته ماه چند ،مگه شدی بزرگ چقدر_ 

 . دونمنمی چقدر؟ شما  برای گذشته سال هزار من برای_ 

 کنم پیدات نتونم و بمیرم اگه کنم پیداتون کجا  از گفتم شد خراب سرم رو دنیا نیستید ،دیدم قبلی خونه در رفتم اومدم خبر بی ببخشید_ 

  شما و نداره اعتماد کسی هر به ،گفت داد رو تون ادرس التماس کلی با همسایه پیرزن و رسید دادم به موقع همون خدا ؟که کنم چیکار

 . کردید فرار محل اون مردم دست از

 ؟  مگه میخوایید چی نکنی؟ پیدا منو  ترسیدی چرا ؟ چرا_ 

  شد خیره پایش زیر فرش به شد،مغموم  ساکت

 بیابونی کدوم راه کاراش دست بایداز دونمنمی  که برادرم و  من کنه  لعنت خدا بپرسم رو حالت اومدم.......  ،اومدم دخترم سیاه روم_ 

 .  نبینه خودش به مارو نحس وجود دیگه دنیا که بمیرم تا برم و بگیرم رو

   ؟ اومدید حرفا این واسه_ 

 دونستم نمی  واحد و احد خدای به پرسید سینا بار رو کار مورد در زد زنگ مادرت که روزی اون بگم ،اومدم شرمندم بگم اومدم_ 

 . کنهمی غلطی چه داره

 بودید؟  برادرتون سرپرست  شما_ 

   پرسید مادرم اینو

  سالگی هشت از بله_   گفت شرمندگی با خان شهریار

 اقا؟  حاج بخوره و بزنه مردم توخون  رو نونش شد راضی که دادی بچه این دست نونی چه_  مادر

   نیست و نبوده زندگیم تو حروم تومنی هزار یک من که ،بخدا خانم  عصمت نکن قضاوتم_ 

 !!!   اومده بار به ،خارخاسک سنبل تخم از شده چطور پس_ 
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 خونه تو آورد برداشت منو سن هم یکی بابام که بودم جوون پسر  ،یه شدم بزرگ مادر  بی من میدونی خودت که شما خانم عصمت_ 

 که بود زنه بغل تو ،سینا در به در سینای همین ،شد آورد دنیا به بچه یه نرسیده رسیده هم زن اون بود شده پیر ،بابام مادرت این گفت

  بود سنم کمتر  یا سی ها موقع ،اون  خودش سی رفت کی هر کردمو تقسیم رو چی همه ،منم مرد و افتاد بابام

  کردن فالن رو برادرت ؟ غیرت بی نشستی چه بیا که درخونم اومد  کالنتری مأمور یه روز یه و گذشت سال چند

 .خزیدمی  پا و دست چهار که بود زده جوونه تازه دندونای با بچه به چشمم جلو ،همش کالنتری رفتم حالی چه با

 

 30پارت# 

  دیدم ،رفتم نگذره من از الحال،خدا  معلوم  زن اون دست دادم و گناه بی بچه یه که داشت باد سرم آنقدر که ،من  منو کنه لعنت خدا_ 

  گرفته درمون بی مرض که کرد مرد اون و مرد این اینقدر مادرش که بود سالش هشت فقط گذاشتن دیوونه یه شیرین  ی بچه اون جای

  رو گنده مرد من که وحشتناکی های چیز اینقدر هم بدبخت ،سینای بود مرده خودش  و بود داده منو آدرس و اسم بیمارستان تو و بود

  کی دونستم نمی حتی  ومن بود شده بهش که بود تعارضی بدتر همه از نبود بچه دیگه که بود دیده بچه، یه به  برسه چه میکرد دیوونه

 .  کرده باهاش کارو این

   گذاشت زبونش زیر و  آورد در رنگ قرمز قرص یه کتش  جیب از و رفت قلبش سمت  دستش

  شدیم ماجرا بقیه شنیدن منتظر پریده رنگی با هم مادر و من

 ریخت بهم چی همه زندگیم تو اومد بچه این که روزی از اما نبود بد هم مالیم وضع و بودم کرده نامزد تازه روزا اون_ خان شهریار

 زده  آنقدر زنمو روز  ،یه بیابون تو نون دنبال نبودم خونه همش که ،منم میکرد هوار ،داد شکستمی  رو چیز همه نبود که عادی بچه

  این میکرد کارایی یه که کرد،بخدا فرار دیوونم برادر منو دست از بود نامزدی دوران تو هنوز که اونم نشناختم دیدمش وقتی که بود

 ،خدا میزد  آسیب خدا خلق به میتونست جور ،هر بود زدنشون  آتیش زنده و ها گربه و گرفتن میشد،تفریحش سیخ تنم به مو بچه

  تا خواست پول آورد می در رو سالم  آدمای ادای شد تر زرنگ شد که کردم،بزرگ درمونش دوا خرج بردمشو دکتر چقدر دونهمی

  که خودتون  ولی افتاد جدا من از و کرد پیشرفت میدونست،سریع زبون تا چند بود هم زرنگ  بود بد که ،همونقدر بندازه راه تجارت

 عصبانیتم و خشم از برهمی لذت انگار میشدم مرگم به راضی  که میداد آزارم چنان حرفاش با و اومد می یکبار وقت چند که دیدید می

 هیچ به که سادیسمیه یه اون نفهمیدم کردم رهاش بچگی تو که عصبانیه من از فقط شده آدم شده درست میکردم فکر احمق منه ولی

 .نمیکنه رحم کس

  بیاد سرم میتونست بدتری های بال چه روانی آدم اون دست زیر که دونهمی ،خدا شدم غرق خودم تو بیشتر شد تموم که حرفاش

 .....  شد  سیاه  چشمم پیش دنیا شد چی نفهمیدم شدم بلند که جام از

  طوالنی های خواب و دارو ،بازم بیمارستان بازم

  رفت می  و موند می لحظه چند سکوت تو اومد عیادتم به بار چند خان شهریار

   ساخته هیوال یه ازش مسئولیتی بی با مادرش چطور که میکردم فکر گناهی بی ی بچه ،به بودم چاله سیاه یه تو برگشتم که خونه به

   آینده ،به خودم به

  گرفتمی رو وقتم تمام کتابام  و یوگا های  ،کالس روانشناسم با طوالنی تراپی جلسات

  کنم فکر چیزی به که نباشه خالی وقتم میکردم سعی

  کردم حبس امتنهایی غار تو خودمو و اومدم بیرون از خسته همیشه مثل هم روز اون

  خورد زنگ خونه گوشی که

  بود خان شهریار دادم که جواب

 ؟ دخترم خوبی جان تسنیم سالم_ 
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   بهترم ممنون_ 

   شدم مزاحمت تلفنی پس نمیشی خوشحال زیاد من دیدن از کردم حس  ولی بیام حضوری ،میخواستم شدم مزاحمت  که ببخشید_ 

  کنم  رعایت رو ادب کردم سعی ولی بودم حوصله بی

 بفرمایید  مراحمید نه_ 

  کنه اش اداره یکی باید که دارم کارخونه یه من میدونی ،خودت  کشه نمی دیگه قلبم بیمارم من میدونی خودت تو دخترم راستش_ 

 ساختس؟ من  دست از کاری چه_ 

   اگر بشه ناامید امیدشون خوامنمی میخورن نون اونجا آدم همه ،اون دستش بسپرم رو اونجا که ندارم سراغ دلسوز آدم من راستش_ 

   میشم  مدیونت من کنه ضایع رو گرا کار این حق نتونه کسی که اونجا مدیرانی سر  باال اونجا بری کنی قبول و کنی خانومی

  خندیدم

 نیست  خوب  اصال اینکه مثل حالتون ؟ خان شهریار گرفتید  درست رو شماره  اصال_ 

  میای  بر اش پس از تو اعتماده صحبت زدم زنگ کی به دونممی دخترم_ 

   کنم فکر باید_ 

  حق پناه در میگیریم تماس دیگه روز چند من_ 

 کنم کمک هم دیگران به کند مشغول را فکرم که  سخت خیلی سخت کار یک  کردم فکر و نشستم تاریکی در کردم قطع که را تلفن

  تنها من کار گفت میکشد را  انتظارم چیزی چه نمیدانم ،گفتم نیست حالیم هیچی ،گفتم گفتم را  چیز همه و زدم زنگ حسینی خانم به

   کرده عیب  مخش هم خان شهریار ،گفت نیست

 . فضولی برویم بیایید همراهم جلسه یک کرد قبول من اصرار به ولی

 

 31پارت# 

  شهرم  هوای سال  وقت این ،در طاقت کم من بدن نمیدانم یا شده  گرم ،هوا بودیم خان شهریار باغ خانه راه در حسینی خانم همراه

 بروی لحاف زیر باید سرما از فردا بکشی نفس توانی نمی است گرم چنان روز یک میشود دیوانه

 ...   میخوری سرما کنی روشن کولر اگه ولی میشی  هالک داری گرما از میاد بدم ماه شهریور از_ 

   خندید خانم فرح

 مونده  ذهنمون تو همچنان داشتیم بچگی تو که رو  مدارس شدن باز استرس چون میاد بدمون شهریور از ما نظرم به ولی_ 

 همش میگیره دلم بده خیلی حالم شهریور تو همین برای فراری مدرسه از که منم میگید راست_ 

   رسیدیم خان شهریار خانه در به موقع همین

   میزد حرف هایی چیز مورد در داشت خان شهریار و میکرد پذیرایی داشت  سال میان خانم یک

  فهمیدم نمی هایش حرف از چیزی میکردم جمع را حواسم چه هر

   گفتمی را نظرش گاهی چند از وهر داشتمی بر برداری یادداشت میکرد  نگاه را ها کاغذ دقت با حسینی خانم اما

   پولیکا لوله تولید خانه ،کار دارد کارگر نفر سی و است کوچک  اش خانه کار  گفتمی خان شهریار

 است  مهم هم منطقه کشاورزان برای که کوچک تا بزرگ خیلی ابعاد در کشاورزی های لوله
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 کند اعتماد او به تواند  به که ندارد را ،کسی خورده  گره هایش کار است  وقتی چند گفتمی

  منو عمر حاصل قراره ،کی ام دیگه صباح دو فکر ولی کنم اداره رو  کارخونه میتونم ،راستش دخترم اخرمه های نفس دیگه من_ 

  بفروشن سیاه پول دوتا به رو دستگاهای و کنن انبار رو زمینش بردارن مرگم بعد ندارم دوست کنه اداره

 تو پارسال تا سالمه نوزده فقط ،من گرفتم سردرد هم اینا به کردن نگاه با االن  ولی کنم کمک دارم دوست واقعا  خان شهریار_ 

 میدن  انجام حسینی خانم منم خود ،کارای هستین من زندگی جریان در میدونید که خودتون بودم دبیرستان

 کنه کمک میتونن که میشناسم رو یکی من_   حسینی خانم

 هست؟  اعتماد کی؟قابل_ خان شهریار

  بدید انجام شخصا خودتون روهم خونه کار  مالی کارای بگیرید  سفته ازش میتونید شما ضمن ،در میکنم تظمینش من_ حسینی خانم

   باشه اونجا  اعتمادتون مورد شخص عنوان به ،تسنیمم

 ؟ هست  کی  آدم این حاال_ 

  مطمئنیه کامال ،ادم داره حسابداری مدرک و اس خبره کامپیوتر با کار تو شیمی  مهندس یک امین ،اقای امین معین_ 

 ؟ اعتماده قابل میگید که و آدم  این میشناسید کجا از شما خوب_  خان شهریار

   هست من عمه پسر امین اقای_ 

   آید می پیش چه ببینیم تا بدهیم ترتیب امین  آقای این با او خانه در خودمان  حضور  با مالقات یک گفت خان شهریار

   برگشتیم خودمان خانه به حسینی خانم منو هم بعد

   بود است خیر که  انشاهلل یک مادر ،جواب گفتم مادر به را چیز همه

   ببینیم را امین آقای این تا گذاشتیم قرار خان شهریار خانه در بعد هفته

  بروم همه قبل ساعت نیم میشود اگر بود خواسته ازمن خان رسید،شهریار روز این باالخره

  میدادم گوش هایش حرف به و بودم نشسته روبرویش تراس روی حاال

   بدم تو به رو کارخونه این که اینه من تصمیم راستش جان تسنیم_ 

 بودم مانده  اش خیره زده شوک  ای چهره با

  هم اعتماد بهشون پس شناسمشوننمی من بهتره  ندونن حرفارو  این میان دارن که آقایی وکیل و این بگم، تنها بهت اینارو خواستم_ 

 چیزی شدم خسته هم درد از ؟ بمونم چی برای ولی میمونم زنده قلب پیوند با واقعیتش کرده جوابم دکتر میمیرم دارم من ،ولی ندارم

  ام نامه وصیت تو بخشیدم رو همه منه مال ام زنده وقتی تا هم اموالم بقی ما و خونه این میکنم رو کارام دارم نیست جنگیدن برای

 .کنند نابودش نذاری بدی نجاتش تا تو به میدمش  اطمینان با حاال که خونه کار بود ،مونده

   شد  داخل حسینی  خانم ماشین و شد زده در زنگ موقع همین

 غمگین و فروغ بی ،چشمان  پریده بود،رنگ بدتر هم من از وضعیتش که میکردم نگاه پسری به تعجب با ومن بودیم نشسته میز دور

   بو ،خوش تمییز و  کشیده ،اتو سیاه های لباس با

  بود ما خونه از تر بد وابو خونه دیدیم بود وا دلمون وابو خونه رفتیم مادرم قول ،به ببین را من کار

   هست  چیزیش یک پسره این بود معلوم

 داد می نظر و میکرد گوش هوشمندی با آورد می در سر کار از انگار اما

   آمده  خوشش بود معلوم  خان شهریار میشد  استخدام حتما  ،یعنی آمد  می شده استخدام که نظر به

   برگشت  و شد  خودش ماشین سوار کس هر جلسه از بعد
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 داد من به لبی زیر خداحافظ و سالم یک فقط نکرد نگاه من به اصال جلسه  مدت تمام در امین آقای

  موهاش بود گرفته قاب را صورتش محاسنش که صورتی نازک های لب و سیاه و سرد چشمانی با هشتاد و صد حدود قد با مردی

 نداشته کار  من با . کسی که همین نبود مهم  چیز هیچ من برای نبود مهم هم زیاد راستش آمد می مقبول نظر به. بود باال روبه و کوتاه

  بود بس برسد خانه کار به هم آقا این و باشد

 است؟ بیکار چرا االن بود زرنگ و درست کار آنقدر مرد  این اگر بود عجیب خیلی چیزی یک

 

 32پارت# 

   شدم سوار زنان ،لنگ برویم باشگاه به تا بود آمده حسینی خانم

  شد دیر ،ببخشید سالم_ 

   پاته؟ بازم دخترم سالم_ 

 بیاره آدم سر رو بال  این اعصاب قرص چندتا دیگه نکنم ،فکر کنهمی درد جور بد چپم پای جون فرح شده چش دونمنمی اره_ 

 شد؟ بد حالت  بازم دیشب_ 

 ماندم  ساکت

 باش خیال بی ،یکم دارن عصبی منشأ دردهات جون تسنیم_ 

   آسونه گفتنش نالیدم لب زیر_ 

  میگه همینه هم معین_ 

   گفتمی چه اخمو آقای نبود مهم کردم سکوت

 . مرد و کرد تصادف آرایشگاه به رفتن  موقع زنش عروسیشون روز ،دقیقا داد دست  از پارسال رو زنش معین_ 

   میکردم نگاه خودم  چشای به که انگار...... ،چشماش هست چیزیش یه فهمیدم_ 

   گفت تو مورد در همینو هم معین اتفاقا_ 

  افته نمی زبونش از معین اخیر ماه  یک تو خان شهریار که درسته آنقدر کارش  که اون نداشت  کار چرا شما  معین آقا این_ 

  کرد قبول من اصرار به کارم این داد  دست از رو کارش هم همین برای گرفت حاد  افسردگی زنش بعد معین_ 

   شدم  راحت وسط این  من اقل  ال کرده قبول خوشحالم_ 

 .کرد پارک و خندید حسینی خانم

  درمان تا لیسیدم می را هایم زخم سکوت در من  و کردمی اداره را خانه کار امین معین که بود ماه ،دو بود آرام زیادی گذشته  ماه دو

 .شوند

  میکرد نمایی خود رنگم خرمایی و کوتاه موهای کنار سفید های مو زیادی ،تعداد کردم نگاه آینه در که امروز

  بود کرده لطیف تمییز هوارا بود زدن دیشب که بارانی و تابیدمی مالیمی ،افتاب بود  زیبایی پاییزی ظهر

 امد  می مادر  صحبت  صدای آن از بعد و تلفن صدای

  شد باز در

   بپوشیم لباس باید مامان جان تسنیم_ 
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 ؟  چرا_ 

   نیست خوب  اصال حالش اینکه مثل بود زده زنگ خان شهریار خدمتکار_ 

   رفتیم خان شهریار خانه به مادر همراه

 داشتند  حضور حسینی خانم و دیگر مرد یک و امین آقای

  بودیم شده  جمع خواب اتاق در چرخیدند من  سمت به همه ما  رسیدن ،با مغموم همه

   کشیدمی نفس سختی به خان شهریار

 .  رسیدند اورژانس لباس با نفر دو

  بزنم رو آخرم حرفای بذارید نیست الزم چیز هیچ_   گفت خان شهریار ولی

 نتونستم که ببخشید کنی  حاللم خواممی ازت فقط دخترم جان  ،تسنیم میکنن اجرا و میدونن رو چیز همه زرندی آقای من  معتمد وکیل_ 

   کن ،حاللم کنم جبران رو چیز هیچ

   کنم مقاومت مرد این عجز برابر در نتوانستم بودند دوخته چشم من به انگار دنیا ،همه شد  جمع چشمهایم در اشک

  باشه حاللتون باشه ولی نکردید بدی من به که  شما_ 

 . رفت فرو عمیق خوابی به انگار  و کشید نفسی باشد شده راحت انگار

 .کرد مرگش  دق برادرش های کار بیچاره ،پیرمرد شد برگذار ابرومندانه هم خان شهریار  چهلم مراسم

   بود مرده صاحبش که بروم  ای خانه به نداشتم را دلش دیگر شدیم جمع ما منزل در هم دور همه

   باشیم داشته حضور حتما ومعین من  بود خواسته و بود اندام الغر و افتاده جا مردی  که خان شهریار وکیل

 کرد  شروع زرندی آقای شدیم جمع هم دور همه

 کارخانه که اموالشون از یکی تنها و سرپرست بی های بچه از نگهداری مؤسسه یک به بخشیدن رو چیز همه خان شهریار مرحوم_ 

  میرسه گلزار تسنیم خانم و امین معین آقای به مساوی  کامال  صورت به خانه کار  ،این مانده باقی هست قطره یشیل

   بود شده خیره وکیل  به زده وق های چشم با بود شوکه  هم امین ،اقای شنیده  اشتباه هایم گوش کردم  احساس

 رفت  و گفت ای  اجازه با و شد بلند بالفاصله هم امین آقای رفت و کرد جمع را دستکش دفتر وکیل خالصه

   نشست کنارم مادرم

   بود زرنگی مرد خان شهریار_ 

   ؟ مامان چیه منظورت_ 

 تنها تو و بره نذاره پسره این اینکه واسه دیده رو پسر این مردانگی و داری امانت خان شهریار  مدت این تو ،چون حدسه یه البته_ 

 .  بخشیده دوتون هر به رو خونه ،کار کنی اداره اونجارو بتونی و نمونی

 

 33پارت# 

  شدیم خانه کار نصف یک  صاحب کدام هر امین آقای  و من.   شد انجام خانه کار انتقال های کار

 .  بود خشن و محکم بروم،صدایش خانه کار به ها کار سری یک برای باید گفت و  گرفت تماس امین آقای امروز
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  میشد باعث  که مشکی مقنعه و مشکی کتانی وکفش مشکی جین شلوار یک با پوشیدم بود هم کوتاه که انگلیسی یقه با سیاه پالتوی یک

 .بشوم دبیرستان زمان شکل

  که هربار و بود دستم چنان ،هم ام  حلقه و ،دستبند خریدم دیگر  یکی و فروختم همانطور بردم بین از سینا بخاطر که را قبلی ماشین

   بوسیدمش  می افتاد می ام حلقه به چشمم

  و خم را چپم زانوی توانستم نمی جوره هیچ گرفتمی وقتی نداشت فایده هم فیزیوتراپی و ها ،دارو کردنمی یاری چپم پای هم امروز

 بود  پذیر امکان رانندگی ،اما  کنم راست

  همراه و کرد  کم را سرعتش بعد گرفت سبقت ماشینم از  بودند نشسته رویش دومرد که موتور یک که بودم شهر خروجی نزدیک

 .داشتند کاسکت کاله ،هردو کنار بزن که میکرد اشاره  مدام کرد حرکت ماشینم

  ترسیدم حقیقتا

 نبود  راهی خانه کار تا

 بگیرم سرعت  گذاشت  نمی و ماشین جلوی پیچیدمی  همش اما

 بود  زار کارم مرد می انها از یکی اگر گرم دمت بگویند بعد ببوسند هم را ام پیشانی کنم ناکارش بزنم نبودند سینا دیگر که ها این

  برسم خانه کار به تا باشم آرام کردم سعی پس

 گرفتم تماس امین آقای با و برداشتم را ام گوشی

 ؟ بله_ 

   گلزار منم  امین اقای_ 

  میرسم خدمت دفتر بفرمایید رسیدید؟_ 

   هنوز نه راستش_ 

 کشیدم جیغ خورد ماشین به که ای ضربه با

 !!!   خبره چه اونجا_ 

  میترسم دارم دیگه من دنبالمن موتور با گیر زور دونفر_ 

   دیگر ضربه ویک

 کجائید؟_ 

 میزنن ضربه ماشین به ،دارن موندم کم_ 

 شد  خاموش ،لعنتی شد قطع ام گوشی

 نمیکردند ول ها عوضی

  دیر آمد خودش به تا موتوری ولی کردم ترمز سریع  من بست را جاده  عرض و آمد مشکی پارس پژو ماشین یک روبرو از ناگهان

  بود خلوت  بود کارخانه به منتهی چون  ،جاده شد کشیده  زمین روی و بود شده

   دیگر نفر یک با امین آقای شدند پیاده نفر دو و شد باز ماشین های در

  عرضی طول چه به داشت دست در چماق یک همراهش مرد ولی  بود خالی دست معین 

 را معین که آورد را دستش از هم یکی آن کوبید زمین به تر محکم دوباره و برداشت پیچیدمی خود به زمین روی که را مرد معین

 با را موتور داشت هم ،دوستش لرزاند را تنم هایش استخوان  شکستن صدای که پیچاند چنان و گرفت هوا در را دستش معین بزند

  میکرد داغون  چماغش
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  آمدند من  سمت به شد تمام شأن کار اینکه از بعد

  بود گذشته خوش بهش خیلی انگار دوستش

   مهربان  های چشم با خندان پسری

 میدویدند خوران تلو تلو که ها احمق آن به رو

 ؟  کجا خدمتتون در حاال بودیم:  گفت

  کشیدم پایین را شیشه

   امین آقای  ممنون_ 

 ؟ خوبه  ،حالتون میکنم خواهش_ 

   است  شری بچه بود معلوم داد تکیه ماشین در به و آمد دوستش

 اومد؟ خوشت_  کرد اشاره ابرو با

  گرفت ام خنده شیطنتش از

 . داشتیما کار بریم بیافتد راه  نیست مشکلی اگه مرصاد اونور برو: گفت  معین که بدهم جواب  خواستم

 رفتند  جلو  جلو و شدند  خودشان ماشین سوار نفری دو

  نکرد یاری پایم شوم پیاده خواستم که دفتر روبروی پارکینگ در

  و انداختم دوشم روی داشت پشتی کوله حالت که را کیفم و ایستادم بختی بد با بدهد به را عصایم تا کنم صدا را معین کشیدممی  خجالت

  کردم حرکت سختی به دفتر ساختمان سمت به و برداشتم عقب صندلی از را عصایم

   بود ایستاده دفتر جلوی معین  ولی شد قدمم هم و  ،امد بود کرده خطابش مرصاد  معین که مردی آن

 داری؟ نیاز کمک_ 

  مرسی دارم عادت نه_ 

   معین دوست مرصادم  من_ 

   هستم ،گلزار وقتم خوش_ 

  شوم دفتر وارد اول  من داد اجازه و کرد باز را در معین  موقع همان

   بیار گرم چیز یه بدو: گفت مرصاد روبه

   ؟ ام چی آبدار من مگه_ 

 لطفا گفت  حرص با بکش زحمت لطفا شما انبار رفته ام آبدارچی پریده رنگش گلزار خانم مهندس نخیر_ 

 کردم  رها را خودم دیدم که صندلی اولین روی

   میرسدم خدمت فردا مدارک با خودم  نیست مساعد حالتون فرمودید می_ 

   بفرمائید رو ،امرتون نیست خوب وقت هیچ حالم_ نالیدم ضعف و درد با

 بگیری ،جون جون گلی بخور گذاشت میز روی شکالت و نسکافه چند  و شد داخل مرصاد موقع همان

 کشید  سر و  برداشت لیوان یک خودش و
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   کن  بس مرصاد_ 

  پول قدر فالن و  کرده سود خانه کار قدر ،فالن کردم گوش هایش حرف به خوردممی را نسکافه که وقتی آمد سمتم به پوشه یک با و

 گرفت درد سرم که گفت آنقدر فالن  و فالن و وفالن شده بیمه

  بریزد حسابم به را سودم تا خواست حساب  شماره یک هم ،بعد بودمی  پایش ما دوی هر امضای باید که نوشت چک چند آخر در

   امین آقای  نیست احتیاجی_ 

  حقتونه! نیستم متوجه_ 

  میدونید بهتر ،شما دارم کامل اعتماد بهتون بشه صرف کارگرا رفاه برای نمیخوام چیز هیچ_ 

 . کنید تهیه براشون الزمه که چی هر یا ،ارزاق بدید پاداش بهشون

 بخوایید شما هرطور باشه_ 

 

   نشست میزش پشت و شد بلند

   شناختمی خوب  را خنده و شوخی وقت انگار میکرد نگاهمان مدت  تمام ساکت  مرصاد

  کنیم مهمون  نهاری ببریم  هم رو جون گلی بفرمائید هست وقتم دیر دیگه نهاره وقت االن  مهندس_ 

 میدید؟  افتخار گلزار خانم_ معین

  البته_ 

   میکرد بد را حالم بود پیچیده حیاط در که ،سوزی داشت درد پایم

   شده  بد حالم فهمید انگار معین

  هم مرصاد نشستم شاگرد صندلی روی خودم و دادم دستش به را سوئیچم لرزان لبخندی با کنم رانندگی من بدید اجازه گلزار خانم_ 

 آورد را معین ماشین

 

 34پارت# 

   بود دوخته چشم جاده به دقت با و فرمان رو دیگر دست و بود گذاشته پایش روی را دستش ،یک میراند جاده  در ساکت معین

   آمد می  ما ماشین پشت آرام مرصاد

 افزود  می هوا سوز بر بود نشسته زمین روی قبل روز چند از که هایی برف و عور و لخت داشت،درختان سوز هوا

  آمدم خودم به معین صدای با

 نشنیدم  خواممی معذرت ؟ بله_ 

 ترسیدی؟ خیلی کردم عرض_ 

  زیاد خیلی اره_ 

 خونه  میارم چیزو همه نیایید خونه کار بعد به این از_ 

 میشه  زحمت ببخشید ممنون_ 

   خانم نیست زحمتی خیر_ 
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   نزدیم حرفی کدام هیچ دیگر

   شدم پیاده هم ومن شد پیاده و داشت نگه رستوران یک جلوی

   داشت پله ،رستوران میکرد حرکت  سرما پشت هم مرصاد

   است  ای شکنجه چه پله میفهمند نمیشود خم پایشان که کسانی ،فقط شد بلند اهم

  گرفتم را استیل های نرده راست  دست با و دادم چپم دست به را عصا

 ؟  میخوای کمک  جون گلی_ مرصاد

   ممنون نه_ 

 شدم،  سنتی رستوران وارد مرد دو همراه و کردم رد سختی با را پله سه

   نشستیم همه و کرد انتخاب بزرگ تخت یک معین

   هستم بخور خیلی که انگار بخورم غذا چطور حاال در دم ریزی آبرو از آن کردم قبول را دعوتشان که کردم لعنت را خودم دل در

   گرفت سمتم به را منو احترام با مرصاد  و آمد گارسون

  جوجه پرس یک با دادم سفارش  میوه آب یک

  دادند سفارش برنج و مخلفات با برگ هردو مرصاد و معین

  خوردم را هایم قرص و گذاشتم جلویم را ام کوله

 آمدم  خودم به مرصاد صدای با

 ؟  شده  چی پات جسارته جون  گلی_ 

 جسارته؟  من پای_ 

 خنده زیر زد بلند مرصاد ولی خندید صدا بی باشد الل  کال انگار کال که معین

   عصبی مشکالت بخاطر شده  خشک پام_ 

  شد شد ام خیره بینی ریز با معین

  میشی خوب ایشاال عصبیه میگن نیارن در سر چی هر از دکترا این_ مرصاد

   گذاشت تأثیر بدنم ی همه روی کم کم و شد سنگ قلبم رفت برکان وقتی از گفته راست را یکی این دکتر نمیدانست

 ؟  امین اقای_ 

 ؟ بله_ 

  ،مچکرم نبود من توان در ،اینا هست عالی و مرتب چیز همه  آنقدر و میکشید رو خونه کار  زحمات ،این مدیونم شما به تشکر یه من_ 

   شده سپرده  ما دوی هر به اونجا باالخره میکنم خواهش_ 

   میزدم نوک غذایم به جوجه مانند من و خوردندمی دایناسور مثل ها آوردند،پسر را غذایمان بعد

  سوپ  ما سایه همین ؟ باشید قلمی باطری مثل دارید دوست همش چرا دخترا شما دونمنمی من بابا داری،بخور رژیم دیگه ،بخور گلی_ 

 .باشه نداشته اضافه کالری که میخوره میکنه رد کش آب از رو

   روزا اون به برگرده نداره ،دوس میگیره خندم افتم می  اشنوجوانی یاد ،من واال داره حق_ خندید معین
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 خندید هم مرصاد

  زمانا اون از نداره هم عکس یک حتی کنم، فکر جوئیده هارو زمان اون عکسای ی ،همه بگو خودش  پیش داری جرأت وای_ 

 ته ،عینک بودی دیده رو پیشش سال پنچ اگه ولی وای جولیه آنجلینا کنیمی فکر ببینی منو خواهر این اگه_ داد ادامه من به رو بعد

   کیلو هشتاد باالی وزن کج ،دندونای استکانی

  کرد دماغش خرج فقط تومن بیست باالی بابام خودم جان به_  معین به کرد رو بعد

  میزنید حرف اینطوری خواهرتون مورد در نیست خوب مرصاد اقا_ 

  میزنه سرش تو خدارو بنده اون داره مرصادم  این خانمه که بس میشی  خواهرش عاشق ببینیش کن صبر_ معین

   آمد نمی باال نفسش و بود شده سرخ ترسیدم، که خندید  چنین مرصاد معین حرف این با

 افته می پس خوشحالی از گفتی اینو تو بشنوه اگه خدا  ،ای ساله جوک انگار وای ؟ خانمه سایه وای  نکشتت خدا معین وای_ 

  افتادیم راه  باهم و شدند بلند هم ها ،پسر خوردم را غذایم نصف

   خانم برسونمتون بدید اجازه_ 

 کنم  رانندگی ،میتونم امین آقای میشه  ،زحمتتون ممنون_ 

   ،بفرمائید نکردم تعارف_ 

 نشست  فرمان پشت خودش بعد

 بود  منتظرش در دم ،مرصاد کردم تشکر معین از پارکینگ در

  بود  ایستاده آسانسور کنار هم همسایه رفتم آسانسور سمت  به کنان هن هن

 . بودیم کرده علیک و  سالم و بودمش دیده باری چند که بود جوانی مرد

 

 35پارت# 

   شوم سوار من شد منتظر و کرد باز را آسانسور در

   رسید می نظر به پاچه ،دست شد پیاده جوان مرد و ایستاد آسانسور بودیم خیره زمین به کدام هر سکوت در

 کند  باز را در مادر ماندم منتظر زدم را  زنگ و رفتم خودمان طبقه به

   بود شده تمام توانم دیگر

 کرد  باز را در مادر

  رفت راه هزار دلم خاموشه چرا  آت گوشی مادر جان تسنیم_ 

 بعد داخل  بیام من  بده اجازه_ 

  ایستاده توانستمنمی و گرفتمی پاهایم که بود هایی زمان ،برای انداختم بودم گذاشته خودم برای راهرو در که صندلی روی را خودم

  بپوشم کفش

 (گفت  آمدن ابرو و چشم با) داریم مهمان_ 

 جونه؟  ؟فرح ؟کیه مهمون_ 

  بروم دنبالش کرد اشاره
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   افتادم راه مادر دنبال برهنه پا و عصا با

   دخترم سالم_ 

  شناختم نمی را زن

   بفرمائید میکنم خواهش  سالم_ 

   نشست هم زن و نشستم نفره تک مبل روی و

   نادری خانم هستن پایین طبقه همسایه ایشون جان  مامان_ مادر

   خانم آمدید ،خوش خوشبختم_ 

  میشد رنگ  به رنگ مادر

  خوشش شما نجابت و خانمی از خیلی پسرم خیره، امر ،عرضم کنم  عرض شما خدمت بعد بیای خودت کردم صبر من  جان تسنیم_ 

  خواستگاری  فرستاده منو اومده

 در بیچاره پسره بگو پس) جان  مامان کردیم علیک و سالم پارکینگ تو بار چند که آقایی همون مادر_   شدم خیره مادر به تعجب با

 ( خواستگاری فرستاده را مادرش بود پاچه دست آسانسور

  داشتم خواستگار بود شده سفید میان در یک که موهایی با دیگر دست در عصا و دست در حلقه یک با من

 بگویید  چه دانست نمی ام بیچاره مادر انگار

   متأهلم من شدید تفاهم سوء دچار شما  گویا ،ولی نادری خانم ببخشید_ 

  انداخت بیرون خانه  از را خودش چطور نفهمیدم و شد بنفش هم بعد سفید و سرخ بیچاره زن

 دادی؟  جوابو اون چرا خانم تسنیم_ 

   والسالم نمیشه عوض نظرمم کرد نخواهم ازدواج وقت هیچ میکنم ،تأکید وقت هیچ من میکنم  مشخص چیزی یه جا  همین مامان _ 

  انداختم خوابم اتاق در را خودم و شدم بلند

  برداشتم میز روی از را ام عروسی عکس قاب

  شود دیده طرفش دو هر بودم انداخته ای شیشه قاب یک توی را عکس

   بوسیدم را برکان خط دست

 نه؟ مگه باشه مرگ معنیش اگه حتی زودی به کنیمی پیدا منو تو برکان_ 

 . نبود گناه  خودکشی کاش

 . میدادم پایان هایم نفس بی درنگ بی لحظه ،همان شنیدم را نبودنش خبر که لحظه همان آنوقت

 

 36پارت# 

 بود شده مفقود کال که هم پسرش میکرد کج را راهش دید می مارا وقت هر بیچاره ،زن داشتم نادری خانم با که برخوردی آن از بعد

  بود آفتابی و گرم ،امارات کردم عقد رشید با که بود پارسال دی های نیمه ، میشد نزدیک عقدمان سالگرد  کم کم

 .....،دلگیر ،تاریک سرد من کوهستانی شهر اینجا ولی
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  به ام معده که بودم شده غذا به میل بی آنقدر چون کشید بیمارستان به ،کارم میشد بدتر من حال میشیدیم نزدیک روز آن به که روز هر

  دنیا این به محکم انگار چرا بدن این نمیدانم اما میمیردم تب از بیمارستان های ملحفه الی به ال برهنه ،روزها افتاد ریزی خون

  بود چسبیده

  برگشتیم خانه به بود بهتر حالم که امروز

 خوراند  را داروهایم و داد ماساژ پماد را پایم و دست مادرم

 عیادت  بود آمده هم جون فرح

 ؟  بهتره حالت جان تسنیم_ 

   میشم  زحمت باعث  مدام من جون فرح ،ببخشید بله_ 

 باشه شده  بهتر حالت امیدوارم داریم دوستت ما حرفیه چه این_ 

  گفتم لب زیر خوبمی

 خاموشه  گوشیت. پرسید،انگا رو حالت  من از زده زنگ معین_ 

 کردم  نگاهش منتظر

 ؟ بیاد امروز کنی،میشه امضا باید کارگرارو حقوق ماه این چک باید میگفت_ 

   بیارن تشریف بگید البته_ 

  زمستان  در خورشید هنگام زود غروب موقع

   شد زده در زنگ

  موهایم روی رنگ مشکی شال یک با داشت نرمی و براق جنس که آسمانی آبی رنگ به بودم پوشیده گشاد شلوار و بلوز یک

  پوشیدم روشن لباس بودم برگشته که مدتی در که بود بار اولین

   رفتم  پذیرایی سالن به و برداشتم را عصایم

   گرم و ،تند پیچید بهم بود زده که عطری از دلم شد وارد که دم همان که  ما مرگ و مکش  خانم یک همراه بودند مرصاد و معین

 آمدید  خوش  سالم_ 

   کرد اشاره خانم آن  و مرصاد به چشم گوشه با و شدیم مزاحم ببخشید گلزار خانم  سالم_ 

 سایه  خواهرم اینم بهتری؟راستی انگار زده لگدت پشه شده  ،چی جون گلی سالم _  مرصاد

   خانم آمدید  ،خوش ،بهترم ممنون_ 

   بفرمائید لطفا

 نشست  و کرد پرسی احوال سرد هم سایه

 کردند  پذیرایی مادرم و حسینی خانم

  میکنم شروع سریع نیست  مسائد حالتون  چون گلزار خانم_ معین

   کردم امضا که ها چک بعد و نشدم متوجه هم را نصفش حتی که داد توضیح سری یک قبل دفعه مانند

 بود  نچسب بود گفته که  آن از بیش واقعا خواهرش ،این بود ساکت  دفعه این مرصاد

 . خونه کار بیارید تشریف خودتون بشید بهتر بعد دفعه امیدوارم میکنیم ایجاد  مزاحمت  ببخشید_  معین
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   ندارم رو شرایطش اصال که میبیند ،ولی میکشید منم جور دارید کنم تشکر شما از چطور دونم نمی حقیقتا من_ 

  میاد بر چیز همه پس از ،اون العادسفوق  مرد یه واقعا  معین_ برگشتم سمتش به دختر دماغی تو صدای با

   طوره همین قطعا_  گفتم لبخند با و برگشتم سمتش به

   میخواست جور بد را معین دختر این افتاد ام دوهزاری

 بود کالفه معین انگار

   انداخت مغزم روی خط دوباره دختر صدای

 کجاس؟  همسرت عزیزم_ 

   شدم زنده و مردم دور یک مطمئنم حرفش با

  ندادم را پاسخش

  کرد صدا آرام را خواهرش مرصاد

 نیستن؟ پیششون همسرشون چرا شده بد حالشون آنقدر ایشون بدونم ،خواستم مگه گفتم چی_ 

   نبود باغ در وجه هیچ به احمق این که این مثل

  چرا میزدم حدس

 بازی هم من ،پس نکنند حساس  را فضول این است شریک مجرد  خانم یک با معین که این نگفتن با بودند داده ترجیح معین و مرصاد

  گرفتم پیش در را خودشان

 شدند  فوت همسرم_ 

 زدند  تیر دختر به انگار

  کردند کم را زحمت  ها میهمان  و گفتند کند رحمتش خدا یک همه

   میکرد نگاهم خصم با زره فوالد مادر

   بخواهد را او  توانستمی چطور معین مثل مردی یا باشد خطرناک او برای توانستمی چطور من مثل ،زنی فندقی مغز عقل بی

  شدم خیره  داد می را برف بارش نوید که سرخ آسمان  به و برگشتم خواب رخت به

 . رفتم فر رویا  از  پر خوابی به و خوردم رقیقی سوپ

 

 37پارت# 

  آفتابی ساحل همان ،در بود نشسته کنارم رشید

 میداد ماساژ را پاهایم

 نمیکنی؟  مصرف را هایت دارو نیستی؟ خودت مراقب چرا حبیتی_ 

  میداد ماساژ را سرم  کف و کرد شانه دست با را بلندم موهای  و آمد دستهایش

 ؟  خودت پیش بریمی منو کی کنم زندگی امیدش به نیست ،کسی نیستی تو عزیزم_ 

  رز ها صد  گذاشت کنارم  گل بغل یک

@t.m
/Rom

anSa
hra76



  زیاد خیلی حبیبتی دارم دوستت_ 

  سرورم دارم دوستت منم_ 

 میکرد  نگاهم سوزان نگاه همان میکرد نگاهم لبخند با 

   پریدم خواب از منطقع های نفس با

 . بود ام شامه در هنوز برکان عطر میزدم نفس نفس

 بودند چسبیده اتاقم گرم شیشه به لرزان ها گنجشک و بود باریده برف

  بود دست یک برف هنوز و  بود زود خیلی بود،صبح  گرفته فرا را جا همه دست یک سفید برف یک

 .میکرد خوب را حالم هم خواب در برکان دیدن ،انگار بود دویده پوستم زیر خوبی حال یک

  پوشیدم گرم لباس و شدم بلند جایم از

   شدم خارج خانه از صدا و سر بی

   خوب حس از ،پر ،نوستالژی است عجیبی ،بوی برف بوی

  افتادم راه و کشیدم هایم ریه به عمیق نفس با را تازه هوای

  کم کم مردم  بود هفت حوالی ،ساعت ساختندمی  برفی آدم شوق وبا بودند نخوابیده برف ذوق از ها بچه انگار بود زود صبح که این با

  بازی برف دورگه های صدا با  که بودند گوش بازی های بچه پسر قدم چند هر و میشدند  هایشان ماشین سوار کار سر به رفتن برای

 .  میکردند

  خورد صورتم به گرما ،موج شدم بزرگ فروشگاه یک وارد

 عبوص  ها  صورت بعضی آمده،  کش های ،لبخند پر های ،سبد میکردند خرید خوشحالی با مردم و بود شلوغ فروشگاه

 ؟  آمدم اینجا به چه برای اصال دانستم نمی

  نداشتم احتیاج چیزی

  خریدم خوراکی کمی و برداشتم سبد یک

 است متفاوت چقدر ندار و دارا ،زمستان لرزید دلم مان قدیم محله یاد با

  از نمور سقف ریختن از ترس همسایه پیرزن ،برای بود کفش زیر از جواب روی ،نایلون بود سرما ها روز آن من برای زمستان

   بود سنگین برف

 بود تر متفاوت هایم غم جنس حاال دیگر ،منی بودم دیگری کس  شاد مردم  این میان بود خز داخلش که چرم های بوت این  با من حاال

 . کردنمی جبرانش عالم  های پول تمام که داشتم را چیزی کمبود

  کردم حساب و رفتم  صندوق به پرت و خرت از پر خرید سبد یک با

  نداشت را کردنشان بلند یاری دستانم

 یا بودند فیل شکل که روفرشی های دمپایی و زیبا عروسکی های  ماگ ان امد نمی هم ،دلم بودم کرده درست خودم برای دردسری چه

  بودم شده خیره ام کیسه به عجز با بروم و کنم ول را هایم بستنی

 کرد بلندشان دستی که

   سالم_ 

  کردم نمی تعجب اینقدر دیدم می اینجا را هیتلر اگر شاید
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   امین آقای  سالم_ 

   ایستادی راه سر خانم طرف این بیایید_ 

  رفت بودم دیده قبالا  که رنگ مشکی پژو همان سمت و افتاد راه  بزند دیگری حرف اینکه بدون

 بدو بزنی یخ میخوای: گفت سرش برگرداندن بدون

   نشست  و  داد جا عقب صندوق در را ،وسایلم افتادم راه سرش پشت

 ندیدم  دستتون رو قواره بی عصای اون شکر خدارو ؟ بهتره حالتون_ گفت نشستم که کنارش

 بهتره فعال وخب شد فیزیوتراپی پام و شدم بستری بیمارستان روز چند بهترم ،بله رسیدید وسایلم داد به که این خاطر به اول ممنون_ 

 داد ادامه اش رانندگی به من به کردن نگاه بدون

 ؟   امین آقای خرید بودید اومده هم شما_ 

   اره_ 

  کرد مکثی

  در از زود صبح چرا دونمنمی نبرد خوابم شب ،تمام کرد اذیتتون خیلی سایه حرف کردم حس ،دیشب  خرید بودم نیومده نه! نه_ 

 این نباید بشه بد حالتون  دوباره مرصاد منو بودن مالحظه بی خاطر به بودم نگران خیلی ولی اینجا هم بعدش و آوردم در سر خونتون

 .  مینداختیم راه خودمون  دنبال رو نچسب دختره

   نخوابیده شب و  شده ناراحت ام ناراحتی ،با شده ،نگرانم دادنمی خوبی بوی هایش حرف

  دیدم نمی آیندی خوش  های چیز اصال

   امین آقای داره دوستون  خانم اون_ 

   نیست  مهم_ 

 تا بهم بچسبونه و کنه پیدا شده جا هر از منو همسر داشت سعی بخاطرتون دختر اون  نیست مهم براتون انسان  یک احساسات چطور_ 

 ؟ چیه اسمش این نباشید ای دیگه خانم با لحظه یک حتی شما

   حماقت _ 

   شدم  ساکت

 ؟  کنید ازدواج باشه  چاکتون سینه عاشق که کس هر با حاضرید شما ،خود خانم حماقته_ 

  داد ادامه سکوتم با

 شدید  مجاب انگار عالیه_ 

   بودم نشده مجاب زود آنقدر عمرم تو میخورم قسم_ 

   خندیدیم تلخ دو هر

   میکنم صادر نظریه و میکنم دخالت دیگران روبط در که دارد ربطی چه من به اصال

 کرد  ترمز آپارتمان در جلوی  به رسیدن وبا میکرد رانندگی مان خانه به منتهی خیابان در معین

  کنم فرار دستش از لحظه هر داشتم دوست

 کردین  کمک که  ممنون_ 
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   شدم پیاده و

   همانا خوردن زمین و رفتن هوا به و همانا شدن پیاده

 چسبیدم زمین به آدامس تکه یک مثل

 بود شده لیز سرسره مانند و بودند کوبیده را برف ها ماشین

  رساند من به را خودش سریع خوردنم زمین با معین

 خورد؟  زمین سرت ؟ شدی چی تسنیم_ 

  خوردم جا اش  خودمانی لحن از

   بود شده خرد انگار لگنم استخوان و بود شده مچاله درد از صورتم

  شکست چیزی یه کنم فکر اخ_ 

 شی؟ بلند میتونی_ 

  شدم بلند و گرفتم ماشین در از

 .  نشستم ماشین در دوباره

 

 38پارت# 

 چی؟  شکستمی کمرت برف، تا میخوره بازی سرسره درد ،به پوشیدی چیه این_ 

   میکرد نگاه موشکافانه دقتی با را کفشم کف که میزد را ها حرف این حالی در

 نشده چیزیم رسوندینم که امین آقای  ممنون_ 

  بود شده خورد کمرم میگفتم دروغ

  رفتم خانه سمت به و کردم زمزمه لبی زیر خداحافظی و شدم پیاده بیشتری دقت با بار این

 مانده  ماشینش در  هایم خرید افتاد یادم ،تازه بودم لباس کردن  عوض حال در اتاقم در وقتی

  بود کرده  املت هوس عجیب دلم

   رفتم مادر اتاق به

  دیگه شو بیدار جونم مامان _ 

   شدی خیز ،سحر بخیر صبح دخترم سالم_ 

 ؟ میکنی درست املت  گشنمه ،مامان جان مامان بخیر شمام صبح

 کرد گرم نان و کرد درست صبحانه برایم سرعت  با که شد خوشحال آنقدر ام بیچاره مادرم

 و دادیم لم تلویزیون جلوی مادر  همراه هم بعد بود معجزه برایم لقمه چند همین خوردن که بودم مانده گرسنه ،آنقدر اخیر روز چند در

  کردیم تماشا را کا ربه فیلم و داغ چای از

  کالسیک  های فیلم از ومن آمد می خوشش  بیشتر اکشن های فیلم از مامان

   درآمد صدا به آیفون زنگ که رفتمی باال داشت فیلم تیتراژ
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 امین  آقای تسنیم_ 

   خوابم من بگو مامان _ 

   انداختم خواب اتاق در را خودم و

 میترساندم هایش ،کار شوم کالم هم او با دیگر بار نداشتم دوست اصال

  نبینمش هم خانه کار  آن کارهای خاطر به دیگر که بدهم بهش هم وکالت یک گرفتم تصمیم

 رفته  و  داده تحویل هارا کیسه  و نیامده  داخل  گفت آمد هایم خرید کیسه  با مامان

 کیسه ،تو زدم داد پتو زیر از خوابیدم و کشیدم سرم روی را پتویم مامان گر پرسش چهره به توجهه بی نداشتم حوصله و حال دیگر

 دار برش مامان  هست بستنی

  بود تر قوی خیلی بود کرده تجویز دکتر که دفعه این اعصاب  های ،قرص برد خوابم واقعا و

 شریک ببیند که کرده دعوت ماراهم دارد مراسم اش خانه در اش عمه گفت بود حسینی ،خانم خورد زنگ ام گوشی بعد روز چند

 (حسینه خانم عمه پسر معین ) ؟ هست کی پسرش

  است  رشته آش نذر ،گفت شوند آشنا من با دارند دوست شأن همه واقع در

  دو ویالیی خانه یک داشت  فاصله ما خانه با شهرک یک  نبود دور ،زیاد شدیم بود داده که آدرسی راهی مادر همراه و کردم قبول

 بود داشتنی دوست خیلی که رنگ سفید نمای با طبقه

 جز که آویزم  الماس گوشواره و پوشیدم( بخوره لیز بازم میترسه) پوشیدم نلغزد که  های بوت و مشکی طوسی پشمی شلوار  و کت یک

   آویختم را بود عقدم روز هدایای

 نمیکردم  جدا خودم از میکردند ام بستری بیمارستان در که زمانی حتی وقت هیچ که دستبندش و ام حلقه و

   بیاییم چشم  به نداشتم دوست نکردم قبول ابدا اما کنم آرایش داشت اصرار مادرم

  و بودند شده جمع مسقف حیاط در شأن ،همه بود آنجا هم ،سایه ام رفته فرو خار مثل یکی چشم در کردم حس رسیدیم وقتی هرچند

 میدادند انجام هارا کار

  معین این گرفتی حاجت بلکم بزن هم اشو  این بیا اومدی خوش   جون گلی سالم به به_  آمدند ما سمت به دیدنمان با مرصاد و معین

 زد  هم حاجتش برا بس کرد سوراخ دیگو

 کرد ام راهنمایی ها خانم بقیه سمت  به و گفت  آمد خوش و داد سالم هم معین دادم را جوابش  محوی لبخند با

   آمد  ما سمت به رنگ خوش چادری با نقش ریز خانمی

   هستن مادرم_ 

   هستند. گلزار خانم هم ایشون مامان

    گذاشت تنها مارا و

 پیوست آقایان بقیه به و اجازه با برم من گلزار خانم شرمنده_ 

  میزد لبخند گرفتممی  را نگاهش مچ وقتی و میکرد مترم مادرش

  مادرم به ادب اظهار بعداز و شد  داخل جون فرح موقع همین داد پذیرایی دستور نشست کنارمان وقتی و کرد مان راهنمایی داخل به

   نشست  اش عمه کنار

   بینمتمی خوشحالم ،خیلی اومدی خوش دخترم_ 

    مسرت باعث طور همین منم_  زدم لبخند
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 است  عروس تازه که انگار بود پوشیده  جذب لیمویی دامن  و کت یک نشست ها خانم بقیه کنار  اش وری یک لبخند آن با و آمد هم سایه

 میکردند نگاه مادر و من  به تعجب با میهمانانشان ی همه

   نبود کن  ول هم امین آقای مادر

 اید؟ محله کدوم ؟ چیکارن پدر ؟ سالته چند_ 

 نداسته؟ قابل را آشان خانه و نیاورده تشریف ؟چرا بارش رو کار از پرسید همسرم از آخرش

 نشو  هم ناراحت اندازی می انگشتر ات حلقه انگشت در وقتی بیا یعنی که کرد بهم نگاهی مادرم

  سمت به گفتن یاهللا با جون فرح بزنیم هم اش برویم تا کرد بلند را مادر و من میکشد باریک جاهای به دارد کار دید که حسینی خانم

  رفت اش های دیگ

  بیا سرمه چارقدم نترس خندید مرصاد

  رفتند کنار کوتاه سالم با که بودند آنجا هم دیگر آقای چند

  داد دستم را  بزرگ مالقه معین

  رفتند دیگری دیگ سر خانم فرح و مادر

   بینمتمی  سرحال خوشحالم _ معین

   ممنونم_ 

 داد پس معین به و چرخاندم را مالقه بار چند

   امین  آقای باشه قبول که انشاهلل_ 

  برگشتیم داخل به و

  میکشید گردن گجت   کارگاه مانند معین مادر و کرد می تعقیبم نگاهش با سایه

  بروم باید و نیست خوب حالم گفتم جون فرح به

 کرد امان راهی و کرد سریع خداحافظ یک معذبم فهمید انگار برگشتیم،معین شدیم بلند مادر همراه  خواهی معذرت با و

 ... ،بی....بی اینا چقدر_ 

  بگویم نکردم پیدا چیزی

  خندید مادرم

 . نبودن بدی آدمای وگرنه مادر بودن کنجکاو زیادی یکم_ 

 

 39پارت# 

   بود بار آخرین برم ها زنک خاله این جمع به  هم ثانیه یک نیستم حاضر دیگه هرچی حاال_ 

 خندیدمی من خوردن حرص به مادرم

 بود آورده اش جون فرح غروب هنگام

 بینه  نمی رو بیچاره انگار که هم ،معین جوئید  می لبش ،همش بود شده دیوونه ،سایه تسنیم وای_ 
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  بکنه کوچک آنقدر رو خودش نباید کنهمی اشتباه سایه_ 

  معین از نمیشه که طورهمون نداشتن دوست نه داره دلیل داشتن دوست ،نه تسنیم نکن قضاوت _   گذاشت دستم رو دستش جون فرح

  کنه رها رو داره دوست که کسی بخواییم سایه از نمیشه باشه سایه عاشق داشت انتظار

 ،خیلی جون فرح سخته خیلی عشق_ 

 هست،  هم داشتنی دوست اندازه همون به_ 

 میگذره  خوش هست دخترمم من خونه بیا دیگه هفته

   میام تونستم اگه_ 

  رفت و

   بود سردی و سخت   ،زمستان گذشتمی آور مالل و تکراری ها روز

  جرأت که بلند های شب  از ،امان ها شب ولی میکردم سپری هارا روز و میکردم تماشا هارا بچه و میرفتم پارک به اوقات گاهی

 .بلعید می خود در مرا تاریکی و آشفته های ،خواب بخوابم نمیکردم

  تا ماند می شده کثیف خیلی خانه گفت نیامد ،مادرم برویم تا  بشود آماده داریم دعوت حسینی خانم خانه گفتم مادر به که بود پنجشنبه

 .شدم راهی تنها ومن کند تمییز را خانه

  بودم گرفته زنانه پارتی یک ما بود رفته مأموریت به امروز چون و بود نظامی فائزه شوهر و فائزه نام به داشت دختر یک جون فرح

 زبان و داد قر اش پرنسسی لباس با انقدر بود پرنسسی های لباس و رقصیدن عاشق که داشت یسنا نام به شیرین دختر یک ،فائزه

   بود مهربان و داشتنی دوست مادرش مثل ،فائزه کردیم کیف مان تایی سه هر که ریخت

   زدیم حرف و خوردیم و کردیم درست قیمه نهار برای هم همراه

  لرزدمی دلشان رفتنش مأموریت بار هر با دخترش و فائزه و  است خطرناک کارش  اما است  خوبی مرد که گفتمی شوهرش از فائزه

  را دلش حسابی کند دل و درد که نداشت شنوایی گوش انگار هم او میدادم گوش هایش حرف به سکوت در بیافتد بدی اتفاق نکند که

 کرد خالی

   سینا ،از ام ناکامی از و عشقم از گفتم رشید از هم من

   ریخت می اشک او و میگفتم من

 شد زده در زنگ که برگردم خانه به گرفتم تصمیم دلچسب  چای یک از بعد غروب وقت

  بودی؟ کسی منتظر مامان _ 

 کند باز را در تا رفت و گفت نه تعجب با جون فرح

 مرصادن  و معین: گفت تعجب با زد را آیفون دکمه وقتی

  ایستاد در دم جون فرح

 شدم نگران بود سوار  معین پشت تقریبا که مرصاد دیدن با

 معین؟  شده  ،چش شد سرم بر خاک وای_ 

  بپرس داداشت خان از ؟ دایی دختر میپرسید من از:نالید آورد می در را هایش کفش داشت و بود پایین سرش که حالی در معین

 ؟  شکست کمرم رو خر نره این بندازم کجا

   گذاشتند  مبل روی را مرصاد جون فرح کمک با

   است جون فرح برادر مرصاد جالب کشف یک
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 کرد  تعجب من دیدن با شد آزاد بود رویش که فشاری از که معین

 سالم  گلزار خانم_ 

   شده  چی مرصاد ،اقا  سالم_ 

 خندید 

  میشه  درست آبلیمو و  عسل شربت کم یه با نترس نیست مهمی چیز_ 

 رفتند می اش صدقه قربان و چرخیدندمی  مرصاد سر دور فرح و فائزه

  شد خیز نیم دید را من وقتی و کرد باز را چشمش الیه مرصاد

   خوبی؟ گلی خانم به_ 

 میشدند ادا ته و سر بی و دار کش  کلماتش

  خوشگل  شما بمیرید همتون  کاش ،ولی ها رسن نمی تو به ،ولی  اونجا بودن خوشگالی چه مهمونی بودم رفته خالی  جات  گلی خانم_ 

 وفان  بی ها خوشگل آخه میشه تر قشنگ دنیا بمیرید که ها

 بردی  رو ابرومون شو خفه_ ببندد را مرصاد دهن کرد سعی  زده خجالت معین

   خواممی دیبارو من دارم دوستش من نمیره نه _  زد گریه زیر ناگهان بمیره هم کصافت دیبای اون کاش بگم بذار نه_ 

   شده  تنگ براش دلم روخدا تو بیار دیبارو برو ،معین دارم دوستش دیبارو من

  جون فرح ی خانه و معین لباس به زد گند و زد عق ویک

 میکردند  گریه دخترش و فرح

 بمانم نکرد اصرار هم کسی کردم ترک را انجا  خواهی معذرت با

 یادش دردش تا بود کرده خفه الکل با را خودش  احتماال بیچاره ،پسرک بود ما بین نیز دیگر خورده شکست عشق یک اینکه مثل  خوب

  رفت ابرویش و ریخت  بیرون دارد ناخودآگاه در چه هر اینکه از غافل برود

 بس و رسید ما به رنجش و درد فقط عشق از

 . میزد صدایم خانم گلی همیشه که شیرینی و رو خنده ،پسر مرصاد مظلومیت از سوخت می دلم

  کنم سرچ را رشید نام اینترنت در میخواست سرم در مدام مزاحم صدای ،یک نبرد خوابم صبح تا

 نمیکردم  نگاه تلویزیون های شبکه دیگر نامش شنیدن ترس از که منی

   کشیدم کیبرد روی را  انگشتانم لرز با

  بود متمایز خیلی چیز یک اما بود متفاوت خیلی جو  و جست نتایج

  با و گرفتممی گاز محکم را ،دستم بود اش  خانواده و برکان  پیکر تشییع ،مراسم دادم فشار دهانم روی محکم را دستم فیلم شدن پلی با

 تر کوتاه  کوتاهم های نفس و ریخت می صورتم روی داغم های ،اشک کوچک تابوت دو و بزرگ تابوت دو بودم خیره فیلم به حماقت

   میشد

  برید را نفسم بود آخر تیر انگار که تابوت آن دیدن

 ها  غصه قد سرو آن باد حرامت  خاک ای
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 40پارت# 

  شدم هوشیار مادرم های تکان با

   شو بلند مادر خوابیدی اینجا چرا_ 

 بودم شده هوش بی سرد  سرامیک روی دست به گوشی پنجره زیر

 ام خوابیده میکرد فکر مادر

 بخور  چیزی یه بیا_ 

   خوب بخوابم بذار توروخدا مامان _ 

  خوابیدم و کشیدم لحافم با را سرم تخت روی بعد

 بود  کرده رو را سیریشش روی آن بازهم جون فرح

   تسنیم خانم پایین میای پوشیده لباس  االن دونمنمی من_ 

   داشتم اجباری دعوت یک هم من و بیرون بروند میخواستند

  بودند قهر من کمد با ها رنگ  انگار و پوشیدم رنگی مشکی فوتر دامن و پالتو

  آمدم  خودم به ماشینی بوق با میرفتم راه آرام آرام کینگ پار در جلوی و گرفتم  درست را عصایم بود شده خشک چپم پای بازهم امروز

   بود معین

   میاد خودش  گفت جون فرح_  دادم سالم و شدم سوار

 اومدم  من  شدید ناراحت_ 

   خندیدم معذب

 موقع یه نباشه مزاحمت گفتم ،اخه نه_ 

 نیست  ،مزاحمتی بیام خواستم خودم_ 

  بود قهر خودش با چرا معین نمیدانم میکردم  کشی خود خاطرات با و داشتم آزاری  خود که من بود حوصله بی هم او

 خواهرشون میشه هم سایه و برادرن و خواهر  جون فرح و مرصاد دونستمنمی من_ 

  کرد نگاهم چشم گوشه از

 نمیزنن حرف خودشون  در پدرشونه،زیاد دومه همسر از ،سایه  شده فوت مرصاد و فرح مادر_ 

 گرفتن  نمی تحویل زیاد رو بیچاره دختر همین برای پس

 ؟  میریم  کجا دونید می  شما_ 

 پدرم  باغ میریم_ 

 برگردم  باید ،من من چی؟_ 

  زد لبخند یک باالخره

 .  خودمونیم نیستن خانواده خبرته چ بابا نشو هول_ 

   کشیدم آسودگی سر از نفسی
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 نماند  دور چشمش از که

   شدی ناراحت چقدر_ 

 زدم لبخند من بار این

  ندارم دوست رو غریبه های جمع یکم_ 

   صحیح_ 

 کرد سکوت دیگر و

  میشدند زیاد کم کم مسیر در زده سرما ،درختان میکرد حرکت شهر خارج سمت به

   زد بوق و پیچید بزرگ آهنی در یک سمت به

   کرد باز را در که بود مرصاد

 بود  بامزه خیلی  مستی ،موقع گرفت ام خنده دیدنش با

 داد  تکیه و  ماشین شیشه کنار آمد

  کشیدم پایین را شیشه

   خانم گلی احوال _ 

 خوبید؟ ،شما مرسی خوبم_ 

  بفرمائید داخلن ها بچه و فرح بگذره خوش قراره ،امروز خانم بله_ 

   وفا بی رویان زیبا گفتم لب زیر

 خندید  بلند شنید را حرفم انگار معین

 نیار  روش به بودیا اونجا تو شب  اون دونه نمی این خانم تسنیم_ 

   راحت خیالتون_ 

 گذاشتم بیرون ماشین از را ناکم درد پای

   ساده خانه یک و بود درخت دور تا دور که بزرگ محوطه یک

   میکردند بازی برف و بودند شده جمع محوطه در یسنا دخترش و فائزه و فرح

  بود ایستاده بالکن در مار زهر برج مثل سایه

   افتادم راه عصا  کمک با

  آمد همراهم مرصاد

 ؟  میخوای  کمک_ 

 آزار را مهربان پسر این آمد  می دلش کسی چه خوای؟ نمی کمک  میپرسید دیدممی دست در عصا وقت هر بود مهربان خیلی مرصاد

 کردم لعنت را  بود شکسته را قلبش که دختری دل ،در دهد

  میتونم نه_ 

  گفتند گرمی  آمد خوش و آمدند طرفم به دیدنم با همه
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 داد سالمی یک نگی بگی هم سایه

  دادم فائزه به داشت کیف  حالت که را ام کوله

  افتادم کول  و کت از اینو بیا آوردم  خوراکی کلی_ 

 کشیدی   زحمت چرا  مثال ها میهمانی بابا ای_ 

  رفتیم خانه طرف به هم همراه

  کنی  استراحت میخوای  شما  گفت  جون  ،مامان ببینم شمارو نیاورد منو مامانم ولی بود شده تنگ برات دلم من خاله_ یسنا

 ببینی  بیای حتما باید که دارم قشنگ چیزای کلی تازه بازه روت به همیشه من خونه ،در بشم دلت فدای_ 

 آمد  چای سینی با جون فرح نشستیم که نشیمن در

   آوردم بیرون را  ها  لواشک و ای تخته های شکالت و برداشتم پایم کنار از از را ام کوله

 نکنه  درد ،دستت اینا از  جون آخ وای_  فائزه

   بخوای توام شاید گفتم دارم دوست خیلی خودمم_ 

 بخورند چای با تا و کردیم پخش همه بین را بودم خریده سفارشی که فندقی کرم مغز با خارجی  های شکالت

   آوردم در کیفم از را  بزرگ نسبتا بطری بعد

   نداشتم توقع تو ؟از چیه این تسنیم_ جون فرح

  فرح و معین اخم به خندیدم

   جون تسنیم ها اینکاره که این مثل_  سایه پوزخند

 احمق دختر

  میکنن مصرف ها نوجوان یا باردار های خانوم اینارو ایتالیا تو ایتالیاییه الکل بدون نوشیدنی یه نیست بدی چیز بخدا بابا ای_ 

 گرفت من از را بطری ذوق با مرصاد

  داره ترجمه هم انگلیسی به اما نوشته ایتالیایی روش میگه راست باحالیه چیز عجب  خدایی_ 

  رو اش پاستوریزه اینطوری اال بودم دیده رو جوره همه دختر گرم ،دمت توسکانی های تاکستان از مستقیم

  ماءالشعیر همان واقع در ،این  داره میهمانی گفت جون فرح  که این تا کنم استفاده تنهایی اومد  نمی دلم ولی آوردتش پست روزه چند_ 

 حرامه  اون که کنندمی جدا رو الکش تخمیر بعداز که داره هم ای دیگه نوع ،التبه میشه تهیه الکل بی ابتدا از که خودمونه

 ؟  دربیاوریم رو خوردن شراب  ادای آوردی اینو خانم گلی_ مرصاد

 بدهم را جوابش نگذاشت تلخش گوشت خواهر

 ؟  دارید اطالعات موردش در آنقدر که دارید آمد رفت ایتالیا به خیلی  شما_  سایه

 گفتن  من به هارو این ایشون و بودن تاجر ،همسرم خیر_  گفتم خودنسردی با

 گفتند  بیامرزدی خدا یک همه

 دادم  یسنا به و آوردم بیرون عروسک یک کیفم از

 بخرمش برات که میکرد التماس  داشت دیدمش ،وقتی عزیزم یسنای برای اینم_ 
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  و شد  عاشقش یسنا که رنگ گرم لباس و  ای قهوه های چشم و  موها با خوشگل دختر ،یک کرد بغل را عروسکش و خندید ذوق با یسنا

  کرد تشکر کلی مادرش

  میکرد تماشا ساکت مدت تمام معین

  روشن آتش درختان پای باید هم مرصاد و معین و بسازند برفی آدم یک نهار از بعد ریختندمی  برنامه و میکردند صحبت همه

 نروند بین از میوه های درخت تا میکردند

  اپن امروزی های آشپزخانه مانند نه داشت در و بود اتاق یک مثل ،اشپزخانه کنند آماده را نهار مقدمات تا رفتند خانه آشپز به ها خانم

  پخش فروش مغازه یک ،مرصاد میدادم جواب نه و بله با که میخواستند نظر هم ازمن و میکردند صحبت خانه کار از معین و مرصاد

 میداد خوبی نظرات معین به و بود متفکری مغز تجارت در ولی داشت خودرو اسپیکر و

 اوردم نمی در سر که رسید جایی به هایشان صحبت

   دادم تکیه دیوار به و ایستادم سایه صدای شنیدن ،با رفتم آشپزخانه سمت به و گفتم ای اجازه با

 ؟ فرح کردی دعوت چی برا چالقو دختره این_ 

 باش  زدنت حرف مراقب سایه حرفیه چ این_ جون فرح

 من که جایی بعد به این ،از(گفت؟می مرا)  دراز قلمی باطری  نکبت(  ایتالیایی نوشیدنی) آورد در را من ادای ،بعد اکیبری دختره_ سایه

 ( گفت اینو میپوشه سیاه تسنیم چون) سیاه بیوه کشهمی ما رخ  به رو لطفا،پولش نباشه اون هستم

 خاله  نیستی دعوت ما جمع تو شما بعد به این از پس_  فائزه

 ؟  داده کادو توام به_ 

  نشنیده تا کنی تموم هارو حرف این بهتره  داشتنیه دوست خوب دختر واقعا تسنیم_  فائزه

 آمدند خانه آشپز بیرون به شأن همه یسنا صدای  با ناگهان که

 ؟ وایسادی  اینجا چرا خاله_ 

 بود  پریده ها آن سه هر رنگ

   خواممی ،معذرت برگردم باید نیست خوب  حالش انگار  زده زنگ مامان  جون فرح گفتم لرزان لبخندی با

  برگشتم ها مرد سمت به زنان لنگ و آرام

  بمونم تونم نمی ولی ،متأسفم برسونید منو و کنید لطف میشه ببخشید_ 

   شده چیزی_ شد بلند معین

  زده زنگ مادرم_ 

  نه ها خانم از آمد می در صدا دیوار از

 شده چیزی یک فهمید رویشان و رنگ از انگار شد  خیره ها خانم به خشم با مرصاد

   افتادم راه معین توسط چرمم کوله برداشتن با

 یک مثل ،پایم نداشتند تمامی ،انگار ریختند صورتم روی هایش اشک و نیاوردم طاقت دیگر گرفت  سرعت جاده در معین ماشین وقتی

   میلرزدم دردش از بود گرفته سنگ
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 ؟  آخه شدی چی تسنیم_ 

 ایسته  می قلبت االن دیونه بزن حرف_ 

 چته  بگو نیستم تو با مگه_  پریدم که زد دادی ناگهان

   ندارم طاقت دردا این واسه سالمه نوزده فقط من  بچم خیلی حرفا این شنیدن واسه..... من.... م_ 

 داد فشار را لرزانم پای عمیق آخی با و

 بود  شده سرخ  خشم از معین

   اره کرد ناراحتت سایه_ 

   ندادم جواب

   اره پس_ 

 کنید پیاده(فالن........)بیمارستان جلوی  منو ،لطفا امین آقای  نیست خوب حالم_ 

 بود شده لرزان نفسم

 برگشت  پرستار و چرخدار صندلی  یک با و رفت بیمارستان داخل به حرف بی. و راند بیمارستان طرف به سریع معین

 کرد  هدایتم بیمارستان داخل به و بنشینم ویلچر روی کرد کمک پرستار

 گرفتم دارو و شدم بستری سرعت به داشتم پرونده بیمارستان آن در چون

 . بگویم  توانستم نمی هم آخ یک اینجا  ولی زد می را هایم آمپول نازم کشیدن با که میخواست را عزیزم رشید دلم

   خواستم مرگ خدا از وجودم تمام با بار این

  کند دک نشسته بیرون که را امین آقای این و بیایید خواستم و زدم  زنگ مادرم به

   رفت کی  معین و  آمد کی مادرم یا و گذشت چقدر نمیدانم

   دیدمنمی بیشتری چیز میکردم تالش هرچه و دیدممی  اطرافم دنیای از تار ای هاله مدام

 نبود  خودم برای انگار پایم و دست

 هستی که گونه آن خواهم،می زن را تو.باشد مرگ این اگر میشد چه

 خواهممی زنانی چون را تو

 جاودانه  های تابلوی در

 کلیساها  سقف بر شده نقش دوشیزگان چون

 شویند می مهتاب در تن که

 

 خواهممی زنانه را تو

 شوند، سبز درختان تا

 آیند،  هم به باران پر ابرهای

 ریزد  فرو باران
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 خواهممی زنانه را تو

 است زنانه تمدن زیرا

 است زنانه شعر

 گندم، یساقه

 عطر، یشیشه

 است زنانه پاریس حتی

 است زنانه – هایشزخم تمامی با –  بیروت و

 

 بسرایند شعر خواهندمی که آنان به سوگند را تو

 باش زن

 بشناسند  را خدا خواهندمی که آنان به سوگند را تو

 باش زن

  دوباره و دوباره و دوباره میکرد  میهمان دستانش نوازش به را موهایم و خواندمی شعر برایم ،مردی آمد می  خواندن شعر صدای

  بودم شده  تمام من اما

   شد  تمام داد دست از را زندگیش امید تنها که موقع همان تسنیم

   من مرد

  بود پایانش بی قلمرو چشمانم که

   میکرد باز باز رویم به را آغوشش من غم دیدن با و شناختمی را غمم

   بگذار رو غمت رو بگیر را ،عشقم نیست  هایت غم برای جایی من بازوان ،میان تسنیم اینجا بیا

  کنم حسش دیگر بار یک اما بمیرم بودم حاضر

   نبود ناشکری از  من آه  و اشک

  میدادم جان دلتنگی از ،من مرد خواهند روز یک همه

 . نبود دیگر او و شدم عاشقش که مردی برای دلتنگی

 ...... زیبایی رویای چه  آمد می خواندنش شعر صدای هم باز کاش

   بود واقعی خیلی  ها کابوس تمام از جدا

 .. بوده خواب اش همه ،انگاری نشینم انتظار به آنجا در که  میخواست را ام خانه دلم خوب حس از پر
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 بود  گرفته را دستانم بزرگی و گرم های دست
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 زیبا احساسات از پر و گرم خاص میکرد،عطری ام دیوانه داشت آشنایی عطر

   آهنگی یا و آشنا ،بویی میکنند پرت خاطرات به را انسان چیز دو

  ام زندگی زیبای های روز تنها به بود برده مرا و کرده پر را ام شامه عطر آن حاال

  بود این مرگ پس

 کرد خواهد پیدا مرا باشم جا هر

  نترسم ها شدن گم از بود نوشته برایم خودش

  بدهم دست از راهم زیبا عطر همین و کنم باز چشم میترسیدم

   ها دست گرم  لمس آن

   من رشید بود من  حبیب میشناختمش

   بهاری ابر چشمانم و بود آتش کوره بازهم تنم که نبود خودم دست

   میزدم صدایش و میسوختم

 ؟  دنبالم آمدی من رشید_ 

   میزد حرف گوشم نزدیک

 ،أملی  ،عمری ،حبیتی هستم اینجا من ،بله بله_ 

   خسته ،خیلی خستم خودت پیش ،ببر ببر منو_ 

  میکردم حس هم را هایش نفس لمس حتی

 شیرینی  رویای چه

   یافت شدت جانم در افتاده آتش کم کم

 میکرد  رهایم  خاکی  جسم این کاش ببرد را من بود آمده ،رشید کردنمی رهایم  امارشید

 بود بسته را نفسم راه دستی گویی داشتم خفگی حس

 ....  نداشتم واکنش توان اما میکردم حس هارا سوزن ناک درد هجوم

  سفید سقف کردم باز را چشمانم

 ؟ بود جدید هم اکسیژن،این ماسک

 کردم  پیدا نیاز آن به بود بار اولین

  بود دیدن قابل بیرون منظره پنجره از

  بردندمی را دلم که هایی گنجشک و ،درختان سفید های برف

   شد داخل مادر و شد باز اتاقم در

   جان تسنیم_ 

  برگشتم رمق بی طرفش به

   گرفت را دستم و کنارم آمد

@t.m
/Rom

anSa
hra76



  دادم را درخشانش  لبخند آن پاسخ چشمم حرکت با بزنم حرف نداشتم نفس

   ام مرده من انگار که بود طوری اش چهره میشدم بستری که ها تر قبل

 !!!  بود  عجیب  داشتم حال  به تا که عصبی حمله ترین سخت از بعد سرحال آنقدر

  برداشتم را ماسک

  کشیدم نفس تر ،عمیق کردم حس را عطر  همان ماسک برداشتن با

  شد سردم و لرزید بدنم

   پیچید شکمم در عجیب ،حسی میداد را بو این شدیدتر مادرم

   آشنا حس یک

   مامان _ 

 دخترم  خودت  با نکن بدمیشه حالت بازم ببین بذار رو ماسک ،جان دخترم جانم_ 

  اونه عطرها بوی مامان  میدی رو رشید بوی مامان _ 

 ...  میبرد منم  کاش.... کا اومده.... دیدم......  خواب.....  مامان

  خفگی حس هم باز

   میکرد گریه مادرم

   دوید بیرون طرف ،به شومنمی  آرام دید وقتی

   شدم خوشحال بیشتر شد باز در که بار این

  دیدممی تار را بلندش قامت

 جهنمه دنیام تو بی  ببر میکنم ؟خواهش نه ببری خودت با منو اومدی رشید_ 

   رفتم فرو گرمش آغوش در

  برگشتم شوهرت، رشید ،منم ببین هستم اینجا من نرو هوش از میکنم خواهش حبیتی_ 

 ... ابد باشی،تا بیشتر خواممی  من خوب کنن بیدارم نذار خوبی خواب  چه_ 

 شد  بسته چشمانم

  انگیز دل و ،زیبا بود داشتنی دوست خواب چه

   بود دستی اسیر دستانم شدم بیدار که بار این

  بودم حفظ را خطوطش تک تک که بزرگ دست یک

  نگاهت فدای به جانم ؟ شدی بیدار حبیتی_  شدم بلند رمق بی

  بود شیرین زیادی خواب این

  بود هم مادرم

   اومده  کی ببین مامان کن باز رو چشمات  ،نخواب باشه نخواب  مامان تسنیم

  بودم گیج
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   ریخت می سوزان هایم اشک

   سوختمی  ام معده

   لرزیدم و

 سخت  و محکم گرفتم آغوشش در

  برگشته ات کرده سفر ببین روشن ،چشمت مامان   روشن چشمت_ 

   کشیدم نفس عمیق و چسباندم موهایش به را دماغم

  بوسیدم و بوسیدم و بوسیدم

 بود شده  یکی هایمان اشک

 ؟ مرا نمیکنی میهمان صدایت به عمری_ 

  بود شده حلقه گردنش دور توانم تا دستان

 ،توروخدا  نکنین بیدارم خدا تورو_ 

   قمری یا نیستی ،،خواب آمدم من ببین حبیتی_ 

   نکنند بیدارم میکردم را التماسشان بیشتر من گفتمی  بیشتر چه هر

 نداشتند ها آرامبخش ترین قوی که داشت من بر اثری چنان عطرش

   افتاد می هم روی خود به خود چشمانم

  میکشی داری ،مرا نخواب من عشق_ 

 بزن حرف من با

  ببر ،منم شده تنگ خیلی برات ،دلم دلم_ 

 برگشته  کن نگاش اومده زدیمی صداش بیداری و خواب تو  ها ماه که کسی  شو هوشیار نیستی خواب بخدا ،عزیزم جان تسنیم_  مادر

  شدم شوکه انگار مادر های حرف با

 ؟  بود زنده رشید

 بود  آغوشش در من اینجا

   نیست  خواب که میشد باورم داشت کم کم انگار

 ؟  عزیزم_ 

 ؟ تو ،پیش اینجاست همسرت کردی ،باور حبیتی ،جانم جانم_ 

  کردم سیرابش  اشک با و رساندم هایش لب به را هایش لب

 بود  برداشته را اتاق تمام هایم گریه هق هق

  تو فراق در مردم من رشید ؟ بودی کجا من رشید_ 

 بمیرم  عزیزترینم برایت بمیرم_ 

 شکرت  خدایا شکرت خدایا برگشته است زنده من رشید آخ خدایا اخ_ 
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   میریختیم اشک و میگریستیم های های دو هر

 شود دور ای ثانیه دادم نمی اجازه حتی که بودم آویخته رشید گردن از چنان  حاال اما گذشت قدر چه نمیدانم

  بود شده باز رویم به بهشت های در دوباره انگار

 ریختمی اشکم زدن  پلک هر با و بودم داده تکیه رشید ی سینه به

 .بود بوسیده بار هزار حال به تا را نداشت سرمی که دستی رشید و

 

 ۴۲پارت# 

   نمیزدیم حرف هیچکدام

 کردم جدا هم از را ام خشکیده های لب

  سرورم_ 

 بگو  حبیتی زدنت حرف فدای به جانم_ 

 خونه  بریم_ 

   بیماری خیلی تو من تسنیم_ 

 بودم  دلتنگ نبودم بیمار_ 

 ایستد می دارد غصه شددت از لحظه هر قلبم اوردی؟ تسنیم سر بالیی چه_ 

 ؟  تظاهر بود؟ چی حرفایم آن همه میکردی ،فکر حبیبی نبودم من هایت نفس عطر بدون من_ 

 کند لعنتم ،خدا ببینمت مرگ بستر در نداشتم انتظار ،اما نه_ 

 کشیدمت بیرون مرگ دهان از

  میمیرم بمونیم اینجا بیشتر اگه میکنم خواهش خونه بریم_ 

   شده تمام چیز بزن،همه خوب حرفهای شش،دیگر_ گذاشت لبانم روی را دستش

 بود گشته باز من زمینی ،زئوس بود برازنده شلوار و کت آن در قدر چه شد بلند و

 شکرت خدایا

 بینشان خوبی رابطه انگار اما فهمیدند نمی را هم میکرد،زبان برخورد لبخند با رشید با ولی بود ساکت ،مادرم شدم مرخص زود خیلی

 بود  گرفته شکل

  گرفت او از را لباسهایم لبخند با رشید که بپوشم لباس کند  کمک  خواست مادر

  کشیدم بیرون که را بیمارستان قواره بی لباس

 آمده  سرت  بالیی چه من تسنیم_  کشید آهی رشید

 میشود درست چیز همه هستی که تو سرورم نیست  مهم چیز ،هیچ نیست  مهم_ 

  بوسید را  ام برهنه ی شانه

 هستم مراقبت خودم عزیزترینم برگشتم من_ 
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   پوشیدم را هایم لباس کرد کمک

 میکرد  رانندگی آقا یک بودیم نشسته من ماشین در هم همراه

 بود نشسته جلو صندلی در مادر  و بودم آغوشش در من و بود نشسته عقب صندلی در من کنار رشید

   مامان _ 

 ؟ دخترم جونم_ 

 ؟  بودم بیمارستان وقته چند_ 

 برگشته  میشه روز چند هم ،همسرت عزیزم اس هفته سه_ 

 شدم  مواجه رشید کنجکاو نگاه با

 عزیزم  میزنی حرف فارسی زیبا  چقدر_ 

 شد تر طوالنی   همیشه از بار ،این هستم بیمارستان روزه چند پرسیدم مادرم از_ 

 اوردی؟ خودت سر را بال این میکنی،چرا دیوانه مرا تو حبیتی_ 

  همین بمیرم میخواستم مردی که بودم ،مطمئن  داد را شما ترور  خبر تلویزیون هم بعد شدم بازگردانده کشورم به توضیحی هیچ به_ 

   بودم داده دست از رو زندگیم عشق ،چون

   بوسید را سرم ریختم اشک هم باز

  نکن گریه ،دیگر بخند میگویم،االن را چیز همه ،ببخش من عزیز ببخش_ 

  میکردم حس را غذا بوی آپارتمان در پشت از رسیدیم که خانه به

 اس؟  خونه کی مامان _ 

 کرد  نگاهم لبخندی با

   رشید من و  شد وارد و انداخت کلید مادر

   سرش پشت هم

 نشاند مبل  روی و کشید آغوشم در سریع رشید شد خالی پاهایم ،زیر بود ایستاده آنجا که کسی دیدن با رسیدیم سالن به که طور همان

 جان   حسنا_ 

 آوردی  خودت سر بر چه قشنگم ،دختر عینی نور جانم_  کرد پرواز طرفم به

   زدیممی زار هم آغوش در

  بود کشته منو سرورم فراق غم بودم مرده من  حسنا_ 

  بود تنگ برات ،دلم خوبم هستید که حاال

 بودم  تو دلتنگ منم دخترم شوم چشمانت فدای_ 

 شد بلند حسنا و گفت چیزی عربی به برکان

 نکن دعواش_ 

  گرفتم الکل بوی بیمارستان در است روز چند بخوری غذا بعد کنی حمام باید بیا عزیزم نکردم دعوا_ 
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 کند  حمام مرا مادرم  جلوی میخواست  حتما نداشت  تعارف کس هیچ با ،رشید خدا وای

   شد اتاقم داخل ما از جلوتر حسنا

  میکرد آماده  را نهار مقدمات داشت آشپزخانه در مادرم

  شد خارج اتاق از و کرد  آماده هارا حوله ها لباس تند تند حسنا

   شستمی را  موهایم رشید دوش زیر

   دیدممی  خواب  ،هرشب گذاشتم جا بینشان را دلم ها ؟همان عزیزم کو  موهایت_ 

 میکنم شانه را موهایت

  چی نفهمیدم خودمم نبود خوب حالم چیدم رو موهام بود صبح نزدیک شد چی دونم نمی شب یک آشفته های ،خواب دیدممی کابوس_ 

  شد

   شست را بدنم مالیمت  با

   بودم شده کیلو ،پنجاه کیلویی هفتاد من

   باشد نداشته دوستم دیگر میترسیدم

  خوردممی اشتها با  من  و گذاشتمی غذا دهانم در  رشید و بودیم نشسته میز دور هم همراه

 نکرده نگاه رو جایی تو جز روزه چهار اومده، روزه ،چهار شی مریض مردی  همچین غم از داشتی ،حق مامان بشم فدات_  مادر

   داره دوست ،خیلی

   جان عصمت دخترته عاشق سرورم_ حسنا

  گفت چیزی عربی به و رشید به کرد رو و

   است مهربان خیلی عزیزم دارم دوست رو مادرت_  رشید

   هست شوقی چه  چشماش تو ببین داره دوست اونم_ 

  کنیم  صحبت باید حبیتی بخور غذات_ 

 باشند سالم  هم ها آن کردم  دعا اما میترسیدم اما بپرسم اش  خانواده از میخواست  دلم

 

 42پارت# 

   شده خشک چپم زانوی بازهم شد تمام که غذا

 مامان _ 

   جانم_ 

 شد  خشک ،باز کنهمی درد پام کو  عصا این_ 

  ؟ حبیبتی شده چی_ 

   بشن خشک رگام  شده باعث عصبی بیماری گفتمی دکتر ، میشه خشک  وقتا بعضی پام_ 

   برگشت عصا و داروهام کیف با مادرم

  رفتم مبل کنار  تا عصا گرفتن و رشید کمک با
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   شد  مشغول  خودش و نگذاشت رشید که دهد ماساژ  پماد با را پایم میخواست مادرم

   نشست   مادر کنار  و آمد قهوه  با حسنا

   میشد  دگرگون حالم میخورد پوستم به که گرمش و قوی انگشتان

 داد  آرامش و گرما به را جایش انقباض و دهنده آزار درد آن کم کم

 ممنون شد بهتر خیلی عزیزم کافیه_ 

   نشست کنارم

  بود زیبا ها لباس این با ،چقدر بود تنش مشکی وشلوار هودی یک

 بودی تنهایی و غم در سال یک نزدیک چرا بدونی داری دوست  هم تو ،میدونم داره خبر ماجرا همه از مادرت  جان تسنیم_ حسنا

   ثانیه یک ،حتی نکردم رهایت هم لحظه یک حبیبتی_ 

   خوابم میکنم فکر ،مدام بگید بهم شد چی پس_ 

 من عزیز نیستی خواب نه_ 

 افتاده  زیادی اتفاقات

 ایران  فرستادم حسنا روزی از بگو بهم روز همون از_ 

 مکثی هیچ بدون افتاد من برای اتفاقی اگر که بودم سپرده حسنا به بود،من  داده حسنا به من  منشی رو گذاری بمب خبر هم روز اون_ 

 بمونی پول بی یا غریب و تنها من از بعد خواستم برگردونتت،نمی ایران به

 چکید  می هام اشک

 انگشتان تعداد به های آدم فقط االن ،عزیزم مردم من بگن ها رسانه   همه در داد ترتیبی پدرم اما  دیدم آسیب شدت به گذاری  بمب توی_ 

  رهام رسیدن نمی هدفشون به تا میشدن خبر با بودنم زنده از بکشه منو میخواستن که اونایی اگه چون زندم که میدونن دست

  ها ماه  شناختم  نمی خودمم اومدم هوش به وقتی بودم کما  در ماه  دو مدت ،به هستم زنده من که دونننمی  برادرهامم نمیکردن،االن

 آوردم دست به رو ام اولیه توان تا کشید طول

 بود  فرستاده هدیه برایش و  داشت مادرت از حسنا که بود آدرسی هم آن داشتم تو از آدرس یک فقط

  خریده خودت  اسم به ملک یک خوشبختانه کردم استخدام وکیل ،یک نیافتادم پا از ولی شکست دلم نکردم پیدات و رفتم اونجا به وقتی

 کرد پیدات کردن خرج پول کمی  با وکیل و بودی

  برگشت خونه به بیمارستان از مادرت کشیدن کشیک روز سه از بعد که این تا نکرد باز هم رو خونه این در کس هیچ اومدم وقتی

   کرد صحبت  مادرت وبا بود همراهم حسنا ،خوشبحتانه

 زندگی  به تونهمی خدا فقط میگفتند ها دکتر اما است ساده بیماری یک کردم فکر هستی بیمارستان در و بیماری گفت مادرت وقتی

   مردم می داشتم هم من موقع ان برگردونتت

  شدم عاشقت بیشتر شدی  مریض من دوری از و مردم من  میکردی فکر که این با حتی نیاوردی در دستت از را ام حلقه دیدم وقتی

 (مرد  می داشت دختره اومده هم خوشش چه)من ملکه

 ؟  خوبه هم فرزندانت و همسر حال که بگو لطفا رشید_ 

   گرفت من  از را آنها خدا  من مهربان تسنیم_ 

 افتادیم  هق هق به که ،انقدر گریستیم هم آغوش در هردو

 کشیدی سختی چقدر عزیزم همسر برات بمیرم_ 
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 کشت  اونارو  من سیاسی های کار بودم بدی پدر من تسنیم_ 

 بشه مرگم باعث اگه هرچند میکنم ستایش من رو تو ،ازادگی نیست تو متوجه تقصیری ،هیچ عزیزم نگو اینو لطفا_ 

   آورد آب ما هردوی برای حسنا

 نریز  اشک اینقدر شده  تمام سخت  های ،روز است بس غم دیگر_ 

  نشستیم سکوت در و شدیم آرام کم کم

   بودم گرفته محکم را رشید دست

  داد جواب مادر و خورد زنگ خانه تلفن

 عیادتت  بیاد میخواد جون فرح تسنیم_   مامان

 میزدم حرف برکان با خان شهریار و سینا مورد در باید من خدای

 

 43پارت# 

 انداختی دام در چطور را کفتار آن نمیشود  باورم زنی شیر یک تو حبیتی_ 

   سراغم اومد کرد بزرگی اشتباه ،اما نداشتم قبلی نقشه که  من_ 

 میکنم افتخار تو به من_ 

 بگم  بهت اونارو بذار عزیزم افتاد هم اتفاق سلسله سری یک بعدش اخه_ 

 خواهند دلجویی برای آنها همراه وکیلم احتماال که گفتم و گفتم هم احمق سایه آن حتی  و مرصاد و معین و خانه کار و خان شهریار از

 آمد

 ؟ حبیتی دادی نشان آنها به من  از نامی ویا عکس تو_ 

   شده فوت همسرم گفتم فقط بوده کی پدرت یا بودی کی نگفتم اصال!نه نکنم فکر نه_ 

 وتو خواستگاری اومدم حاال شناخمتمی بودی امارات در که مدتی و هستم تو نامزد من بگوییم میتوانیم نیست  مشکلی پس  خوب_ 

 کردی قبول

 نشاستت؟  کسی میشه بلند دار همین برای موهات پس_ 

 باشد جوابگو اگر بله_ 

 خندیدم  و باشی موفق خوبیه قیافه تغییر واقعا_ 

 میخندی؟ من به_ 

 دادنم  قلقک به کرد شروع و

 نکرد  قبول هم را شام برای مادر تعارف و بیایند شام از بعد شد قرار و  گرفت تماس حسینی خانوم با مادر

 به اگر حتی کند محافظت او از قدرتش تمام با دارد سعی پدرش و دارد جدیدی هویت اکنون و کرده  عوض را نامش گفتمی رشید

  در رشید منو اسم تا  است اداری های کار حال در حاذق  وکیل یک گفت می ،رشید باشد امارت خط و خاندان از شدن  جدا معنی

   باشد هم شناسنامه

  کند تهدید را باشم من که اش دارایی تنها اینبار بخواهد کسی آنکه بی پرده پشت از ولی دهد انجام های کار میتواند هم باز گفتمی
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  بود مرده او دشمنانش نظر از

   رسید میهمانان آمدن زمان  کی نفهمیدیم که زد  حرف هایش برنامه و آینده از آنقدر برایم آنقدر رشید

 طالیی  های دکمه با مشکی شلوار و پیراهن یک او از تابعیت به هم من و پوشید مشکی ای پارچه شلوار و بلوز یک رشید

  بزند را ادکلنش تا بودم ایستاده خواب اتاق در

  بگیرم نگاه او از آمد نمی دلم که بود برازنده آنقدر

 نه؟ نیستی خواب  واقعا تو من رشید_ 

 کنی؟ باور خواهی می کی من ترین عزیز_ 

   دوختم هایش لب به را هایش لب و رفتم جلو و ! وقت هیچ شاید_ 

  لذت از پر و شیرین

  شد کوبیده در

   آمدن میهمانان جان ،تسنیم بود حسنا

  شدیم خارج اتاق از رشید همراه

 بگیرد  را دستم تا بود اینجا رشید خواستم نمی را لعنتی عصای آن دیگر

 شدیم سالن  وارد خورده گره  های دست با

 بود مانده باز دهانم خانواده  این وقاحت از

  بودند آورده را نچسب دختر آن هم باز

 مغز شل تفلون عوضی

  کردیم پرسی احوال سالم هم با

 حقیر موجود آن و مادرش  و فائزه مرصاد و معین

 بودند  زده  خجالت فرح و فائزه و میکرد نگاه رشید منو دستان به پریده رنگ معین

 میکرد پرسی احوال داشت انگلیسی به رشید

 میکرد  نگاه پایین به باال از مدام گرفتمی قد را رشید سایه

 بنشینم کرد کمک رشید

 نشدیم متوجه بود بد آنقدر حالت منتهی بیمارستان اومدیم بار چند ؟ما بهتره انشاهلل  حالت دخترم_  جون فرح

 بهترم خیلی  ممنون_ 

 شکر بگه اومده االنم ؟ نه بود کرده ناراحتت ،این میکشتم داشتم رو بریده گیس این اونروز خودت جون به ببین جون، گلی_ مرصاد

 خوردم

   خوام می معذرت_ سایه

   انداخت پایین را سرش و گفت زورکی

 میکردند  پذیرایی سکوت در مادر و حسنا
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 امد حرف به فائزه من  سکوت  نشست،با کنارش حسنا و گفت چیزی حسنا به عربی به و بود داده تکیه مبل به قدرت پر رشید

 بخواییم معذرت اومدیم فقط بودیم نیومده عیادت برا اصال ،راستش مقصریم ما همه عزیزم بودیم نگرانت خیلی ما_ فائزه

 ؟  خوبه یسنا ممنونم همیشه و ندیدم هیچ محبت  جز شما از ،من کنید رها هارو حرف این_ 

  بمونه باباش پیش داد ترجیح اومده سفر از تازه باباش چون ولی عزیزم خوبه_ 

 معین  جز کردند صحبت همه

   منتظریم  ما نمیکنی معرفی و آقا این دخترم جان تسنیم_  فرح

 میکرد  ترجمه رشید برای زیرکی زیر داشت  حسنا

   برکان ،حسین هستم تسنیم آینده همسر من_ 

 فهمیدند  همه تقریبا گفت انگلیسی و نداد ای اضافه توضیح

   خوشحالم برات خیلی مبارکه یهویی؟ چه جان تسنیم_ 

 شناسهمی منو وقته خیلی برکان نبود هم یهویی ممنونم_ 

 بیارم  دستش به تا کشیدم  زحمت براش ای،خیلی العاده فوق زن من تسنیم_ برکان

 میکنیم  خوشبختی آرزوی براتون نیست شکی این در_ جون فرح

 معین  سمت به کرد رو رشید

 باشید؟  همسرم شریک باید شما_ 

  بله...ب_ 

  کرده تعریف شما  از خیلی تسنیم ممنونم شما  از خیلی_ 

   گفتم رشید پیش خیلی اش پاکی چشم و مردانگی از گفتمی هم راست

 نبود؟  تسنن اهل رشید ،مگر کرد معرفی را خود که رشید نام بود کرده  ام زده شگفت خیلی چیز یک اما

 خواند  نماز چگونه ندیدم دیگر ولی بخواند نماز رفته زدم حدس که شد غیب دوبار یکی هم صبح از

 ندارن  ادعایی  هیچ و کنید مدیریت خودتون رو کارخانه  تا بدن شما به رو شون  سهم دارن تصمیم همسرم_ 

  داشته خواست نمی آنجارا کردم،اگر تأییدش پس بود حجت برایم حرفش ولی بودم نزده حرف اصال مورد این در رشید با واقع در

 .... داشتم کامل   اعتماد او به من میداد من به را بهترش برابر صد باشم

   بودم گرفته محکم را رشید دست

  ممنونم زحماتتون همه برای امین اقای_ 

 

 خودش جزئ به شده کارخانه آن  کمال  تمام صاحب فامیلشان  که شدند خوشحال  آشان همه انگار

 

 گلزار خانم کنم قبول تونم نمی  دادن شما به اونجارو مرحوم_ 

 زده لگد مغزت به جوری بد پا چهار حیوون یه پشه جای به دفعه این اینکه مثل جون گلی_ مرصاد
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 خندیدم 

  هم تر اهل شما از بیام کم خیلی یا نیام ایران اصال دیگه شاید ،منم نیافته اهل نا دست اونجا بود این خان شهریار هدف امین، اقای_ 

 میدم  شما به کمال و تمام اونجارو و میدم جون فرح به هم وکالت ،یک ندارم سراغ

 باشم  داشته رو اعتمادتون لیاقت امیدوارم_ 

 . رفتند و کردند حافظی خدا کم کم فهمیدند انگار میهمانان بود هایم قرص وقت پریدمی داشت رنگم کم کم

 

 44پارت# 

 معین 

  راندم کوچکم آپارتمان طرف به و شدم  ماشین سوار تنها

 هستند احمق ها زن همه ،اصال احمق دختر

   درخشان های لبخند و عاشقانه های نگاه آن نه هایش دادن چاک یقه آن به نه

 نیاورده بیرون  را شوهرش حلقه که آمد می خوشم دختر این داری وفا از قدر چه

   میکرد پاره تکه را قلبم داشت حسادت حس یک

 بود؟ شده نازل آسمان کجای از مرد این

 که سکسی برتیش لهجه ،با بود تر سر همه از بدجور اش دالری هزار چندصد ساعت و دیدمنمی هم خواب در من که هایی لباس آن با

 نگو  دیگر

 کند تصادف بود مانده کم که کوبید سرش فرق بر چنان دستی دو و کرد  ول را فرمان ناگهان

 اشناس ماهه چند گفتمی هم خودش تازه بچسبه منو میکرد ول اونو دختره ؟ جون احمق آخه

   نرفته شیرین دختر آن خواستگاری به زودتر که میکرد شماتت را خودش بیچاره معین چقدر

   میسوخت عرب زاده امیر آن عشق آتش در جانش و نکرده فکر به  او مرد چشم به هم بار یک تسنیم که این از غافل

   شد کوچکش ی خانه داخل و کرد پارک پارکینگ در را ماشین

  کشید دراز تخت  روی خودش و  انداخت مبل روی را هایش لباس

  بمیره کرد نمی تصادف عروسی روز زنت که داشتی شانس  اگه بیچاره معین

  زد چنبره دلش روی غم هیوالی بازهم مرگش جوان همسر مرگ روز یاد با

 تازه ،جهیزیه کرد گریه و زد چنگ را تختی رو بود مرده دوباره عزیزش سارای گویی  امشب اما بود شده خشک اشکش دیگر

  بود خانه جای جای در هنوز عروسش

 کرد گریه بازهم سارا خون به آغشته طالیی گیسوان یاد با

  کند زندگی گذاشت می  نه میکشتش نه درد ،این میمیرد هم خودش  الاقل کاش

  میداد دیگری به دل  که آمد بدش خودش از

   داد نخواهد نشان به خوش روی وقت هیچ زندگی این
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  روزم  به چی ببین بودی توهم یا بودیم مرده باهم یا االن دختر میبردمت خودم نرم دندم ؟ آرایشگاه بری تنها بود رسمش خانوم سارا

 بازماندگان به مرده فرد از که مالی: ماترک) برسم اون به باید توإم ترک ما من انگار نمیکنه ولم هم آت آفریته خواهر ؟اون اومده

 (رسدمی

 گرفت  اش خنده اش تشبیه از هم خودش

 میداد؟ او به خدا را تسنیم اگر میشد چه گرفت دنیا از دلش

  بست را تسنیم با ارتباط راه تنها تحکم با که لنگدمی کار جای یک فهمید انگار عوضی مردک

  باشد نداشته ارتباطی دیگر همسرش با تا من جلوی انداخت را کارخانه

   بود زرنگ خیلی

  آمد در آب از زرد تو که هم ،زنش بلعید  خاک را خواهرش  نداشت که ،مادر نداشت توان و تاب دیگر هم مرصاد

 بخندد تا رفتمی باال کولش و سر از آنقدر و آمد می ها کودکی آن مثل  مرصاد کاش

 بگرید بگذارد دامنش بر سر تا نداشت  همدم یک سوخت خودش برای دلش

   برد خوابش تا کرد فکر کس همه به و چیز همه به آنقدر

  بود نشسته خروشان ای رودخانه کنار

   باشد آمده آنجا به قبالا  آمد نمی یادش

  میبرد خودش با را چیز همه کنان غرش و میخروشید خانه رود

 میشد خطرناک داشت کم کم

  بود ترسیده

   رفت صدا سمت به شنید صدایی

   آغوش در کودکی با گریان زن یک

 بودند  نشسته هم بروی رو زشت خیلی پیرمرد یک و

  میشد زیادتر هم آب رود شدن  خروشان با که گذشت می آب ای باریکه میانشان از

  میشد تر بلند زن گریه صدای خندیدمی که مرد

   بود کفتار  صدای گویی اش  خنده صدای

  بپرد جا  از شد باعث  صدایی ناگهان

 ؟ معینم

 ؟  بود کجا  خودش اما بود عزیزش سارای صدای

 پیش؟ راه نه داره پس راه نه بینی نمی کن  کمک بهش

 ؟  کنم چیکار

   کمک

  آخه ،چطور گفتمی غیب

  رفت  زن نزدیک
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  برتن سیاه  ردای با عسلی چشمان با ،زنی بود آرمیده اش آبی های لباس در که بود آرام پسرکی کودکش

 ! داره عزا میرسه ما به کی هر شکر رو مصبت خدایا

  افتاد راه تپه سمت به خروشان های آب و کریه پیرمرد میان از و کرد بلندش و انداخت زن کتف زیر دست

   داد پاسخ را زیبایش لبخند و گرفت زن از را پسر

   کرد نگاه برش دور به کجاست از فهمید نمی که های صدا با

  بود تاریک هوا هنوز و بود تختش در آمد خودش به وقتی

 میخورد  زنگ اذان برای اش گوشی

   بود عجیبی خواب

 ؟ بست قامت لحظه چند بعد و نوشت را چیز همه داشت یاد دفتر روی

 ازم؟ میخوای چی خانم سارا

  ای  خواب میفهمید میدید  خواب وقتی ،قبال میکرد حسش بود صادقه رویایی بلکه نبود ریخته بهم ذهن و پر شکم روی از خواب یک

  بود دستانش  روی هنوز نوزاد آن  آغوش گرمای که بود واقعی آنقدر آنجا ولی

   کن هدایت راست راه به رو ما همه خدایا

 بست  قامت و

 

 45پارت# 

 تسنیم 

   بخوابند تا رفتند هایشان اتاق به مادر و حسنا

 کشید دراز کنارم و زدن مسواک رشید

 عزیزم؟ _ 

 من؟  شراب جانم_ 

 ؟ کردی  عوض رو اسمت_ 

   کرد نوازشم و داد تکیه آرنجش روی کنارم

 من  کوچولوی خانم_ 

 نمیدی؟ جواب _ 

 میکنی؟  فکر چی  خودت_ 

 ..... آخه اسمت_ 

   بشنوی میخواهی را این اگر حبیتی شدم شیعه  من_ 

   اسمت صاحب  مثل عزیزم پرداختی سنگینی بهای آزادگی برای هم ،تو توست ،برازنده دنیاست اسم زیباترین اسمت_ 

 داری؟  دوست رو جدیدم اسم_ 
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  زیاد_ 

  هستی چی نمیدانم ،تو تو ،اما شد رو زیر جهانم  و کرد آشنا بیت اهل با منو خدا ناتوان خیلی بودم بدی آدم ،من تسنیم من ترین عزیز_ 

 ؟  فرشته یک

   توإم همسر فقط ؟من شدی اینطوری چرا سرورم_ 

 تفاوت چیز همه ببینمت نیستم زاده امیر آن دیگر من که این به علم با داری که آزادی با خودت کشور در اگر کردم فکر تسنیم_ 

  مو  و شدی بیمار چنان من خاطر ،به شده برابر هزار داشتم تو به که ،عشقی زدی هم به منو معادالت تمام تو حاال  اما داشت خواهد

  خدا من  شراب  دادی دست از بودن داده  بهت که چیزی و نکردی تردید ای لحظه من حرف خاطر ،به گرفته آتش قلبم که کردی سفید

 باشی  دیده غم قلب این مرهم که رسانده برام بهشت از تورا

 ؟ گرفتی جدی اصال منی زندگی همه میگم بهت وقتی عزیزم_ 

   عینی نور گرفتم  جدی حاال_ 

 ؟  زدنتم حرف عاشق میدونی نه میگی عربی  کلمات همش قصد از تو_ 

  کنم ابراز را عشقم دارم دوست بیشتر مادری زبان به کن باور عزیزم نه_ 

 عینی  نور_ 

   بودم داغ کوره  مثل من سرد زمستان این ،در میکرد طلبش جانم همه بود آغوشش در بوسیدم محکم و  خندید حرفم به

  شد  برهنه وقفه بی هم او نکرد ،معطل کشیدم بیرون را لباسهایم دید وقتی

   زد آتشم و گذاشت بدنم روی بزرگش بدن

   ساختمی جاری  هایم رگ به را زندگی و بوسیدمی  وقفه بی

  کشیدممی راحت و عمیق های نفس ها ماه از بعد

  بود گشته باز مهربان همسر

  من عزیزم

 او ، میکرد نوازش را  کوتاهم موهای سکوت در هم او میکردم  نگاه میشد آب کم کم که های برف به و بودم نشسته برکان آغوش در

  بودم کنارش عروسک مانند ومن بود بزرگ خیلی

  بود جاری درونم عمیقی آرامش

 ؟ شکلیه  این خوشبختی پس_ 

   آرام و زیبا زندگی ،یک خوشبختیه این  من شراب بله_ 

 ؟  درسته ذارینمی  تنهام دیگه_ 

 جا همین از را تلویزیونی شبکه ،یک نویسممی کتاب رسید خواهم کارام به تو کنار جا این خفا در ،من هستی ثروتم تمام ،تو هرگز_ 

 . بود خواهی من با تو بروم جایی وقت هر و میکنم مدیریت

  دارم دوستش_ 

  حبیتی؟ رو چی_ 

 .... ها ساعت نوازش ،با حرف بی باشم تو با اینکه_ 

   هست  یوگا بخش آرام حرکت یک بودن تو کنار ،انگار هم من عزیزم هم من_ 
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  پرید برکان که خندیدم چنان یوگا نام شنیدن با

  عزیزم میخندی چی به_ 

 نگو  اینو دیگه خواهشا  وای وای_ 

 آوردم می در صدا دهان با و کردم تعریف را رفتم که یوگایی جلسه اولین خاطره وبعدش

 زاررررت _ 

  میخورد حبوبات هفته یک طرف کنم ،فکر نریخت سقف یا بردم در به سالم جون وحشتناک بوی اون از آوردی شانس یعنی_ 

 میکوبید تخت به را خودش و میخندید هم برکان

  زندگیه صدای  صداتون که بشم شما  جفت  فدای الهی_ 

  بود مادرم

   شد بلند احترامش به حسین

 امی علیکم سالم_ 

 داد را جوابش  لبخند با مامان

 بودم؟  نشنیده رو بچم خنده صدای بود وقت چند میدونی آوردی نور خونم به ،اومدی پسرم سالم_ 

   گفتم برکان برای را مادر های حرف

 زندگی فرشته وتا کردی تربیت دختری همچین که ببوسم را دستت دادم قول تسنیم به روز یک مادر_   بوسید و گرفت را مادر دست

   بشود من

  بوسید را مادر دست و شد خم و

   بوسید را رشید پیشانی هم مادر

  بودم مترجم هم من

  کرد دعوت صبحانه به را همه و آمد حسنا

 بود دنیا کار ترین بخش لذت انگار همسرم کنار خوابیدن و خوردن غذا

   بود شده زیبا دنیا اصال

  بود کرده بیدارم خواب  از برکان و بود کوتاه  خوابی  ها عذاب آن همه گویی

 بودم سرگرم حسنا و مادر  با هم من میرفت، ور گوشی و تاپ لپ با میشد جدا من از تا برکان

 ؟  جان تسنیم_ 

 حسنا  بله_ 

  دیدارت مشتاق سخت شیخ مادر و پدر باشید داشته سفر  یک امارات و ایران جز سوم کشور یک به برکان شیخ با باید کنم فکر_ 

 . هستند

 شدم  ها مرده شبیه ببین ،منو چی نیاد خوششون من  از ،اگه حسنی میترسم من،من _ 

 کرد  بغلم و نشست کنارم
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  آمدی در شیخ عقد به هم قبل سال از آینده ماه یک تا مطمئنم بهبوده به رو کامال   حالت دیدی رو شیخ وقتی از من  خوشگل دختر_ 

  همین نشسته زیبا مروارید این روی بیماری گرد فقط میشی،االن زیباتر

   شدم دلگرم هایش حرف با

   میزد حرف بود گوشش که هدفون آن با زبان چندین ،به میکرد کار چنان هم رشید

   برویم آرایشگاه به نهار از بعد شد قرار مادر توصیه به

  رنگ اما کردم کوتاه  ای خامه شکل به و کردم مرتب را موهایم رسیدیم خودمان به زیبایی سالن در را ظهر از بعد  تمام حسنا همراه

   بودم نکرده یکسال این در  که آنچه هر و پدیکور و مانیکور و کردم پاکسازی را بدنم تمام ،  نکردم

 .  نبود خانه در برکان گشتم باز خانه به وقتی

 

 46پارت# 

 زدند می  حرف آشپزخانه در داشتند حسنا مادر رفتم اتاقم به

   سوز استخوان سرمای آن در بود ایستاده بود من اتاق در اش ورودی ،در که گاردن روف در حسین

   برهنه پای و تیشرت یک با

  داشتم تن به جین و تیشرت یک فقط هم من

  بود من به پشتش رشید

   ایستادم سرش پشت آرام

  بود گوشیش صفحه به خیره

  شیرین بچه پسر دو عکس

 بودند حسین پسرهای

   بودی ندیده که سختی چقدر من شیرین عشق آخ

   گشت  نمی باز او  گمشده ولی بود بازگشته من گمشده 

   هرگز

  برگشت طرفم به برکان که ریختم می اشک آرام

 بود سرخ چشمانش_ 

 کنی؟ می گریه چرا عزیزم برگشتی_ 

  نبودم آت شکسته دل برای خوبی صبور  سنگ که ببخش حسینم_ 

 تسنیم؟  میگویی چه_ 

 شکستت دل برای ،بمیرم عزیزم ندیدم را تو غم من_ 

  از تا نبودم خانه وقت ،هیچ نبودم خوبی پدر که این از ناراحتم فقط ،من هستی دنیا این در من امید تنها تو تسنیم نزن رو حرف این_ 

  کرد قربانی رو  گناهم بی فرزندان خواستمنمی  که زنی با ،ازدواج باختم بد را زندگی من ببرم لذت حضورشون

  بودن تو عاشق حتما اوناهم میکرد افتخار داشتنش  به فرزندی هر بودی پدری تو عزیزم نزن رو حرف  این حسین_ 
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 کنم؟ چه  حسرت از پر قلب این با_ 

  هر تا میدم هدیه تو به رو خواهرشون  من میشه تنگ براشون دلت حسرت چی از تو میکنن رشد و میشن بزرگ بهشت  در ها اون_ 

  میریختیم اشک  دو هر گرفت آغوشم در  و شد خم ، عزیزم بگیری خواهرشون از عطرشون شدی دلتنگ وقت

 نمیشود آرام عزیزم دل کنم چه هر دانستممی  اینکه برای بیچارگی سر از من

   دلتنگی و ناتوانی از برکان

 اش زندگی واقعی های سرمایه تنها گرداندن باز از ناتوانی

  میکرد خالص را خودش نیستند دیگر قشنگش کوچولوهای فهمید بیمارستان در که موقع همان نبود تسنیم وجود اگر

  بود گرفته فرزندانش از را دنیا ،اما بود جنگیده بهتر دنیای برای عمری

   بود دور هدفش از چقدر

  سپرده امامی به ،فرزندانش میشد آرام شدند  سالخی اش خانواده تمام ظلم بار زیر نرفتن برای که افتاد می  مظلومی امام یاد وقتی اما

   است انسانیت ،راهش است حق راهش دانستمی که بود

   کرده حفظش ،خدا تر بزرگ هدف یک برای میدانست حاال

   بود کرده دیوانه را ها وهابی ناشناس یک عنوان به شیعه بزرگ شبکه یک مدیریت با اکنون

  افتاد لرزش به سرما و ضعف از تسنیم بدن که ریختند اشک هم آغوش در آنقدر برکان و تسنیم

 خزیدند   لحاف زیر  باهم ،سریع اتاق به برگشتند باهم و گرفت آغوشش در برکان

 آمدی بیرون ها  لباس این با چرا  میشوی مریض زود ضعیفی ،تو تسنیم کند لعنتم خدا_ 

   نباش نگران میشم گرم االن_ 

   میکرد سرزنشش هنوز

   میهمانش داغ بازی عشق یک به و کرد ساکتش سردش های لب با تسنیم

 دانست می را دلبری راه  خوب چموش دخترک

 بودند  خانه در روزی چند

 بماند اتاق در تسنیم  خواست   و دارد میهمان گفت رشید

   گرفت اش خنده برکان غیرت از شنید را  غریبه مرد صدای وقتی

   آمد تسنیم پیش برکان مرد رفتن از بعد

  شوهریم و زن قانونی و رسمی تو و من  حاال کرد آماده را چیز همه وکیلم آمده مان مدارک عزیزم_ 

  کنم دعوتت زیبا مسافرت یک به دارم دوست

 داد نشان زده ذوق را خودش و نیاورد خودش روی به اما میگفت حسنا که باشد مسافرتی همان این شاید اینکه از لرزید تسنیم دل

 ؟ میریم کجا حاال  خوب ،چقدر واقعا_ 

   زیباست خیلی سال وقت ای قشم میریم_ 

 کرد  دیدار ایران در نمیشود برکان مادر و پدر با میدانست کشید راحتی نفس

  کرد دعوت  هم حسنا و مادرش از برکان
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 باشد مادر پیش خانه داد ترجیح هم حسنا بعد سفر انشاهلل گفت و کرد رد مادرش ابتدا

  شویم راهی تا کردیم جمع را مان  وسایل رشید همراه

   برویم هواپیما با بود قرار

   گفتم برکان به بودم دیده  تلخ بازگشت آن زمان را نظیرش که  خصوصی هواپیمای آن دیدن با

  میاد بدم هواپیما این از

 ؟  داره مشکلی داد جواب  تعجب  با_ 

   ایران فرستاد منو اینا از یکی با عبدهللا_ 

  میکشم عذاب ها روز اون آوری یاد از  چقدر  دونست می بوسید،  کرد بغلم

 حبیبتی  توست برای دنیا بعد به امروز از کرد خواهم پاک تو ذهن از رویایی سفر این با را زشت خاطرات  آن من حاال_ 
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   شدیم داده اسکان شخصی ای خانه در

   داشت حیاط در نخل درخت چند که تمییز محله یک در ویالیی خانه یک

   بودیم کرده اجاره ماشین  ،یک خواب دو واحده تک معمولی خانه یک

  تابیدمی آفتاب و بود بهاری و مطبوع هوا

 آمد می دریا بوی

 میکردم  گوش دریایی های مرغ صدای به ایوان روی من و بود خانه در برکان

  پیچید ام شامه در نداشت ما با هم زیادی فاصله که را دریا شوری بوی و

  کردم بغض

  نشستم زمین روی

   شست می را صورتم هام اشک

 کردی  زندگیم وارد رو ات  معجزه که ،ممنون دادی پس من به منو برکان که شکرت  خدایا شکرت خدایا_ 

   رفتم فرو همسرم عطر خوش و گرم آغوش در

 ؟  من شراب میگی چی ایرانی شیرین زبان این با_ 

  داد پس بهم رو تو که میکردم تشکر خدا از_ 

  بخوری غذا باید داخل بیا من عزیز دختر_ 

 بود خریده  غذا آمدن موقع راه سر

  میدویدم  ساحل کنار

  بودیم خریده چادر یک و طالیی و سفید بندری لباس دست یک
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  آن و بمیرم میبست خاص آنقدر که دستارش آن برای داشتم دوست  میکرد، ام همراهی اش داشتنی دوست عربی تیپ آن هم برکان

  اش پلیسی عینک

  بود خواستنی زیادی مرد این

 میدادم  نشان عزیزم به ذوق با و میداشتم بر بزرگی های صدف و میدویدم ساحل امتداد در

 عزیزم  هستی مروارید انگار سفید های لباس این با:گفتمی و خندیدمی کردنم ذوق به و آمد می سرم  پشت آرامش با

 میکرد  فرق ها یکی آن با وزنش کمی که بودم برداشته بزرگی صدف

 میخرم برایت است خطرناک بگذار زمین را آن حبیبتی_ 

 ..... خوشگل چقدر ببین خطری چه اخه_ 

   شد کنده دستم گوش انگار بود نشده تمام حرفم

   بود گرفته محکم را دستم نارنجی چنگ یک

  رفت نفسم ترس از

 اییییی ببین بیا حسین اخ_ 

 کرد  پرتابش دریا به و آورد در خرچنگ چنگک آن بین از را دستم گوشت و  آمد حسین

  دینمی ،گوش خطرناکه که نگفتم مگر_ 

 !  هست خرچنگ صدفا این تو ، بدونم کجا از من_ 

   بوسید را سرخم های چشم

  نزن دست نگفتم مگر تسنیم_ 

  بله_ 

 شد  چی دستت ببین نذاشتی زمین چرا_ 

  ببخشید_ 

 کن  گوش را حرفم بعد به این از میشم نگرانت بخوای معذرت نگفتم_ 

 باشه؟  بخر صدف برام بریم ،االن میدم  گوش بعد این از  خوب_ 

   شد گرد چشمانش  من رویی پر از

   بریم حبیبتی باشه_ 

 بود  پر رشید دستان که خریدم دریایی اسب و دریایی ستاره  و صدف ساحل لب های غرفه از آنقدر

  کنیم تماشا  را خورشید غروب تا نشستیم ساحل لب زیبا رستوران یک در

   عزیزم_ 

   گذاشت میز روی اش نوشیدنی

   جانم_ 

 پدرت؟ و مادر دیدن میریم کی_ 
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 کرد؟ خبرت  ،حسنا شیطون های زن_ 

  بله_ 

 رویم می دیدارشان به میکند تأیین را مالقات محل ،پدرم زودی به اما عزیزم دانم نمی_ 

 پرسید مشکوک من روی و رنگ دیدن با

 نداری؟ دوست_ 

  میترسم راستش_ 

 من؟  والدین از چی؟ از_ 

 باشن  نداشته دوست منو که این از_ 

  زد گرمی لبخند

   ببیند را تو دارد دوست خیلی ،مادرم شد خواهند تو عاشق آنها باش مطمئنم عزیزم_ 

  چی همه ،امیدوارم بود غریب عجیب یکمی هم ما ازدواج ،و نداشتن خوبی رابطه عروس و شوهر مادر  قدیما اون از چون میترسم_ 

   بره پیش خوبی به

  مدیون منو  جان پس شدم سرپا تو عشق به چطور دادم دست از  را چیزم همه من وقتی دیدند مادرم و پدر  میکند فرق همه با تو قصه_ 

  باشند قبیله دیگر با سیاسی ارتباط نگران که نیستم سلطنت خط در دیگر هم ،من من شراب نباش نگران هم تو میدونن عروسشون

 عادی فرد ،یک هستم دیگری فرد ،من مرده برکان ،رشید

  نبود مهم دیگر انگار که بزنند پسم نیستم السلطنه چی چی دختر چون ،ترسیدم شدم آرام حدودی تا برکان های حرف با

  با بو خوش لوسیون ،یک میزدم لوسیون بدنم به داشتم من و میکرد رسیدگی هایش کار به ،برکان بودیم نشسته هم کنار تخت روی

   یاس گل عطر

 شد؟  چه داشتیم که زیبایی خانه بدانم داشتم  دوست  خیلی  ولی کنم پرت را حواسش زدن حرف با نداشتم دوست

  خندیدم گوشم  روی های نفس گرمی حس با

 میکنی؟  فکر همه این چرا من خوشبوی  گل_ 

 بزن حرف من با

 شده  تنگ امارات  تو خونمون برای دلم_ 

   کشید دراز خودش و گذاشت بدنش روی و کرد بلندم

   برویم امارات به توانیم نمی دیگر متأسفانه عزیزم_ 

   مهمه قشنگت ،حضور نیست  مهم_ 

 دادم حرکت ناز با بدنش روی را خودم و

  تر حجیم زیرم اش شده تحریک بدن و  شد بلند هایش آه صدای

 آره  اره من  کوچولوی دختر_ 

  شدم بلند رویش از که بود اوج در

 کرد نگاهم خمارش چشمان  با

   میزد نبض بزرگش بدن
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   شد نمی جا دستم در

 دادمش  جا دهانم در و زدم لیس را هام لب

   رفت نمی داخل هم نصفش هنوز اما و میخورد حلقم ته تا

   شد بلند و شد تمام برکان صبر

 داد  قرارم پا دست  چهار  و انداختم تخت روی کاه پر مانند

 ببینی؟  دیوانه منو میخواهی پس_ 

 شده  تنگ خودم وحشی جگوار برای دلم_ 

   سوخت جوری بد پشتم

 نکن میسوزه  ای ای_ 

 خندید 

   ششش  نترس کوچولو دختر_ 

  میزد نبض پشتم

 کرد  واژنم وارد را بزرگش عضو

 

 عزیزم  تنگه چقدر اه _  آمد در اشکم که

   کرد تر عمیق را پشتم انگشتانش و

  میکنم خواهش نکن اخ_ 

  زوده  هنوز عزیزم نکن گریه_ 

 زد  ضربه تر محکم و

   میزد ضربه باسنم به دیگرش دست با

   محکم های سیلی

  سوزاندمی را گلویم لذت شدت از نفسم

 . بود کبود بدنم و چکیدمی واژنم از سفیدش خامه

   رفتیم فرو خواب به خستگی از هردو

   میزد ضربه درونم هم باز حمام در رشید صبح

  گفتم نمی نه میکرد کاری هر بودم دلتنگش آنقدر اما بود دردناک و سرخ واژنم

 نبودم بعد جا یک ذوق از کنیم تماشا هارا دلفین تا برویم هنگام جزیره به امروز بود قرار

 

 48پارت# 

@t.m
/Rom

anSa
hra76



 گرفتمی را دستم برکان که آوردند می بیرون آب از سر ،گاهی میکردند شنا قایق کنار ها دلفین و میکرد حرکت افق امتداد در قایق

  میکشید سرشان روی

  خندیدممی بلند هیجان از که

 نکنم  غرق آب در را خودم که بود گرفته محکم هم را دستم

 آفتی می اب در نخورد تکان انقدر دختر_ 

   حسین زیباست خیلی اینا_ 

 حبیبتی  تو زیبایی به نه_ 

 گذشته  دقیقه یک فقط میکردم حس که  گذشتمی سرعت با آنقدر روزها کنارش

  گذاشتیم تمام  سنگ حسابی  خودمان و حسنا مادرو برای و رفتیم پاساژ چند به

  ساک یک خودش که بودم خریده هم ادویه ،کلی داشتیم همراه بزرگ ساک چندین برگشت موقع و بودیم رفته کوچک چمدان دو با

  میشد بزرگ

   میکرد تنم گرم لباس پالتو برکان راه  در برگشتیم وقتی

  بزنی آمپول باید ،سرمابخوری است سرد شما شهر عزیزم بپوس_ 

 سوراخ سوراخ بیمارستان تو رو بقیش بودم خونه فقط  روز چند ماه در من نبودی ،وقتی میترسونیم آمپول که بچم من مگه_ 

 سرورم  کرده پیرم سال یک این شدم بزرگ میشدم،دیگه

   است کوچولو دختر برایم همیشه من شراب بشم سرت در سفید های تار این فدای_ 

   پوشید چرم و کت و جین یک هم خودش هم

 ،میراند  بود رانده خانه تا بیمارستان از قبالا  که مردی  همان را ماشین

 گرفتی؟ راننده هم اینجا اومدی_ 

  نه بود سواری شتر مسابقه انگار گرفتم راننده که شدم اذیت آنقدر کردم رانندگی روز یک ؟فقط است اینطور اینجا چرا من خدای_ 

  خیابان

 رفتمی  را دیگری مسیر راننده نفهمیدم که خندیدم آنقدر اش تشبیه به

   سفید رنگ به آهنی ای دروازه با بزرگ خیلی یخانه یک جلوی

 مهمونی  ؟اومدیم کجاست اینجا_ 

  خندید

  بود کوچکتر خیلی  باغش اما داشتیم امارات  در که همان مثل درست خانه یک و شد باز در عزیزم نه_ 

 خبره؟ چه اینجا_ 

   باشه خودش  کاخ تو باید من ملکه_ 

   انگار کرد سقوط بلند برجی باالی از دلم

 برکان؟  کردی چیکار_ 

   من عشق ،خانه بودم اینجا دلتنگ ،چقدر خودم خانه سبک به خانه یک چکید اشکم شدیم پیاده که ماشین از

 بودند  ما منتظر در دم حسنا مادر
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  نشنیدم هیچ و نفهمیدم هیچ اما گفتند  آمد خوش و کردند بغلم

 ،مبارکه  دخترم باشه مبارکت گفتمی مادر و میکرد دود اسفند حسنا

 کرد  حلم آغوشش در و گرفت را دستم رشید

 میکنی؟  گریه چرا حبیبتی_ 

 نباش خوب ،انقدر حسینم میترسم تو خوبی از_ 

  داری لیاقت ها این از بیشتر هستی ای العاده فوق زن تو_ 

  کردندمی تماشا را هایم  خرید تا میکردند باز هارا ساک مادر حسنا و بودم نشسته خانه سالن در

 بود  رفته باال طبقه به برکان

   رفتم دنبالش به و شدم بلند آرام

 آمد  می خواندن نماز صدای و بود باز ها اتاق از یکی در

   شناخت نمی قبیله قوم انسانیت  ،واقعا دادم گوش  اش عربی صوت صدای به و نشستم در پشت جا همان

  میکرد تالش من  خوشحالی برای زیبا  قدر چه کرده فدا را اش ملیت و ،قومیت  اش خانواده ظلم با مبارزه برای مهربان این

  ریختم می اشک  سرش پشت

  کنارم آمد

  من همسر نریز اشک انقدر_ 

 میاد در اشکم که هست زیبا آنقدر میبینم رو خواندنت نماز وقت هر نیست خودم  دست_ 

 میشه؟  تنگ برات دلم پیشتم  وقتی حتی چرا نگفتی بهم راستی

  حبیتی  رسم می آسمان به من تو عشق از_ 

   بودم گفته اینم میمیرم هم زدنت حرف عربی برای تازه_ 

  ایرانی کمان ابرو نبر این از بیش را دلم_ 

 معمولی  مرد یک یا باشی  زاده امیر حسین، یا باشی رشید کنه نمی فرق عزیزم دارم دوستت_ 

   دارد لذتی چه زندگی دانستم نمی تو از ،قبل تسنیم دارم دوستت من_ 

  شد تار و تیره دوباره دنیا افتادی دور من از و شدی گم وقتی

   میکردم طلب تورا فقط آمدم هوش به که بیمارستان در

  نداشتم را دستهایم دادن حرکت توان ها روز

  میمردم بار ده تو نبود درد از روز هر

   میکشت مرا باشی داده دیگری مرد به دل تو و بیاییم که این تصور

  کردم  الک را شهر این خاک دنبالت به ها روز

  بودم مرده  کاش خواستم خدا ،از کردمت پیدا بیمارستان در وقتی

  بود زندانت که ای خانه و پنهانی عقد  یک جز عزیزم ندیدی چیز هیچ من از داشتی دستت در هنوز را ام حلقه
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   بودی نذار و بیمار عشقم از

  بوسیدیمی را بودم گذاشته برایت که خطی دست و خوابیدی نمی  تاصبح ها شب گفتمی مادرت

   است سفر در شوهرت و داری همسر میگفتی میزد را آت خانه در هرکس گفتمی

  کنم کش پیش تو پاک عشق برابر در ندارم هیچ من که بخدا

 ؟  میخواهد چه زندگی از مرد یک مگر

   عزیزم دادی من به ترین  بزرگ خیلی چیز تو

  است منتظرم ابد تا که دارم مهربان و وفادار همسر یک باشم که جا هر میدانم  من حاال

 . کردیم نوازش را دیگر هم صبح تا و کردیم نگاه هم چشمان در و خوابیدیم تخت روی اشک با دو هر

 

 49پارت# 

  بود شلوغ  حسابی سرش برکان

  متفکر و زندنمی ،حرف شده عجیبی جور یک معین گفت می حسینی ،خانم دادم انتقال معین به حسینی خانم طریق از را کارخانه

   شده  الل  رسماا  یعنی این شده قبل از تر ساکت خیلی که آمده  در دادش هم مرصاد و میکند سکوت  ها ساعت

  کند نمی اذیتش دیگر هم سایه گفتمی

 نبوده  او برای وقت هیچ معین فهمیده انگار

   بود برکان کار دفتر جدید خانه های اتاق از یکی

   کنم پرت را حواسش و بروم اتاقش به بار چند روزی که بودم این عاشق

   آمد می ما دیدن برای گاهی و ماند می قبلی خانه در بیشتر و  آمد نمی کوتاه ما اصرار برابر در مادر

 کند  خوشحال را من  تا شود آماده سریع خانه  این تا کشید زحمت  خیلی برکان  گفتمی حسنا

   بود شده داده انتقال اینجا به بود قبلی خانه در که  وسایلم و ها لباس تمام

 چکید اشکم داشتیم که تختی و ها لباس همان با دیدم را اتاقم وقتی

  ریختم اشک  ماه چند آن  خاطرات با سال یک

 داد  هدیه من به نظیر بی آرامشی و بود بازگشته عزیزترینم حاال

  گرفتم حسنا از زور و ضرب با را عربی قهوه

 میکند شماتت را من میکنی پرت را سرورم حواس ،میری ببرم خودم بگذار عینی نور_ 

 داره ،ثواب ببرم شوهرم واسه بذار توروخدا_ 

 ؟  ها نکنی اذیتش شیطون دختر_ 

 

   چشم_ 

  بودم حرفم سر من که هم چقدر
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  داشت بزرگ تراس یک باغ به رو که بود باال طبقه در راهرو آخر در کارش اتاق

 بود  تنم رنگ آبی کشمیرکوتاه پیراهن یک

 رفتمی گرمی به رو هوا و بود عید نزدیک

   داشتم پا به آمد می پاهایم به خیلی که سفید بلند پاشنه صندل یک

  کردم باز را اتاقش در آرام

   بود مانیتور به چشمش و میزد حرف تلفن با داشت

   رفتم ماهوتش بزرگ میز سمت به قر و ناز با

 گفتم  نازک باصدایی و

   دسر و قهوه سرورم_ 

  بریزم کرم آمدم هم باز فهمید داد تکان سری دسر نام شنیدن با

  میخورد  اش قهوه از و میکرد صحبت آرام

 چه؟  که بود،یعنی  کرده حبس را خودش  صبح از رفت سر ام حوصله  گذشت که ساعتی نیم

   کشیدم دراز بود میزش روبروی که بزرگ چرمه کاناپه روی و دادم نشانش را پوششم بدون های سینه و کشیدم بیرون آرام را لباسم

 

  چرخاند را صندلی

   خندیدم زیرکی  زیر

  آورد نمی طاقت

   رساندم می گوشش به را هایم آه  آه صدای و میزدم دست را خودم

  میداد  جواب خیر و بله با را تلفن و برگشت سمتم به قراری بی با

   شدم پا و دست چهار و برگرداندم سمتش به را باسنم و زدم را آخر تیر

 آمد سمتم به و کرد قطع ببخشید یک با را تلفن

 کنم؟ کار ذارینمی من  خوشگل دختر_ 

 لطفا  سرورم_ 

 ؟  میزنی لبخند خوشگل اینقدر چرا تو_ 

  میکنم خواهش سرورم_ 

 میکرد استفاده جلویش صحنه از و بود ایستاده سرم باالی هنوز

   بود مهمی جلسه بشی تنبیه باید من شراب_ 

 دارم دوستت ببری،من لذت شما که اینم ،عاشق کنه تنبیه سرورم دارم دوست من_ 

  زود امیدوارم من شیطون  کوچولوی تسنیم_ 

 نشی تسلیم
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   شد  لخت بعد و

   بود ناک درد نشستن که بود زده سیلی باسنم به انقد

 ؟  بیارم سرت رو بال این که میکنی تحریکم چرا تسنیم_ 

  میزد قر میکرد تمییزم حمام در داشت وقتی

 بخند من بخاطر پس میبرم لذت دارم دوست اینطور و عاشقتم من عزیزم_ 

   رفتم اتاق سرویس  به زیرم لباس  شدن خیس و درد حس با که بودیم خوابیده تخت در هم با

   بود شده شروع ام ماهانه دوره

   کردم عوض را هایم لباس درد و بغض با

   ریختم اشک آرام آرام و نشستم موهر و نرم پادری روی سنگی، روشویی کنار

  را برکان ،بچه باشم داشته زیبا کودک یک میخواست  دلم

  میخواستم دل ته از که بود چیزی این

 رفت  هوا به و شد دود اش همه حاال اما داشتم خوب  حس یک و بودم انداخته عقب که بود روز ،چند نبود خبری  کنون تا اما

  ام زندگی امید دوباره خدا و باشد ناشکری اشکها این ،میترسیدم آمد نمی بند اشکم اما گردانده باز به را همسرم که میکردم شکر خدارا

 .  بگیرد من از را

   ریخت می اختیار بی اشکم چنین این که بود گذاشته تأثیر احساساتم روی ام زنانه های هورمون شاید نمیدانم 

 نبود  اطراف متوجه که بودم ور غوطه افکارم در آنقدر

  افتادم سکسکه به و پریدم ترس از صدایی با

 نیست؟  خوب ؟حالت عزیزترینم شده چی_ 

 حسین ترسوندیم_ 

 ؟ زدی یخ ،چرا من زیبای بیا ،ببخشید ببخشید_ 

 شدی؟ مریض!کردی می گریه

   نالیدم میرفتم آغوشش  در تخت سمت به حالی در افتاده سری با

 شدم ماهانه  عادت_ 

 شدی سرد و پریده رنگ چه ببین بشم هایت اشک این نه؟فدای داری درد من شراب_ 

  بیرون رفت و شد بلند بعد

  بود بد خیلی حالم میمردم داشتم درد کمر و درد دل از

 بود نشسته کنارم داغ عسل  شیر و گرم آب کیسه با حسین بعد دقیقه چند

 شود؟  خیس نیست حیف قشنگ های چشم نکردی؟این بیدارم شده،چرا گرم دستهایت کمی_ 

 . من حسین دارم، دوستت خیلی_ 

  حبیبتی دارم دوستت  هم من_ 
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 بوسیدمش

 خوب؟ بگو من به شد بد حالت من  کوچولوی دختر_ 

   عزیزم باشه_ 

  خوابیدم بودم خورده که مسکنی تأثیر تحت و

 میکرد جمع را ما  وسایل داشت  حسنا

 میگیرم  استرس تنهایی من بیا هم تو جان  حسنا_ 

 بهتر تر بال سبک ،هرچه است زنده سرورم نشود متوجه  کس هیچ که باشید مراقب خیلی باید شما  عینی،االن نور شود نمی_ 

 

 50پارت# 

   افتادیم راه بزرگ چمدان یک با

  رفتیم می عراق کردستان در اربیل شهر به آنجا از رفتیممی  تهران به باید

  باز خودش کشور به عصر و داشته کردستان رهبر با جلسه یک شود وارد عراق کردستان اقلیم به صبح فردا بود قرار حسین پدر

 گردد

 و باشیم داشته اقامت بزرگ، برکان شیخ  استراحت  محل هتل در  که داده ترتیبی میکند کار پدرش برای اکنون که عبدهللا گفت می حسین

 .  باشیم باهم  ساعتی چند

  داشتم استرس خیلی

 وعینک میپوشاند را صورتش حدودی تا که دار لبه کاله با بود پوشیده رنگ شتری سبک، کت  یک حسین

  نبود برکان رشید شیخ به شبیه اصال

  اش لعنتی برتیش لهجه آن با بود گوگولی توریست یک شبیه بیشتر

  بردممی لذت اش تیپیخوش از و میرفتم راه کنارش افتخار با

  شدیم هواپیما سوار

 با شدن روبرو فکر و حسین  سکوت اما ببرم لذت انگیز شگفت سرزمین آن به سفرم از داشتم ،دوست بود ترسناک چیز همه من برای

 میشد  استرسم باعث  والدینش

  سیدی؟_ 

  گفتم آرامی به گوشش کنار

 بشنود  مارا صحبت صدای گوشی  نداشتم، دوست

 حبیبتی؟ جانم_ 

 ناراحتی؟  اینقدر چرا_ 

 برادرم  و پدر دست از_ 

 شده؟  دعواتون_ 

 میکند ام عصبانی دارد حسابی پدرم و ندارم سیاسی های کار در حقی دیگر من_ 
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 افتاده؟  بدی اتفاق_ 

  و صلح لیاقت ،همه بگیرند قرار ترکیه و امارات بین سیاسی منازعات صحنه در کرد مظلوم مردم ندارم دوست ،اما عزیزم نه_ 

 شده رویا به تبدیل منطقه در آرامش  و امنیت  هاست ،سال همه از بیشتر مردم این دارند را آرامش

 چی؟ یعنی_ 

 به که دارند هوایی نقشه برادرم و پدر ،انگار هستند همسایه هم ترکیه و کردستان ،اقلیم دارند سیاسی مشکالت  باهم امارات و ترکیه_ 

  دهند می  دوستی دست کردستان

 نباشه  پیش در بدی اتفاق امیدوارم_ 

 ،امیدوارم  حبیبتی امیدوارم_ 

   داشتند تن به امروزی لباسهای که بود و زیبا مردان زنان با آرام و تمیز ،شهری آمدیم فرود فرودگاه اربیل در المللی بین فرودگاه در

 داشت  گزافی قیمت ایران در که  لوکس همه ها ماشین داد آدرس و گرفت  تاکسی یک حسین

 میکرد  صحبت عربی تاکسی راننده با حسین

 بود زیبا هم خیلی که بودم جدیدی شهر مبهوت من

 راهنمایی باشیم میهمان آنجا بود قرار که اتاقی به و شد انجام پذیرش های کار شدیم وارد  کانیون هتل نام به ستاره پنچ هتل یک به

  شدیم

  برگشتند و گذاشتند زمین را چمدان خدمه رسیدیم  اتاق به وقتی

  شد باز در و زد در به ای تقه حسین

  بود عبدهللا

  اش پدرانه لبخند و مهربان های  چشم ،همان بودم خوشحال دیدنش از چقدر

   هیکل قوی و بود میانسال عبدهللا

 باشم  داشته او مانند پدری داشتم دوست همیشه

  پرسید را حالم  و داد سالم ما دوی هر به

 

  هستیم تنها خیلی اونجا  ،ما آمد می ما  با کاش بگو بهش  حسین_ 

 دادم  لبخند با را جوابش اما  کرد زده حسرت  را دلم کمی جوابش

 بمونه جایی نمیتونه بچش و زن بدون اونم و کنن زندگی ایران نمیتونن وبچش زن میگه عبدهللا حبیتی_ 

 رفتنش و عبدهللا با حسین کردن صحبت از بعد

 پرسیدم حسین از

 فرستاد؟  ایران به منو وقتی ای زنده تو میدونست عبدهللا_ 

  دونستن نمی کدوم هیچ عبدهللا نه و حسنا ،نه عزیزم نه_ 

 بود غمگین و سرخ قدر  چه نگاهش میلرزه دلم افتم می هواپیما تو عبدهللا آخر نگاه یاد وقتی_ 

 نیستی؟ خوشحال آید می دیدنت به شوهرت ،مادر عزیزم کن رها رو بد های روز ان_ 
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 دارم استرس چقدر دانستمی  گذاشت می سرم به سر

  سیدی کنم تشکر تو آوردن دنیا به برای ازش ،باید خوشحالم خیلی اتفاقا چرا_ 

  شدم رها دنیا در تنها میکردم حس که میکردم فکر لحظاتی به

 همسرم  نبودن با آمدن کنار بود سخت چقدر

  هستم همسرم خانواده آمدن منتظر انگیز شگفت شهر یک در حاال

  رفتار احترام نهایت  با باید من ولی  است پرست نژاد شدت به که چرا باشم نداشته شیخ از گرمی برخورد انتظار بود گفته حسنا

   میکردم

  ماند نمی ناراحتی جای پس نبود سیاست در مهم فرد یک دیگر هم آنها ،پسر شدمنمی هایشان حرف متوجه که ،من نبود مهم هم زیاد

  نداشتم وقت هیچ که چیزی نفوذ با و ،قدرتمند میخواست مهربان پدر یک دلم اما

   داشتم هارا دست آن سوی از نوازش آرزوی دیدممی ای مردانه دست هر که کرد چه من با نبودنت ،ببین پدر آه

  میسازد وابسته و ضعیف فرد یک آدم از که ،انقدر است بد خیلی داشتن عقده

  شدمنمی دچار را گونه بیمار وابستگی این و شدم نمی بیمار و آشفته آنطور برکان مرگ خبر با داشتم مهربان پدری من اگر شاید

  حسین با کردنش مطرح با نداشتم دوست اما کنم کمکش هایش کار در حسین پای هم و بخوانم درس داشتم دوست قلبم در جایی یک

 با کودکان به اش عالقه از طرفی ،از مثبت  یا است منفی نظرش که بدانم تا بودم نپرسیده هم را نظرش ،حتی کنم مکدر را خاطرش

 ..... بود بچه یک آرزویم نهایت ، بودم خبر

   رسید فردا سرعت به

   نشویم خارج هتل از ما باشند هتل در همراهش هیئت و شیخ که زمانی تا بود قرار

 بشناسند را حسین هایش وطن هم از کسی  بود ممکن جون

 .شدیم منتظر و خوردیم صبحانه اتاق در استرس با صبح

 

 51پارت# 

  میکرد  گوش اخبار و میرفت راه تلویزیون جلوی مدام حسین

 آستین با داشت زیبایی شده دوزی جواهر کمربند که بودم پوشیده رنگ طوسی بلند پیراهن یک بپوشم مناسبی لباس میکردم سعی  ومن

  بودم پیچیده سرم دور که رنگ همان به شالی و بلند های

   نمیشد آرام حسین اما نشستم بزرگ مبل روی من

 میکرد  نگاه را بیرون چشمی از بار یک دقیقه چند و

   شود طوالنی احتماال سیاسی  نشست چون کنند  مالقات تا میکشد طول احتماال گفت و بود گرفته تماس عبدهللا

 بخوریم  باهم را نهار احتماال  اما

  بخوانم آنالین تا کردم دانلود را پریم دوشیزه و شیطان کتاب

 میکرد  پخش کردستان رهبر با را امارات شیخ دیدار فیلم و ها و عکس مدام اخبار

  میکرد تماشا اخم با هم حسین

   گذشت  ساعتی چند
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   بود عبدهللا آمد در صدا به اتاق در

   کردند صحبت برکان با

 هستند  ما منتظر کناری اتاق در مادرم و پدر شو بلند حبیتی_ 

   بودم پریده رنگ و لرزیدمی دستهایم

  کرد نوازش را شانه دیگرش دست با و گرفت را ،دستم فهمید را حالم همسرم انگار

 کرد راهنمایی اتاق به مارا سرعت به و کرد نگاه آنطرف و طرف این به عبدهللا

 بود  ما اتاق کنار دقیقا همسرش شیخ اتاق در

   شدیم وارد وقتی

  بود نشسته بزرگی مبل روی هم کنار همسرش و شیخ

 ، رفتیم پیش حسین دست راهنمایی با

   رفتم پدرشوهرم سمت به و دادم سالم

 عربی لباس  و مرتب سیاه های ریش با بلند قد و شانه چهار مردی

   خوشحالم خیلی دیدنش از گفتم و بوسیدم و  گرفتم لرزانم دستهای با بود عصایش روی که را دستش و رفتم نزدیک

 بود  گرفته آغوش در عاشقانه را مادرش هم خودش و میکرد ترجمه سرم  پشت حسین

   حبیبتی خوشحاله دیدنت از هم پدرم_ 

   کشید سرم به دستی پدرش

  چرخیدم شوهرم مادر سمت به

 بلند ی  کشیده سشوار موهای و دوزی جواهر های دست سر  آبی رنگ  به حریر جنس از پیراهنی با زیبا اندامی با زنی

  برده ارث به مادرش از حسین نداشتم شک که  های چشم با شرقی دلنشین ای چهره و

  گرفت آغوشم در بیاییم خودم به تا مهربان زن

  یاس از ،عطری میداد خوبی بوی چه

  خریدمی یاس رایحه با هایی عطر هم من برای همسرم چرا فهمیدم حاال

   عزیزم زیبایی خیلی تو میگه مادرم_ 

   بردی ارث به کی از رو زیبات های  چشم این  میفهمم ،حاال سیدی دیدم حال تا که زنیه ترین شکوه  با مادرت_ 

   میداد جواب و میداد گوش پسرش های حرف به و میکرد نگاه من به لبخند با مادرش

 به شد و بلند بیماری تخت روی از عشقش به پسرم که زنی شدی؟همون  بیمارش من پسر عشق غم از که هستی زنی همون تو_ 

 ؟  نداشت امیدی هیچ که حالی در برگشت زندگی

 شدم گریبان به سر خجالت با حسین ترجمه شنیدن با

  اگر روز ،یک زندگیه برای من بهانه تنها اون آوردید دنیا  به رو سرورم که ممنونم قیامت تا شیخ و شما  از_  گفتم بغض  و اشک با

   بوسیدم را مادرش دست و مرگمه روز روز، اون نباشه

 میزد ،حرف رفتمی ام صدقه قربان همسرم که زبانی همان به و میکرد نوازش را سرم مادرش
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 نشسته  مادرم دل به خیلی مهرت اینکه مثل عزیزم_ برکان

 کردم  نگاه بود میز روی که هدایای به مادرشوهرم اشاره با

 آوردند برایت پدرم و مادرم که هست عروسی هدایای ها این حبیتی_ برکان

   عود و عطر و قیمت گران های پارچه و جواهر و طال از پر جعبه چند

 ممنونم چیز همه ،برای تره ارزش با ای هدیه هر از سرورم و  من برای شما حضور مادر ممنونم_ 

 زیر از گاهی و میکرد پذیرایی خانم یک و میکرد  صحبت مادرش و پدر با و بود گرفته را دستم او و بودم نشسته حسین کنار  من حاال

 میکرد  نگاهم چشم

 خوردیممی  غذا ام خانواده من و شد پهن اتاق در نهار سفره

 

 52پارت# 

  بودیم خانواده  یک ما حاال زبانی و قومیت هر از ،فارق را آنها هم ومن بودند پذیرفته را ،من  ام خانواده آری

  پدرش با ،گاهی میزد حرف مادرش  با گاهی حسین

 گذاشت  بودم نشسته همسرم و او میان که من ظرف در و داشت بر  کباب بزرگ گوشت تکه یک پدرش

 ؟ بخورم چطور را همه این من  آمد  می در داشت ،اشکم داد ادامه صحبتش به و

  توجه آنقدر هایش عروس از یک هیچ به حال به تا پدرم ضمن بشی،در تقویت باید الغری خیلی میگویید ،پدرم بخور حبیبتی_ برکان

   نکرده

  کردم تشکر پدرش از لبخند با

 جزیال شکرا_ 

 بود بد خیلی ام لهجه بزنند،انگار لبخند شأن همه شد باعث که

 گرفتی یاد من تسنیم_ 

    زد حرف من با دیگر کمی  حسین کمک با هم مادرش

  عزیزم سالته چند_ 

   گفتم و کردم پاک دهانم

 سال  نوزده_ 

  باش مراقبش لطفا داریم دوستت ،ماهم داره دوستت خیلی ،پسرم دخترم جوانی چقدر_ 

  میکنم تالش شادیش برای بتونم چقدر هر باشید ،مطمئن هست من چیز همه سرورم_ 

 . رفتندمی باید کم کم

   بوسیدند و گرفتند آغوش در مارا دو هر

   داشتم بودنشان از  خاصی حس

  گرفت رفتنشان از دلم گیرد  می آدم دلم که جمعه عصر حس درست

 کردم  گریه آنها رفتن از بعد و
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 میکنی؟  گریه تو آنوقت رفتند مادر و پدر عزیزم_ 

 حرف  باهاشون بهتر تا م می عربی کالس به ایران به برگشت محض ،به داشتم بودن کنارشان از خوبی حس چه دونید نمی که  شما_ 

  بودند خودم مادر و پدر ،انگار بزنم

 چند اروپا در تابستان شد قرار شد تو عاشق هم ،مادرم حبیتی است طاقت بی چقدر مهربانت ،دل ببین را ها اشک این! من خدای_ 

   شد راحت ،خیالت شوید آشنا بیشتر هم با شما تا باشیم هم با ای هفته

  بله_ 

  گرفتی قشنگی های  کادو من قشنگ دختر_ 

 زیبان  واقعا اره_ 

  العاده فوق طبیعت ،اینجا برویم گردش به ماشین با تا میگیرم  ماشین یک هستن،و ارزشمند خیلی چون ایران بفرستن اینارو میگم_ 

 . دارد ای

  کردم بوسه غرق صورتش و سر که کرد خوشحالم آنقدر راحتی همین به

 من  داشتنی دوست مرد

  رفتمی تاریکی به داشت هوا و بود عصر

   میکردیم بازی شطرنج و بودیم نشسته خودمان اتاق در باهم

   زنینمی  حرف ها روز آن مورد در وقت هیچ تو شد؟ فوت چطور پدرت حبیتی_ 

  شدم خیره بیرون به و کشیدم بازی از دست آهی با

  داد می بازی باد که حریری پرده به

  گذروندیم سختی خیلی های روز مادرم و ،من افتادم سینا دام در پول آوردن دست به برای من که میدونی تو عزیزم_ 

  من اما  بوده من  عاشق و داشته دوستش خیلی میگه مادرم ،اما نمیاد یادم ازش خیلی من شنیدم مادرم از اینو البته نبوده بدی مرد پدرم

  رهمی بین از و میشه اعتیاد دچار بودم ساله چند

  نداشتیم هم رو کس  ،هیچ نداشتم واقعی خانواده یک وقت هیچ من

  نداشتم هم دوستی و همزبان هیچ خوابید می رسیدمی خانه به تا شبها که میکرد کار آنقدر هم ،مادرم غمگین و بودم تنها همیشه

  دلم رفتند وقتی از همین بخاطر رفت کشید پر هام حسرت ی همه دیدم رو اونها توجه و نشستم سفره سر مادرت و پدر با که امروز

   کنیم زندگی باهم همه میشد کاش گرفته

   کنم ناراحتت خواستم نمی ببخش ،منو دارد غم چقدر مهربانت ،دل کشیدی سختی چقدر حبیتی_ 

  دارم خانواده  یک حاال اما بود زخم مثل ها درد این ،روزی نشدم ناراحت نیست طور این  اصال_ 

   مانده ها زخم از کوچکی جای فقط شدند  خوب ها زخم این

   گرفت آغوشم در و شد بلند بعد

 حبیبتی  داریم رو دیگر هم که هستیم خوشبخت  خیلی ما_ 

  ارزید می  ها سختی آن یهمه  ،به بود زیبا بودنش

 بود من های درد درمان تنها لبخندش
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  برویم شهر کیلومتری سی یا بیست در دریاچه یک به تا میکردیم جمع را مان  وسایل

 دادند نمی اجاره راننده بدون را ماشین  اینجا  گویا بود کرده استخدام ماشین با راننده یک حسین

   درخشان آفتابی با ،کوهستانی ،سبز بود داشتنی دوست خیلی طبیعتش

   سبز گیاهان  های و گل

   بهاره و بود گرم   اینجا اما بود سرد  حدودی تا عید از قبل هوا من شهر در که این با

  داشت اطرافش در اقامتی مراکز که بزرگ دریاچه یک

  کردیم اجاره دوکان دریاچه نزدیکی در اتاق یک

 کنند  شنا مردم که نبود گرم قدری به اما نبود شلوغ زیاد دریاچه

  بودند شده چیده ترتیب به لوکس موتوری های قایق

 میکردم  نگاه میزد حرف کشور این قوانین از من برای همسرم و رفتیممی راه که طور همین

   است تصویب حال در خوبی قوانین اما است نوپا که ،درسته تسنیم دارد ای آزاده مردم اینجا_ 

 ؟  قوانینی چه  مثال_ 

 دارد اعدام مجازات دهد رخ که  خانواده اعضای از یک هر یا پدر یا برادر طرف از و  است جرم  ناموسی قتل اینجا_ 

 شد  آزاد میشد  محسوب دم ولی خودش  چون و کشت رو دخترش پدر یه که دیدم ایران اخبار تو خوب؟ چقدر_ 

 شده  تصویب تازگی به هم زوجه تعدد منع وقانون میانه خاور های کشور بیشتر عکس بر نیست اینطور اینجا_ 

  رو قانون این هم شما کشور تو باید کنم کنن،فکر اختیار ای دیگه ،زن همسر داشتن با تونن نمی مردا یعنی خوب چقدر من خدای_ 

 شیطونن  خیلی هم شما کشور مردای عزیزم بذارن

 زیادی راه کردن پیشرفت تا اقلیم این ها حرف این از جدای قانونیه،البته  اول زن اجازه با زوجه تعدد هم ایران تو بدونی باید عزیزم_ 

  شمردم برات رو هاشون پیشرفت از تعدادی فقط من هست بد و خوب های چیز جا همه نیست که فاضله مدینه حاال داره

 بشه  بهتر براشون شرایط روز به روز امیدوارم دونممی  عزیزم بله_ 

 ؟  کنی سواری قایق داری دوست حاال من شراب_ 

  البته_ 

  کردیم کرایه  بست در را قایق یک

  و آب زیبای آبی تماشای از توانستم نمی بازهم اما میخورد صورتم به خاک و آب ریز های قطره رفتمی  دریاچه در سرعت با قایق

   بکشم دست سرسبز  های کوه

 بذارم آب داخل را دستم قایق حرکت موقع داشتم اصرار که خندیدمی  شیطنتم به و بود گرفته را دستم محکم حسین

  دارم دوستت میگفتم فارسی به بلند هم من

 نمیگم   میگفتم میپرسید را اش معنی که حسین

  بود شده تبخ فرنگی نخود  و کرده چرخ گوشت تند های ادویه با که خوردیم  خوشمزه خیلی محلی غذای یک نهار برای

  بود شده  سرو کنارش خوشمزه  های سبزی و
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  بود شده بیشتر ،موهایم میکردم حس پیش ماه دو با زیادی تفاوت میکردم نگاه آینه در وقتی

 نبود  خبری زانویم و عضالت در ناک درد های اسپاسم آن از دیگر و بودم کرده اضافه وزن زیادی مقدار و درخشان ی لبخند

  برویم کربال زیارت  به فردا و بمانیم هتل در امشب بود قرار

  مهربان  امام آن امن حرم به توانستممی  یعنی بود؟ طلبیده منو(ع) حسین امام  ،یعنی داشتم گلو در بغض  یک مدام بودم خوشحال خیلی

   بروم

   بنشینیم نبود آنجا در هم نفر یک حاال که دریاچه ساحل کنار کمی تا رفتیم هتل خارج به حسین پیشنهاد به و خوردیم شام هم با

 میکردیم   گوش انداخت  می  آب روی کوهستان باد که آرامی موج و ها جیرجیرک ها، قورباغه صدای به و رفتیممی راه دریاچه کنار

 ؟  عزیزم بدی یاد عربی خودت  میشه من به_ 

 ؟ بود چی زدیمی  فریاد  قایق تو که کلمه اون  معنی بگو اما میدم  یاد بهت بخوای چی هر حبیتی_ 

 ؟ دارم دوستت_ 

   میشی داشتنی دوست ،چقدر شیرین زدن حرف فارسی همین اره_ 

 زدم   حرف فارسی بیشتر حرف این شنیدن با

 من  گوگولی من عزیز من  خوشگل دارم دوستت_ 

   بشی تنبیه باید امشب  کوچولو؟ ؟ میکنی دلبری من  از حاال_ 

   شدیم ساکت دو هر ماشینی صدای شنیدن با

   آمد می ای خفه جیغ و مرد چند صدای

   داشت فاصله خیلی هتل و ها چراغ  محل از و بودیم آن کنار ما بود ای تپه پشت از تقریبا

   باشم ساکت کرد اشاره  و کرد نگاه سمت   آن به اخم با حسین

  بودیم رسیده پرت جای این به نبود حواسمان وقتی و داشتیم سیاه لباس هردو

  بکشم دراز کرد مجبورم زمین روی و گرفت را دستم حسین

  رفتندمی پایین کوه کش کمر از داشتند و بودند گذاشته تپه روی را ماشین

  کشیدندمی زمین روی را دختر یک که حالی در مرد سه

   انداخت می چنگ چیزی هر به و میکرد تقال ،دختر بود آمده بند زبانم ترس از

   آمد نمی شده خفه های جیغ جز صدایی که بودند بسته هم را دهانش ،گویا بود بسته دستهایش

 میکردند  رفتار اینطور دریاچه جای ترین خلوت در شب موقع این که بیاوردند سرش بالیی میخواستند شک بی

   نالیدم آرامی به

   بیاریم کمک بریم_ 

  آب تو بندازن رو جنازه و بکشنش ممکنه بریم ،اگر شدیم دور خیلی_ 

  کنیم  تماشا رو مرگش و بایستیم کارکنیم چه پس_ 
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  کنم فکر ،بذار رو دختر اون هم اندازیم می خطر به رو خودمون  جون هم اشتباه  حرکت یک ،با تسنیم شو ساکت_ 

  دست  در سر پشت از رو بلندش ی شده بافته موهای و  یکی داشتن اش نگه نفر دو نشاندن زانو روی رو گریان دخترک موقع همین

   افتاد اتفاق دقیقه یک عرض در چیز همه گرفت

 کرد رها ها سنگ میان در و برید بیخ از و گرفت رو دختر بلند موهای

 

 54پارت# 

 ناموسی  اعدام یه این!  خدایا_ حسین

 شنیدی؟ نیا بیرون وجه هیچ به شد که چی ،هر شد ،هرچی تسنیم کن گوش

  دوید احمق اون سمت به حرکت یک در و

  کردن پرخاش عربی به و شدن  متوجهش زود خیلی

 رو مظلوم دختر اون و نموندن منتظر دوستاش  ، کوبید داشت دست در چاقو کسی صورت تو بزرگش مشت و نکرد گوش  برکان اما

  آوردند هجوم حسین سمت به و کردن رها

   بود شده دخالت کارشون تو که بودند عصبانی و هیکل قوی های مرد هم ،اونها میخورد هم ضربه اما میکرد مبارزه حسین

  بودند گیج لحظه چند که میزد لگد چنان برکان

 دوم نفر شد  می بلند داشت بود خورده ضربه ابتدا و داشت چاقو که کسی ،اون بیافته همسرم برای اتفاقی و برم هتل سمت به میترسیدم

  بود افتاده زمین روی هوش بی هم

   میکرد مبارزه بود زرنگ هم خیلی که سوم نفر با حسین و

   میکرد هق هق و میکشید زمین روی را خودش هم دختر

   میشد بلند داشت  دست  به چاقو عوضی آن

  پذیرتر آسیب ،پس کند دفاع من از بود مجبور و میشد پرت  حواسش حسین میشدم نزدیک آنها به اینطور اگر زیاد هم خیلی میترسیدم

   میشد

   ماشین روی سوئیچ و بود باز ماشین ،در دویدم سمتش به و شدم بلند افتاد که آنها  ماشین به چشمم

  مشکی و بزرگ لوکس های یک

  بشه هوش بی یکم خوب؟فقط نمیره برس دادم به خودت حسین امام یا_ 

  رفتم پایین کوه  کش کمر از و دادم گاز و

   کوبیدم بهش ماشین با بجنبد خودش به تا مرد

  ندیدمش دیگر و داد محکمی  گرومپ  صدای ماشین

  افتاد زمین به هوش بی و شد  حسین  ی طعمه بود داده دست از اختیار صحنه این دیدن با که دوستش

   دویدم دختر سمت به و پریدم بیرون ماشین از

 ؟ خوبه  حالت خوبی؟_ 

  کردیم باز هم کمک با دهانش پا و  دست و  آمد حسین
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   بریم باید بشید بلند_ 

  گفت چیزی عربی به دختر

   میکنند درو رو کوهستان اش طایفه کل خونه باشن نگشته بر صبح  تا اگه و هستن عموهایش پسر اونا میگه_ 

  دویدیم هتل سمت به و شدیم بلند برکان کمک با

 زخم کبودی از پر دیدم شده نمایان  نور در را صورتش و سر که کمی داشت تن به پولک با قرمز رنگ به زیبایی کردی لباس دختر

  بود

   ایستادیم هتل نزدیکی در

   کنید اتاق،عجله سمت برید شما میکنم گرم رو من البی سر میرم  من خلوته البی االن گفت من به رو برکان

  گرفتش حرف به و رفت من البی سمت به آرام ایستادم برکان از فاصله با

  بروم کرد اشاره دست با و

   دویدم مان اتاق سمت به پله راه از و گرفتم را دختر دست

   رسیدیم سریع و بود اول طبقه در ما اتاق خوشبختانه

  خوردیم سر در پشت  و انداختیم اتاق در را خودمان

   کردم باز را در حسین دیدن با و کردم نگاه چشمی از میزد دهانم در ،قلبم شد کوبیده آرامی به در بعد دقیقه پنچ

  شکرت خدایا نالیدم کردم  بغلش آمد داخل وقتی

   بود ایستاده گوشه یک گریان و ترسان بیچاره دختر

  میکرد باز را من  آبمیوه حالی در و داد یکی هرکدام به و برداشت آبمیوه یه و رفت اتاق یخچال سمت به و بعد و بوسید را سرم حسین

   بنشینیم کرد  اشاره دست با میداد دستم به

 زد  حرف دختر با عربی به حسین  نوشید را اش میوه آب ولع با نخورده چیزی بود وقت خیلی انگار که هم دختر

  میداد را جوابش گریان هم دختر و

   بود شده بریده شلخته هایش مو

   بلند قد رو سفید

  طبیعی بلوند موهای  و داشت عسلی و سبز میان رنگی هایی چشم

   داشت بوری آب و رنگ

 کردند . سکوت زدن حرف ربع یک حدود از بعد

 هایش عمو پسر که کرده فرار بودند گرفته برایش که زوری  عروسی مراسم عروسی از ،امشب  شده  فوت همسرش خانم این حبیتی_ 

  هم مادرش و پدر ،میگویید کنند اعدامش اند گرفته تصمیم خواهد نمی هم را اش جنازه دیگر گفته هم مرد آن چون کردند دستگیرش

  آند رسیده قتل به ها تروریست توسط بوده کودک وقتی

   دنبالش میان فامیالی نگفت ،مگه کنیم چیکار حاال_ 

 تونیم نمی  نیست همراهش شناساییش مدارک دختر این چون ،اما ندیدن مارو تاریکی خاطر به ها اون خوشبختانه نشو نگران عزیزم_ 

 کنه  عوض لباس  کن کمک شو بلند بشیم رد  مرز از باید قانونی ،غیر نداره ای فایده هم موندن ،اینجا ایران ببریمش قانونی هواپیماو با

   کن عوض رو لباسات  هم خودت
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  را ستش شومیز و آبی جین یک هم خودم و دادم دختر به کتونی کفش  و شال  با مشکی جین  یک و مشکی خانه چهار شومیز یک

    سفید شال و سفید کتونی با پوشیدم

  هتل از لباس شدن  پیدا با بود ممکن چون دختر پاره لباس حتی کنیم جمع را چیز همه سپرد و کرد عوض لباس سرعت به هم حسین

  بزنند مارا رد

   زد  زنگ ببرد کربال به مارا بود قرار و داشت اقامت هتل همین در که ای راننده با و ریخت چمدان در بود یخچال در هرچه برکان

   بگیرد من البی از را مان مدارک تا رفت پایین طبقه به و

  کف در جسدش االن بود ممکن که مظلوم دختر این برای دلم کردم، نمی صدا اما بود افتاده درد به چپم ،زانوی بود زیاد استرسم

 .میکرد اعتماد ها غریبه به که بود پناه بی چقدر بیچاره طفلک.سوخت می باشد دریاچه

 

  زد می دل گریه از هنوز

  نرسیده بیست به هنوز سنش بود معلوم

  بیفتیم راه میتوانیم  و است آماده چیز همه گفت بود ،حسین شد کوبیده اتاق در

  شدیم سوار و رفتیم کروزر لند سمت به هم با

   بودم پریده رنگ و کرده ،عرق بود شده فرسا طاقت پایم درد شد می  صبح داشت کم کم

 پشت  دختر و ومن  بود نشسته راننده کنار جلو برکان

 کمک خدایا گفتم فارسی به و زدم چنگ را  زانوییم

 هستید؟  ایرانی  شما_ 

  میزد حرف کردی لهجه به را فارسی که بود دختر

 هستی؟  ایرانی توام عزیزم اره_ 

 بود  داده دست از جنگ تو رو فاملیش ،همه بود سنندج ،کرد بود ایرانی مادرم_ گفت و گرفت را دستم

 ؟  شده چی حبیبتی_ 

 بلده فارسی بوده ایرانی مادرش دوستمون این عزیزم_ 

 کرد نگاهم لبخند با حسین

 ؟ پریده چرا ،رنگت بزنید حرف باهم میتونید که شکر خدارو_ 

  استرسه از_ 

 ؟ باشه بگو من  به شدی مریض اگر_ گفت مشکوک نگاهی با

 چشم _ 

 

 55پارت# 

  گرفتم زیر ماشین با را نفر بود،یک کرده فلجم استرس

 بیایند؟  ما دنبال اگر
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 گرفتند می انتقام مرد آن کشتن خاطر به نکشند مارا دختر این خاطر به اگر حتی

 شدی؟ چی حبیبتی_ 

  کرد  عوض دختر آن با را جایش و گفت چیزی راننده به بعد و

  افتاد راه  بازهم راننده

  میکردم  گریه ماشین پشت بودم کشیده دراز که  حالی در حسین آغوش در

   نیست خودم  دست ،ببخشید ببخشید_ 

 کند  عود آت بیماری شدم باعث تو به دادن استرس با عزیزم ببخش مرا تو_ 

   میکرد نوازشم

 حبیتی؟  نیاوردی خودتت با دارویی هیچ چرا_ 

 کنم؟  کار چه ،خدایا خطرناکه کشور این در توقف

 کشتم؟  نفرو یه دیشب ،دیدی میترسم  من_ 

 افتخار  بهت من کردی دفاع من از زنی شیر یه ،تو کردم چک بودن زنده ها کفتار اون سه هر ضمن ،در نترس هستم من عزیزم_ 

  میکنم

 بوسید را دستم و کرد نوازش را روسری از آمده بیرون موهای و

  دیدممی جنازه سه جمع این جای به شد،رسما بدتر حالم هستند زنده سه هر شنیدم که حاال

 چی؟  بیان دنبالمون هم ایران تا اگر_ 

 کنن پیدامون چطور هستیم کی  ما دونن نمی  اصال اونا تسنیم_ 

 مراقبمونه اونجا بابات امارات بریم_ 

 ؟ میگی هزیان_ 

 میکشند ایرانی یک با ازدواج بخاطر هم داره،بعد نزاع گانه سه جزایر سر ایران با امارات میکشند تورو همه از اول اونجا بریم اگه

 .  زنند می مان آتش خونه  تو میان اونوقت زندم من نفهمه کسی کن ،دعا

  میترسم  من_ 

 کردم  گریه و

 بهتره؟ باش،پات قوی حبیتی ،باشه دادی نجات رو آدم یه جون مرگه برادر باشی،ترس قوی باید االن تسنیم__ 

   گرفته هنوز اما شد بهتر زدم حرف که تو با اره_ 

  کرد دادن ماساژ به شروع دستش با آرام

  دشت یک به رسیدیم که بود روشن هوا تقریبا

  داشت نگه را ماشین راننده

 زد تلفن چند و زد حرف حسین با و

  بخوابم صبح خنکای در داشتم دوست که سبز سر دشت ،یک میکردیم نگاه فقط نگران من و دختر

 شد پیاده هم دختر و  شدم پیاده حسین   کمک با
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  رفت راننده و

 ؟ کنیم چیکار حاال  ؟ رفت کجا_ 

  کنیم روی پیاده باید من تنبل دختر بیا_ 

  آخه کجاست ،اینجا بگو واضح  چی یعنی_ 

  عراقه و ایران بین مرز که کوچیک روستای ،یه ایران باشماق مرز سنندجه کوه طرف اون ،یعنی سنندجه اینجا_ 

   میاره تامون سه هر برای وری پیله کارت دنبالمون میاد یکی جلو بریم که قدم چند

   اس راننده همین آشنای

 بهتره؟ پات وضع ،عزیزم بشی کولبر ،باید خندید ؟ کنی کول چیزی میتونی

  خوابم بی و گرسنه و خسته من میگی  چی فهمم نمی اصال من_ 

   گفتم دختر به فارسی به

 ؟  چیه اسمت فراری عروس_ 

 .،خانم هورا_ 

 ؟ سالته چند_ 

   بیست_ 

 ؟ میگه چی شوهرم فهمیدی_ 

 فهمیدم میزدن حرف که راننده با اره_ 

 ؟ کنیم چیکار قراره خوب_ 

   ،همین میشیم  رد مرز از مان کول روی زنیممی چیز چندتا میگیریم وری پیله کارت_ 

 شی؟ بر کول میخوای لباسات این با وایستا دقیقه یک سیدی ،اقا، خدا ای_ 

 ؟  ،خوبه میخرم مرزی چه بازار از کردی لباس  ،عمری جان تسنیم_ 

  ریخت شومیز پارچه روی هایم اشک و زمین روی نشستم

 و ویفری مغز با شکالت یک کداممان به و آورد در را بودیم برداشته هتل از که  های خوراکی کیسه گذاشت  کنارم را چمدان حسین

 داد  میوه آب

  بوسید را دستم ،و  بری راه است گرفته پای و گرسنه شکم با کردم مجبورت ببخش حبیتی_ 

  داره احتیاج ما به دختر این ؟مجبوریم بخشیدی منو عزیرترینم_  داد ادامه و

 

 میداد ماساژ را ناکم درد پای خوردممی  را آم میوه آب داشتم وقتی

 شدید اذیت چقدر من خاطر ،به خانم ببخشید_  هورا

  شدم اخالق بد یکم همین برای شده، طوالنی خیلی نقاهتم ،دوره گذروندم رو سختی دوره ،من نگیر خودت به_  گرفتم را دستش

   ایستاد کنارمان هوندا موتور یک موقع همین
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  نشدم متوجه که گفت چیزی عربی بود،به موتور سوار مردی

  نمونده خونه تا چیزی حبیتی شو بلند_ 

  بود گرفته را دستم حسین سرش  پشت آرام ما و رفت موتور با جایی تا مرد

  کرد جلب را نظرم شلوغی دور از

   گرفتندمی پیش کوه راه  و گرفته کول به را بزرگ ساید های یخچال و بودند ایستاده صف در نفر چندی

  زد حرف مرد با حسین

 گردم  برمی االن بایستید جا همین_ 

 ؟ چیه  شما  اسم خانم_ 

  تسنیم_ 

   میشم  شما مدیون بیشتر لحظه هر کنم تشکر شما از چطور نمیدونم_ 

 پسر همون از یکی چرا راستی, بزنیم معمولی حرفای ،بیا کنیم کمک بهت خواستیم ،خودمون میکنی تعارف ،چقدر دیگه کن بس_ 

 دیگه؟  یکی به میدانت نکرد؟داشتن عروسی باهات الدنگت عموهایش

   پسرعموهام دارن زن خودشون_ 

 نیستن؟ که اینا داعشی تروریست ببینم_ 

 میگید؟  چیزی همچین چطور ،اخه نه_ 

 ،چطور؟  میبرید گوسفند  مثل رو سرت  داشت_ 

  شد خیره زمین به غمگین

   برگشت  دست در لباس چند  با حسین موقع همین

  بود زده تیپی چه هم خودش

  عینک و مشکی دستار با رنگ طوسی کردی لباس

   میاد بهش بپوشه هم زمینی سیب گونی مردی؟ یا مونرویی مریلن ،تو مرد ذاتت تف_ 

   خندید حرفم از هورا

 ؟ نداشت تر ساده تیپیه چه این ؟ دامادی یا بری کول میری داری عزیزم جان  حسین_ 

  لباس همین روی از بپوشید صخره اون پشت برید خریدم شما برای نکن ،حسودی شناخت باید سفر در رو آدم میگند راست حبیتی_ 

 . بپوشید ها

 

 56پارت# 

   بود اندازه یک تقریبا که بود مشکی مردانه کردی  لباس  دست ،دو رفتم صخره پشت به هورا با و شدم بلند

   برگشتیم حسین پیش هم با و کشیدیم دهانماپ دور هایمان شال و بست سرم دور را دستارم هورا و پوشیدیم هارا لباس هورا کمک به

   میاد بهت  خیلی شدی باشکوه چقدر حبیتی_ 

  شدم لذت غرق تعریفش از
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  داشتم سال  پنج و بیست و بودم محمدی شیرین  من بود رویش زن یک عکس که داد کارت یک کداممان هر به

   سن سال  بیست با محمدی روژان هم هورا

 جارو کارتون در را چمدان این هم من بیاورد را بوش برقی جارو این باید اما ،روژان بود نمانده بار شیرین برای ها دختر خوب_ 

 میارم  میذارم برقی

 نداده من به چیزی هیچ زانویم درد خاطر به حسین که دانستممی

   کوه سمت به افتادیم راه دیگر های کولبر همراه

   برگشتند خالی دست من  مثل تعدادی کنم حفظ را تعادلم آن  با تا داد من به چوب  یک حسین

   انگار بود نرسیده بار هم آنها به بودن ناراحت چقدر ها طفلک

  برم راه ناراحت و سالنه سالنه آنها  مثل کردم سعی

 چرا؟ ناراحتی ؟ دوباره شدی چی حبیتی_ 

 . کردم اشاره ناراحت های بر کول به و نرسیده بار ما به نمیبنی_ 

  کرد پنهان سرفه را اش خنده زور به حسین

 رفتی؟  فرو خودت نقش در چقدر_ 

 داری؟  نسبتی چه خواهرم  و من با برو راه تر زود هم شما_ 

  افتاد جلو و خندید هم باز

   گفتمی های چیز کردی به و آمد می خیزان  و افتان و داشت پست به لباسشویی یک که بود ما سر پست پیرمرد یک

 ؟ میگه چی_  پرسیدم هورا از آرام

  خوانه  می شعر داره بیچاره مرد_ 

 شدند  خوار چقدر بودند غیور مرزبانی همیشه که که  و شکوه همه اون با ها کرد ببین میگه

  نفرشان یک اگر ؟ بود کاری چه این گفت می راست  گذشتندمی باریک راه آن از مورچه مثل بران کوله و میشد باریک  رفته رفته راه

   میکنم پیدا تر بخت بد خودم از بروم جا هر انگار پشت؟خدایا روی هم آن قاچاق پستی کار ؟چه چه افتاد می  کوه تند شیب از

  رفتندمی راه صبورانه چقدر که بودم همسفرشان که هایی مرد و زنها دیدن با اما بودم آورده کم دیگر اما بودیم راه در چقدر نمیدانم

  ماندممی صف در آرام

   افتادیم شیبی سرا به مرور به

   نداشت نسبتی ما با هم او بودیم تنها خواهر دو ما انگار چون کند  نگاه سمت به نمیکرد جرأت حسین

   میکرد ام روانه نگران نگاهی گاهی از هر اما

  شدیم  خاکی جاده یک وارد

   میشد گم بودم بسته صورت به که شالی در هایم اشک

   نشدند مشکوک اصال خوشبختانه گذشتیم، سرباز چند کنار از

  کشید بیرون باکس از را  چمدان  حسین و داد تحویل را بارش هوران و ایستادیم ماشین یک کنار

  میگیرم ماشین یک بمونید جا همین_ 
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  رفت و

   لرزان و پریده رنگ نبود من از بهتر حالش هوران

  نشستیم زمین روی و گرفتیم را هم های دست

  میشد ظهر داشت میلرزیدم و بودیم زده یخ استرس از دو هر

   میرویم بیمارستان  به االن عزیزم ،بمیرم حبیتی_  شوم بلند کرد کمک  آمد ما سمت  به حسین

 گذاشت  پایش روی را سرم و بکشم دراز کرد کمک  و  نشست کنارم پشت  حسین و شدیم کهنه پژو یک سوار

  گفت هوران به چیزی عربی به و

  برویم سنندج به زودتر هرچه باید گفت فارسی به هوران

  بود گرفته را توانم ساعت چند این ،استرس همسرم آغوش در خودم رختخواب  در میخواست آرام خواب یک دلم

  میکرد آرام را دلم تنش گرمای و همسرم خوشبوی عطر

 حسین؟ _ 

 ؟ حبیتی جانم_ 

  زیاد خیلی ام گرسنه_ 

   میرسیم زودی  به عزیزم_ 

   رفتم حال از یا خوابیدم دانم نم

 بود  زیبایی خبری بی اما

 

 57پارت# 

   آمد  می الکل ،بوی سوخت می دستم

 شدی؟  بیدار ،عزیزم حبیبتی_ 

   شدی خسته خیلی و نشدی سیر خواب  از که هوایی وقت ،مثل بود چسبیده هم به انگار هایم چشم پلک

  صدا و سر پر ،شلوغ، بود اورژانس انگار

  بنشینم کردم سعی

 بوسید را سرم و بنشینم کرد کمک  حسین

  دستم آخ

 داری؟  درد ؟ عزیزترینم شده چی_ 

   شده  خیس لباسم و  کرده نشت بیرون به هم سرم مایع ،ببین میسوزه ،خیلی شده پاره دستم رگ انگار_ 

 پرستار  دنبال رفت حسین  و شد داخل و زد کنار را پرده هورا موقع همین

 ؟  ،بهتری ترسیدیم خیلی ،تسنیم عزیزم_ 

   شدید نگران که ببخشید بله_ 
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   برگشت پرستار یک با حسین موقع همین

  شده پاره ظریفه رگات انگار آخ ؟اخ شده  چی دستت ببینم_  پرستار

 ( گفت فارسی)  ظریفه هم خودش_ حسین

 بلدی؟  فارسی_  خندیدم ذوق با

 حبیتی  میگیرم یاد دارم_ 

 بگویید  من به بعد بگیره یاد اول گذاشته است زرنگ چقدر ببین کاه زیر آب مردک

 !!!!  لهجه بی و خوب هم چقدر_ 

  بگیرم یاد خودم مجبورم گویی نمی من به را اش معنی میزنی حرف وقتی_ 

   ببریدش میتونید تمومه هم ،سرمش عالیه_ گفت  زد چسب سرم جای و گرفت را ،فسارم میزد حرف کردی لهجه به که پرستار

 ممنونم _ 

  بود بهتر ،حالم بودم خوابیده حسابی ساعتی سه دو ،انگار بودیم سنندج شهر در

  نداشت سنندج با هم زیادی فاصله که برگردیم زنجان به تا گرفتیم بست در یک و خوردیم رستوران یک در را نهار

   نشست جلو  حسین ماشین در

   گرفتیم قرار پشت هم کنار هم هورا و من

   گذشته سال صد حال به تا دیشب از انگار_ 

   شده تموم نمیشه ،باورم گذشت سخت که ،انقدر اره_  هورا

   مسافرت و گردش میریم کلی هم با ما خونه ،بریم بگذره خوش چقدر هورا وای_ 

 .....  و برم ندارم رو جایی ندارم شناسایی مدارک استرس خیلی من مهربونی،ولی تو چقدر تسنیم_ 

  باشم ها جو باز مثل نکردم ،سعی خورد را حرفش انگار کرد سکوت

  بمونی تنها تو داریم نمی حسنا هم و مادرم هم و من ،هم کنهمی درست رو چیز همه حسین نباش هیچی نگران_ 

  شد خیره بیرون به و کرد سکوت

 میکردیم  تماشا  سکوت در را مناظر هورا من و  بود خوابیده جلو صندلی در حسین

  بخوابد خانه تا حسین تا دادم آدرس راننده به آرامی به زنجان به رسیدن با

  سیدی؟_ 

  کرد حساب   را ماشین  پول و شد پیاده خانه دیدن با و کرد باز را چشمانش

  شدیم وارد هم همراه شد باز در وقتی و زدم  را در زنگ

  را دامادش چنان زرنگ زن ،ای امد می آرام سرش پشت  هم مادر بوسید و گرفت  آغوشم در و آمد پایین ایوان از  دوان دوان حسنا

   شد حسودیم که بوسیدمی

   نبوده تسنیم مراقب پریده؟سیدی رنگت ،چقدر  آمدی خوش عینی نور_ حسنا

  ،مهمان  ای العاده  فوق زن اون  بوده من مراقب شجاعانه چقدر بدونی ،اگر حسنا قویه خیلی من ،عزیز هستم تسنیم شرمنده من _ حسین

   بگم براتون رو چیز همه تا داخل بریم لطفا داریم
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 میکردند  نگاه را هورا پرسشگر نگاه با مادرم و حسنا

 گفتند  آمد خوش و گرفتند را آشان کنجکاوی جلوی  اما

 

 57پارت# 

  بده بهش اتاق یه لطفا حسینه و من عزیز مهمون   هوران جان مامان _ 

 کن   آماده هم مقوی سوپ یک کند استراحت باید است مریض کمی حبیتی باشد مهمان به حواست حسنا_ حسین

 میزنی؟  حرف فارسی خوب  چه پسرم ماشاهلل_   مامان

   میگوید های چیز چه تسنیم شوم  نمی متوجه وقتی بدانم داشتم دوست خیلی میکردم پنهان که ببخشید_ 

   خندیدند

   باش ما مهمون مراقب  جون مامان _ 

 خودته خونه مثل  اینجا باش راحت جون هورا

  رفتیم خودمان اتاق به حسین همراه

  انداختم حمام در را خودم و شدم برهنه رسید  اتاق به پایم تا

  گرفت را بدنم گرمی های دست که بودم دوش زیر

 ؟ کنهمی  حمام تنها شده بزرگ من  کوچولوی دختر_ 

  میکشید هایم سینه روی وار نوازش را هایش ،دست بوسید عمیق را گردنم و

  داد ماساژ نرم را گردنم عضالت و  آمد باال هایش دست

  شدم ال دو و خوردم سر دستش زیر از

  تپنده لزج ،گرم کرد می طلبش تابم بی واژن

  شد نمی جا بدنم در بزرگش عضو

   میزد باسنم به پی در پی های سیلی

   پیچید می حمام در کشیدنم  آه صدای

  آخ ایییی_ 

 ؟ کوچولو شده چی_ 

  ای بزرگه ،خیلی بزرگه_ 

  خندید

 ظریف  و عزیزم،کوچک کوچیکی تو_ 

  کوبید می خودش به محکم و بود گرفته را کمرم

 گرفت ام گریه که شدم شدیدی ارگاسم ،چنان لرزید بدنم

 ،قلبی ،عمری حبیبتی_ 
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 کرد  تمام را کارش و نخورم زمین بود گرفته را بدنم

  بود غروب شدم بیدار بود گرفته آغوشم در محکم حسین حالی در رختخواب در

  رفتمی ضعف دلم گرسنگی از

   میبوسیدم را حسین آرام آرام و پوشیدم لباس و شدم بلند

   ؟ نمیشی بیدار ؟ سیدی ؟ سرورم_ 

   شده  تنگ چشمات برای دلم

 لذت از پر داشتنی دوست و عمیق گرفت  باز به را لباهایم و گرفت قرار رویم و کرد بغلم ناگهان بیاییم خودم به تا

   ثانیه ،هر عمری میشه تنگ برات دلم هم من_ 

  شد زده  در رفت زیرم لباس به که دستش آورد در را شلوارم ولع با

  بخورید  چیزی به بیایید میکنی ضعف حبیتی جان تسنیم_ بود حسنا صدای

 شد  بلند و بوسید را ابن حسین

  میاییم االن حسنا بیداریم_ 

 

   میکردم تعریف برایشان را هورا دادن نجات قضیه من و بودیم نشسته میز دور

   گرفت را هورا دست مادرم حرفم شدن تمام با

   هستیم تو خانواده ما همه حاال مادر نخوری غصه دیگه

   باشید راحت اینجا امیدوارم نباش نگران کنه، اقدام مدارکت برای میگم وکیلم به_  حسین

 مراقبشم  خودمه دختر مثل هورا بعد به این ،از بده نیکی به رو شما  مهربان دل جواب خدا امیدوارم جان ،تسنیم سرورم_ حسنا

 امد  می عید بوی جا همه. بودند انداخته برق را خانه حسنا و مادر گذشت روزی چند

   گل و بخریم سین هفت و لباس قراربود برویم خرید به حسنا و مادر همراه باهم بعد برود حمام هورا بود قرار بود فردا نوروز عید

   میخواست  گل کلی دلم

   بیا هورا زدم داد و کردم باز را اتاقش در

   بود تخت روی حمامش  حوله

   بود شده  قطع آب صدای و

 نبرده حوله هوا به سر ای_ 

   رفتم حمام سمت به برداشتم را اش حوله

  میکشید سشوار را موهایش داشت هورا کردم باز را در و

   زد خشکم دیدم که چیزی از من خدای

  چرخید  حمام در سمت به گذاشت روشویی سنگ روی را سشوار هورا

   داشت شکمش روی زیبا آمدگی برا یک اش تراشیده و سفید بدن
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  خورد جا دیدنم از هم او

  پیچید شکمش دور محافظ یک مانند را دستش

   شدم مطمئنم حدسم از

  گرفتم سمتش به را اش حوله

  میخوری سرما بیرون بیا_ 

   زدم داد پله راه  روی از و رفتم اتاق بیرون سمت به

  گرفته پام ،من خونه بمونیم میخواییم من و هورا برید شما  حسنا_ 

   نکرد اصرار هم حسنا که بود گرفته حالم چنان

  برگشتم بود حسنا اتاق کنار که هورا اتاق به

   هورا کنیم صحبت باید_ 

   ریختمی  اشک و بود نشسته تخت روی

  نکنید بیرون منو لطفا_ 

   رو مهمی این به چیز هم اون کردی؟ پنهان چرا بگی باید ولی نداره قصدی همچین کسی_ 

  کنید رهام واقعیت شنیدن با هم شما میترسیدم میفهید؟! بودم ترسیده_ 

 ؟  رفته ،یادت ایم دیگه هم دوست ما  کنم نمی خالی  رو پشتت من باش مطمئن_ 

 کرد تعریف بغض با و گرفت را دستم

   خدمتکارم من میکرد فکر عموم زن میداند آزارم ،پسراش داشت عهده به منو سرپرستی ،عموم بودم یتیم من_ 

   میزد زبون زخم چقدر دونی نمی 

 نمردی پدرت و مادرت با چرا تو میگفت همش

  داشتم خواستگار که شدم بزرگ ،انقدر میگیره اونم ی خانواده دامن نحسم طالع روز ،یه شومم  من گفتمی

  وریا عموم زن  برادر

  یک ،و کنم  تماشا رو چشماش من و بأیسته حرکت از دنیا داشتم دوست که خمار  و کشیده آبی چشم جفت یک بلند،با قد زیبا  جوون یه

  دختر هر آرزوی ،وریا خوردندمی  قسم اش خوبی و پاکی به شهر لرزید،یک می معرفتش از زمین رفت می  راه ،وقتی شجاع قلب

  بود

  مهربانی با اون  ،اما کردم نمی  صحبت هم کلمه یک عموهام پسر از خوردن کتک ترس از ،من اومد می زیاد بود خواهرش خونه

   بشینم اونها کنار میخواست  و میپرسید رو حالم

 میترسیدند  ازش ،همه میکرد اخم که وقتی از وای اما  داشت لبخند همیشه

 

 58پارت# 

  برهمی رو دختر یه دل که چیزی هر کتاب  ،لباس خریدمی خوراکی  اومد می و رفتمی

  میکرد چکه مهر چشماش از که مهربون آنقدر
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   من ی ندیده مهر قلب  این میشد  حالی چه گفتمی شعر موهام برای وقتی دونی نمی

 (  چکید صورتش روی پی در پی اشکش کشیدو اش بریده گیس به دستی)

  میزد پر پروانه تا هزار دلم تو دیدم می که رو عشقش ،این نداشتم مادر و پدر که من

  بود موافق هم عموم زد حرف عموم با اومد روز  یه پدرش

   دیدم نمی رو ها روز اون  و بودم مرده کاش وای ،وای  عموم زن اما

  شد خسته خودش که داد فحش مادرم و پدر به ،انقدر کوبید زمین به رو سرم ،انقدر زد  کتکم آنقدر

   تماشا بودن شده جمع هم همسایه

 میکنه  بدبخت رو برادرم داره هم حاال دزدیده رو آرامشم عمره یک فاحشه ی زاده زنا این ببینید شما همسایه ای مردم ای میزد داد_ 

  خودش خونه برد و بیرون کشید خواهرش دست زیر از منو  جنازه و اومد که بود رسونده وریا گوش به کی دونم نمی

   بوسید بار هزار رو زخمم هر ،جای کرد نوازشم کرد تیمارم

 میرفت  ام صدقه قربان که گوشمه تو هنوز اش مردونه و بم صدای

  داد رضایت عقد موقع  و اومد قهر با عموم

  خب بود زنش تابع اونم

 وتو مخالفه که دونهمی ازش چیزی حتما کرده بزرگ رو دختر این و نیست راضی خواهرت که کردن قهر هم وریا مادر و پدر

 کاره و کس بی یتیم یه از بیشتر لیاقتت

  داشت اربیل شهر مرکز تو کوچیک خونه یه وریا

   بود دردمندم دل  این های درد ی همه مرهم گرمش ،اغوش بود زیبایی های روز خیلی

   داشتم رو آرزوش همیشه که بود هایی روز

   بود کوتاه خیلی  عمرش ما زیبای های ،روز گذشت  ماه چند

   میکرد دفاع مردم از  و گرفتمی  دست کف رو جونش که ،کسی بود غیور مرگه پیش یه وریا

  ها شب مردم تا رفتمی که ،مردی کنه دفاع وطن از کی کنن بهانه رو بچه و زن همه اگه ولی بمونی تنها که سخته دونممی گفتمی

 بخوابند راحت

  بوده ها تروریست طعمه همیشه کردستان

  میکرد پیشروی داشت.  ک. ک.  پ همون یا پژاک

   دادن شهید خیلی هم ایران های بان مرز  گفتمی وریا که بود روزی چند بود درگیری هم ایران مرز نزدیک

 اس ترکیه کردستان های کرد از بعضی از داری سرمایه ضد حزب یه که پژاک

   بدن تشکیل مستقل کشور یه که نمیکنه اونا تسلیم رو کردستان وجه هیچ به که بود کرده اعالم بارزانی مسعود

  تنش های زخم برای ،بمیرم من عزیز وریای

  بود کرده بمباران رو کردستان اقلیم نفت های لوله خط ،پژاک اومد نمی  خونه ها هفته

   اومد نه زد زنگ نه روز ده

 اومد  می ها مرگه پیش مفقودی  و شهادت خبر ،مدام داد نمی خوبی های خبر اخبار دیدممی رو  مرگ که کردم گریه آنقدر
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   اومد در صدای که بود شب نصف

   حموم  آب صدای بعد

   بود ،وریا جلو رفتم لرز و ترس با

  دلش برای بمیرم خدا آخ رزم لباس همون با

  میزد ضجه بود و افتاده آب زیر گلی  و خاکی ی ها پوتین و لباس همون با

  بود جاری آبه خون  و خاک های لباس از

   بود و داغ  و خشک  هایش لب بوسیدم رو هایش لب کردم بغلش

  بود سرخ قشنگش آبی چشمای اون

   سوخت می داشت تب از

   کردم حمومش و آوردم در رو هایش لباس

   گفت هزیان و ریخت اشک تخت تو صبح تا

 شهید و شدن آتیش طعمه رفتن بودن کرده گیر آتیش بین که نفت شرکت کارگرای نجات برای دوستاش گفت می شد بیدار که صبح

 داشتن  راه به چشم خانه در عروس تازه و  کوچک بچه که ،دوستایی شدن

  سوختن آتیش تو زنده زنده

  رفتمی  باید هم باز فردا اما خونه موند رو روز اون

  نخوابیدیم صبح  تا آغوشش  تو شب اون

  سکوت تو میریختم  اشک آغوشش در

   نرو بگم تونستم نمی

   بودم خواسته اینطور رو عزیزم مرد من

   بوسید منو بار هزار صبح تا

  من عزیزترین کن  حاللم  گفت بهم بره میخواست که صبح

  رفت و 

   میزد ضجه و میکرد گریه هورا

 ، برم سرخاکش  تونم نمی حتی خدایا_ 

  اوردن رو شهادتش خبر بعد روز چند

  زدن  منو خوردممی تا خونه تو ریختن مادرشوهرم عموم و زن ندادن بهم داری عزا فرصت حتی

   مرد برادرم که توإ تقصیر شوم قدم بد گفتمی عموم زن

  تو بیاد در از وریا ولی باشم زنده  دقیقه یک فقط دقیقه یک حاضرم تسنیم وای

  کنه بغل رو منو و بیاد

   باردارم بگم ماه چند نکردم جرأت بگم بهش
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 نکردن؟  محافظت هم روز یک رو آت بچه و ناموس که ؟مردمی وریا شدی کی مرگ پیش بگم بهش

  های آدم خیلی بود معتقد ،اتفاقا نداشت ها ایرانی با مشکلی  ها خیلی برعکس ،اون گفتمی ایرانی های رزمنده مرام از همیشه وریا

 هستند خوبی

   شده ما پناه سرزمین همین از یکی نمیشه باورم

 ،  مرده خاک بخاطر که مردی ی بچه و زن پناه

  میریختم اشک من و میزد  حرف هورا

  میکردم حس  پوست و گوشت با رو دردش تمام

   بودم مرده همسرم عشق غم  با سال یک که منی

  کردم فرار که آوردنم می در عوضی یه عقد به داشتن اومد سر که  ام عده_ 

 رسیدین من داد به همسرت  تو  که بکشن منو  میخواستن عموهام پسر

   رفت خواب به و کشید دراز هورا شدیم خسته که ریختیم اشک آنقدر دو هر

 میکرد   بچه و مادر این حال به فکری یه اون میگفتم حسین به باید شدم بلند آرام
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  رفتم حسین کار اتاق سمت به و کردم رها را خواب هوران

   زدم در

  میکرد کار  تاپش لپ با پنجره کنار شدم داخل و کردم باز را در ،ارام نداد جواب

  نشستم در کنار و شدم وارد آرام

  میکرد زمزمه لب زیر چیزی  بود نشده من متوجه

  خوردند سر چشمم  کنار از هام اشک

 بود؟ مرده واقعا اگه

  بودم مرده بیمارستان  در روز آن حتما میکردم چه ؟ نداشتمش دیگر اگه

   گرفتمی آتش جانم میریختم اشک نبودش از که هایی روز یاد با

   تلخ و سوزانده آتش یک

 پناهش بی همسر مردمش ولی بود داده وطن برای را جانش که مردی است تر تلخ خیلی خوب های مرد دادن دست ،از هوران بیچاره

 میکردند  اعدام را

   انداخت نمی بیچاره این جان به را شوهرش و پسران و بود مراقبش مادر یک مثل  عمویش زن کاش

  ریختم اشک و گذاشتم زانو روی را سرم

 ؟  شده چی ،حبیبتی هللا یا_ 

  گرفتم ارام گرمش آغوش در

 میدونستی؟ داده من به تورو هام نداشته همه جای  ،خدا ای زنده تو که خوبه ،چقدر برگشتی تو که خوبه چقدر  حسین_ 
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 ؟  گریه بازهم چرا بشم زیبات های چشم این فدای عمری_ 

   حالیه چه این خرید؟ برید بود قرار نیست عید فردا مگه

 ،سیدی  میسوزه هورا برای دلم_,

 ؟  گرفته چی از من عزیزترین  دل ببینم اینجا بشین ،بیا نمیاره تاب قلبم بشی مریض دوباره من زیبای_ 

  ریخت برام آب لیوان یه و مبل رو نشوند و کرد بلندم زمین رو از

   بدی دست از رو زندگیت امید سخته ،خیلی نکنه درک رو هورا من  مثل  کس هیچ شاید_ 

   بدونی موردش در باید که هست چیزی یه ضمن در

  کردم گو باز حسین برای رو هورا های حرف تمام و

   بود رفته فرو فکر به که  بود حسین حاال

   میشه سخت داره چیز همه_ حسین

   شد خیره بیرون به و ایستاد پنجره جلوی و شد بلند

 بی ی بچه و زن از نیست  کسی حاال رفت مردم از دفاع برای وریا بیچاره بردارن؟ هم کشتن از دست احمق  آدمای این میشه یعنی_ 

  کنه  حمایت گناهی

 کردن درست کشور؟ این تو کنیم چیکار رو بطنش در گناه بی طفل! بود دریاچه کف  جسدش االن دیدیم نمی رو دختر اون اون اگه

  کنیم درست مدارک چطور بچه این برای حاال  بود سخت کافی اندازه به گناه بی دختر یه برای مدارک

 ؟ خواست   کشورش خود سفارت از نمیشه_ 

  بفهمند ادارات یا سفارت از  استعالم با ،ممکنه است زنده که بفهمند احمقش های فامیل اون  یا عموش وجه هیچ به خوام نمی تسنیم_ 

   بشه دردسر براش ایرانه

  نمیخوره درد به اصال  جعلی مدارک و شده الکترونیکی چیز همه طرفی از

  میگرده باشه مرده صاحبش که ایرانی شناسنامه یه دنبال داره وکیلم

  خرید رو شناسنامه میشه و نمیشه مرگ اعالم میمیره کسی وقتی افتاده دور جاهای از خیلی تو

  میکنیم امتحان رو دیگه های  راه نشد اگر نیست ممکن غیر اما کشهمی طول یکم

 

 سیدی  هستی هستی فرشته یه ،شما حسین ممنونم ازت_ 

  دارم کار که برو بدو میکنی اغفالم زدنت حرف این با داری االن ،اما منی چیز همه ،تو من عزیز دختر_ 

   آمدم بیرون و بوسیدم را صورتش

   خرید کلی با برگشتند حسنا و مادر

  بودند خریده نو لباس هورا و من برای

   شدم نمی سیر عطرشان از که من که برای رز  گل بغل یک ،و بود خریده زنجیر و نقره پالک یک مادر هم حسین برای

  بودم عاشقش که یزدی قلمکاری سفره روی درخشان و بزرگ سین هفت ،یک چیدیم سین هفت سفره

  بودیم گذاشته جدا ظروف در بودنشان تهاجمی علت به که قرمز و آبی فایتر ماهی جفت یک
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  طالیی  زیبای های شمع و گذاشتیم سفره در هم سرخ گل  با شمعدانی گلدان چند

   شویم بخیر عاقبت ما همه خواستم خدا بکنم،از دعایی چه دانستم ،نمی کردیم دعا و نشستیم سفره دور باهم همگی وقتی بود زیبا خیلی

   داد عیدی ما همه به قرآن بین از مامان

   برگشتیم خودمان اتاق به که حسین با

   برگشت جعبه یک با و رفت کمد طرف به

  روز که خریدم،امروز برات بودم دور تو از وقتی ،اینو بدم بهت رو این که نیامده پیش مناسبی وقت برگشتیم وقتی از حبیبتی_ 

   کن اش استفاده است مبارکی

  داشت رویش زیبا روبان یک که رنگ طالیی شکل مربع جعبه

  داد قرارش دستانم در

   چکید اشکم اش زیبایی  از کردم بازش وقتی

 بود شده  ساخته طال و صورتی  الماس با که  گل شکل به سینه گل یک

   ،خیلی سیدی زیباست خیلی این_ 

 عمری هستی الیقش تو_ 

  کردم وصل سفیدم پیراهن یقه به را گل

   گرفتم کادو عقد روز که بود گردنبندی و  گوشواره  ست درست

   دوختم حسین های لب به را هایم لب و کشیدم گل روی را دستم

  هستی من به خدا هدیه بهترین ،تو خوشحالم  خیلی داشتنت از من تسنیم_ 

   عزیزم نیست تو هدیه بودن خاص به خوب ،ولی گرفتم هدیه برات منم_ 

  کشیدم بیرون را رنگ ای قهوه جعبه کشو از و

  کرد بازش لبخند با حسین

   بود شده  هک داخلش ما هردوی اسم که ساده رینگ حلقه یک

   انداخت اش حلقه انگشت به را انگشتر

   است داشتنی دوست و خاص خیلی ،این عزیزم ممنونم_ 

 اومده  خوشت  که خوبه_ 

   بردیم لذت بودن هم کنار از سکوت در و ماندیم تنها اتاق در عصر تا

   بریم مسافرت یک داری دوست حبیتی_ 

    نرفته یادم هنوز قبلی ،مسافرت نه ،واقعا نه_ 

  خندید

  باهم همه ایران همین در ساده  مسافرت یک نه_ 

 خوام نمی ای دیگه چیز خوشحالم تو کنار ،من بگی تو هرچی_ 
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   بگیریم تصمیم دیگران با مشورت از بعد شد قرار

  وزید می خنکی نسیم و تابیدمی آفتاب و بود  عید روز فردای

   گذاشتم  خوشمزه های خوراکی از پر سینی یک هورا برای

   زدم  در رسیدم که اتاقش به

 بیداری؟ جان هورا_ 

  غمبار اش چهره و بود کرده پف ،چشمانش کرد باز را در و آمد

  دارم کارت من اتاق تراس بریم بیا بپوش لباس هورا

 آمد  من با و کرد سر به شال  یک با پوشیده شلوار و بلوز یک

  داشت گازی باربیکو با بزرگ تراس یک اتاقم

  کردم روشن  را  وباربیکیو رفتیم تراس به دست به سینی

  کردم روشن را بیکیو بار

 ؟  تسنیم میکنی چیکار_  هورا

  داری دوست چی تو ،راستی میشه خوشمزه ،خیلی بخوریم نوتال و بیسکوییت بین بذاریم کنیم کباب  هارو مالو مارش این بیا ببین_ 

 ؟ترش؟  شیرین

   بود ویارش منظورم

   دارم دوست بیشتر رو شیرینی_ 

   میاد  خوشت ببین آوردم هم لواشک بببن_ 

  داریم هم پاستیل خوشمزس اینام

  میکردیم کیف و میخوریم کبابی مالو  مارش لذت با هم با

 منو کشهمی خوردیم رو اینا نهار بجای  بفهمه حسنا اگه هورا وای_ 

   داره دوست شمارو خیلی  حسنا_ 

 بوده حسین ی دایه مهربونه خیلی  حسنا_ 

 ؟ ایران جنوب  ؟ کجاست  اهل برکان اقای_ 

   اره_  گفتم همین برای بگویم چیزی برکان شخصیت واقعیت از میترسیدم

  گفتم بعد و

   بشی چکاب که مهمه ،خیلی دکتر بریم باید تعطیالت بعد_ 

 میزد حرف چه مورد در داشت رفت یادش و پیچاندم را بحث خوشبختانه

  بود گذشته نو سال از روز چند
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   زدیممی بیل حیاط در هورا من و میپخت  غذا ،حسنا بود خودش خانه در مادرم

  بودیم  آورده نگهبانی برای را نفر یک بود روزی چند و بود بزرگ حیاط

  بود تیز و هیکل ،قوی ساله  چهل حدودا مرد یک

  جدی  کامال کردم قهر که قدر. هر است الزم بود معتقد برکان اما میترسیدم  سگ خود مثل ازش من که بزرگ دوبرمن سگ ویک

 .  است خانواده  اعضای امنیت ،برای کن  عادت هم ،تو تسنیم باشد باید: گفت

   خندیدیممی هم دیوار جرز به و زدیممی بیل را باغچه داشتیم هورا با

   تو بیا  حبیتی میزنه،میگه داد پنجره پشت  میاد دوباره برکان آقای االن تسنیم_ 

 خونه  میگردم بر من میاد هم  سگه بیاد باغ طرف اون رفته که مرده این نفهمه نکن صدا  و سر سیس_ 

 ؟  بکاریم چی نظرت به_ 

   کنیم کیف تابستون که بشه گل پر و خوشگل آنقدر دارم دوست بیاریم رو  نفر یه بیرون از یه بریم نظرم به_ 

   میگیریم  عکس ازش ،کلی کنه کیف بشه خوشگل اینجا باید بیاد هم نی نی تازه

  سخته ،خیلی بود هم وریا کاش تسنیم خونه دلم_ گفت  و کشید شکمش به دستی

  باشه مراقبش کی بگیریم ماتم بخواییم ماهم اگر باشیم کوچولو این فکر به باید ،اما میگی  چی دونممی جان هورا_ 

 ؟  کنه درست حسنا ؟بگیم خواد نمی دلت چیزی

 ندارم ویار که مظلومه  خودم مثل هم بچه این ،انگار خواد نمی دلم هیچی_ 

 می عروسک عالمه یه ؟ میشه چی باشه دختر اگه گرافی سونو بریم ؟باید چیه کبابی بال با ،نظرت باشه شیطون باید کرده غلط_ 

 براش  خریم

   کردم نگاه کنارم به دستم روی گرم های نفس حس با میزدم حرف که طور همین

  کردم فرار و کشیدم دل ته از جیغی

  شدم فلج انگار ترس از دویدنش دیدن با که کردم نگاه سرم پشت به نگهبان ،سگ بود الکس

   زد لیس دستم بازهم و  آمد عوضی ،حیوان زمین خوردم محکم و کرد گیر چه به پایم دانم نمی

  میزدم جیغ هم من

   کمک توروخدا ،کمک گمشو برووو عوضی حیووون_ 

  نداره کاریت تسنیم باش اروم_ میگفت هم هورا میکردم هم گریه

   کمک بیا توروخدا حسین کجایید   ،حسنا حسین_ ایستاد می  داشت قلبم اما

   آمد می عجله با بالکن پله را از که بود حسین ،صدای شده چی حبیتی_ 

  کرد دور من از را الکس افشار آقای و آمد سوتی صدایی

  پرسید را حالم زنان نفس و رسید موقع همین هم حسنا آمد نمی در نفسم بنشینم کرد کمک  حسین

  زدم داد که کند  کمک  میخواست حسین

 ایییییی _ 

 شده؟   چی جان  جان_ 
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   دستم_ 

   حتما  دیده ضرب افتاد دستش رو برکان اقای_ گفت بود نشسته کنارم که هورا

   ببندش بیداری خودت که روزها ترسهمی سگ از خونه خانم نمیدونی مگه حیدری اقای_ میکرد پرخاش بیچاره مرد به حسنا

 بیاریم  سگ نمیکردم اصرار منه،کاش تقصیر بمیرم حبیتی_ 

  پریده ،رنگش خونه ببریمش کنید بلندش_ حسنا

 !  کرده باد دستش ببین ؟ اره دکتر ببرمش حسنا_ حسین

  بریم شید بلند برکان آقای اره_  هورا

   بود مناسب  هایمان لباس و بودیم پوشیده ورزشی  اسپرت شلوار مانتو یک نگهبان حضور خاطر به هردو هورا منو

  میکرد رانندگی خودش و آورد را ماشین حیدری آقای

   بدهد خوردم به را بود داده دستم به آخر لحظه حسنا که را پاکتی آبمیوه داشت سعی هم گرفت،حسینمی  را جانم و میکرد درد دستم

  زیاده ،دردت بخور کردی ضعف حبیتی_ 

   نترس نیست نگرانی جای_  نالیدم

  بودیم نیاورده را سگ کاش مظلومی تو چقدر عزیزم_ 

  عمری  بشوم آت پریده رنگ  صورت این فدای ؟ باشد شکسته دستت اگر

   رفتیم اورژانس به رسیدیم که بیمارستان به

   بیایید معاینه برای دکتر تا نشستم تخت یک روی

 میکرد  درد دستم و رفتمی گیج سرم

  میکنیم دق ما  میشی مریض  تو شو خوب زودتر جان تسنیم_  ریختمی اشک آرام و بود گرفته  را سالمم دست هورا

 آمد  موقع همین دکتر 
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   وگفت داد سالمی بود بلند قد هم خیلی که جوان دکتر یک

 ؟ افتاده اتفاقی چی  خوب_ 

  افتادم دستم روی ام خورده زمین که داد توضیح انگلیسی به حسین

  نه یا شکسته بشود معلوم تا بگیرم عکس سریعتر خواست دکتر

   میخورد هم به هایم دندان شد وسردم کردم ضعف ترس باشد،از شکسته که میترسیدم خیلی

  کرد صدا بود نشده دور بیشتر قدم چند که را دکتر سریع حسین

  بگیرم عکس فشارم آمدن باال از بعد تا کرد وصل را سرم و آنژیو ،پرستار بود پایین شدت به فشارم

   بشه تموم کارم کی  من  نیست معلوم خونه برگرد  تو جان هورا_ 

  کرد تأیید را حرفم هم حسین
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 میکرد   مقاومت هورا اما

   برگردم دوباره اومدید دیر اگه که شرطی به اما میرم_ 

   نگه چیزی مادرم به بگو حسنا ،به عزیزم برو_ 

  عزیزم چشم_ 

  رفت و بوسید را سرم و

  انگار شده  گرم دستت شدی بهتر حبیتی_ 

 ؟  چی باشه شکسته دستم اگه میترسم من  حسین_ 

 ؟ هستم شوهری چه  من بشی مریض  تو میشم باعث همش من ترین ،عزیز پیشتم من باشه که چی هر اینجام من عزیزم نترس_ 

 میبوسید را چشمانم و میکرد نوازش را دستم

   چکید می اشکم دستم درد شد،از تمام سرمم

  کرد اف را سرمم و آمد پرستار یک

   دارم الزم ویلچر یک و نیست  خوب حالم که داد ،توضیح میزد حرف انگلیسی به حسین

   سرش پشت حسین  و من و میکرد حرکت جلو ،پرستار برویم لوژی رادیو به تا برگشت ویلچر یک با و رفت پرستار

   نیستی که باردار:پرسید رادیولوژی پزشک  رفتیم  که رادیولوژی برای

   بودم نکرده پیشگیری وقت هیچ من

  عزیزم گفت  چی نشدم متوجه: گفت انگلیسی به حسین

   یانه باردارم میپرسه_ 

   دانیم نمی که داد توضیح حسین

   پیش روز نه و بیست گفت دقت با حسین پرسید را پریدم آخرین تاریخ بود خانم که پزشک

   بنویسد بارداری خون آزمایش یک دکتر تا برگشتیم اورژانس به بودند همراهان که پرستاری و دکتر توصیه به

  میشد  تر دردناک لحظه هر مصدومم دست

  بخورم تا آورد برایم اب و استامینوفن یک  دکتر توصیه به پرستار

 میشود  اماده دیگر ساعت یک تا جوابش  گفت و  کشید خون سرنگ یک و

   نداشتم آزمایش جواب شدن مثبت به امیدی انگار

  نداشتم را خوب کادر با و تمییز جایی همچین ،انتطار حبیتی خوبه بیمارستان این چقدر_   گفت آرام حسین

   میگیرن قیافه برامون هم خدمه دولتی بیمارستان بریم اگه ،وگرنه عزیزم خصوصیه اینجا_ 

 کردم شدیدی تب شبش و گرفتم ویروس مدرسه تو بود سالم نه وقتی

  ،بعد کشید  طول ساعت نیم یه کنن بیدارش خواب از تا بود خواب که ،دکتر برد دولتی بیمارستان اورژانس به منو ،مادرم بود بد خیلی

   بیایید موقع اون ،برید تعطیل صبح  هفت ساعت تا بیمارستان داروخونه گفت  نوشت که نسخه اومد که هم
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 رو تبم گرفت همسایه از که وشیاف سرکه  و پاشویه با و برگشت خونه به طورهمون نمیشه گرم آبی خبرا بی خدا این از دید که مامانم

  سال چند هم بیمارستان ،این بودم مرده شب  اون  وگرنه داشت دارو خونه  تو داشت کوچیک بچه چون هم همسایه ،تازه بیاره پایین

  شده افتتاح نیست بیشتر

 میکنم  دق دارم دردت از ،االن خواهم نمی دنیارا من نباشی تو اگر نگو اینطور حبیبتی_ 

    باشم کوچولو تسنیم مراقب تا بودم ها موقع  اون کاش

   برگشت منفی  آزمایش جواب با پرستار و شد ساعت یک که زدیم  حرف آنقدر

  کنم گریه تا باشم تنها میخواست ،دلم باشم باردار داشتم دوست بود بدی حس

   بود عجیب برایم حسین  واکنش اما

   بگیرند عکس شد نمی دستم از دیگر چون   میشد سخت خیلی نبود مثبت اگر شکر خدارو گفت و بوسید را سرم

   رفتیم رادیولوژی بخش  به دوباره و بگیرید عکس میتونید  و نیست مشکلی دیگه ،حاال خوب_ 

  بماند  منتظر بیرون خودش و بیاورد در دستم از را انگشترم و دستبند خواست  حسین از دکتر

   باشیم منتظر اورژانس در باید و میفرستند دکتر دستگاه روی را ،عکس گفت عکس از بعد

  رفتم می حال از داشتم کم کم

  بودم کشیده دراز اورژانس تخت روی

 دیدمت  نمی اینطور  میمیردم ،کاش شده بد ،حالت بخور اینو شو بلند ،عزیزم عزیزم_ 

 

   بخورم آبمیوه  کمی کرد کمک  حسین

   آمد دکتر بعد دقیقه ده

   بگیرید گچ باید اما کوچیکه خیلی ترک یه ،فقط نیست بدی خبر  خوب_ 

   میگیره و گچ و میاد همکارم

  رفت و

   آمدند حسنا و هورا موقع همین

 ؟ شد چی عینی نور_ 

 خانه گشتیم می بر ،االن زدیدمی زنگ جان  حسنا_   گفت حسین

   بگیرم را هایش  دارو باید باشید تسنیم کنار شما میگردیم بر بگیرند گچ که را دستش

   برویم دیگری اتاق به باید گفت و آمد پرستار

  رفتیم گچ اتاق  به پرستار با و نشستم ویلچر روی حسنا کمک به رفت می گیج سرم

  بودند جوان مرد دو

 ؟ شده  ،چی خانم کرده باد چقدر  دستت__ 

  روش افتادم_ 

  نمیاد در دیگه بگریم گچ اگه بیاری در رو مانتوت باید_ 
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   بود تنم تنگ تیشرت یک مانتو زیر

  کشید بیرون را استینم یک حسنا

 افتاد ام شانه روی سرم کردم ضعف درد از کرد محکم دورش را گچ و داد تکان را دستم دکتر وقتی بود بریده را امانم گیجه سر

  عزیزم شدی چی! ،یاهللا عینی نور_ 

   کشیدم دراز همانجا حسنا و هورا کمک با

   ؟ شده چی حبیبتی ؟ هستید اینجا حسنا_ 

 بود  حسین صدای

 شه  تموم مونده کم  ،کارش کرده ضعف داره درد_ پرستار

 

 62پارت# 

  بود گرم گچ

   کنهمی ضعف ،معلومه میخوره خوراکی همش ها بچه ،مثل خوره نمی هیچی دختر این سیدی_ حسنا

   باش ،اروم حسنا باشه_ 

   رفتیم ماشین  سمت  به حسین آغوش در بعد دقیقه چند

  نبود هم سختی خیلی چیز دست در  ترک یک وگرنه بود برده بین از را ضعیفم بدن سخت بیماری سال یک

   داشتم تب هم باز ،انگار میکردم بیماری احساس

   باشد مثبت  داشتم ،دوست رفتمی فرو چشمم در خار مثل منفی بارداری آزمایش آن

  میکنم شانه را موهایش که دیدممی زیبا کوچولوی  دختر یک بستم می را چشمم وقتی

 ؟  داغی اینقدر چرا تسنیم_ 

   گذاشت صورتم روی را خنکش های دست  حسنا

   داره تب سیدی_ 

   بود مثبت  آزمایش جواب کاش  حسین_ 

   میزدم حرف انگلیسی

 ازمایشی؟ چه_ 

  بارداری_ 

 ،شنیدی باشی ناراحت اون برای نداری حق نیست مهم  اصال ندارن ،عیبی من کوچولوی دختر عزیزمن؟ ناراحتی اون برای_ 

   کن ؟فراموشش

  بپیچه خونه تو صداش  مون بچه دارم دوست_ 

 ؟ نشد ،چرا تو بچه

  باشی نگران ،نباید داریم وقت خیلی ما_ 
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  شد بسته هایم چشم

   شدم بیدار حسنا صدای با

 ؟ نشده بیدار جان هورا_ 

 زد آمپول بهش برکان ،اقای اومد پایین تبش ،ولی نه_ 

   آورد سرش بالیی چه خوردن زمین یک ببین دخترم برای بمیرم الهی_ 

   جان  حسنا مراقبشم  من_ 

  میارم کن صدام شد بیدار بزنم سر غذا به میرم  من_ 

  رفتمی ضعف دلم گرسنگی از

   بود شده کم دستم درد

  میخواند کتاب و بود نشسته کنارم هورا کردم باز را چشمم آرامی به

  هورا_ 

 ؟ بهتره ؟حالت شدی بیدار سالم_ 

 ؟  خوبی ،تو اره_ 

  خوبم  ،من شدی مریض تو االن عزیزم_ 

 خزید  کنارم به

  بود کرده  اخم هم ما ،به میکشت رو  حیدری  آقای داشت شوهرت دیدیمی بودی بیدار کاش تسنیم_ 

   کنید؟ نمی کار درست چرا ؟ باشد باز باید چرا روز در  الکس!  اقا_ کرد کلفت صدایش بعد

 ؟  ندارید را سگ یک از داری نگه لیاقت حتی

  بود ترسیده شوهرت از بچه مثل و بود خریده گوشه یه هم الکس

   بودیم موش سوراخ دنبال هم حسنا و من

  برکان آقای ترسناکه چقدر

   ؟ خوابیمی بغلش چطور شبا

   شد زده در که بدهم را جوابش میخواستم

 بیداری؟  حبیتی_ 

  میزنم سر  بهت بعداا  عزیزم کن استراحت: گفت هورا غذا سینی با بود حسین کرد باز را در و شد بلند سریع هورا

   نشست کنارم در شدن بسته از بعد و شد  داخل افتاده پایین سری  با حسین_ 

 ؟  زیباترین شدی بهتر_ 

 اخه؟ کنی سوراخ سوراخ  منو میاد خوشت چرا ؟ زدی آمپول من به بازم_ 

 اوردی؟  من سر بر چه میدانی هیچ عزیزم_ 

   شونه حق آمپول شیطون های ،دختر شد سفید امروز موهام نصف
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   خوبیم دختر من_ 

 مهربونن  خیلی  ها بشه،سگ دوست تو با میخواست فقط ؟ ترسیمی بیچاره الکس از اینطور چی ،برای تسنیم_ 

   افتاد نمی اتفاقی هیچ کردی نمی فرار اگر

 بشه  نزدیکم خوام ،نمی میترسم ازش من_ 

  قدشه من برابر ؟سه عضله و دندون همه اون با ؟ است  بیچاره اون

 حیدریه  آقای قد هم میشه بلند دستاش رو وقتی

 ! ،من بیچارم من

  بخوری غذا باید ،بیا نداره فایده اینکه مثل_ 

  پیچید هم به دلم قلم سوپ دیدن با

 ندارم دوست اینو ولی بیارم بهانه خوام نمی ببین_ 

 ؟ کنیم دعوا قرار امروز حبیبتی_ 

 ؟ چرا دعوا نه_ 

 شی نمی ضعیف اینطور بخوری غذا ،اگر خوری نمی غذا شوم نمی متوجه نکن فکر_ 

   میمیرم من سرم زیر میری و میکنی ضعف دفعه ،هر کشتی منو بار ده امروز

  خوردم سالمم دست با و کشید جلو را سوپ آرامی به

  خوردم نمی غذا عادی آدم یک اندازه به بازهم ،اما بودم بهتر قبل ماه  چند به نسبت که بود ،درست  گفتمی راست

   شد  تمام که سوپ

   بشم بلند کرد کمک عزیزم دارم برات سورپرایز یه: گفت و  گذاشت میز روی را سینی حسین

   کرد روشن را باربیکیو حسین و رفتیم تراس به باهم

   کشیدم جیغ  خوشحالی از جوش قهوه و قهوه ظرف دیدن با

 مرسی عاشقتم ،من عربی قهوه جون اخ_ 

 قهوه؟  یا من  عاشق_ 

  باشم داشته دوست بیشتر یکم رو قهوه  شاید_ 

 ؟ چیه نظرت بخورم تورا امشب هم من  شاید:  گفت و انداخت کمرم دور را دستش

   ،موافقم نیست بد اوم_ 

  بوسید را لبم و زد دماغم به را دماغش

   بسوزونی قهوه های دونه با رو دستت پیش دفعه مثل ندارم ،دوست بشین حاال_ 

 کردم کاری خراب یه داریم ای خاطره هر ،در میکنم درست دردسر من چقدر_ 

   شدی مریض که بوده من تقصیر هم دفعه هر تقریبا ، میبرم لذت تو از مراقبت ،از عزیزم دارم دوست تورو چیز همه من_ 

  نیست تو تقصیر ،سیدی میشن مریض زیاد کوچولوها دختر_ 
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  بشم لبخندت این ،فدای عینی نور اینجایید؟_ شد تراس وارد حسنا

 شدی بهتر شکر خدارو

 کنهمی  آماده عربی قهوه برامون داره سرورم اینجا ،بیایید بود خوب خیلی سوپ نکنه درد دستت حسنا_  گرفتم را دستش

 ندارید؟  الزم ،چیزی بیارم هم رو هورا برم!سیدی ماشاهلل _ 

   حسنا بیار شکر و شیر_ حسین

   شد داخل مادر و شد باز باغ ورودی در موقع همین

   زدم داد بالکن روی از

  بخوریم عربی قهوه  خوایممی  اینجا ،بیا سالم  مامام_ 

   صورتش روی داد،زد انجام را ها مادر همه تکراری حرکت همان دید را دستم رنگ سبز  کاور و رسید ساختمان به مامان تا

 شد  داخل عجله با و.تو شدی چی نبودم روز ،دو بده مرگم  خدا وای_ 

 

 63پارت# 

   بود برنداشته هم را چادرش حتی شد تراس وارد نگران با مادر

 ؟  شده سرم به خاکی  چه پسرم جان  حسین_ 

  بوسید را صورتم و سر  جلو آمد

   ریخت برایش آب لیوان یک و نشاند صندلی روی و گرفت را مادرم دست  حسین

  گذشت خیر ،به نترس مادر_ 

   آمدند هم هورا و حسنا

 ؟  نگفتید من به چرا ؟ اومده بچم سر بالیی چه جام  حسنا_مامان

  یه فقط بستن اطمینان برای اینو ببین نشده هیچی دستم رو افتادم زمین خوردم که دویدم می حیاط  تو ،داشتم نشده هیچی نترس مامانم_ 

   اینجاست کوچولو ترک

   دادم نشان را آرنج و مچ بین جایی

  گذاشتند میز روی هارا قهوه  حسنا و حسین

 هورا سمت چرخید و گرفت  چشم  من از ناراحتی با مامان

 ؟ راحتی اینجا ؟ جان  مامان خوبی تو_ 

  خوبه چیز همه ،بله ممنونم_  گفت و زد لبخند آرام هورا

   نشست  کنارم حسین

   عربی قهوه اینم بفرمائید_ 

  خوردم  را خوشمزه  قهوه شیر لذت با

   محشری تو اوممم،سیدی عالیه این اس خوشمزه  چقدر وای_ 
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 نکنه  درد دستتون داره خاصی طعم چقدر_   مامان

   اومدم چی برای رفت یادم اصال سرم به خاک  وای: گفت باشد افتاده یادش چیزی انگار مادر خوردیم را مان قهوه اینکه از بعد

 ؟  مامان شده چی_ 

 نظرتون بپرسم شما از باید گفتم ندادم بهش جوابی ،من  داشت اصرار هم کرد،خیلی دعوتمون فردا نهار ،برای زد زنگ خانم فرح_ 

 ؟  چیه

 ؟ کیه خانم فرح_  حسنا

   مالقاتش خونه اومدن تسنیم ترخیص از ،بعد بودید اومده که اولی های روز که  خانم همون_ 

 میکرد  گوش زیر به سر حسین

 سیدی؟  چیه نظرتون_ حسنا

   شد بلند آرام حسین

 بگن مادر هرچی_ 

 شد  حسودیم که کرد نگاش عشقی چنان  با مامان

  میاییم بگم ،پس  جان مادر بشم تو فدای_ 

  آییم می که گفت و زد زنگ حسینی خانم به مامان

   پرسیدم کرد قطع را تلفن اینکه از بعد

 ؟ بریم باید کجا_ 

  اینجا بیاد دادم بهش اینجارو آدرس ،منم جان  مامان دنبالمون بیاد معین قراره_ 

  رفتند و شدند بلند حسنا  و مامان

   نشست کنارم  و آمد حسنا

  بخور غذا خوب  و کن استراحت میگن همه همش تسنیم بودی مریض ؟ چیه شدنت بستری این قضییه_ 

 ؟ داشتی مریضی چه مگه

  عصبی اشتهایی ،بی بودم انورکسیا به مبتال  سال  یک من_ 

  از میترسم الکس از که االن مثل ،درست میشد بد حالم دیدممی که گرفت،غذا پام عراق از  برگشت موقع که ،دیدی اعصاب ضعف و

  میترسیدم غذا

  شدم بلند بیماری بستر از تازگی به بودم بیمار سخت

   نشی مریض وقت هیچ ،امیدوارم جان تسنیم ،متاسفم عزیزم_ 

   بشن ناراحت بگیم دیر اگر میترسم ؟ بگیم حسنا و مادرت به من بارداری مورد در نباید نظرت به تسنیم

 میدونن اونا نخور غصه تو_ 

 ! فهمیدن کی چی؟_ 

   نباشی معذب موقع یه که نیارن روت به چیزی خواستم ازشون ،ولی عزیزم گفتم بهشون من_ 

  حبیبتی کنم  نمی پنهان حسنا از رو چیزی ،من
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   میاد تو به فقط کلمه ،این نیار در رو برکان آقای ادای_ 

  میاد چقدر تو به دونی نمی_ 

  بگم بهت رو  چیزی یه باید هورا راستی_ 

   چی؟_ 

   خدا آخ .... که هست یکی ولی میشی  عاشقشون خوبن همه میریم که اینجایی_ 

 نگو خودت مورد در هم هیچی باشه نکن ناراحت خودتو ،تو  بزنه مسخره های حرف زیاد خیلی نه یکم ممکنه که هست دختری یه

   داره روانی مشکل دختره ،این

 ناکه؟  خطر یعنی_ 

  نداره خبر هم ،حسین هاش حرف با فرستاد دنیا اون تا منو بار یه ،بخدا نشو آزرده حرفاش از حسوده بگم چطور نه هم اره ،هم نه_ 

   کرد نمی قبول وگرنه

   میگیریم رو حالش ،باهم نباش نگران تو افته نمی بدی اتفاق انشاهلل_ 

  خندیدم هم با و انداخت ام شانه دور را دستش هورا

 بپوشیم  چی فردا ببینم هورا شو بلند_ 

  شدیم خسته که کردیم رو زیر هارا لباس کمد در آنقدر

 میداشتم بر گشاد لباس یک باید ام شکسته دست بخاطر من

   بود خوبی انتخاب عبایی مدل مانتو  با جین شلوار و تاپ

   آمد می  بهش هم خیلی که برداشت را یخی  جین با ای سورمه شومیز اما هورا

 

   بودیم معین منتظر و بودیم ایستاده حیاط در همه

   نشویم اذیت باغ محل کردن پیدا برای که بیاید معین بود قرار

   نشود سردم تا برداشت را ام بهاره شنل برایم و بود و بود چیده را هایم دارو کیفم در خودش  دقت با حسین

  میرفت راه حیاط ورودی در به منتهی راه در میکرد  صحبت تلفن با حالی در هم االن

   آمد می  بهش هم خیلی که داشت تن به مشکی شلوار و پیراهن یک

  میرفتم اش صدقه قربان دل در

  میکردند بحث چیزی چه مورد در دانم نمی حسنا و مادر

   بود طبیعی امری باردار های خانم در که بود شده ادرار تکرر ،دچار داخل  بود رفته هم هورا

  شد نواخته در

   آمد من طرف به آرامی به خودش و کند باز را در کرد اشاره حیدری آقای به حسین

 حبیبتی   نمیاد خوشم مرد این از  اصال_ 

 مهمونی؟ خونشون بریم باید چی برای

   دیگه ،مامانه ندارم دوس منم دونم نمی_ 
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 شد  پیاده ایستاد ما  پای جلوی معین  ماشین موقع همین

   مبارک نو ،سال برکان آقای سالم_ داد دست مردانه  و محکم حسین با

   ها خانم مبارک شماهم نو سال گفت و ها خانم ما به کرد رو

 دادند را جوابش همه

   دیره که بفرمایید هستید آماده اگر خوب_ معین

   شدیم معین  ماشین سوار حسین و من

 . بیایید حیدری  آقای با ها خانم شما حسنا_ حسین

 افتاد راه آرامی به معین

 

 64پارت# 

   شد  ماشین سوار و شد خارج خانه از عجله با هورا دیدم کردم نگاه که سرم پشت به

  افتاد راه هم حیدری آقای

   عقب صندلی من و بود نشسته کنارش ،حسین میکرد رانندگی را سکوت در معین

  عربی حسنا با و میکرد  صحبت انگلیسی من با هم هنوز حسین

   میشد متوجه  اما کند  صحبت فارسی توانست نمی  زیاد انگار

  درخشید می زیبایی به که بودم کرده وصل داشت مشکی ساده  پارچه که دوختم خوش تاپ یقه به را بود داده حسین که زیبایی سینه گل

   نبرم ای هدیه هیچ دیگر که بود شده عبرت برایم قبل دفعه از

   دهد هدیه برکان طرف از تا برداشت ارزش با بسیار عربی قهوه و عود جعبه یک و نکرد قبول  حسنا اما

 کنه جبران رو شما  با آخرش دیدار داشت دوست خیلی ،فرح شدیم  شما  مزاحمت که ببخشید_  شدم خارج فکر از معین صدای با

   کردم  سکوت من

 خواهی عذر همسرم از که بود کی خانم اون ولی نکردم کنجکاوی زیاد هم قبل دفعه من امین اقای_  کرد نگاهش تعجب با حسین

  ناراحتی موجب کسی یا چیزی ،اگر خبره چه بگید میشه ،دقیقا میشه ناراحتیش باعث میدونستم من چون نپرسیدم هم تسنیم از ؟ میکرد

 .  لطفا برگردید ،االن همسرمه

  رنجونده رو همسرتون حرفاش با خانم فرح ناتنی خواهر انگار بودن ما میهمان  همسرتون که  قبل دفعه ،اما متأسفم من  برکان اقای_ 

  در امروز هم شدن خانم ناراحتی موجب که هم ،کسی  کنن دلجویی خواستن همین برای ناراحتن بسیار دخترشون و فرح ،خانم بودن

 . نمیاد باشید مطمئن نیست،  مهمونی این جریان

  کرد نگاه من به آیینه از جدیت با حسین

  زد خواهیم حرف  مفصل مورد این در: گفت و

 

  با تا نشستم الل  های آدم مثل هم حاال نداشتم پنهان چیزی که من وگرنه بود نیامده پیش ،حرفش گفت نمی  اینطور معین جلوی  کاش

  بزنند حرف من مورد در لق دهن معین این

   رسیدیم بودم کرده ترکش گریه با قبل دفعه که باغی به
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  پای که روانی نهر و آب موتور صدای خوانند می ها پرنده  و زدندمی شکوفه داشتند ها درخت شد باز کنترل ریموت با در دفعه این

 . بود کننده مست  بود ها درخت

   داشت نگه ساختمان جلوی  معین

   کرد ترمز ما سر پشت هم حیدری آقای

  ،یسنا ،فائزه جون و فرح

  آمدند استقبال به شدند خارج خانه از سریع سه هر

  فرمودید منور آمدید خوش سالم_  فرح

  افتادید زحمت تو ،ببخشید جون فرح ممنون_ 

  میکردند پرسی احوال همه

 شده؟  چی دستت بمیرم_ 

 زمین خوردم ، نیست  مهم_ 

  میداد پاسخ زیبایی لبخند با و ایستاد کنارم آرام هورا

   میکند غش االن کردم  حس که بود هورا چشمان در محو  چنان معین

 رفت  شد عاشق..... بیچاره

   زدم شیطانی  لبخند و کرد متوجه را حسین ای سقلمه با آرام

 !   پسره نیست بد ؟ بدیم شوهر را دختر این_  گوشم زیر شد خم آرام

 اصال میشه متوجه هورا ببینیم بذار_ 

 ندادیم  ادامه بود ادبی بی  نظرم به زدن حرف گوشی در چون و خندیدم

   ؟ نمیکنی معرفی زیبایی خانم چه عزیزم_  فرح

  بودیم کرده آماده دروغ یک قبالا 

   باشه ما پیش مدت یه اومده اونجا از سنندجه اهل منه،مادرش دایی دختر جان هورا_  گفت مادرم

  بودیم نشسته سالن های مبل روی هم دور همه

   ریختمی  زبان بازهم یسنا

  به کردی،باید عروسی شما میگه شما خونه بیام نذاشت دیگه هم ،مامان بود شده تنگ برات دلم آنقدر نیومدی دیگه چرا  جون خاله_ 

 ! برسی شوهرت

  میخواد؟ مراقبتی چه کندگی این به شوهرت خاله

  ؟ گفت چی  شنیدی گفتم برکان  به آرامی به هم من و خندیدند همه

 خندیدند  همه

   مامان زشته یسنا_  فائزه

  دخترم میگوید راست هم ،خیلی عزیزم نیست زشت هم اصال_ حسنا

   ما خونه بیا خواستی  وقت هر شما خانم یسنا
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   دارم چیزی یه برات اینجا بیا هم حاال

 داد  یسنا به ایمیوه  های شکالت از بسته یک و کرد کیفش در دست و

   گذاشتند خوراکی از سینی یک کسی هر جلوی  و آمدند آجیل و میوه  و چای با فائزه و جون فرح موقع همین

  نبودم دوستت من پس ؟ دختر رفتی ،کجا مادرت معرفت به ،بازم بزنه مارو دل حرف بچه این مگه_ فرح

 کاری مسافرت یه و کردیم  عوض رو خونمون بود شلوغ خیلی سرمون کنید باور ولی میشد تنگ براتون دلم خیلی جون فرح_ 

 ؟  نزدید سر  ما به چرا ،شما ببخشید(ات عمه ارواح) داشتیم هم طوالنی

 شد خون جیگرم برگشتی وضعی چه با بیمارستان از دیدم خونه ،اومدم جان  تسنیم بشم فدات الهی _  انداخت پایین را سرش جون فرح

 بودم احوالت جویای مادرت از ولی بزنم سر بهت بیام نتونستم دیگه خجالت ،از

   نداشت اخم ،خوشبختانه نشسته آرام ای چهره  با حسین

  ،گذشته کنید فراموش لطفا شماهم کردم  فراموش من جون فرح_ 

 

   نشه پیداش ورا این کنه گرم رو افریته اون سر رفته مرصاد و میگذره خوش انشاهلل امروز مهربونی،دیگه آنقدر که بشم فدات_  فائزه

 شد سکوت هم باز

  مرصاد طفلک

  کرد بازش و گذاشت  میز روی را جعبه حسنا

   کرد آگین عطر جارو همه ها عود خوش بوی

  بیاد خوشتون امیدواریم هست برکان آقای طرف  از ها هدیه ،این بفرمایید خانم_ 

   شد خم جعبه روی سریع یسنا

  ؟ خاله چیه ،اینا خوشبوهه خیلی مامانی وای_ 

  میشه خوشبو خونه کنی روشن اگر عزیزم عوده اینا_ 

 برکان آقای  ،ممنون هست هم نامطبوع و میشه سردرد  باعث بوش ندارم دوست اصال  عود  ،من خاصه خیلی اینا_ فائزه

 

 65پارت# 

 !  بخش آرام و مالیم متفاوته،خیلی کامال  عطرشون اینا ولی

 زد آرامی لبخند  فائزه های حرف  جواب در حسین

  خیلی هم عطرش است دهنده تسکین و بخش ،ارام کنن می ای  معجزه چه ببینی تا کن روشن یکی تنها  خواب موقع عزیزم_  حسنا

  خوبه

 اس  هدیه بهترین ما برای شما  و جان تسنیم فرمودید،حضور شرمنده:گفت و کرد تشکر جون فرح

  بخوریم ها میوه از کرد تعارف و

 که پرتی حواس  معین با و گذاشت  می بشقابم در میوه و شده  مغز پسته آرامی به حسین بخورم چیزی توانستم نمی ام شکسته دست با

   حسین با زدن حرف انگلیسی موقع  مدام نبود جا یک حواسش و هوش که هم معین و میزد حرف کند نگاه را هورا میکرد  سعی مدام

  میکرد گم  را کلمات
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 ! موزی مرد

 ! گرفتی را بدبخت جان نمیکنی؟ رو چرا بلدی فارسی که تو

   میخورد طور همین نبود باغ در اصال که هم هورا

 دو و شد باز و آمد آهنی در صدای که بودیم نشسته ایوان در سفره دور همه بود نهار سفره کردن  پهن حال در جون فرح بعد ساعتی

 شدند وارد هم سر پشت  ماشین

   شد پیاده حرص با زره فوالد مادر و ایستاد اول  ماشین

   است  همان هنوز که ،این  شده پیاده شیطان خر از و شده آدم بود گفته که جون فرح

   کنهمی پولمون  سکه برکان آقای  جلو االن کن جمعش   ،مامان صبر  صاحب یا_ فائزه

   آمد سایه  دنبال عصبانیت با و شد  پیاده مرصاد هم بعدی ماشین از

   سالم_  سایه

  دادند را جوابش همه

   نشست و کوبید زمین به را خودش اخم با همانطور آمد ادب بی

   نشست معین پیش و کرد پرسی احوال خوش روی با هم مرصاد

 مهمونیه؟  بشنوم فائزه شوهر از باید ؟ ببره سیاه نخود دنبال منو بیاد باید مرصاد ؟حاال خبر بی چرا جون ،فرح خبره چ_  سایه

 !ام خودی نا من بدونه باید مأموریته دنیا سر اون که فائزه اون،شوهر به زدم زنگ ؟ گشتم دنبالتون چقدر میدونید

  دارد که هایی همان و است کم هایش تخته از چندتا انگار که میداد  قر را گردنش و سر و میکرد ویغ و جیغ چنان هم زدن حرف موقع

 بود فندق اندازه مغزش واقعا. است معیوب هم

 !آند دیده جن انگار که میکردند نگاه را سایه چنان  برکان و حسنا

 بودند  شده سورپرایز دختر این تربیت و ادب از ها بیچاره این ولی داشتیم عادت ای عقده مانده عقب این های کار به که ما

 ،  داریم مهمون االن عزیزم_ فرح

  میشه سرد غذا خدا تورو بفرمایید

  میزد حرف حسین با آرام هم مرصاد

 کرد  اشاره هورا به و زد فائزه به آرنج با سایه

 دیگه؟  کیه این_ 

   افتادم سرفه به و پرید گلویم به غذا که بود بد لحنش آنقدر

  داد دستم به و  ریخت آب سریع حسین

  رفت نشانه من سمت به را آلودش زهر  تیر سایه آمد باال که نفسم کردم تشکر لبخند با

   مبارکه جون تسنیم_ 

 ممنونم _ 

 شدم   متعجب تو ازدواج از خیلی من عزیزم_ 
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 میگویید  چیزی دانستممی

 ؟ چطور_ 

 و کردی فراموش رو مرحوم اون سریع آنقدر بود عجیب ،برام شدی بیمار مرحومت  شوهر دادن  دست از غم از گفتمی فرح اخه_ 

  ؟ حالی سر اینقدر هم کردی،االن ازدواج

   شد جمع چشمم در اشک که زد حرف  بدی لحن با چنان

  بودند کرده سکوت همه

 پریدم،   ترس از  شد بلند ظرف از که تقی صدای از  کرد  رها بشقاب در را چنگالش و قاشق حسین

 مادرت  جون رو تو نزن ،حرف الهی من بشم سایه بی ای سایه، شو  ساکت_  مرصاد

 نزنم؟  هم ؟حرفم مگه گفتم چی_  ؟سایه

 

   شد بلند حسین

   بود عالی چیز همه ممنون_ 

  کردند  تعجب حسین کردن صحبت فارسی از همه

   شدند بلند هم حسنا و مادر

  پوشیدم می را هایم کفش  حسین کمک به

   کن بزرگی ،شما نداره عقل بچه  ،این بشنید میکنم  خواهش برکان سرم،اقای بر خاک وای_  جون فرح

 .  ببخشید نرید، تسنیم ،جان بگو چیزی یه شما  خانم  عصمت

   سوخت برایش دلم که میکرد التماس  عجز با چنان

  بود شده خیره زمین به و داشت غلیظی اخم که حالی در کرد تأمل  اندکی حسین

   داد بیرون غیظ با را نفسش

  شده حرمتی بی همسرم ؟به خوریدمی قسم رو تسنیم جان چرا_ 

  میمیرم شرم از من بیرون بره من  خونه از اینطور ،مهمونم نشه تکرار میدم قول برکان آقای توروخدا_ 

  بودیم نشسته ها مبل روی ناراحتی با

 بود نشسته ساکت و بود کرده  جمع را پایش و دست بود ترسیده حسین جاذبه از انگار که هم ،سایه بود زده غیبش مرصاد

  بدهند خوردمان به کوفت میخواستند هم االن ،حتما خوردیم مار زهر که نهار

  زد داد بود داخل اش تنه نیم که حالی در و کرد باز را در مرصاد

 ؟ ها پیرزن عین بابا نشستید چه بازی بیایید

 

  شدند بلند ذوق با فرح و فائزه

   بروم کرد تشویقم لبخند با هم حسین
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   نشستند ایوان  روی جون فرح و حسنا  و مامان

 کردند بازی وسطی من دست خاطر به که کنند بازی والیبال میخواستند

 نیستم  بلد من دیگه بازیه چه این حبیتی_ 

  

   میکرد بازی وسطی ،داشت بود افتاده روزی چه به من مغرور زاده امیر ،ببین بمیرم الهی

   میفهمم ،من نیستی مجبور نداری دوست اگر عزیزم_ 

 دهممی هم را جانم عمری خندیدن برای_ 

 باش  ،مراقب حبیبتی کنیم بازی بیا

 

 66پارت# 

  فائزه و  معین و مرصاد

   حسین و هورا و من مقابل در

 بود  شده گور   گم کجا دانم نمی هم سایه

  بود وسط  ما گروه

  زد می داد ایوان روی از یسنا

   آفرین ،مامان بزن مامان

 بیرون  ایستادم و خوردم ضربه من که اول نفر

   میکردم تشویق را دوستانم و

   میشه کبود کمرم مطمئنم که زد همچین ،منو کاه زیر آب معین ای

   انداخت می هورا برای هوایی رو توپ همش ولی

 عاشقانه های زمزمه گوشم زیر و میکرد تماشا کرده حلقه  ام شانه دور را هایش دست و بود ایستاده  من کنار ، بود باخته هم حسین

 میکرد 

 آمد در مرصاد داد آخرش

 ! دیگه نباش شوت آنقدر بابا کشیدی؟ گل  معین_ 

  کرد بازی فائزه و کشید کنار  خنده با معین

   زد رو هورا حرکت دو در فائزه

 داد بوم صدای که زد را مرصاد  چنان اول پرتاب در حسین

 ... بزن اروم گرفته جدی ،چه یاوووواش ،اقا سنگینه دستش ،چه نگذره ازت خدا_ 

 مگه؟  خبره چه

   میکردم تشویق هم من
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   افتادیم نفس از که کردیم بازی آنقدر

   بود رفته  همه یاد از نهار سر تلخی دیگر

 شد  بلند چای از بعد حسین

  کنیممی جبران روز یک ،انشاهلل فرح خانم ممنون  خیلی_ 

  بود ایستاده  ماشینش کنار  آماده  و حاضر معین

   شید نمی جا ماشین یک در همه شما خدمتم در هم من بفرمایید_ 

 دهد  پر را پسر این هورا دادم احتمال  ،ولی بفرستم معین با را هورا داشتم دوست

  داد نمی او به هارا فکر این فرصت بطنش در پدر بی جنین و وریا دادن دست از ،غم نبود وادی این در طفلک که هورا

  بودیم راه در معین همراه

  بزند حرفی خواستمی دلش انگار که بود جوری یک معین رسیدیم وقتی

  شد تمام روز آن بود جوری هر

 گرفتم آرام حسین کنار تخت در آرام

   ؟ کنه نمی درد دستت عزیزم_ 

   حبیبی دارم ،دوستت  خوشبختی حس از پر ،قلبم آرومه بدنم تمام هستم که تو کنار نه_ 

 ،  عشق با بوسیدم عمیق را هایش لب

  بود دنیا جای بهترین بازوهایش میان

   میکرد شروع را کارش بعد و میکرد ورزش ها  ساعت ما بیداری از قبل ها صبح

  بود سفت خیلی هایش بازو

   آمده  خوشش هورا از معین انگار  حبیبتی_ 

  زیاد اره،خیلی_ 

  بدونی هورا حقوقی های کار مورد در رو چیزی یک باید راستش_ 

 ؟ افتاده بدی ؟اتفاق شده چی_ 

   نه ،هنوز نه_ 

 کردم گید،دق نمی ؟چرا چی پس_ 

 کشور یک به زایمان برای یا باشد داشته شوهر باید هورا بچه پدر نام برای ،ولی شده درست هویت مدارک های کار عزیرم_ 

   شده سخت  ها ،کار کنند نمی بستری هم بیمارستان در حتی پدر امضای بدون ایران ،در برود آمریکایی یا اروپایی

   رفتم فرو  فکر در

  هورا بیچاره

 ؟  چیه تو نظر_ 
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  تنها کنم چکار دانم ،نمی است باطل هم باردار زن ،عقد گفت اش گذشته مورد در ،یا سپرد غریبه به را جوان زن یک شود نمی_ 

  به هارا بچه ،انجا گفت نمی خوبی های چیز وکیل ندارد تحصیالت  تنهاست داند نمی ،زبان است سخت اروپا به هم هورا فرستادن

   است سخت کنیم فراهم برایش ما که امکاناتی تمام با اگر حتی شرایط این با زنی به رسد چه میگیرند مادر و پدر از راحتی

 حسین؟ _ 

 ؟ جانم_ 

 معین _ 

 ؟  چی_ 

   بگیریم شناسنامه هورا بچه برای تا بکنن قانونی عقد به بخواییم ازش بگیم رو چیز همه بزنیم حرف  معین با_ 

 میداره  نگه هم رو ،رازمون پاکه چشم خیلی خوبیه مرد اون

 خودش بگذار دهد توضیح برایش را مهاجرت شرایط و  بیایید میگوییم وکیلم ،به پرسید را  هورا نظر ،باید تسنیم نرو تند خیلی_ 

   کند انتخاب

 ؟  چیست معین نظر دانیم نمی ضمن در

 مرگ  و داشت تن به که سیاهی  های لباس آن با چند ،هر کرده جلب را نظرش و کرده نگاه دوشیزه یک عنوان به هورا از او

  کند قبول میدانم بعید کردی تعریف خودت که همسرش

   بذاره عمرا که داره فضول مادر یه کنه هم قبول_ 

  رفت فکر به بار این حسین

   نکردیم صحبت دیگر

  بالکن در یا بود پنجره کنار یا حسین شدم بیدار بار هر صبح تا

 میکردم ،درکش بود سختی تصمیم

   بودم فکر در هم من

  بودیم باهم ما  ،اما بود دشواری اوضاع

  میشد درست چیز همه

 .....  چیز همه

 

 67پارت# 

   بودیم نشسته باهم همه خانه ایوان در

 میکردیم  گوش دقت با همه و میکرد صحبت  و بود نشسته ما روبروی برکان وکیل بودند هم حسنا و مادر

   میشه سخت براتون خیلی ولی بفرستیم اروپا یا کانادا آمریکا به میتونیم رو شما هورا خانم_ 

 نیست مشکلی هیچ هزینه نظر از که گفتند برکان ،اقای ندارید اونجا رو کس ،هیچ نیستید بلد رو کدوم هیچ زبان ،شما

 کشور اون  اهل های خانواده به و کنندمی جدا والدین از رو کودک براحتی که گیری سخت  های دولت با کودک یک با تنها خانم یک

  و پدر شناسنامه بچه برای اونجا ،ممکنه بریزید دور رو  شنویدمی غرب مورد در که مضخرفی های حرف اون ،همه میسپرن ها

  کنید ،کار بخونید درس سخت ،باید تره سخت مراتب به زندگی شرایط ولی نخوان
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   پیش راه نه دارم پس راه نه من میگید شما که اینطوری_  هورا

 گرفت دستانش بین را سرش و

  مخالفه  باهاش شدت  به برکان آقای ولی هست راهی نیست هم ها اینطور_  وکیل

   حسین راهی چه ؟ چی_ 

 ! سپرم  نمی شناسمشمی نه دیدمش نه که کسی به دست رو دختر این  نداره،من امکان وکیل،گفتم اقای_ حسین

 ! شم نمی متوجه  هیچی من لطفا بدید توضیح_  هورا

  و کنه ازدواج شما با اون قبال در تا میکنید پرداخت مقصد  کشور اهل مرد یک به پولی ،شما ازدواج طریق از  اقامت گرفتن_ وکیل

   بگیرید اقامت بتونید شما

   گرفت را جمع باری مرگ سکوت

 رو مهاجرت  روال و بگیره یاد زبان هورا خانم  تا داشت نگه  شناسنامه بدون رو بچه ،میشه نکنید عجله اینه،زیاد  پیشنهادمن_ وکیل

   نوزاد یک با تنها اونم فرستادم نمی نیستم مطمئنم  چیز هیچ از که جایی به تنها رو خواهرم بودم اگر من چند ،هر کنه طی

   بودیم فکر در همه

  دهند ادامه را شان صحبت  تا گذاشتیم  تنها وکیلش با را حسین

   بودیم مستأصل همه

   رفت خودش اتاق به هورا

 ؟ بله داد جواب گرفته صدای با زدم در و ایستادم اتاقش جلوی دقیقه چند

   هست اجازه_ 

  فرما_ 

 بودم شیرینش کردی لهجه عاشق

 میکنی؟  گریه عزیزم_ 

  کنم چیکار دونم نمی من تسنیم_ 

 کرد گریه و پوشاند دست با را صورتش هم باز و

  حتما هست راهی عزیزم_ 

  تنها خودم مثل ام بچه خوام ،نمی کنم ترک داده  بهم کسی بی عمر  یک از بعد خدا که  ای خانواده  خوام ،نمی دارم دوستتون من تسنیم_ 

   کنم زایمان پناهندگی های کمپ تو تنهایی تو ندارم ،دوست باشه

 .ریختم می اشک هم آغوش در دو هر بعد دقیقه چند

  برگشتم حسین اتاق به و گذاشتم تنها اتاقش در را هورا

 بود  رفته وکیل مادر گفته به

 

 کشیدمی سیگار ایوان در تنها

  دیدم می سیگار دستش در ندرت به
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 ....  بود گم سردر  یا ناراحت خیلی که گاه هر

 ؟  عزیزم_ 

  کرد دعوتم آغوشش به و گرفت طرفم به را دستش و برگشت سمتم به

  گرفتم آرام آغوشش در

   زدم حرف هورا با_ 

 کند؟ چکار میخواهد ؟ چیست هورا نظر حبیتی_ 

   بره خواد ،نمی  ما ،پیش بمونه داره دوست_ 

   داشتم را پیش سال چند نفوذ کاش  من ،خدای کنیم چیکار دونم نمی من_ 

   داره وجود هم هورا دونستی نمی حتی االن بود پیش سال  چند اگه_ 

 ؟  کردی فکر من پیشنهاد به

  کنیم امتحان بذار

 زد؟  حرف خصوصی امین آقای این با میشه  کجا_ 

   ببینتش اینجا هورا ندارم ،دوست بذاری قرار کارخونه تو باهاش بهتره_ 

   بود کرده مراجعه زنان پزشک به حسنا و مادر همراه هورا

  بود دختر هم بچه و بود خوب چیز همه

  بودم کرده باز را دستم گچ هم من

   میشد تمام داشت فروردین

  بودیم نشسته اتاق در حسین همراه

   کند تعیین مالقات قرار و بزند زنگ معین به من حضور در بود قرار

   برویم میتوانیم بخواهیم ما که وقت هر و  است کارخانه در شب آخر تا هم گاهی عصر تا روز هر گفت معین که

  ببرد هم را من خواستم حسین از خواهش هزار با

   بزنیم حرف  معین با تا شدیم حاضر که بود عصر

   شوم  امید تا نداشتم دوست من  ،اما بود مخالف هم هنوز حسین

   کند بزرگ را کودکش تنهایی در نداشتم دوست و بود ام نداشته خواهر مثل من برای هورا

   باشد هورا شناسنامه در نام یک از فراتر چیزی امین معین میخواستم من

   حامی یک

   عشق شاید

  شدیم پیاده ماشین از خانه کار حیاط در

   بود داده توسعه را اینجا خیلی امین آقای انگار

   میشد دیده حیاط در جدید  ساختمان چند
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   میکردند بارگیری هم سر پشت  که هایی ماشین و

   آمد استقبال به خودش امین آقای

   دفتر داخل ،بفرمایید آمدید ،خوش سالم_ 

   ایستاد کنار و کرد باز را در و

   بود کرده تغییر هم دفتر فضای حتی

   ،مجلل ،شیک بزرگ

 نشستیم چرم راحتی های مبل روی معین راهنمایی با

   گذاشت میز روی سینی در و ریخت چای ساز چای از خودش  معین و

   انداخت پا روی پا همیشگی جبروت  همان با حسین

   گوشم پا  و سر من برکان آقای بفرمایید_ 

  شناسهمی که هستند اعتمادی قابل مرد تنها شما معتقدند ،همسرم امین اقای_ حسین

   شد  خیره ما به تعجب با معین

  دارن لطف ایشون_ 

  ندیدم چیزی شرم و حیا  جز و آمد و رفت در شما با مدام و بودم یاور بی و تنها سال  یک ،من  امین جناب نیست تعارف_ 

 ؟ امین آقای چیه هورا مورد در نظرت_ حسین

  گرفت برق را بیچاره پسر که شد عمل وارد ضربتی  چنان حسین

 ببخشید؟_ معین

 تعارف  بدون پرسیدم،بگو رو نظرت مرد یک عنوان به_ 

 

 68پارت# 

  زمین به خیره و  بود ساکت هنوز معین

   هستن العادهفوق دختر یک ،ایشون نباشه ادبی بی که بگم چی دونمنمی من.....  من_ 

  شد خیره زمین به و

  تر بد رو چیز همه عجله با خوام نمی  من اما  هست حلش برای های راه خورده  گره شدت به ،که داریم مشکلی ما  امین اقای_ حسین

 اگر وگرنه کنید دفنش مکان همین در جا همین کنید قبول نشدید  حاضر اگر که بزنیم شما به رو هایی حرف که اومدیم االن ،ما کنم

  بمونید واقعی مرد یک مثل آخرش تا باید کردید قبول

   بزنید رو تون اصلی حرف لطفا برکان اقای _  معین

  شده زمان جبر طعمه که مظلوم و گناه بی دختر ،یه هست  هورا موضوع_ 

  نیست مادرم فامیل اصال هورا

 و مردمش از دفاع برای که بوده غیور پیشمرگه یک همسرش هست عراق اربیل اهل که کرده یک ،هورا نیست ما کدوم هیچ فامیل

  بود پرستش سر نداره،عموش مادر و پدر ،هورا شده ها تروریست توسط وطنش
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  اوردیمش ایران به خودمون با و ندادیم اجازه ما که میکردم اعدامش کنه ازدواج مرد پیر یه با  خواست نمی که این خاطر به داشتن

 نمیره گناهش بی جنین هاش عمو پسر کتک زیر  اینکه ترس از و بوده دار بار شوهرش از گفت هورا که شد تر سخت  وقتی اوضاع

   نداره جایی هم ها  اون بین هورا از عموش زن  تنفر بخاطر و بوده عموش زن برادر شوهرش اینکه ،بدتر نگفته چیزی

   میکرد گوش پریده رنگی با معین

   کشید موهایش بین را دستش

 ؟ چیه ها حرف این از منظورتون شما که فهمم ،نمی من_ 

  ای گونه به شرایط اصال ولی اروپایی کشور یه  بفرستم رو هورا تونم می  ،من امین آقای داره احتیاج پدر یک به هورا بچه_  حسین

   نمیاره دوام  تنها که جایی فرستاد دونه نمی چیز هیچ که نوزاد یک با ،جوان تنها زن یک بشه که نیست

 اقا؟ هستید من خواسته متوجه

  ساله بیست  زن یک تحمل حد از که کرده تحمل رو حوادثی  و ،باردار غمگینه  تنهاست ،اون میکنم درک وجود تمام با هورارو من_ 

   باشه آرامش در هورا خواممی ،من خارجه

  بود فکر در هنوز معین

   بست را کتش دکمه و شد بلند حسین

 همه نه اگر هیچ که هست  مثبت  ما خواست در به شما  جواب ،اگر  آقا منه خواهر مثل دختر ،اون نکنید فراموش رو من های  صحبت_ 

  کنید فراموش رو چیز

  نشستیم ماشین در و شدیم خارج دفتر از  حسین همراه  امین آقای خدا پناه در

   ؟ نکند قبول اگر

   کن کمک خودت خدایا

   میکردم گوش بخورد را زرشک از پر سوپ میکرد مجبور را هورا که حسنا های توصیه به و بودم نشسته تلویزیون جلوی

 .  داشت خواهد زیبایی موهای بخوری زیاد زرشک ،اگر است دختر که  آت ،بچه جان دختر بخور_ 

   کنه لیزر بره  مجبوره همش ،انوقت میشه مو از پر هم بدنش اینطوری جان  حسنا_ 

 نکن  فکر ها چیز آن ،به بخور شما_ 

   بردم پناه خودم اتاق به و شدم بلند جایم از

   کردم باز را آب و انداختم حمام در را خودم

  کردم پنهان دوش زیر را هایم اشک و

  میکردم حسادت هورا به

   میسوختم حسرتش در من و داشت بطن  در که جنینی به

   نبود خودم دست

   میترسیدم

   بشکند دل زبانم و بشوم سایه مثل اینکه ،از خودم از

  بود دختر هورا بچه پزشک گفته به

  چرخیدندمی هورا دور واقعی مادر مثل  درست مادرم و حسنا
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  بود چیده خودش اتاق در و بود خریده هورا برای مجللی سیسمونی مادر

  باشد ناراحت کمتر هورا میکردند سعی همه

  مرتب به و برکان کنار هم را بودنم خانه ساعات عربی، زبان  کالس  در یا بودم یوگا کالس در یا نباشم خانه زیاد میکردم  سعی هم من

   گذشت می هایش نوشته دست و مدارک کردن

  و تایپ کار من  اوقات اکثر نداشت وقت  خودش ،چون  کند چاپ کتاب شکل به تا بود مقاله سری یک آوری گرد  حال در حسین

  دادممی انجام را ویراستاری

 .  بوده من عهده به کار بیشتر چون بزند کتاب  پشت نویسنده عنوان به را من نام باید گفت می حسین

   بود گرفته کردن فکر موقع را مچم بار چندین

  میدادم بوسه را جوابش  ومن میبینم غم چشمانت  در  عمری ؟ ناراحتی چی از حبیبتی:   گفت می  و گرفتمی را هایم دست

   نداشت پاسخم شنیدنم به اصرار و  دانستمی خودش

   بروند ماما پزشک پیش هورا و مادر بود قرار امروز

 بود  نداده ما به پاسخی هنوز معین

   کردم راهی لبخند با را هورا و مادر

  میشد دیده اتاق داخل و بود مانده باز در شدم رد هورا اتاق جلوی از وقتی

  بود شده دیزاین پرنسسی و صورتی رنگ به از قسمتی

   ها لباس و ها عروسک

   شدم داخل اختیار بی

  کشیدم بود دست کف یک اندازه که صورتی دار پف پیراهن روی را دستم

 بپوشی؟  لباس شکلی این میخوای بیمارستان تو از خانوم قرتی_ 

  زدم لرزانی لبخند و داشتم بر را لباس

   شکافت می  خنجر مانند را قلبم و شکست می گلویم در سنگینی بغض

 برکان های چشم با میکردم تصور را دختری لرزیدمی بدنم

   دلربا و زیبا

  ریختم اشک و چسباندم سینه به را لباس ضجه و هق هق با

   ایستاد می داشت قلبم

   بدی؟ من به هم بچه یه میشه  چی خدایا_ 

  پریدم حسین صدای با

 ؟  میکنی چیکار داری تسنیم_ 

   فشردن سینه به بیشتر را لباس و شدم  خیره هایش چشم به مظلومیت با

   زد زانو کنارم

  کشید صورتم روی وار نوازش را دستش
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   سوزاندم بیشتر که دیدم درد و غم یک صورتش در

 انداخت  گهواره روی و گرفت دستم از را لباس

 

 69پارت# 

 کرد  خارج اتاق از بود انداخته کمرم دور دست که  حالی در و شدم بلند کرد کمک

   بست سرش پشت را در و برد خودمان  اتاق سمت به

   کرد رهایم

 ای پارچه شلوار و ،بلوز میرفته بیرون داشته گویی داشت تن به رسمی لباس دست ،یک اتاق عرض در رفتن راه به کرد شروع

    درخشان نقره های  دست سر ،و بادمجانی

   میکشید موهایش در دست

  ؟ چی یعنی ها اینکار تسنیم_ حسین

 .....  من  خدای وای

 قراری؟ بی و ناراحت آنقدر اس هفته چند همین بخاطر ؟ بگویم چه تو به من

   کردم پاک را هام اشک و  شدم مسلط خودم به کمی

 بشیم دار بچه دارم دوست فقط.... فقط من_ 

 داد جواب  اخم با و ،غرید  کردم عصبانی را برکان انگار اما سوخت   هم خودم دل که گفتم را این مظلومیت و بقض با آنقدر

  میفهمی؟! سالته نوزده ،تو برگشتم ماهه چند فقط من تسنیم_ 

 ؟ چیه برای تو های کار  این دانم نمی

   باش صبور کمی

 نداری حق هم باز نشویم دار بچه هرگز تو و  من که باشد این در الهی  مشیت ،اگر کنم روشن برات بزار را چیزی یک بگذار اصال

 ،مفهومه؟ کنی قراری بی طور این

  چکید چشمم از قرار بی اشک قطره یک

   شکسته جور بد دلم فهمید اشکم دیدن با حسین

   کرد بوسه غرق را صورتم من از تر قرار بی و انداخت پایین  بود آورده باال تهدید نشان به صورتم  جلوی که را اش  اشاره انگشت

 باشه؟  نکن فکر موضوع این به ،اصال نکن گریه میکنم خواهش حبیتی_ 

  باشه_  کشیدم عمیقی نفس

 ؟ برویم مسافرت یک به داری دوست_ 

 کجا؟ _ 

 ؟ دیدنش برویم میخواهی است پاریس در مادرم ،االن مادرم فرانسه،دیدن بریم_ 

   زدم رضایت روی از لبخندی

    عمری است  من قاتل تو اشک بخند ،همیشه حبیتی بشوم لبخندت  این فدای_ حسین
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  بود کشیده دهانش در را زبانم و  گرفتمی گاز بوسید سخت را هایم لب و

  میداد فشار دیگرش دست با را باسنم

   آمد موبایلش زنگ صدای

   داد جواب بودم آغوشش در که همانطور کشید عقب ناراحتی با

 ؟ بله_ 

 .... 

   میام  ،االن اومد پیش کاری  امین آقای ببخشید_ 

   خواممی معذرت

 کرد  قطع و

   وبرگردم برم من  تا کن استراحت  حاال رفت یادم داشتم قرار امین شد،با چی دیدی_ 

   رفت و بوسید را لبم کوتاه

   کشیدم  آه و انداختم تخت در را خودم

   شد  ناراحت خیلی حسین شد بد چقدر

 کردن  مرتب مشغول و کردم پلی اسپیکر در را غانم سیمین از  من  گلدون گل  آهنگ و شدم بلند بخوابم خواست  نمی دلم بود غروب دم

  شدم اتاقم

  میکردم سرگرم را خودم باید

 میخورد مرا خیال و فکر وگرنه

 بود سایه مثل موجودی به شدن تبدیل ترساندمی را من همه از بیش که چیزی

  شوم قالب درونم شیطان به گرفتم تصمیم

   کنم درست خوب  غذای یک شام برای کردم سعی و رفتم آشپزخانه به

 سوپ و دسر و سبزی قورمه کردن درست به کردم شروع و

 خواندم  می آهنگ و رقصیدم می شام  کردن درست حین و
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   معین

  گذاشتم قرار برکان حسین با سنتی چایخانه یک در

  کنم عرق مدام  میشد باعث استرس

  میترسیدم برکان واکنش از

   رفتم مادرم خانه به دیروز

   بود هم پدر
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  بودم کرده عوض سفید پیراهن یک با را داشتم تن به همیشه که مشکی پیراهن

   بوسید را صورتم و ریخت اشک خوشحالی از مادرم

  بود متعجب پدرم

  دارم دوست را  نفر یک گفتم

   است  خاص شرایطش خیلی که یکی

   میخواهمش دنیا ته تا که کسی

  میبازم تنهایی به وگرنه باشند پشتم باید

  گفتم شوهرش و تسنیم از

  سیرند دل و  چشم و صادق چقدر چه و بخشیدند من به را کارخانه یک شأن لطف از

  هورا به رسیدم تا

  است فرشته یک که

   دارد اندوه از پر بار کوله یک که فرشته یک

  کردم بازگو بودم شنیده برکان و تسنیم از آنچه هر

  شوهرش ،از گفتم هم داشت شکم در هورا گناهی بی طفل از

   نجابتش و زیبایی از

 باشم  داشته جان  که جایی ،تا آخر میخواهمش،تا گفتم

   است  جنون  نیست عشق اینبار من حس که گفتم

   مرد خواهم هورا دادن دست  از با شدم پوش سیاه سایه رفتن با اگر

 ریخت  اشک سکوت  در مادر

 خواندن  به کرد شروع آرام و کرد باز را قرآن گفتن هللا بسم با و آورد را قرآنش پدر و

یَم   یَا ال َمالَئَِكة   قَالَتِ  َوإِذ    َطفَاكِ  للّاَ  إِن   َمر  َركِ  اص  َطفَاكِ  َوَطه  : گفتند فرشتگان که را هنگامی( آورید یاد به) و ؛ « ال عَالَِمینَ  نَِساء  َعلَى َواص 

 ( 42 آیه عمران، آل سوره. )است داده برتری جهان،  زنان تمام بر و ساخته؛ پاک و برگزیده را تو خدا! مریم ای» 

  بست را قرآن پدر

  کرده راهنمایی خدا کالم این شدم  مستأصل  وقت هر ،ولی نیستم بلد استخاره ،من  باباجان_ 

  دروغ تهمت خدا به دارم نگی ،بعدا بود کرده نهی کار این از خدا اگر که بدم انجام رو اینکار خودت حضور در خواستم هم حاال

   میزنم

 همراهت به خدا  جان بابا ،برو خداست مظلوم و پاک های بنده از کردی پسند تو که  کسی این بفهمونه به خواست هم خدا انگار ولی

 .  داده ما به رو شهید یه فرزند به خدمت توفیق که دیده چیزی  ما در خدا حتما

  کرد ام راهی ام پیشانی بر ای بوسه با پدر

   بیاورم خانه به را عروسش زودتر گفت و کرد خوشبختی آرزوی برایم او از تبعیت به هم مادر

 ....   ریخت صورتم روی شوق از هایم ،اشک کردم شکر را خدا چقدر
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   منتظرم چایخانه در ساعت یک نفهمیدم که کردم فکر آنقدر

  رسید تأخیر نیم و  ساعت یک از بعد برکان باالخره

   خواست   معذرت تأخیرش از و داد دست مودأب

  نشستیم هم کنار

   میکردم صحبت هم مادرم و پدر با باید دادم جواب دیر که ببخشید برکان اقای_ 

 خوب؟ _ 

   بذاریم خواستگاری قرار خوانمی  و هستند هورا دیدن منتظر مشتاقانه اونا_ 

   امین  آقای جناب نکردم صحبت هورا با هنوز من_ 

 ؟  بده نه جواب ممکنه یعنی_ 

 داد  خواهم اطالع  شما به ممکنه،من_ 

  برود ندارد ،دوست است مخالف مهاجرت مورد در هورا

 نمی که را کسی با کردنش ازدواج ریسک و اروپا تا باشیم مراقبش اینجا که  است تر راحت  من خانواده ،برای کند قبول امیدوارم

  کنیم قبول شناسیم

 

  بدتر هم این از  هورا وضع کنه؟ اذیتش ؟ باشه بدی آدم طرف اگه احمقانهاس اقامت؟این کنه؟برای ازدواج غریبه یه با باید چرا_ 

 میشه

  کمپ در ها ماه باید هورا(اقامت برای ازدواج)صورت این غیر شد،در باز ماجرا این به شما پای همین ،برای هستم ،متوجه بله_ 

  کنم فکر بیایید آنها سر بر است ممکن که های بال به حتی خواهم  ،نمی شود روشن اقامتش تکلیف تا  بماند مهاجرین

 را شروطم ،پس آخر صلح  بهتر اول جنگ ها ایرانی شما قول به ،اما کند قبول شمارا خواستگاری هورا امیدوارم بسیار نتیجه در

  میکنم اعالم جا همین

 میکنم  ،گوش بفرمایید_ 

  یا باشد داشته ادامه ازدواج این میگیرد تصمیم خودش دختر  آن آن  از بعد اما بود خواهد صوری بچه آمدن دنیا به زمان  تا شما عقد_ 

   خیر یا کند زندگی شما با که گرفت خواهد تصمیم هورا. نه

 بشود  او متوجه تان خانواده  یا شما جانب از ناراحتی ترین کوچک  خواهم نمی کشیده  سختی  خیلی ،هورا بعد.... و

 مفهومه؟

 . میکنم ایشون خوشبختی برای رو تالشم تمام بدهند من به همسری افتخار ایشون  اگر باشید مطمئن  شما_ 

   شده حساس آن به  خیلی هم  همسرم که بدم تذکر خواستم!  شما  ادب بی فامیل آن مورد در_ 

   ببندید را دهانش لطفا

 و ببندم برایش را دهانش خودم مجبورم کند ناراحت را ام خانواده بعد دفعه ،اگر دید خواهیم را  دیگر هم زیاد بعد به امروز از گویا

 مفهمومه؟.میکند صدق هم هورا مورد در این

  ساکت همسرم به توهین مقابل در باشید مطمئن ،اما بدم رو  جوابش که نبودم مقامی در کردم سکوت میهمانی در که روز اون  من_ 

  مونم نمی

   دار نگه ،خدا  امین آقای عالیه_ 
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  رفت و شد بلند و

 .  میکرد باز برایش راننده  هم را در مغرور مردک

 .دانست نمی چیزی هنوز هورا  پس

   شدم دنده آن به دنده این از صبح تا

   دادم توضیح پدر به جزء به جزء را برکان با ام مکالمه

 برد  خوابم صبح اذان نزدیک

 

 71پارت# 

   بود نشسته ای خانه رود کنار در سارا

 بودم دیده اینجارا قبالا 

   کجا یا کی دانم نمی

   بودم آمده قبالا  ولی

  آرومه اما امروز ،یادته؟ میبرد داشت  رو چیز همه سیل قبل دفعه_   سارا

 ....  آرومم منم

 ؟ رسید دستت به امانتی

   بودند زده مهر صد زبانم بر گویی

  بود شدن زیباتر ،چقدر صورت پهنای به زد لبخندی

  بود تنگ آغوشش برای دلم

   نداشتم هم حرکت توان اما

  ایستاد شد و بلند

   نره یادت  معین دارم دوستت ،خیلی برم باید من_ 

  میاد زودی به امانتی ،مراقب باش مراقبش

   خنک نسیمی مانند رفت و

  پریدم خواب از  گوشی گفتن اکبر هللا صدای با

   کردم گریه زار زار و

 سارا های حرف آوری یاد با

  خواندم بودم نوشته که را قبل دفعه خواب و زدم چنگ بود تختی پا روی را ام چه دفتر

   ،خدایا من خدای

  دیدم را ،خوابش شناختمشمی بود سال هزار که انگار دیدم را هورا وقتی از همین برای

   پیش راه نه داره پس راه نه گفت قبل دفعه  سارا که اومد یادم
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   کن کمکش

   ؟ کی هورا هستی کی تو_ 

 ، پسره داری شکم در که ای بچه دونممی حتی

 ؟ امتحانیه چه این

   کن  کمک خدایا

   بشم بلند سر کن  کمک

 ............................................................. 

  برکان منزل

  تسنیم

   بودیم نشسته سالن در هم دور همه

   کرده خواستگاری هورا از امین معین که کرد اعالم همه به حسین

   نیست درست باردار زن عقد بارداره هورا چطور ،اخه سیدی_ حسنا

 ....  چیز ،همه خبره با چیز همه از ،معین حسنا میدانم_ حسین

   طور همین هم اش خانواده خبره با  امروز به تا هورا گذشته از

   وجودش واقعیت با میخواد وهورار  اون

 

  هورا سمت به کرد رو

 بود  خواهیم تو حامی همیشه ،ما  ای خانواده این دختر مانند  شما_ 

   باشد ما مشکالت   تمام حل  کلید معین  ،شاید کن فکر دادن جواب از قبل

  گذاشتم برایش شروط  سری یک و کردم صحبت او با من

  شروطش کردن گو باز به کرد شروع و

  و گرفتم بود دستم در که را دستش و بگیرم را خودم جلوی نتوانستم داده اولتیماتوم معین به هم سایه مورد در که رسید قسمتی به وقتی

  بوسیدم محکم

  بگیرن طال باید که برم دهنت  قربون اخ_ 

  کن رعایت نشسته تر ،بزرگ زشته تسنیم_ مامان

 ،ببخشید ببخشید_ 

   شدم ساکت  و

  ،همه هورا کن فکر داری دوست که چقدر ،هر بدهیم جواب  معین آقای به ما  است قرار_ داد ادامه و کرد  جمع را اش  خنده هم حسین

 بسنج  رو جوانب

  کنی صحبت معین با اصلی خواستگاری از قبل دهم می ترتیبی خواستی اگر

   نیست اجباری هیچ بدان اما
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   هستیم تو نظر تابع ما همه

   گرفت هم مرا  دست و شد بلند هم بعد و

   اجازه با_ حسین

  بودیم خودمان اتاق در بعد دقیقه چند و

  کرد حمله هایم لب به و چسباندم در به محکم رسیدیم اتاق به تا

  کردم جدا بدنش از را خودم زور به

 گرفت؟  دردت شد؟ چی_ 

 ؟ بپوشم چی  عروسی تو ،من مهم کار یه نه_ 

   بست هایش لب با را دهانم و گرفت باسنم از محکم ویشگون یک است سرکار فهمید لبخندم از وقتی کرد نگاه من به گرد چشمان  با

 ؟ میکنی تحریک را من  جمع در قصد از حاال_ 

 کی؟  من_ 

 میشود؟  سخت داری نبوس؟خود را دستم نگفتم بار هزار_ 

   بسنجم رو خوداریت میخواد دلم ولی!گفتی_ 

  حبیبتی بسنجم رو تو تحمل  میزان میخواد دلم هم من_ 

 میدی؟ اجازه

   سیدی دارم دوستت ، شد بهار اومدی بودم ،زمستون شد شروع تو از بعد من ،زندگی تو بهاری همین جنس ،از عاشقتم من_ 

   وجودت از ،جزئی توام برای ،من میمیردم داشتم که ای لحظه تو درست بخشیدی زندگی تسنیم به تو

   حبیبی نگیر اجازه خودت دارائی داشتن برای

   دادم سخت ای بوسه را جوابش و

 میدهم هم را جانم داشتنت خاطر به من دارایی ،همه من شراب_ 

   آمد در صدای که میکردم خشک را موهایم داشتم

 ؟  بله_ 

  تو ،بیام منم_ 

 بودم  تنها و بود رفته کارش اتاق به ،حسین بود هورا

   کردم باز را در

   عزیزم تو بیا_ 

   نشاندمش تخت روی خودم کنار و

  کرد گریه نشست تا

  افتاد هق هق به که آنقدر

   شود تخلیه تا کردم تماشایش سکوت در
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   دادم دستش به دستمال و آب لیوان یک آمد بند اشکش وقتی

 ؟ بهتری_ 

 داد  مثبت جواب سر حرکت با

   هست آم شامه تو یادمه وریا که عطری آخرین هنوز_ هورا

   چشمامه  جلوی در چوب چهار تو اش ورزیده و بلند قامت هنوز

  نبردم یاد از هرگز رو هایش لب طعم

  بندممی چشم برگشتش آرزوی با هرشب

  میزنم حرف خیالش با شب نیمه نزدیک تا گاهی  و میکنم تصور بدنم دور رو بلندش و قوی دستهای بخوابم خواممی وقتی

   گوشمه تو هنوز اش تپنده قلب صدای

  میکردم  گوش قلبش صدای به و  میداشتم اش ستبر ی سینه روی سرم صبح تا بود خونه که وقت هر

 ایسته می  غم شدت از داره ،قلبم خدا آخ

 ؟  حضورشه تابه بی هنوز ،دلم ست وریا بالین به سرم شب هر که حالی در بذارم ای دیگه مرد بالین به سر چطور من تسنیم

  تسنیم بمیرم خواممی منم برم مزارش به نتوانستم یکبار شده،حتی تنگ براش دلم

 کنم؟  چکار دارم شکم در که گناه بی طفل این با

  میریختیم اشک باهم

  کرد نمی درک را هورا من اندازه به کسی

 ، بودم ریخته اشک حسین یاد به ماهها که منی

 .زدند زنگ اورژانس به و آمدند حسنا و مادر خواستم کمک فریاد ،با رفت حال از هورا که زدیم زار آنقدر هم آغوش در
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  کردند  اعالم فشار افت را کردنش غش  علت و  کردند وصل هورا به سرم یک و آمد اورژانس دقیقه  پانزده از کمتر در

  بودم رفته وا صندلی روی و بود پریده رنگم جوری بد که چرا گرفتند هم را من فشار حتی

   کند مراجعه خودش زنان پزشک به تر زود  چه هر هورا  کرد توصیه اورژانس دکتر

 بود خواب  چنان هم هورا اما شد بهتر نمک  کمی و قند آب  یک با من حال 

   نیامد اصال و رفت و آمد  خان همه این که بود کجا  دانم  هم حسین

 ؟  کجاست سرورم جان  حسنا_ 

 نشدی؟ ،متوجه رفت  هم حیدری آقای با بیرون رفت عینی نور_ 

 میاد  خوابم  نیست خوب منم ،حال نه_ 

  میبرمش دکتر برای هم ،عصر مانم می هورا پیش اینجا من سیدی کار اتاق برو_ 

 ؟  عاشقتم بودم گفته_  بوسیدم را حسنا پیشانی زیاد مهر با
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   گذاشتی شیخ  منزل به پا که روزی بود زیبایی روز ،چه عینی نور دارم دوستت منم_ 

   رفتم حسین اتاق به و شدم خارج اتاق از آرام

  خوابیدم و کشیدم دراز پنجره روبروی بزرگ مبل روی

  شدم بیدار خواب از آرام نسیمی وزیدن با

   بود ایستاده سرم باالی و بود کرده باز با هارا پنجره حسین

   میکرد نگاهم لبخند با و میکرد نوازش آرام را موهایم

 ،خوبی؟ حبیتی_ 

   آید کرده غش باهم هورا با  بار این  گفتمی حسنا

   بود جدی ،موضوع نکن مسخره منو سیدی_ 

 نشاند آغوشش در و کرد بلندم رفت هم در هایش اخم

 بوده؟  خبری چه بگو حاال و گذاشت  سرم روی را اش چانه_ 

  زد حرف اش گذشته از و کرد دل و درد ،یکم شده تنگ شوهرش برای دلش هورا_ 

  بودم مشابه شرایط  تو ،منم شد بد حالش

   میکنم درک قلبشه رو رو که  دردی

  با ندارد دوست! هورا اما ، هستی من زندگی امید چیدی،تو من   دادن دست از غم در که موهایت  ،فدای عمری بشم هایت  چشم فدای_ 

 کند؟ عقد معین

 بده  انجام کارو این حاضره بچش خاطر به_ 

 کن  قبول..... سخته خوب ،اما

   داشت خواهد دوست را او هم هورا که آمد خواهد ،روزی هستم بین خوش  وصلت این به ،من است خوبی مرد معین حبیتی_ 

   شدم ناراحت  ،خیلی شد صحبت دادی قرار عقد از امیدوارم،وقتی_ 

   خواهد می را دختر این واقعا ،انگار کرد قبول گذاشتم که شروطی با که خیر یا دارد دوست  را هورا واقعا معین آیا بدانم میخواستم_ 

  است زندگی از جزئی هم فامیلی ،رابطه نکنند ناراحت و هورا امیدوارم داره فضولی خیلی  های فامیل بشن،معین خوشبخت  امیدوارم_ 

 خارجه ما دست از ها چیز این ،کنترل بسپار خودشان به را ها این عزیزم_ 

   رفتم فرو آغوشش در بیشتر و کشیدم آهی

   میکردیم کنترل بیشتر زبونمون کاش_ 

  میاریم مقابل آدم سر بالیی چه شکنهمی دل وقتی که فهمیدیممی همه اگه

  کنه شروع خودش از باید کس هر رو تغییر_ 

   سرورم البته_ 

   گرفتیم آرام و

  بأیستد دنیا داشتم ،دوست بود کنارم سکوت در اینطور وقتی
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   کردم گوش قلبش صدای به گذاشتم اش سینه روی را سرم

   من برای بود جهان موسیقی زیباترین

 .......... 

  بود گفته پزشک و بود کرده مراجعه پزشک به هورا

 استرس ،بی تنش از ،دور آرام محیط_ 

  باشد ممکن ازدواج قضایای پایان تا  کردم نمی فکر که

  کند دیدار معین  با نداشت ای عالقه هیچ هورا

 بود  کرده صحبت ازدواج برای خود رضایت از  عیان و واضح کامال اما

  بودیم ها خواستگار  آمدن برای شدن  آماده حال در همه

  بود پوشانده ساتن روسری با را موهایش و بود کرده تن به بلند آسمانی آبی رنگ به دامن و  کت دست یک هورا

   برازنده و زیبا بسیار

  تن به بود، داده هدیه مادرشوهرم که ها پارچه همان با  بود شده دوخته ماهر خیاط یک توسط که عربی پوشیده پیراهن یک هم من

 کردم

 دور و آستین سر و یقه در کوچکی های دوزی جواهر و بود طالیی لباس ،پارچه بودم ام روسری کردن مرتب حال در آیینه جلوی

   داشت کمرش

 

  شد حلقه کمرم دور حسین دستهای

   شودمی پرت  حواسم مدام اینطوری باشم جدی باید من ؟ کنی نمی را  قلبم فکر حبیتی_ 

   منی چشمان روشنایی ،تو میبیند تورا فقط من  چشمان سیدی_ 

 من سرور ببین رو من فقط و باش اینطور تو هم بار یک میشود چه

  بوسید و چرخاند خودش طرف به را من

   زیبا  ایرانی ،دختر ارزشه بی برام تو حضور بدون دنیا این تمام دونستیمی ،کاش حبیتی_ 

 گذاشت  لبم روی اش بوسه احساس از پر و عمیق و

   من  شراب  است من های درد تمام درمان تو لبخند_ 

 آن همه میدید برکان تن در را اجناسش  آرمانی شلوار  و کت تولیدی اگر شک ،بی بود شده  جذاب خیلی رنگ کرم شلوار  و کت آن در

 بپوشد  من همسر که آند دوخته را شلوار  و کت ،انگار ریختمی دور را نمکش بی های مدل

  شد نواخته در 

 شدن  وارد هاتون مهمون  ماشین  سیدی_ حسنا

 شدند  وارد ها میهمان که رفتیم می پایین ها پله از حسین همراه

   مادرش و پدر و معین

    بود زده خجالت و زیر به سر معین
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   بنشینند کرد تعارف و  گفت  خوشآمد و سالم گرمی به بود مسلط فارسی زبان به دیگر که حسین

   بود شده چیده رنگ آبی سبد یک در که بود سفید های رز از از زیبا گل دسته یک معین دستان در

  بود  شده پوشیده طلق یک با که آور اشتها های قطاب از پر نقره سینی یک و

   بخورم را اش همه جا  همین داشتم دوست

 .... خوب  اما

 باشیم جدی باید حسین قول به

 داد هورا به خجالت با  معین را گل

 داد  من دست به را سینی مادرش و
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   گذاشت میز  روی کریستال  گلدان در هارا گل بود،مادرم پیچیده سالن در ها گل عطر

   میکردیم تعارف میوه  آب و میوه  میهمانان به حسنا و من

  صحبت به کرد شروع معین پدر پذیرایی از بعد

 بود نشسته من  کنار زده خجالت هورا

  کنیم خواستگاری معین برای رو خانم ،هورا رسیدیم خدمت خانوادم و من  برکان اقای_ 

 کنن قبول مارو پسر زیبا دختر این انشاهلل

  هستیم هورا خانم تابع همه ما_ برکان

 ماست  خانواده ویژه شرایط بحثه قابل که چیزی امین جناب  اما

  دیگه چیز نه و ومحبت  احترامه میخواهیم هورا برای ما که چیزی

   دید نخواهید عزیزمون عروس به نسبت عشق  و احترام جز ما خانواده طرف از میدم قول  شما به من_  امین مادر

 این و شما شروط همه ،از برده رو دلم نجابتش دیدمش وقتی از هم جان ،هورا داره ارجحیت چیز همه به جان معین ،نظر ما برای

   گذاشتیم پیش پا اینها همه به باعلم و میدونیم فرمودید که ویژه شرایط

 فرقی هیچ خودم تسنیم با که بخدا  کشیده سختی خیلی ما قشنگ دختر این پنهون چه شما از نیست پنهون که  خدا ،از خانوم حاج_ مادر

   شدیم حساس ازدواج این روی خیلی ما همه همین ،بخاطر نداره برام

  جواهره پارچه یه کنه حفظش برات خدا ماشاهللا  میشناسیم وقته خیلی ما  هم معین آقا

   باشیم نگرانش بدید حق ماست عزیز هورا خوب ،اما نکنید تلقی جسارت رو ما حرف همین برای

  طور همین هم ما های بچه بشن خیر به عاقبت  خوشبخت جوونا همه انشاهلل ، ایم متوجه خانم بله_ امین آقای

  باشن داشته صحبتی یه باهم برن جوونا بدید اجازه اگر هم حاال

   البته بله_ برکان

  خودت اتاق برید جان  هورا_  حسنا

  سرش  پشت هم معین  و رفت پلکان سمت  به و گفت  ای اجازه با و شد بلند هورا
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  میزد سیاسی های حرف برکان با هم معین و پدر و شدیم زنانه های حرف سرگرم هم ها خانم ما

 شدند  صحبت   امین آقای  با بود  صحبت خوش بسیار که هم برکان

 ............................................................. 

   معین

   بود سفید برف مثل که پوستی و میبرد دل که زیبا خیلی رنگ به چشمانی ،با بود زیبایی و بلند قد دختر هورا

  میبرد دل بدنش تاب و پیچ رفت می باال که ها پله از وقتی

   من آور سکر ،شراب فریبنده و زیبا چقدر

   کرد باز را  در و رسید اتاقی به

  فرما_ ایستاد کنار

   بود شیرین نظرم در اش کردی لهجه چقدر

   برد را دلم دخترانه رنگ صورتی وسایل دیدن با شدم اتاق وارد وقتی

 .بودم مطمئنم من بود پسر هورا جنین اما

 بود  کوچک داره پف پیراهن یک گهواره  روی

   داشتمش بر آرامی به دست کف اندازه

  گفتم صمیمی  لحنی  با آگاه ناخود

 ؟  اصال میشه بچه ،تن کوچیکه چقدر این_ 

   هستن کوچک خیلی ها بچه_ گفت آرام و زد خجلی لبخند هورا

   بود ظریف و لطیف صدایش

   خودت ،مثل قشنگه چقدر صدات_ شدم خیره صورتش به لبخند با

   هورا زیبایی خیلی تو

   شد سرخ  خجالت از

   نشست و رفت تخت طرف به

 ،مستاصلم  شده  پیچیده هم در کالف مثل ،زندگیم هستم گم در سر خیلی ،من  بگم چی دونم نمی من  امین اقای_ 

  دوختم چشم لرزانش های چشم به و زدم زانو پایش پایین

 شد غّره  او به خدا او آفرینش از بعد که بود خدا شاهکار همان هورا شک بی

  داری استرس انقد ،چرا کن صبر_ 

  اینجام همین برای من ضمن ،در میشه مضطرب هم اش بچه باشه نداشته آرامش اگه باردار زن  میگه همیشه ،مادرم باش آروم یکم

 باشم  کنارت ،که کنم کمکت ،که

  ریخت زیباییش صورت روی هایش اشک

 درد  از بودن تنها از جنگیدن ،از ام خسته من_ 
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 ؟ ریزی می اشک چرا! خدایا_ 

   میفهمم رو دردت ی ،همه میدم حق بهت

   بود دردناک و  سخت ،خیلی دادم دست از رو همسرم من اما نه یا جریانی در دونم نمی

  کنهمی  زیبا رو زندگی که اینهاست  هاست  پادوکس دنیای ما  جهان ، کنه نمی پیدا معنا ،شیرینی نباشه تلخی تا جان هورا

 بچشیم  رو عافیت مزه کشیدیم که زیادی های رنج از بعد تا گذاشته هم راه سر مارو خدا دارم یقین من

 !  باشه من کودک ی شناسنامه تو پدر اسم برای عقد یه فقط بود قرار ،این میترسونه منو حرفاتون_ 

 .  بیشتر نه

 به تا بده فرصت من به فقط حاال بودم،اما نچشیده رو اور سکر شراب  این این طعم من  ،چون باشه میتونست دیروز ،تا جان هورا_ 

   بریزم پات به رو زندگیم من و باشی  من قلب تو رو زندگیت بقیه داشتی دوست ات،شاید فرشته این اومدن دنیا

  کنه ازدواج بخواد بره مدرسه ، مونهنمی  قدر همین بیاد دنیا به که روزی ،فردا کن نگاه گرفتی کوچولوت برای که های چیز این به

   نیست کافی وقت هیچ اسم ،یک باشه داشته پدر داشت خواهد دوست

   کن نگاه من  به اما باشی فشار تحت خوام نمی

  مرد یک عنوان یه

  نیست اجباری ،هیچ همین فقط

 آنقدر که حاال بیا دارند احتیاج عشق به هم ها زن و  کنند ابراز زنی برای رو شون محبت دارند احتیاج ها مرد عزیز هورای

 .  بریزم پات به رو محبتم تمام بده فرصت بهم توام اومدید، راهم سر قشنگت راهی تو و تو هام درد تمام از بعد که بودم خوشبخت

 کردم  بلندش و گرفتم را دستش

 ؟ هورا میشی  من خانم_ 

  کند فکر  بچه آمدن دنیا به تا گفتم ،خودم نداشتم انتظاری هم من نداد را پاسخم

  کشیدم آهی

  ؟ داری رضایت  عقد برای بگیم پایین بریم_ 

 .کرد تأیید سر حرکت با
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 تسنیم 

 آمدند پایین ها پله از معین آقای و هورا

   بود آرام و متبسم معین  چهره

   گرفته حدودی تا هورا اما

 ؟ کنیم شیرین رو ،دهنمون قشنگم دختر کنیم چیکار: گفت معین پدر نشستند وقتی

   بود ساکت هورا

   گرفت پدرش جلوی هارا قطاب و شد بلند آرام معین
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   جان بابا مبارکه: گفت روغن با پدرش

 برکان  آقای اول

 

  بوسید را هورا و کشید کل  خوشحالی از مادرش

  کنیم  نشون رو عروسمون  ما بدید اجازه اگر_ 

  بفرمائید گفت  لبخند با مامان

 داد معین  دست به و کشید بیرون ای سورمه جعبه یک کیفش از معین مادر و

  بست هورا گردن به و کشید بیرون فرشته  یک طرح با زنجیر و پالک یک جعبه از و گرفت قرار هورا کنار معین

  بوسید را هورا سر و ریخت هورا سر روی پول دسته ،یک معین پدر

 

   شد گذاشته دیگر روز سه برای عقد قرار

  بروند قبل روز یک خون آزمایش برای شد قرار و

   خواست را هورا نظر معین پدر شد که مهریه از صحبت

   کافیه آب جام ،یک همگی اجازه با_  هورا

 منه  نظر این

  بودیم ساکت  معین خانواده به احترام برای همگی ما

   سنجیدیم می را آنها واکنش واقع در

  پیشنهاد رو آپارتمان ،یه بگیرم نظر در برات ارزش با چیز یک دارم دوست من ولی محترم  شما نظر جان بابا:گفت لبخند با معین پدر

  میکنم

 رحمته؟  و روشنایی و پاکی نشانه که خدا نعمت از تر ارزش با چیزی چه ،اما  ممنونم_ 

  خیره  که ،انشاهلل  بشناسید مارو دختر این مانده خیلی شما امین اقای_ حسنا

   رفتند و نکردند قبول را شام برای دعوت معین  خانواده

 خوردم می دونه دونه و گذاشتم شکمم روی هارو قطاب سینی  و دادم لم مبل روی من

   میکردم تعارف هم هورا به

 ؟ خوشمزس ؟خیلی میخوای هورا_ 

 ! کرد نگاه و گرفت دستم از را سینی حسنا

  هست ظرفی جور چه ؟این زیباست چقدر ماشاهلل _ 

  شهرمونه بومیه هنر و است ملیله ظرف این جان حسنا_ مادر

   اس نقره جنسش چون گرونه هم خیلی

 شدند حرف سرگرم مادر و حسنا
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   رفتم  هورا اتاق به

  کردم باز را در آرام

 میکرد  فکر و بود و نشسته

   جان هورا خوبی_ 

 کشید آهی

  بشین بیا ایستادی ،چرا بشین بیا بله_ 

   کشیدم دست گردنبندش به و نشستم تخت روی کنارش

   جان هورا ،مبارکه خوشگله خیلی_ 

 ممنونم _ 

 ای؟  گرفته آنقدر ،چرا شده چی_ 

 ،میترسم خوبه خیلی  معین_ 

 خوبیش؟  از! چی_ 

   بشم عاشقش ،میترسم اره_ 

  خبراییه ،شاید باش اینجارو_ 

 ؟ گفتمی نه؟چی کرده نرم رو دلت

 (سعدی)دانم نمی غیب باطنش در و بینم نمی عیب ظاهرش  نه؟در یا یکیه عملش و حرف دید باید زد،اما قشنگی های حرف_ 

   کشید شکمش روی رو دستش

 کرده درگیر رو ذهنم جور بد که گفت چیزی یه اما_ 

   میخواد پدر بشه بزرگ ،یا مدرسه بره بچه این وقتی گفت

 دنبالش مدرسه نمیاد کس نداره،هیچ رو کس  ،هیچ تنهاست همیشه که ذهنم اومد دختر یه چهره حرفش این با

   تنهاست  غمش  ،تو تنهاست عقدش تو

   کرد گریه و

  میکرد صحبت خودش مورد در داشت

 من  تنهای ،هورای من بیچاره هورای

 باش  ،اروم کشتی رو خودت روزه چند نکن ،گریه هورا بسه_ 

  دارن دوستت هم مادرش و پدر ؟  میکرد نگاهت عشق با چقدر دیدی

   بخوای که وقت هر تا همیشه هستیم ماهم

 کرد بغلم

  االن همین تا دریاچه کنار  روز اون از خوابه همش میکنم  احساس تسنیم_ 

   ما همه واسه میشه تری قشنگ جای دنیا بیاد ،وقتی باش نی نی فکر به نکن اذیت خودتو زیاد عزیزم_ 
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   کردند عقد معین و هورا گذشت می سرعت به روزها

 برود معین خانه به نداشت قصد فعال هورا اما رفتند می بیرون هم با و دنبالش آمد  می معین  ها وقت خیلی

 کرد مطرح را مسافرت موضوع باز حسین

   کردم رد

   کنم مراجعه زنان پزشک به بازهم میخواستم

  بود کرده ظهور من در که بود جدید بیماری یک نشدن دار بچه از ترس انگار

  فهمیدم نمی را خودم حال هم خودم

   میترسیدم ها بچه از دیگر سوی از شوم دار بچه میخواست  دلم سویی از

 نتوانست از ترس

  باشد خودم مانند که کودکی کردن بزرگ از ترس

  بودم بیمار که منی

  داشتم مریض روحی که منی

   میکرد باز ها بیماری سوی به را خیالم های دروازه که بود خائن و بیمار من روح آری

   همه از بیش من روح و است خائن انسان روح

   داشت ام کودکی در ریشه قولروانشناسم به که

 ماند؟  می هایمان بازی اسباب  کنار دور های سال همان در ما  کودکی گفت می کسی چه

   زندگی از لحظه هر و ثانیه هر در میکشیم دوش به را خود  کودکی ما

   من

  هورا

   حسین

 میکرد  صدق همه مورد در این نداشت فرقی

   میکرد بازی درونم بچه یک هنوز که منی

 نابودی به مارا زندگی و میکشید مواد عوض ،در نکشید را نازم گاه  هیچ که باشد پدری حسین  داشتم دوست که منی

   خواستم نمی بچه اصال من واقع در

  ببرم لذت حسین کنار زندگی از و بپوشم استار ال کتونی و بروم دانشگاه میخواستم من

  ببرم لذت ام زندگی از و بزنم چپ  علی کوچه به را خودم و باشم غم بی علی داشتم دوست

   گذاشت نمی خائنم روح این اما

 جویدندمی را ام بیچاره مغز حسین دادم دست از و نشدن دار بچه فکر با جونده رحم بی های موریانه بار این

  میکردم شروع را ام تراپی جلسات باید دوباره شاید

   بردار راهم چوب آوردی که را سگ نام گفتمی روانشناسم
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 . کند نفوذ زندگی  در ،بدبختی بد اتفاقات به کردن فکر با میگذاشتم نباید

 

 75پارت# 

  خیره  آبشاری عود به و بودم نشسته روانشناسم نور از پر اتاق در کاناپه روی

   ماست افکار جهانه ما  ،جهان ببر لذت لحظه ،از جوانی هنوز تو جان تسنیم_ 

   میرسی بهش باش مطمئن کنیمی فکر همسرت  سمت از شدن ترد و ماندن تنها به شما وقتی

  کن فکر سعادت  و خوشبختی ،به

  باش داشته نفس به اعتماد

   نزنه لطمه مشترکت زندگی به که جایی تا آرزوهات دنبال برو و

  بود بد حالت چقدر که بیار یاد به رو قبل سال

 روز دوباره که دیدی مرحومت همسر از بعد

 و هات ترس نه بده پرواز میخوای که چیزهایی سمت به رو خیالت ،مرغ بود خواهد پیش در بهتری های روز اومد،قطعا خوب های 

 من نظر نداره،از مشکلی و سالمه بدنت گفته  ماما پزشک میگی که هم خودت  کنم کمکی  بهت تونم نمی این از بیش باش گذار شک

  استرسه مشکلت

 هاست  بیماری مادر ،استرس کن آرام رو روحه،روانت از ما بیمارهای از خیلی ریشه

  نکن باز چیزی هر روی  به رو روحت دریچه و میشنوی و مبینی که های چیز  ،مراقب باش روحت مراقب

  مهمه خیلی این

 عزیز  تسنیم بود خواهم طرفین از خوب های خبر منتظر

   بخشید خواهد تو به خدا باش مطمئنم باشه ای بچه تو سرنوشت در اگر ،همین کن آزاد بچه از رو ذهنت

 بدی دست از باشی داشته تونستیمی که زیبایی های روز  میشه باعث فقط موردش در زدن مورد بی حرص نه اگر وگرنه

 میرفتم  راه  آرام بهاری آفتاب زیر بودم گرفته دکترم های حرف از که خوبی حس با

 منه  دوم هسر حسین میکرد فکر هم برگشته،پزشک که همسرمه همون حسین نمیدونست کس هیچ

   میکردم  صحبت حسین با دانشگاه مورد در باید

   کنم تحصیل حقوق مثل رشته یک در داشتم دوست

  روانشناسی یا

  میزدم سر کاربردی علمی دانشگاه سایت به باید

  شاد بودو درخشان صورتش ها روز این زیبا هورای

 برده را هورا گوش  ،اما کند مطرح کشیدمی خجالت میشدند محسوب  محرم نا چون ،اما ببرد اش خانه به را هورا داشت  دوست  معین

  کردمی اصرار که بس بود

   میکردم نگاه مردم به لبخند با به و میرفتم راه رو پیاده در آرام

   شلوغ نسبتا و بود شهر مرکز در پزشک مطب
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  بود کیمیا پارک جای  کردن پیدا چون بودم آمده آژانس با

  شدم ولو رو پیاده روی کتفم دو وسط از ای ضربه با که بگیرم تاکسی  یک ها تاکسی تجمع محل  از میخواستم

   آورد در را فغانم ها سنگ با هایم زانو خورد بر

  برگشتم سر پشت به هواری داد با

  بود سایه خدا یا

   خود  بی کوچک شهر

 ؟  آوردید در چنگم از رو معین باالخره کصافت،هرزه عوضی_ 

   کرد چنگ را موهایم ،و آورد هجوم سمتم به و

   میکرد هوار و داد و

  کردندمی  تماشا! ها چیز این عاشق همه مردم

  هایت دارایی از یکی به باشی حساس نکند خدا

 میکرد امتحان آبرویم با هم را من  ،خدا میکند امتحانت همان با خدا

  کردم نمی حس را میکند سرم از که موهایی و هایش ناخن سوزش درد

   درید را قلبم شهر دربین شدن آبرو بی درد

 گذاشتم  تاکسی یک در و انداخت کتفم زیر دست پیرمرد یک و گرفتندش خانم و اقا چند

 دزدیده رو عشقم هرزه این بکشمش بذارید_ 

 اس هرزه این رو اشغال  اسکلت این ببیند مردم آهای

   میشد تنگ نفسم و آمد نمی در شوک از اشکم 

   فهمید می  حسین اگر که وای

  میکنند فکر چه ؟مردم آبرویم وای

 نمیدی؟  آدرس دخترم_ 

  دادم آدرس زحمت با بریده نفسی با

  میشد نزدیک چشمانم به قدم به قدم داشت مرگ سایه های حرف و مردم نگاه های صحنه آوری یاد با

  نداشتم شدن پیاده توان رسیدیم  که خانه در به

    گفت های چیز و زد را تصویری آیفون زنگ تک و شد پیاده سریع خودش مرد

   سرشان پشت حسینا و پریدند بیرون حسنا و مادر و شد  باز در که نشد دقیقه سه

   زدند سر به و کشیدند آه و روزم حال دیدن با

 ؟  روزیه و حال  چه این شده  چی ،اقا دار برش جان ،حسین بچم ،خدایا ابوالفضل یا_ مادر

   بود حسین قلب تپش صدای شنیدممی که چیزی تنها شنیدند چه و گفتند چه نفهمیدم دیگر

  زد نمی حرف
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   روم  فرو خبری بی عالم به تا بودم کرده تجربه که وحشتناکی احساسات  به بدنم سریع واکنش ،یک خوابیدم حضورش آرامش از

   کردم باز را چشمانم صورتم پوست سوختن  احساس با

 خوابیدم؟ و آمدم اتاقم به ،کی کردم نگاه اتاق به کمی

   بود تاریک هوا نبود اتاق در کس هیچ

  گریستم  خودم حال به تلخی به و شکست  بغضم ، زد چنبره دلم روی بر هیوال یک مانند  غم ناگهان

   شد روشن چراغ و شد باز در

 میکرد  نوازشم آرام حسین و رفتندمی ام صدقه قربان اتاق در همه

 میریختم اشک  من و

   ؟ وضعیه و سر چه مشاورت؟این پیش بودی نرفته مگه شده چی بگو من به حبیتی_ حسین

  بودند جوابم منتظر هم حسنا و مادر

 ....  هست  امین آقای فامیل که دختر همون سایه ،که خونه اومدم می داشتم_ 

  چکید اشکم

   شد چی بگو دقیقا و کن  نگاه من به تسنیم_ حسین

    کرد نثارم بود خودش الیق چه هر منو روی و  افتاد بختک عین که اومدم می خودمو راه داشتم نفهمیدم ،اصال دونم نم_ 

  میکردن نگاه مردم همه کشیدم  خجالت ،خیلی شدم شوکه

 نکنه  ازدواج اون  با معین شدیم باعث ما میکنه فکر

   من مظلوم دختر بمیره مادرت الهی_  مادر

  ندیده ،خیر اومده ام بچه سر به چی ببین

   مامان رفت ابروم_ 

  ریختم اشک دوباره و

   ایستاد حسین

 ؟  افتاد اتفاق این  کجا_ 
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   سیدی باش ارووم_ حسنا

 بیاورم؟ گیر شاهدی آنجا از  میتوانم ایا تسنیم بزن بیافته،حرف بدی اتفاق نیست قرار حسنا ارومم_ 

 خونه آوردم  که تاکسی راننده_ 

  دادم حسین به را آدرس و

   زد زنگ وکیلش ،به بود شده ترسناک شدت به

  نماند آن جای تا زد پمادی بعد و میکرد ضدعفونی را  داشت ادامه گوشم تا شقیقه کنار از که خراشی و بود نشسته کنارم مادرم
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   آورد سوپ برایم حسنا

   شود  پشیمان آمدن دنیا به از میکند کاری سرورم نباش ،ناراحت آورده ما دختر روز  به چه ،ببین عینی نور_ 

  چی؟ بخورن مشکل به من خاطر به مادرشوهرش و هورا اگر!مادرشه زاده برادر معینه فامیل دختر ،اون  حسنا_ 

  رفت فکر به مادر

  نگرانم ،منم جان حسنا میگه راست_ مادر

  عصبانیه االن ؟سیدی کنیم چکار میگی_ حسنا

   بذاره خودش حال به رو دختر اون بخوام ازش نمیتونم که من

 اومد بچم سر بال این که ندادیم رو جوابش ادب سر از ،انقدر اشتباهه اینم_ مادر

   شد داخل هورا و شد باز در موقع همین

 ؟  جان  حسنا_ 

 ؟  گذشت خوش  گردش اومدی ،خوش عزیزم سالم_ حسنا

 زده؟ بهت دزد انگار گفت نگهبان شدم پیاده  معین ماشین از ،تا افتاده تسنیم برای اتفاقی چه_ هورا

 کردیم  نگاهش سکوت با آرام

 داشتی؟  برخورد معین دایی سایه،دختر دختر اون با حاال تا عزیزم_ مادر

 نه  رو خودش اما دیدم بار چند رو برادرش ،خواهر نه_ 

  آورده سرش رو بال این و دیده خیابون تو رو تسنیم امروز دختر اون_ حسنا

  بود زده یخ هورا

 ؟  بدم باید من شمارم عشقی رغیب جواب خانم هورا بفرما_ خندیدم

 کرد  گریه بود ایستاده شوکه که طور همین هورا

 زحمتم  شما برای همش  من ،متاسفم ببخشید!  من خدای_ 

   شد خشن ،یکم بشین بیا حرفیه چه این_ 

  میخورد و میکند رو تو گوشت   حتما  آورده من سر که رو بال ،این نرسیده تو به دستش خوبه اما

  خندیدند حسنا و مادر

   شد داخل و زد در حسین

 ؟ خوبه  حالت حبیتی_ 

 دردسرم همش ،من ببخشید برکان اقای_ هورا

   کرد خواهم ادب را دختر آن ،من نیست تو تقصیر ،این ابدا_ 

 حسنا؟  خورده غذا تسنیم_ 

  ،حتما کنهمی عمل بهش بگه چیزی وقتی حسین نباش نگران هم تو جان هورا. نباشید من ،نگران خوبه حالمم خوردم سیدی بله_ 

 میشه تموم هم دختر اون جریان
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 بخورید غذا ،شماهم کنه استراحت بذارید بریم بیایید گفت حسنا

 خوردی؟ غذا جان هورا

   خوردم بیرون بله_ 

   رفتند همه هورا جواب با

 ؟ چطوره  معین با اوضاع  حاال_ 

  شد سرخ

 اینجا؟ خبره چه  ای ای_ 

 اس  پیشه عاشق و باز دل و دست هم مهربونه،خیلی  خیلی معین تسنیم_ 

 کرده؟  چیکار مگه_ 

   کرده رد رو ،وسایل بود شده پر  مرحومش زن جهیزیه که داشت آپارتمان یه_ 

  بشه دکور من سلیقه طبق دوباره تا  پرسید رو ام عالقه مورد رنگ و سبک و دیزاینر پیش برد منو امروز

 ؟ جدیه زایمانت بعد شدن محرم مورد در پس_ 

 االن که ،انگار چیزا  این و آتلیه و عروس لباس و بریم کجا عسل ماه که میزنه حرف دیگه سال برای اش برنامه از لحظه هر تقریبا_ 

  خریده آرایشی و  بهداشتی لوازم و لباس برام چندسال ،اندازه باشه ما نامزدی دوره

 بوسیدت؟  حال به تا_ 

 باشد  شده آب دلش در قند که انگار خندید

 دختر  ازت نمیشم ،سیر میگه هم هربار تقریبا کنده رو ،لبم بار هزار_ 

 میزنه؟  حرف هم بچه مورد در_ 

 اسپرت گفت دیزاینر به هم رو بچه اتاق ،حتی کرده اشتباه گرافی ،سونو پسره دونممی من ،میگه کشید پیش رو حرفش  ،خودش اره_ 

  باشه

 چی؟  اینا ،مادرش من خدای_ 

 هست  حواسش  خیلی هم ،معین کافیه نمیزنن زبون زخم که همین اما نمیشن  صمیمی ،زیاد خوبن_ 

 ؟ کنهمی  چیکار ببینه ،اگر ندیده رو بدنت حال  به تا کن فکر ،هورا خوشگلم زن به میدادم رو حواسم بودم من بله_ 

 کشید  شکمش روی دستی

 حساسیه دوران خیلی ،بارداری بشه تباه بچه این آینده بشم گناهی مرتکب و  کنم لمس رو معین  اگر ،میترسم تسنیم شدم حساس خیلی_ 

   ؟ ماه سه مونده ،چقدر نمونده بیشتر ماه چند داری حق البته_ 

  بشه تموم مونده کم  ششم ماه  ،االن  ماه سه دقیقا اره_ 

   تو برای خوبی همسر و میشه نی نی برای خوبی پدر مطمئنم من بده فرصت هم معین ،به ببر لذت هورا رسیده زیبا های روز_ 

  بگم چی  دونم نمی واقعا اومده  سرت که بالیی این با هم  ،االن هستم ات خانواده  و شما  مدیون چیز همه ،من خوبیه مرد اون بله_ 

 کندش  می بازداشتگاه راهی فردا حسین ،احتماال  باشه ناراحت باید دختره اون ،االن باشی ناراحت نیست نیاز_ 

   آورده سرت چی ،ببین حقشه_ 

@t.m
/Rom

anSa
hra76



   ای خسته ،حتما  کن  استراحت برو حاال_ 

  رفت و بوسید را ام گونه و شد بلند

  شدم خیره بود گل از پر حاال که باغ به و گرفتم آرام تخت در

   آمد می خوابم بازهم بودم شده بیدار خواب از تازه اینکه با هم من  و بود ساکت خانه

  خوابیدممی و آمد می خوابم مدام بودم ناراحت  اگر بودم طور همین کودکی از

  میکشید پر کم کم داشت  انگار سخت های ،روز بودم خوشحال هورا برای

 خوابیدم و افتاد هم روی چشمانم
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 بودند نشسته مبل  روی معین های فامیل

  اش زندایی و دایی و مادرش و پدر

 نبودند کدام هیچ مرصاد و جون فرح

   بود مانده میز روی نخورده دست ها شربت و ها ،میوه بود گرفته را دستش و بود نشسته هورا کنار معین

  ندیدیم  هیچ خوبی جزء شما از ما بزرگوارید ،شما برکان اقای_  معین پدر

  ایم شرمنده ،همه کرده عقلی بی دختر این

  نداریم ای دیگه راه شما بخشش جز  گفتمی وکیلش

 دزد و جانی بین زندان بره بچه این نشید راضی شما

  هستید ما بزرگ ،شما واجب شما  احترام امین اقای_ حسنا

 ؟ خونه اومد چطور ما بچه که ندیدید اونروز اما

  بیرون کشیدن لگد و مش زیر از رو بچه این گفتمی تاکسی راننده

 ! شده  زده عام  مأل در زشتی های حرف ما دختر به شد ثابت هم دادگاه تو

  کردیم سکوت  شد احترامی بی بچه این به خودمون جلو بار چند که خدا به

 ما؟ کنیم چه

   ام شرمنده ،بخدا برادرم پیش ترکیه میره فرستممی بدید رضایت شما_ سایه مادر

   پایینه سرم

  کرده ،اشتباه بگذرید دختر این از میکنم خواهش قربان_ سایه پدر

  کنترل را فرزندتان ،لطفا کنم جا به جا هارو کوه بخاطرش  باشه الزم دنیاست در من دارایی عزیزترین ،همسرم محترم  اقای_ حسین

  کنید

   ندارم حرفی من بگذرد حقش از بخواهد عزیزم اگر ،حاال بودم گرفته او از همسرم حق نبود مادرش حرمت اگر

 !  شد خیره من به و
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 ، بود انداخته من زمین در را توپ

   بخشممی من: گفتم ،ارام باشد نیافتاده در شوهرش فامیل با که این ،بخاطر هورا خاطر به

  دارد دوست  را احمق مغز بی دختر آن که فهمیدم معین مادر نگاه از

   رفتند و کردند تشکر آشان همه

   برگشت کارش اتاق به حسین

   داشت اخم هنوز

   بوسیدم آرام را گلویش ،زیر خزیدم آغوشش در آرام

 سرورم؟  ناراحتی_ 

   برویم اروپا به مدتی چیست نظرت ،حبیتی نه_ 

  زیباست خیلی اروپا تابستان

 شویم؟ دور محیط این از هم کمی

   بود خوب آرامش  ،کمی گفتمی راست

   بگه سرورم چی هر_ 

  میکنم هماهنگ_ 

 عمری دارم دوستت خیلی

 کند؟ بدی تو به که را هرکسی میبخشی؟ را ،همه من مهربان دختر

  و بشم کدورت  موجب خواستم ،نمی داره احتیاج تقویت به هورا پای نو زندگی ،اما نیست درست  اومدن کوتاه  ها وقت ،گاهی ابدا نه_ 

  کردم نمی تحمیل  بهشون رو رفتن و اومدن دادگاه همه این استرس میخواستم ،اگر بهتره براش بدونند مدیون رو خودشون حاال اینکه

 !  یکیه بترسونی چه بزنی چه رو ،بچه

 حبیتی نیستی ساده خودت گفته  طبق هم زیاد که ،میبینم نه میگی هستی سیاست با خیلی میگم وقتی_ 

  سرورم ام پرورده دست_ 

   بوسید شوق با را هایش لب و خندید

 ....... 

   نشوند همراه ما با دادند ترجیح خاطر همین به حسنا و ،مادر بود نمانده چیزی هورا زایمان تا

   باشیم آنجا را تابستان تمام است قرار و کرده  اجازه آلمان در ییالقی خانه یک گفت می حسین

  هورا کودک آمدن دنیا به از بعد یعنی

  کندمی تهیه همانجا از باشیم داشته الزم چه هر گفتمی حسین بردارم ضروری وسیله چند فقط بود قرار

  برویم خودش  خصوصی جت با بازهم بود قرار

 ...  عیان بودنش زنده و شود ها دوربین طعمه نداشت دوست  اصال حسین

  کنند خداحافظی تا بودند شده جمع ما اتاق در همه

   خندیدند می و میگفتند
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  بودند آمده هم فائزه و جون فرح حتی

  بود در کنار آماده  سفر چمدان

   بگذارد تنها را حسنا نداشت  دوست مادر  اما میشود دلتنگ ،میدانستم داشت تلخی لبخند مادر

 به را اش کسی بی با شود ناراحت که بگویم چیزی است ممکن شوهرش فامیل: گفتمی ،حسنا کرد رها تنها شد نمی هم را هورا

   گذاشت تنها را هورا شد نمی هم او امید پس  شد  نمی اش حالی داری بچه از چیزی که معین ضمن ،در بکوبند سرش

   من سیاست   با و مهربان حسنای

   کند حالی  معین خانواده به را داشت  ما میان در هورا که ارزشی میزان  میخواست

   خوردیم عصرانه همه

   برویم فرودگاه به باید که داد خبر حسین

   بود آمده خداحافظی برای هم معین

  بود اشکی چشمانشان مادر و ،حسنا کردند یارانم بوسه و کشیدند آغوشم در همه

   میگیره رو خالش بهونه بیاد وقتی نی ،نی باش خودت مهربان،مراقب فرشته همراهت به خدا: گفت هورا

   میگردیم بر ،زود برم نی نی قربون_ 

  افتادیم راه  فرودگاه سمت به حافظی خدا از بعد

 بود کرده  ریزی برنامه حسین که رویایی سفر ،برای داشتم ناپذیر وصف ذوق یک
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   معین

   بودند رفته مسافرت به همسرش و برکان

   کرد راحت دستش از را جماعتی و فرستاد ترکیه به را سایه دایی

  میترساندم سایه چشمهای  اما

  دختر این بود جوری یک

   نبود سارا خواهر دورتر حتی یا نبود دایی بچه انگار

  رسینمی  سعادت و آرامش به هم خودت نشوی ،خوشحال  دیگران سعادت از وقتی

  باشد روزتر سفید  و خوشبخت تو از که هست  کسی همواره چون

   زد می زیبا  حرف یک مادرم بودیم که بچه

 سود نیا هرگز حسود

 و بود توجه مرکز همیشه که سارا ،برعکس گرفت نمی تحویلش کس هیچ و بود تلخ گوشتش  بچگی ،از سوختمی هم سایه برای دلم

  داشتند دوستش همه

 چیزی همه که  کسی  است این مدلشان ها آدم اینکه برای شاید دانم نمی نداشت نفس عزت یا بود بد اینکه برای ،نه نداشت دوستی سایه

   ندارند دوست را بگذارد اخالص سبد در برایت را
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   بود عیان چیزش همه که بود آویزان های آدم مدل این از هم سایه

  بود رند و سیاست با مقابل در سارا اما

  بود دارتر مردم و تر موفق همیشه سارا  اما بود مهربان سایه شاید

 . میکردند بازی و بودند شده جمع هم دور فامیل های بچه همه آمد حج از که بزرگ پدر آید می یادم

  فخر جمع در هم وجود با خالصه و داشتند دوست را دیگر هم و بود جور و جفت اش خاله پسر با خیلی که بود آشنایان از یکی دختر

  کردند نمی رها را هم دست و میکردند فروشی

   بودند  سال  و  سن هم ها بچه ،همه ها زمان آن نداشتیم بیشتر هم سال ده یا و نه

   آمد می بدم ازش دوران همان از هم ومن داشت دوست ها زمان همان از را من هم طفلک سایه خالصه

   بود سارا دنبال چشمم هم من  سودا هزار و داشت سر  یک هم ،سارا میشد بلند و نشستمی من  با و چسبیدمی من به مدام سایه

  کردم پرخاش کودکی همان در هم من که زد حرف  گوشم کنار و چسبید من به سایه آنقدر

  افتادی راه دنبالم چی ،واسه دیگه کن  ولم ؟ من به میگی ،چی اه_ 

  بردم داشت دربایستی رو ها آن با که هایی دوست آن همه پیش را ابرویش

  نشد ظاهر مهمانی هیچ در دیگر که هست درخاطرم اشکش از پر چشمان

  خو تند اخالق بد دختر یک و کرد پیدا نمود اش کودکی  های ،عقده کرد بدنش و صورت روی عمل صدتا رسید قانونی سن به تا

   داد جامعه تحویل

   نداشت ای نتیجه اما راندم خودم از منوال همین به ها بار

   شد عوض کل به کردیم عقد که سارا  ،با شد نمی زوری که عشق اما

   کردنمی شرکت هم خانوادگی همی دور در دیگر

  افتاد جانم به دختر این بازهم و سوزاند را قلبم که سارا مرگ  از امان آن

  شد روانه سویش به دختر این آلود زهر های تیر آماج بار چندین تسنیم بیچاره

ردم شوهرش پیش شرمندگی ،از هیچ که آخر بار   خونش به شوهرش که بود کرده آبرو بی و زده کتک چنان خیابان در را ،طفلک م 

   بود تشنه

   برکان توسط ما آشنایی تا اصالتش و هورا بارداری از بود گذاشته میان در را چیز همه بودند صمیمی های دوست زندایی با که مادر

 ندانستم قابل اورا اما شکمش در بچه با گرفتم همسری به را آواره خودشان قول به یک من که بود گرفته اش حرص هم سایه

  داشت آرزو  و داشت دوست را سایه ،عاشقانه بود ماهری شناگر خوب وگرنه میترسید من افتادن لج سر و هورا دلشکسته از هم مادرم

   شود عروسش او

   شد ،نمی  خواستم ،نمی توانستم نمی من اما

   شد نمی نصیبش شوم بختی از غیر به من با زندگی در و نداشتم دیگری حس ترحم جز سایه به من

   بیهوده تالش این از شود خسته خودش تا کردم رهایش پس

  قلب اما ببیند محبت و کند محبت  بود این تشنه که ،کسی بود احساساتی و مهربان شدت به دختر سایه میکردم فکر خودم با گاهی

   شد نمی دیده وقت هیچ بود پنهان قواره بی بدنی و زشت صورتی زیر چون مهربانش

   ساختیم ما را سایه درون  هیوالی
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 گردن و سر یک اطراف دور و فامیل های دختر ازهمه مراتب به نوجوانی از بعد صورتش تغییرات از ،بعد بود موفقی دختر سایه

   بود باالتر

  اومد بار صد و منه دنبال چشمش االن  که عوضی اون که  گفتمی  فائزه به ،شنیدم میکرد رد دیگری از پس یکی را خواستگارانش

  واسه که کسی خواندن کور کنم؟ قبولشون غالمی به دارن انتظار ،االن نداد سگ  محل اما دید منو ها تر قبل بار هزار خواستگاری

   ،والسالم جهنم بره بهتره بخواد به منو شغلم و خوشگلی

 بود نکرده جلب را  نظرم تغییر همه آن با هم هنوز و بودم نیافتنی دست برایش چون  میخواست هم مرا میکردم فکر ها وقت بعضی

 نبودم او مرد  من  شود خوشبخت و کند پیدا را اش واقعی  عشق هم او امیدوارم اما میکنم فکر سایه به اینقدر چرا امروز دانم ،نمی

 ........  شدمنمی هم وقت هیچ هرگز

  کنی نمی هم را فکرش که رود می جاهایی به ،فکرت هاست شب  خاصیت این

   کشیدممی خجالت بودند کرده سایه را سایه که کسانی همه و ام خانواده  و خودم از من تابستانی گرم  شب این در حاال

   ندارد را کردنش عیان جرئت ها روز که میگویید را های حرف آدم بامداد دو از بعد میگویند

  نداشتم هم را گفتنش جرئت گاه هیچ که میزدم خودم به را های حرف ام خانه تراس در نشسته هم من ساعت  این در حاال

  بود گذاشته ناسازگاری بنای جور بد قلبم 

   مهربان؟ دختر آن با ما کردیم ،چه کشنده  وجدان عذاب یک

 کشتند را نفسش به اعتماد که کسانی همه مقصریم ما همه
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  میکردم درست کباب هم من و بود نشسته زیلو روی هورا

   مونه می  غذات ،ببین بخور لواشک کم جان هورا_ 

  میخورم هم رو غذات اون نباش نگران ،شما خوشمزس خیلی اخه_ هورا

  میبرد لذت بود گذاشته آب در را پایش حالی در درختان سایه زیر هورا و تابیدمی مالیم آفتاب

   بیاییم باغ گوشه یک به ویال  داخل نشستن جای به گرفتیم تصمیم و بودیم پدرم باغ در

  میبرد لذت هایش خوراکی از و بود دماغ سر هورا

   نشستم کنارش  و گذاشتم نان بین هارا کباب

  میخورد اشتها با هم او میدادم دستش به لقمه لقمه

   بود باردار زنان شبیه بیشتر حاال

  میکند النه قلب و ذهن در و آید می طور همین خواهد نمی دلیل که عشق میگویند ،راست داشتم خاصی  احساس

  میترسیدم واکنشش از اما بگیرم اغوش در را گردش و سفید بدن آن که میمردم داشتم

  بود نکرده اعتراضی بودمش بوسیده ها بار

   آمد می سفیدش پوست به جور بد که بود پوشیده آبی سرخ  حریر پیراهن ،یک شدم خیره شکمش به میخورد را نهارش که حالی در

 زیبا  دختر

   بود کوچکش و گرد شکم به چشمم
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   دیدم شکمش در را  ظریف حرکتی پارچه روی از

   خوردمی تکان داشت بود بچه

  کنم حسش بیشتر تا گذاشتم هورا شکم روی  را صورتم و انداختم سفره در را بود دستم در که ،نانی من پسر

 .  جان  پسرم بشم فدات ،جان  بابایی جان_ 

   بوسیدم احساس با را وشکمش

 

  میکرد نگاه حرکاتم به شده خشک هورا

  بیاد دنیا به نی نی بشه ،کی من زیبای خانم_ 

  دیدنش برای نیست دلم تو دل

  زد معذبی لبخند هورا

   معین آقا دختره بچه ،این پسر میگی همش شما_ 

 دیگه؟  کیه معین آقا ،اخه معین بگی بود قرار من دلبر_ 

 خریدی که سیسمونی اون همه ،باید خوشگله هم چقدر و پسره میبینی خودت بیاد که دنیا به کنم نمی بحث  باهات بچم سر االن هم بعد

   خونه بیارنش عصر فردا قراره خریدم  پسرونه سیسمونی و رفتم خودم ،من دخترمون واسه انباری بذاری

   شد گرد قشنگش های چشم

   خریدی؟ پسرونه کردی؟ چیکار_ 

 میکنی؟   شوخی که بگو معین

   بشم گفتنت معین اون فدای اخ_ 

 !  خانم دختر هستم جدی هم خیلی شوخی چه

   میبینیم اومد که دنیا به کنم  نمی بحث منم باشه_ 

 برگشتیم ویال به و کردیم تمام را غذایمان

   بکشد دراز مبل روی هورا کردم کمک  و کرد زیاد را ،اسپیلت میشد  گرم داشت هوا

  شدی سرخ ؟ خوبه حالت خانمم_ 

  میشه درست بشم ،خنک شد اینطور رفتم راه آفتاب خوبم،زیر_ 

   کردم تماشایش لبخند با

   پسندیدم نمی را داشتنش نسیه اینطور

   باشد ام خانه در داشتم دوست

   میداد آزارم برکان  خانه به برگرداندنش و آمدن بیرون اینطور بار یک روز چند هر

 ای؟  بوده کجا  دوش ! جهان و جان

 ای  بوده ما دلِ  ،در نی،َغلََطم
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   بخونی بازم ،میشه خونیمی شعر زیبا چقدر_  هورا

 کردم  نوازش را موهایش  و گذاشته فراتر پارا و خواندم برایش مجنون و دورگه صدایی با

  ام دیده جفا تو هجرِ  ز دوش

 !  ای بوده وفا سلطانِ  تو که ای

 

 !  امبوده سان  چه دوش من  که آه

 !   ای  بوده را که دوش تو که آه

 

  بودمی قبا کاش بََرم رَشک

 ای  بوده قبا آغوش در که چون

 

   را تو بگویم که ندارم َزهره

 (ای بوده چرا بیچاره من بی)

 

 گواست  آخر تو خوب رخ رنگ

  ای بوده خدا لطف حرم در

 

   جهان رنگ ز ،که داری تو رنگ

  ای بوده  بقا رنگ هم پاکی

 

   است کسی عکس تو ،رنگِ  ای آینه

  ای بوده جدا رنگ همه ز تو

 

  کشیدممی بلند های نفس سکوت در

  بگیرم کام شکر های لب آن از تا میمیردم

   بستم چشم و گذاشتم هایش لب روی را هام لب

  میزد دهانم در قلبم

  باختم جا یک را دین و دل زد لبم به هورا که ای بوسه با

  کشیدم عقب را خودم سریع
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   بیارم برات میخوای چیزی عزیزم_ 

  کشیدمی خجالت  هم او

  میاد ،خوابم نه_ 

  ،مراقبتونم اینجام من ،بخواب من مهتابروی_ 

  کردم نوازش را موهایش و بوسیدم رو اش پیشانی و

  خوابید آرام

   گناه بی و مظلوم کودک یک مثل

  من زیبای هورای

   کرد ام زندگی وارد را او که کردم شکر را خدا بار هزار

 اش  بالندگی و اش شکوفایی ،برای بکشیم زحمت برایش که باشیم نداشته چیزی تا ها ادم ما 

  مانیممی  باز زندگی از و میکنیم  پوچی احساس

   بگذرانیم روزگار و بکنیم  کار و بکشیم نفس امیدش به که ، بهانه یک کسی یا باشد چیزی باید

   متحرک مرده یک شدم من و برد خود با هارا بهانه و رفت که اویی  از ،بعد زندگی برای بود من بهانه هورا

 روز هر و نداشتم هم خوردن غذا شدن بلند حوصله حتی و میرفتم فرو فکر به روشن تلویزیون جلوی  ها ساعت و شدم کار بی کار از

   بودم شاهد را ام زندگی و عقل انحطاط  بیشتر

  بعد و شوم کار به مشغول خانه کار در کردند مجبورم مرصاد و فرح که این تا رفتمی بین از خانه تاریک گوشه در داشت ام جوانی

  شد ام زندگی وارد نازنینم هورای هم

  بود انباشته هم روی که را هایم لباس و کنم شیو را صورتم کردند  مجبورم و آمدند ام خانه به فرح و مرصاد که روزی رود نمی یادم

 . بیایید خوشم شاید که بزنم حرف کار صاحب با بار یک فقط کردند مجبورم و بردند خشکشویی به

 ؟  کنم اداره رو کارخونه یه برم چطور دستشویی برم پاشم ندارم حال من که گفتم ،بهدفرح بودم کرده اخمی چه که آید می یادم

 دکتر  پیش بری باید بیماری تو جان معین_ فرح
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   کنیم پیدات توخونه تونستیم نمی حتی پیش ماه چند تا درونیه،وگرنه تو حالی بی ،این گرفتی افسردگی

   مسافرت و سرکار یا کوه  یا باشگاه یا

 تا ؟ خواب کارتن یه به میشی تبدیل بری پیش اینطور گرفتی ،افسردگی پزشک پیش بری باید ؟تو اومده انرژی پر معین اون سر چی

  تا عمرش رفت و شد تموم مرد ،زنت مرد بیا خودت به  ؟ است زنده ابد تا مگه باشی؟ پدرت بار سر کی تا بخوری؟ جیب از کی

  دریاب ارو ،زنده کنه رحمتش خدا بود همونجا

   ساختی خودت واسه که ای بیغوله همون تو برگرد نیومد خوشت اگر بریم هم االن

 .... برگشت دنیاییم و برگشتم و رفتم و

   آشان  خانواده و کارگرها برای کردن کار

   بود بیمار و میپوشید سیاه که  دختری
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 ....  زیاد ببینمش میخواستم اما داشتم او  به حسی چه زمان آن دانم ،نمی  داده دست از را همسرش گفتمی فرح

  کردمی نرم پنجه و دست مرگ با دیدمش که بار اخرین که حالی ،در کرد ازدواج بعد

   شدم شیدایش و ،مجنون شدم اش شیفته  اول نگاه همان ،از آوردند را فرشته این  خود با و آمدند وقت چند از بعد

   ام داده کف از عنان و برده را دلم دختر این که بگوییم بروم اول  همان کشیدممی  خجالت اما

   بده  نجات استیصال از را دختر این و کن مردانگی  بیا میدان  گوی این که گفت  و آمد برکان دید می مرا هنوز خدا انگار ،اما

  و ام نشسته اینجا حاال  و  باش مراقبش و است امانتی گفت  داد نشانم را هورا رویا عالم در که دید می مرا هم ،هنوز عزیزم سارای

  بودم شاکر خدارا بازدمش و دم هر بابت من و میکشید بلند های نفس که میکنم تماشا را اش سینه رفتن پایین و باال

  رفتمی  تاریکی به رو داشت هوا کم کم

 ،  نشست جایش در زد پلکی آرام هورا

 شدی؟  بیدار نازنینم_ 

   خوابیدم خیلی ببخشید_ 

 خونه؟ برگردونمت یا بمونیم اینجا شب داری ،دوس عمرم سرت فدای_ 

  بدم خبر حسنا به باید_ 

 بخوریم کنم درست چای بده خبر عزیزم باشه_ 

 و خوانند می ها ،زنجره میکرد  غروب داشت ،خورشید نشستیم بالکن روی فرفورژه های صندلی روی و گرفته دست به را چای

   آمد می همسایه باغ آب موتور صدای

   وزید می انگیزی دل نسیم

  هفته چند سالی شاید میشد گرم ندرت به من شهر

  اندازه می  خونه یاد منو ،عالیه بدیله بی ،ارامشش دارم دوست اینجارو چقدر_ هورا

  و گریه آنقدر خونه به برگشت موقع همیشه بودم که عالیه،بچه پاک هوای این با و هیاهو از دور العادس فوق عزیزم البته_ معین

  اینجام عاشق ،منم  خوردممی درگوشی یه آخرش که میکردم زاری

   اینجا بیاییم زندگی برای میشد  کاش_ 

 ! میکرد فکر مشترکمان آینده به ،پس شد منفجر قلبم در شادی  از بمب یک گویی حرفش این با

  یا درمانی مراکز به کشهمی طول خیلی بیفته اتفاقی شبی نصف شبی اگر نکرده ،خدای آفتی می دور بقیه و حسنا از اینجا دلم عزیزه_ 

  برسونیم رو خودمون بیمارستان

   باشه باز جاده این میاد  پیش کم خیلی ها  زمستون ضمن ،در شد موندگار اینجا نمیشه همین برای

  خوبه خودمون خونه ،همون کردی ردیف دلیل ،چقدر بود نظر یه فقط باشه باشه_ 

  بوسیدمش  اختیار بی اینبار

  ما بچه تو وجود با بشه گرم چقدر ،خونمون خونه خانوم برم قربونت اخ_ 

  زد خجلی لبخند

   مانیممی را شب داد خبر و کرد صحبت تلفنی حسنا با

  کنم تهیه بندری سوسیس  کمی شام برای گرفتم تصمیم بودیم خورده کباب ظهر چون
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  میکرد خرد شور خیار و کاهو و بود ایستاده کنارم هم هورا

  میکنی آشپزی خوب چقدر_ هورا

  خندیدم

  نداره هارو حرف این که کردن سرخ سوسیس نیس که قورمه و قیمه خوشگله خانم_ 

   نیستن بلد هم رو همین آقایون خیلی اخه_ 

   بردیممی براشون باید خوردن  نمی هم آب  من های عمو ،پسر

  دستای این با تو نمیاد دلم من خواستن،ولی نمی خودشون ،اونا رو مهتاب متفاوته تونه نمی که کسی  با اش قضیه خواد نمی که اونی_ 

  کنی کار قشنگت

 ! داری خونه و داری بچه بیایید و ببندید رو خونه کار باید حتما  ؟ بده انجام کی رو خونه  و بچه کارای ،پس وای_ 

  عروسک یه مثل باید من زن.  من گنجشک باشی کوفته و خسته خونه بیام وقتی ندارم ،دوس کنه کمکت میاریم رو یکی من نفس نه_ 

 نمی هم یسنا به حتی گرفت  سختی افسردگی یسنا اومدن دنیا به بعد فرح دختر راستش.باشن منتظرم قشنگم پسر با ناز خوشگل خیلی

 کشید طول خیلی میرفتن دست از داشتن دختر تا دو ،این بزنه سر خونه به بتونه زحمت به بار یک ماه سه دو که هم ،شوهرش رسید

 براشون اتفاقی یه االن میکنم فکر ،همش  شدم حساس نوزاد و باردار خانومای به خیلی اون  از بعد هم ،من بشه درست  اوضاعشون تا

 .افته می

 ؟ چیه فائزه شوهر شغل مگه_ هورا

   داره،مرزبانه خطرناکی  شغل_ معین

  کنهمی فعالیت شمالغرب های مرز تو ، سرهنگ  جناب میگیم بهش ما

   رفت گیج سرش معین حرف شنیدن با  هورا

 داد  دستش به قند آب لیوان یک و نشاند صندلی روی و گرفت آغوشش در سریع هورا روی و رنگ دیدن با معین

  نشست هورا روبروی و کرد خاموش را گاز زیر

 ؟ رو مهتاب  آخه  شدی چی_ 

   خوبم رفت گیج سرم نیست چیزی_ 

   بریم درمان مرکز تا میشه دیر  نکرده خدایی بشه چیزیت اگه نگرانم اینجا برگردیم بخوریم شامو_ 

  خوبم  معین_ 

 داد  کف از عنان  معین که بود صدایش در ای  عشوه و ناز چنان
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   یکیه مرد ،حرف من نازنین بره قربونت معین_ 

   تره راحت خیالم اونجا من خونه میریم بخور غذا بیا

  بود مرزبان یک هم من وریای بگویید میترسید هورا اما

  بازنگشت گاه هیچ دیگر و رفت که رفت روز یک که

   سوخت می کوچک یسنای برای دلش
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 . کرد دعا جنگیدندمی مردم آسایش برای که آنان ی همه برای دل در

   بودند مشغول وطن و ناموس از دفاع به کمر کوه در و بودند و کرده رها را ارزششان با زندگی که مقدسی مردان

   داشتند بزرگی دل خیلی رفتند می که آنهایی ؟ است مادر و پدر جگر پاره که کودک از تر ارزش با چیزی چه

   ؟ کند دفاع خاک از کسی چه کنیم بهانه را بچه و زن نرفتن برای ما همه اگر وریا قول به

 ؟ کرد دفاع هورا از کسی چه اما رفت وریا

 .میکرد تهدید را آنها خاک از قسمتی هورا دیار اکنون و بود آنها هموطن مادرش روزی که مردمی

  ،اما  گفتمی  سخن واقعی وطن آغوش به ایران نشین کرد مناطق گرداندن باز کردستان رهبر که بود دیده اخبار و تلویزیون در بارها

  میدادند؟ را خاکشان  از وجب یک ایران مردم مگر

 میشدند؟  قربانی و رفتندمی ها وریا کی تا بود سفید سفید دنیا و نبود مرزی هیچ کاش

 دموکراسی  به ،لعنت بود جنگ چه هر به لعنت

 میکرد  فکر ها آن یتیم های  بچه و داغدار زنان و مادران و غلتیده  خون در جوانان به کسی چه 

 . خورد مار زهر انگار را شام بیچاره هورای

  بازگشتند معین  آپارتمان به و شدند ماشین سوار را هورا  وبا کرد جمع  را بود کرده پهن که ای سفره سریع هورا حال  دیدن با معین

  کرد هدایت بهداشتی سرویس به را هورا معین

  آورد شیر و گرم آب کیسه برایش

   بپوش من لباسهای  از بیا نیست راحت  لباست این جان هورا_ 

  ،خوبه ممنون_ 

   خانمم میشی اذیت  صبح تا ؟ خوبه و چی_ 

   کنارش گذاشت نخی شلوارک و تیشرت یک و

  بیاری در رو لباست کنم کمک بذار

  کشید پایین را حریر پیراهن زیپ و ایستاد هورا دست و

   شد نمایان بود برجسته زیاده که  باسنی با اش کشیده اندام آن و هورا بلورین بدن

   دوخت دلبرش های لب به را هایش لب و کشید اغوش در را هورا برهنه بدن اختیار بی معین

  کرد باز دست یک با هورا سوتین

  کشید عقب زنان نفس هورا

   داره گناه معین نکن_ 

 ظالمه؟  دنیای این از حقم که زنی داشتن برای دلم قراری بی یا ؟ عشق ؟ داشتن دوست عزیزم داره گناه  چی_ 

 !گناهه گفته شرع_ 

 میدی؟ ،اجازه ارزش با و  ،درخشان الماس یک مثل ،درست هستی داشتنی دوست خیلی ،تو کنم نگاهت فقط بذار_ 

 شد  خیره زمین به ساکت و آرام هورا
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 کشید  عقب هورا های اشک  حس با اما بوسید عطش با را هورا های لب  معین

   خواممی معذرت کردم روی  زیاده ،ببخش  هورا زیبایی چقدر اخ_ 

 بود ایستاده  ساکت هورا

   من ،عشق من ،عزیز من عمر_ 

 ؟ من  چیز همه شده چی

 بودم؟  بد ؟من ناراحتی

  گرفت ام گریه چرا دونمنمی نه_  گفت بود شده سرخ شرم از که هورا

   بوسید احساس پر را هورا چشم  معین

  اینجام من بخواب  شده برابر چند تو احساسات االن ،طبیعیه عزیزم نیست چیزی_ 

  بود گرفته آرام تخت  در معین های لباس با هورا و بود گذشته نیمه از شب

 ،  هورا به خیره و بود بیدار هنوز معین  اما

  میکرد مسئولیت احساس جنین آن به نسبت هم خودش دل در اما نقطه به نقطه کند فتح بدنش داشت دوست چقدر

 کند آلوده را مقدس وجود آن بود آلود گناه هورا قول به که  عملی با خواست  نمی

 را آرام و زیبا آهنگ که صفحه یک و کرد روشن را رفت،گرامافونمی کارخانه به باید میشد نمایان خورشید طالیی های بارقه کم کم

   گذاشت دستگاه در را نواختمی

   کرد آماده صبحانه

   بود ایستاده خانه آشپز آستانه در کشش پسر تیپ آن با هورا

   سالم_ 

   پختم املت برات اینجا ،بیا عزیزم سالم_ معین

   نخوردی شام هم ،دیشب

  شدم بیدار خواب از گرسنگی از_ 

   بیارم برات دیگه چیز یا ؟ داری دوست ،اینو عزیزم بیا_  بوسید و گرفت را دستش معین

   شد خیره معین به متبسم هورا

  ؟ خانمم میکنی نگاهم اینطور چرا_ معین

  میترسم  ،من معین مهربونی زیادی تو_ 

 ؟  من از ؟ چی از_ 

  باشم نداشته رو محبتت لیاقت ،میترسم مهربونیت ،از نه تو ،از نه_ 

 بخور صبحانه بیا کن رها حرفارو ،این دنیایی عشق تمام الیق تو من هورای_ 

  ماندن معین کنار میکرد ،احساس حسنا پیش برگردد میخواست هورا بود صبح هفت حوالی ساعت شدند خارج خانه از معین همراه

   بیافتد اتفاق توانستمی دیشب که اتفاقاتی با مخصوصا نیست درست

   شد خانه وارد داشت  که کلیدی با و کرد حافظی خدا معین از
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   میداد آب بودند کرده زیبا را حیاط حسابی که را ها گل و بود بیدار زود صبح همیشه مثل حسنا

  کرد اش بوسه غرق و  شد خوشحال دیدنش با حسنا

 ؟ گذشت   خوش معین با دخترم_ 

   ای العاده فوق مرد ،معین البته_ 

   کرد نگاهش رفته باال آبروی با حسنا

 ؟ چطور_ 

   گذاشت هورا ی شانه روی دست حسنا و افتادند را خانه  سمت باهم و

   جنتلمنه ، محبت با ، ادب  با و محترم خیلی_ 

 !  خودشه بچه انگار میزنه حرف جوری یه بچه مورد در حتی اون ؟ بگم چی دیگه و

   حسنا دارم دوسش میکنم حس

  داریش خود  مخصوصا

  هم معین ،برای عزیزم خوشحالم  برات خیلی_ میکرد نگاهش لبخند با حسنا

 . خوام می  شادی خدا از ،براتون شدید ساخته هم برای شما

 

 83پارت# 

  تسنیم

   پیچیدمی خانه در حسین های فریاد

  میترسیدم که میزد داد چنان

  بود افتاده ها شیشه جان  به خوری غذا صندلی با حاال و بود شکسته را خانه وسایل  کل

   افتاد روز این به میزد حرف عربی به که تلفنی تماس یک هم بعد و اینترنشنال شبکه از اخبار دیدن از بعد ،اما بود خبر چه دانم نمی

   بروم نزدیک میترسیدم که بود شده دیوانه چنان

 خوردمی  صورتم به سیلی مانند پیچید می خانه سقف زیر  در هدفش بی های فریاد صدای و بود سرخ صورتش

   میلرزیدم ترس از و ریختمی صورتم روی هایم اشک

  شد مردانه هق هق به تبدیل فریاد و داد از حسین  صدای کم ،کم بود نمانده باقی ای ویرانه جز خانه از

   بود الزم برایش روانی تخلیه آن انگار اما افتاد حال به چرا دانم نمی

  نشستم پایش پایین و شدم رد بود گذاشته جا به که ای ویرانه بین از آرام

  انگار بود شده تمام ،طوفان بوسیدم و گرفتم را دستش

  سرورم_ 

   بود خون از پر چشمانش

  کردم بوسه غرق را صورتش و گرفتم آغوش در را سرش
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 ؟   گرفته نظر در برایم خدا  است امتحانی چه این میکنم دق دارم من حبیتی_ حسین

   بود شکسته حالش از قلبم!نه خورده شکست اینطور ببینم اوج در را حسین  داشتم عادت  ،من کردم تماشایش سکوت در

  دلش که کاری هر و گذاشت  ،کنارم من از محافظت بهانه به چطور ببین خدایا !  کش بچه یک شده ،پدرم حبیتی میکند بد دارد پدرم_ 

 ! میکند میخواهد

 آند  کرده فتح را جهان گویی که میکنند اعالم اخبار در و میکشند را کودکان و زنان و میکنند بمباران را یمن چنان

   ریختمی صورتش روی باران مانند حسین های اشک

 بودند  نکشته مرا ،کاش  بودم نمرده کاش_ حسین

 بگیرد را آنها جلوی تا بود زنده برکان رشید کاش

   شکست بغضم روبریم مرد استیصال دیدن با

  ؟ میاد بر من از کار چه ؟ حسین دلت برای کنم چیکار_ 

  عمرم میزنم آتش رو قلبم حالت ،این ناتوان من

 واقعی  مرده یک مثل درست دنیا از کوتاهه دستم ،من نمیاد بر کاری  کس هیچ دست از ،هیچ تسنیم هیچ_ 

   ای زنده کن ،اعالم امارات برگردیم بیا_ 

 ! باش برکان رشید دوباره

  شد خیره بود شکسته که صندلی تکه به و زد خندی زهر

  بوده  است جانشین اکنون که برادرم کار من  های ماشین گذاری بمب مطمئنم و دارم شک هم پدرم به حتی من،من   ی ساده تسنیم_ 

 ؟  باشم زنده لحظه یک حتی که میگذارند میکنی ،فکر

  میمیرم نرسیده امارات به پایم ،مطمئنم کرده حفظ مرا دندان و چنگ با اکنون مادرم

  دارم  تری بزرگ های هدف ،من بدهم دست از هیچ برای را جانم خواهم نمی

  باشد آرامی نا هم  ایران های مرز در میترسم کنند می شیطنت هم ترکیه و عراق کردستان

 برنامه را مرگ برایشان که نفهمی های آدم ،از میترسم داغدار های قلب و بیهوده های مرگ ،از تسنیم میترسم چیز همه از من اکنون

   میترسم ها بچه آینده از نداریم ای بچه دیگه که خوشحالم راستش ؟ باشیم نزاع در باید کی تا دانم نمی میترسم کنند می ریزی

 

 نکن صحبت مستأصل ،اینطور نگو میکنم خواهش  هستی من بت  تو حسین_ 

   میشه درست چیز ،همه میشه درست

 ...... گرددبرمی  که قوم این از مانده نفر یک

   سوزاننده. و گرم انداخت نگاهی چشمانم در

  سپرد  دانش کار به را کار باید نیست من کار ها کار این ،بله عزیز تسنیم بله_ 

   ؟ آرومی حاال_ 

  وسعت به.....ها مرده و آوارگان  و گان زده جنگ تمام درد  وسعت  ،به جهنم وسعت به دارم سینه در آتشی نیستم اروم ،نه تسنیم نه_ 

 میریزند  زمین به را خونشان برادرانم و پدرم ها روز این که کودکی های آرزو

 کردم گوش قرارش بی قلب صدای به و گذاشتم اش سینه روی سر
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 بود کوتاه  دنیا از دستش خودش قول به که کردم تماشا را مردی  های اشک و

 ایم می  آفتاب مصاحبت از من

 سایه کجاست 

 (سپهری سهراب)

  بود شده ای ویرانه به تبدیل  حاال بودیم کرده  کرده  اجازه آلمان  جنوب های جنگل در که ویالیی خانه

  کردیم جمع را وسایلمان سکوت در

   است زندان برایم جا همه گفت می حسین

  برگردیم ایران به موعد از زودتر هفته چند گرفتیم تصمیم

  برگشتیم ایران به حسین شخصی  جت  همان با

   بود ریخته هم به شددت به حسین

   کرد نمی صحبت هم من با حتی

 میکرد  تماشا را بیرون پنجره از

   عملی را تصمیم و کردم جزم را عزمم

 ؟ سرورم_ 

 مرد  نگاه چشمانم به ای خسته لبخند با

 ؟ حبیتی  جان_ 

   ؟ مشهد بریم میشه_ 

  داریم احتیاج بهش دو ،هر رضا امام زیارت

  کرد تأیید هم بر چشمانش گذاشتن هم بر با و زد لبخندی

  بود ای العاده فوق تجربه آلمان به سفر

  تمیز و زیبا های جنگل آن

  دنج و زیبا جنگلی های خانه

  میشدند نزدیک ها انسان به ترس بی که مختلف حیوانات

   شود تکرار دوباره انگیز شگفت تجربه آن دوباره داشتم دوست

   میکرد آب دلم در قند میکردند قطع را  درختان مهارت با و ساختندمی خانه که  آبی های سگ  تماشای ی خاطره

  بودند داشتنی دوست  و نمک با که بس بدهم فشار و بگیرم بغل در را انها از یکی داشتم دوست واقعا

  انداختند می بَنِر کارتون یاد را من که. کرد نمی تجاوز انسان مشت از آشان اندازه که داشتنی دوست های سنجاب

 کرد مارمان زهر از را چیز همه خوب سفر آخر روز اما

 شود  بهتر حسین حال کردن زیارت با بودم امیدوار حاال

 بود آرامش الیق او
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 84پارت# 

  بودیم نشسته هشتم امام مطهر حرم  صحن در حسین با

  بود گرم هم تابستان  های شب  هوای و بود شب

  خواندممی دعا و بودم نشسته پایش کنار من  و بود ایستاده حسین

   نشست  کنارم حسین

  ریختی اشک اینطور آمدیم که اول روز از هستیم اینجا در است روز ده ؟ ریزی می اشک ،چقدر حبیتی بسه_ 

  میریزم اشک چرا دونم نمی ،حتی بهشته اینجا انگار شدم سبک خیلی میکنم حس ،اما دونم نمی عزیزم_ 

  نباش نگران خوبه خیلی حالم

  زدم زیباییش صورت به لبخندی و

   فرشته یک ،مثل شدی زیبا چادر این با چقدر حبیتی_ 

  برگشتیم هتل به هم دست در دست

 بودم  همه دلتنگ گشتیم می بر خانه به زودی به بودم خوشحال 

  برمیگردیم خانه به که دادم خبر و گرفتم تماس مادر با

   همینطور هم ها آن و بودیم دلتنگ

  بود مانده تابستان پایان به ماه یک هنوز و بود هورا زایمان موعد فردا

  بیایید زایمان برای فردا گفته معالجش پزشک و شده چک و رفته بیمارستان به معین با هورا امروز گفتمی مادر

  بود انگیزی دل صبح

  کردیم پرواز خانه سوی به و نشستیم هواپیما در

 میکردم نگاه ها ابر و آبی آسمان به و داشتم دست در را حسین  دست

 ؟ خوبه حالت من شراب_ 

   ،خوبم عزیزم البته_ 

  حبیتی ساکتی خیلی_ 

   باشه اومده دنیا به بچه برسیم ما  تا ،کاش دارم استرس من هورا جای به انگار_ 

 ببینمش زودتر دارم دوست

  میاد دنیا به سالمت و سالم  که انشاهلل_ 

 ؟ سرورم_ 

 جانم؟_ 

   شده تنگ براش دلم خیلی دیدنمون؟ آلمان نیومد مادرت چرا_ 

  خطرناکه  خیلی.بشند من بودن زنده متوجه دشمنان بشه خارج امارات از زیاد اگر عمری،میترسه شده  حساس خیلی مادرم_ 
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 هست؟ خطری یعنی_ 

 . کرد رعایت رو احتیاط جانب باید ،اما نه_ 

  میکرد حرکت آیپد روی  داشتنی دوست چقدر که شدم  خیره اش کشیده و زیبا دستان به سکوت در

   مرتب های ناخن و سیاه  صاف موهای با سفید و استخوانی های دست

  میبرد  آسمان به مرا دستانش نوازش حس

   بود ما منتظر ماشین با حیدری آقای

   کنم توجه جلب  بهتر های ماشین با توانم نمی ،اما آیدنمی خوشم  ماشین از اصال_ حسین

 بود  پارک نزدیکی همان که سفیدی پیکانی و بهتره بگیریم برات جوانان پیکان  یه نظرم به زیاده برات هم ،همین کوچکیه شهر اینجا_ 

 دادم نشان را

  کرده خم  را سرش و شود نمی جا که پیکان در حسین تصور از و خندیدم و

  خندید هم او و کرد نگاهم تعجب با حسین

 کنند حرکت آن در من پاهای نکنم فکر چون کنی رانندگی باید خودت  ،اما نیست بدی فکر_ حسین

   رسیدیم حیدری آقای به موقع همین

   آمدید خوش  سالم_ 

  شدیم سوار و دادیم را جوابش

  بیمارستان یا ؟ آقا خونه برم_ حیدری آقای

 ؟  حبیتی کنیم چیکار_ حسین

   برسونید بیمارستان به هم رو من خونه برید آید خسته شما سرورم_ 

  کرد تأیید سر با حسین

   رفتند خانه به خودشان و کردند  پیاده بیمارستان جلوی را من

  بودیم کرده انتخاب هورا زایمان برای را  انجا که بود العاده  فوق بیمارستان ،یک زنجان شهر در بهمن بیمارستان

  دیدم ها  صندلی روی را حسنا و مادر و رساندم زایمان و زنان بخش به را خودم

   جان حسنا  مامان؟_ 

  گرفتند  آغوشم در سخت و شدند و بلند دو هر

  بود تنگتون دلم بشم فداتون الهی_ 

  برگشتی زود شد ،خوب بودیم دلتنگ ماهم عینی نور_ حسنا

   ؟ خوبه ؟ کجاست هورا مامان _ 

   پیششه معین عمل اتاق ،بردنش خوبه عزیزم_مامان

   شدم خیره  عمل اتاق به و نشستم حسنا  و مادر میان

 میگفتند  ذکر دو هر حسنا و مادر
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 85پارت# 

   معین

  پریده رنگ شددت به و بود درازکش تخت روی هورا

  میبوسیدم و بودم گرفته دستم در را دستش

 بود  ریکاوری در هورا و بود شده  تمام عمل

  من خانوم برم قربونت خوبی؟ جان هورا_ 

   کجاست ،بچه خوبم_ 

   من هورای خوشگله ،خیلی سرته  باال اینحاست_ 

  بودم ندیده قشنگی این به نوزاد حاال تا من

 معین؟ _ 

 جان؟ _ 

  ؟ پسره دونستیمی  کجا از_ 

  بود درست چقدر حسم دیدی میکردم حسش  نداره،من سونوگرافی به احتیاجی که بچه بابای_ 

  بشم جفتتون فدای

   زد ارزانی لبخند هورا

  بود حسی بی داروی عوارض از لرزیدمی سرما از بدنش

 ؟ خانومم سردته_ 

   اره_ 

  چرخید میکرد یادداشت را های چیز که  مامایی سمت  به معین

   ببخشید خانوم_ 

 ؟  بفرمائید_  گفت خوشرویی با زن

 بدید؟  بهم پتو یه میشه سردشه خانومم_ 

  البته_ 

  کرد مرتبش هورا روی و  برگشت پتو یک با و رفت و شد و بلند و

   داد اجازه دکتر کردی قراری بی نمیدن،انقدر راه  اینا رو ،کسی عمل اتاق تو کشید رو شوهرت خوب خوشگله خانوم_ 

  ببخشید_  هورا

   خوشگله خیلی باشه خیر بچت قدم ،انشاهلل  عزیزم میکنم خواهش_ماما

  خوبه هم وزنش ماشاهللا

  ایستاد کنار و
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  زندگیم تو اومدی که ،ممنون هورا دارم دوستت خیلی_ معین

   داره تو مثل پدری بچم میکنم ،افتخار خوبی خیلی تو معین_ هورا

   است خوب  کودک و مادر حال که داد خبر همراهان به و رفت بیرون ماما

   کرد تشکر و داد ماما به درشت انعام یک تسنیم مادر

 آوردند  بیرون را زیبا نوزاد و هورا

   چسبید هورا تخت به همه از قبل تسنیم

   عزیزم مبارکه خوشگلم بشم فدات_ 

 گیانم بود ذره یک برات دلم ؟ تسنیم اومدی_ هورا

   آورده دنیا به فرشته یه خواهرم نیام؟ میشد عزیزم اره_ 

   کرد بوسه غرق را هورا صورت و

   مبارکه معین اقا_  تسنیم

  کرد تشکر هم معین

 ؟ ما  دختر این کو_ 

  داریم پسر شاه ،یه نداریم دختر_  گفت خندید معین

   بود گرد هایشان چشم تعجب ،از بود دیدنی همه چهره

  شد داغ تبریک بازار و رسیدند هم معین مادر و پدر موقع همین

  میکرد   قون و قان معین آغوش در نوزاد و بود گرفته آرام اتاقش در هورا

   میکند افتخار او به بود گفته معین گوش در آرام و بود بوسیده را هورا معین پدر

   بود خوشحال خیلی هم مادرش

   شود مرخص هورا صبح فردا بود قرار

 به اول بار باید پسرش  و برود آنجا به دهد نمی اجازه دیگر که  بود داده اولتیماتوم هورا به و برود برکان خانه به هورا نداشت دوست

 . بگذارد پا خودش خانه

  بخواند نماز بود رفته هم حسنا و بود رفته عمیق خوابی به  هورا حاال بماند شب تا  داد قول هم معین بود مانده  همراه عنوان به حسنا

   بوسیدمی را کوچکش دستان و رفتمی نوزاد صدقه قربان معین

  ؟ پسرم شدی سیر خوردی رو مامانت شیر بودی گرسنه خیلی!   بابایی بشم فدات بابا؟ کوچولوی پهلوون_ 

   عزیزم منی  جون همه ،تو دارم دوستت خیلی من بابایی

   شد بغض کم کم صدایش

  نفسم پیشته همیشه ،بابا مراقبته ،بابا دونستی الیق منو که ممنون جون بابا_ 

   بره قشنگت مامان  تو پای تو ذارمنمی بره چشمم تو خار بعد به این از

  دید را خیسش  و باز چشمان برگشت هورا سمت به وقتی
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 کنارش  آرام و گذاشت گهواره را پسرش

  کردم بیدارت ببخشید عزیزم_ 

 ....  معین_ 

  ریخت  اش مهتابی و صاف صورت روی اشکش و لرزید اش چانه بعد و

   گرفت دهانش جلوی و  ریخت هویج آب  کمی لیوان در معین

   ریزم می بیشتر نداشتی تهوع حالت اگه بخور اینو عزیزم_ 

  خوبه شیرت شدن زیاد برای این

   زد لبخند معین محبت از هورا

 ؟  قشنگم خانم ریزی می  اشک چرا_ 

   خوشحالی ،از ذوقه از_ 

 ! داره تو مثل خوبی پدر پسرم که این از

   بوسید اش پیشانی معین

 نداری؟  درد خوبه  حالت نفسم_ 

   داد نشان را اش ترقوه استخوان هورا

  کنهمی درد خیلی اینجا_ 

   الهی ،بمیرم عمله عوارض از_ 

 میدن؟  دارو ببینم بپرسم ماما این از بذار

   میدم دارو براش ،منم میشه بهتر  بخوره قهوه اگر طبیعیه درد این_   گفت کردن چک  از بعد و  آمد ماما

   برگشت بود شده تهیه بیمارستان بوفه از که فوری قهوه بسته چند با و رفت سریع معین

  بخوری کنم کمک بذار عزیزم_ 

   میکرد آرام را هورا پسر و بود برگشته  هم حسنا

   ؟ چیست پهلوان پسر این اسم دخترم_ حسنا

  چی؟ حاال نشد که باشد شیرین نامش بود قرار

  کرد نگاه معین به هورا

   کنه انتخاب خودش بذاریم پسره گفتمی اش ،همه دونهمی بهتر باباش جان  حسنا_ 

  کرد نگاه هورا به ذوق با معین

  کنی انتخاب باید خودت عزیزم_ هورا

   زد پلکی لبخند با هورا

  بگم چی دونمنمی من .....من_ معین

 باشی؟ داشته دوست که هست خاصی  اسم پسرم_  حسنا
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 هست  ترکی اسم یه میر ائل بذارم پسرم رو شدم دار پسر اگه داشتم دوست که هست اسم یه_  معین

 ایل بزرگ و رهبر یعنی

 میاد؟ خوشت جان هورا

   قشنگه خیلی البته_ هورا

 ..... من میر ائل من پسر

  باشه نامدار که  انشاهللا_ حسنا

   بزرگه براشون لباس این ها بچه  ،اکثر اندازشه کامال یک ،لباس باهوشیه و سرزنده بچه هم چقدر ماشاهللا

   بشه سزارین ،باید رستمه پهلوان پسرتون گفتمی ،دکتر داد عمل دستور دکتر که همینه برای_  معین

   میشد لذت غرق هورا خوشبختی از و خندیدمی  معین حرفهای به حسنا

 چرخید می هورا دور پروانه مثل معین

 :دوان دیوانه رمان / صحرا کانال

 86پارت# 

  بردند معین خانه به و کردند مرخص بیمارستان از را هورا فردا صبح

  بود امروز مخصوص که بود خریده زیبا بسیار لباس یک هورا برای معین

   بود کرده دعوت نهار برای را همه معین

  کردند خواندن به شروع خانم زن دف گروه یک گذاشتند بیرون ماشین از را پایشان تا

  زد زمین به هورا پای جلوی را گاو  یک قصاب و

  نبیند را خون  تا کرد پنهان معین آغوش در را سرش هورا

   داشت  صورت پهنای به لبخندی و بود انداخته هورا کمر دور دست افتخار با معین

   میکردند نگاه صحنه این به گرد چشمان  با فامیل همه و چرخاندمی اسپند هورا سر دور معین مادر

   بودند دار راز که فرح و فائزه استثناء به است معین خود پسر میر ائل که کردندمی فکر همه معین اقوام

  کردند پذیرایی میهمانان از و گذاشتند خوری نهار میز و صندلی خانه حیاط در

 کردندمی تماشا را زیبا میر ائل و بودند خودشان اتاق در هم معین و هورا

  شد وارد و زد در حسنا

   باشید ها میهمان  پیش بهتره بدن نهار خوانمی میگه  پدرت معین اقا_ 

  رفتند نهار خوردن با میهمانان

   بگیرد را اروغش میکرد سعی  و داشت آغوش در را زیبا میر ائل تسنیم

  بخواند را عقدشان و بیایید حسین باشد راضی اگر گفت و زد حرف هورا با حسنا

  باشد خودش خانه در دیگر دارد دوست که گفت باشرم هورا

   داد اطالع را موضوع  و گرفت  تماس برکان با حسنا
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   نمیشد دیده ها جمع در زیاد همین برای باشد شلوغ جاهای  در نداشت دوست  برکان حسین

  بودند مانده  تسنیم خانواده با معین مادر و پدر فقط بودند رفته همه

 دادند  سالم و شدند بلند اش احترام به همه شد که وارد حسین

  بخواند برایشان عقد خطبه شد قرار و کرد صحبت  معین پدر با و  آمد حسین

  بخوانم را عقد خطبه دهید می اجازه من به آیا پرسید دو هر از حسین  و نشستند هم کنار معین و هورا

   کردند قبول هردو

   میخورد صورتم به هایش نفس آرام و بود آغوشم در میر ائل

  بود آمده  بهشت از شک ،بی میداد را ها فرشته بوی

  هورا خوشبختی شوق ،از چکید شوق از اشکم

 .  میکرد شادی اینطور که من عقد مانند درست خواند شعر و کشید کل حسنا حسین توسط خطبه خواندن از بعد

   آویخت هورا گردن به و کرد باز گردن از ملیله گردنبند یک هورا شوهر مادر

   شید خیر به عاقبت که انشاهلل تو به میدمش  ،من داد هدیه من به معین اومدن دنیا به موقع شوهرم مادر اینو عزیزم_ 

  بوسید را پسرش و هورا و

   بودیم داده هدیه سکه یک کدام هر هم ما

 .  هست عروسش و نوه مراقب خودش را امشب  گفت معین مادر

 . برگشتیم خانه به و کردیم جمع را پایمان  و دست زود هم ما

   میخواست  استراحت زائو زن

  خوردیم شام حسین همراه خانه تراس در

 بود  رفته خودش خانه به هم مادر بود خوابیده زود و بود خسته هورا

  کردم  جا حسین  آغوش در را خودم و کردم جمع هارا ظرف

 بوسیدمی را سرم  و میکشید موهایم روی دست احساس با

 بگویم  توانستم می  کاش ای

 کنی  می چه من با که

 آفرینی  می جانم در جانی تو

 هستی سببی تنها تو

 آن خاطر به که

 بیشتر  روزهای

 بیشتر های شب

 بیشتری سهم و

 خواهم می زندگی از
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 دهی می اطمینان من به تو

 (جبران خلیل جبران.)دارد وجود فردایی که

   چکید می اشکم که خواندمی شعر زیبا  آنقدر

  بودم زندگیش بهانه من

   باشم اش زندگی امید که میخواست را من

  ؟ جهان در بود این از تر عاشقانه آیا

   عشق از پر بوسیدم را گردنش

  سرورم  ای خوشمزه چقدر  اوممم_ 

  گرفت گاز را صورتم و کرد خم را صورتش

 .حبیتی نکن شیطنت_ 

   عزیزم بدون رو حضورم قدر پس بینی نمی زیاد رو من بعد به این از_ 

 ؟ چرا_  کرد نگاهم اخم با

  تو با شبا میر ائل با ها روز ؟ باشم اینجا میاره طاقت دلم میکنی فکر_ 

  ندارم تمرکز نباشی ،کنارم خود بی_ 

   برو نبودم خانه من وقت هر

   گرفت ام خنده اش دیکتاتوری از

 ؟ حسین  میگی چی_ 

   میگیرد دلم و شوندمی نزدیک هم به خانه این های دیوار نباشی خانه در ،تو همینجاست تو ،جای نمیکنم تکرار گفتم بار یک_ 

   بوسیدم محکم را هایش لب

  نویسممی رو کتابش شوهرم پیش ،میمونم نمیرم جایی ،باشه عاشقتم من سرور_ 

  کردم شروعش فقط من  است تو ،برای عمری نیست من کتاب دیکر_ خندید

   کردم نگاه چشمانش در

 .   شوم او فدای تا کند  اشاره بود ،کافی بود من چیز همه او

   پنهانی ،البته میکردم مصرف را باروری های دارو

   دانست نمی حسین دیگر داروی یک هزار و تقویتی و درمانی هورمون

   کرد پنهانشان بشود که  داشت اتاق و کمد آنقدر خانه خوشبختانه. کنیم بحث  موضوع این سر بازهم نداشتم دوست

   آمد می در همه صدای که طوری به بودم اسپیلر جلوی ،مدام آورد می در را پدرم که ،گرما  بودم شده طاقت  کم شدت به اما

  کردیم  یخ کن  خاموش اونو تسنیم_ 

   بودم حمام در دوبار روزی و میریختم عرق مدام

  بودم شده کیلو هفتاد دوباره و بود رفته  باال حدودی تا هم وزنم
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   میکردم تزریق را تقویتی های  آمپول و میشدم خارج خانه از یوگا کالس بهانه به روز هر

   کنم مرتب را باغچه داشتم سعی ها سنگ ها برگ کردن جمع با بودم کرده سرگرم را خودم باغچه در هم امروز

  بودند  کرده شروع هارا برگ ریختن ها گل و درختان و بود پاییز نزدیک

 میکرد  صدا و سر بازهم الکس

 

 87پارت# 

   رفتم میکرد  صدا سرو که جایی سمت به آرام

   بودند گرفته پناه بودند آمده دنیا به تازه که گربه توله چند ، انبار کنار دقیقا خانه پشت

   میلرزیدند ترس از ها طفلی  بود رفته غذا  دنبال به مادرشان احتماال میکرد خاش پر ها بیچاره این به دیوانه الکس

   شو  گم برو احمق الکس_ 

   بود شیر غرش شبیه بیشتر که میکرد واق واق رویی پر با چنان هم میکرد گوش مگر اما میزدم جیغ سرش

   ببینم برو غولتشن چخه چخه_ 

   میکردیم پرخاش هم به سگ  دوتا مثل واقعا

  گرفت صدایم که زدم جیغ آنقدر

  میکرد را کارش دور از اما بگیرد گاز را من نباید دانست می بود باهوشی سگ الکس

   داشتمی بر دست الکس نه بزنم دست ها گربه بچه به داشتم جرعت نه

 میکردم؟  چکار  حیوان دو این بین اصال میترسیدم حیوانی هر از که من

   میکنم دعوا آدم  یک با دارم میکرد فکر دانست نمی کس هر

  ؟ دربیاره رو پدرت بیاد برکان بگم رو؟ هیکلت یا خوردی رو بلندت صدای این  ،گول شو گم برو ببینم برو_ 

   میزدم لگد هوا به زنان جیغ و رفتم نمی رو  از اما میداد دستانش  روی شدن بلند و تر بلند صدای را رو جوابم الکس

   کردم درشتی و ریز سکته چند ترس از شدم کشیده عقب به شد حلقه کمرم دور به که. دستی

   کردم سکته ترس از میزدم نفس نفس و بودم عرق خیس

   رفتم حال از تقریبا

 ! منم نترس شدی چی حبیتی ؟ حبیتی_ 

   ؟ شده دعوات بسته زبون این با بازم ؟ شده  چی ؟ عینی نور_  حسنا

 خاک  زیر ،بری الکس بمیری الهی_  گریه زیر زدم

   متنفرم ازت عوضی روی پر حیوان

  بشینم هم من  کرد کمک و نشست حسین

  آمده دزد کردیم فکر صدات از ترسیدیم ؟ تسنیم شده چی بازهم_ 

   عوضی  این جای یا منه  جای یا خونه این_ 
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   زدم جیغ الکس به رو بعد

 ،گمشو  میاد بدم ازت

   بود گرفته را بدبخت  آن دامن ضعیفم اعصاب

   کرد ناکی درد ی عو  عو و گذاشت دستانش روی را سرش و نشست و شد  موش بار این بیچاره حیوان

   خبره چه اینجا ببینم خونه بریم بشید بلند بسه_ حسین

   نوزادانش دادن شیر به کرد شروع و آمد ها گربه توله مادر موقع همین

 میشن  مریض اینا سرده پاییز کن درست خونه یه براشون حسین خدا ،تورو بخوره اینارو میخواست  ببین_ 

   پریدم هم گربه به کردنه؟حتی زایمان وقت االن احمق گریه

  انداخته راه بازی کولی و گری  هوچی من  نباشد عالجی و  باشد افتاده خانه در اتم بمب که ،انگار بود جدی  کامال ها حرف این همه

 بودم 

 ! آوردی می خانه به میداشتی  برشان سوختمی دلت ؟خیلی بودی انداخته راه کبری محشر این برای_ داد تکان سری حسین

 آفرین  ؟ باشه دار برشون تو دار ،گناه آخه میترسم اینام از_  گفتم مظلومیت با کردم نگاه صورتش در

  رفت خانه  سمت به و خندید حسنا

  کنه دعوا اینا با  میخواد هم فردا ،البد ندارن تمومی داستانها این اینکه مثل خونه بیایید_ 

   بکند ها گربه توله حال به فکری و ببند را الکس گفت  و کرد صدا را حیدری آقای حسین

  گذاشتم ها گربه مادر برای غذا و  آب و  داد جا آنجا را مادرشان ها گربه و گذاشت انبار در بتو  و جعبه چند هم حیدری آقای

   بود کرده  اخم مدت تمام حسین

  نمانده؟ کاری دیگه! تمام_  گفت من به رو شد تمام حیدری آقای کار وقتی

   نه گفتم سر با

   برد خانه به و کشید را دستم

 .بود ایستاده کمر به  دست سرم  باالی خودش و بود نشانده تخت روی را من خودمان اتاق در

   جذاب و کاریزماتیک  کامال

 کردم  نگاهش چشم زیر از

   بود شده ترسناک واقعا

 کن  نگاه من به تسنیم_ 

   کردم نگاهش ترس با

 ؟  هستم ها احمق شبیه من _ حسین

   ؟ حرفیه چه این سرورم جان از دور_ 

  میشود بدتر میکنم کنترل را خودم من ،هر نکن بازی زبان نه_ حسین

   ؟ چیست ها بازی این ؟ شده چه بگو راستش
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   داری جنگ سر همه با حوصله بی و حال بیمار و پریده ،رنگ میشوی تر تحمل کم و تر ضعیف روز هر

   نداری؟ هم را بچه اعصاب  چون روینمی  هم هورا خانه به دیگر حتی

   است  کبود پی در پی ها تزریق از بدنت ؟ هستم کور من کردی فکر ؟ بیماری

 . تسنیم  برنگرد دیگر رفتی بیرون اگر یا است خبر چه اینجا بگو یا

 شد ام خیره منتظر

  دادم قورت سختی به را بغضم

   هاست دارو این عوارض همش کردم شروع رو تراپی هورمون نازایی متخصص پیش میرم_ 

  سرورم بود همین اش همه

   کوبید را در و رفت بیرون اتاق از چکید لباسم روی هایم اشک

  نگذاشت مرهم را دردم مهرش با و نکشید را نازم که بود بار اولین

   افتادم تخت روی هق هق با

   گذاشتمی دلش کجای را رفتن  دکتر دارو مصرف پنهانی هم ،حاال بودم دردسری پر زن من داشت حق

   نخوردم غذا کرد اصرار  حسنا هم چه ،عر خوابمان  اتاق در هم من ماند کارش اتاق در او  شب آن

   نیامد هم خواب برای حتی بود شب  دو ساعت

   گرفتم پیش را کارش اتاق راه شدم بلند شد تنگ برایش دلم

  باغ به خیره و بود نشسته اش صندلی روی شدم وارد آرام

  نکرد نگاهم حتی

  رفتم سمتش به خرامان و آرام

  ریختم قلبش روی را هایم اشک و دادم تکیه اش سینه به و نشستم پاهایش رو

 پیچید  بدنم دور دستهایش

 نمیکنی؟  سرورم؟نگاهم_ 

   میکنی؟ صدایم اینطور کنم باور_ 

  هستید من چیز همه شما سیدی؟ نکنی باور چرا_ 

 کردنمی  مصرف دارو و رفت نمی پزشک پیش پنهانی همسرم بودم ،اگر نه تسنیم نه_ 

 

 89پارت# 

  گرفتم قاب را صورتش دستانم با گرفت شددت این گریه

  نشه میترسم میترسم ،من بکشی بیهوده انتظار خواستم نمی بخدا_ 

  بشی امید تا هم تو نشد اگر نخواستم بگم چطور

  ؟ باشم شریک همسرم سختی و غم در نتوانم اگر هستم مردی  چه من پس ؟ بکشی دوش به تنهایی را سختی این  ی همه خواستی پس_ 
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 ؟ بکشم دارد سخت و دردناک ها تزریق هرمز اما میترسد آمپول از که را زنم ناز نتوانم

 میکنی؟  مصرف هورمونی داروهای

 ؟ میشود  چه آت جوانی

   ؟ رود می بین از بدنت میدانی

 !   بردار دست مشکالت کشیدن دوش به تنهایی به از تسنیم

   ؟ داد دارو تو به ناباروری سال یک از قبل چطور احمق دکتر آن ؟ کردی را کار این ای  اجازه چه به اصال

  بده صبر من به خدایا

  ؟ نیست مهم برایم باشیم نداشته هم بچه اگر نگفتم تو به قبل دفعه مگر تسنیم

   شد بلند صدایش کم کم

  ؟ بده را جوابم تسنیم بگو_ 

  رفتم و کردم فرار باردار هورای از ،حتی نیست مهم خوام نمی نه که زدم گول  مدت یه رو ،خودم مهمه برای اما گفتی چرا_ 

  ،نشد نیافتاده سرم از نشد اما کشیدممی خجالت خودم از میکردم حسادت دوستم به چون مسافرت

   حسین نمیشه

   عمیق غمی با شد خیره مغموم   و خورده شکست من به حسین

   است بخت بد چقدر درونم تسنیم دانست می هم او حاال

  من  برای تو سخت خیلی آوردم دست به دوباره رو تو من!  نیست کافی داریم و دیگر هم که این  ،ببین نکن خون رو دلم من شراب_ 

  رها را بقیه هست  بود خواهد ما مأمن که خانه این هست حسنا هستی تو خواهم نمی بچه من  کن تمامش ارزی می دنیا تمام اندازه به

   کن

   ارزید می دنیا به قلبش صدای شنیدن

 کاری تو به گفتن بی دیگه. ببخش افتادم مرگ حال به تو  نداشتن از ها شب چه  که وقتها بعضی رهمی  یادم ،ببخش حسین ببخشید_ 

  بشه تموم درمان دوره این بذار میکنم خواهش اما کنم نمی

   دنیا های عاشق تمام اندازه به حسین  دارم دوستت من

  عزیزم هیچم تو  بی که تسنیم از برگردون رو نکن رهام

   شدم حال بی که کردم گریه آنقدر کرد بوسه غرق را صورتم

  برویم خودمان اتاق به کرد کمک و داد خوردم به آب  کمی

 خداییت   دستان که عشق کشیدماي دراز تخت روی

 زده لگام من هايخواهش بر

 را  تشنگیم و گرسنگي و

 برده  باال افتخار و وقار تا

 

 استقامتم و توان مگذار

 کند تناول ناني از
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 بنوشد شرابي از یا و

 را ناتوانم خویشتن که

 کند مي وسوسه

 

 بمانم  گرسنه يگرسنه  بگذار

 بسوزم  تشنگي از بگذار

 شوم هالک و بمیرم بگذار

 برآورم  دستي آنکه از پیش

 بنوشم ايپیاله  از و

 اينکرده  پر را آن تو که

 بخورم  ظرفي از یا

 اي نساخته  متبرک را آن تو که

 

 جبران  خلیل جبران

   کیمیا  صدایش و بود جادوگر یک حسین

  میکرد ناب طالیی به تبدیل آغوشش نوازشش،با ،با صدایش یا بود فرسوده آهنی تکه که را جانم

 بود چیز همه او

 گذاشت  کنار را کارهایش تمام آفرید می را او خدا وقتی شک بی

   ها ترک قول به

 یارادپ اوالندا خوش  گول هللا

  آفریده اورا بوده حوصله  با خوشحال خیلی که زمانی خدا یعنی

  دیگر است  انسانی  المثل ضرب و صدقه قربان یک اما مبراست انسانی صفت هر از خدا که میدانم

  نبود مهم چیز هیچ دیگر ایستاد می دنیا خواندمی شعر که گوشم کنارم

  بود هم ،عشق بود ،امنیت بود حسین

   دیگر بود بس

  کردم جمع آغوشش در بیشتر را خودم لرزید او بی های روز تصور از دلم

  شوم یکی او با بخواهم انگار

  بودم گفته حسین به بودم کرده مراجعه دکتر به که ابتدا همان ،کاش  شد  نمی ناراحت کاش

   من رحم دل و مهربان شوهر

  کردم ناراحتت که ببخش
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 باروری آزمایش هم او حتی دکتر سفارش به نگذاشت تنهاییم هم لحظه یک حتی و بود درمان مراحل تمام در حسین روز آن فردای از

   بود سالم کامال  که داد

  گیرد نمی شکل جنینی  اما سالم  و جوان  دو هر شما کار از عجبم در گفتمی دکتر

  داد اساسی اولتیماتوم یک دفعه این  حسین و  شد تمام من  درمان دوره کم کم

   ،تمام کنی اذیت درمان و دارو با را خودت نداری حق دیگر تسنیم_ 

   خودت پای فرمانی نا عواقب

  بود پادشاه یک مانند هنوز اما بود دور تختش و تاج از او چند هر

  تر درخشان صورتی با روز هر هورا و تر شیرین و میشد بزرگ کم کم میر ائل

  بودم دعوت هم من بروند هورا خانه به فائزه و فرح روز آن بود قرار

   زنانه دورهمی یک

  کرد تهیه هتل اتاق و مشهد به سفر برای بلیط یک او و مادرم برای حسین که برود  زیارتی سفر  یک داشت دوست هم حسنا

   رفتم هورا خانه به و آمدم در کسالت و  خمودگی  آن از کمی هورا دعوت  با اما گرفتمی دلم خیلی رفتند که آنها

    انداخت عقب را سفرش  کمی حسنا و مادر رفتن با اما باشد داشته عراق کردستان به سفر  یک میخواست هم حسین

 برگردد  آنجا به  دوباره نداشتم دوست اصال  اما رفتمی چه دنبال یا بود خبر چه دانم نمی

  بروم دارم دوست اگر گفت و زد  زنگ هورا که بودیم خورده نهار تازه

   بوسیدم شور پر را هایش لب و رفتم اتاقش به بود کار سرگرم حسین

  گردمبرمی شب تا ؟ هورا خونه برم من سرورم_ 

 است  لغزنده خیابون حیدری آقای با اما برو حبیتی_ 

   میام شام از ،قبل چشم_ 

 کرد ام راهی لبخندی با

  سرد هوا و بود زمستان تقریبا دیگر

 بود  کرده پوش سفید را جا همه برف

 

 90پارت# 

ر من دیدن با هم باز الکس رخ    میکرد تهدیدم محسوس نا و میکرد خ 

   میدادم فحشش  آوردم نمی کم هم من

 ایشاال بمونه دلم به ،داقت مرده ،ذلیل نکبت مار زهر_ 

 شدم  ماشین سوار سریع میزد فریاد بالکن از که  حسین صدای با

  ؟ هم باز تسنیم_ 

  ها میشه عصبانی االن حیدری آقای برو، برو:گفتم حیدری آقای به سریع
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 پذیرفتم  نمی را الکس که من بازی بچه به خندیدمی هم حیدری آقای

 عضالنی روی پر نداشتم دوستش کنم چکار

   بود رفته وا مبل روی خنده از هورا

  داشته اش نگه هوا تو شوهرش و کنهمی  دعوا سگ با تسنیم که لحظه اون:  تصورکنید  خدا ای_ 

  خندید دوباره و

 ! الزمه بزرگی اون به خونه برای مادر_ جون فرح

   کنی عادت  بهش کن  سعی

 ؟ شکست  دستم غولتشن اون سر رفته یادت هورا میخورد منو  داشت ؟ جون فرح:کردم درشت را هایش چشم

   خورد تَرک_ هورا

 چی  هر حاال_ 

   میکرد نگاهش و بود نشسته خواب میر ائل سر باال هم یسنا

  داشتنی دوست و زیبا  بود هورا از پسرانه کپی یک میر ائل

  چک را ترش قشنگ زن و خوشگل پسر داشت هم باز که بود معین داد جواب ناز با هورا زد زنگ خانه گوشی هزارم بار برای

   میکرد

   سوزاندمی را تلفن است روزش هر کار گفتمی ،هورا گنده مرد

  اومد در حرصم هورا جای به ،من کنهمی فرار دستت از آخرش رو زن این کن ول  معین_  فائزه

   نبود بردار دست هم باز فائزه هوار و داد شنیدن با معین  اما

  مادر عشقه و محبت از داری؟ بچه کار چه_ گفت لبخند با جون فرح

   جون فرح داره دوست  بیشتر چشماش از رو دوتا این  معین بله_ من

  شد بیدار ما  صدای و سر با میر ائل

   داشت لب به لبخند شدمی بیدار وقتی هایش سال  و  سن هم عکس بر اخالق خوش پسر

  میپرستیدش معین نبود خود بی

   بود داشتنی دوست و زیبا واقعا

   آمد در فائزه جیغ که بوسیدمش آنقدر

   شد  تموم ،خوردیش بچمونو بده_ 

   بهم خندهمی ،همش داره دوست بیشتر منو ،ببین پالستیکی حسود_ 

 مارا زنانه همی دور خواست نمی که برگردد خانه به معین تا برگشت خودش خانه به کس هر و خوردیم سبک عصرانه یک هم کنار

   گشت نمی بر خانه به ما  وجود با و کند خراب

   رفت خودش  و کرده پیاده در جلوی را من جون فرح

   زدم زنگ حسین به ایستادم در جلوی چرخد می حیاط در خودش برای االن  دانستم می که الکس وجود با

 ؟ حبیتی جانم_ 
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  اینجا بیا ایستادم در دم من  حسین_ 

   دنبالم ،آمد آیم نمی چرا  دانستمی  خوب که  خودش که حسین

   زیبا و عمیق لبخند آن با شد پیدا بلندش قامت در شدن باز با

   سالم حبیتی_ 

   شدیم حیاط وارد و انداخت  کمرم دور دست و

  بود شده تنگ برات دلم سرورم_ 

  تاریک و تنگ و نداره،دلگیر لطفی خانه حبیتی بدون_ 

   نمیکردم تحمل رو نشینی خانه این هرگز من نبود تو وجود اگر تسنیم

   بوسیدم هایش لب

   کنم نمی  تحمل رو کشیدن نفس من سیدی بدون_ 

 گرسنمه  بخوریم؟ شام بریم

  افتادیم راه هم کنار لبخند با

  داشتیم هویج و بروکلی و مرغ سینه مقداری شام برای

   خوردیم و ریختم گریل تابه در سریع که

   میگیره دلم ،اینطوری برگردند زودتر مادر حسنا  کاش_ 

 ایران های کرد دارن اونجا ها ،رسانه مهمه خیلی تحقیقاتم برای عراق کردستان برم باید من برگردن ،وقتی نمونده تر بیش روز چند_ 

   نیست شدنی  اما کنه رو جعلی اقلیم این دست که کنهمی رو تالشش داره ماهم ،شبکه کنند قیام حکومت علیه بر که شورانند می رو

   آنهاست دست چیز ،همه هستن رسانه ها اون

  بود آشفته حسین

  مهمه؟ برات آنقدر چرا_ 

  میرد؟ می  گناه بی آدم چقدر میدانی شود جنگ اگر چون_ 

 اما میکشند دیگرو هم زمینی بهشت اون ساختن برای ها آدم ساله ،هزاران شهر آرمان ساختن رویای یعنی سیدی،انسان همینه انسان_ 

 هیچ ما ،به شهر آرمان میشه شهر اون این باشه راضی خودش داشته و خودش حق به هست که جا هر کس هر اگر اینکه از غافل

 تولید های کارخانه خوردند،همینمی  نون ما کشتن از که هستند کسایی برنده روزی سیاه و فالکت و مرگ نمیرسدجز چیز هیچ وقت

 ،مگر بکشند رو دیگر هم تا بیابون تو میکردند ول هارو مدار  سیاست  ،کاش اندازند می هم جون به مارو که های شبکه و اسلحه

  نکشیده؟ زحمت  باشه مرگش شاهد تا جنگ فرستهمی رو جونش که مادری

  ؟  پدر بی ها میر ائل و بشند فدا ها وریا چقدر

 داری  رو استحقاقش بسازم،تو برات  برنامه یک باید ؟ من کوچک دختر شدی؟ بزرگ آنقدر کی حبیتی_ 

  گذاشتم سینک در هارا ظرف شدم بلند و خندیدم

 آگاه رو مردم که کنم تشکر ازت باید ،من همین کردم تکرار رو میزنن حرف تو شبکه تو که هایی کارشناس های حرف فقط من_ 

  سیدی میکنی

   رفتیم خودمان اتاق به چای  لیوان دو با و کنیم  جا ب جا هارا ظرف کرد کمک و بوسید را سرم
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  کنیم  نگاه تا گذاشت فیلم یک و کرد روشن را تلویزیون حسین

  وثوق بهروز و مشایخی جمشید بازی با دالن سوته فیلم

   اش داشتنی دوست ناز آن  با آغداشلو شهره و

  ام داده دست از عزیزی انگار که میزدم هق میکردم گریه انچنان فیلم آخر

   میریزد  اشک چطور ،ببین است بس کشتی را خودت ؟ حبیتی_ 

  دادم تکیه حسین سینه به

   شد ریش ،دلم آخه بودن گناهی خیلی_ 

 نشود؟ ریش دلت کنیم نگاه ها ای ترکیه سلایر این از میخواهی عزیزم_ 

 کردم  نازک برایش را چشمم پشت

 

 91پارت# 

 ؟ ببینی میخوای هم سلطان حریم البد ؟ مسخره فلیمای این چیه بیارم باال ممکنه موقع اون نخیر_ 

   میکردی؟ نگاه هم ای ترکیه فلیم مگر_ 

  سر هم ،چقدر ببینیم تا شدیممی جمع همه بود عصر که تکرارش موقع داشت ماهواره همسایه بودم دبیرستانی بخواد،وقتی دلت تا_ 

 . نداریم غم خودمون انگار خدایی، خوردیممی حرص اونا

   میکرد سرش چادر باید اون نظر از و بود خوشگل خیلی چون میکرد سلطان خرم حواله بود نفرین فقط که همسایه پیرزن

   شدم  ساکت حسین عشق از پر و خیره نگاه دیدن با

 ؟  شده چیزی سیدی؟_ 

  آسمانی فرشته ،یک نیستی زمینی تو میکنم  حس ها وقت خیلی کنم،تسنیم نگاهت دارم دوست میزنی حرف ،وقتی من شراب نه_ 

  خیلی را نامت  مادرت  و باشد نکرده لمست زمین هوای و اب  بحال تا که ،انگار کند ات پژمرده من دست لمس و باشی گلی که انگار

  تر شیرین عسل از تر سفید شیر از هستی بهشتی چشمه مانند ،تو عمری کرده انتخاب برازنده

  چیز ،همه منی چیز همه

   شوم مطمئن حضورت از تا میکنم  لمست ها وقت خیلی

 ؟ نه یا هستم حضورت الیق دانم نمی من

 عشق از روز یک حبیتی کن رحم به. لرزاندمی را دلم که  قهوه سیاهی مانند سیاه قرار بی های گوی  و درخشان های چشم این الیق

   میگیرم جنون تو

   زالل و پاک ریخت می قلبم در عشقش نهال پای به که بود آبی مانند من به حسین محبت

  گوارا و بخش زندگی

   چشمانش آن بود فریبنده و زیبا چه و

  بوسید وار نوازش را قلبم و رساند ها ستاره به مرا آغوشش در هم شب آن

  بودم شادترین و ترین غم بی آغوشش در من
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 .  میکرد القا به حسین که بود حسی ،این بودم بهترین

  رسانده موفقیت به را مرد  و کرده تالش برایش و بوده پشتش که است زنی موفقی مرد هر سرش پشت میگویند

  برایش را زندگی و ریخته زن ان پای به داشت چشم بی را  عشقش بوده مردی نفسی به اعتماد با و شاد زن هر پشت میگوییم  من اما

 .  کرده شیرین  حلوا چون

  بدیل ،بی ،بهترین زیبا گفتمی من به لبخندش با ،حسین بود دنیا گنج ترین ارزش با من برای حسین لبخند

   ریختمی عشق موهایم های تار بین خواندمی شعر برایم

   قیمت گران های ادکلن نه دار مارک های لباس نه آنچنانی پوست نه دارد بلند خیلی موهای نه زیبا زن

  زیباست میگوید به که دارد را مردی زیبا زن

  خواهد نمی او بی را دنیا مردش که میداند  زن و است داشتنی دوست میگوید او به

 . مهربانی را راهش و وفاداری را اش  ،شیوه درخشان را لبخندش میکند زیبا را زن یک ها این

   کردند صبر و ریختند اشک سحرگاهان تا  قلبشان شکستگی به خیره و نشستند بسته های در پس در که ها زن چه

 نداشته غم کودکانشان تا زدند زندگی بی لبخند و کردند حاضر صبحانه و گذاشتند تنهایی زیلوی روی را شان  غم ها صبح دوباره و

  باشند

   تر سخت بودن ،مادر است سخت بودن زن

  جانم قیمت به حتی میکردم محافظت او از من و بود من زندگی امید او میخواست مرا همسرم بودم شانسی خوش خیلی خیلی زن ومن

 باید پس نداشتند را مانندی  حسین داشتن شانس دنیا در زیادی  های ،زن خواستمش نمی طور آن ،دیگر بودم دیده بار یک او بی دنیارا

  میبودم مراقب و شکرگذار

   باش سالم آییم می وقتی هستم  دلتنگت خیلی بخواب خوب و بخور غذا خوب: گفت  تلفن پشت از حسین

   خندیدم ناز از پر

  ام زندگی ،امید باش خودت  مراقب هم تو ،سیدی خوبه حالم_ 

 نکن  دعوا الکس با ضمن در میگردم بر زودی ،به حبیتی میبوسمت _ 

   چشششم_  

  بود رفته عراق به شبکه جدید کار برای حسین

 

  بود تاریک و تنگ زندانی حضورش بی خانه بودم دلتنگش

  میکردند نگاه آبکی سلایر یک هم با مادر و حسنا

  رفتم حسین اتاق به و شدم بلند آرام نداشت آرام دلم  من اما

   شده کاری کنده و بزرگ میز آن  ،پشت نشستم ماهوتش چوب صندلی روی

   طور  همین هم میز های کشو  بود شده چیده تمیز و مرتب وسواس با چیز همه

  بود عکس  قاب یک آخرش کشوی در

  آند بوده پدرشان از دقیقی کپی شک بی فهمیدی می   دیدنشان با که های چشم با داشتنی دوست و زیبا بچه پسر دو
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   زدنمی دم و داشت سینه در عظیمی غم چه من مهربان حسین

   میکردم تسلیم آفرین جان به جان بار ده کنون  تا بودم او جای به من  اگر شک ،بی بود قوی خیلی او

  بود نوشته را پشتش خودش که عکسی همان بود هم دیگر عکس قاب یک

 ( نترس ها شدن گم از)

   عروس لباس در من از عکسی

   شده  گم کشی اسباب در کردم ،فکر بود جا این پس

 .  بود هایش نوشته دست و مدارک  ها کاغذ وسایلش باقی

   کتاب جلد هزار شاید  چرمی  جلد با نفیس های کتاب رفتم اش کتابخانه سمت به و شدم بلند

 ! بود ،کتابخانه اتاق بزرگ دیوار دو

  تاریخی کتب و تسنن اهل بزرگ های عالمه های کتاب تا گرفته جهان معروف آثار از

  بود کتاب هم وهابیون از حتی

   است دینی چه دینشان اصال چیست آنها فکر طرز بدانم که شدم کنجکاو

   بودم تنبل شدت به انگلیسی برعکس عربی گیری یاد در چون میشدم متوجه سختی به من که بود عربی زبان به کتاب

   بستم حرص با را کتاب

   بود گرفته ام گریه داشتند شیعیان  امامان به نسبت که نظری از بار ،چند مسموم های نوشته

   ایستادم سیخ بستم را کتاب

 خونهنمی که های کتاب چه ،حسین دیگه بود سمی چه این گرفتم درد سر_ 
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  بودم کرده صحبت او با هم ،من میزد حرف حسین مادر با تلفنی داشت  حسنا

   میکنیم دیدار باهم دوباره کند ریزی برنامه حسین وقت هر بودم ،گفته ببینید را حسین و من دوباره دارد دوست  و است  دلتنگ گفتمی

  میکرد  صحبت او  با داشت حسنا هم حاال

  کند  صحبت تواند نمی اما  میشود متوجه فارسی حوریه شهبانو  گفتمی حسنا

  کنم  صحبت توانستممی و بود کرده پیشرفت حدودی تا ام عربی زبان هم من

 میفهمه؟  فارسی چطور شیخ مادر_  گفتم حورا به تلفن کردن قطع از بعد

  اراده او زندگی؟ برای کرده انتخاب را ایران کشور همه این بین از چطور شیخ چطور که نیست انگیز بر تعجب تو برای عزیزم_ 

   بخرد را  جزایر بهترین میتواند کند

   ؟ حسنا چیه منظورت_ 

  را کشور این نوعی به چون  کرده انتخاب را ایران شیخ همین  ،بخاطر حوریه ملکه ،مادر داشته ایرانی بزرگ مادر یک برکان شیخ_ 

  میداند خود وطن هم

   میکشید سوت مغزم بودم شنیده که چیزی از
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   بودید؟ نگفته من به حال  به تا چرا...چ_ 

 عینی  نور بود نیامده پیش فرصتش_ 

   بوده مهاجر یک زمان آن هم شیخ بزرگ ،مادر میکنند مهاجرت همیشه مردم نباشد،خوب عجیبی چیز میکنم فکر من اما

 

   دارم مشترک ریشه و رگ همسرم با دونستم نمی من جالب چقدر_ 

 ....  حوا و آدم حضرت دارم مشترک ریشه ها انسان ما همه عزیزم_ 

   جان حسنا میگی راست_ 

  میدادم غذا هایش بچه و ها گربه مامان به و بودم نشسته انباری در

   میشود تمام هایش کار کی داند نمی که گفتمی و بود رفته که بود هفته یک حسین

   داشت  سوز و بود سرد چنان هم هوا

  کنم نگاهشان دور همان از دادم ترجیح پس میترسیدم  اما کنم  بغل را مزه با های گربه بچه داشتم دوست

   ؟ کجاست شوهرت گربه مامان _ 

  میکشید خمیازه و میکرد میو میو گربه

   ؟ نخواستی اونو تو یا نداشت؟ دوستت ؟ چرا آخه ؟ گذاشته تنهات_ 

  کشیدم من دردیه بد تنهایی

   داشتنی دوست مشکی و سفید ی گربه

   میکرد نگاهم بازش نیمه های پلک بین از

 من رفته روزه هفت حسین ببره،االن خوابت تو و نکنه نوازشم شبا  شوهرت میشه مگه کن شوهر دوباره ،یا کنید آشتی هم با کاش_ 

   ام کنده سر مرغ عین

  برهمی خوابم نه ره می پایین گلوم از غذا نه اما نگفتم حسنا و مامان به ؟  طبیعیه نظرت به

 

   کشیدم دردناک آهی

 ...  هاش ،لب گربه مامان خوبیه مرد  خیلی من  حسین_ 

  داشتنی دوست صورتی و گوشتی

  میشه زیباتر جهان انگار میزنه لبخند وقتی

   اوله بار انگار میبوسمش که بار هر

   شور پر و ،گرم احساس از ،پر ناب

    نمیشم سیر ازش هم وقت هیچ

 هاش آبرو

  مرتب قشنگن،پَهن،مردانه خیلی
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   میشه موش هم الکس همین کنه  اخم اگر که وای ولی نمیکنه اخم من به وقت هیچ

   شده تنگ براش دلم خیلی

   حبیتی بود شده تنگ برات منم دلم_ 

  سرم  پشت صداش شنیدن با

  برگشتم سرم پشت به سریع

   سیدی_ 

   بوسید را لبهایم عطش پر و شور پر و کشید آغوشم در حرکت یک در

   نمیکردم حس را هایم لب دیگر که آنچنان

  گرفتمی گاز را هایم لب و مکید می را زبانم

   شد جدا باالخره وقتی

   دنیاست کار ترین سخت تو از دوری من  ،شراب من تسنیم_ 

 میزدی؟  حرف ها گربه مادر برای

  کردم حس را قلبش تپش و گذاشتم اش سینه به سر

 شنیدی؟  رو چقدرش_ 

 اش  همه_ 

   کردم پنهان پهنش ی سینه در خجالت با را صورتم

  کرد اضافه هایم جان به جان هفت تقریبا هایت حرف حبیتی نکش خجالت  ای ای_ 

   بگو خودم به نکن دل و درد زبان بی حیوان این با لطفا بعد به این از

  ندادی؟ خبر چرا ؟ اومدی  کی_ 

  شدم زده شگفت بیشتر خودم که کنم سورپرایز  میخواستم_ 

   شد ام خیره لبخند با

   کرد هدایتم انبار بیرون به و گذاشت کمرم پشت  دست

   رفتیم خانه سمت به هم کنار در

  کردند نگاهم لبخند با مادر و حسنا

   برگشت  ات کرده سفر مادر  روشن چشمت_ 

  کنیم پهن را نهار سفره تا شدم همراهشان و کردم تشکر

   بروم دنبالش به کرد  اشاره حسین

   بود شده تنگ دلش شیطان مرد

  کشید بیرون را هایم لباس و بست را در رسیدیم که اتاق به

   بودیم خیره آینه به که حالی در آرایش میز روی
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   سوختمی  خواستن شدت  از ،چشمانش کرد عشقبازی

  گسیخته ،لگام حرارت ،پر ،سوزان بود آتش کوره بدنش

 اتش  شعله یک مانند درست

   میداد بیرون مردانه های آه  و بود خیره چشمانم در

 میگرفت و میداد لذت میکرد نوازش را بدنم

 

  بودم لمیده تخت روی گرفته آرام آغوشش در

   نکردند صدایمان نهار برای که  است خبر چه دانستندمی حسنا و مادر اینکه مثل

 سیدی؟_  میکرد نوازشم و میکشید موهایم روی دست آرامش با حسین

 حبیتی؟ جانم_ 

 بود؟  آمیز موفقیت سفر_ 

 رود می  آنتن روی ماه چند بعد مستند انشاهلل عزیزم بله_ 

  بودم شده دیوانه دلتنگی از بوده خوب سفرت که ،خوبه شکر خدارو_ 

  من زیبای دختر_ 

   ببرد هایم خستگی و کند زبانی شیرین برایم بودم ناز پر صدای این دلتنگ هم من

 کرد مهمانم شیرین بوسه یک به بعد و
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   شک بی بود ذهنم و قلب تمام مالک او

 ......... 

   بودیم دعوت ماهم و میر ائل دندان اولین روئیدن  مناسبت به بودند داده ترتیب میهمانی یک دیگر شب چند معین و هورا

   نروم داشتم تصمیم هم من  نداشت کردن شرکت  به تمایلی حسین  چون اما

 خطر به را خودمان  امنیت حسین شدن شناخته و مردم انظار در زیاد شدن دیده با خواستیم ،نمی داشتیم بزرگ راز یک ما باالخره

  بیاندازیم

   بود شلوغ زیاد احتمال به هم هورا مهمانی

 .میکردند کمکش و زدندمی سر هورا به مدام حسنا و مادر

 . کنیم گذرانی خوش  کلی هستیم تنها که شب آن بودیم ریخته برنامه حسین با

  لوبوتین کریستین  های کفش با بودم خریده ، سیاه حریر رنگ به زیبایی لباس

   شب  آن داشتیم عاشقانه قراره یک هم همسرم و من

  برقصم برایش میخواستم
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 دمید  بدنم در ای تازه روح و بیمارستان در آمد که ،روز بود بازگشتش سالگرد نه یا بود یادش دانم نمی

  شدند راهی سفارش  کلی با حسنا مادر و رسید روز آن باالخره

 .  گذرد نمی خوش ماهم به شما بدون آمدید می  کاش که کردند گله بازهم آخر بخورید غذا و باشید خودتان مراقب که

  قیمت گران های  جام و ایتالیایی الکل بدون های ،شراب گذاشتم میز روی بودم خریده که را رز زیبای های گل آنها رفتن از بعد

 .گذاشتم کنارش هم را فرانسوی

 زدم موهایم و دستم نبض روی را بود ابریشم های گل رایحه را عطرم دادم انجام قرمز لب رژ با محوی آرایش و رفتم اتاقم به

 . رفتم پایین طبقه وبه پوشیدم را هایم کفش ها و لباس

 

  ایستادم حسین منتظر و کردم پلی را باخ  پنجم سمفونی

  میکرد عوضش خواب زمان فقط که سیاه  رسمی تیپ آن با شد پیدایش کم کم

  آمد پایین ها پله از کج لبخند با

 دادم  را لبخندش جواب و رفتم جلو

   ای العاده فوق تو حبیتی_ حسین

 سیدی؟  برقصیم_ 

  میچرخیدیم و رقصیدیم می موسیقی همراه شور پر و  انداخت کمرم دور دست

  بودیم خیره دیگر یک های چشم در خواستن شوق و حرارت از پر

  انگار بود رویا هایش نفس عطر و گرمش  های دست

   چشمانش زیبای نگاه آن

  شد تمام موزیک که رقصیدیم  آنقدر

  ایستادیم هم کنار

   میرقصی زیبا_ 

   کشیدم بخش  لذت هومی اش میوه عطر از که ریخت نوشیدنی کمی برایم

  ،عالیه ام نوشیدنی این عاشق من_ 

  دوستدارم بیشتر تورا من_ 

   تر ناب شرابی هر از

   تر رقیب بی

  تر گوارا

  خوردم را حرفم امنیتی آژیر صدای با که بدهم را اش دلبری جواب  خواستم

  های اتاق سمت به و گرفت راهم من دست  گذاشت گوشش در گیری  شماره از  بعد و کشید بیرون جیبش از را اش موبایل سریع حسین

  کشاند باال طبقه

   حسین  شده چی_ 
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 میفهمم  االن_ 

   احمق دهدنمی جواب_  غرید

 در را یکی ها گلوله کردن چک با و کشید بیرون صندوقش  گاو  از کمری کلت دو و کرد باز را کمد سریع رسیدیم که خواب اتاق به

   گذاشت کمرش در را دیگری دست

 بود افتاده شماره به نفسم

   میکرد نگاه را باغ ها پرده بین از

  داد دستم به را من  گوشی

  پرید رنگش ،ناگهان کرد چک را باغ دوربین گوشی با

  داد هل دیواری کمد  داخل به را من

   کشتن رو حیدری آقای دیدم هادوربین  ،تو شدن باغ وارد نفر چند بزن زنگ پلیس به تسنیم_ 

 مفهمومه؟  گفت جدیت با ،بعد نیا بیرون افتاد که اتفاقی هر نیا بیرون شد چیزی هر خوب؟ نکش هم نفس شد الزم اگر تسنیم

 دادم مثبت  جواب سر با

   میکشید سوت ،گوشم بودم شده فلج ترس از

 بود؟ مرده حیدری آقای

 بوسید را لبم حسین

  بده گوش حرفم به فقط مراقبتم من حبیتی نترس_ 

   بست را کمد در و زد لرزانی لبخند

  افتاد کار به مغزم گذشت  لحظه چند وقتی

   زدم  زنگ فائزه به کردم نگاه دستم گوشی به

 داد  جواب بوق چند از بعد

 ؟ نیومدی چرا خالیه جور بد جات  ،خوبی عزیزم سالم_ 

   آمد می موسیقی  و همهمه صدای

  فائزه_ 

 نداشت  عادی حالت که صدایم شنیدن با

   شد  کم ها صدا که رفت کجا به دانم نمی

 ؟  اینطوریه چرا  صدات تسنیم شده چی_ 

  رفت خودش  کمد تو گذاشته  منو ،حسین کشتن رو حیدری آقای شده حمله خونمون به فائزه_ 

  میترسم من  کنید کمک خدا تورو

  نداشتم هم گریه توان حتی بود شده وارد من به شوکی  شدت از بود شده کوتاه و منقطع نفسم

  بود فائزه انتخاب بهترین  کنم آشان حالی بتوانم که بکشد چقدر بزنم زنگ پلیس به اگر  دانستم نمی
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  میکنم قطع پس باشم ساکت باید گفت  حسین_ 

  میاییم پلیس با االن همین عزیزم نترس_  فائزه

  کرد قطع و

   نگرانی از پر و قرار ،بی بودم  سوختن حال در خبری بی جهنم در میدانم ،اما گذشت دقیقه چند دانم نمی

   میخورد هم به هایم دندان

   بود فرما حکم خانه در وحشتناکی سکوت

 .....وقفه بی ،طوالنی آمد اندازی تیر صدای و دویدند می که پا چندین  صدای ناگهان

 ؟ چه بود خورده تیر حسین اگر

  ؟ بود کرده حمله ما خانه به کسی چه اصال

 گذشت؟ قدر ،چه آوردم نمی طاقت دادم می دست از را حسین اگر بار ،این دیدممی چشم به را مرگ

  شد قطع صداها

   خندیدندمی فاتحانه که مرد  چند صدای و  آمد پا چند صدای بعد

  بودند آورده سرش  بالیی چه ؟ بود کجا ،حسین میترکید  داشت مغزم

   بود راهرو در انگار بود محو ها صدا

   آمد می ها در کردن بسته و باز صدای

  بودند گشتن حال در انگار

  هستند من دنبال که بودم مطمئن

 ؟ بود کجا حسین
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  کرد نمی کار مغزم میخورد هم به  تق تق هایم دندان

   میکردند پیدایم حتما

   حسین

  میشد تکرار مغزم در ناقوس مانند نامش

   میکردند صحبت عربی به بودند مرد دو

   میشد  واضح صدایشان  کم کم

   بگرد هم اینجارو مونده اتاق این بیا_ 

   است خونه داخل  حتما نرفت همه همراه ،عصر خونس زنش

   پیچید اتاق در سنگین های قدم صدای

 میکردند  بسته و باز هارا کمد تمام
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   خواندممی دعا دل در

   بخوره بهم حرومی دست نذار خدایا_ 

  نذار خدایا

  بود خالی فضای یک ان پایین و صندوق  گاو آن  باالی قسمت و بود شده تعبیه دیوار در مخفی شکل به بودم آن در من که دیواری کمد

 . بودم فضا آن در من و

  بود خبر چه بفهمم تا زدند نمی حرف

   سگ زاده حروم کرد قایم گوری کدوم رو زنش دونم ،نمی نیست_ 

  نمیرم جا هیچ  نریزم رو را گرفت زیرم خودم ماشین با که ای هرزه اون  خون تا_ 

   شد خراب سرم روی آوار مثل چیزی یک

  بودند که ها این فهمیدم

  میشد نزدیک قدم به قدم که دیدممی را مرگ

   شک بی بودند کشته را حسین

  شد رد در از گلوله چند شد بسته بار رگ به دیوار تمام ناگهان  ریخت صدا بی اشکم

  میکشید  سوت گلوله سفیر از گوشم

   نداشتم هم کشیدن  آه جرات  سوختمی وار دیوانه راستم بازوی

  بود جاری  آب مانند گرم خون

   زدم یخ شنیدم که چیزی از

 خون  اونجارو_ 

   افتاد نباید که اتفاقی و

   کردند پیدا بود جاری بازویم از که خونی رد از را مخفی کمد

  بودند شکستن حال در وار دیوانه های لگد با را کمد در

   میکرد؟ کار چه فائزه

  بود افتاده گردنم روی سرم و شکست در

   بزرگ پای جفت دو

  نبود شغال  به شباهت بی که چشم ،دو کریه لبخند دو

 مند  پیروز های خنده

 بردند  اتاق بیرون  طرف به کشیدندمی را زخمی دست که حالی در و کشیدنم بیرون کمد از

  شد نصیبمون چی ببین هورا پدر گور  هست هم لعبتی چه_ 

   میداد اسلحه فلز بوی هایشان دست

   خون بوی
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  اسلحه فلز

 انگار  بودم غریب خودم خانه ،در رفتمی گیج سرم

  کردند پرتاب سالن در و کشیدند پایینم قربانی گوش تکه یک مثل ها پله از

   کشید تیر ام زخمی دست

  چرخیدمی  سرم دور دنیا

   میکردم  حس که بود چیزی تنها مرگ امیدی ،نا سرما

   شدم خیز  نیم زحمت با

 کردیم پیداش_ 

   آمد می ای خفه های فریاد صدای

  شوم هوشیار که زدم پلک

 ....... من خدای

  بود زنده حسین

   اخم و سبیل با درشت مردی دهان به چسبی و بسته دستان با

   بخورد تکان گذاشت نمی و بود گذاشته حسین صورت روی را پایش

   بود آلود خون بدنش

   کنم پیدا را خون  منشأ کردم سعی

  پایش

   داشت ریزی خون چپش پای

  کشتی مارو آدمای دزدیدی؟ مارو ناموس_ گفت  بود حسین سر باالی مردی

  میکردی دخالت نداشت ربطی بهت که کاری تو نباید

 ... بمیره  پاک و نشه عفت بی زنت تا کجاست  احمق هورای اون بگو حاال

   ایستاد نمی تقال از هم لحظه یک حسین

   کرد نگاهم

 بود؟ کشته را آنها  حسین برآمد نهادم آه ورودی در نزدیک جنازه دو دیدن با

  دادم تکان نه معنای به را سرم باریدمی  خون که چشمانی و ملتمس نگاهی با

 گفت نداریم را هورا دادن لو قصد ما دید که مرد

  میکشم حرف ازت دیگه جور یه باشه_ 

  دارند نگه را حسین کرد اشاره مرد دو آن به

 نشاندند  زانو روی را حسین

  زد فواره دهانش از خون که زد  ضربه آنها از یکی به سر با نبودند حریفش بسته دست و زخمی بدن با حتی 
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  کشیدم جیغ دردش تصور از که کوبید سرش به اش اسلحه گنداق با چنان نامرد

   آمد سمتم به مرد همان

 مجاورت در سفیدم ،بدن کرد پاره را لباسم ظریف پارچه و انداخت دست  رسید من به تا شد  آب ام زهره که میرفت راه خشمی چنان با

   حسین  جزء مردی های  دست ،لمس میزد بهم را حالم ام شانه روی مرد های دست لمس میکرد خودنمایی بیشتر سیاه پارچه

 . بشکنند چشمانم جلوی  را حسین گذاشتم نمی

 نبود من مرام در غیرتی بی

  میشی ناموس بی وگرنه عرب مرد بزن حرف_ 

   ام، برهنه نیمه بدنم افتاد تشنج حال به دیگر

 خروشید  و غرید می زخمی گرگ مانند حسین

 ! نگو  حسین نه بودم، خیره حسین چشمان به

  مرد ، داشت خطرناکی شدت به های لبه اتفاقا بود، ای شیشه اش باالیی قسمت و چوب از زیرین قسمت که بودم تلویزیون میز کنار

   بود کرده رها زمین روی را من و بود حسین به نگاهش بیاید بر دستم از کاری مردنی من کرد نمی فکر که

 بزنی؟  حرف میکنی قبول_ مرد

 کنم؟  باز را دهانت

  آسون زنت و خودت مرگ حاال میگم تبریک_  خندید مرد داد تکان بله معنای به سرش خستگی با باریدمی عجز نگاهش از که حسین 

  میکند را کارش دانستم کشید،می ام سینه روی هوس با را دستش و هرزه آن کشتن از بعد البته شد

 ........  بمیرند میر ائل و هورا اینکه ترس از اما شد چه دانم نمی

 .ماند می باید میر  ائل اما حال  هر به مردم می من

 کوبیدم  میز به پی در پی و محکم بار چندین را سرم چپ قسمت شدم خیز نیم تلویزیون میز  سمت به رفت حسین  سمت به مرد تا

   دردناک

   سخت

   صورتم روی خون ،ریختن شنیدم می را سرم های  استخوان  شکست صدای

   میکردم تحمیل خودم به ضربه هر با که فرسایی طاقت درد یا گوشهایم کشیدن سوت

   ریخت می هایم ،اشک حسین به رو افتادم جان بی زمین روی

   هم سر پشت

 دیدم  را شکست نگاهش در

 خونی نگاه پس از زدم لبخندی
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  دنیا تمام اندازه به عاشقتم  حسین دارم دوستت_ 

   بوده کرده خیس را صورتش حسین های اشک
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   من مانند بود مرده هم حسین انگار

  میزنند ها حرف خیلی ها چشم

  نگاهش از فهمیدم نمی هیچ بود گنگ لحظه ان در اما

  بود مرده خودش از قبل نگاهش گویی

  زد آتش را جانم لرزان و آتشین  گوی دو آن

 ؟  بود کرده تحسینم نگاهش با که ای لحظه از بود گذشته چقدر

 زیاد خیلی ؟ سال صد ؟ روز صد

   من اینجا حاال

   برهنه نیمه

   آلود خون

 مرگ حال در

  بسته دست و خورده شکست  او و

   شد ،تمام بستم چشم و زدم لبخند برایش آرام

   آرام خواب یک خوابیدم

   ترس بی

  آرامش از پر

  شد تمام چیز همه

  صدا بی

 نبود همسرش آبرویی بی شاهد حسین

  بود امن  هورا و میر ائل جای

  شد تمام چیز همه

 

 ........... 

   معین

  برد خواب اتاق به را وشوهرش مرصاد و  من و آمد  مستأصل فائزه

  بودم شده کر گویی میزد حرف وقتی

  برداشت را کتش سریع شوهرش

  نگو چیزی هم کسی فائزه،به جا همین بمون تو_ 

  افتادیم راه آقا  علی سر پشت مرصاد و من

 .نشود دیر که نشیم جواب  و  سوال ، بریم ها مهمون چشم از دور کردیم سعی
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   میکرد رانندگی مرصاد

 !  کسی چه با دانم نمی میزد حرف دست  به گوشی آقا علی

  پرسید من از را برکان ی خانه آدرس

   داشت فاصله من آپارتمان از دقیقه بیست حدود و بود پایه کوه در برکان خانه

  راند می  سرعت تمام با مرصاد

  قاچاق؟ مخدر؟ مواد فروش چیکارس؟ مرد این دونید می  شما_ گفت کرد قطع که  را گوشی آقا علی

   تاجره برکان ،اقای اصال نه_ من

  زده خونشون به که بوده دزد شاید

 زد  پوزخندی آقا علی

   هستن هم مسلح که شده وارد  خونشون به گروه یه و شده کشته نگهبان دختر اون گفته طبق معین نه_ 

 . باشن  معمولی دزد نداره امکان

  شدیم وارد برکان خانه به منتهی خیابان به موقع همین

  بود پارک کوچه سر  سیاه پرادو ماشین یک

   دادم نشان آقا علی به بود کوچه انتهای که را خانه

  سرهنگ  جناب اونجاست _ 

 بشیم  وارد آهسته خیلی باید هم ما میرسه پلیس ،االن کنار بزن جا  همین جان مرصاد_ اقا علی

  است بسته براش مرحله این ام عنکبوتی باال؟مرد میری چطور ؟ داره هم حفاظ ،ببین بلنده خیلی دیوار این_ مرصاد

   گذاشت   چرمی غالف در دوباره و کرد چک را اش  اسلحه آقا علی

 رو  مرحله این میکنم باز عنکبوتی مرد ،برای پسرا بیایید یاال_ 

  کرد قفل را ماشین در مرصاد

  هم تو ،معین کن شون راهنمایی اومدن که دوستان بقیه اینجا بمون تو مرصاد میکنم باز ،درو باال حفاظ از میرم  من ها بچه_ اقا علی

   بیا من با صدا سرو بی

  شد رد هم آن از و کرد پهن حصار روی و اورد بیرون دیوار باالی را کتش کشید باال دیوار از گربه  مثل و رفت عقب قدم چند بعد 

   شدیم وارد باهم و کرد باز را در بعد  دقیقه دو

  بود افتاده در جلوی  و سگ و راننده جنازه

   رفتیم ساختمان طرف به  آقا علی با

 اومدن؟  می باید االن  تا کجان اینا جدیه،پس خیلی  موضوع_ 

 بودند  ها پلیس منظورش

  ایستاد قلبم که دیدم را ای صحنه ها شیشه پشت از رسیدیم که ساختمان به 

  زمین روی خون غرق برهنه نیم تسنیم
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 بود همسرش خیره فقط و کرد نمی مقاومتی هیچ که بسته پا و  دست برکان زدن کتک حال در هیکل قوی مرد سه و

   خبره چه ،خدایا کبری زینب یا_  آقا علی

   زدندمی  فریاد عربی ها مرد

 و شد باز حیاط در موقع همین افتاد زمین روی ها مرد از یکی کرد شلیک و کرد آزاد ضامن از را اش اسلحه درنگ بی سرهنگ

   آمدند حیاط داخل به مأمور چندین

 همسرش به خیره ،همانطور محشر صحرای آن میان  اما برکان کردند اندازی تیر و کشیدند حسین زدن از دست هم دیگر مرد دو آن

  بود

 . خوردند می دیوار و در به و میکردند عبور خانه سری تا سر های شیشه از کشان سفیر ها تیر

   کردند خبر آمبوالنس و رفتند داخل به ها پلیس شد  سکوت که گذشت چقدر دانم نمی

   سکوت  محض به.  بودند شده زخمی هم متجاوز های مرد گویی بود ریخته ها شیشه تمام

 .  کردم باز را دهانش و پا و دست بود خورده تیر ،پایش رفتم برکان طرف به سرعت تمام با

   معین  بده رو کتت_  شد وارد همکارانش همه از قبل سریع آقا علی

  گرفت را کتم

  داد برکان وبه

  بشید بلند میاد امبوالنس االن برکان اقای_ 

  کشید همسرش برهنه نیم بدن روی را من  کت و  رفت خون در غرق  تسنیم طرف به زنان لنگ و گرفت را کتم حسین

   برکان آقای  کنید چک  همسرتون نبض_ اقا علی

   گذاشت سرش روی را ،دستش میشد آب سنگ دل که میکرد  گریه ،طوری کرد گریه درد با بعد و گذاشت تسنیم نبض روی را دستش

 کنم  مراقبت تو از نتوانستم من ببخش مرا حبیتی_ 

   اس؟ زنده برکان اقای_ اقا علی

  کرد تأیید سر حرکت  با حسین

   رفت بیرون ام سینه از راحتی نفس

   نگذاشت حسین که بزنند دست تسنیم به خواستند آمدند اورژانس مأمور چند سریع

 خورده ضربه سرش باشید مراقب_ 

  بیمارستان برید سریعا ،باید دارید ریزی خون هم ،خودتون برکان آقای نباش نگران_ سرهنگ

   بزنیم حرف باید گفت تسنیم به خیره برکان

  بیمارستان بریم باید فقط ،االن شد استیبل شما وضعیت وقتی اما زنیممی  حرف البته_ سرهنگ

 

 . دارد نگه خودمان خانه در را خانم حسنا و تسنیم مادر خواستم او از و زدم زنگ هورا به
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   داشت احتیاج عمل به حسین پای

   بود وخیم شدت به تسنیم وضعیت  اما

   شد  عمل سریع حسین

   بود نشکسته خوشبختانه  پا ،استخوان بود مساعد  حالش و بود شده  عمل  موضعی حسی بی با

  بود صبح سه  ساعت

  زد نمی حرف اتاق گوشه به خیره  حسین بودم حسین اتاق در من

   است عمل اتاق در است ساعت چهار  همسرش دانستمی

   است عالم حس ترین کشنده انتظار

   پریدیم جا از دو ،هر خورد در به ای تقه

 

 ؟  بود،بیدارید آقا علی

   ؟ بخوابم توانم می_ حسین

   شد خیره زمین به آقا علی

  بیارم رو پرونده افسر میتونم ،االن کنیم بازجویی ازشون فردا بتونیم هستند،امیدواریم زنده دیگه دوتایی مرده متجاوزان اون از یکی_ 

   کنه صحبت شما با تا

   بله_ حسین

  کردم مرتب را پشتش ،بالش بنشیند کردم  کمک حسین به

 شد  وارد سرهنگ همراه به گندمی جو  محاسن و موها با مرد یک

 بگویید  ما به شد خبری اگر تا عمل اتاق در پشت بودیم گذاشته راهم مرصاد

  داشتید؟ قبلی آشنایی مهاجمین با برکان آقای:پرسیدم حسین از و کرد معرفی ماّلیی سرهنگ را خودش مرد

  بله_ 

  بودند؟ کی_ 

   کرد آقا علی و من به نگاهی حسین

   امین  آقای همسر هورا های عمو پسر_ 

  افتادم صندلی روی و شد  سست پاهایم برکان دهان از کلمات  آمدن بیرون با

 هورا های  عمو پسر ،اما آورده ایران به و  داده نجات اعدام یک از را هورا  چگونه  که وقایع همه و تعریف به کرد شروع برکان

 که بکشند حرف  حسین از  خواستندمی   تجاوز به تسنیم تهدید  با خواستند،حتیمی  را هورا آدرس و اند کرده پیدایش و اند زده را ردش

   کرده ایستادگی  آنها جلوی دردناک خودکشی آن با تسنیم

   کن ،حاللم خودته کار خاطر به درگیری این و هستی خالفکار  یک خودت شما ،فکردم کردم قضاوت من برکان  آقای ببخش_  آقا علی

 مدیونم شما به دادی نجات را ،جانم ندارد عیبی_ گفت لب زیر حسین

  بوسیدم را حسین دست ریزان اشک و افتادم زانو روی ها حرف این شنیدن با
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  ؟ کنم تشکر ازت چطور برکان اقای_ 

  افتاد  راه هایش اشک و باش مراقبش  هم تو گذاشت میر  ائل از محافظت برای رو جونش من  تسنیم_  حسین

   شد وارد مرصاد موقع همین

  اس  ،زنده بیرون آوردن عمل اتاق از رو همسرت بده مژده برکان اقای_ 

  کند صبر صبح تا باید که گفتند اما ببیند را تسنیم میخواست حسین

 برای را چیز همه و برود ما منزل به صبح خواستم آقا علی از پس شوم روبرو تسنیم مادر با یا بگذارم تنها را حسین توانستم نمی

 . دهد توضیح ها خانم

  رفتیم ویژه های مراقبت بخش به و گذاشتم ویلچر روی را حسین فردا صبح

 .  انگار بود شده دفن ها دستگاه ،زیر کبود تماما صورت با تسنیم

  بود داده نجاتش او بود من دوباره زندگی ،هورا بودم مدیون زن این به من

   ببیند را همسرش دقیقه پنچ گان پوشیدن با دادند اجازه که کرد  هیاهو ،انقدر ببیند نزدیک از را زنش میخواست قراری بی با حسین

   برد بخش داخل به را، ویلچر خودش پرستار

 فشرده قلبم که میکرد نگاهش شوری و عشقی چنان با میزد حرف او  با اشک  با و بوسیدمی همسرش دستهای که دیدممی در پشت از

  شد

  بودم زوج این مدیون را چیزم همه من

  را ام دارایی تمام

   گردند باز خانه به سالمت دو هر زودتر کردم دعا وجود تمام با

  سپرد من  دست به و کرد خارج بخش آن از را حسین پرستار

  میتوان موقع آن و آمد خواهد عصر اما نیست بیمارستان در االن پزشک گفت پرستار که کند صحبت تسنیم پزشک با میخواست حسین

   برگرداندم اتاقش به را حسین اصرار ،با کرد  صحبت او با

   آمدند حسنا و خانم  عصمت که بود دوازده ساعت

   بار اشک چشمان  با

 .   بوسیدند می را صورتش و رفتند می حسین صدقه قربان

  ریخت اشک هم باز و ببخش منو باشم تسنیم مراقب ،نتونستم شرمندتم مادر_ حسین

 میکنم  درکت من کرده دفاع شرافتش از از بخوره بهش محرم نا دست نذاشته غیرته، با تسنیم نکن ،گریه عزیزم پسر_  خانم  عصمت

 . نکن قراری بی

   تسنیم مظلومیت برای کوبیدند سر به و ریختند  اشک دو ببینند،هر را تسنیم که بردم را خانم  عصمت و حسنا

  کردند گریه هم باز و حرامه اون برای آرامش که انگار بچه این بخت برای بمیرم_   گفتمی حسنا

   میشود  مرخص صبح فردا و است  خوب حالش که گفت معاینه از پس و آمد برکان دکتر برگشتم برکان اتاق به

 .  خورد عاشق دو یا یک ، حسنا اصرار به و خورد نمی غذا برکان

  دیر و بود داده دست از زیادی ،خون بود زیاد جراحت  شدت: گفت دکتر رفتیم وا مان همه که زد های حرف آمد تسنیم دکتر که عصر

  کمای در تسنیم که گفت آخر در یانه باشد سالم بیایید هوش به  وقتی نیست معلوم بوده هوش بی عمل زمان چون و رسیده بیمارستان به
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  به و کرده جمع را وسایلش و رفتیم برکان خانه به ، کردند مرخص  فردا صبح را حسین. شود بیدار تا بود منتظر باید و است عمیقی

   کردیم منتقل تسنیم مادر خانه

   بود بیمارستان در مدام و ماند نمی خانه در برکان اما

  بود ترسیده هم ،او نداشت قرار و آرام  من هورای

   شوند راحت همه و شود کشته دریاچه کنار در تا میکردند رهایش کاش  گفتمی مدام  داشت وجدان عذاب

 .نمیشد آرام هم جوره هیچ
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   بودند زندان در تروریست عنوان به هایش عمو پسر

 .  کشیده طول ها ماه گرچه آند کرده پیدایش و آند زده داشته اقامت آن در که هتلی روی از را حسین رد گفتمی سرهنگ

  بود شده  نصف کم زمان این در حسین بود گذشته شوم روز آن از هفته یک

  همان حسین که باشد تسنیم کنار میداند اجازه ساعت چند روز ،در میکرد آب را همه دل که نشست می همسرش اتاق در پشت انقدر

 .  رفت می اش صدقه قربان و خواند می عاشقانه های شعر تسنیم برای و نشست  می  کنارش دست به کتاب هارا ساعت

 . کند باز چشم ها روز همین بود منتظر باید و  آمده باال زیادی حدود تا اش هوشیاری گفتمی دکتر

   شد تر سرحال  خبر این شنیدن با حسین

 حسنا همراه عربی چادر با زنی من رسیدن با زمان هم زدم سر حسین به روزه هر برنامه طبق هم باز تسنیم شدن بستری از نهم روز

 . شدند بخش وارد تسنیم مادر و

  

   زد حرف عربی به و  گرفت آغوشش در حسین به رسیدن محض به زن

  ،تسنیم ا ّماه _ گفتمی  و گریستمی زن آغوش در طفلی مانند حسین

  شدند آرام دو هر گذشت که کمی

 .  نبود معلوم اش چهره و بود بسته عربی بنده رو را اش چهره زن

 دادم  سالم و رفتم جلو هم من نشستند هم کنار همه

   دادم دستشان  به و ریختم لیوان در همه برای و کردم باز که بودم خریده  میوه آب  کمی

 .  شناختندمی مارا همه  دیگر ،حاال بودم کرده خرید زیادی  مقدار هم پرستاری ایستگاه برای

 ،  نشستم حسین کنار

  خوبه؟  حالتون برکان اقای_ 

  زد جانی بی لبخند

 دارن احتیاج ،بهت برس بیشتر آت خانه ،به نکن اذیت رو خودت آنقدر لطفا امین  ،اقای ممنونم_ 

  بگیرم خبر و بپرسم رو حالتون نزدیک از اومدم فقط_ 

 کن  گوش حرف لطفاا  میشه ناراحت آن تکیده چهره دیدن از حتما بشه بیدار که  همسرت باش خودت  مراقب هم شما لطفا
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   کشید آهی جوابم در حسین

 انگلیسی به ،مرد میکرد صدایش ،عبدهللا حسین که بود حسین همراه اتفاق آن از بعد از گندمی  جو موهای با شانه چهار مرد یک

   ها کار طور همین و خریدندمی دارو و میپلکیدند حسین دور مدام که بود کرده استخدام هم نفری چند انگار و میزد حرف

   بزنم سر بهتون اومدم فقط من  برکان اقای_ 

   بشه خوب حالشون ،خانم زودتر هرچه امیدوارم نداره تعریفی هم هورا حال برم ،باید

 

   گرفتم پیش در را خانه راه و کردم خداحافظی همه با کرد تشکر حسین

   خواندمی دعا دست به قران میکرد سر به چادر مدام آمده تسنیم سر بالیی چه که بود شنیدن وقتی ،از بود شده دیوانه هورا

  بود مانده پیشش مادرم امروز

  شدم وارد آرام کردم باز را در

  بود پهن سالن در که پتویی روی بود خوابیده آرام میر  ،ائل بود ساکت خانه

   آمد می هورا و مادرم آرام ی زمزمه صدای

  میشه خوب میاد هوش به تسنیم ،انشاهلل نکن زنی خود ،انقدر مادر بسه شدی  آب جان هورا_ مادر

   کردم نذری یه من  ،مامان شکنهمی  رو قلبم خواهرمه مثل که دوستم بهترین دادن  دست از ،تصور نیست خودم  دست مادر_ 

 ؟ قشنگم دختر چی_ 

   بشم شیعه بشه خوب تسنیم اگر کردم نذر_ 

  کرد سکوت مادرم

   باشه قبول که ،انشاهلل بگم چی دونمنمی من دخترم_ 

  بود تسنن اهل دختر یک هورا

   خوردم جا هم من حرفش از

  ؟ چه آمد نمی هوش به تسنیم اگر

 کرد؟ معامله خدا با چیزی همچنین سر میشود مگر

 ؟  مادر ؟ جان هورا_ کردم صدایشان آرام

  بیارم رو غذات بیا اومدی خوش  پسرم سالم_ 

   کند آماده نهار رفت مادر

 ؟  خوبه حالت جان هورا_ 

  بوسیدم عشق با را زیبایش های لب  و گرفتمش آغوشم در نشستم کنارش

   میاد باال بیشتر هوشیاریش روز ،هر بهتره دوستت  ،حال بودم بیمارستان االن  من روی مهتاب _ 

 عزیزم  باشی خبر خوش همیشه_ کرد نگاهم لبخند با

   بوسیدمش عطش و عشق با بودم ندیده را لبخندش بود ها روز که من
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   من  نفس بشم قشنگت لبخند اون فدای_ 

  داری غم اینطور وقتی میگیره دلم من هورای

  ،نظرت گریممی تولد یه میر ائل برای میان هم برکان و ،تسنیم میشیم جمع اینجا هم با دوباره زودی به باش داشته روحیه کمی لطفا

 ؟  کنیم بازی وسطی دوباره باغ بریم چیه

   ریخت اشک ام سینه روی و کرد بغلم محکم هورا

  ریخت سرم  پشت هم من  های اشک

  خود  جای که هورا کنم راست کمر دین این بار زیر توانستم نمی دیگر که من افتاد می تسنیم برای اتفاق ،اگر بده نجاتمان خودت خدایا

 .  داشت

  خوردیم غذا زحمت به ای لقمه چند هورا همراه

 .  تنهاست چون رود می پدر پیش او هستم خانه من که حاال گفت مادر

 بود تلفن به همه ،چشم گذشتمی سخت ها روز

  برسیم آرامش ساحل به و کنیم عبور هم طوفان این از میکردیم دعا همه

 .  میشد آب ذره ذره برکان که بود هفته دو. بود نشده ایجاد تسنیم حال در تغییری هیچ ،همچنان میزدم سر بیمارستان به دوبار روز هر

   کشیدمی دوش به را دردی ،بد بیچاره مرد

   سپردیم مادرم به را میر ائل و  رفتیم بیمارستان به هورا همراه

 کنترل در سعی دیگر نفر چند و عبدهللا مرد همان که شنیدیم را حسین فریاد صدای رسیدم بود بستری آن در تسنیم که بخشی به تا

 برود  همسرش اتاق به و شود رد همه از  داشت ،سعی داشتند کردنش

   بود شده دورگه صدایش و کبود صورتش

 . کرد درازش زمین روی و پیچاند دستش حرکت یک با ،عبدهللا نمیشد آرام
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  ،ارام باش آرام سیدی_ عبدهللا

  تسنیم پیش بروم باید کن ،رهایم عبدهللا کن  رهایم_ حسین

  بود ندیده اینطور مدت این تمام در را ؟برکان چه باشد افتاده همسرش برای اتفاقی اگر من خدای

  نبود دارش جلو کس هیچ و خروشید می طوفان مانند

  اتاق یک در و شد هوش بی تقریبا آرامبخش تزریق با که کرد تقال آنقدر حسین  ریختمی اشک و بود چسبیده من به ترسیده هورا

 نشست  اتاق در پشت یافت فراغت عبدهللا شد،وقتی بستری

 ؟ بود آشفته آنقدر چرا برکان ؟اقای افتاده اتفاقی چه: پرسیدم او از انگلیسی به

  باشیم داشته رو اتفاقی هر آمادگی  باید گفت دکتر میاد پایین داره خانم هوشیاری سطح_ 

 بهبوده؟  به رو وضعیتش بود نگفته دکتر مگه: کردم تعجب

   شد بد حالش ناگهانی امروز بود،اما_ 
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  شد خیره دیوار به ساکت  و

  میکرد تماشا شیشه پشت از را تسنیم ریزان اشک هورا

   برگشتیم خانه به بعد و ماندیم  آنجا کمی

   بود بدی وضعیت

   آمد  نمی بر ما دست از کاری هیچ و بود مرگ پنجه در پنجه ما خواهر گویا

   بود فداکار خواهر یک تسنیم

   آمد پتو یک با هورا که بودم ایستاده تراس در خواب بی شب نیمه

 میخوری  سرما گیانم  معین  سرده_ 

   پیچیدم دویمان هر دور را ،پتو نشاندمش صندلی روی گرفتمش آغوشم ،در بوسیدم را دستش

 بیداری؟ چرا تو نکنم بیدارت گفتم شدم  خواب  بی من نفس فدات به معین_ 

  که نداره پرسیدن بیداریم چرا که میدونیم دو هر_ 

   مشغوله همش ،فکرم میکنم فکر برکان اندوه به وقتی میگیره درد قلبم: گفتم خیابان های چراغ به خیره و کشیدم آهی

  منو اون اما کردم مرگ آرزوی عمر یک که کردن من با من،کاری خون ،هم شده تنگ مهربونم تسنیم برای دلم_ کرد بغض هم هورا

   کن  کمک  ،خدایا کرد آشنا دنیا خوب چیزای همه با

 نذاشتیم هم روی پلک صبح تا  شب ان

 لرزید  هورا نام دیدن با دلم  چرا نمیدانم زد  زنگ همراهم گوشی بودم درگیر کارخانه در که ظهر

   من نفس جانم_ 

  بیا زودتر ،بیا معین_ 

   بود گرفته و گریان صدایش

  ؟ هورا شده چی_ 

 ...... اومده هوش به تسنیم،تسنیم_ 

 ................................... 

 تسنیم 

   شد نمی باز چشمهایم

  بود چسبیده هم به پلکم دو گویی

   بود کرده ام دیوانه ها درد هجوم

 کیستم؟ دانستم نمی

   ؟ هستم کجا

   درد و درد و درد

   بود دردناک و خشک بدنم
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   بود خواب میخواستم که چیزی تنها

  بود ام ،تشنه بود کننده دیوانه بود افتاده هایم چشم در که نوری

  کویر دهانم و خورده ترک هایم لب

   نبود من مال  ،بدنم کنم طلب چیزی و کنم باز دهان توانستم نمی اما

  کرد گرم را دلم  کمی گرمی دستهای نوازش

   آمد بیرون ام بسته های لب بین از ام ناله و چکید اشکم و گرفت دردم پایم و  دست دادن ماساژ با اما

  نداشتم را درکش توانایی که بودم گیج آنقدر اما شنیدممی محوی  های صدا

  های ،دست باشد گرم های دست همان به متعلق میکردم گمان  که کشیدممی بو را خنک  و ناب عطر یک بد های حس تمام  میان اما

   داد نمی آزارم ناک درد تنهایی آن میکرد لمس را  دردمندم تن وقتی که مهربان و نوازشگر

  بودم منگ و ترسیده

   برد خوابم هم باز اما بودم بیدار چقدر دانم ،نمی دیدم می الاقل  کاش بود کرده ام احاطه وحشتناکی حس

  کابوسی و رویا هیچ ،بی تاریک و عمیق خوابی

  شود واضح دیدم تا زدم پلک بار چند

   سقفی مهتابی المپ یک ،و بود  رویم پیش سفید صفحه یک

   کردم نگاه راست و چپ سمت ،به بود تار شدت به چیز همه

 ! بیمارستانی اتاق یک

 انگار  بود حس بی بدنم نداشتم حرکت ،توانایی بود بیمارستان اینجا

   شد نمی  اما شوم بلند میخواستم ؟ میکردم چکار اینجا من

   ماندم خیره سقف به حرکت بی طور همان ضعف با

 خاطرات هجوم از دیدم را صورتش برگشت طرفم به وقتی پیچید اتاق در خوشبویش ،عطر شد نمایان مردی بلند قامت در شدن باز با

   زد تندتر قلبم

   وجودم ،تمام بود من دنیای تمام مرد این

  بود خوشحال  من دیدن از هم او انگار شد  خم صورتم روی و آمد ،کنارم بازم چشمان دیدن با

  ،اشک ریختمی ام گونه روی هایش اشک و میزد لیس را هایم ،لب  بوسید احساس از پر عمیق و گذاشت هایم لب روی را هایش لب

  او از بودم پر من اما میکردم تزریق  جانم به هایش لب با را عشقش گویی حرارت از ،پر سوزان و داغ هایی

   میکرد ام دیوانه هایش نفس ،عطر بود من تمام او

  بود خوشمزه و خوشبو ،دهانش خندید برایم اش آسمانی چشمان ،ان زد صورت پهنای به ،لبخندی گرفت فاصله صورتم از که زمانی

   میکردم حس  را دهانش ناب مزه همیشه برای کاش لرزاند را دلم شدنش جدا و

  دارد را من به زدن آسیب بیم او هستم قیمت گران و حساس  ابریشمی من که گویی کرد نوازش احساس از پر را صورتم

  حبیبتی_ 

   اش داشتنی دوست و بم صدای

  کردم باز دهان زحمت به
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 س ...س_ 

  ریخت هایش اشک هم باز

   ؟ کنی دریغ از را چشمانت  آمد دلت ،چطور هستم اینجا من عمری نترس نیست چیزی_ 

   آمد نمی بند بهار باران مانند  اشکش که بود شده چه من مغرور ،مرد  من حسین

 ؟ آمده سرم به بالیی چه  ؟ شده چه بپرسم داشتم دوست

   گرفت را دستم و  نشست صندلی یک روی کنارم حسین

  ؟ آید می  ،خوابت میکند طلوع خورشید کم کم حبیتی_ 

 نه ... ن_  گفتم توانم تمام با

  زد لبخند

 بزنیم؟  حرف_ حسین

 

 99پارت# 

 .... ب...ب_ 

  کردم تأیید پلکم بستن و چشم حرکت با بود نتیجه بی تالشم چون

 شکست؟  سرت که شد چه داری خاطر به_ 

 

   ؟ بودم بیمارستان در همین برای بود؟ شکسته سرم پس

 نه....ن_ 

  بر خانه به زودی ،به است تر ارزش با دنیا همه از برایم این هستیم هم کنار تو و من االن خوردی زمین  فقط عزیزم نیست  مهم_ 

  مان عشق خانه به حبیتی میگردیم

   داشت خشم  نوعی چشمانش

  نبود خشمگین اینقدر  من حسین

   ببیند را عزیزش عروس ،امده است ایران در است روز سه آمده دیدنت به هم مادرم عزیزم_ 

  ؟ بود شده نگرانم ،مادرشوهرم زدم لبخندی

  دادم فشار کمی را حسین های دست

 ؟ خواهی می چیزی عزیزم_ 

   آب...ا ا_ 

  داد خوردم به آب  کمی

 .  داری احتیاج استراحت ،به عمری بخوای  حاال_ 

   شد بسته خود به خود چشمانم
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   بودم نذار و خسته آنطور که بود من نحیف های شانه روی جهان بار تمام انگار

   میداد آزارم خون بوی اما  بودم خواب

   دلهره و ترس ،حس گرفتمی فرا را بدنم تمام  داشت بد ،حسی  شوم بیدار توانستم نمی اما هستم خواب دانستم می

 لزج  و بود تاریک

 سرد فلز بوی تعفن ،بوی خورد بهم حالم لولیدند می درونش ها کرم که خون های دلمه دیدن از آوردم صورتم جلوی که را دستهایم

   اسلحه

   آمد نمی در صدایم اما میخواستم کمک پی در پی های جیغ با

  میشد تر بیش تر سیاه خون آور چندش های َدلمه

  میکرد نگاهم نگران حسین و بود روشن اتاق زدم گریه زیر پریدم خواب از دستی تکان با

   ؟ دیدی بد خواب ؟ شده چه ؟ جانم حبیتی،_ 

  کردم تأیید چشم با

   نپرسید چیزی میکنم  صحبت  زحمت به دانست می چون  کشید آهی حسین

   کرد تمیز مرطوب و گرم ی حوله با را صورتم و کرد مرتب پشتم را بالش پرستار یک کمک با

   بود میوه  آب با ژله کمی ام صبحانه

  میکرد اذیت را ام  معده این از تر سنگین غذای هوشی بی روز چند از بعد حسین گفته به

    بود جهان غذای ترین گوارا ،انگار طور همین هم را میوه  آب و خوردم حسین دست از لذت با را پرتقال ی ژله

 قد با  و میانسال ،پزشکی کرد صحبت من و حسین با رویی  خوش با و شد اتاق وارد پزشک یک که بود ده روی دیوار روی ساعت

  متوسط

   باشه خوب  هردو حال ،امیدوارم برکان آقای بخیر شما  صبح  سالم_ 

  خورد  کامل  رو غذاش وعده اولین االن بهتره خیلی همسرم ،حال دکتر آقای  ممنون_ 

 عالیه _ دکتر

  بگویم چیزی خواست من از حتی را  بدنم تمام کرد معاینه به شروع لبخند با دکتر

 ح....حس... ح_  گفتم توانم تمام با هم من

   کرد نگاهم دکتر سر  پشت از لبخند با حسین

   گفت است سخت برایم دید که دکتر

 ؟ بگه میخواست چی همسرتون میدونی عزیزم،اقا کافیه_ 

 . میکرد صدا را نامم داشت_ 

  کرد یادداشت را هایی چیز لبخند با دکتر

 دست به رو توانش زودی به ،همسرتون هست سالم و کننده امیدوار جوابشون ایشون های آزمایش ،تمام میگم تبریک برکان اقای_ 

 . نیست نگرانی میارن،جای

   رفت بیرون و
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  کرد خواهی مهمان نازت از پر صدای به مرا تو برمیگردیم خانه به زودی ؟به حبیتی شنیدی_ 

  کرد نوازشم لبخند با و

 حسین...حس_  بزنم حرف کردم سعی دوباره

   بشم صدات  فدای عمری ،جانم جانم_ 

  کنی صدا را نامم که میزد پر دلم

 .  نگذشت من بر که ها چه بدانی اگر وای من  شراب وای

 که بود این ام خاطره آخرین نیاوردم یاد به ام خاطره آخرین یا خوردن زمین از چیزی کردم سعی چه ،هر بود خالء یک ذهنم در

   رفتند هورا خانه به حسنا و مادر

   میداد نازم و میپلکید دورم مدام اتاق در حسین

  برد خوابم کم کم

   شدم بیدار خواب از هایی صدا با

  بود مادرم دست در دستانم

  بود دنبالش چشمانم بودم کرده باز چشم وقتی از ،چقدر مهربانم مادر

   دادی پس بهم رو دخترم که ممنون ،خدایا قشنگم ،دختر عزیزم_  بوسید را سرم مادرم

  دادم را جوابش لبخند با

 ما ..ما ...م_ 

  پیر مادر شدیم ،پیر قشنگم دختر مادر،جانم جانم_ 

 مادر  دارم دوستت ،خیلی من دختر

   آمد حسنا صدای

  ببینم را زیبا دختر این هم من بذار جان  عصمت_ 

  رفت کنار مادر

 

 صفاست بی تو، بی خانه ،چقدر نگاهت فدای عینی نور_ 

  بود کنارش زیبا زنی و بود ایستاده کناری هم حسین

   میکرد گریه هم زن

   بود حسین مادر میشناختمش

   عزیزم حوریه

  کنم دراز سمتش به را دستم کردم سعی کردم نگاهش لبخند با

  گرفت را دستم و آمد کنارم سریع

   عزیزم_ 
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   بود مهر از پر نگاهش

  شو خوب ،زودتر بودیم نگرانت ما_ 

 ............ 

   آمدند هم معین و هورا

   میکرد گریه هورا

   مالقات  وقت شدن تمام از بعد

  کند  استراحت تا رفت خانه به حسین و ماند کنارم خودش مادرم اصرار با

   شد سنگین و سخت قلبم های تپش رفتنش با

 رفتمی ام صدقه قربان و میداد ماساژم عشق با مادرم

  بودم بیمارستان در دیگر روز سه

  بود بهتر خیلی اول روز نسبت به حالم  ام خانواده کمک و شدم روز چند این در که هایی فیزیوتراپی با

  آمدند می دیدنم به روز هر همه

   بود آمده هم عبدهللا حتی

   میکردم ای العاده فوق امنیت  احساس بود او ،وقتی بودم مهربانش نگاه دلتنگ چقدر پرسید را حالم اشکی چشمان با و آمد

  گشتممی بر خانه به امروز

 . میکرد بدتر را حالم بیمارستان در ماندن

 

 100پارت# 

  بودی زخمی دستم و تراشیده موهایم

 نبودند  حیدری آقای و الکس

 زدند می حرف انگلیسی عبدهللا با اما بودند ایرانی  دیگر مرد چهار و عبدهللا بودند نگهبانی حال در مرد پنج حیاط در

 ،فائزه ومعین هورا بودند آمده زدند،همه زمین پایم جلوی را گاو یک برگشتیم خانه به ،وقتی بود شده عوض کلی به خانه دکور

 فرح بود گندمی جو  موهایش اما عضله از شده ساخته هیکلی برکان سال  و سن به دیدمش،مردی می بار اولین برای که شوهرش.

   ریختمی سرمان  روی گل و نقل شوهرم مادر و  بود آمده  هم جون

   رفتند و کردند خداحافظی زود ،همه نبود مساعد زیاد حالم

  میکرد  آماده را حمام داشت  و بودم نشانده  تخت روی حسین

  شوم برهنه کرد  کمک  و آمد سمتم به کسر با یک با

   داشت تازه زخمی جای هم بازویم

  میرفتم راه زحمت به

  بود شده تنگ برات دلم چقدر حبیتی_ 

  طاقت بی و بلند  گریه زیر زدم
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  چسباند خودش به را ام برهنه بدنم حسین

 داری؟ درد عمری؟ شدی چه_ 

 ؟  حسین_ 

  جانم؟_ 

  تو.... همش دیدی منو وقتی از شدم خسته  خودم دست از ،خودمم میکنم اذیت تورو و میشم مریض  همش هستم بدی زن من_ 

 !  بیمارستانی

   را ام ،شانه را هایم ،دست بوسید را سرم حسین

 کرد  بوسه غرق را صورتم آخر در و

   من ،شراب عزیزم ،همسر کنم مراقبت تو از نتوانستم منه،من ،تقصیر نباش مظلوم اینقدر من شراب_ 

  کرد خیس را صورتم حسین های اشک

 آمد در صدای

   غذاست  وقت  ؟ سیدی_ حسنا

   اتاق بیار ،غذارو کنه  حمام باید تسنیم_  حسین

   برد حمام به و گرفت آغوش در مرا و

   بوسیدمی تشنه را هایم لب و  شستمی مالیمت با را بدنم

  میداد فشار و گرفتمی گاز را هام سینه

  ندادم دست از را کنترلم تا بریم ،بیا عمری ضعیفی هنوز_ 

  خوردیممی نهار خودمان اتاق در

 ؟ سیدی_ 

  عمری؟ جانم_  کرد نگاهم عشق با حسین

 ؟  شده   چی دستم_ 

 ! نمیاد یادم چیزی که  ،من زمین خوردم کجا اصال

   گذاشت زمین را چنگالش و قاشق حسین

 !  نیست بیشتری چیز! همین شدی زخمی و زمین خوردی_ 

 شدی  ضعیف خیلی بخور رو غذات حاال

   شد خیره بیرون به و شد بلند خودش و

 یه سرم ،تو چی یعنی اینا زخمیه هم دستم شده خورد ،سرم ببندم  رو چشمام میترسم حتی میترسم ،خیلی بینم می عجیبی های خواب _ 

  بزرگه خأل

   نبود چیزی که ،گفتم کن بس تسنیم_   برگشت سمتم به خشمگین

  ؟ شده دعوام تو با نکنه_ 

 ؟ بزنم تورا که دارم را این دل من میکنی فکر_  کرد نگاهم متعجب   چشمانش
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  بود خودی بی حرف ،ببخشید نه_ رفتم آغوشش در خندیدم

   میاد بدم سرما ،از نمیشه تموم شد،چرا طوالنی زمستون چه_   کشید آه

  تابستانه ،همیشه سیدی گرمه تو بغل_ 

  بوسید سرم

 ؟ باشه  کنم حفظ را آرامشم من تا باش اروم ،لطفا دارم دوستت  خیلی من تسنیم_ 

 میکنم،چشم اذیتتون که ببخشید_ 

 ؟  ببینیم فیلم میای رفته سر خیلی  ام حوصله االن ولی

  میشه اطاعت بگه چه هر حبیتی_ 

   میکردیم  تماشا فیلم هم با داشتم دست  در لواشک و پاستیل که حالی در بعد ساعتی

   داشت ای گرگینه و  آشامی خون ژانر ،فیلم بودم عاشقش من که مردگان دنیای فیلم

   خون  و زمین روی ها مرده وافتادن گلوله شیلک و ریزی خون های صحنه دیدن با که بود نگذشته فیلم از هم دقیقه ده هنوز

   گرفتم محکم را سرم کردم پرت سمتی به را  ظرف  خورد سرم به ای صاعقه انگار

  بازویم سوزش و شدندمی رد کنارم از سرعت با که های گلوله صدای

   بودند افتاده خانه زمین روی که هایی جنازه

   آوردم خاطر به را چیز همه

 میکردم  گریه و لرزیدم می هیستریک حسین آغوش در

   بکشنت ،میخواستن بکشن تورو میخواستن_ 

   کشیدم گند به را روتختی و زدم عق روحی فشار شدت از

   خواباندم پهلو به زد کنار را روتختی حسین

  هستند امنیت در  ،همه عزیزم مهمه ،همین طور همین توأم زندم، من ببین رو منو تسنیم_ 

  ؟ بودم کرده فراموش ،چرا چکید می اشکم هنوز

 .....  حسین_ 

   بخشیده من به دوباره تورا ،خدا من  مهربان ،همسر من عزیز_ 

  شکستی را سرت که میبینم را ای صحنه ببندم را چشمانم میخواهم وقت هر

  تری؟ نزدیک به تنم پیراهن  از که تویی میکردم؟ چه تو ؟بدون بمیرم تو مرگ با که نکردی فکر من به

   فهمیدم می را ،حسش  بود لرزان چشمانش

  کنم دفاع شرافتم از ،خواستم برسه دیر کمک و بدم دست از تو مقابل رو عفتم سیدی،ترسیدم ترسیدم_ 

  جهید می عصبانیت از گردنش ،نبض میکرد تماشایم سرخ ای چهره  با حسین

  کنم دفاع تو از ،نتوانستم متأسفم من تسنیم_ 
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 آنچه نداشتی یاد که بودم ،خوشحال آوردی نمی یاد به ،کاش میپیچد سرم در هایت استخوان شکستن صدای آن وقتی بمیرم دارم دوست

 .  بود گرفته را جانم

 . بود کرده خوش جا سرم در فلز چند حاال که میکرد نگاه سرم زخم جای به غم با

 داشت را ارزشش میدانم اقل ال. دارم بیشتری آرامش افتادم روز این به چرا بود آمده یادم که حاال

  میکردم  نگاه آسمان به ،خیره همسرم آغوش در

   بود نَگ ذشته ما سر بر ها چیز چه

  مارا میکرد امتحان سخت چه خدا

   خونی؟ نمی شعر  حسین_ 

   ؟ بخوانم برایت داری دوست چه_ 

   بود خفه و دورگه صدایش

   کافیه بشنوم رو صدات فقط نمیدونم_ 

 .گذاشتم قرارش بی قلب روی سرم و

 

 101پارت# 

   حسین های نوازش

  قلبش قرار بی تپش

 من  بخش آرام تنها همسرم و بود آشوب ،دلم عمیقش های نفس و

  خواند برایم عمیقش صدای

 .. بودی نباتی تکه انگار و.. دیدم خواب به را  تو دیروز

 شود؟ می یافت هم نبات از تر شیرین  مگر.. هایمدنده درون.. دهانم در.. شدیمی  حل.. شدیمی ذوب

 ..بودی سبز ایشاخه انگار و دیدم را خوابت دیروز

 کند؟می خوشحالم باشی، سبز ایشاخه  اینکه از بیش چیزی مگر.. شدیمی خم.. هایمناهمواری روی.. رقصان.. خرامان

 ..بودی مرمرین ایقطعه  انگار و.. دیدم خواب در را  تو دیروز

 .. شدی می بدل آوار به اعماقم در هم بعد.. شدیمی جمع..  و شدیمی خرد

 پروراند؟  می سر در را مرمر از ایتکه  گرفتن دست  در.. و تصاحب از فراتر آرزویی آدم مگر

 ..بودی عنبر و عود که انگار.. و دیدم خواب در را  تو دیروز

 .. شدیمی ساکن هایمنفس درون و .. شدمی  فزاجان و تراویدمی تو عطر

 افزاید؟می امسرمستی و وجد بر چیزی.. هم عنبر و عود بوییدن جز مگر

 ( قبانی نزار)

   بودم معتاد  حسین حضور به من
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  بود ام زندگی دلیل او

  کنم نگاه را زیبایش چشمان میکردم باز چشم ها صبح امید این به من

  کشیدیممی  نفس هم عشق به بودیم زنده عشق به ما نبودم هم ،من نبود او اگر

  بود بهشت  خود من برای هایش نوازش

   رفت خواب به خمارم  چشمان

  استرس بی و عمیق خوابی

 . بود راه در تازه شروعی بودیم باهم ،ما بود شده تمام چیز همه

 خیلی البته رسانده را خودش توانسته اینکه محض به گفتمی حسنا و بود محبت با ،خیلی میکرد نگاهم نوازشگر مهربان حسین مادر

   کند پنهان را هویتش که بوده  سخت

  شد اتاق وارد آرام و آمد مادر که بودم لمیده اتاق در

   میزد حرف عربی به

   ؟ داری درد هنوز ؟ عزیزم خوبی_ 

  شدید نگران که ،ببخشید جان مادر بهترم_ 

 انگار اما بودمت دیده بار یک ،فقط شد تکه صد قلبم افتاده اتفاقی چه گفت  حسنا وقتی میخوای؟ معذرت چه ،برای نگو اینو عزیزم_ 

  برگشتی ما به که  داشت دوستمان خیلی خدا انگار و رساندم را خودم پس بودی عزیزم دختر تو که بود وقت خیلی

   کردم نگاهش محبت با

   باشیم هم با همیشه میشد  کاش دارم دوستتون خیلی مادر_ 

  کرد نوازشم

  شده طوالنی سفرم برگردم باید دیگر هم نیست،من مراد وفق بر همیشه دنیا اما باشیم هم با همیشه داشتم دوست  هم من عزیزم_ 

   دوید چشمانم به اشک

  ،خیلی مادر ارزشه با برام خیلی حضورتون_ 

   بیایید ما دیدن به ،بیشتر شدم خوشحال  دیدمتون که این از

   بوسید را صورتم

  میسپارمتون خدا به دخترم باش خودت  و پسرم مراقب_ 

 . برگشت کشورش به روز آن حسین مادر

 

   دادن ماساژ به کرد شروع  اش قوی دستان با و کرد پخش زانویم روی را پماد حسنا

   بود خشک کمی تحرکی بی خاطر به هایم مفصل

   بودم بیماران دیگر از بهتر خیلی میداده حرکتم مدام روز هر حسین هوشی بی زمان در چون  گفتمی  دکتر البته

   بودی گرفته جون یکم ،تازه شدی الغر چقدر عینی نور_ حسنا

   میدم ماساژ خودم بهترم ،ببین شدی خسته خوبم جان  حسنا_ 
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  باشی خودمون  چشم جلو بمانی،باید تنها نداری حق بمیرم وقتی تا پس این از گفتم هم مادرت ،به باشیم مراقبت خیلی باید ما دخترم نه_ 

   هست هم عبدهللا ،حاال

   باشه جا همین تا اینجا میاره رو زنش ،میگه افتاد اتفاق اون  و گذاشت تنهاتون که ناراحته خیلی

   نیستیم راضی ،ما افته می دور هاش بچه از زنش اینطوری حسنا_ 

  بهتره همه برای ،اینطور میشه ناراحت بیشتر اون بیافتد شما برای اتفاقی اگر باش نداشته کار ها کار این به تو_ حسنا

   شوم بلند کرد کمک داد ماساژ که را پایم هردو

   میکردم ورزش روز هر

  میدادم ادامه خانه در باید خودم اما بود شده تمام فیزیوتراپی دوره

  نشستم زمین  روی ها وزنه برداشتن و تردمیل روی رفتن راه از خسته

   تونم نمی دیگه حسنا شدم خسته_ 

 بیارم؟  برات میخوری ،چیزی عینی نور باشه_ 

   شده ام ؟گرسنه داریم کیک و قهوه_  گفتم ذوق با

   برات کنم درست قهوه برم االن عزیزم اره_ 

 حسین پیش برم_ 

 باش ،مراقب دخترم برو_ 

  میرفتم راه دیوار گرفتن و عصا بدون

   گرفتم پیش در را حسین اتاق راه ،آرام کردم عوض رسیدمی تازانو که بلند و تنگ بافت یک با را ام ورزشی لباس

  زدم در آرامی به

   کرد باز را  در بعد ثانیه چند

   رفتم فرو آغوشش در لبخند با

 کردی؟ ورزش عمری_ 

 سرورم ،بله سالم_ 

 ؟  سرورم میگویی هنوز_ 

 هستی  چیزم همه دیگه هستی سرورم بگم؟ چی پس_ 

  بوسید را لبم و خندید

  هستی که خوبه چقدر من  ،شراب من تسنیم_ 

 ...تره رنگین و زیباتر دنیا

  گذاشتم قلبش روی را سرم و بوسیدم را دستش

 . ما های روز این طعم ،مثل خوشمزه  و دلچسب خوردیم را آورد برایمان حسنا که کیکی و قهوه و کشیدم نفس عمیق را عطرش و

  بود طور همین قطعا شدمی  زیباتر زندگی
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 . عشق این ،الیق بودیم آرامش این الیق ما

 بود  زیاد هایمان تفاوت یا نمیشدیم دار بچه که نبود بود،مهم ما با خدا

 : سعدی قول به. میکوبیدم سو  آن سو این به را خودم حسین  عشق از بودم ،دوان دیوانه چون که بودم من این

 گذشتی  دوست در خاک بر که باد ای

 

 بهشتی بستان روضه از پندارمت

 

 سودا شوریده که نیست سببی از دور

 

 دشتی و در بر( دوان دیوانه) چو لحظه هر

 

 102پارت# 

  مرصاد

  گوش پلیس مأمور های حرف به ریخت می صورتم روی هایم اشک و میزدم عق میشد رد خیابان کنار از آبی جوب در حالی در

  میدادم

   نبود نرمال ایشون ،رانندگی بدن الکل  تست باید ایشون از خانم_ 

   گریه زیر زد دختر

  ،شوهرم میکنم رانندگی خودم االن ببخشید خدا تورو کنم رانندگی من  نذاشت بیمارستان میبردش داشتم بده  حالش سروان  جناب_ 

  گرفته ویروس کنم ،فکر مریضه

 میگفت چه فهمیدم نمی ؟ شوهرش

  رفت و داد تکان سری  و انداخت بود جوب توی سرم که من به نگاهی پلیس

   سوزاندمی را گلویم اسید مثل  استفراغ

   بود تلخ مار زهر مثل دهنم

  آمد نمی یادم را دختر

 ؟  تو هستی کی_ مرصاد

 غرید گرفتمی سمتم به را آب بطری که حالی در

 بزنن شالق خمر شرب جرم به ببرن منو نذاشتی که ممنونم واقعا_  دختر

   نمیاد یادم ؟ من  ماشین تو اومدی  کجا ،از مرسی  اره اهان_  گفتم بود الکل تأثیر تحت که مغزم به آوردن فشار کمی با

 ! فروشندس مغازت تو دوستم ؟ واقعا نمیاد یادت خونه، میرسونی منو گفتی بودیم مهمونی تو_ 

  بود خشمگین و افروخته بر دختر چهره

   ؟ شدم  ماشینت سوار  شب موقع  این ؟ مستی تو نفهمیدم چرا احمق من_ 
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 ؟  بود که دیگر این

  بود گیر در هم خودش با 

   برونی؟ بلدی_ مرصاد

  بله_  دختر

 بیافت را پس_ مرصاد

  شدیم  ماشین سوار هم با و

   بودم مست کمی ،هنوز رفتم وا صندلی روی من

 میخواند  فروغی فریدون

 سردن سرده دستام انگار 

 

 تارن  شب چشمام انگار

 

 پاره پاره ابر سیاه  آسمون

 

 میباره داره بارون شرشر

 

 من و رفتی حاال

 

 زمین  رو عاشقم تنهاترین

 

 خاطراتم  تنها

 

 همین  فقط بودی تو

 

 من و رفتی حاال

 

 زمین  رو عاشقم تنهاترین

 

 خاطراتم  تنها
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 همین  فقط بودی تو

 

♫♫♫ 

 

 بمون تنها برو گفتی

 

 بمون  همرا ها غصه با

 

 من و رفتی حاال

 

 زمین  رو عاشقم تنهاترین

 

 خاطراتم  تنها

 

 همین  فقط بودی تو

 

 من و رفتی حاال

 

 زمین  رو عاشقم تنهاترین

 

 خاطراتم  تنها

 

 همین  فقط بودی تو

 

   میراند باسرعت اتوبان در دختر

 ماشین شیشه روی میزد باران

   میکردم هق هق و اشک سوز با میکردم گریه من و

  داد دستم به دستمال یک ای حوصله بی پوف با دختر
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  پیچید خروجی  سمت به ساکت  و

  داشت نگه آپارتمانی در جلوی

  خداحافظ مرصاد آقا نکنه درد دستتون_ 

 برگشت  و شد پشیمان انگار ولی  شدم رفتنش خیره بزنم حرف نداشتم حال  من

 ؟ خونه میری چطور االن  شما_ 

  چی؟ برا خونه_ 

  بمونید؟ خیابون تو میخوایید  شب_ 

   میاد خوابم_ 

   بود شده کرده باد و بزرگ خیک یک اندازه به سرم و بود مانده کامیون زیر  انگار ،بدنم بودم ،خسته افتاد هم روی هایم چشم و

   داد تکان را بازویم دستی شدم هوشیار صورتم روی خنک نسیم خوردن با میبرد  خوابم داشت

 خونه  تو بیایید ، میشه شر  نخواب اینجا شید بلند_ 

  افتادم راه دختر دنبال گوسفند مثل

  بخوابم تا شود قطع زنانه صدای آن میخواستم فقط

  داد هولم داخل به و کرد باز را دری و رفت باال پله چند از

 میدی الکل گند بوی حسابی مرد بخور ظریفتت اندازه_ 

 .  آمد می ،خوابم نبود مهم چیز هیچ دیگر انداختم رویش را خودم کاناپه دیدن با

 

  همان فرش آبی مبلمان با پذیرایی سالن یک کردم نگاه برم دور به چسبیده هم به های پلک بین از کردم باز چشم در تق صدای با

  بود وصل دیوار به که تلویزیون یک و پرده بدون ،پنجره رنگ

 پرید خوابم مردی داد صدای با

   اوردی؟ پسر رفتی کردم ولت شب یه ،نارین سرم بر خاک_ 

 

   بود کجا جا این بودم؟ خوابیده کفش و لباس با همانطور

   ترکید می داشت ،سرم لعنتی

  میزد داد همچنان مرد

   ؟ کیه ابوالهول مجسمه این ببینم بیا مردی کجا نارین_ 

   ؟ بود من با

 امد؟ بیرون بود کرده جذابش هم خیلی که صورتی نخی شلوار بلوز پریشان موی با دختری و شد باز اتاق یکی در

 ؟ صبحی سر چیه_  دختر

 کرد  تماشایش خیال وبی خیره وهمانطور نداد نشان واکنشی دختر که برد یورش دختر سمت به مرد

@t.m
/Rom

anSa
hra76



  ؟ چیه_ دختر

   کشید سرش به دستی و ایستاد مرد

 ؟ کیه این

   برد می داشت  خوابم دوباره و گذاشتم مبل روی را ناکم درد ،سر بودم هویج که هم من

   ملیحه کاره  صاحب مرصاده_ 

   بدبخت هست هم ،جنازه کنهمی  چیکار تو خونه تو آبرو بی_ مرد

  میگفت؟ را من

  رفته یادش بود خورده ،انقدر مهمونی فرستیمی من به میچسبونی رو کثافط هومن اون اخرته بار محسن ،ببین زنته اون آبرو بی_ 

  میداد نشون رو ذاتش داشت کنه بازی نقش بود

 هستی؟  هم طلبکار ترکوندی رو مرده تخم ،زدی درازه هم زبونت خونت آوردی غریبه مرد ببین_ مرد

  خوش میفهمی میکرد تعارض بهم داشت دیگه؟ هستی ات احمق زن برادر اون طرف االن یعنی غیرتت، بی سر بر خاک_  دختر

  اینو دست منم  نجاتم عوضی اون تخمای تو زد لگد با بود مست  که این با جنازه اصطالح به همین ندادی جواب زدم زنگ ؟ غیرت

  خیابون تو بذارمش نتونستم بود مست بیرون کشیدم گرفتم

 وقت یه نشه دیر خانم ژیال جمعه صبح رفتن شاپ کافی بفرما شد تموم اگه حاال

 برگشت اتاقش به و کوبید را در و

 شه؟ شر نمیری ؟ خوبه ،حالت شو بلند ؟ آقا ؟ اقا_ مرد
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  بودم کرده روی زیاده ،بازهم شده چه  دیشب آمد یادم و شد دستگیرم چیز همه هایشان صحبت از

   کردم نگاهش

   دستش؟ میسپری رو خواهرت  میشناسی رو هومن_ 

  کرد اخم

   خونتون ،برو شد تموم مهمونی پاشو  آقا پاشو_ 

 .  از  است نارین نامش دانستممی حاال که دختر

   مشکی رنگ به بود پوشیده ورزشی ست  یک آمد بیرون پوشیده لباس و مرتب اتاق

 بود  بافته طرفه یک که بلند بور موهای  با بود طالیی تقریبا که روشن خیلی  عسلی ،چشمان  سبزه پوستی

   بخوابیم نذاشت که  محسن این صبحانه بیایید_ نارین

  کردم رفتار خودش مثل  هم من اش خونسردی دیدن با

 کجاست؟  دستشویی_ 

  داد نشان ورودی در کنار را دری

  خوردیممی مرغ  تخم سوسیس و قهوه و بودیم نشسته سفید کوچک آشپزخانه روبروی نفره چهار میز سر
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  میکرد نگاهم النحس بخت مثل نارین برادر

 چی؟  ببینن ها همسایه ؟ خونه بیاری بگیری نباید رو قمری ننه هر دست کنیمی زندگی تنها فهمی نمی تو دختر_ 

  نیست خونه گرم که نارین خونه بگو آشغالت زن اون به  گمشو برو توأم! جهنم به! درک به_  میز روی گذاشت را اش چای نارین

  بگم چیزی دونمنمی صالح این از بیشتر بیرون ،حاال کمپ  بره دوره یه هم هومن ،اون  بده پناه معتاد

 ! احمقت برادرزن نه! ات آبله زن نه! تو نه نبینمتون دیگه لطفا

   بزن حرف درست_   محسن

 !  جناب نکردم ادبی بی_ 

  برم شدم بلند  شناختم نمی اصال که کسانی خانوادگی دعوای ؟وسط میکردم چکار اینجا من

   ،خداحافظ خانم نارین کردی کمک  که ممنون_  گفتم و برداشتم کابینت روی از را سوئیچم

  انداخت ظرفشویی در هارو ظرف و شد بلند نارین

   رهمی  داره داداشم بیام منم وایسا_ 

   بود ظریف اما بلند قد دختر

 است  خواهرش  با حق دانستمی هم خودش انگار ها بود آدمی شد،عجب بلند است فایده بی نارین با بحث دید که  محسن

   ؟ کنی نمی قبول رو خواستگاری هیچ داری رابطه پسره این با نکنه_ 

   نبود کن ول اینکه مثل  من خدای

   گرفت درد سرم برو بیا که کرد اشاره برادرش به و کرد باز را در و برداشت را کیفش نارین

 . خیکی و گوشتی نه نحیف و الغر ،نه بود عادی هیکل و گندمی جو  موهای با ساله  چند و سی مردی  محسن

 . نبود بد تمیز های لباس  و خوش  بوی آن و هشتاد و صد قد با

 رسوندینم  که  ،ممنون میشم  پیاده جا همین مرسی_ گفت تاکسی ایستگاه یک کنار نارین

  بود داشتنی دوست و زیبا خیلی کردم نگاهش

 خواستگارته؟  هومن_ 

  گفت؟ چی برادرم ،ندیدی دیگه ،کشتیش بود_ 

   رهمی نمی چیزا این با انگل اون_  زدم پوزخندی

   خطرناکیه آدم نرو جایی باهاش دیگه_ 

  کردی رد رو ایستگاه  ،اما باشه_ 

 بریم  هم با بگو میری  کجا_ 

  داشتم نفس به اعتماد خیلی  میداد  الکل گند بوی که چروک های لباس ژولیده موهای  آن با واقعا

 به غیرت بی یک ، کوره  شمسی هر شد باعث و کرد خفیفم و  خوار طور آن که دیبایی از بعد بودم بریده ها زن با ارتباط از دیگر من

   ببندد نافم

   آمد خوشم  که داشت راحتی و معرفت یک نارین اما

   بخورم هوا یکم کوه میرفتم_ نارین
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  شدم همراهش تعارف بی

   گرفت نمی قطعا را جانم روی پیاده کمی و بود اسپرت هایم لباس

   برداشتم قدم آرام همراهش و کردم پارک را ماشین و شدم همراهش

 آمد  می زیباییش چهره به  داشت چشم به که فِندی دودی عینک

   آمدیم باال کوه از را راه همه آن چطور نفهمیدم که  بودم تماشایش غرق هم من میکشید عمیق های نفس و میرفت راه  ساکت

   ساختمی  جاری درونم به را زیبایی انرژی صبح خورشید طالیی نور و بود پایم زیر شهر اکنون

  اومدم نمی بر دیوونه اون پس از واقعا دادی نجاتم دیشب که ممنون_  نارین

  نکردم ،کاری میکنم خواهش_ 

  شد روانه برگشت مسیر طرف  به و زد دور را مسیر

  میرفتم راه کنارش حرف بی هم من

  شیرین و داشتنی دوست ،خیلی بود بخشی آرام و زیبا سکوت

   حافظ خدا  گذشت  ،خوش شد تموم گردش انگار خوب_ نارین

   شود تمام نداشتم دوست

  برسونمت بیا نارین_ 

 ؟ میچسبونی به رو خودت همش چرا که ،انگار کرد نگاهم سوالی

  کردم باز را ماشین در

   ،بدو باهات ندارم که ،تعارف دیگه بیا_ 

   نشست و کرد پولی

  میکرد خالی و میکرد باد پر هایش لپ بامزه خیلی

  میخونی؟ درس یا میکنی کار_  پرسیدم برگشت راه در

  گزینی کار ،بخش میکنم کار ترانسفو شرکت تو_  نارین

  بکشن دستی یه میدم رو ماشین  من مهمون بیا خواستی دارم فروشگاه یه ،منم باشی ،موفق عالیه افرین_ 

  داره احتیاج رسیدگی به ماشینم اتفاقا میام حتما کنه،باشهمی کار مغازت تو دوستم میدونم_ نارین

   میشم  خوشحال_ 

  برگشتم خودم خانه به و کردم اش پیاده اش خانه در دم

   میکردم فکر نارین به میپوشیدم لباس و میکردم  حمام که مدتی تمام

   ؟ بود دلبر و بافته که پرپشتش گون گندم های  گیس تأللؤ ،یا هایش چشم رنگ یا بدنش های ،منحنی بود زیبا چقدر

  کند فکر هایش زیبایی از یک کدام به بگیرد تصمیم توانست نمی مغزم

   بودمش؟ دیده ممکن شکل بدترین به کذایی میهمانی  آن در که کند؟ قبول را من بود ممکن یعنی بود کرده رد را خواستگارش

   بود خاص اخالقش
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 نگذاشته تنهاییم اما بخورم شالق و بگیرد الکل تست ازم پلیس یا بمانم خیابان توی دهد اجازه  توانستمی! بود برده اش خانه به را من

 .بود
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   بود نارین درگیر ذهنم گذشته هفته یک

   بود جمعه بازهم امروز

   بودم رفته مهمانی به نه بودم کرده مصرف الکل نه تعجب کمال در

   بود دیگری چیز گرم سرم چون

  زندگی تنها نارین ،ظاهرا بروم اش خانه در به نداشتم دوست هم آن که بود اش خانه آدرس فقط و نداشتم ای شماره نارین از متأسفانه

  را اش خانه در دهد اجازه  خودش به کسی هر شوم باعث  یا کنم حساس را هایش همسایه اش خانه به رفتن با نداشتم میکرد،دوست

   شوم شهره کار محل در نداشتم دوست بود بد میخواستم را اش شماره هم دوستش از ،اگر بکوبد

  خودم روش با اما بروم اش خانه به گرفتم تصمیم و نشستم  ماشین در

 ولگردی ، الکل ،از میداد نجات بودن من از را من که بود کسی او شاید دادم نمی دستش از سادگی همین به بود آمده  خوشم او از من

  پیچیدمی او های نفس عطر که جایی در بود خوب ،حالم افسردگی و

  را  ابزارم جعبه و پوشیدم را ،آن میکردم استفاده میکردم کار مغازه  در خودم که زمانی پیش وقت خیلی که داشتم خلبانی کار لباس یک

 . برداشتم هم

  

 سوار سانتافه کاری تعمیر هیچ چون دارم بر میکرد استفاده چوب  و کود جای ب  جا و باغ برای که را معین پدر وانت شدم مجبور

 . شد نمی

   بود تصویری ،ایفون زدم زنگ و ایستادم در دم

  پیچید نازکش و نرم صدای

 ؟ بله_ 

   زدم لبخند دوربین به رو

  بودی؟ خواسته  کش لوله شما خانم_ 

   کرد مکث

   بفرمایید بله_ 

   رفتم باال ها پله از بود موفقیتم نشان که لبخندی با

 ،خیلی بود گل از در که زیبا ی باغچه و زیبا آبنمای  ان انتهای در و پارکینگ یک با بود خالی دوم طبقه انگار که واحده دو خانه یک

   تمییز و سلیقه با

   میکرد نگاهم مشکوک  و بود ایستاده جلویم  یوگا ست یک با

  تمیز ؟انباری بندازم بند رو ؟صورتت بکشم حوض آب دیوار، بزنم تابلو واشری؟ ؟ ای لوله ؟ کنم  درست نیست خراب  ،جایی چیزه_ 

  بگید شما چی هر کنم

   نداشت حسی هیچ صورتش
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  کن تمیز اونو گرفته احتماال   میده آب ظرفشویی زیر اتفاقا چرا_ 

   میبستمش داشتم حاال  و شستم حمام در هارا لوله تمام و بودم گذاشته ظرفشویی زیر تشت یک

   رحم بی دختر

 کنم جمع بودم ریخته زمین روی دقتی بی با که فاضالبی تا بود گذاشته برایم هم سطل و تی

  میخورد عطری خوش نسکافه داشت خودش شبیه دختر یک شکل که عروسکی ماگ  آن یا بود ایستاده سرم باالی هم خودش

  شستم هم را دستشویی و انداختم برق حسابی را کابینتش و زمین

   ایستاد سرم باالی پولش کیف با شد تمام کارم وقتی

   ؟ میشه چقدر_ نارین

  حله بدی منم به عطرت خوش نسکافه اون از لیوان یه_ 

  رفت هم توی هایش اخم

 خان؟ مرصاد بود چی کار این از منظورت_ 

  کاری؟ چه از_ 

   حمالی بیای که حرفاس این از تر شلوغ  سرت تو_ 

  زیبا خانم به کمک اومدم ؟ چیه حمالی!   ای ای_ 

 لباس؟  این با_ 

 نداشتم ازت هیچی اجتماعی شبکه نه تلفنی شماره نه نداشتم راهی ،ولی آوردی روم به نداری که هم تعارف خوندی دستمو قبول_ 

 ؟  بشینم  ،حاال اومدم اینطوری همین برا بشه زشت برات خونت دم بیام میترسیدم

  نشستم کاناپه روی کنارش هم  من برگشت یونیکورن سرامیکی ماگ یک با و رفت آشپزخانه سمت به

  تشنگی از مردم نکنه درد دستت_ 

 کنم تعمیرش نداشتم حوصله میرفت پایین ظرفشویی  از سخت آب و بود گرفته بو بود وقت خیلی کردی درستش که  ممنون_ 

 ؟  بزنم زنگ بهت ها وقت گاهی و باشم داشته رو شمارت میشه شدی مهربونم که  ،حاال نداشت شمارو قابل_ 

 میشی؟ خاله پسر زود همه با_ 

 .  خاصی  ،شما کس هیچ با تقریبا_ 

 بودی؟ شاکی آنقدر چی میکردی؟از گریه چرا ماشین تو شب اون_ 

  رو هام راز پس هستی زیبا هم بسیار که البته صد و خونسردیت این از بودنت ،خانم بودنت محکم ،از نارین اومده خوشم  ازت من_ 

 ! کنی قبول رو من که شرطی ،به میگم بهت رو چیز ،همه میگم بهت

   شد  ام خیره خونسردش نگاه همون با

    میاد خوشم ازت ،منم بلد کار و خوشتیپ بسیار البته و هستی معرفتی با مرد توأم_ 

  ؟ دوستیم پس_ مرصاد

 بردم جلو را دستم و

   داد دست و آورد جلو مردانه را دستش و
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 عزیزم  خداحافظ باش منتظرم بیرون میریم شام دنبالت میام  کنم عوض لباس خونه برم من خانم نارین_ 

  بوسیدم را دستش و

   تشکر و احترام بوسه یک

  بودم شانس  خوش ،من بود نظیری بی دختر او

 شد گلگون شرم از هایش گونه

  می پیانو مالیم صدای و بودیم نشسته شده کاری کنده طالیی های میز و سرخ مخمل های پرده با رنگ طالیی  بزرگ رستوران در

   آمد

   بود طالیی ای سرمه از ترکیبی هم  شالش و داشت تن به طالیی دوزی سوزن  با ای سرمه دامن و کت  یک

 بود نشسته چشمان جلوی طالیی خورشید با ای سرمه دریای یک و بود افتاده چشمانش  در  لباسش سایه

    درخشان لبخند و براق های لب آن بود انگیز سحر

  نارین شدی زیبا خیلی_ 

  میدونم_  زد لبخندی

 بود دلبر ،چه چموش دختر

 بده ،سفارش داری دوست  چی_ 

  کرد نگاه ِمنو به

  بود داشتنی دوست و ظریف هایش دست

   اب و زیتون و نان بدون میخورم ترکی کباب  من_ 

   ام پلویی چلو که من میگیرید؟ رژیم همیشه خانوما  شما_ 

   مرصاد؟ بودی ارتباط در زیادی های خانم با_ 

 .....  کردم مکث  و هام زاده ،خواهر ،خواهرام دوستانم همسر_ 

  نامزدم و

 شکست می  صدایم کلمات کردن ادا زمان
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   کرد نگاهم منتظر

  دادم گارسون به را سفارشات

 !  بده خوب؟ادامه_  نارین

  نمی منم میخواست رو ای دیگه کس ،اون میخواست اون که نبودم اونی  ،من بشیم جدا که  خواست اون ،یعنی جداشدیم ،خوب نامزدم_ 

   همین کنم تحمیل  بهش رو خودم خواستم

   دادم بیرون را بود کرده گیر گلویم در که نفسی و

   داری؟ نگهش نکردی سعی_ نارین
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  من و باشی بخشیده کسی به قبالا  رو قلبت اگر مخصوصا گنجند نمی جا یک اجبار و ،عشق نارین نپذیرفت رو من  های محبت اون_ 

  باشه جنگی اینکه از قبل حتی بودم خورده شکست یک

  باشی فلسفی آنقدر نمیاد بهت_ 

   گرفتم یاد رو درسم تا دادم سنگینی ،بهای زندگیمه نارین نیست فلسفه_ 

  نمی وجودم از نیمه یه من گرفتنش،امامی لگد و  مشت  زیر دیبا دایی و عمو یا برادراش و پدرش وقتی جوشیدمی رگام تو خونم

 بهش رو صیغه مدت باقی و کردم رو اش پرستاری روزها بیرون کشیدمش اونا لگد  و مشت زیر ،از کنم تماشاش و بنشینم گذاشت

  بخشیدم

  نذاشت کم هم ،پسره دادم بهش مهریه عنوان به رو بودم خریده  براش که های طال ،تمام برادرشم مثل گفت می بهم مدت تمام چون

  آقا بذار تر باال رو کالهت که غیرتی بی انگ یه موندم ،من ترکیه برد داشت برش نکنن اذیتش دیبا و خودش خانواده که این برای

 ......  چه و چه و چه و برد غریبه دادی رو ناموست مرصاد

  صیغه که دوسالی مدت  تمام در ،اما داشتم می نگهش کنم پایبندش خودم محبت به میتونم که میکردم  حس ای  ذره اگر شاهده  خدا اما

  کرد آبرویی ،بی کرد ،فرار خورد کتک رو روزش هر بود من

  منم میکرد بدتر دفعه ،هر آخره بار نگفت هم بار یک اون اما خریت به زدم خودمو دادم ،عشق نزدم ،دم شدم آبرو بی به سال دو

  کردم رهاش

   شد چیده میز هاروی ،غذا شدنم  ساکت با

  کردیم تموم رو غذامون سکوت در دو هر

  افتادیم راه پیاده کردمو پارک رو ماشین و رفتیم کوه به برگشت زمان

 مرصاد؟_ 

 جانم_  کردم نگاهش

  شنیدم و دیدم عمرم تمام در من که هستی مردی ترین غیرت با ،تو نیستی غیرت بی ابدا تو_ 

   گرفتم رو دستش

 ممنونم _ 

  سخته هم من برای حتی میکنم فکر چی ،هر بودن تو مثل میخواد بزرگی دل خیلی_ 

  میدن تحویل زن  به چشم  پای مشت یک و سخت طالق یک تو جایگاه در ها مرد بهترین

  برام پدرم که زنی کردم فکر احمقا مثل منم کردن تنش و دوختن و بریدن برادراش و پدر هم محرمیت ،زمان نداشت تقصیری دیبا_ 

   شد ثابت ها  بعد خالفش ،گرچه همسره بهترین کنه انتخاب

 . نمیکردن تموم که بودن مردم ،این بود درد پایان ما دوی هر برای موضوع  اون شدن تموم نبودم اون مرد من

 . کنم می درک_ نارین

   برگشتیم خانه به سکوت در و رفتیم راه کمی

   خوش ،شب  ببینمت زودتر ،امیدوارم بود عالی شب_ گفت شدن پیاده موقع نارین

  خوابیدم هایم بازو میان  دارش تاب بدن تصور با شب تمام ومن

 موفق هم ذره یک حتی انگار و بودم لیسیده تنهایی در مدت تمام که های زخم تمام ،مرهم بود من درمان ،او بودم آغوشش نیازمند من

   نبودم
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   بود بر از را من تمام ،او میگفتم معین به باید

   گرفت من از اورا خاک که عزیزم سارای و ،او نگذاشت تنهاییم که بود او فقط دردمندی های روز در

  بودم ارتباط  در اجتماعی های شبکه طریق از فقط دیبا با و بود گذشته روز یه

   گذاشت قرار داشت موسیقی زنده پخش که رستورانی در آخر در و کرد صحبت بیشتر کمی امروز

   رفتیم قرار محل به خودمان ماشین با کدام هر

   بود مناسب ای هدیه چه دانستم نمی نارین مثل دختری برای

 ببرم  برایش کارتیه گوشواره یک گرفتم تصمیم بود دیده دستش در که کارتیه دستبند با اما

 .  بود کرده اش ،احاطه اشک صورت به که ریز های الماس  و  چشمانش رنگ به هایی سنگ با گوشواره

  اومدم؟ دیر موندی منتظر که ببخش سالم_  میبرد لذت موزیک از و نشسته دیدم رسیدم وقتی

   اومدم زود من  اومدی وقت ابداا،سر سالم_ 

  نشستم

  کردم نگاهش_ 

  انگار میداد خیس چای بوی که جنیفر عطر آن با پوش خوش و زیبا

  بود کرده زیباترش اش  آسمانی آبی های لباس

 ؟  کنیمی نگاه جوری ،یه خوبه حالت_  نارین

  میبرم لذت زیبات حضور از دارم_ 

  چند وقتی ،اما گذشت سال سی من برای روز  سه انگار میکردم  گو باز منو حاالت داشت میکرد بیان رو نسبیت تئوری واقعا اینشتین

  میگذره ثانیه چند توأم کنار  ساعت

   میکنی؟ استفاده هم فیزیک های قانون از ،داری باز زبون مرصاد_ 

  اومد ذهنم به طوری همین ابدا نه_ 

  زد کنار صورتش از را زیبایش موهای و خندید

 نشی ناراحت دستم از وارم امید که کردم کاری یه من سخت ،خیلی میکنم اعتماد دیر خیلی که هستم آدمی  من مرصاد_ 

 ؟ چیکار_ 

  کردم تحقیق یکم هستید،منم هم فامیل که دوستی امین  معین اسم  به آقایی یه با فقط گفت اونم پرسیدم رو دوستات  اسم ملیحه از  خوب_ 

   کرد تکرار رو حرفات عیناا  گفتی چی من به تو بدونه اینکه بدون هم اون و کردم  صحبت باهاش رفتم خوب و

 ! بود؟ نگفته من به چرا بود،معین ِرند هم بسیار زیبایی بر عالوه ،او شدم  اش خیره بهت با

  کردم  تعجب که کنم نمی پنهان  اما نشدم ناراحت  ،من جان نارین کردی درستی کار_ 

  کردم تحقیق هم خانوادت  ،اعضای دوستات فاملیت، همه از تقریبا خوب_  نارین

 بود  مانده باز دهانم تقریبا
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 گجت؟  کارآگاه یا هلمز ؟شرلوک( جنایی رمان نویسنده)کریستی آگاتا ؟ طرفم کی با_ مرصاد

  خندید

  بدونی آگاتا های رمان از یکی قربانی منو میتونی نه_ نارین

  بگم خواممی من ،امروز گفتی بهم شخصی زندگی و خودت مورد در رو چیز همه تو مرصاد

  کردیممی صحبت انتظار حین در و بودیم داده سفارش را شام

   دیگه دیدی خودت که دارم رو برادر یه ،همون رسیده بهم مرحومم مادر و پدر از دیدی که خونه اون و ،کارمندم سالمه سی  من_ 

 بودم شده تیکه تیکه االن نبودم زرنگ اگر  گرگ جماعت  میون  شدم تنها من  و شدن فوت پدرم و مادر بودم ساله پنچ و بیست وقتی.

  رو کنن استفاده من  از میخواستن اومدن می و میرفتن که دایی و عمو پای کردمو محافظت  داشتم ای خونه و شغل  از وجودم تموم ،با

   بریدم

   میکرد طلب یادگاری برای چیزی هرکس و کردننمی رحم مادرمم های طال و خونه فرش به حتی نمیشه باورت

 سرم بودم ریخته نفر پنجاه و ،صد ،صد تمومه مهمونی که بیرون انداختمشون بابا و مامان سوم روز ،همون بود وضعیتی چه نمیدونی

 پدرم ،حساب میکشید ته داشت اندازم پس میشم آب دارم کردم ،حس میکردن طلب مار زهر و  کوفت و  چای و نهار و  شام همش و

 ورثه  انحصار منتظر و بود بسته

 برادر و خواهر ؟یادگاری چی که بابا کار اتاق بافت دست ابریشم تمام فرش ،عموم بود برداشته رو مادرم جواهرات ام خاله

 مرحومشون 

  قلبم تو عمیق غم یه و  تنها موندم خودم کردمو خوشحال  خداحافظی یه با رو همه خالصه

  رو سرت چه ،خالصه زمین افتاده من برادر کرده باز دهن آسمون ببین بیا که کرد معرفی رو برادرش همکارا از یکی بعد ماه چند

  بیارم درد

 .....  فالن و فالن و  فالن و هست  این اخالقم و دارم خونه و مهندسم  گفتمی ،پسره گرفتیم نامزدی به اومدن و رفتن

 روز یه. اومد می ماشین یه با روز هر و میپوشید لباس خوبم و یافت می شعر خوب و بود هم ای حرفه بسیار حراف نگذریم حق از

 ؟  میشناسی رو نامزدت این  اما نیست احترامی بی قصدم جون نارین ببین گفت همکارام از دیگه یکی بود کار گرم سرم که

   ؟ نشناسم چرا آره گفتم لحظه اون گرفت خندم

  زیاده گو دروغ! ها نشو زنش بسته چشم طور همین دیدی رو اش تحصیلی مدرک ؟ مادرش خونه حتی یا ؟ کارش  محل رفتی_  گفت

   بودم ندیده حتی مادرش خونه نه شرکتش نه کار محل ،نه شد باز چشمام انگار روز اون از منم

  کردم تعقیبش باری چند روز اون از

   میکرد زندگی شهر از خارج روستا یه تو اش  خانواده با ،که ماشین  نمایشگاه پادو یه! کاره چی بودو چی نمیشه باورت

 نیست شریفی آدم اون بفهمم که بود تلنگر اینا همه ،اما میکردم  کمکش  گفتمی بهم اگر شاید حتی نداشتم مشکل زندگیش نوع با ابداا  من

   بیاره در دستم از و سرم باال سقف همون که اینه دنبال و

 هوار دستش از ،ملت نگفتن ازش ها چه  که وای ای. کردم جویی و پرس یه پوستی زیر و رفتم نبود نمایشگاه اون تو وقتی حتی

  داره مشکل باهمه و ای عقده چقدر و نیست نزاکتی و ادب بی چه که میکشیم

  کشید عمیقی نفس نارین

  وقتی تا وگرنه بودیم نبسته دائم عقد که کرد رحم خدا ،فقط کردم  تموم رو محرمیت و بستم صدا سرو بی طور همون اش پرونده منم

 .دویدم می دنبالش باید بشه دندونام رنگ موهام

 شد  خیره غذا های بشقاب به ساکت  و
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   گرفتم بود میز روی که رو دستش

   بابات و مامان برای طور ،همین متأسفم افتاده برات که اتفاقاتی همه برای عزیزم_ 

 .  میده آدم به سختی رو هاش درس روزگار خودت قول به و گذشته  ،اما ممنون_ نارین

  کنه؟ ولت کرد قبول راحت شارالتان آدم اون_  میکردیم صحبت خوردیممی شام که حینی در

  برام شرکت تو هم خواهرش و  شکستمی پنجره در و میشد  مزاحم روز ،هر داد نشون رو صفتش بی روی اون تازه راحت؟_ نارین

  حاال ،اما ارزید  می بعدش آرامش به اما بشم خالص دو هر  شر از کشته کار وکیل به کمک به تونستم ،البته بود نداشته زنده و مرده

 ،در میکنن نمایی خود  زشت زخم جای یه مثل  و سراغم میان  بد های حس هم باز میکنم صحبت موردش در دارم تازه سال پنچ از بعد

  شما شخصیت مورد در اما نیستی گو دروغ حداقل دونممی و  کردم تحقیق موردت در دیدمت وقتی از من  خان مرصاد هم شما مورد

 . باشه گو پاسخ تونهمی زمان فقط

   کردم نگاهش لبخند با

 ! بشناسیم بیشتر اینطوری شاید ؟ بیرون ببریم خواهرم  و دوستام با باری چند داری دوست_ 

 چیه؟ من مورد در شما نظر ؟ چی  شما_ 

 .  هست تو  مورد در نظر اینا داشتنی دوست خیلی و ،ظریف شخصیت  ،با خانم چیز،زیبا، همه مورد ،در بیستی تو من نظر از نارین_ 

   ناز با خندید،شرمگین

   عزیزم میشی هم تر زیبا میخندی وقتی و_ مرصاد

 خواهرم طور همین کنم  دعوت رو برکان و معین خانواده و بگیرم مهمونی یه خودم آپارتمان تو گرفتم تصمیم شد تموم  هم شب اون

   دخترش و فرح

   بدهم کردم فراموش هم را اش هدیه که شدم نارین محو آنقدر شب گرفت،ان آبرومندانه مهمونی یه میشد بودو بزرگ آپارتمانم

  آیند می گفتند و بودند راحت  مهمانی زمان برای هردو کردم صحبت برکان و معین با

 و خوراکی از بزرگ میز یک فائزه.دادیم سفارش بیرون از هم ،غذا کردند گل دسته مثل را خانه و آمدند قبل روز دو از فرح و فائزه

 . بود چیده میوه
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 . است نامزدی جشن که انگار

 .  برقصد حسابی بود داده قول و بود پوشیده زیبا پرنسسی لباس یک یسنا

 بودند آمده غروب از قبل تقریبا زود خیلی و داشتند ذوق خیلی ،همه کنم معرفی را جدیدی عضو است قرار که دانستندمی همه

   میکردند صحبت  تراس روی معین و برکان

 خندیدندمی کنان پچ پچ فائزه و فرح با هم هورا و تسنیم

  ایستادم برکان کنار بغل به میر ائل

  شد قرار بی پدرش دیدن با میر ایل

 بابا بابا بابا_ 

  بوسید پسرش و عشقم ،جانم بابا جان_ معین

@t.m
/Rom

anSa
hra76



   کشید آه آسوده  و گذاشت معین شانه روی سرش میر ائل

  معین میکند امنیت احساس آغوشت در چقدر_ کرد نوازشش خنده با برکان

  دونهمی بهتر خودم از منو رفتن و اومدن زمان انگار میگه ،هورا در پشت وایساده میبینم خونه میرسم ،تا اره _  معین

  کرد نمی توجه بچه این به ابداا  همسرش جلوی  اما داشت میر ائل روی عجیب و وار نوازش نگاهی برکان

  آمدند سالن به همه زنگ صدای با

   نبود برادرش زن از ،خبری بود محسن برادرش با نارین

   نشستیم هم دور و کردند استقبال گرم نارین از همه

  میکرد اندازش بر شوهرانه خوار خیلی ،فرح میکرد  جا ها بین را خود و میکرد صحبت ها خانم با رویی خوش با نارین

   خوشگلی  خیلی شما: گفت  اش کودکانه سادگی همان با و نشست نارین پیش سرخود خیلی یسنا

  شدند خیره یسنا به عالقه با همه

  پوشیدی هم خوشگلی لباس ،چه زیبایی خیلی هم شما عزیزم_  نارین

  کلی براش چون  داره دوست خیلی هم رو ،عروسش بیاره عروس  میخواد دایی میگن صبح از بشی؟ من دایی عروس میخوای  شما_ 

   خریده گل

  کرد اشاره خریدم عصر که زیبایی بهاری های گل سبد به و

  بودم؟ خریده گل چرا دانم نمی اصال

  کرد  نگاه من به شده سرخ نارین بود ها گل  همان کنار که بود آورده شکالت جعبه یک  نارین برادر

  شدم عرق خیس نبود گرم هم زیاد که بهاری های روز این در روشن اسپیلر سه وجود با هم من

  بود نداده او به مستقیمی ازدواج درخواست  هیچ اما میخواستم را نارین من که  است درست

  گرفت را یسنا دست فرح

  کرد غرغر لب زیر و کنیم کیف ما برقص یکم جون مامان _ 

   آمد می عشوه و رقصیدمی آهنگ با ریتم و  مهارت با خیلی بندد،یسنا نمی را بچه این دهن چیز هیچ دانستمی خوب

   رفتندمی اش صدقه قربان و  خندیدندمی تفریح با معین و حسین

   کردیم پذیرایی باقلوا  و چای  با ها میهمان  از فائزه کمک ،به میشد سفید و سرخ همچنان نارین

  کنم نگاه برادرش و نارین چشمان در نداشتم رو فضول بچه آن های حرف از بعد

 شد  وارد نارین که بودم شده پنهان آشپزخانه در واقع در میکردم آماده را مقدمات داشتم فرح همراه  شد که شام  وقت کم کم

   بچیند را  میز تا برد را وسایل و زد لبخندی فرح

   مرصاد؟ آقا خوبه حالت_ نارین

   میکرد تفریح داشت انگار

   رفته باال ،فشارم شدم پیر کنم فکر_ مرصاد

  زد لبخندی
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  اس بچه یه فقط اون میکنم درک ،من  نکش خجالت قدر این لطفا_ 

 نگاهامان فشرده هم به های لب با هورا تسنیم سالن به باهم ما زمان هم ورود با بردیم میز سر نوشیدنی و لیوان باهم و زدم لبخندی

   من ،خدای کردند

 خندیدند؟ می چه به کردم دعوت ا ها این کردم غلطی عجب

 نشستم  نارین کنار میز سر

  کردند شروع همه من تعارف با

 در غذا صدقه قربان ،با ذلیل زن که هم دوتا میکرد،این نگاه هورا معین به ،یا بود تسنیم و برکان به خیره و کشید نمی غذا نارین

   گذاشتندمی  همسرشان بشقاب

   باشد افتاده دور خواهرش از همسرش تأثیر تحت و نباشد بدی مرد میزدم ،حدس جوشید می با و بود راحتی مرد نارین برادر

 کرد  شروع و کرد تشکر لبخند با که گذاشتم جوجه و ساالد برنج کمی نارین برای

  رفت همراهش طبع به هم نارین و بود تنها همسرش چون رفت شام از بعد بالفاصله نارین برادر

   میدادند نظر نارین مورد در همه میهمانان رفتن از بعد

   بود مؤدب و خانم چه_  تسنیم

   زیرک هم خیلی_ هورا

 کنم  تحقیق موردش در بیشتر باید من_  فرح

  ؟ کیه دونیمنمی که ما

  بود مادر  مثل من برای! مهربانم ،خواهر زدم لبخند فرح به

   نگران همیشه

  بشناسیم دیگرو هم بیشتر باید بشه خانواده از عضوی مهربون این قراره اگر ،باالخره باشه خونه مهمونی بعد دفعه_  تسنیم

 کردند تأیید معین و برکان

   شد تمام شب  آن مهمانی

  برد خوابم بودم نارین طرف از پیامی منتظر  دست به گوشی  حالی در شب

 .  گذشت بهم بود خوبی  میهمانی ،خیلی مرصاد ممنون_ ، داشتم پیام یک شدم بیدار که صبح

 . آمد لبم به لبخندی پیامش دیدن با

   بود زیبا نارین پیش فکرم روز تمام

 داد پاسخ  بوغ دو از ،بعد گرفتم  تماس او با بازگشته خانه به شدم مطمئنم که عصر

 ؟ ،سالم جان نارین_ 

   مرصاد  سالم_ داد جواب گرفته صدایی با

 شدم؟  مزاحمت بودی خواب عزیزم ببخش_ 

   ندارم حالم اصالا،یکم نه_ نارین

  ؟ شدی مریض ؟ شیرینم چرا_ 
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   آره گفت میشه_ 

  بزنم سر بهت میام دیگه یکم ،منم کن استراحت عزیزم باشه_ مرصاد

 برس  کارات به جان  مرصاد میشه زحمتت_ 

   شما  بخواب میخرم هم ،شام نیست شیرینم خانم تر واجب  کاری هیچ_ 

 .انداختم خرید سبد  در باشد داشته دوست دختر یک میکردم فکر که هرچه رفتم فروشگاه به
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   میوه  و جگر و باقلوا و بود فروشگاه در که چه هر خوراکی ،انواع  آماده  ،غذای شکالت ، پاستیل کلی

 کتاب  و فیلم چند عالوه به

  خریدم  راه سر هم کباب  و سوپ

   بود ملتهب و سرخ ،چشمهایش میکرد نگاه میکردم جا ب جا هارا خرید که من به ژولیده و پریده رنگ نارین

  شستم ها میوه

 بخورد  و کند درست خودش فردا تا گذاشتم یخچال در هم را جگر

   میارم بکشم رو غذا من بشین برو شما  جان نارین_ 

   ممنونم ،خیلی بگم چی دونم نمی واقعا من مرصاد_  نارین

   دنیاست یه من برای بشی خوب  بگی،شما چیزی نیست الزم_ 

  خوردیم شام  میکردیم نگاه را گامپ فارست سینمایی فیلم که حالی در و نشستیم هم کنار

  بردم خوراکی  و میوه اب مقداری نارین برای

 ؟ بهتره حالت جان نارین_ 

 مرصاد؟ _ نارین

 جانم؟_ مرصاد

 ؟ فرستهمی  برامون روحمون که هستن هایی پیام ما های بیماری میدونی_ 

   دهد ادامه را حرفش تا کردم نگاهش عالقه با

  کردی  مراقبت من از اینجا  اومدی شدیم آشنا تازه که  این با خوبی خیلی ،تو بود شده محبت کمبود دچار منم روح کنم فکر_ 

  منو که هستی همونی تو میکنم حس  من اما بگیری تصمیم عجوالنه تا بذارمت فشار تحت خوامنمی نارین_  گرفتم را دارش تب دستش

   کنم خوشبختی احساس تا کافیه برام ،حضورت میکنی  کامل

 .  بگذرونی کنارش رو عمرت بقیه که کسی عنوان به ،جدی کن فکر من به هم تو

   آوردم بیرون را چوبی جعبه بودم انداخته مبل روی که کتم جیب از

 گذاشتم دستش در را جعبه و کن فکر حرفام به و کن قبولش ،لطفا عزیزم شماس برای رو این_ 

  شدم خارج اش خانه از سریع و  بوسیدم را دستش و بزنی زنگ بهم کافیه داشتی کارم وقت هر میرم، من
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  بودم کرده خواستگاری نارین از ،من بودم بیدار شب تمام

 .  ندارد احتیاج چیزی به شوم مطمئنم تا پرسیدممی را حالش پیام با فقط کند خلوت تنهایی در تا نگرفتم تماس او با روزی چند

  و  معین که گفت و کرد دعوت فردا شام برای را نارین من و زد زنگ برکان که بود گذشته   من خانه میهمانی از روز ده حدود

  میرسیم خدمت کرد قبول اگر میکنم صحبت نارین با ،گفتم هستند هم همسرش

  میکرد آمد و رفت کار محل به سرویس با و داشت سرویس ،نارین بود ایستاده نارین خانه در جلوی

  بود منتظرش بود شده چیده زیبا خیلی که نوبرانه  های میوه  سبد یک و  گل دسته یک با گرم هوا و بود چهار  ساعت

  را گل و سبد  شود خانه وارد خواست بود، شده خواستنی زیادی مقنعه و ای سرمه شلوار مانتو ان در شد پیاده سرویس از وقتی

   برداشتم

 شیرینم؟ _ 

  زد زیبایی لبخند دیدنم با و برگشت

   سالم  مرصاد_ 

  ،بفرمایید بیارم برات اینارو اومدم ،عزیزم خانم نباشی خسته_ 

 قشنگن  خیلی ممنونم_ 

  ای سلیقه با خیلی کنم اعتراف ،باید خوشبو چقدر_  بوئید هارا گل و

  شام شب فردا ،واسه بگیرن شماره خودت از شب اون رفته  یادشون ،انگار تسنیم خونه کنم دعوتت ،اومدم زیبا خانم برای ای هدیه_ 

  ؟ ،میای

   البته_  گرفت  وسعت عمیقش لبخند

   شیرینم؟ دنبالت بیام_ 

   نیست زحمتت اگر_ نارین

  باش منتظرم شیش ،ساعت  باشه_ مرصاد

 رفتم  و کردم خداحافظی

  آمد پایین تماسم با بودم نارین خانه  جلوی ساعت سر فردا

 در زیبا جعبه یک و عسلی چرم بلند پاشنه های کفش با بود پوشیده کرم رنگ به ست  گشاد شلوار و بلند شومیز یک خوشتیپ دختر

   داشت دست

  بود پیچیده ماشین در ،عطرش کردم نگاه بود افتاده اش شانه روی همیشه مثل که بلندش موهای به شیفتگی با نشست  که ماشین در

   میشد دیده گوشش در ام اهدایی  های گوشواره و

 ...... ،عزیزم کردم نگاهش عمیق عشقی با

   میخواست مرا هم او

  زیبا های سنگ آن آمد می زیباییش چشمان به هم ،چقدر من مغرور نارین

 خوبی؟ مرصاد_ نارین

 ؟ باشم بد پیشمه شیرینم خانم_ 

   پیشتم خوشحالم منم_ 
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   شدی زیبا خیلی_ 

   زد خجول لبخندی

   بودم گرفته شیرینی و هدیه خودم من  افتادی؟ زحمت تو چرا_ مرصاد

  من طرف از اینم_ 

  برگشتم سمتش به نارین باصدایی  میشد بخش ماشین در فروغی فریدون ،موزیک افتادم راه

 مرصاد؟ _ نارین

   جانم_ کردم  خاموش را پخش

   کنی نمی صحبت  اصال پدرت مادرو مورد در تو_ 

  پوشاند را صورتم غم

  نارین شده  فوت مادرم_ 

   کنه رحمتشون خدا_ نارین

  ،یه خواست نمی رو اون  معین   و داشت دوست رو معین خوب که دارم فرح از غیر به دیگه خواهر ،یه کرده ازدواج هم پدرم_ 

 به رو ،خواهرم سایه میتونستم من کنهمی  فکر نامادریم ،خوب کشور از خارج بفرستیم خواهرم شدیم مجبور که اومد پیش قضایایی

 از تونستم نمی من ولی هستیم برادر مثل  معین و من میدونی که طور ،همون افتاده چپ  من با همین ،برای نکردم و کنم غالب معین

 . خرابه  جور بد وضعیت که ،خالصه بخوام چیزی مورد این در معین

 چیه؟  پدرت نظر_ نارین

 زمان عروسیشون روز که بود معین عقدی همسر سارا بود،خواهرم ما  داماد معین نیست همین فقط ،اخه آتیش و  آب بین مونده بابام_ 

   شکست خیلی اتفاق اون از بعد بابام و نامادریم ،قلب شد فوت و کرد تصادف آرایشگاه به رفتن

   نداریم بابا از انتظاری هیچ فرح و من

 کنه  حمایت اش دلشکسته همسر از باید اونم

   کنه رحمتشون خدا متأسفم_ 

 . کردیم حفظ رو فاصله فعال اما نداریم خانواده با مشکلی فرح و ،من عزیزم ممنون_ 
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   بشه بهتر پدرت با ات رابطه زودتر  هرچه امیدوارم_ نارین

  امیدوارم_  مرصاد

   داره خاصی لهجه خیلی خارجی؟ یا جنوبیه تسنیم همسر_ نارین

 براشون زیادی احترام معین و من هستن بزرگوار خیلی تسنیم و موفقه،اون تاجر یه ،اما نارین نپرسیدم ازشون حال به تا راستش_ 

  میدم توضیح بهت بیشتر روابطمون مورد در دیگه شب یه اما رسیدیم که حاال قائلیم

   شد باز در و زدم بوق چند موقع همین

 شپرد ژرمن نژاد بزرگ سگ دو با بودند رسیده نفر پنچ به اتفاق آن از بعد برکان خانه های محافظ

 ؟ محافظ اینقدر ،چرا اینجارو من خدای_ نارین
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   بفرمایید منتظرن برکان ،جناب  اومدید خوش مرصاد آقا سالم_   آمد برکان محافظ موقع همین

   الزمه مردا این حضور من نظر از اما میکنم تعریف برات حتما که هست هایی داستان یه_ 

 میکرد نگاهم تعجب با

  ایستادم برکان بزرگ و زیبا خانه  جلوی و  کردیم طی ماشین با را باغ تا در بین فاصله

  بودند پوشیده آسمانی آبی های لباس دو هر همسرش بودند،برکان ما منتظر بالکن روی حسنا همراه به همسرش و تسنیم

  گفتند  آمد خوش  و آمدند جلو همه ما شدن پیاده با

  بوسید را نارین محبت با تسنیم

  دادم حسنا به هارا هدیه

   کرد خوشحال کافی اندازه به مارو شما دیدار کشیدید  زحمت ،چرا ممنونم_  تسنیم

   کوچیکه یادگاری یه ،فقط شدیم خوشحال هم ما_  نارین

   رفتیم داخل به هم همراه همه

  لبخند با و بودند کرده باز را نارین هدیه که کردم  نگاه آشان جمع به دست به عربی قهوه نشستند و کردند دوره را نارین حسنا و تسنیم

 میکردند  نگاه

   داری را بزند لبخند کنارت  که همسری داشتن لیاقت ،تو مرصاد هستم خوشحال برایت_  برکان

 . است  اراده  با و محکم اندازه همون به اما  تنهاست خیلی ،اون باشم داشته رو لیاقتش امیدوارم برکان اقای_ 

 . جنگند می زندگیشون برای و میخورن شکست  سخت ،چون هستند ی من خوش زندگی برای ها زن اینطور_ برکان

   خوشحالم داشتنش ،از نداره معنی زندگی دیگه اون بدون میکنم ،حس دارم دوستش من_ 

 

   بشینه ثمر به عشق این امیدوارم شدید عاشق مرصاد،شما طوره همین حتما_ برکان

   همسرش کنار تسنیم و  نشست من کنار نارین نشستند ما کنار ها خانم موقع همین

 را تسنیم لبخند با و میکرد تعارف ماهم به و گذاشتمی میوه تسنیم برای خودش و گذاشت  زانو روی و گرفت را تسنیم دست برکان

 میکرد  نوازش

   بزنم زنگ دوباره بهشون باید ؟ کردن دیر اینقدر چرا اینا هورا_  تسنیم

   بیایند نتوانستند را امشب همین ،برای دارد تب کمی میر ائل گرفت  تماس من  با معین حبیتی_  برکان

  بپرسم رو حالش  باید!   عزیزم جان ای_  تسنیم

 وایمیسه گوشه یه کنهمی بغل اونو فقط باباش اینجا میان وقتی نازه و داشتنی دوست که انقدر هستیم میر  ائل عاشق همه ما جون نارین

   نزنید دست بهش بسه کردید له رو بچه: که

 !  حبیتی میزند نق شودمی  خسته میبوسی و میدهی فشار را بچه آن تو که آنقدر عمری اخر_  برکان

 : کرد تعارف برکان خوردیم میوه کمی وقتی

  بزنیم قدم باغ در کمی دارید دوست اگر دوستان

  آمد می راضی نظر به کردم نگاه نارین به
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   رفتیم باغ به باهم و برداشت  لیوان و میوه  آب کمی تسنیم

  افتادند جلو همسرش و تسنیم

 ؟ داره مشکلی تسنیم_ نارین

  کردم نگاهش سؤالی

 چطور؟_ 

 گرفت جواب  و پرسید هم حسنا  از رو دوستت خانواده  نیومدن سوال همین اخه_ 

   داشت خواهد مشکل مدتی تا پزشک گفته به مدتش  کوتاه حافظه همین برای. پیش ماه بود،چند کما تو مدتی تسنیم_ مرصاد

   شد ساکت نارین

   گذاشت مان  جلوی و ریخت لیوان توی تسنیم هارا میوه آب و نشستیم ها گل نزدیک فرفورژه های صندلی روی 

   بفرمایید_ 

 میکرد صحبت من با و میگذاشت تسنیم شانه روی را دستش برکان

  ،او  داشتم دوست میدید را همسرش لبخند که زمانی را ،ارامشش میکرد  لمس را او باید حتما بود که جا ،هر بود تسنیم عاشق برکان

  بود تسنیم دیوانه

   نداشت غروب خیال خورشید بود هفت ساعت ،تازه میکردند پچ پچ ها خانم

   بود پیچیده باغ در بزرگ آبنمای صدای و میخواندند باغ در ها پرنده

 شدید؟ آشنا باهم چطور شما_  نارین

  شدیم آشنا باهم میکرد تجارت اونجا هم عزیزم ،حسین میکردم کار امارات  تو من_  تسنیم

 

 کاری؟ چه امارات؟_ نارین

   کردم پیدا کار راحت داشتم تافل و کامپیوتر مدرک چون  بودم منشی شرکت تو_ تسنیم

   آمد دست  به تلفن حسنا موقع همان

  افتاده بدی اتفاق سیدی یا_ 

 ؟  شده چی برسرم خاک وای_  تسنیم

 ،اونم آومد نمی باال هورا نفس بیمارستان بردنش سوخته دستش معین ،اقا بوده گرفته آتش ،خونشون هورا. بریم بشید آماده سریع_ 

   بستن اکسیژن بهشون بیمارستانه

   بشود ماشین  سوار هم همسرش کرد کمک و زد صدا را مردی هوار و داد با برکان نشست زمین روی که تسنیم

 برکان  ماشین سر پشت افتادیم راه هم نارین و من اما چطور دانم نمی

   میکوبید دهانم در قلبم

   دویدیم اورژانس سمت به و رسیدیم بیمارستان به زود خیلی

 آمدند  می سرما پشت تسنیم و نارین

 رفت  پذیرش به سریع برکان
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 بریم؟  باید کجا شدن سوختگی ،دچار امین معین  اقای_ 

  داد را اتاقی آدرس که مرد

  رفتیم اتاق آن به برکان و من

   کنی پانسمان خوام نمی آقا کن ،ولم بچم و زن پیش برم بذارید خوبم من_ معین

  بردینشون؟ کجا کو من بچه

   آمد می راهرو تا معین داد بی و داد صدای

 !   نیست خوب دستت وضع باش اروم اقا_ پرستار

   ؟ شده چی داداش  معین_ مرصاد

  بود لرزان و پریده رنگ کالفه معین

  میکرد نگاه سر پشت از برکان

  کنند تمیز را دستت بگذار آورم می خبر برایت و میروم االن من باش آرام برادر_  برکان

  کرد تشکر نگاهی با معین

  گذاشتم اش برهنه های شانه روی دست رفتم جلو

   میشدم بدبخت بازم ،داشتم کرد رحم بهم خدا میدادم  دستشون از داشتم مرصاد_  گریه زیر زد و انداخت پایین را سرش

  بوسیدم و گرفتم آغوش در را سرش

 کردند وصل سرم یک دیگرش دست به و کردند پانسمان  و شستند بود سوخته مچ  تا آرنج از که را معین دست  آقا یک و خانم یک

   باشد نرسیده آسیب  دستش اعصاب به بودم ،امیدوار بود وخیم واقعا دستش وضع

   بیایید برکان تا بود دوخته در به را ،چشمش  گذاشتمی صورت روی زحمت به هم را اکسیژن ماسک

   بود شده حال بی مسکن تزریق خاطر به اما میکرد قراری بی بازهم گذشت کمی

 موندن؟  کجا ببین برو تو مرصاد_ 

   شد وارد بغل به میر ائل برکان موقع همین

 .  بابایی است خوب کامال ،حالش  ما پهلوان پسر هم این_ 

 شدند  وارد ها خانم و هورا هم سرش پشت

   برات بمیرم الهی شدی چی عزیزم! گیانم معین_  کرد گریه و  انداخت معین آغوش در را خودش معین دیدن با هورا

  نگران فقط خوبم ببین نکن گریه خوبم نیست ،چیزی جانم خانمم جانم_  میرفت اش صدقه قربان و بوسیدمی را سرش  اشک با هم معین

   بودم شما

   بود افتاده راه اشکشان صحنه این دیدن با نارین و تسنیم

  میکرد  پرت معین بغل به خودش هم میر ائل
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  داد معین به را میر ائل برکان  و کشید عقب میر ائل صدای شنیدن با هورا

    باشد شده اش بابایی دلتنگ خیلی که کرد،انگار گریه و کرد پنهان معین گردن در را سرش رسید معین به تا بچه

   میداد بد گواهی دلم اما شده چه دانستم نمی

  نیست بستری به نیازی و هستند خوب دو هر ،خوشبختانه میکرد معاینه دو هر باید ،پزشک آمدیم دیر ببخش_ برکان

  مچکرم ،واقعا اومدید که ممنون_ چسباند خود به بیشتر را پسرش و کرد تشکری معین

 منزل به ها خانم بدهید اجازه  اگر.نیست خوب بچه برای است  آلوده است،محیط مساعد همه حال که شکر خدارو نکردیم کاری_ برکان

  هستم اینجا من برگردند

  میشه مریض بچه زودی، به میام هم من خونه برید شما بهتره عزیزم ؟ جان ،هورا البته_  معین

 .  نباش ما نگران تسنیم خونه میریم عزیزم چشم_  بوسید را معین شانه هورا

  میشید خوب زودتر ،انشاهللا بیایید شما تا هستیم مراقبشون  ما امین اقای_ تسنیم

   میکنم درک من  نباش من  ناراحت هم اصال  بمون دوستت پیش خونه میرم من  مرصاد_  کرد خداحافظی هم نارین

  عزیزم شد  تلخ امشب آنقدر که ببخش_ 

 . هستم تماست  منتظر باش خودت مراقب ،خدانگهدار اتفاقه نیست که تو تقصیر_ 

   رفت بقیه همراه لبخند با و

  میرساندشان و بود در دم برکان راننده

   ماندیم معین کنار  برکان و من 

 خبره؟ چه شده  چی  معین_ 

   بکشه مارو میخواست یکی بود عمدی  سوزی اتیش_   گفت و کرد نگاه ما دوی هر به معین

   شد خالی هایم زانو شوک  شدت از من و میکرد نگاه سکوت در برکان

  بدیم گزارش پلیس به باید_ برکان

   حتما_ معین

 بوده؟  عمدی که  فهمیدی کجا از چطور؟_  مرصاد

 کردم ،حس میکرد درست غذا هم هورا داشت تب بود قرار بی خیلی میکردم بازی میر ائل با اتاق تو ،داشتم خونه بودم رسیده تازه

  مشتعل  زود و موکته خونه سوزن،کل می دارن موکت  و ورودی در دیدم رسیدم، که سالن به هورا جیغ صدای با بعد اومد بنزین بوی

  شد نمی باز سرقته ضد چون هم در نداشت  فایده اما شد روشن حریق ضد سیستم شد

  آب پر های تاول از ،پر داد نشان بود سوخته داغ دستگیره گرفتن خاطر به که را دستش کف بعد و

 نشانی آتش به ها همسایه شد باز و کرد رحم خدا تا رفتم کلنجار و زدم ضربه انقدر بود شده  ،مشتعل نمیشد اما کنم بازش کردم  سعی_ 

  بدن خبر شما  به خواست اورژانس مأمور بود،از حفظ رو برکان آقای خونه شماره فقط هم ،هورا بودن زده زنگ آمبوالنس و

   شد  ساکت معین

   نشستم می سیاه خاک به ،داشتم میشد خفه  داشت میرم ائل_  چکید صورتش روی اشکش

 . داد نجاتمون خدا

  میشدم دیوانه داشتم ؟ چه افتاد می اتفاقی ،اگر گرفتم  دست در رو معین  سالم دست
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 . کرد تکرار را  حرفهایش همه معین پلیس آمدن از وبعد زد  زنگ پلیس به پریشان برکان

   بودیم  خیره دیوار به سکوت در هرسه و بود شب نیمه

  ولی نیستند خواب گفت کوتاهی زمان از بعد برکان که بپرسیم را حالشان نبودند خواب اگر تا بدهیم خانه به پیام یک خواست معین

 . است  نگذاشته تنهایشان و آنجاست  هم نارین و است مساعد کامال  حالشان

 ؟ مرصاد_  گرفتم تماس نارین با و بیرون رفتم شدم بلند

 ؟  کجایی ؟ خوبی عزیزم سالم_ 

  کردم قبول کرد دعوت ازم هم تسنیم بخوابم راحت و خونه برم ،نتونستم تسنیم خونه_ 

  ؟ نشی اذیت عزیزم_ 

 !   نیست خوب تسنیم حال  مرصاد هستن،اما محبت با خیلی نه_ 
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 مگه؟  شده چرا؟چی_ 

 . داره تب انگار! نمیدونم_ نارین

   داره دوستشون خیلی گفتمی که ،دیدی ترسیده میر  ائل و دوستش برای حتما نباش نگران تو نیست چیزی_ 

  هستم میر ائل بله،مراقب_  نارین

  قراره بی یکم هورا ،راستش نمیرم سرکار که هم فردا

   خونه میارمیش کنه ویزیتش دکتر که صبح فردا ،انشاهلل من  جانان نداره خوبی روز حال هم معین_ 

   انشاهلل_ 

   بگذره خوش امشب بود ،قرار شدی اذیت اینقدر که ببخش شیرینم_ 

 . بذاریم تنها دیگرو هم نباید که ،ما داره  هم سختی که نیست  بلبل و گل همیشه هم ،زندگی مرصاد  خوبم من_ 

 . بشی اذیت تو نداشتم دوست من،فقط نارین البته_ 

 .  هستن دوستات تو خانواده انگار ،اخه بشم تر صمیمی باهاتون منم بشه باعث ،شاید شم نمی اذیت_ 

 خداحافظ  دارم دوستت کنی،  استراحت کن سعی عزیزم باشه! زرنگ دختر_ 

  جان مرصاد دیدار امید به_ 

  کرد قطع و

 میکرد  خطابم آمیز محبت  کلمات  با بود بار ،اولین کردم نگاه گوشی به لبخند با

   بود خواب  داروها تأثیر تحت ،معین برگشتم معین اتاق به

   بود شده خیره گوشه به بیدار هم برکان

 

  بودیم سرگردان روح مانند برکان و  من اما  خوابید راحت صبح تا معین 
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  شود پیدایش هم باز است تشنه معین خون به که روانی آن میترسیدم

  خوب  کامال هفته چند طی و نرسیده آسیبی  دست اعصاب وبه  نیست مشکلی هیچ که گفت معین  دست معاینه از بعد و آمد پزشک صبح

 .  شد  مرخص معین  شدو خواهد

 آوردم لباس برایش رفتم خودم خانه به بود رفته بین از تنش های لباس تمام چون

 بود نگران و  مغموم ،معین رفتیم برکان خانه به و

 ! میشود ناراحت تو چهره این دیدن با همسرت ؟ ای گرفته آنقدر چرا معین_ برکان

   چی؟ سراغشون بیان بازم ،اگر کنهمی تهدیدشون خطری چه دونم نمی اصال.   کنم مراقبت اونا از نتونستم ،من میترسم برکان اقای_ 

 .  هستیم خانوادت مراقب ما هم، نیستی خونه وقتی ،اینطوری بمونید ما  پیش ماجرا شدن روشن تا اینه من نظر_  برکان

 !  نیست درست ،این بشم شما مزاحم خوام نمی من_ معین

 رفع تا ،فقط هستن مراقبمون من ،مردان باشه خطر در خانوادت جان مورد بی های تعارف خاطر به که نیست  درست این_  برکان

 ! خطر شدن

 شد خیره بیرون به ساکت معین

  نشن نگران کن هم سر داستانی یه خودت.  شده چی نگفتم اما برکان آقای خونه بیان ،گفتم زدم زنگ(معین پدر)  آقا حاج به من  معین_ 

   نیست خوب براشون هیجان اونا شدن ،پیر

   بهتره ،اینطوری بوده کشی سیم خاطر به سوزی آتش بگید بهتره مرصاد اقای_ برکان

 دوربین دارن گفت آقا علی دوست زدم ،زنگ شده تأیید سوزی آتش بودن عمدی و معین خونه رفته صبح امروز هم پلیس_ مرصاد

 .بوده کی طرف بدونن که میکنن چک  رو محل های

 . باشند آمده  خواهی خون به هورا های فامیل ،میترسم نگرانم خیلی من_ برکان

 کنن،در فرار و بزنند آتش رو در ترسوها مثل که این نه میشدند عمل وارد مستقیم بودن اونا ،اگر دونممی بعید برکان اقای_ مرصاد

 بازم دختر یه واسه بخوان بازم نکنم فکر داشته عمو پسر تا سه فقط که گفتمی  هورا و رفتن بین از اونا از نفره پنج گروه یه ضمن

 . بندازن دردسر به رو خودشون

 .   باشیم مراقب باید عقله، شرط احتیاط_  معین

   میکرد دود اسفند معین سر دور حسنا و بودیم نشسته خانه در

   ندونستی؟ ؟قابل نزدی زنگ به عصر دیروز همون چرا پسرم_   وگفت بود آمده هم معین پدر

  فشار وضعیت اون با مادر خواستم ،نمی نبود چیزیم که ،من رو مامان قلب وضع میدونی که ،خودت من پدر حرفیه چه  این_  معین

  خوبیم ما بزنید مادر به حرفی نیست  الزم اصال هم ،االن بشید ناراحت ضعیف  قلب این با شما  و خونش

  مردیم؟ ما ،مگه ما خونه بریم بیا الاقل پسرم_  معین پدر

  ما  از را مهمان داشتن نعمت لطفا است بزرگ خیلی هم خانه ،این کنم مراقبت  چشمم مانند  ها آن از میدهم قول من  آقا حاج_ برکان

 .  نکنید دریغ

 . رفت و کرد خداحافظی و بوسید را عروسش و نوه  است فایده بی اصرار دید وقتی معین پدر

   نشه ناراحت پدرم امیدوارم_  معین

   میشه درست بذار جیگر سر دندون مجرم اون شدن  پیدا تا روز چند فقط هم ،شما خودشونه امنیت بخاطر جان  معین_ مرصاد

  بودیم مجبور ،اما بود معذب خیلی معین
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   بود کرده آماده  معین  خانواده برای را اتاق یک حسنا

  نداشت  حسابی و درست پیکر و در که اش خانه به نارین همراه خودم  و کند استراحت و بپوشد راحتی لباس دست یک کردم معین به

   کنیم جمع را معین و هورا وسایل تا رفتیم

  کند درست را  در و بیایید تا گذاشتم قرار صبح فردا برای و گرفتم  تماس بنا با هم من کرد جمع را وسایل فرز و تیز خیلی نارین

 .  نشود مهندس آقای شرمنده نیافتد اتفاقی که  بوده  خانه مراقب مدت  تمام گفت می معین همسایه

 . کرد قبول مرد و بیاییم بنا با فردا تا بدهد خانه به را حواسش هم صبح فردا تا کردم خواهش

  کردم پیاده اش خانه در دم را نارین

  میگیرم تماس  باهات بازم ،من باش  خودت مراقب  من خوشگل  خانم_ 

   باش خودت مراقب هم شما_ نارین

  میکنم جبران عروسیتون تو ،انشاهلل کردی  کمک که  ممنون_ مرصاد

 خندید 

 .  نیست خبری عروس کوچه تو که بینم می!   عروسیتون! مرصاد اقا_ 

 راهه  تو خبرا عزیزم کن صبر_ 
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 .  من  جانان  شدی من عروس شما بدونن همه میکشم ریسه رو کوچه این پای تا سر از خودم میام، هم بنده

  خداحافظ چیز، همه خاطر به ممنون_ کرد نگاهم زیبایی لبخند با نارین

  رفت و

 ،خانه دیدم نارین خانه در دم را ماشینی ،ایستادن افتاد ماشینی به نگاهم بغل آینه از رسیدم که کوچه سر ،به شدم دور خانه از که کمی

  ایستادم کردم کم را سرعتم! نداشت دیگری ساکن نارین

   شد نمی باز در!را نارین ی خانه در زد، را در زنگ و رفت مردی

  بود افتاده در جان به لگد و مشت با مرد بود گذشته دقیقه ده

 رفتم  مرد ماشین  سمت به و کردم گرد را فرمان

 شناختم را صفتش شغال   خود شدم نزدیک 

 .....  اشغال هومن

 از و  هست هم درست کار فاعل یک که بودم دیده خودم میکرد کاری  کثافت مهمانی در آمد می نفر یک با روز هر باز هوس نکبت

 .... میگرفت را یکی دست روز هر و گذرد نمی  هم ها پسر

 ...  عوضی

   گذاشت می کسی چه دست در را خواهرش دست که ببین را نارین شعور بی برادر آن

  ماشین شد، جمع ماشینش طرف مالیدم،یک ماشینش به را ماشین و گذشتم  هومن  ماشین کنار از سرعت با و کردم پر را ماشین گاز

 . ارزید می انگار  سرخ چهره  این دیدن به اما دید آسیب هم خودم
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   برداشتم را چماغم کردم پارک

 میپرید  پایین و باال و میکرد هوار داد

 .  ماشین تو ،ریدی کن جمع رو حواست  سوار یابو ؟حیوون کوری_  هومن

 شد  عصبانی بیشتر دید را  ام چهره  و آمدم المپ زیر به  تاریکی از وقتی دید نمی را من و بود شب

 !!!!!  تو_ 

 !  من اره_ زدم نیشخندی

 .   کردم له را ماشین سقف و آوردم پایین اش شیشه چماغم با پریدم ماشینش روی بیایید خودش به تا و

  نبود کافی برایش هایش تخم ترکاندن اینکه مثل

  نکن خدا تورو مرصاد_ برگشتم او سمت به نارین صدای با

   سگم االن من نارین تو برو_ غریدم

  ؟ میده چاک یقه برات ؟ میپری مرصاد اقاااااا ؟با میکنی چیکارا خانم ،نارین باشه بذار نه_ هومن

 هََول  مردیکه

   االغ نیار منو زن اسم_ 

  معشوقه با رو زنت که نبودی همونی تو مگه میشه حالیت هم زن تو ؟مگه نفهمیدم من که گرفتیش ،کی باطل خیال زهی ؟ تو زن_ 

 !  ندار بر غیرت با تریپ بابا میشناسنت همه ؟ کرد راهی اش

 شود  آلوده خون به دیبا مثل آدمی خاطر به دستم خواستم نمی خوردم فرو را خشمم

  نمیداری؟ بر سرم از دست چرا دادم رو جوابت عوضی،من  گمشو برو_  نارین

 ؟  میخوای چی

 .....  چیزا خیلی_ کرد نارین به کثیفی نگاه بود ایستاده  من از فاصله با که هومن

 بکشم؟نداشت؟ را شیطان این خاطرش به داشت را ارزشش که نارین اما

  تو گمشو نگفتم مگه نارین_ گرفتم را گردنش و بردم یورش سمتش به کند کامل را حرفش نگذاشتم

  کوبیدم دماغش به محکم کله با کرد ام دیوانه که زد بهم آری دار حرص فشردم،لبخند انگشتانم بین را هومن گردن و

 ...... جر واسش روز یه داره نرمی ن.....ک عجب میزنه؟ جیغ جونت نارین_ هومن

   کوبیدم پایش بین محکم دهد ادامه نگذاشتم

 ! نی.....ک بشی کن گوش حرف مفعول یه میکنم کاری یه نه؟امشب مگه فاعلی ،یه زاده حروم_ گفتم شده کلید های دندان بین از

   بدهد سگ صدای که زدم را عوضی آن آنقدر آمدم نمی کوتاه  من اما  شدندمی جمع دورم و آمدند می مردم کم کم

  محکم کوبیدم پاهایش بین دوباره و باش زود کنم  ولت کن ،پارس حیوون کن پارس_ 

  میکشید روزه درد از

   همینه بکش روزه باش زود خوبه اره_ 

  و گوشی و شده چه دادم توضیح وسریع گرفتم را فرح شماره  و کشیدم بیرون را ام گوشی  و کشیدم عقب  پلیس ماشین صدای شنیدن با

   دادم نارین به را سوئیچم
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  برد بیمارستان به آمبوالنس بر سوار را هومن و کرد دستگیر را من رسید پلیس تا

 . نمیشد پاک هایم لب روی از لبخند که بود شده خنک آنقدر ،دلم شستم را صورتم و دستم کالنتری دستشویی در

   ماندم می بازداشتگاه در باید را امشب

 .   داشت را ارزشش اما

  به بود حواسم بین ان ،در بزنم حرف فرح با ای دقیقه چند توانستم آقا علی دوست لطف ،به بیافتد کارم دنبال صبح بود قرار فرح

  ببرد برکان خانه به را معین وسایل بگویم بود آمده نارین همراه پریشان که نارین

  برود معین خانه به بود قرار صبح! ،بنّا لعنت

  نباشم نگران و سپارد می یکی به هم را آن گفت فرح

   عمیق  و راحت باشم خوابیده پَر رختخواب روی  که ،انگار خوابیدم زمین روی راحت بازداشتگاه در

   چسبید عجیب اما.صبحانه اینم بیا که دادند چای و نان تکه یک داشتگاه باز در صبح

  کردند صدایم بدانم نداشتم که ،ساعت انگار بود ظهر حوالی دانم نمی

  بیرون بیا حسینی، مرصاد_ 

  شدم نگهبان افسر اتاق راهی بند کمر بدون شلوار و ژولیده چهره با

 و بود افتاده مردی از واقعا بار این ،مردک بودم افتاده دردسری بد در اما بودم آزاد دادگاه  زمان تا بود آورده سند و بود آمده فرح

 .  بود شکسته دماغش

  زد حرف ریز یک ام خانه تا کالنتری از فرح

  تموم میدم رو اش دیه فرح دیگه بسه اه_ 

 ابلهی؟  اینقدر چرا  تو ؟مرصاد میشدی خالص چطور چی؟ بود مرده اگه احمق اخه_  فرح

  اَبله موقع اون! پشندی زمینی ،سیب رگ ،بی غیرت بی گفت بهم قمری ننه هر گذاشتم جیگر رو دندون ساله ؟؛چند ام آبله من؟من_ 

 نبودم؟ 
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   خوردم حرص که بس شده  سیاه ،خونم فرح کنم سالخی  شهر این تو رو  نفر به روز هر دارم پتانسیل مّن،منّ 

  نمی کری من واسه دیگه چیه غیرت اصال  نمیدونن که هومن امثال ونی....ک هر بودم ریخته رو خونش بودم کشته رو دیبا من اگه

 !خوندن

   بار ،چند سرم روی زدم محکم

   ؟ میشدن راحت ملت میکردم زندانیش یا میکشتم رو بچه اون اگه من.  کش ناموس  مملکت این سر تو خااااااک خاااااک

 نکشتمش و ام فالنی شوهر چون چرا؟ حرومه  من به خوردن آب ساله چند

   میکرد گریه بود کرده پارک حاال فرح

   نخور حرص آنقدر ببخشید مرصاد برات بمیرم_ 

  یادت آوردن ما مادر سر به چی دهن و چاک بی مردم همین دونممی تو و من ندونه کی هر فرح:غریدم ام شده کلید های دندان بین از

  بود دار لکه پاکش دامن مردم نظر از ،دیگه نبود بابا و زد ما خونه به دزد که شبی اون چون!  یادمه خوب بودم بچه من ؟ نیست
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  بشی؟ سنگسار باید گفتمی روز هر نیست  ،یادت بدبخت زن  آورد دق که کرد ابروش بی آنقدر گوری به گور بزرگ مادر اون

   کوبیدم داشبرد به را سرم و دادم دست از توان و تاب دیگر

  برات بمیرم ،نکن مرصاد نکن میزد جیغ فرح

   کشی؟ ناموس کی  تا ؟ کی ،تا بشن درست باید مردم ،این نمیکنم فرار خودم از ،من نمیرم شهر این از من بدونن همه بذار نه_ 

 میزنم باشه الزم بازم! زدم کردم خوب ،زدم؟ ندارم ظرفیت دیگه  منبر،منّ  رو میری من واسه باشه آخرت ،بار آخرته بار فرح تو اما

 !  میگیره دست واسم سرم پشت کی دیگه ببینم تا میزنم هم بدتر

 زدم می نفس نفس

 دست که چیزی برای اونم پوسید نمی خاک زیر االن مادرمون قشنگ صورت داشت غیرت جو یه اندازه نه جو،زیاد یه بابات اگر_ 

  داشتیم مادر  االن ،ما نبود خودش

  داشتیم مادر  سیاه سالهای  اون همه

 ! هنوز نمرده که مادرت دنیا پدر گور بگن و بچرخن  موهات روی که مهربونم دست جفت یه

 تو نزد که بابامون غیرتی بی از مرده ناحق به که ،حاال ندارم مادر که  حاال ام شاکی  دنیا این از ام شاکی هم جور بد فرح ام شاکی  من

 مارو نشون  سیاه  خاک به خوب  وای میکشیم چی ما ببینن االن کجان که مردمی دهن

 ابروش ترس از خودش  ،مامان نداشت کاری مامان به که اون نگیر خورده بابا بود،از بسته خیلی مردم فکر زمان اون مرصاد_ فرح

 مرد و شد مریض

 غذا خونه دیگه و بود کرده  جدا مامان  از رو جاش غیرتت خوش بابای نیست یادت ؟ راه اون به زدی رو خودت یا منگولی؟ تو فرح_ 

 !  گرفته المپیک طالی مدال بابا که انگار گرفته زن شوهرش  فالنی آوردن خبر کوره شمسی   و اوره و َعره و همسایه تا ؟ خورد نمی

  آید می در بیشتر گندش بوی بزنی همش بیشتر چقدر ،هر افتادم راه پیاده خانه سمت به و نیاوردم طاقت دیگر

 اش  خونه میاره رو عروسش آسوده  خیال با  حاال شد راحت پسرم:گفت بزرگم مادر مرد مادرم که روزی آید می یادم خوب

  آن که در به را چشمش و دیدم رختخواب در نذار و زرد را ام بیچاره و مظلوم مادر که روزی همان  از بودم چرکین د َمل یک من اما

  نیامد  و بگیرد را دستش آخر بار برای و بیاید احمق مردک

 ! نکش را زن مفت زر مردم  آن امثال یکی گفتندمی من به وقت آن  ممنوع کشی  ناموس که شد هم من ذهن در خوب چیز یک اما

   پول و گوشی نه سوئیچ نه دارم کلید نه آمد یادم رسیدم که خانه به

  ترکیدمی داشت سرم که بودم کرده فکر آنقدر

   گرفتم را فروشنده و گوشی و رفتم محله سوپر به

   زدم زنگ  نارین به

 ریختند وجودم آتش روی اب انگار پیچید گوشی در که صدایش

 ! بفرمایید_ 

  مرصاد جانم؟منم نارین_ 

 شمایی؟ جان مرصاد_  نارین

  ؟ االن کجایی بیرونی 

   خونه برم ندارم کلیدم شماست دست زندگیم  همه که اومد یادم رسیدم تا خودم خونه در ،دم بیرونم عزیزم بله_ 
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 بیام  بردارم رو ماشینت خونه برم کن ،صبر ماشینم تو االن من_  نارین

 ،منتظرم من شیرین خانم باشه_ 

 دادم  پس را گوشی و

  نارین ،اما میکشت را من سرمایش نه میشد تمام نه که ،زمستانی من زندگی ته و سر بی زمستان در بود زیبا و سرخ آتش یک نارین

  سوزاندمی و میکرد گرم زیبا

  پریده رنگ و ژولیده موهای و بود کرده  اش آلوده خون که  های لباس آن ،با نشستم خانه  جلوی جدول روی

   میکردند نگاهم تعجب  با و شدند می رد ها همسایه

  سالگی  هفت و بیست از بودم ساکن محل این در که بود سال هشت حدود

  تا را خنجرش همسایه همان وقتش ،به کنم  صمیمی خودم با  را احدی نداشتم دوست.نداشتم علیک و سالم هم همسایه یک با حتی اما

 بود هایشان  بچه صدای و سر یا ساختمان شارژ و پارک جای سر کردن دعوا ارتباطم ،تنها میکند فرو پشتت در دسته

  ،با باشم شده مرتکب  حسابی و درست ای زنجیره قتل یک دیشب خرابم اعصاب آن با میدادند  احتمال وضع و سر این با هم حاال

 .  شد باز ممکن  حد تا چشمانم معین و برکان دیدن با که کردم بلند را سرم  ماشین موتور صدای شنیدن

 آمدند  سمتم به و شدند پیاده دو هر برکان و معین

   ؟ آورده خودش سر بالیی چه نچ،ببین نچ_ معین

   دادم سالم متعجب  و شدم بلند

 !نگن شما به بودم سپرده ؟ فهمیدید کجا از میکنید؟ چیکار اینجا  شما_ 

   ؟ نشستی اینجا ،چرا مرصاد بود اشتباه  کارت_ برکان

  رسید نارین موقع همین

 اومد  نارین نداشتم کلید داخل بیایین_ 
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 کرد  پارک کنارمان نارین

   گفتم دوستات به که ،ببخشید همگی به سالم_ نارین

 منه  برا دو پارک جای بده داشبورد از منم کلید دسته اون  داخل بیا کن پارک جانا، نداره عیبی_ 

  شدیم آسانسور سوار باهم همه و کردم باز را پارکینگ در ریموت با و

   بود آمده کار سر فرم لباس همان با نارین

   آمد  می بهش  خیلی اش  کالباسی لب ،رژ بود پیچیده ام شامه  زیر پودری کرم ،بوی داشت صورت روی محوی آرایش یک من عزیز

   شدم خارج آسانسور از معین دست  اشاره با

  رفتم حمام سمت به خانه به ورود محض به

  پره  هم فریزر! گرسنگی از میمیرم دارم ؟ بخوریم کنی درست چیزی یه میشه جان نارین بگیرم دوش باید من ببخشید همگی

   برگشتم سالن به پوشیده لباس و گرفتم سریع دوش یک و
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  میکرد  صحبت بودند ایستاده کانتر پشت  که برکان و معین  با و چید می دیس روی هارا ناگت آشپزخانه در نارین

 .   شد ساکت ورودم با

   بفرمایید_  نشستم میز سر

 بودند ساکت  خیلی برکان و معین

   شدند شریک ما  با مان  ساده غذای در هم ها آن

  کردنمی کار مغزم دیگه واقعا  اینجا کشوندمت کوفته و خسته ببخشید جان نارین_ 

 میکنه؟ کار مغزتون  کی شما_ معین

 ! میکنم  صحبت بعداا  اینجاست ،خانم باش آرام معین_ برکان

 ؟  نمیکنه کار من مغز ؟ رسیدین نتیجه این به جنابعالی که شده  چی_  شدم عصبانی

 ! میکنی نصیحتش کافه میبریش یا میکنی؟ نوازشش بشه تو ناموس مزاحم یکی

   بود شده خیره بشقابش به ساکت نارین

  است خاموش آت گوشی چرا و هستی کجا بگویند ما به میگذاشتی  الاقل کاش بودیم نگرانت ما که است  این  موضوع مرصاد_ برکان

 بود پریشان خیلی ،معین

  ترسیدیم خیلی  ما بود خاموش هم آت  گوشی و داری کار  تو گفت و آورد را معین  چمدان نارین خانم که دیشب

  انداخته مردی از رو طرف زده داره حدود و حد هم کاری  ،کتک نیست این فقط_ معین

   کرد جمع را پایش و دست کمی و کرد نارین به نگاهی

   دادم دستش به و ریختم نوشیدنی کمی نارین برای و زدم نیشخندی

  منم کرد حرمتی بی منه به متعلق که زنی به چون میزنم هم  بدتر دیشب به برگردم کردم ،خوب  شو  ساکت نمیکنی درک گفتم  معین_ 

  جا  همین هم بحث ،این نیستم هم پشیمون  دادم انجام من بود نکرده جونش ننه که ،کاری نره یادش دیگه که آستینش تو کردم چوب

 هستین  من احتمالی اعدام نگران شما  که اس زنده و نمرده هم انگل ،اون تمومه

 .  خوردند را غذایشان همه و کرد ساکتش معین  دست روی دستش گذاشتن با برکان که بزند حرفی خواست معین

   شدند بلند دو هر برکان و معین غذا از بعد

   رفتند و میکنیم حلش هم ،با هست هم ما مشکل تو مشکل کنیم صحبت باید اما میریم  ،فعال بپرسیم را حالت خواستیممی فقط_  برکان

 .  ترسوندمت خیلی ،دیشب ببخشید_  نشاندم مبل روی و گرفتم را نارین دست رفتنشان از بعد

 . بخشیدم نمی رو خودم وقت هیچ افتاد می اتفاقی اگر ترسیدم خودت برای بیشتر من_ نارین

  نارین شده تموم دیگه_ 

   شد خیره زمین به ساکت

  بستم چشم و گذاشتم پاهایش روی را سرم  و خستم خیلی من_  گفتم و گرفتم نفسی

  میکرد  حرکت وار نوازش نشست موهایم روی دستانش بعد لحظه چند

  رفت در خستگیم اخیش_ نالیدم بسته چشم با

   ؟ جان نارین_  کردم مکث
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 جانم؟_ 

 کنیم زندگی باهم و کنیم عقد خواممی  من_ 

   گرفتم دست  را دستش و نشستم و شدم ،بلند کشید عقب  را دستش و شد  ساکت

   ؟ من  جانان نداری دوست_ 

  بشیم؟ شوهر  و زن تو و من نداری دوست

  سکوت هم باز

   رفتم راه خانه امتداد در شدم و بلند

 ؟ بزنم حدسی چه من  کردی اخمی این با ؟ نمیگی چیزی چرا جان نارین

 ؟  شناسیمنمی رو هم کامل هنوز ما_ نارین

  بی طور همین عمرم هم دیگه سال چند ،میخوای سالمه ای خورده و سی دیگه من ؟ عزیزم دیگه بشناسی رو من  میخوای چطور_ 

  دنیامو ،بیا باش من  مال  اما بخوای که چی هر میخرم برات ماشین نامت به میزنم ،خونه میدم تضمین  بهت من چی؟ کی بگذره ثمر

  دنیا دیدم تورو میشم خرد ،دارم میکشم زجر دارم بودم بچه  وقتی از باشم داشته آرامش خواممی کشم نمی ،دیگه خستم من  کن قشنگ

   شد عوض

   مرصاد میری تند داری_ نارین

  دیگه میکنم آرامش احساس  من میکشی نفس تو که جایی!   خوادتمی قلبم میخوامت  من  ؟ من جانان میگی چی_  افتادم نفس نفس به

 ؟ بشی راضی تو که باشه باید چی

   ،میترسم دلم دو من ،اما دونمنمی من_  نارین

  من نارین؟ کن من به نگاه یه ؟ بمونی مجرد عمر آخر تا میخوای خورده تو پست به جایی یه روزی یه قرمصاق دیوث یه چون_ 

 کابوساتم؟  دیو اون شبیه چقدر

 ! کردنه صحبت  وضع چه االن از اینم دیشب از اون!نبودی دهن بد که تو مرصاد_ نارین

 شدم  مشتعل گویی ثانیه از کسری در

   میکرد نگاهم بود بدتر هم دادن فحش از  و میکرد بیشتر را مقابل طرف آتش که ذاتیش خونسردی آن با هم نارین

  ؟ نیستی عددی ؟ بابا میگی  چی: گفتمی گستاخش نگاه آن با گویی

 سرت بنداز و  صدات داری جرأت ها که بود نشسته رق و شق و صاف جوری

  وایسم میخواستی ؟ گفتمی چی طرف نشنیدی! نکن کاملش دیگه تو میکنم خواهش میکنن دیوانه منو دارن همه صبح از نارین_ 

  ؟ کنم نگاهش

 فهمیدم نمی او از چیز هیچ که میکرد نگاهم طوری نارین
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   زد آری در حرص لبخند و کرد کج را گردنش و چرخاند  چپ به کمی را سرش

   مهربانم نارین نه بود نشسته ام خانه در غریبه یک گویی

   خان مرصاد_ 
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   کرد مکث

  گرما و  سرما تو صبح  تا شب  اون من  بده ول پرت و چرت و کنه باز رو گشادش دهن یا بگه هرز ثابقت همسر مورد در کسی هر_ 

 ؟ باشم وثیقه و سند دنبال شما برای و کالنتری در دم وایسم باید

   رسید؟ راه از که احمقی هر به بدم دیه عنوان به رو زندگیم کل باید یا

  میشن  دریده نباشن جمع  حواس اگر و میشن  حساب شکار ها زن که جنگل این تو آوردم دووم پول لطف به ساله پنج من مرصاد آقای

 بشه داده هومن مثل هایی عرضه بی به که نیست هم ارزش بی نیست بدی چیز ،پول  خواممی هم هام بچه برای رو پول این من و

 کرد  استفاده بهتر خیلی ازش میشه چون

   قائلم ارزش خیلی شخصیتم و ابرو برای من: دو

   فضول های زنک خاله جلسات  برای جدید موضوع که این نه باشه باال سرم میرم راه زندگی یا کار محل تو وقتی دارم دوست

  کرده دلسرد خیلی رو ،من تو از خوردی بر ،همچین بشی دور اونجا از و برداری هم رو من  کنی کنترل رو خشمت تونستیمی:  سه

 ! مرصاد

   راند زبان بر عمیق و محکم را نامم

  کنی تموم رو آت زننده و زشت های رفتار این بفهمم که زمانی تا هست  منفی کامال نظرم!  دادی که ازدواجی پیشنهاد مورد در_ 

  میداد را جوابم اینطور او آنوقت بودم کرده دفاع او از من میکرد گیر سینه در هایم نفس

 ....،من میکنی روی زیاده داری نارین_ 

   انداخت دوشش روی را چرمش کیف و شد بلند نارین

  عیب به رو چشمم نمیشه باعث عالقه این یعنی چی؟ یعنی میدونی سالمه سی اما دارم عالقه بهت ،من مرصاد نکن دفاع کارت از_ 

  بهمون هم بچه یک قطعا  ،ما هاست اون ترین اصلی کنترل عدم  و بددهنی و خشم و نمیام کنار ها چیز سری یک با ،من ببندم تو های

 های زده جنگ اندازه رفتن بیرون دفعه هر با ندارم ،دوس شه بزرگ عصبی و ثبات بی پدری با ام بچه ندارم دوست میشه اضافه

  ؟ هستی متوجه! بکشم استرس هروشیما

  میری بین از ،اینطوری خودت خاطر به کنی عوض رو کردنت فکر غلط شیوه باید تو مرصاد!  من برای کنی تغییر تو خوام نمی من

  بودی داشتگاه باز تو وقتی یا میکردی دعوا وقتی مردم بار هزار دیشب من

 کنم  تجربه هارو حس  اون خوام نمی دیگه من

   میکنیم صحبت بیشتر بعداا  کن فکر هام حرف مورد در هم ،شما میرم االن من

 ....   تق بعد و رفت در طرف به محکم های قدم ،با بودم شده  خشک جایم سر

   بودم تنها خانه در

  دادم فحش را خودم و رفتم راه چقدر دانم نمی چرخیدمی  گوشم در کلماتش تک تک

  خالی احمق آن  روی را خشمم که  بود شده خنک دلم و بود عروسی دلم در حاال  تا دیشب ،از غلط چه و  درست چه دانستم نمی اصال

   بود خورده گوشم در سیلی مثل نارین های حرف حاال اما کردم

 تعداد از کمتر شاید و کم  خیلی که معین عکس ،بر بود مشتم من ،زبان نبود دارم جلو هم کس هیچ کودکی از میکردم دعوا همیشه من

  بودم دیده دهنی بد و کاری  کتک او از دست انگشتان

 ! بود عصبانی من از هم معین

  گرفتم  تماس معین با میشدم تر عصبانی میکردم فکر چه هر
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   است برکان خانه در گفت

 .  کنم صحبت ها آن هردوی با باید گفتم

 

  که را رفتارش و نارین های ،حرف نداشت  او از کمی دست هم  معین خندیدمی باز دهان با و کوبید می زانو روی را دستهایش برکان

  آمد در اشکشان که خندیدند آنقدر کردم تعریف برایشان

  ؟ میگم چی فهمید می پرید دختره ؟ داره خنده من بختی بد دیدن!  ،چیه مار زهر_ 

  خوب.... من  ،خدای کنم تصور را اِی آی  سی مأمور یک میشود باعث میکنی تعریف که ،چیزی آمد نمی ظاهرش به اصال_ برکان

   داده را جوابت

  من رو بشر ،این کرده کیسه رو ماستش مرصاااد کرده چیکار دختره ببین کنم اش  حالی نتونستم من ساله چند  و سی که  بخدا_  معین

 ؟ کرده سکته تشر تا دو با کنم قانع نتونستم

 برگردونی؟  رو خانم اعتماد میخوای چطور دادی خودت دست کار بیا ؟ نباش جوشی آنقدر گفتم چقدر ؟ من برادر شد خوبت

  انگار نداشتند کاری من  انداختن دست از  غیر به هم نفر دو این بودم غمگین و گرفته من بودیم نشسته تراس روی

 چی؟  نخواد منو دیگه اگه! کنم چیکار بگید شما اومدم همین برای_ 

 !   همین کنی ثابت آت عالقه مورد دختر به را تغییر این و کنی کنترل بیشتر را خودت  که است این راهش تنها_  برکان

 .  باشه خانم همین دست  تو مشکل حل کلید شاید بزن حرف خودش ندی،با دستش از امیدوارم! عاقله خیلی اون مرصاد_ معین

  بیشتر را خشم کنترل های روش تا کنی مالقات   هم خوب روانشناس یک با که  است این نظرم ،من من صحبت او با ،بیشتر بله_ برکان

 بشناسی

   ماندم برکان خانواده کنار شام برای

  جا ترین امن فعال که بود کرده راضی هم را او برکان اما کشیدمی خجالت حسابی اینجا و برگردد خودش خانه به داشت دوست هورا

 .  آمد می و میرفت کارخانه به روز هر مثل  هم معین. اوست خانه فرزندش برای

 راضی را گردش دندان زیادی مبلغ خوب  که شود تمام چیز همه  دیه پرداخت با و نرسد دادگاه به کار که بود زده حرف هومن با فرح

 .بردارد من سر از دست که کرد
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 .  بود شده آزاد هم ام خانه سند و بود شده پرداخت هم دیه پول و بودم کرده عوض را ،ماشینم بود گذشته اتفاق آن از روز بیست

 . میداد ادامه زندگی به تخم یک با باید بعد به این از شد تمام بدتر خیلی او برای خوب  هومن برای نه اما بود شده تمام چیز همه تقریبا

 ! من نه بود گرفته تماس او ،نه میزدم پرپر دلتنگی از داشتم و ندیده مدت این تمام در را نارین

 کودکی از بود گذشته گرفتن حال شرح به جلسه دو هر ،تقریبا بود خوب گفت شد نمی که بودم رفته روانشناس یک پیش هم جلسه دو

  االن تا

  نبود ممکن غیر ولی بود دیر ،حاال پرداختم می درمان به شد  مرگ دق چشمم  جلوی مادرم که کودکی همان از من روانشناسم  نظر از

 جوش زود و طاقت ،بی انگار بود کرده فرسوده را روحم بودم خورده  کودکی از من که های آسیب

   کنی خوشبختش میتوانی!  ای  آماده که باشی مطمئن باید کنی وارد آت زندگی  به را دیگر آدم یک اینکه برای

 بود زده  را حرفش که کودکی برای نارین برای بسازم را خودم میخواستم من
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 !  شعور و درک و روحی نظر از بلکه مادی نظر از ،نه بود آماده باید شدن دار بچه برای گفتمی راست نارین

 شد؟ چه نکردیم را ها کار این که میگویندما ها قدیمی

   خروشان آتشفشان مانند و کنترل بدون عصبی آمدند بار من مثل هایی آدم فقط هیچی

  خودشان ،اما دانند نمی را صحیح برخورد طرز کدام هیچ که جامعه های آدم  و ها معلم از ای مجموعه نبودند که ها مادر و پدر فقط

 . دانند می َدهر عالمه را

 به هم آن بودم راه  این اول هنوز هم ،من بخوانند کتاب حتی ،یا کنند مراجعه  آن متخصص به چیزی هر برای بگیرند یاد همه کاش

 . میدادم ادامه زندگی به بودن دنیا آدم بهترین توهم همان با وگرنه نارین لطف

  و گرفتمی را ام احمقانه حرکت هر جلوی سارا خواهرم هم آن که بود دیبا ماجرای سر هم آن کردم کنترل را خودم بار یک فقط من

  و تنهاست و خورده سر چقدر ،که است سایه خودمان خواهر کن فکر ،میگفت ندارد ای چاره هم او کنم درک هم را دختر آن گفتمی

 . دادم ادامه زندگی به تر تحمل قابل غیر و تر ،جوشی بودم نکرده خالی را خودم جایی  یک چون شدم تر خشمگین آن از بعد من

 .  باشم  درمان تحت باید ،من رود می  پیش خوب چیز همه مشاوره جلسه دو با نکن فکر گفتمی دکتر حاال اما

   مرتب های لباس و دودی عینک با بودم ایستاده نارین خانه در جلوی

  بود چیده برایم باغش از  و بود کشیده زحمت تسنیم که بزرگ رز گل دسته یک و بودم پوشیده زیتونی شلوار و روشن پیراهن یک

 .نبود دیگری بد خبر خوشبختانه باشد برکان مزاحم مدت طوالنی توانست  نمی چون بود گشته باز خودش خانه به هم معین

 .   ندارد هارا گل این عطر ای گلخانه های رز گفتمی برکان

 !   کجا  شود بیشتر آشان ماندگاری که این برای شده اندود پارفین هایی گل آن و  کجا  ها گل این عطر گفتمی راست هم واقعا

 ....  من عزیز و زیبا ،نارین شد پیاده نارین و ایستاد سرویس

   داخل رفت

  فشردم را زنگ بعد و کردم صبر دقیقه چند

   حرفی هیچ بی شد باز در

   کشیدممی  نفس عمیق بود پیچیده پله راه  در که را عطرش میرفتم باال که ها پله از

   میکرد نگاه زمین به و بود ایستاده منتظر رنگ سفید شلوار و بلوز با و بود باز اش خانه در

  دانستم نمی و بودم دلتنگش چقدر

   براغش و سبزه پوست  آن و اش بافته موهای

  بود من تمام نا های درد تمام ،دوای تنش عطر

   میکرد ام دیوانه داشت  اش برجسته های لب

  میکرد فروشی فخر گوشهایش  در هنوز بودم خریده برایش که هایی گوشواره  من داشتنی دوست عزیز

 گذاشتم زمین هارا رز بغل

   کشیدم آغوشش در نرم رفتم جلو آرام

  ام بینی زیر موهایش عطر  یا داشت خوبی حس چه هایم بازو میان ظریفش بدن

  گذاشتم اش چانه زیر دست و رفتم عقب  ،کمی بود تر بخش لذت هم کردنش نگاه از کردنش لمس

   باز نیمه براقش های  لب و بود سرخ هایش چشم
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   چشیدم را صورتی های لب آن بردم پایین را سرم

   شراب  همچون ،سوازننده عسل  همچون شیرین

   کشیدممی زبان و مکیدم می نوبت به را باالیش و پایین های لب

  میکرد تر محکم کمرم دور را هایش دست عوض در کردنمی اعتراضی

   کشیدممی بو عطش با را خوشبویش های نفس

  کرد زنده را ام کرده تن و روح!  گویا بود معروف نوشداروی همان این

   بوسیدمش چقدر نمیدانم

  نداشت ایستادن یارای دیگر پاهایم اما

  دادم دستش به و برداشتم هارا رز و کردم رهایش هم ،من  رفت عقب کمی زده خجالت نارین

  خودم زیبای خانم برای_ 

   کشید نفس عمیق و گرفت هارا گل نارین

   تو بیا هستن ،عالی ممنونم_ 

  رفت آشپزخانه به سرم پشت رفتم که داخل

 خوردی؟  نهار_ نارین

   گشت می چیزی دنبال فریرز در کردم نگاهش لبخند با

   خوردم تر خوشمزه خیلی چیز یه اما نه_ 

   نگفت بیشتری چیز اما زد لبخندی

   کرد دعوتم میز سر به و چید میری تند تند

  میپختم چیزی یه قبل شب از میای میدونستم اگه دیگه ببخشید_ نارین

 میدادی؟  راهم میام میگفتم اگر یعنی_   محبت و عشق با کردم نگاهش

   دادم در دم رو جوابت کنم فکر_  نارین

   گذاشت دهان در را اش لقمه و

 . ترسیدم روزت اون اولتیماتوم از ضمن در بعد بشه مرتب چیز همه ،میخواستم اومدم دیر که ببخش_  دادم بیرون را بازدمم
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  دوستم خونه رفتم خود سر بگم مادرم به اینکه بدون بار یه بودم بچه وقتی_  کرد نگاه بشقاب به و زد گره هم در را انگشتانش و خندید

  کردم بازی حسابی ساعتی چند و

 مادرم  و بودن شده  جمع ها همسایه و! پلیس مرصاد بود کبری  محشر کوچه ،تو خونه برگشتم شدم خسته حسابی که غروب موقع

تَکی خونه رسیدم ،وقتی افتاده برام  اتفاقی میکردن فکر بابام و ،مامان میکرد تابی بی حسابی  ُ  سرش اون که خوردم مادرم از َک

  ناپیدا
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 رو  کارو اون نباید دیگه و بود ترسیده و نگران فقط مامان وگفت داد نازم حسابی و اومد بابام بخوابم خواستم می گریه با وقتی شبش

  چی نفهمیدم بودم کوچیک چون روز ،اون بخوابه رفت و بوسید و من بابا بعد نیست عاشقم اونا اندازه به کس هیچ وگرنه. بدم انجام

   بوده چی بابا حرف اصل فهمیدم و شدم بزرگ که وقتی تا میگن

  فهمیدم حرفش از را  نارین منظور

 دارد دوست را من هم او و بوده عالقه روی از گفته هرچه که  بفهمم من میخواست هم او

 :داد ادامه و احساس از پر و عمیق کرد  نگاه چشمانم به کوتاه مکثی از بعد

 فکر این به وقتی هنوزم باشی امان در تو ،میخواستم بودم عصبانی منم اما کردم صحبت اینطوری روز اون متأسفم من مرصاد_ نارین

 ؟  میکردم چکار باید من افتاد می برات اتفاقی اگر که میکنم

  بود  کرده عرق و سرد ،دستهایش گرفتم را اش خورده گره هم در های دست

  قرار بی چشمانش مردمک و

 عزیزم نیست  مهار قابل غیر خشمم منم اما! دارین حق همه داشتی حق تو آورد  خودم به رو من!  بود درست هات ،حرف من نارین_ 

  ماجرا اون کردم کار رو مدت این تمام میکنم کار خودم رو من  میشدم ناراحت نباید من گفتیدمی راست همه تو و ،برکان ،معین ،فرح

  یه من. کرد خواهی  امنیت و  آرامش احساس من کنار تو  میدم قول من،اما   جانان میشن  عصبی هم ،ادما  آدمم منم  ولی! شده تموم

  که من کودکی از هست چیزایی یه نمیدونی رو من همه تو ،نارین  ممکنه اما سخته راهم گفته پیشش میرم کردم پیدا خوب روانشناس

 بره  می بین از و میخورهه رو مغزم خوره مثل که خاطراتی ،یه شکسته هم در بدجور رو من

 حرف از تر سخت مراتب به ها روز اون مورد در زدن ،حرف  دونستیمی باید هم تو میکردم صحبت تو با هم اونا راجب باید من

  خودمه مزخرف زندگی مورد در زدن

  میکرد نوازش شصت انگشتان با و بود گرفته گر حمایت  را من  های دست که بود نارین حاال

   بود اشتباه کارم متأسفم  خیلی گذاشتم تنهات  ،من مرصاد متأسفم_  نارین

  شد سرد هم غذا این دیگه حاال بشه عبرتی درس و بپذیرم رو اشتباهم شد باعث تو شدن دور نه_  زدم تلخی لبخند

   لطفا بخور

  کرد خیس زبان با را هایش لب و کرد نگاهم کاری محافظه با نارین

 بگی؟ بهم میخواستی که بود چی مرصاد_  رفتمی هایم ابرو به و لغزید می هایم مردمک روی از نگاهش

   نشاندم پاهایم روی را  نارین و نشستم کاناپه روی بردم سالن  سمت به و گرفتم را دستش داشتم را او قرار بی نگاه همان هم من

  سوزش این ها روز اون مورد در زدن  حرف سوزند رو قلبم  اسید مثل ها سال خاطراتش و ها روز اون نارین نبینی رو چشمام بذار_ 

  کنهمی  بیشتر رو موزی

   چسباندم سرش فرق به را لب و زدم حلقه نارین کمر دور را دستهایم

   بود ما عاشق که مادری و  معمولی خانواده یه ،با خوشبخت   و کوچیک بچه یه بود سالم شیش  من_ 

  و  گردو و روغن دنبال بره که  اومد می پیش هایی وقت ،یه داره هم االن  همین که ،همون داره فروشی بار و خوار مغازه بابام

   بکشه طول روز چند کارش و دیگه ها چیز جور همین خالصه

   خندون صورت  و خوشحالی با رفت هم روز اون

 .کنه حروم به رو خوش  خواب پدرم  رفتن از بعد تا ما خونه به بود دوخته چشم حروم چشم یه انگار ولی

  نارین خوابیدیم راحت ما که بود شبی آخرین  شب اون

   شدیم بیدار مادرم شیون و گریه صدای با شد نصف زد خونه به دزد
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   ؟ خبره چه نبود حالیمون که ها موقع اون

  میکرد زندگی ما  با ،اونم شده چی و خبره چه میدونستم خوب پدریم بزرگ مادر اما

  بود کرده تعرض مادرم  به عوضی دزد اون

   نبود تأثیر بی هم بزرگم مادر های حرف شد مریض  سخت  شب همون از مادرم

  ها شب کم کم دیگه و کرد جدا مادرم از رو جاش پدرم بشی سنگسار ،باید خدایی لعنت ،تو شدی ابدی حروم پسرم به تو میگفت همش

  در به چشم که حالی در روز یه که این ،تا ابرویی بی از شوهرش وفایی بی از مردم حرف شداز اب ذره ذره ،مادرم نیومد خونه هم

 .... دنیا این از بود نکنده دل هنوز که انگار خشک و ،سخت گوشمه تو هنوز کشید که نفسی اخرین ،صدای کرد تموم بود دوخته

 رو بابام زن دست و رفت بازی زنک خاله و آوردن هوو یعنی بود کارا جور این عاشق که بزرگم ،مادر ننه طاهره بعدش روز چند

 . شد واصل درک به اینکه تا میکرد هم زن  همون جیگر به خون که بماند ما چشم  جلو گذاشت  و آورد بود حامله که

  بود خیس صورتم که بودم ریخته اشک ،انقدر شدم خیره نارین زیبای موهای به و کردم سکوت

   کرد گریه  و گذاشت گردنم تو رو سرش و برگشت سمتم به نارین

   هارو ناکامی و ها سختی ،تمام رو هام درد ،تمام کردم گریه هم من

 نکردم  درکت و ندادم حق  بهت که ببخش : گفتمی بوسیدمی  رو صورتم من مهربونم نارین
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 میکنیم درست هم با ما رو چیز ،همه مرصاد میشه درست چیز همه

  میشد تمام قلبم های ،اشوب میشد خوب روز یک چیز ،همه من نارین ،بله بله

  کرد نگاه چشمانم در نارین

   داشتم خود  جای که مجنون منم میکرد افسون را آدمی هر دل که طالیی های چشم  آن با ور شعله و سوزان نگاهی

   گذاشت هایم لب روی طعمش  خوش های لب نارین

  مرا بوسید عشق از پر و آرام

 می نرم پاهایم روی دارش وتاب وپیچ نرم ،بدنم بود پیچیده خانه در ما دوی هر قرار بی های  آه صدای ،حاال کرد تر دیوانه را دلم

  لغزید

  کند می فرار فقط االن همین انگار که بود گرفته طور را کمرش ،دستم دو هر بودیم آتش کوره

   میشد کشیده بدنم به لباس روی از اش برهنه های سینه ،نوک فشرد می بدنم به محکم بود من پاهای روی که را زیبایش پاهای

   شود ناراحت نارین و بگذارم جوان های انار آن روی را دستم میترسیدم

   بشکنم رو حرمتت خوام ،نمی کافیه عزیزم_  کشیدم عقب بود نشده دیر تا پس

  کرد نگاه زمین به بود شده سرخ شهوت   و شرم شدت از که  حالی در و شد بلند زده خجالت نارین

  بری بهتره اره_ 

 .بود کار بهترین ،این کردم ترک را اش خانه و ندید بودم مطمئن که دادم تکان سری

  من برای ،میخواستم خودم کنار باشم داشته را نارین میخواستم ،من نداشتم صبر دیگر کند صحبت نارین با تا بودم فرستاده را فرح

 . باشد
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 .  بودم فرح تماس منتظر و میچرخیدم مغازه در صبرانه بی

 . بود خودش تر بزرگ نارین رسماا  ،پس آید می  دیدنش به گاهی برادر فقط و کرده قهر او از برادرش زن گفتمی نارین

 زمین ها سرامیک بودن تمیز خیلی خاطر به که دویدم سمتش به  زده هول ام گوشی خوردن زنگ که میرفتم راه مغازه در طور همین

  خوردم

 ؟ کنی نخاع  قطع منو میتونی ببین نشور اینجارو رختشویی پودر با گفتم  با صد!  کنه لعنتت خدا سعید_  نالیدم

  را من تا و آمد بیرون من اتاق از ترس و هول با بگیرد یاد کار تا میکرد پادویی مغازه در که بود ای ساله هفده اندام الغر پسر سعید

  کوبید سرش به و شد گرد هایش چشم ام شده زمین پخش که دید

 !یاندی َدَدم_ 

  بود کرده س ر را سرامیک و بود مانده کف مقداری که بود شسته را آنجا چطور نبود معلوم ،احمق شوم بلند کرد کمک  و آمد سمتم وبه

  کردم جمع خودم دور که اینایی با  من سر تو خااااک_  کوبیدم خودم سر به محکم پس بگویم او سر به نیامد دلم شدم بلند وقتی

  گرفت را دستم

  نخور حرص میکنم تمیز دوباره میارم ،االن نزن خودتو خدا رو تو ،آقا ببخشید_ 

  بدو ؟ بشه چی که منتظری دیگه کن تمیز بیار خب_  زدم تشر اخم با و مالیدم را ناکم درد آرنج

  خورد زمین نخور گوه  گفتمی پایش آن به پایش این همیشه که آنجایی از برود خواست سریع طفلک

  کوبیدم تحتش ما به لگد با دارم نگاه آرام را خودم نتوانستم دیگر اینبار

   نکشتی رو خودت تا ببینم برو پاشو بمیری بزنم حقته سعید_ 

   نشکست؟ شد؟ چی_ انداختم نگاهی را دستش و کردم بلندش مالید می را دستش بیچاره پسر

   نشده هیچی آقا نه_ سعید

   بود نشده چیزی شکر ،خدارو برود که کردم رهایش کردم وارسی را دستش که کمی

   شد؟  چی!  جان فرح سالم_  زدم زنگ فرح به و برداشتم را ام گوشی

 ! پسرم بودی هول آنقدر که شما!  میزنم زنگ دوساعته ؟ رفتی کجا _   آمد فرح ی خنده صدای

   خواستگاری؟ بریم کرد  قبول ؟ شد ،چی نکن اذیت  من جان فرح_  بستم سرم پشت  را در و رفتم خودم اتاق سمت به و زدم لبخندی

 این دیگه میگی راست  شما خانم  میگن  و میارن کم من جلو هم سفت های قاضی دیگه نکنه؟ قبول بود قرار مگه چی؟ پس_ فرح

 . زیبا خانم دختر این خواستگاری شب جمعه بریم کن  آماده  رو خودت مرصاد آقا هم شما!   داره خود جای که خانم خوشگل

   کردی مادری حقم در ممنونم فرح_  دادم در به را ام تکیه و کردم رها را خودم بودم ایستاده در پشت که طور همان

 . انشاهلل شی خیر به عاقبت ببینم عاقلی  و خانم دخترِ  همچین کنار تورو که بود ،ارزوم داداشم من برم قربونت_ 

   من  کشیده درد و مهربان خواهر

 پذیرفتم نمی را کس هیچ محبت  بودم داده دست از را مادرم  که کودکی سالهای آن تمام بود کرده مادری برایم ،او بودم مدیونش چقدر

  میداد را مادر بوی عجیب خیلی که فرح جز

   ام مادری و پدر و فرح ،من شدیم پیاده ماشین از همه

 و کردم ریسه خودم با را ایل یک من  و تنهاست  او که کند حس  برکان و معین آوردن با خواستم نمی بود برادرش با فقط نارین چون

  بودیم آمده خودمان فقط پس  آوردم
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   داد جواب که بود محسن زدیم  را آیفون زنگ و کردیم پارک هارا ماشین

   میکنم خواهش باال بفرمایید_ 

 . شوند رد  بقیه تا ایستادم کنار و کردم باز را در

  داخل تقریبا همه وقتی میکرد راهنمایی و گفت می آمد خوش  و بود آمده شد می ختم خانه  در به که ای پله پنچ پایین تا نارین برادر

 ولت وگرنه اومده خوشش تو از نارین فهمیدم من بودی افتاده  مست مبل اون رو روز اون: گفت گوشم  کنار آرام ماندم من و شدند

 . ببرن هم رو ماشینت چرخ تا دزدا خیابون تو میکرد

 .  گرفت  داخل سمت به بفرما نشانه به را دستش و زد ام شانه روی بعد و
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  مانده قفس در که گنجشکی مانند قلبم سفید شال و کاربنی آبی رنگ  به زیبا شلوار و شومیز آن در زیبا نارین دیدن با شدم داخل وقتی

 .  کوبید کوبید می ام سینه قفسه به خودش

  که عروسکی های ،کفش  مرتبش اتوی خط و ای پارچه نود قد شلوار آن ، داشت زیبایی آبی های دکمه آرنج تا که  مچی های آستین

   کنم نگاه بدنش از عضو کدام به دانستم نمی ؟ بگویم را کدامش پایش روی برجسته های رگ ، میبرد دل

  بود من  دلبر جانان آن حضور امضای  انگار و میداد خیس چای بوی که ،عطری بود کرده ام دیوانه که عطرش

  هم شیرینی برای بود پنهان پشتش نارین که بود بزرگ آنقدر  گل ،دسته گذاشتم آغوشش به بود نرگس های  گل از که گل دسته لبخند با

  بود گذاشته میز روی فرح که بودیم آورده براق های باقلوا از پر زیبا ای شیشه ظرف یک

   داد لبی زیر سالم نارین

   نشستم فرح  کنار و دادم را جوابش بود رفته در گوشم بنا از که لبخندی با هم من

  پرسی احوال لبخند با و بود گرفته خود به آبرومندی قیافه اما  بود متقابل حس این البته که  نداشت ما از خوشی دل که این با بابا زن

 . میکرد

  داد می  جواب احترام با هم او و میکرد صحبت نارین برادر با و لبخند با پدر

  که ،شربتی به به:  گفت بود گرفته شبنم های قطره را  دورش که خنک شربت برداشتن با پدر میکرد پذیرایی زیر به سر نارین

   جان بابا نکنه درد ،دستت داره خوردن بیاره عروسم

   آمد می  ای عشوه چه سوخته پدر بییین..... نچ ،نچ  جان نوش گفت  عشوه با لب زیر و زد خجولی لبخند نارین

   کند کم درونم گرمای از کمی تا بودم گرفته دست در را خنکم شبت

   شما اجازه با کنیم خواستگاری پسرم برای زیبارو خانم دختر این رسیدیم خدمت ،ما محسن اقا_  پدر

 من برادر جای هم مرصاد ،اقا آوردین تشریف فرمودین منور ،خیلی آقا حاج شماست  دست ماهم اجازه_ گفت و زد لبخندی محسن

  شمارو رفتگان کنه رحمت زدید،خدا خودتون سر به زدید گلی هر شما دست قیچی و ریش هستن

  کرد شروع  دوباره محسن و گفتند را اموات یهمه کند رحمت خدا یک لب زیر همه

  اما باشم پشتش و باشم مراقبش میخواستم ،همیشه خواهر دونه یه همین و موندم من شدن کشته تصادف تو که مادرم و پدر بله_ محسن 

  رهمی کار ،سر وایساد خودش پای رو اما شد تنها که نبود بیشتر سالش پنج و ،بیست خودش برا زنیه شیر نارین بوده عکس بر همیشه

  مستقله و

  و بچرخونه رو زندگی یک که هست قوی آنقدر خواهرم از راحته خیالم کامال من  اومده خوشش من نارین از مرصاد آقا که هم االن

   بشه خیر به عاقبت زندگی اون
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  پای رو نوجوانی منه،از مرصاد این دخترم چیه هستی،نظرت کماالتی با دختر ،معلومه دخترم ماشاهللا_ انداخت نارین به  نگاهی پدر

 دیگه جونیه خاصیت اما میشه جوشی زود و مراجه تند یکم خوب و زده زبون هم معرفتش میاره، در حالل نون و  وایساده خودش

   ؟ بکنم محرم هم به انشاهلل  عروسیتون تا رو شما من تا دخترم بخوریم شیرینی چیه شما ،نظر

  بگن داداش هرچی گفت و کرد نگاه برادرش به زیر به سر نارین

  خورد به نارین هم هارو حرف اون ی همه و نمیکنه خورد هم تره براش دونممی که  من انداخته را داداشی داداش چه ،ببین سیاس ای

 ! عجبا قرا؟ نطق و محسنه وگرنه داده محسن

  آقا حاج بفرمایید_ محسن 

  کرد تعارف  همه به را بودیم آورده که شیرینی و شد بلند ،فرح زدند دست همه

  ما برای کسی که بودیم شده بزرگ آنقدر نارین و ،من بودم خواسته خودم نکرد صحبت عروسی زمان و مهریه مورد در کس هیچ

 .  بگیرد تصمیم

  کنی پرداخت باید االن ؟ صیغه برای گرفتی نظر در چی مهریه  مرصاد اقا_ پرسید من از پدر و نشست من کنار نارین

 پالک یک روی که  داشت آغوش در را کودکش که مادر یک شکل ،به بود مادرم ،گردنبند آورد در جعبه یک کیفش از شدو بلند فرح

  داشت بلند و ظریف زنجیر یک و بود شده حک دایره شکل به

   جون  بابا شما اجازه با_  فرح

  میدمش مرصاد نظر با که امانت  به بود من ،دست بود خریده براش مرصاد اومدن دنیا به سر بابام که مادرمه گردنبند این جون نارین

  سرته پشت  مادرم خیر دعای که ،انشاهلل  گلم شما به

  بوسید را دو هر صورت  و گرفت چشم از را اشک من و اویخت نارین گردن به را گردنبند و

  مادرش فراق ،از بود سرخ چشمانش هم فرح 

  زهر مثل دهانش بمیرد تنهایی در تا بود کرده رهایش مصلحت بر بنا اما میپرسیدیش عاشقانه روزی که زنی آوری یاد با هم آقا حاج

   شد تلخ

 قربی و ارج هم خودش  و بود آواره اش بچه و  بود شده خراب زندگی یک روی آوار مثل که خودش ،از گرفت قلبش هم خانم هانیه

 .....  خوبی پدر نه باشد خوبی شوهری نه گذاشت نمی  وجدان عذاب اما کشیدمی یدک را شوهر نام که مرد این نزد حتی نداشت

  جمع این های آدم بودند باخته را زندگی بد چه

 . دید می زیبا دختر  آن چشمان در را عشق برق که  مرصادی برای بود خاص  خیلی امشب اما

 

 مرصاد

 ! نه هستی واقعی تو: گفتم و بوسیدم را نارین دست خواند که را محرمیت صیغه که پدر

  شیرینی خیلی تو نشو تموم هستی خواب اگه

  خندید همیشه زیبایی  به نارین

   من جانان

 . شود  معلوم عروسی تاریخ تا شوم هماهنگ سالن یا باغ با زودتر خواست ،پدر رفت پیش سریع در چیز همه آن از بعد
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  مستدام شما  سایه:گف ،نارین میخرد من خانه برای خودش بخواهد   نارین که هرچه و نداریم جهیزیه رسم هیچ که گفت نارین به پدر

   است آماده چیز همه اما شمارو کنه حفظ ،خدا جان پدر

   بیای من با باید ها نیست انصاف این ،اما شیرینم شدی خانمم_ ایستادم همه از تر آخر شد که رفتن زمان

 فکر اش بقیه به بعد کن خرید عروس برا بریم بیا فردا حاال پسر آقا زوده حاال خونه؟ به اومد عروس چونه نه زدی چک نه_ نارین

 . میکنیم

  ؟ بگیری مرخصی میشه رو ،فردا هستیم هم خانم عروس نوکر چشم_ 

   شد دیرتر بدون ها رفتن اینا بابات_ 

   داخل رفت و خندید شیطنت با و

 .... ها ببین رو شیطون

  شدم بیدار گوشی زنگ صدای با فردا صبح

   دادم جواب خلق بد خواب از ناشی گرفته دار خش صدایی با

 !  کیه_ 

  ؟ اخالق بد آنقدر  داماد واه واه_ پرید سر از خوابم نارین صدای با

  نبرد خوابم صبح تا منم بخوابم راحت پیشت بیام من نذاشتی که دیشب خوشگلم عروس بشم فدات_ 

  هنوز خوابه داماد اما جشن کارای  دنبال بریم تا گرفتم مرخصی هفته دو واسه و کار سر اومدم من  خوب_ 

   کجایی؟  خانمم میام االن _  نشستم خوشحالی با

  بیا ،زود جان همسر خونه در دم_ 

    رفتیم  خرید به نارین همراه و پوشیدم لباس سریع

  بود ست هایش گوشواره با که زیبا کارتیه نگین تک حلقه یک نارین حلقه و بود ساده رینگ من برای که خریدیم حلقه جفت یک اول

 بودم خریده  مغازه  همان از هم را هایش گوشواره و

  نکرد قبول بردارد تری سنگین چیز که کردم اصرار هرچه سبک و بود ساده خیلی که برداشتیم هم سفید طال سرویس یک نارین برای

 اومده  خوشم  همین از واقعا مرصاد_ 

   سادگیه تو ،زیبایی تو با ندارم که تعارف

  فشردم را دستش

   بردار داری دوست چی هر عزیزم باشه_ 

   بود شده عاشقش نارین که سفید و ای سورمه رنگ به من  برای کفش و داماد شلوار و ،کت کفش و کیف  لباس دست چند

  که پرسید تاریخ دار مزون خانم رفتیم که عروس لباس برداشتن برای

 ؟ اومدیم چی برای ؟ هست  کی عروسی دونیمنمی که ما اخه_  نارین

  مهم_  گفتم گوشش در آرام میکردند مانکن تن به را عروس های لباس داشتند که رفتیم ها مانکن سمت به و فشردم را دستش آرام

  کنیم  اش اجاره نیست نیازی داریم اش نگه یادگاری برای ،میخوام میخریمش کن انتخاب ،تو عزیزم نیست

  ندارم دوست دار پف لباس من  ساده و باشه سفید سفید باید من  لباس بگم ،اما میگی راست_  نارین

   بود خاص هم اش ،سلیقه من خاص دختر
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 نه؟ یا داره میخواییم ما که چیزی اون اینجا ببینیم بیا شیرینم خانم  چشم_ 

   نداشت دوست را کدام هیچ نارین اما میکردم رو زیر را ها لباس

 نیست  خوب هم این نه_  کرد نگاه میداد نشان زن که عروسی لباس به اخم با نارین

   گرسنه هم بودم خسته هم

  میکنیم پیدا رو باشه دلت باب که چیزی میاییم بعدا بخوریم چیزی یه بریم بیا که نداریم عجله جان نارین_ 

   دادیم سفارش همبرگر رفتیم کوچک شاپ کافی یک به هم همراه

   زد  زنگ تلفنم که بودیم خوردن حال در

   بود معین

   داداش  سالم_ مرصاد

   شدی؟ دوماد دیشب بشنوم دیگری از باید من شرف بی_ معین

  نشد روم خودم ببخشید_  خندیدم

  بگی رفته یادت هول از ،تو شرف بی بروووو_ غرید

 اس؟  ضایعه خیلی بابا ای_ 

   بشی خوشبخت امیدوارم مرصاد مبارکه ،خیلی اره وای_  خندید بلند معین دفعه این

  میگه تبریک بهت اونم ایم کارخونه تو اینجاست هم برکان

   تون دو هر از ممنون_  دادم بیرون آرام را نفسم

   میکنی؟ چیکار االن _  معین

  عروسی برا خرید اومدیم_ 

  گوشی لحظه یه کنه صحبت  میخواد برکان_ معین

   است ،مبارک مرصاد  سالم_  برکان

 برکان  آقای ممنونم_ 

   خوشحالم برایت شده رسمی چیز همه دیشب که گفت  معین پیش بودم آمده هستید دعوت ما خانه در امشب _ برکان

 !   هست هم معین

  میپرسم  خانم از االن ممنونم_ 

   ؟ تسنیم خونه بریم شب  ای.میخ_ گفتم کردم رو نارین سمت به

  بله گفت لبخند با نارین

  میرسیم  خدمت برکان آقای چشم

 هستیم  مرصاد،منتظرتان انشاهلل_  برکان

  خوردیم را غذایمان دو هر

 ؟  کنم عوض لباس من خونه بریم میشه مرصاد_ نارین
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 ؟ خوبه من لباس فقط. ،بریم البته_ 

  داشت نگه را نگاهش صورتم روی و آورد باال به پایین از را زیبایش و براق چشمان و زد لبخندی نارین

 عاشق منم آخه نبینه رو چشمات  کسی بزنی؟ آفتابی عینک همیشه زیبات،میشه چشای ،این چشمات  ،مخصوصا عالی خیلی_ نارین

   سیاهت  چشای شدم چشات  همین

  برد نمی  من از که دلی چه شدیم محرم دیشب وقتی از که آخ من نارین

   کند نمی رها را همسرش دست هم لحظه یک چرا که میکردم درک را برکان  ،حاال بود هایش دست لمس عاشق

  به هم را نهار و بود عصر ،تقریبا کند عوض لباس تا  رفتیممی نارین خانه به و میکرد رانندگی نارین و شدیم نارین ماشین سوار باهم

 . بودیم خورده دیر خرید خاطر

   بودم بسته هم را بودم ،کمر بودم آویزان در به و میدادم فشار ماشین کف به محکم را پاهایم

   گرفتمی سبقت و میکشید  الیی ،مدام بودم سکته حال در که میکرد رانندگی سرعت با چنان

  چه دیگه برو اروم ؟ برکان خونه یا قبرستون بفرستیمون داری قصد نارین_ رسید سر به طاقتم دیگر گرفت که خطرناکی سبقت بعد

 خبرته؟ 
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 کرد کم را سرعتش و انداخت سمتم به نگاهی نیم نارین

 شد  پرت ،حواسم برسیم زود خواستم ببخشید_ 

 چسبید موهایم به هایم ابرو تعجب از

 !  خطرناکه میرونی؟ خشن  و سریع مثل داری عجله وقتی همیشه_ 

   افتاد می فشارم که ،انقدر مرصاد میترسیدم رانندگی از  خیلی من_ 

 گرفتممی یاد باید و شدم  تنها خیلی من شدن فوت  وقتی اما من  اختیار در کامل و بود بازنشسته ،بابا بودم راحت بود بابام وقتی تا! خب

  جا ،هر گذاشتم سخت شرایط تو رو خودم و کردم رانندگی پس بأیسته خودش پای رو بتونه باید من مثل ،یکی بود سخت  خیلی راستش

  بشناسه منو کس هر که  شده خوب اینقدر فرمونم دست که این تا میکردم پارک پارک، جای دشوار تو روندممی اونجا از بود ترافیک

 .  باشه پیشم سواری ماشین و مسافرت تو داره دوست

  کرد کم را سرعتش و میکرد رانندگی راحت و مسلط خیلی میزد حرف وقتی

  ولی مسلطی شما که درسته نارین_ آم شده آوار هایش آزادی روی اول روز همین از کند فکر خواستم نمی دادم حوصله با را جوابش

 اینطور میشم نگران هم من!  باشه ناشی جلویی راننده بده احتمال درصد یک

  زد چشمکی و کرد نگاهم

   هستم هم آقامون نگرانی فکر بعد به این از چشم_ 

 بگیرد  دوش باید گفت نارین رسیدیم اش خانه به موقع همین

 شدم بیدار خواب از اون روی جمعه صبح روز یه که کاناپه نشستم،همون کاناپه  روی هم من بشه اماده تا و رفت خواب اتاق به نارین

   منه عزیزترین ،اون بودم منتظرش عمر همه که کسیه اون فهمیدم دیدم رو دختر این که روز همون کجاس؟ دیگه اینجا گفتم و

   شده تموم نارین گرفتن دوش فهمیدن آب صدای شدن قطع و شامپو بوی پیچیدن با

   کنم کبود و سیاه دندونام با رو نارین گندمی پوست و اتاقش به برم میخواست ،دلم من گندمگون دختر
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  پیچیده اتاق تو میزد نارین که جنیفر عطر و هلو شامپوی ،بوی کردم باز رو باز نیمه ،در رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند اروم

   کننده مدهوش و بود،قوی

 یک و دلبر طور ،همون بافت می رو خیسش نیمه موهای و بود ایستاده آیینه جلوی صدفی صورتی گیپور ست یک با برهنه نارین

   اومد می اش چهره به خیلی که وسط فرق اون با طرفه

   ایستاد حرکت از دستانش و شد بزرگ دید رو من توالت میز اینه از وقتی اش طالیی چشمهای

 ،پدربزرگم من  جانان  تو مثل ،خیلی بود بلند هم مامانم موهای_  گذاشتم نارین شونه روی رو بزرگم دستهای و شدم نزدیکش اروم

  وقت هر اما داشت بزرگ بچه چندتا مادرم اینکه با بود دخترش موهای ،عاشق گالبتون  گیس گفتمی بهش همیشه خودش پدر ،یعنی

 مادرم با میکرد نوازشش که حالی در و میکرد باز رو بود مادرم های شونه روی که ای شده بافته ،کمند رفتیممی اونا ی خونه به که

 .  شدم بلند موهای نوازش عاشق من ها روز همون از کنم ،فکر میکرد صحبت

  ،طالی بست رنگ طالیی نازک و کوچک کش یک با و  بافت رو بلندش و پشت پر موهای  و کرد حرکت آرام هاش دست نارین

  تر تیره او موهای  اما داشت بوری رنگ و  آب هم معین ،همسر طال رنگ دقیقا و براق و روشن  خیلی بود خاص خیلی نارین موهای

  میزد ای قهوه به و بود

 .  میکرد طلبت قرارم بی قلب وقت همه این ؟ بودی ،کجا من نارین

 

   شد حلقه کمرش دور بعد بود لطف نرم خوشبویش ،پوست رفت پایین و خورد س ر دستهایم

  یک بود،شکل انداخته تالش در که طالیی و زیبا پرسینگ یک و بود کشیده  بیضی شکل به که خوشگل خیلی ناف سوراخ یک

 دستم کوچک نه بود بزرگ نه که متوسط های ،سینه رقصید  می و میخورد  تاب  راست  و چپ به بدنش لغزش هر با که بود گوشواره

  کشیدم شکمش روی وار نوازش را

 میکرد طواف شانه روی سر پشت از هایم لب منتظر و ،سوزان میکرد نگاهم آیینه ،از منقطع هایش نفس و بود سرخ نارین چهره

 بود شده  دون دون هیجان از ،پوشتش

  است بوده من ی بوسه انتظار در سال هزاران انگار که را  بازش نیمه گوشتی و  درشت های لب آن و گرفت طرفم به آرام را سرش

 مبادا که برگرداندم خودم سمت به آرام را نازکش بدن میکرد؟ طلب بوسه بود برگشته من سمت به من عزیز رخ ،نیم داد نشانم را

  بو جان  عمق از را بویش خوش  هایش ،لب تپید می وصال خوب حس از پر قلبم تابید بدنش دور پیچک مثل ،دستانم ببیند آزاری

  دهانم وارد حیا بی ،زبانش مکیدم کشیدم دهان به را هایش لب صبر ،بی کرد برابر هزاران را عطشم.... مرطوب شیرین بویی کشیدم

 . لغزید می کمرم روی طاقت بی و  ،داغ بود من کمر دور هم ناری دستان کرد تصاحبم و شد

 !کرد  خواهد فرار باشم منعطف کمی فقط اگر گویی گرفتمش آغوشم در محکم

 افتاده آیینه در میخورد تاب و پیچ طاقت بی بودیم نفر یک گویی که  مان های بدن  تصویر و بود پیچیده خواب اتاق در ریز آه صدای

  بود

 و بزرگ هایی ،نوک شدم خیره زیبایش لیمویی های سینه به و کردم باز را سوتین گیره  و گذاشتم تخت روی  و کردم بلند را نارین

   نرم و شفاف پوستی ،با ها آن دور رنگ عسلی ی هاله و انگیز هوس

  با و کردم نوازش را اش سینه دست یک با بودم اش خیره که هالی در لبخندی با و دادم چشمانش به و گرفتم هایش سینه از را نگاهم

   بلعیدم را دیگر سینه دهان

 . پیچید گوشم در تر شوهتناک و تر طوالنی نارین های آه و گفتم لذت از اومیییی
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  هم در ،انقدر میکردم فتح را بدنش سانت به سانت و کشیدممی  بدنش روی را خودم قرار رقصید،بیمی  بدنم زیر قرار بی بدنش

  را نارین خالی و خشک  طور همین خواستم نمی محدود و شده  کنترل اما.... رسیدیم خواستیممی که لذتی آن به هردو که پیچیدیم

 ... داشت طلب من از لبخند عالمه یک و سفید لباس ،یک جشن ،یک کنم تصرف

  شدیم برکان خانه راهی بودیم خریده که جدیدی های لباس با

  مان شدن  آماده زمان  بود ریخته هم به هم نارین موهای و آرایش و بودم کرده چروک را هایم لباس  تمام چه هر فضاحت با من چون

  ست  نارین با احتمالی  های پاگشا تا بودم خریده اسپرت لباس دست یک که شکر خدارو هم بودم،باز گرفته دوش هم من و تر طوالنی

  گذاشتند نمی برایم ابرو برکان و معین ریخته بهم و چروک های لباس آن با وگرنه باشیم

 شلوار یک نارین های لباس و بود رسمی و مردانه شلوار  بلوز یک من  ،لباس بودیم پوشیده  یشمی سبز های لباس هردو نارین با

 پاشنه های  کفش با انداخت را من اهدایی های گوشواره و گردنبند ،نارین بود رق و شق و صاف که باز جلو  مانتو و اتو خط با رسمی

 . میکرد پا به معین خانه های میهمانی در که بودم دیده هم تسنیم پاهای در هارا کفش این ،نظیر لوبوتین بلند

 .   بود سرحال و  دست خوش تری مزدا یک نارین نشستم،ماشین فرمان پشت من بار این و شدیم  ماشین سوار هم همراه

   خانما؟ خانم بخریم چی_ ایستادیم برق و زرق  پر ویترین جلوی و رفتیم فروشی شیرینی به نارین نهمراه

  بخریم خوشگل  های  شکالت اون از بسته یه! یاد نمی چشم به اینا که  هست خوشمزه شیرینی آنقدر تسنیم خونه ،تو دونم نمی_ نارین

 بود رنگ خوش های ابنبات از پر دورشان و بودند سبد در و  بودند شده پیچه طالیی های فویل میان که کرد  اشاره هایی شکالت به و

  افتادیم راه و گرفتیم را ،همان

 مرصاد؟ _ نارین

  جانم؟_ 

   ؟ زیاده خیلی آسون سنی فاصله تسنیم و برکان اقای_ نارین

   میرسه نظر به ،اینطور دونم نمی_ کردم نگاهش متفکر

 . جورایی یه میترسم ازش من عجیبه شوهرش اما  داره جارو این لهجه شهره همین اهل معلومه تسنیم_  

 برکان که دونممی اینو کاریزماتیکه،اما خیلی برکان میگی  راست_  میکردیم جمع را مان  پای و دست برکان کنار در ما همه خندیدم

 دختر این  با جهت همین به ما و تسنیمه وکیله فرح نارین ،میدونی عجیبن خیلی ،اینا شده فوت تسنیم اول همسر و تسنیمه دومه همسر

  با جز من  اون از قبل تا و بود شده بلند سخت بیماری یه بستر از تازه که کرد  اعالم برکان با رو ازدواجش حالی در ،تسنیم شدیم آشنا

 گره هم به بیشتر ما که شد باعث و افتاد اتفاقاتی یه ولی شد خوب  کامال برکان ناگهانی حضور از بعد ،اما بودم ندیده اونو مشکی لباس

  شوهر و زن این سر بر آنچه و برکان منزل به ها تروریست آن حمله تا معین ازدواج از کردم تعریف برایش را چیز همه و بخوریم

  را آن تسنیم اما ! چرا دانست  نمی کس  هیچ گذاشت ارث به تسنیم برای را کارخانه چطور که این ،از گفتم خان شهریار ،از بود گذشته

  رو دستش ها این رفتمی  دست از داشت معین ،وقتی مدیونیم خانواده این به ما گفتم  همین برای جان نارین_ مرصاد. بخشید معین به

 به ،وقتی برکان شونم،مخصوصا شرمنده  من که ،بخدا کردن  رفتار مهر با من با و گذشتن کنن زندانی  رو سایه میتونستن گرفتن،وقتی

  سایه از بزرگواری با برکان اما میکنم سکته کنه درازی دست تو به خیابون تو زن چه مرد چه حق نا به کسی اگر که میکنم فکر این

 . میشه بیشتر بهش احترامم گذشت

 پسر به معین که محبتی ،اما طور همین هم ،هورا براش سوخت  ،دلم بیچاره ،تسنیم سخت چقدر_  بود خیره بیرون به متفکر نارین

 هورا مثل میر ائل رنگ و آب اگر که میکردم فکر این به من  ،اتفاقا نیست خودش بچه کنی فکر که ده نمی اجازه اصال داره هورا

  شدم نمی متوجه هرگز گفتی نمی اگر برام عجیبه ،خیلی معینه مثل  صورتش اجزای و مدل بوره

 معین که کردیم قبول رو این ما همه ،وگرنه سازیممی هارو شباهت  که هستیم ما این من عزیز_ گذاشتم دنده روی و گرفتم را دستش

 خونه اون تو بود ،قرار بود وحشتناک ،واقعا  کشید عذاب خیلی سارا مرگ از بعد  ،معین نیست این در هم شکی و رهمی ائل پدر

  سارا ماشین تو کوچیک فنی نقص یه خاطر به ،ما بود وحشتناک پیچید،واقعا می خونه تو حلوا عطر مدام فرداها از اما باشه عروسی

  معین که  ،خوشحالم معینه دوباره زندگی اما ،هورا کنه نمی پیدا تسکین وقت هیچ درد این و نشستیم سیاه خاک به و دادیم دست از اونو

 و میزدم زار عمه خونه مادری بی از من  که ها شب چه  دونی ،نمی عزیزه برام برادر مثل  درست ،معین بشه بلند دوباره تونست
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  ،حس  کوچه ،تو خونه ،تو مدرسه تو داشت رو من هوای واقعا و میشم  مامانت خودم نکن  گریه گفت می من به  بچگی سادگی  با معین

  بود خوبی

 داشت  لب به لبخند و میداد گوش هایم حرف به  لذت با و داده لم راحت که کردم نگاه نارین به و برگشتم نارین طرف به

 

   زدم حرف زیاد ببخشید_ 

 تو ،وقتی ذهن تروشات ریختن بیرون یعنی زدن ،حرف میبرم لذت تو به نزدیکی و صدات  از ،من ابدا_  کرد آرامی نوازش را دستم

   ؟ کنم رفتار نزدیکان تو با باید چطور بفهمم میکنی کمک  بهم میگی اونها راجع نظرت و دوستات و خاطراتت از باهام

 کنی؟  رفتار چطور باید االن  مثال_ 

 کردم حس قبلی های برخورد از از رو شون  خوبی چون باشم مؤدب و مهربون باهاشون باید ادب رسم بر بنا و میشناسم که رو بقیه_ 

  هتک و بزنه خیابون تو رو تسنیم مثل آرومی و مظلوم دختر اومده دلش چطور! باشم جمع حواس باید خانوم سایه  خواهرت این اما

   نداده آزار هم رو مورچه یه حتی میکنم  حس من ها وقت گاهی که داشتنیه دوست و آروم انقد تسنیم کنه؟ حرمت

   شناختمی را اطرافش های آدم ،زود آمد خوشم نارین تیزی از

 که تر خوشبختانه و نیست ایران خوشبختانه سایه مورد در ،اما میبنی خوب رو همه که میرسونه تورو خود خوبیه این عزیزم_ مرصاد

 نمیشه پیداش اطراف این ها زودی این به کرده برکان که تهدیدی با احتماال

 و بود بسته را چشمانش  و برده عقب به را میشد،سرش دیده زیبایش های دندان ردیف که طوالنی و ،بلند خنده زیر زد بلند نارین

 گفت  داشت خنده آثار هنوز که صدایی با دلچسبش خنده آن از بعد خندیدمی

   داد قرارم تأثیر تحت داری خواهرت به که محبتی میزان واقعا_  نارین

 خانوم سارا چی ،هر میکنیم تعیین ما  خود رو آند قائل برامون دیگران که احترامی و محبت  ،میزان من جانان_ گفتم و زدم پوزخندی

  دونی ،نمی بود پایین همه جلو سرم خدا به داشت  نمی من برا جیگر و جون!بود افکندگی سر ی مایه دختر ،این سربلندی باعث و بود

  جوب یه تو آبش کس هیچ ،با خانوم با داشتیم برنامه یه هم  روز ،هر باز جلو مانتو و تنه نیم یه با بود پاش زانو تا شلوار یه دائم که

  رفت نمی

 

 زنده بیامرز خدا  سارای که زمانی منه،حتی مال  معین و خواممی رو معین گفتمی هم سره یه: گفتم کردم متمایل طرفش به رو سرم

  دهقان این. دل و ساده رو ،پیر بود دهقانی ترا،یه بزرگ میگفتن داستانی یه ،قدیما بود ام یقه تو سرم دختر این بابت من که بخدا بود

  خر یه و گاو یه و  داشت کوچیک زمین  به دنیا همه از

   داشت دوستش هم ،پیرمرد میزد شخم رو کشاورز زمین و بود کاری و  سالم گاو

   میخورد بیخودی علف که ،خالصه شد سوار  و گذاشت پالون شد نمی و بود زخم هم پشتش افتاده کار ،از بود پیر! نه خره ولی

 دلم که  من!  کن راحتش بکش رو خره این خدایا گفت بزنه سر حیوناش به رفت که شب ،یه کنه  خالصش اومد نمی دلش هم کشاورز

!   غافل دل اییییی و حیوونا سراغ رفت ،صبح خوابید رفت و بست رو  طویله زحمته،در من  واسه هم کشهمی عذاب خودش هم نمیاد

   مرده و  افتاده گاو و اس زنده خره دید

 سالی صد یه  نباشه  که هیچی هیچیه!خدا  ای:  گفت اسمونو سمت کرد رو روش بود رفت باد به زندگیش ی سرمایه همه که بدبخت

 نمیدونی؟  رو خر و گاو بین فرا ،هنوز میکنی خدایی داری هست

   میشد تموم گرون  داشت که هم آخریش ،این کنهمی ما جیگر به خون روز هر ،سایه شد پرپر گل دسته عین  ،سارای ما  حکایت شده

 میاد عقل سر هم سایه  ،انشاهلل متأسفم سارا بابت:کرد لمس را ام شانه نارین

   شدیم وارد و رسیدیم برکان خانه به موقع همین
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  منم دیگه ،حاال میبودم مراقب آنقدر بودم ها خدا بنده این جای ،منم مرصاد داشتی حق_  کرد نگاهی بزرگ های سگ به نارین

 .میترسم

 .  شدن اعدام کردن حمله خونه این به که اونایی ی ،همه شد تموم هم اینا  ماجرای!   گلم چی از  شما_ 

   رفتیم ورودی سمت به و شدیم پیاده خانه جلوی

 را دلم آورد می  ما سمت  به بالکن های اسپیلر که کوبیده و جوجه  ،عطر میکردند درست کباب در و بودند شده  جمع ایوان روی همه

   رفتمی ضعف دلم فعالیت همه آن از ،بعد داد مالش

  کم کم ،خورشید ریخت می سرمان  روی نقل و شکالت حسنا و آمدند ما سمت  به شادی  و صدا سرو با برکان و ،معین ،هورا تسنیم

  و موجه بسیار پوش شلوار و کت آقای یک با بود آنجا هم تسنیم  مادر بودند روشن زیبا خانه های چراغ تمام و میکرد  غروب داشت

 بودند ایستاده شانه به شانه که خوشتیپ

 بودند  کرده درون را نارین صدا و سر و خنده با هم ها ،خانم گفتند تبریک و کشیدند آغوشم در ها مرد

   میکنم را  زیباتر های روز غروب ،برایت مرصاد است  مبارک خیلی_  برکان

  میبینم رو آت واقعی لبخند دارم که خوشحالم چقدر دونی نمی مرصلد_گفت گشاده  رویی با و داد فشار را ام شانه هم معین

   زدم پلک و کردم نگاهش تشکر از دنیایی با

 ؟  کیه میزنم حرف برکان با داره که آقا این پرسیدم بود منقل کنار که  معین از آرام نشستند همه که بعد کمی

  های ،چشم  گندمی  جو کوتاه ریش و ،موها سفید ،پیراهن دوخت خوش ای سرمه شلوار و کت ، کردم اشاره بود آشنا نا که مرد به و

   استخوانی و مردانه دماغ و نازک های لب و گیرا اما ریز

  کردن عقد تازه خانمه  عصمت شوهر_ معین

  می  میوه آب برایش و میزد حرف حسنا با داشت ک بود همسرش  به حواسش برکان با صحبت حین که کردم نگاه مرد به تعجب با

  ریخت

  خندیدمی بود نشسته ها دختر بین هم نارین

 میکرد بازی خودش برای داشت هم میر ائل

 خانم  عصمت ایول _  گفتم تعجب با

 

 122پارت# 

 ؟ کیه چیه ،اسمش معین ها چیزیه خوب

 چی؟  یعنی کن  صحبت  درست_ معین

 به کی حسابیه،نمی آدم ساخته سلایر و فیلم ،کلی ،کارگرادنه محمدی فرید دکتر_ گفت زد می زعفران و میکرد رو زیر را ها کباب و

 خدا اش بقیه دیگه بگیرم زن  نکردم وقت بود کار گرم سرم میگفته که ،خودش بوده ،مجرد خوبیه  آدم ولی کرده معرفیش خانم  عصمت

 میدونه، 

  داریا؟ اطالعات  خوب  خدایی_ کردم نگاهش متعجب چشمان  با

  که رو برکان وگرنه گفت من به بپرسم اینکه بدون رقصهمی نزده که هم ،هورا گفته هورا به ،تسنیم نگیر کم دست هارو زن_  خندید

 .نیست چیزا اینطور اهل اصال میشناسی

  کردم نگاه جمع به لبخند با
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 سوزی؟  آتیش بود کی فهمیدی رسید؟ کجا به شکایت  اون قضیه معین_ 

   ؟ کیه ؟ مرده؟زنه نیست معلوم  اصال  اما شده  ساختمون وارد که هست یکی هادوربین تو: گفت امیدی نا با و کشید عمیقی نفس معین

 قیامت؟ روز بدم وی رو بچه این پدر جواب بشه چیزیشون ،اگر من  دست هستن امانت اینا! کنم نمی امنیت احساس خونه تو دیگه بخدا

 پدر جان  زیاد وامد رفت با ،تو بمانی اینجا باید متجاوز آن شدن دستگیر تا گفتم تو به من معین_  برگشتیم سر پشت به برکان صدای با

 نیستی؟  ،متوجه اندازی می خطر به هم را مادرت و

  کشیدی کم مگر ،شما  نیست  درست ؟ باشم شما  مزاحم  ها ماه  من  میشه مگه اما میدونم_   کشید موهایش به دستی شرمنده و کالفه معین

  کنیمی  فکر چی؟ بزنه آسیب هم شما به ما خاطر به آدم این دادی،اگرمی  دست از ما از محافظت خاطر به رو زندگیت داشتی ما از

 بگیرم؟  باال رو سرم دنیا آخر تا میتونم

   ،مفهومه؟ نیست منتی همسرم و خواستم خودم بوده چه هر:گفت  جدیت و اخم با داشتمی نون بین رو ها کباب که حالی در برکان

  عبدهللا ،فقط رفت خواهیم مسافرت به زودی به هستیم مرصاد جشن منتظر تسنیم و من است تر مهم چیزی هر از! بچه این  امنیت اما

  هستید خانه مراقب که کنید  نگاه چشم این به هست هم حسنا بیایید جا این به میتوانید  ماند خواهند جان همین بقیه و آیند می ما با

  داد تکان را سرش موافقت نشانه به معین

   کردند شروع همه و میکنم خواهش بفرمایید گفت رسا صدای  با و نشست میز رأس در برکان شام میز سر

   رسیدمی نظر به خوشحال و بود نشسته کنارم نارین

   بود باز نیمه و کرده باد هنوز هایش لب

   نگیرم کام او از میهمان همه این بین تا برگرداندم میز سمت به را  رویم سریع

  ریزی  برنامه باید هستند مسافر تسنیم و سیدی آخه ؟ کردید تعیین رو عروسی تاریخ ؟ پسرم جان مرصاد_گفت مهربانی لبخند با حسنا

 . کنند

 .  سالن و نکردیم پیدا لباس من برای فقط است آماده چیز همه راستش:گفت کرد نگاه من به نارین

   ؟ عزیزم چرا_ تسنیم

  من برادر  و مرصاد  خانواده اضافه به جمع این ، نداریم بیشتر مهمون نفر چند ما اخه_ نارین

 . هستن رزرو آینده ماه تا ،اوناهم باشه باغ تو عروسی دارم دوست من اما

  بریم؟ بابا باغ چیه نظرتون_  معین

 نظر ،باغی معمولیه ساختمونش اونجا  ضمن در محصول فصل هم االن  و است میوه  باغ اونجا اما ممنون داداش_ گفتم خواهی عذر با

  کنه پیدا داره دوست که لباسی هم نارین که  بعد ماه همون برای بمونه بهتره نظرم ،به داشت عمارت بود نارین

  میکرد بازی سوپش با ارووم داشت که ناربن سمت به کردم رو

  ؟ عزیزم چیه نظرت_ 

 . میکنیم رو کار ،همین خوبه نظرم به اره_  زد لبخندی نارین

   باشیم ما  نمیشه داره سوئیس تو مهم کاری  قرار یه حسین وقت ،اون باشم جشنشون  تو خوام می ،من نه وای_  تسنیم

 .   نیست سخت ،اصال پیشم بیای عروسی از بعد و بمونی میتونی حبیتی_ زد لبخندی برکان

  هفته چند هم اون بمونم دور ازت ندارم ،دوست نه:  گفت است اجبار سر از بود معلوم  کامال که لبخندی با تسنیم

 باغ تا آوریم می را گروه ،یک کنی گزارش بر خانه همین در را عروسی باشی مایل اگر مرصاد_ گفت و شد خیره بشقابش به برکان

 .  کنند آماده را

@t.m
/Rom

anSa
hra76



  ،این شود  نمی حاضر شلوغ های جمع در و است فراری میهمانی و شلوغی  از برکان که دانستیممی ،همه شد گرد چشمانم تعجب از

   بود عجیب خیلی

   کنم تحمیل شما به رو زحمتی همچین و کنم  قبول تونم نمی اما اس سخاوتمندانه خیلی این برکان اقای_ گفتم احتیاط با

   بندازیم زحمت به شمارو خواییم نمی ما ،البته بله_ نارین

 داشته حضور جشن این در که  است مهم برایش خیلی حبیتی_  گفت  گذاشت می تسنیم بشقاب در گوشت تکه یک که حالی در برکان

 را  ایرانی های تعارف ،این ندارد داریم همیشه که هایی میهمانی با  تفاوتی ،پس است کم میهمانان تعداد نگفتید مگر ضمن در باشه

 . کنید معیّن تاریخ و بگذارید کنار

  نکردیم پیدا اونم ؟ چی عروس لباس اما دارید لطف خیلی شما_ نارین

  میشه اندازه بند طریق از نداره سایز که عروس ،لباس بدید سفارش اینترنتی فردا همین میتونی گیانم_  هورا

   بردار فیلم و گل و دیزاینر دنبال بریم فردا عزیزم_  کردم نگاه نارین به لبخندی با

   کنم تشکر چطور دونم ،نمی ممنونم کی همه از_ گفت و کرد تشکر از پر نگاهی نارین

 . کافیه  ما برای باشید خوشحال  شما که همین نیست الزم تشکر عزیزم_ گفت میکرد نگاهمان بزرگی لبخند با که حالی در حسنا

 

 123پارت# 

 

 که بود حسنا هم خانه کدبانوی و میکردند کمک هم به همه ندیدم کارگر وقت هیچ برکان خانه ،دذ بودند میز کردن  جمع  حال در همه

 شدند آشپزخانه کردن جمع  مشغول ها دختر و کردیم  جمع را میز ،همه نمود می خانه صاحب بیشتر

 آنجا باید دارند برداری فیلم اِیَروان در گفتمی  محمدی ،اقای رفتند می زودتر باید بودند مسافر چون رفت همه از زودتر تسنیم مادر

 . باشد

 .  بردیم  می  لذت تگری های شربت از و نشستیم ایوان در باهم آنها رفتن از بعد

 میزد  نق هم بچه و گرفته محکم را پسرش معین

 کند  بازی میخواهد کن ،رهایش کشتی را بچه این معین_ برکان

 میافته ایوون رو از میره_ معین

 برود؟  میخواهد  کجا_ برکان

 اونارو بریم میگه ،ببین ،عاشقشونه تو های سگ این پیش کجا؟_ حیاط سمت به رفت و انداخت دوشش روی را میر  ائل شد بلند معین

   بیاریم

   هاپ  ،هاپ بابا_  گفت نیمه و نصفه زبان همان با میر ائل

   بوسیدمش و  رفتم  طرفش به شوق با

   بریم باهم ،بیا بشم زدنت حرف قوبون ا_ 

   نه،بابا عامممو_ زد داد

   هاپو بریم ،باشه بابایی باشه_ معین

  هم سگ و کرد باز را سگ قالده  معین دیدن با میکرد صحبت  و بود ایستاده محافظ پسر یک کنار که عبدهللا افتاد، راه حیاط در سمت  

 دوید  سمتش به شناختمی را معین که
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  کند بازی سگ  با تا گذاشت پایین دوشش روی از پسرش معین

   نشست کنارم و آمد ایوان به آرام نارین موقع همین

  نباشید خسته_  گفتم و گرفتم را دستش

  بزنیم دست ما که ذاره نمی تیزه انقد ماشاهللا ،حسنا نکردیم کاری  ممنون_  داد فشار را دستم هم او

 ؟ ماندن کجا بقیه خانم عروس_ برکان

   میان االن پیشش نشسته نارین افتاد فشارش یکم جون تسنیم: گفت تأسف با نارین

  دوید خانه  سمت به هم خودش  و شد واژگون فرفورژه صندلی که طوری ،به جهید برق مثل حرف این شنیدن با برکان

   ؟ شد چش وای_  نارین

   شده حساس ،یکم بیرون کشیده تازه مرگ دهن از رو زنش داره هم ،حق کردیدمی  صداش ،کاش  نیست چیزی شدم بلند هم من

   حساسه خیلی  نیست حساس یکم این واال_  نارین

  ایوان روی آمدند جنیفر و میر ائل  با معین موقع همین

   نداری نا  دیگه شدیا شدی؟پیر خسته دالور شد چی_ خندیدم

 میشینم منم کنن بازی اینجا شد،اینا گرمم چقدر_ معین

  شدند ایوان وارد ها خانم و کرد باز را در برکان

  روبرو آنها با و بودیم نشسته در سمت به ما

  بلند میر ائل کنار از جنیفر شدند ایوان وارد وقتی بود کنارش هم ،هورا آمد می مساعد نظر به حالش اما بود پریده رنگ کمی تسنیم

   میکرد بلند های پارس و دوید تسنیم سمت به و شد

  جمش برکان وای وای ،عوضی غولتشن  حیوون  شو گم_ شد  پنهان شوهرش پشت و کشید جیغی  باشد دیده افعی مار انگار که تسنیم

  میکنم سکته االن کن

   کنید جمش اینو خدا رو تو

  کرد پرخاش جنیفر روی بود کشیده آغوشش در و بود برگشته تسنیم سمت به که برکان

   ،ساکت بشین جنیفر_ 

  کرد دردناکی عوعوی  و نشست دستهایش روی گرفته قرار ستم مورد حیوان یک مثل هم جنیفر

  طفلک نازی آخی: گفت ناراحتی با نارین

  ببند رو سگ این بیان بگو عبدهللا عبدهللا_   برکان

  ببندنش میگم االن سیدی،ببخشید نعم_   گفت بود نزدیکی همان که عبدهللا

  برد را سگ و آمد پسر و کرد صدا را پسری و

  بنشیند مبل  روی همسرش کرد کمک برکان

   برداشت بود شده جمع گوشه یک برکان داد از که را میر ائل هم هورا

 ؟  ترسهمی حالت نمیدونی! ایوون رو آوردی سگارو تو بازم شیطون میر ائل_ هورا

 هاپوووو ،هاپوووو بد...عامممو_ گفت  ناراحتی با میر ائل
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 ناراحته  ،خاله نمیشه جون بابا نه_ معین

  بود شده تر حال بی و تر پریده رنگ تسنیم

   اینجا آوردمش منه،من تقصیر ببخشد_  معین

   میکند ذوق دیدنش با که دارد دوست را  او حیوان کند،این غلبه ترسش به باید ،تسنیم معین  نیست مشکلی_ برکان

 کمک بود گرفته را تسنیم های شانه دستش یک که حالی در و  انداخت لیوان درون یخ چند و برداشت میز روی از شربت لیوان ویک

   بنوشد را شیرین منایع کرد

 . دهی می نشان  واکنش ،خیلی دارد دوست را تو او ؟ نمیکنی عادت چرا حبیتی_ تسنیم سمت به برگشت

  برابر در خاصش ک رنش و احترام ،همیشه کرد نمی برخورد برکان با زنان دیگر مانند و نبود جواب حاضر نارین مثل اصال تسنیم

  هستند طرف خرید زر غالم با انگار که میکردند رفتار همسرانشان  با ای گونه امروزی زنان که حالی در بود جالب برایم برکان

  نیست که خودم میلرزه،دست جونم همه ببینید نیست که ،ادا میترسم من  سیدی_ داد جواب  خودش  خاص آرامش و مظلومیت با تسنیم

  گفت دکتر دارم فوبیا من. میکنم سکته من دفعه ،هر بیرون نمیندازی اینو هم شما

 !  گویا نبوده مفهموم ؟ نزن حرف اینطور خودت مورد در نگفتم ،مگر عمری نکند خدا_ داد تکان سری برکان

 !  سیدی_  تسنیم

 ! ترسناک هم کردنش محبت  این ،میگم شد مورم مور منم ببین: گفت آرام میکرد نگاه برکان جبروت به تعجب با که نارین

  خط براشون و کنهمی دعوا اینارو ،چنان گردن به غالده پایین اون بختم بد های سگ اون باال این وایمیسه دونید،تسنیم نمی وای_ هورا

 داره گربه هم تا میکنه،چند داد و جیغ دور یه هم ها اون پریدن و کردن پارس هر ،با هستن تسنیم هووی انگار که کشهمی نشان و

 انگار 
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  ،خدارو کن دعوا ها بسته زبون این  با کم جان ،خواهر تسنیمه با حسابشون برن ها گربه اون طرف ها سگ  ،این هستن ناموسش

 ؟  اصال میاد خوش

  میشن جنی انگار میبینن رو من تا اینا ندارم، کاری که ،من  نیست خودم دست بابا_  گریه زیر بزند بود مانده کم تسنیم

 هارا این نداری چشم تو دانند ،می فهمند می را میشود ساتع  ها آدم از که انرژی هم ها ،این گذاریمی سرشان به سر که بس_ برکان

 ببینی 

  میترسد هم آنها از ،اما هاست گربه آن ،عاشق است جالب خیلی_   ما  سمت به برگشت بعد

 راحت میخورن منو روز نمیاد،یه خوشش من از کردی اعتراف خودتم دیدی_ گفت میکرد کباب را آدم دل طوری مظلوم و  آرام تسنیم

  میشید

 خندیدم  ماهم خندید بلند حرفش این با گذاشته تسنیم دور را دستش برکان

  که ندارن ،کاریت نشسته مظلوم بیچاره سگ چقدر ،ببین خورنت نمی هرگز اینا نترس ،اصال جون تسنیم_ نارین

 . گرفت نمی ،ارووم جویید نمی رو تسنیم های لباس همه تا ،وگرنه شدن  ساکت برکان آقای ترس از اینا_  هورا

  خندیدند می و میگفتند سریع  آمد می پیش برایش مشکلی کسی  ،تا بود همین همیشه جمع ،این بودند کرده اش سوژه همه بیچاره تسنیم

  تا گذاشتندمی سرش به سر سگ از ترسش هم بعد تسنیم حال  شدن بد خاطر به شاید دانم ،نمی شود رنگ کم نگرانی و تلخی آن تا

 . برود یادش
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  بلند هم هورا و ،معین برگشتیم خانه به خانه صاحب نوازی مهمان  از تشکر از بعد و شود بلند کردم اشاره نارین به گذشت که کمی

 . نگذرد میر ائل خواب  وقت که شدند

 ...  ما  آرامش ،محل  بود ما خانه اینجا نانوشته داد قرار یک اساس بر ،انگار شدم وارد نارین همراه هم من و برگشتیم خانه به ماهم

   کرد صدایم خاصش کرشمه و باز ، کشید بیرون کیفش از را  ای جعبه و  نشست کنارم  و آمد کرد سبک را هایش لباس که کمی نارین

   دارم کارت اینا بیا کم ؟یه مرصاد_ نارین

 کرد  صدا کنم دم چایی تا کنم روشن را گاز میکردم سعی که را ومن 

 ؟بله؟ من  جانان_  نشستم کنارش

   داشت دست در ارزشمند  و کوچک جویی جعبه یک

 های پستو در که  ،اونهایی ما خاطرات  گفت گفت؟ چی پاگشا،میدونی ،کادوی داد من به داخل رفتیم وقتی تسنیم امشب اینو_  نارین

  آنقدر تونهمی ،یا باشه گزنده و تلخ تونهمی خاطره ،اون بیان بیرون قدیمی عطر ،یکه آشنا موزیک یک شنیدن ،با شدن پنهان ذهن

  امشب رو موزیک این و  اس جعبه این داخل که عطری شیشه این گفت ،تسنیم ببره بین از رو لحظه اون های سختی تمام که باشه زیبا

 روزهای عطر این استشمام و آهنگ به دادن گوش با آوردیم کم یا شدیم خسته وقت هر ،تا بکنیم سازی خاطره باهاش و بدیم گوش

  گرفتم حال  به تا من که ای هدیه ترین خاص این ،مرصاد کنیم آوردی یاد رو خوش

  آن با جسمم و روح تمام بود زیبا چقدر ،و شد نواخته زیبایی  موزیک و کرد باز را جعبه بود،در سرخ چشمانش که حالی در و

   نشست  جانم عمق تا که داشتنی  دوست و ،خنک پیچید فضا در که عطری ،و انگار شد صدا هم موزیک

 حالی در باله کفش و لباس با چینی جنس از پوش سفید دختر  ،یک قدیمی موسیقی های جعبه  شکل به نواختمی که موسیقی جعبه یک

 و صورتی مخمر زیبای خیلی دامن یک دختر ،لباس بود شده کار آیینه یک جعبه در روی و چرخید می خوش دور به رقصیدمی که

  بود شده طراحی کار پر و ظریف بسیار اما بود کوچک ریز  ،خیلی داشت ریز خیلی جواهر یک موهایش روی و بود داشتنی دوست

  هر با آنطور که بودند زده عروسک روی را آن از کمی جعبه در دادن قرار از قبل انگار که مربع شکل به زیبا عطر شیشه یک و 

 . میکشید رخ به را  مالیم عطر آن چرخش

   بود ریخته صورتش روی هایش اشک کردم نگاه نارین به و کردم بلند را سرم آرام

  گذاشتم میز روی و گرفتم را جعبه

 چرا؟ اشک باهمیم ما خوبه چیز همه ،عزیزم نکن گریه من؟  جانان_   سخت و تنگ گرفتم آغوشش در

   نمیکنم فراموش وقت هیچ رو خوشحالیه،امشب از.... ،خیلی زیباست خیلی چیز ،همه نمیشه باورم:گفت هق هق با نارین

 نام معنی به اشاره ) من آتشین ،دختر من تن ،نازک من نارین_  بجهد بیرون سینه از میخواست ،قلبم فشردم خود به بیشتر را او

 . نمیشه باورم منم(نارین

 

 ریخت صورتم روی هایش اشک

  کنه بیچارمون حسرت شدیم بیدار وقتی ،مبادا ببریم ازش رو لذتمون نهایت  بیا زیباست خواب یه این اگر اما_ 

   کرد بلند را سرش نارین

 بی ،سرم ها لب آن به لعنت که ،اخ دلبرش های ،لب بود  غروب  وقت خورشید مثل  چشمش قرمز اسمان  پس در طالیی  دایره آن 

 . میکرد طلب من  از ای بوسه حرکت  هر با انگار که داشتنی دوست و باز نیمه های لب آن روی شد خم اراده

 زنم که دیبا حتی زنی هیچ به گاه ،هیچ هیچگاه ،که بود کرده طلوع  من در ناپذیر سیری عطشی ،گویی بچشم را او ابد تا میخواست  دلم

  نداشتم بود
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 خواهم مراقبت من تنهایی،نارین به.... نامردی به خیانت به من  ،صبر بود من صبر پاداش ،او من محجوب  و مهربان عشق من نارین

   گذاشتمی رد بدنم جای جای در و میکرد حرکت هایش رگ در خون مانند نارین عشقی. بود

 کرد نمی متوقف چیز هیچ را من ،نارین جنگید می و رفت نمی زور حرف بار زیر که ،دختری زیبا و ،پاک ،مهربان مستقل دختری

 ....همیشه برای داشتیم را دیگر هم ،ما

 

 125پارت# 

  تسنیم

 اش برانگیخته ،بدن شستمی را بود شده بلند کمی تازه که را موهایم مهر با و بود پشتم ،برکان بودم نشسته وان در عزیزم همراه

  ،فضای  کشیده  حسابی را ام شیره و آورده در را من  اشک االن همین انگار نه ،انگار داشت انرژی ،چقدر شد  می کشیده پشتم  روی

 . بود گرفته را جا همه آب بخار و بود تاریک نیمه حمام

  میکرد مورخ مور گوشم زیر حسین های نفس صدای

  میاد ،قلقلکم نکن حسین نالیدم

   ؟ حبیتی شدی خسته_ کشید ام شانه روی را دماغش و خندید

 ؟ نیست خسته سرورم مگه_ 

 باشد یادت ،همیشه سیر ،نه میشوم خسته نه بودن تسنیم با از هرگز ،من نه:گفت آرام میکرد سیخ را تنم های مو  که لحنی با حسین

 بود؟ ،مفهموم

 ! مفهومه ،بله سیدی بله_  گفتم بودم چسبانده به که بدنی با

  میکشید بلند های  ،اه مکید و گرفت گاز  امشب صدم بار برای را گردنم

 ؟  تسنیم_  زد صدا را اسمم

 سیدی؟ جانم_  گفتم لرزان و  جان کم صدایی با

 یا فهمیدممی میکرد  صدا را نامم وقتی اما  داشت من به نسبت نهایتی بی محبت هرچند ،برکان میترسیدم او از ،واقعا ترس از لرزی

 تا بودم همسرم محکم و ترسناک شخصیت   همین عاشق من  که بود این بود عجیب من در خیلی که ،چیزی ناراحت  یا است عصبانی

 از سخت   و سفت میشد سرد کم کم که آبی درون ام برهنه های سینه شد  باعث ترسناکش صدای  ،همین اش پیشه عاشق روی آن

   میکرد نمایی خود شوهرم های تحریک

 ؟ تسنیم_  گوشم کنار ناپذیر نفوذ و سخت صدایی با بار این زد صدایم دوباره برکان

  ؟ سیدی بله_  گفتم سوزاند می  را ام ،حنجره گلویم از آمدن در موقع که صدایی با

  بود؟ کرده  خاموش را کننده گرم سیستم حسین ؟ شد اینطور چرا میشد تر سرد  داشت آب حاال

 بگویی؟  من به کرد ناراحتت کسی یا چیزی اگر نبود قرار مگر_ حسین

   میزد حرف میلغزید بدنم روی را دستش که حالی در

 ،درد رو هام ترس ،من گفتم همیشه_ گفتم آلود خواب ،همانطور شدم  آلود ،خواب خوب ،خیلی بود خوب اب درون بزرگش و گرم بدن

 . نگفتم سیدی جز کسی پیش رو هام ،راز رو هام

 ایییییییی،عح_  گفتم تر ،بلند بود ناک درد بیشتر حاال پی در پی های ارگاسم از ،بعد گفتم آخی شد تر سریع  دستش حرکت که حالی در

  اییی

  پیچک مانند  درست بود شده پیچیده دور که پیچ در پیچ و بلند بازوهای آن با نداد اجازه که شوم بلند خواستم
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  نکن ،حسین ای_ 

  میکنی؟ رفتار ها دزد  مانند است وقت چند  چرا ؟ بودی ناراحت چه شد،از بد حالت چرا_ غرید

  میکنی؟ پنهان و  است بد ،حالت میکردی پنهان داشتی بازهم بودی بد حالت افتادی؟ خانه آشپز در چرا شام از بعد

  بود ،سردم آلود ،خواب خسته بود بد ،حالم سوزناک و ،بلند گریه زیر زدم

  بده حالم ؟سردمه ،باشه زنیممی  حرف بیرون بریم لطفا ،باشه حسین باشه_  گفتم گریه با

 بودم احمق چقدر من خیلی از بیشتر ،خیلی بود عصبانی ،خیلی ایستاد من به پشت و دوش زیر رفت و شد خارج وان از و کرد رهایم

 .  زد دور شود نمی را  برکان حسین مثل مردی میکردم فکر که

  میترساندم تاریک سرد فضای آن در درهمش های ،اخم انداختم آغوشش در را خودم و رفتم سمتش به و آمدم بیرون وان از آرام

  میکرد دریغ از را نگاهش ،همچنان میزد عطر  و میپوشید لباس آینه جلوی ،حسین بودیم نشسته اتاق در پیچ حوله دو هر

  ترس از بلکه سرما از نه لرزیدم ،می خریدم لحاف زیر و کشیدم تن به زیر لباس بدون را ساتنم شلوارک  و تاپ و شدم بلند هم من

  بی نشین گوشه اش  خانواده  وضعیت خاطر به بیست های نمره و زبان به تسلط وجود با که بودم دبیرستانی کوچولوی تسنیم همان ،من

  سری تو کند حکومت همه به میتواند دارد تن به نو لباس و کفش چون میکرد فکر که شعوری بی هر از و بود نفس به اعتماد

  بیرون فقر دل از که نفری یک آن نه بود کرده زبانش بی و بخت بد نداری و فقر که بودم انسانی ها صد همان از یکی ،من خوردممی

   بود نکرده برخورد من با اینطور حال به تا بود خون  حسین دست از ،دلم کندمی دگرگون را دنیا و میزند

 !  جدیت  با و من به رو نشست اتاق مبلمان روی و پوشید را هایش لباس

  نگاهم خورده گره  و سیاه ابروهای آن با و بود نشسته فاصله با  حاال  اما.... حبیتی بگویید و کند لمسم میخواستم من ننشست؟ کنارم چرا

 . میکرد

   ؟ شده ،چیزی بودی خوب  کامال   ،تو شد بد حالت شام از بعد چرا تسنیم_ 

 . نارین های کفش_ گفتم آرام

 چی؟ : گفت  شده ریز های چشم  با و چرخاند و راست به کمی را سرش

 بود زده حلقه درونش اشک چشمانی با.میکرد محافظت من از پشم و پارچه تکه یک امن ،انگار پیچیدم خودم دور بیشتر را لحاف

   قرمز بیرونی کفه ،با بلند پاشنه سیاه های بود،کفش پام ها کفش اون  از منم شب ،اون ها کفش اون:گفتم

  هایم ،اشک لرزیدم بیشتری شدت با و بستم را چشمانم..... دیدمش نارین پاهای تو ،وقتی لوبوتین های کفش:گفتم بردم باال را سرم

 روی باز هوس و کثیف  های دست حس حسم تنها و گلوله صدای  شنیدم می که چیزی  ،تنها داشتم تهوع ،حالت ریخت صورتم روی

  خورد صورتم به هوا و شد کشیده بیرون انگشتانم بین از شدت با ،لحاف گریستم  و کشیدم سرم روی را ،لحاف بود هایم سینه

 .  بود دنیا جای ترین ،امن که بودم های بازو بین حاال
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 . ندارد اهمیت چیز  هیچ دیگر هستی آغوشم در ،تو هستم اینجا ،من حبیتی کافیه_ حسین

   کردی تنبیه نیست  من  دست که چیزی برای منو حسین_  زدم هق فراخش سینه روی

  نیاز تو من بگو را چیز همه ،به باشم نگرانت من بگذار تسنیم میکنم خواهش  ،اما عمری میکنیم صحبت بعدا مورد این در_  کشید آهی

  اینکه  یا تو سالمت بدن به شده شرطی تو به من عشق کنیمی  فکر ،چرا هستی من قاتل تو تسنیم ،تو کنم مراقبت تو از که این به دارم

 بودنت؟ قوی
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 فکر ،تو آت فداکاری تمام ،برای میخواهم ای شیشه و مهربان  قلب این برای تورا ،من  بودنت زن تمام ورای میخواهم را تو من

  دوستانش؟ ،برای مادرش ،برای همسرش برای ، است عالم در ترین وفادار که  نداشت دوست را زنی میتوان کنیمی

  دنیا  کجای هر ،در بیمار یا باشی ،سالم باشی که طور هر هستی من تسنیم تو

  بوسید را سرم و

 .  میکنیم صحبت هم باز فردا حبیتی  بخواب_ 

 .....   دانستمی ،او میکنیم صحبت فردا ،گفت بود کدر خاکستری اما نبود هم ،بد نبود بخش لذت که ،خوابی خوابیدم آغوشش در

  اخم من به بازهم اگر بود شده ترسناک خیلی ،حاال گفتممی او به همه از قبل خودم ،باید دانست می من خود از قبل را چیز همه او

 ..........  ماندم نمی زنده ،اینبار میکرد

  و بخوریم صبحانه باهم تا میکرد بیدار را من  اول همیشه حسین  گرفت ،دلم بودم تنها تخت در که شدم بیدار خواب از حالی در صبح

   ؟ بود کجا حاال!  کنیم کار

 .  شده  چیزی فهمید زود حسنا پریده رنگ چهره و کرده  پف های چشم آن با رفتم پایین طبقه به مناسب  لباس  با و شدم آماده سریع

 ؟  شدی چی ؟ عینی نور_   گذاشت عسلی روی را کتابش  و شد بلند مبل روی از حسنا

   جان  حسنا_  انداختم آغوشش در را خودم

 ؟ افتاده ،اتفاقی شده بالش مثل زیباییت های چشم ؟ کنیمی گریه چرا دلم عزیز_  کرد نوازش محبت  با و آرام را سرم حسنا

   گذاشت   دامنش رای سرم حسنا و نشستیم سالن راحتی مبل روی

 جان؟  حسنا_ 

 عینی؟ نور جانم_ حسنا

 . کرد دعوام حسین دیشب_ 

 !  ممکنه غیر چی؟_ حسنا

  بود شده  خشک هوا روی هایش دست

 نکنه قبول ،اگر حسنا فهمیده ،بخدا کردنمی اخم من به ،حسین بود هم خیلی بود ،بد چرا_ گفتم میکردم هق هق که حالی در و نشستم

  ؟ چی

  ؟ فهمیدممی باید  را چیزی چه_  افتادم سکسه به ترس از و پریدم جایم از حسین صدای با

  تن به ای سورمه رنگ به تنگ خیلی شلوار  و کت ،یک  داشت معمولی حالت چشمانش   و بود کرده متمایل  چپ به کمی را سرش

  و بود تنش از جزئی انگار که بود نشسته چنان  عضالتش روی سفیدش ،پیراهن دوخته و زده برشی تنش روی خیاط انگار که داشت

 .  خواستنی و داشتنی دوست  تضاد ،یک داشت پیراهن رنگ با فاحشی تفاوت اش برنزه پوست

 ! میترسم او از کردم اعتراف  خودم پیش هزارم بار ،برای میکرد نگاهم برنده نگاه آن با هنوز

 .بود ایستاده ورودی در از جلوتر قدم چند بوده،چون بیرون انگار

  آماده غذا ،براتون خونه آشپز ،بیایید بودید رفته زود صبح شماهم نخورده چیز هیچ ،دخترم سیدی:گفت دید را سنگین  جوّ  که حسنا

  میکنم

 امد  باال هایش دست و آمد طرفم به بلند های قدم با برکان

   کردم جمع را هایت شانه  ناخوداگاه

 .  آمد نمی در درست نفسم و میکردم سکسه همچنان
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  نگاه من به سوزانش  چشمان با که حالی در و گرفت را و نحیف های شانه  هایش ،دست دوختم حسین به چشم لرزان های چشم با

 ! حسنا بگذار تنهایمان:گفت خونسرد و بلند میکرد

  شد دور که شنیدم را پاهایش صدای ،فقط دیدم نمی را اش  چهره و بود سرم  پشت حسنا

  سرد زمهریر مثل من   بدن و بود داغ جهنم  مثل حسین های دست

   است عصبانی بفهماند من به که بود آنقدری ،اما باشد  دردناک که آنقدری نه میداد فشار را ام شانه دستانش

   بگو زد فریاد صورتم در بعد و ؟  بفهمه نباید برکان رشید شیخ که کردی چیکار بگو کوچولو  دختر_ حسین

  برید را نفسم و شد کوبیده ام سینه در مشت مانند فریادش صدای

  میخواست  االن اما (  کوچولو دختر) گفتمی بدهد نازم میخواست وقتی ،قبال میکرد نگاهش ناباور حالتی با چشمانم میزد؟ داد من سر

  قدرتمند ی زاده امیر همان هنوز او ناتوانم من که بفهماند

 . بزن حرف_ حسین

 ...  فقط...ف....  ،من ببخشید...ب... ب_  گفتم لکنت با

   کردی؟ چکار بدانم من اینکه بدون بگو درست تسنیم_  حسین

   برکان شیخ خواممی بچه فقط من_ دادم قورت را داشتم گلو در که بغضی و کردم  جمع را شهامت

 چی؟_  کرد تغییر تعجب به عصبانیت از چشمانش

 !  همین ،بخدا کنه اهدا تخمک  ما به که کردم صحبت خانم یه با فقط من_ 

  روی را هایش ،دست انداخت هم روی را بلندش پاهای و  نشست  مبل روی خونسرد و مسلط  کامال و کرد رها را ام شانه دستانش

  تسنیم اتاق تو برو: گفت جبروت  با و گذاشت صندلی های دسته

  نبودم؟ اش حبیبتی دیگر من

 . بود تابیده خانه به آن از تابستانی خورشید زیبای نور که بود پنجره به ،خیره کرد نمی نگاه من ،به فهمیدم نمی هیچ صورتش از

  نداشت رفتن یارای پاهایم

  رفتم اتاق به و برگشتم ،ارام نبود ضعف  و غش وقت  االن اما

 .   آمد باال نفسم کمی تا خوردم شکالت  و میوه  آب کمی  و کردم باز را کوچک یخچال در رسیدم اتاق به تا
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  تخمک اهدای مورد در خانم یک و پزشک با و بودم رفته حسین اطالع بدون ،من زدم گندی چه فهمیدم تازه شد برطرف ضعفم وقتی

 .  بود فهمیده هم تیز حسین  و! جدی  ،کامال بودم کرده صحبت

   کنم مشورت  حسین با بودم نداده  زحمت خودم به حتی و بودم کرده فرض شده تمام را کار واقع در

 دیر که کردم فردا و امروز ،انقدر زدم گندی چه فهمیدم تازه بیایید اسپرم نمونه و  آزمایشات برای هم حسین باید گفت دکتر وقتی اما

 ؟  چه متقابل درک ،پس نیست خوشگذرانی و سکس فقط که ،ازدواج میشدم ناراحت بودم هم ،من فهمید خودش  حسین و شد

 بودم  من مقصرش ما زندگی جدی دعوای اولین واقع ،در میکردم مشورت او با باید

   بود؟ چی آت احمقانه کار این خوب میری منبر سر تو تسنیم سرت تو ،خاک کوبیدم سرم به محکم و کردم بلند را دستم

    دارم دوست بیشتر خیلی را خشن برکان کردم فکر خودم با اما.میشود تمام و آورم می در دلش از و میروم کردم فکر خودم با
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 ! عبدهللا نه حسین نه حسنا نبود،نه کس هیچ کردم نگاه را بیرون و کردم باز را در بین ریخت ترسم و ،گذشت که کمی

  کشیدم راحتی نفس حسین خالی جای دیدن با که رفتم پایین آرام

 ؟ جان  حسنا_ کردم صدا را حسنا

 کجایی؟  جان  حسنا

  آمد بیرون اشپرچزخانه از حسنا

  نورعینی؟ کردی بود کاری چه این_  بود گرفته صورتش و خیس  چشمانش

  اشتباه هم آدمم!  دیگه ،اشتباهه کردم غلط ببخشید میگم میرم ؟ کجاست ،سرورم نکن گریه  جان حسنا_ بوسیدم و گرفتم را دستش

 . کنهمی

  رفت سیدی_ حسنا

  ریختند آبجوش سرم روی ،انگار کرد گیر لعنتی  های استخوان همان بین نفسم

 نه؟  مگه معین پیش کجا؟رفته...ک_ 

   سوئیس رفت نه_ حسنا

  کردم گریه درد با نشستم زمین روی

 بره؟  خداحافظی بی اومد دلش چطور ؟ نباشه سرم زیر دستش شبا اگر میکنم دق من میکنه؟ ام تنبیه داره نه؟ نبخشید منو  حسنا_ 

   نالیدم خاموش خودم درون

 عشق از سرشار را من و میکرد ذوق کردنم ذوق هر با که ؟کسی من حسین

   بود شرابی هر از تر ناب خوردممی که چایی فنجان هر کنارش

   بود من خود  مختص انگار که بود ای گشاده سر نامه برایم نگاهش هر

   رفته خانه از قهر با و گذاشته تنها را من مرد  همان حاال

 در نزدیک که ای کاسه از و کردم پرواز در سمت به  میزدم تن به عبدهللا آمد او رفت بخاطر که خانه چهار کوتاه مانتوی و جین با

   برداشتم را ماشینم سوئیچ بود زیبا کنسول یک روی وردی

  سمت به زیاد سرعت  با و شدم ماشین سوار ،سریع بود  رفته  بود خریده که جدیدی آئودی آ با و بود نرفته هم من  ماشین با حتی حسین

  نباید  بود،نه رفته حال به تا حتما لعنتی بود شده میدادم،دیر ویراژ ها ماشین بین و راندم می سرعت با ها خیابان در رفتم فرودگاه

  چه؟ گشت نمی بر من به دیگر اگر رفتمی

  دویدوم خصوصی باند سمت به و کردم پارک را ماشین رسیدم که فرودگاه به

   بود؟ نرفته یعنی رفت نمی جا هیچ  عبدهللا بدون بودند؟ نرفته ،یعنی دیدم را عبدهللا که بودم نرسیده هنوز

  دوید سمتم به دید را من عبدهللا اینکه محض به! گویا بودم کرده نگران را عبدهللا رنگ بی چهره و آشفته ظاهر آن با

   میکنی؟ چکار اینجا سیدتی_  عبدهللا

  کجاست؟ سرورم_  گفتم بغض  پر و زنان نفس نفس

  پرید االن همین هواپیما_  عبدهللا

 ! قهر با طور این هم آن ؟ کند رها را من بود توانسته  چطور ؟ ،کجا افتادم زمین روی و شدم اوار رفتنش خبر شنیدن با

  شوم بلند کرد  کمک و شد خم کنارم ؟عبدهللا بودم سنگینی سرای چنین مستحق من آیا
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   الزمه زندگی تو بحث یکم مغروره  خیلی  ،اون کنه خلوت کمی بذار نشو ،ناراحت میاد زود سیدتی_ 

   میکشید خودش با راهم من رفت می راه که طور همین

   دیرتر کمی فقط بگویم او به ،میخواستم بود شده چه مگر ؟ کند  خلوت او

 تر سریع خیلی من ،اما شنیدممی سرم پشت را دویدنش صدای کردم فرار بجنبد خودش به تا و کشیدم بیرون عبدهللا دست از را دستم

  همه از تر سریع بودم

   شدم تاکسی یک سوار و انداختم مردم بین را خودم

 ! بست در تند آقا برو_ 

   افتاد راه سریع راننده مرد

   کنم؟ خلوت نتوانم من ،چرا نبود بد هم  خلوت کمی اما میکردند پیدایم زود آنجا ،قطعا دادم را هورا خانه آدرس

   نداشتم هم بغض دیگر حتی ایستاد ماشین

  بیارن پول میگم االن کنید صبر_  گفتم آرام

   زدم  را هورا خانه زنگ

 ؟ بله_ 

   کنی؟ حساب رو پولش بیای میشه  اومدم تاکسی ،با تسنیم منم جان هورا

  میام االن ؟ نشه چرا دلم عزیزه_ هورا

  برایم هورا که ای  میوه  و چای به مغموم و ،ساکت  داشتم پا روی را خواب نیمه میر ائل که حالی در هورا خانه در دیگر دقیقه ده

  است  من دوم همسر حسین میکردند فکر ها آن ،همه بودم نگفته را ام زندگی های راز هم دوستانم به حتی ،من بودم خیره بود آورده

 .  است  برکان رشید شیخ  همان حسین دانستند ،نمی شوم  نمی دار بچه من دانستند نمی ،دوستانم است شده فوت من  اول همسر

  آنها حسین که کنند زندگی با بود زده آتش را آشان خانه که کسی  شدن پیدا تا و بیایند ما خانه به عصر امروز معین و هورا بود قرار

 . حال  این با هم آن بودم شده خراب هورا سر روی من  حاال ،اما بود کرده راضی سختی به را
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   گذاشت دستم روی را سفیدش و نرم دستهای و نشست کنارم هورا

 ؟ خواهرم شده چی_ 

 !   کنی جمع رو وسایلت کنم کمکت بیام گفتم بود گرفته ،دلم نشده چیزی_  گفتم لرزانی لبخند با

   شدم خیره سبزش چشمان به

 . نگو هم دروغ ،ولی نگو بگی خوای نمی_ هورا

  گریه زیر بزند  و بپرد خواب از خواب نیمه میر ائل شد باعث که خورد زنگ آیفون

   میدم جواب  من عزیزم کن ارومش_  گفتم  من و گرفت میشد هالک گریه از داشت که را میر ائل زود هورا

  رفتم آیفون سمت به

  دارد پستی بسته یک امین معین آقای برای ،میگفت بود پستچی
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   کنم سر رو ،روسریم بگیرمش پایین برم باید تسنیم_  هورا

   گریه به کرد شروع ،پسرش کرد جدا اش سینه از میر ائل تا ولی

   میرم من بشین تو_  گفتم

  سرکردم را شالم و

 ؟ ندارن تشریف امین آقای خود_ گفت پست ،مأمور کردم باز را پارکینگ در

   همسرشم من:  گفتم دهد تحویل من به را بسته و بیاید پایین تا دوباره نشود مجبور هورا اینکه برای

 در و شد پیچیده دهانم دور  سر پشت از دستی که برگردم داخل  به خواستم کردم خطر شد،احساس نزدیک و زد جنسی بد لبخند مرد

 ...... عمیق  خواب  یک ،مثل شد بسته چشمانم و کردم وحشتناکی درد احساس گردنم

   معین

   بود رفته س رم زیر  دوبار که بود کرده گریه آنقدر بودند،هورا شده  جمع من خانه در همه

  میکرد سکته داشت عبدهللا

  ما پرستار بود شده باشد عروسی فکر به  اینکه بجای طفلک نارین و مرصاد و میگفت ذکر دست به تسبیح حسنا

  بودند آمده رفته صبح از مأمور چندین و بود ما منزل در هم آقا علی

 ربایی؟  ؟آدم یعنی چی_  جهید جا از میزد حرف تلفن با که طور همین آقا علی

  ربایی؟ آدم ؟ زدندمی حرف کسی چه مورد در بودم ایستاده سرجایم زده یخ همانطور من !   نشست و کوبید سرش روی مرصاد

  ؟ بود آمده  مردم امانت  سر بالیی چه نداشت میکردند،امکان صحبت دیگری کس مورد در حتما

  کرد صدا بیرون به را ومرصاد ،من عبدهللا ای، اشاره با آقا علی

  بودیم شده جمع پارکینگ در همگی

  محل دوربینهای ،از گرفتن هورا جای به رو تسنیم و بوده پوشش یه ،پستچی معلومه خانمت های حرف از که اینطور_  آقا علی

  مراقب خیلی ،باید شده دزدیده مقاومت بدون و کردن هوشش بی آنی صورت به که شده تزریق چیزی تسنیم خانم گردن به که معلومه

 بکشنش ممکنه  خوانمی که نیست  اونی تسنیم بفهمن که این محض به باشه خطری بازهم ممکنه باشیم

   میزد حرف فارسی سختی به عربی لهجه با عبدهللا

 بگم؟  چی سرورم به!  سیدتی!   من خدای_ 

 کجاست؟ بدید خبر برکان به باید_ مرصاد

 رو خونه خونه که کسی شدن پیدا و قضیه شدن تموم تا بهتره ،میگفت خونش برم  گفت  گرفت تماس من با ،صبح اروپا رفته_ گفتم

   تره امن  چون بمونیم اونجا زده آتیش

 . باشیم زنش مراقب روز یک نتونستیم آدم همه این ؟ بده خبر بهش کی  حاال_  مرصاد

  ،اتفاقه نیست مقصر کس هیچ_ گفت بود کرده باز شانه عرض به را پاهایش و بود گذاشته  کمرش روی را دستش که حالی در آقا علی

 اینجا ،الزمه کنم صحبت باهاش باید خودم بدید رو برکان باشن،شماره دزدیده رو هورا خود یا تو همسر من،  زن االن بود ،ممکن

 داشت؟ گوشی خودش با تسنیم ،خانم میشه بدتر داره باشه،شرایط

   گرفتن ازش االن  حتما هم داشت اگه_  مرصاد

  سیدی بیاد سرش بالیی اگه مونده سرورم برای که کسیه تنها اون  ؟ برم دنبالش کجا ،االن بشه دور چشمم  جلو از میذاشتم نباید_  عبدهللا

  میمیره
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 عبدهللا کنم  صحبت برکان با ،باید امنه جاش اونموقع میکنن،تا طلب چیزی و میزنن زنگ زودی به ،احتماال نمیذاریم ما نه_ اقا علی

 . بشه دیر ،ممکنه تلفن شماره

  میشد جمع غذا از پر همانطور بعد و میشد پخته نارین توسط که غذا های ،ظرف افسرده مغموم ،همه بود وحشتناک خانه وضعیت

  میزد نق و میکرد گریه ،مدام بود گذاشته تأثیر هم او روی خانه وحشتناک فضای ،انگار من  کوچک ،ائل

  میلرزیدند بید مثل عبدهللا و حسنا که بود زده داد آنقدر تلفن پشت  و بود فهمیده برکان

 فرقی چه بود ما همه ناموس  ،تسنیم مان ناموس  از کوچک خبر  یک منتظر همه و بود گذشته ساعت چهار و ،بیست نبود خبری هیچ

  بودیم خانواده یک ما ؟ تسنیم یا ،نارین میکرد؟هورا

 ،هورا بخوریم میکردند اصرار و بودند کرده درست املت  کمی مرصاد و ،نارین بود ظهر سه یا دو  ،ساعت نخوابیدیم کدام هیچ دیشب

 .  بود خشکیده اشکش که بود  ریخته اشک آنقدر

  دادم قورت سختی به را دهانم ،اب جهیدند جا از ،همه شد نواخته در زنگ

  بود برکان

   ماندم ورودش منتظر و کردم باز را  در و زدم را آیفون

  اخم پر و ترسناک ،همانطور بود عصبانی نر شیر یک انگار که بخدا دیدم را برکان و شد باز اسانسور در وقتی

 !امدند بیرون سرش پشت بود تر درشت آنها دوی هر از خودش برکان که محافظ نفر دو و آمد بیرون آسانسور از

   میرفت پایین و باال اش شد،سینه خانه وارد حرفی هیچ بی

   کرد نگاهی نه داد سالمی ،نه شد  خیره شده سرد  و نخورده دست املت به و ایستاد خانه وسط

 . دارند نظر زیر را خانه مأمور چند و است کنترل  تحت همه تلفن چون باشد راحت خیالمان بود گفته اما نبود اینجا آقا علی

   آمد می کشیدن نفس صدای فقط

 . بودیم ایستاده وساکت افکنده سری با همه
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  محکم و رحم ،بی خشن  ،صدای شنیدممی همیشه که صدایی آن ،نه آمد در برکان صدای باالخره

   کجاست؟  من همسر_ 

  شرمسار و ،بلند گریه زیر زد بلند هورا برکان صدای با

   ریخت  اشک بیشتر شدت با و نبودیم دار ،امانت ایم ،شرمنده دزدیدنش من خونه در منه،از ،تقصیر ببخش ،مارو برادر ببخش_ 

  گرفتم را سردش های  دست و نشستم کنارش

  میخورد گره بیشتر لحظه هر برکان های اخم

   چرخید حسنا و عبدهللا سمت به

 !   کنید محافظت من تسنیم از نتوانستید روز یک ،فقط روز یک فقط_ 

   ریختمی اشک حسنا و بود شده سرخ عبدهللا

  بودند شده پنهان ای گوشه کدام هر مرصاد و  نارین
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   گرفت تماس  من  با او ؟ کجاست سرهنگ  جناب_  داد فرو را خشمش گویی و کرد میر ائل به نگاهی برکان

 آمد  می بیرون اش شده  کلید های دندان بین از و بود شده  کنترل و دار خش صدایش

  بود سفید  خشک هایش ،لب بود پریده رنگ هم او رفتم برکان سمت به و کردم رها را هورا

   گذاشتم اش شانه روی را دستم

   میکنیم ،پیداش بشین لطفا_ 

 بود ریخته اشک ها  ساعت  ،گویی همسرش تاب ،بی بود تاب بی و سرخ  هایش ،چشم کند  جدا اش شانه از را دستم که کشید عقب کمی

   پناهی بی و بود خشم میشد ساتع برکان از که چیزی  ،تنها جهید می ملخ مانند اش شقیقه کنار ،نبض

 . میترکاندند زهله دیدنش از آدم و عالم که مردی پناه میشد کوچک  های دست و هاظریف شانه آن با زن یک ،گاهی پناه آری

 آرامش و بگذارند آنها روی را سرشان گاهی از هر ها مرد که هایی شانه و نوازشگر دستان و مهر از پر های نگاه آن با ها زن

  که کوکی مثل اینطور شوهرشان نباشند وقتی که!  قدرتمند های ،زن تر دلگرم زندگی به را همسرشان و کنند گرم را ،خانه بگیرند

   شود مستأصل کرده گم را مادرش

 کجاست؟   من تسنیم:گفت قدرت و  خشم همان با برکان

  دونه نمی کس ،هیچ دونیم نمی_ انداختم پایین را سرم شرمسار

   ریخت زمین روی شده خرد سفال و  ها گچ و  نشست دیوار در مشتش و دیوار سمت به برگشت و شد سرخ اش برنزه صورت

 ....  سکوت

  تماس خانه این با ها رباینده گفتمی  پلیس چون بماند اینجا بود شده  راضی زحمت ،به نشست مبل روی مار زهر برج مثل برکان

  گیرندمی

 

   نداشت کشیدن نفس جرئت کس هیچ

  برد برکان برای و ریخت آب کمی مرصاد

  نداشتیم وجود ما از یک هیچ انگار که بود فکر در چنان

   بخور آب یکم ؟ برکان_  مرصاد

   نخورد اما گرفت  را آب و آورد باال را چشمانش حسین

   میکردم برخورد مرد این از بدتر خیلی افتاد  می برایش اتفاقی چنین من هورای میکردم،اگر درکش وجود تمام با

 خیلی  طفلک حتم، به بود نارین ،کار نداشت غذا به میلی کس  هیچ اما بود پیچیده خانه در هم باز غذا ،بوی میکرد  غروب آفتاب کم کم

  نبود خبری هم آقا علی میکشید،از زحمت

  باشد مادرم شاید کردم فکر که خورد زنگ تلفنم

   بود غریب شماره اما

 ،سریع کرد صحبت بود شده  ناشناس، و دار ،خش صدا تغییر افزار نرم از استفاده با که شده ضبط صدای ،یک دادم پاسخ تردید با

   بلندگو روی زدم

 میگم که آدرسی این به برو بدونی زن اون مورد در میخوای اکر_ 

  بود نوشته را پرت محله یک آدرس که امد پیامک یک دم همان و شد قطع بعد و
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  خانم مراقب و بمانند خانه در مرصاد و عبدهللا گفت ،برکان میکردم رانندگی ،من افتادیم راه هم خودمان و دادیم خبر آقا علی به سریع

  باشند ها

 . بودیم جعبه یک ،دنبال زباله سبد یک درون شهر نشین حاشیه های محله از یکی در

 این ،از رسیدمی گوش به ولگرد های سگ  عوعو ،صدای بودند شکسته میان در یکی خیابان های ،چراغ خلوت  و تاریک ای محله

  با بودند بیرون توک و تک ها ،مرد بود سفید پیشانی گاو  مثل محله این در ماشین  این ، بودم پشیمان بودیم آمده برکان ماشین با که

  نگاه را برکان و من تعجب با بودند انداخته شانه روی که مندرس  های کت  و نما نخ های ،شلوار بود خوابیده اش پاشنه که های کفش

 شیر ی جعبه دیدن ،با میکردیم نگاه را میداد تعفن بوی وحشتناک که ای زباله سبد  گوشی قوه چراغ نور با بودیم شده پیاده که میکردند

   حسین کردم پیداش_  گفتم نبیند آسیب تا بودند کشیده  سانتی پنج چسب را رویش سختی به که آالتی

  بود چسبیده زباله آبه شیر و چای تفاله رویش جعبه

  هم برکان میلیونی چندین ادکلن ،حتی شستیم بود ماشین یخچال در که معدنی آب  با را هایشان دوست هر انداختم ماشین کف را جعبه

  کثیف  و کننده مشمئز ،بویی گرفت  نمی را تعفن بوی آن جلوی

  میکرد نگاه آلوده جعبه آن به و بود نشسته کنارم برکان

   بود نگران و میزد  دو دو چشمانش

  سرهنگ؟ جناب جانم_  کردم صحبت و گذاشتم اسپیکر روی  خورد زنگ همراهم تلفن

 نمیدونه هم کس هیچ و نبوده دوربینی هیچ محل،متاسفانه اون توی تحقیق رفتن و کردن تعقیبتون نامحسوس ها بچه جان معین _ اقا علی

  نه یا هست انگشت اثر جعبه رو بدونیم ،میخواییم خونه میرم نفر چند با االن  ،من جا  اون انداخته کی رو جعبه اون

   ،منتظریم خونه میریم ماهم سرهنگ  جناب_ 

 حق  یا_  آقا علی

  شد تر غمگین برکان ،چسمان شد قطع که تلفن

  بود شده سفید فشار از دستش های بند و بود گذاشته زانویش به را دستانش

 که  بود تند نبضش آنقدر و بود منقبض هایش شانه
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   رسید می مشام به بیشتر  لحظه هر بود زده که عطری بوی

   میکرد تحمل را زیادی فشار

 ؟ خوبه  حالت  حسین_ 

   شد متمایل سمتم به کمی سرش

 .....  اکنون که کشیدم بیرون مرگ چنگال زیر از را همسرم نشده هم ماه چند هنوز_ برکان

   شکستمی داشت انگار فکش ،استخوان  سائید هم روی را هایش آرواره و شد  ساکت

   ،وای آزرده را من تسنیم که کسی حال یه وای_ برکان

   سالمت  و ،سالم حسین میکنیم پیداش_ 

  نباش نگران اصال

   کرد روانه سمتم به تیر مثل را سوزانش نگاه همان
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 !  است خوش ،دلت مرتیکه شو  ساکت یعنی که

  گرفت دست به را جعبه دیگر دستمال چند با هم بعد و کرد پاک را جعبه و برداشت کاغذی  دستمال چندین حسین رسیدیم  خانه به وقتی

 .  شدیم داخل و

   بود خانه در آقا دونفر با آقا علی

   بودند اتاق در ها خانم

  آوردند یورش ما سمت به ورودمان با بودند نگران ،همه بود ایستاده پنجره کنار هم مرصاد

   من به بدش_  آقا علی

 داد ها مرد به و گرفت را جعبه

  تمیز درونش محتویات بود شده پیچی چسب  دقت با بسته چون کردند بازش آرامی به دفن شیرابه درون بود ها زباله در گفتیم وقتی

   دیسک یک و باشد تسنیم شال آمد می نظر به که خونین شال ،یک بود

  بود متورم و سرخ چشمانش کرد بلند سر وقتی و بوئید گذاشت  صورت روی و برداشت را شال و انداخت  دست برکان

 .  بود دستَش رفتم بیرون خانه از دیروز صبح وقتی!حبیتیِ  برای_  برکان

 ....  خون_  نالید نداشت برکان از کمی دست هم عبدهللا

 ....  زیاد خیلی!  کم نه هم آن بود خونی شال

   فشرد قلبش روی به عزیزش مانند را شال برکان

 . نداره انگشتی اثر هیچ متأسفانه_ دادند علی به را دیسک ها مرد

  بیارید تاپ لپ یه_ اقا علی

   کردم روشن و برداشتم میز روی از را تابم لپ

 ! کبری زینب یا_ پیچید آرام و خفه  آقا علی صدای شد پلی دیسک وقتی

  می آفتاب  و بود ،صبح بود پنجره پشتش که روشن خیلی جای ،یک بود وصل سقف به که تناب یک به بود شده بسته تسنیم های دست

  رحم بی و شقاوت ،با میکوبید تسنیم نحیف بدن روی داشت  دست  در که کابلی با دست ،یک درخشید

 هم آخ یک حتی اما پریدمی  سرش ضربه هر با و بود دردمند و خونین ،بدنش میشد دیده فقط سر پشت از که زن شیر آن  از وای اما

 خانه سالن در پدر بی های شالق آن سفیر صدای ،فقط آمد نمی بیرون کسی از صدایی هیچ و بود شده گزنده هایم ،نفس گفت نمی

  پیچیدمی

   کند کاری یا بخورد تکان نداشت توانایی کس هیچ

  هایشان گوش همه دار خش و نکره صدای ،همان بود  گرفته تماس که صدا  همان پیچیدن با اما تاریک صحفه و شد قطع فیلم ناگهان

  میده  پس تاوان دختر ،این نیست عزیز شما برای هم کم اما  نیست تو زن دختر این و کاهدون به زدیم ،درسته امین معین_  شد تیز

   شمارو ،تاوان

 ....   سخت خیلی میمیره اون

   کردیم حمله برکان سمت به همه بلند های کوبش صدای با که بودند شوک در ،همه شد قطع و

   شد خون دیوار تمام که ،انقدر محکم ،خیلی کوبید دیوار به بار چندین را سرش

   بود شده کنترل قابل غیر  ،اما گرفت را دستهایش و خواباندش زمین روی عبدهللا
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 صحنه این دیدن با بودند ریخته بیرون اتاق از صدا سرو با که ها خانم کرد هوشش بی و زد گردنش پشت به ضربه دو سریع آقا علی

  زد حرف کنان گریه  عربی به و گرفت آغوش در را برکان سر سریع حسنا کردند شیون

   ساکت همه_    گفت بلند و تحکم با آقا علی

   شد آرام خانه که شدند ساکت چنان همه

  کن تمیز رو دیوار ،مرصاد اوله شرط ارامش_  گذراند نظر از را همه نگاهی با اقا علی

  رفتند  بیرون و برداشتند را دیسک هم ها ،ان کرد شاره ها مرد آن به بعد

  پانسمان لوازم با بیارید بالش یه_  آقا علی

   گذاشت بالش روی را سرش و کرد پانسمان  و عفونی ضد را برکان سر شخصا خودش

  نشکسته شکر ،خدارو شده  پاره سرش پوست فقط نیست ،چیزی میاد هوش به زودی به مادر نباش نگران_  نشست  حسنا کنار

 کنید  پیدا رو دخترم میکنم ،خواهش هستند من های ی چشم  نور ها ،این میرن دست از دارن هام بچه بود؟ بالیی چه  این_  حسنا

  نباش نگران مادر میشه پیدا انشاهلل_ اقا علی

 کرد پنهان گردنم بین را سرش خزید آغوشم به من ،پسر من ،عزیز آمد سمتم به احتیاط با و شد رد در بین از آرام میر ائل

  بودیم سیر غم  از انگار ،اما دادند کس هر دست به غذا کمی هورا و نارین

  بودند ندیده را لعنتی ویدیو آن ها زن که بود خوب

  شد بیدار برکان گذشت که ساعتی چند

 برکان و رسیده کجا به تحقیقات ببیند تا بود رفته  ستاد به آقا ،علی بودند خواب تقریبا ،همه بود تاریک هنوز هوا اما بود صبح نزدیک

 ریزی خون و خورد نمی چیز هیچ ،چون  کند وصل او به سرم  یک تا کردیم خبر اورژانس آقا علی سفارش ،به بود خواب انگار هم

  تزریق او به بخش آرام و  مسکن و سرم یک و آمد اورژانس که نکشد بیمارستان به کارش و نکند ضعف اینکه برای بود کرده هم

 . رفتند و کردند  عوض کوچک باند و بخیه چسب یک با هم را را پانسمان و کردند

 برکان برای دلم!بود؟ افتاده ما زندگی روی بختک مثل که بود کسی چه ،این میکرد  ام بیچاره داشت وجدان ،عذاب بودم بیدار من فقط

 .بودند شده ما  بالکش که  سوخت می بیشتر همه از همسرش و

 

 131پارت# 

   نشست و شد بلند برکان که میکردم فکر داشتم

 ؟خوبی؟ حسین_ نشستم کنارش سریع

   گریه زیر زد

 . ریختمی اشک بود گذاشته صورتش روی را دستش مردانه، و آرام

   کرد خیس بود شده چروک که را اش مردانه پیراهن یقه هایش ،اشک شد خسته که کرد گریه آنقدر

   گذاشتم اش شانه روی را دستم

 نداره؟  عیب میگفتم؟ ،چه بزنم نداشتم حرفی

 ؟  نشده چیزی ؟ نشو ناراحت
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  را سرش و بود نشسته زمین روی و بود داده تکیه مبل به میشدم،برکان دیوانه ها حرف این شنیدن با بودم خودم اگر کردم فکر

   زانو روی را ساعدش و بود کرده جمع را دیگر پای و  بود کرده دراز را پایش ،یک بود سقف به رو که بود گذاشته مبل طوری

   ریخت می صورتش روی طور همین هایش اشک و بود انداخته زمین روی را دیگر دست و بود گذاشته

   ؟ رفتم چه برای سوزممی ،دارم کنم مراقبت او از نتوانستم منّ  معین،من سوخته انگار قلبم ؟ بگردم را شهر این  کجای_ برکان

 ؟ چه نبینمش دوباره اگر ؟ کجاست مهربانش قلب و زیبا لبخند آن با من تسنیم

  بیاد پیش کسی هر برای بود ممکن بوده اینت ،تقدیر نکن خوری خود لطفا برکان_ گفتم

  تمسخر از ،پر زد پوزخند

   کاهلی و کاری کم ،با زنیممی رقم  خودمان ما بیاد پیش ما برای که رو چیزی هر ؟ معین،سرنوشت_ برکان

  ،من کردیم بحث  اما  مرصاد جشن از بعد سفر برویم باهم بود قرار تسنیم و من ؟ گذشته من به چه میدانی چه تو ؟ سرنوشتی چه

  هیچ پس.... تو خانه بود آمده تنها و بود کرده فرار عبدهللا دست از!  ندارد دوری طاقت ،میدانستم گذاشتم ،تنهایش شود تنبیه  خواستم

  پایین خودم موضع از کمی فقط کمی و بودم مانده خانه در و نرفته  طور آن اگر. بود من تقصیر کردم احمق منّ ! نبوده کار در تقدیری

 .... افتاد نمی اتفاقی هیچ بودم آمده

  کنید  دعوا دوتا شما نمیشه باورم_  گفتم اختیار بی کردم تعجب

   هم به احترام یعنی ازدواج: گفت  و بست را چشمانش

   باشد محترم دیگر هم برای شوهر و زن های ارزش یعنی

  یکسان های گذاری هدف یعنی

  کردن تالش هم های هدف برای یعنی

   مشکالت کردن حل  و کردن صحبت توانایی

   دهد توضیح برایم نگذاشتم حتی  من و کرد من برای  هارا این همه تسنیم من بر ،وای من تسنیم وای

  دادم آزار را همسرم خودخواهی با ،من دیدم را خودم فقط نبودم پشتش و نکردم تالش میخواست او که چیزی برای

  ،یعنی معشوق موی تاری یک فدای چیز همه یعنی عشق  فهمیدم خوب اینو اما چیه شما  مشکل دونمنمی من برادر_  گفتم تأسف با

   دیگری چیز هیچ کارت،نه نه خودت، نه باشد آت معشوقه تو اولویت

  او نه است خودم غرور من الویت فهماندم او به حرکاتم با که ،انگار رنجاندم را همسرم من معین_ بود منظم تا و تند برکان های نفس

 !  نداشت عشق از اثری رفتارم ،اما انگار دادم فریب را او عاشقانه های حرف ،مدام

 دیدیم همه ،ما  عاشقشی چقدر دیدم ،من حسین میکنی انصافی بی خودت به نسبت  داری_ گذاشتم زانویش روی دست و نشستم کنارش

  همیشه که ،این حسین کنهمی  زیبا رو زندگی میشه،همین پیدا ، میکردی نوازشش نگاهت با و آرومی همسرت حضور با فقط چطور

 . بود وار امید میشه

   کشید  آهی و انداخت چشمانم به عمیقی نگاه

  کمی حسین اینبار کردم  دم چای ،کمی خواندیم را صبح نماز دو هر بود گرفته وضو آمد وقتی و رفت سرویس  سمت به و شد بلند 

  خورد

  شدند بیدار کم کم هم بقیه

  بیایید سریع معین_   گفت علیک سالم بدون دادم که جواب بود آقا علی خورد زنگ تلفنم که میکردیم آماده را صبحانه بساط داشتند همه

   کرد قطع و ندارم وقت من آدرس این به

  کرد مسیج را بیمارستان یک آدرس
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   بریم بیا برکان: گفتم بلند صدای با

  نه؟ ؟  شده  پیدا من تسنیم ؟ شده چه گفت هول با برکان

 باش  زود بریم باید نگفت علی ،نمیدونم نمیدونم_ گفتم

  

 یک میراندم،ادرس صبح اول  خلوت های خیابان در سرعت با  ماشین سوار و انداختیم اسانسور در را خودمان  سریع برکان و من

 . بود دولتی بیمارستان

   زدم زنگ آقا علی به دویدیم می که حالی در و کردم پارک را ماشین

  بریم کجا سرهنگ  حناب_ 

   دنبالتون میام وایسید در جلو_ اقا علی

 خوب؟  باش ،اروم میاد  خودش االن:برکان سمت به کردم رو

  چسباند ستون به را سرش و داد تکیه ستون به کالفه برکان

  بود گشاده  و خندان  اش ،چهره شد پیدا آقا علی قامت که بود نگذشته دقیقه پنچ

   شده پیدا زنت روشن ،چشمت برادر روشن  چشمت:  کشید  آغوشش در و رفت و رفت برکان سمت به رسید که ما به

  چکید اشکم و بگیرم را خودم جلوی نتوانستم آقا علی دهان از حرف این شنیدن با

   میکرد شکر مدار و میکرد گریه هم برکان

   ،بیا ببینی رو همسرت باید برکان آقای بیا: کرد رها را برکان آقا علی

  ببیند را همسرش تا رفت خانم پرستار یک  همراه حسین و ماندیم بخش ورودی در آقا علی و ،من افتادیم راه بلند های قدم با هم همراه

   ؟ کردید پیداش کی_  گفتم رفت برکان وقتی

 جالبی وضعیت تو اصال ،راستش کنیم خبرتون لحظه همون شد ،نمی میشه ساعتی یک_ گفت   نشست  می صندلی روی که حالی در

 . بدم خبر شما به بعد برسن بهش بیمارستان بیاد اول گرفتم تصمیم همین ،برای نبود
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 ؟  نیافتاده که بدی خیلی اتفاق_ گفتم تردید با

 که بود شده تزریق بهش دارو زیادی مقدار و کبود وتنش پاره  های ،لباس آلود خون ،زخمی نبود جالب_ داد تکان نه معنی به را سرش

 . شدند دستگیر هم داشتن دست  ماجرا این تو که ،اونایی بود کافی بیاد در پا از اینکه برای ،اما نبودن قوی مخدر خوشبختانه

  هورا های فامیل همون دسته و دار از_ گفتم احتیاط با

 تو شما کنم رسیدگی باید دارم کار هم نگرانن،من همه بده خبر خونه به ،االن میشی متوجه ،بعدا نه: گفت انداخت پایین را سرش

 باشید بیمارستان

 

  رفت و شد وبلند

 وقتش به خودم و کند استراحت باید تسنیم گفتم که. بیایند بیمارستان به میخواستند است خوب چیز همه که گفتم و زدم  زنگ خانه به

  میکنم خبرشان
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  کردم شکر را خدا و نشستم ها صندلی روی

 ............................................... 

  تسنیم

   آمد می خوابم

   بخوابم ابد تا داشتم دوست

   میکرد نوازش را سرم و ها دست نوازشگر های دست و بود نرم و گرم جایم

  کردم باز را چشمانم آرام

  میدادم نگاهش یک برای را جانم که هایی ،همان زیبا چشم جفت ،یک زدم پلک بار چند

 داشت  ای روزه چند ریش ته صورتش و آشفته موهایش

  فشرد را گلویم بغض  و دوید چشمانم به اشک

 ...  حبیتی_  شنید نخواهم هرگز دیگر میکردم فکر که صدایی ،همان شنیدم را صدایش

   داشت بغض هم او

  بود کافی ،همین من کنار  بود،اینجا ،او نبود مهم ها سوزن و ها زخم ،سوزش رفتم فرو آغوشش در و کردم بلند را ام کشیده رنج بدن

 ه رم ،یا پوستم روی هایش لب ،گرمای بوسیدمی را صورتم و ،سر میریختم اشک هم ،من میکرد نوازش را موهایم و میکرد گریه

  کجا که نداشتم یاد به زیادی چیز که سخت های ساعت  آن تمام مانند نیستم خواب  شد  ثابت من به اما یک کدام دانم نمی هایش نفس

 ..... وجه هیچ ،به نیست خوب  اصال دانستممی اما بود افتاده برایم اتفاقی چه و بودم

   آمد می در چاه ته از انگار صدایم

   حسین_ 

 ؟  ،جانم عمری جانم_ برکان

   خستم خیلی_ 

  خاک این از برویم ،بیا تسنیم برویم بیا_ کرد نوازش را سرم بودم آغوشش در که همانطور

 ؟  حسین_ 

 ؟ جانم_ 

 ؟ بخوابم_ 

   گذاشت بالش روی را سرم

   گذشت؟ تو بر چه من تسنیم_  میکرد طوافم چشمانش با

  هستم اینجا من  بخواب عمری، بخواب_  شد غمگین نگاهش کرد مکثی

  شوم بیدار خواستم ،نمی برد خوابم  هم باز اما شدم بیدار صدا و سر از بار ،چند خوابیدم و بستم را چشمانم

  کنم فکر و باشم بیدار نداشتم دوست که بودم ترسیده و غمگین آنقدر

 حبیتی؟_  شدم هوشیار حسین صدای با اما بود گذشته چقدر دانم نمی

  دادم فشار را چشمانم و نشستم
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 ؟ شده چی_ 

   بود مرتب هم موهایش و داشت تن به شده  اتو و تمیز های لباس  و بود کرده عوض را لباسش حسین

   میاد بهت ،مشکی شدی خوشتیپ_  گفتم حالی بی لبخند با و دادم تکیه تخت پشتی به

  بوسید را سرم و کرد مرتب پشتم را بالشتم

 نیستی؟  گرسنه خوابیدی؟ خوب  من شراب_ 

 وگفتم  چسباندم اش سینه به را سرم

 ؟ گذاشتی تنهام چرا! قهرم باهات_ 

 کند چکار داند نمی تو کار خطا ،همسر عزیزم خواممی ،معذرت کردم اشتباه _ شد شرمسار و خجل   چشمانش بوسید را دستم و کشید آه

ردم من ،شراب ببخشی را او که   تو درد از ،م 

  چکید سرم روی اشکش

  غرید خشم با و بوسید را سرم

 شد  خواهد قطع خورده من عزیز به که کسانی دست عزیزم_  برکان

   آم گرسنه_  گفتم کنم پرت بحث آن از حواسش اینکه برای

 . بودی خواب تو آورد  کباب و  سوپ  برات حسنا میارم غذا برات االن_ برکان

   شده تنگ براشون دلم_  کردم نگاه هایم دست به

 اما اومدند هم نارین و هورا ،دوستات حبیتی هستند دلتنگت همه : گفت چید می مقابلم استیل میز روی را غذا های ظرف که حالی در

   بودی خواب

  بشم بیدار نداشتم دوست  چرا دونم ،نمی اره_ 

   خونه میگردیم بر فردا احتماال نیست ،مهم بخور رو غذات_ زد لبخندی

  بخوره باید شوهرمم کشه نمی دلم تنها_ 

 .  هستم گرسنه است روز چند انگار  که کرد مزه دهانم به آنقدر ،غذا شدیم مشغول  هم با و نشست کنارم

 ............ 

   بیاورم در را هایم لباس کرد کمک  حسنا

  رفتم وا تخت روی و پوشیدم را ام ابریشمی سفید شامبر ربدو سوتین بدون 

 بال و درد هرچی ،چرا شدم پیر. تو سر من  که ،بخدا ای خونه  که خوبه چقدر عینی نور: گریه زیر زد ناگهان و ایستاد کنارم حسنا

  ریختم غصه که بس سوخت جگرم اید؟ می  تو سر است

 روی هم من های ،اشک بود تناب با طوالنی های شدن بسته حاصل ،که دوختم چشم کبودم های دست مچ به و انداختم پایین را سرم

 اتفاقی داشت نمی اون وگرنه کردم فرار عبدهللا دست ،از میکنم درست سر درد ،من بود من تقصیر اش ،همه ببخشید_ ریخت صورتم

   بیافته برام

  ،همه بمونه اینجا نداره دوست دیگه میگه سیدی عزیزم_ ریخت هایم دست مچ روی را کبودی و درد تسکین پماد و نشست  کنارم حسنا

  کنهمی  رفتن زمزمه اش

 .  اینجاست  مون  ،خونه هامون ،دوست زندگیمون کجا؟ اخه_ نالیدم
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   نکند تهدید را جانت خطری دیگر که  برود جایی میخواهد که هستی عزیز برایش تو آنقدر اما  دونم نمی_ حسنا

 سالم   هم من ؟ میشد چی میر ائل گرفتنمی رو هورا اگر بود خدا  ،مشیت هست خطر بریم که دنیا جای هر جان حسنا ندارن فرقی_ 
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 شما  پیش اینجا و هستم

   است زخم  پشتت ،تمام نیستی سالم هم زیاد_  کشید آهی و کرد نوازش را دستم حسنا

   درونی و آنی لرزش ،یک افتاد جانم به لرزی بود شده تحمیل من بر سختی شکنجه آوری یاد با

   شد؟ چی ؟ عینی نور_  حسنا

   کن خاموش رو اسپیلر میاد خوابم ،خوبم حسنا خوبم_  کشیدم باال صورتم تا خوشبویم و نرم لحاف

  ببارند تا کردم آزاد را هایت اشک رفته بیرون شدم مطمئن ،وقتی میلرزیدم هنوز رفت بیرون و کرد کرد  خاموش را اسپیلر حسنا

  به گزارش تهیه برای پلیس وقتی ،حتی دیدند می سکوت قفط اما گذشته من بر چه بشنوند و بکشند حرف من از میکردند سعی ،همه

  ببینم بیشتری آسیب من که نداشت  دوست اصال چون بروند که گفت برکان و شد بد حالم اینطور و نگفتم هم کلمه یک آمد بیمارستان

 به خیال رو  فکر از ،انگار بود شده زیاد خیلی ،خوابم بخوابم میخواستم ،چون برنگردد ها زودی این به کاش بود کجا  حاال دانم نمی

 ....  کابوس ،بدون رویا ،برون شدم عمیق خوابی غرق و بستم را ،چشمانم بردم می  پناه خواب

 ....  کولر بدون تابستان این در هم آن میکرد تب خر هم لحاف زیر و بود عرق خیس بدنم ،تمام بود عرق خیس و بود گرمم

   بود خیس خیسه موهایم زدم کنار را پتو

 بود غروب دم

 به اتاق ،هوای کرد دون دون را پوستم وزید می  ها کوه سوی  از که غروب دم خنک ،هوای انداختم تراس در را خودم و شدم بلند

  سال ،هجده کشیدم عمیق های نفس و دادم تکیه ای شیشه های در ،به بود کرده دم کولر بودن خاموش و پنچره بودن بسته خاطر

  خوردن برای بود نان نداشتن بزرگم ،ترس ترسی نه داشت هیجانی نه ام زندگی

  که نیست  خانومی عصمت  آن دیگر و کرده ازدواج متمول مرد با نبوده،مادرم بیش خوابی زندگی آن انگار و گذشته سال  چند حاال

 ..... اما میکرد،من کارگری مردم خانه

 ...  افتاد نمی ها اتفاق آن اصال بود نکرده رهایم حسین ،اگر بدرند را من ها گرگ تا بود کرده رها تنها را من همسرم

  بودند دزدیده مرا کسانی از ،خشم سوخت می خشم آتش در تنم

 شالفم آنقدر و کردند متوقف را مخدر  های آمپول آن کنند ام شکنجه خواستند وقتی اما بودم منگ و گیج ها دارو تزریق از مدت تمام

 بشنوند را التماسم تا زدنت

  آخ یک دادند دردم که زمانی تمام ببینند را عجرم میخواهند  دانستممی وحشتناک های شکنجه از  امان اما  بودم منگ و گیج  مدت تمام

  سنگ مثل زبانم بود شده چاک چاک هایش لب تمام ،طوری نخواستم آب هم بار یک ریختم اشک سنگی از که مدتی ،تمام نگفتم هم

 ....  سخت و زجر با هم آن بکشند مرا میخواستند حتم طور ،به

  خواب که مدتی تمام بود او ،تقصیر کرد نمی قهر مسخره چیز یک سر  اگر رفت نمی ،اگر حسین رفتن که نبود سخت آنقدر چیز هیچ

  شده  ما که وتو من به خودمان ،به مان زندگی ،به مان رابطه ،به میکردم فکر او به فقط بودم خواب  خفه و گرم اتاقی ی گوشه آلود

   بودیم

 داده من به فرجه یک ،انگار میکردم فکر ام زندگی  به ،فقط نبودم  ناراحت بودند کرده تحمیل به که ترسی و درد از هم ثانیه یک حتی

  های  لباس و زخمی سر آن را را حسین و دیدم بیمارستان در را خودم و کردم باز چشم که زمانی ،اما کنم فکر ام زندگی  به تا بودند

  برگشتم خانه به و شده تمام چیز همه فهمیدم ریش ته چروک
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  ،چرا شده پیر ها  ماه این طول در حسین ،میگفت نداشته خوبی حال و کوبیده دیوار به ناراحتی از را سرش  حسین  گفتمی حسنا

 ! میکرد فرار ما از آرامش

   میکردم گریه های های و ریختم می اشک تاریکی  در برهنه نیمه تراس های سنگ روی

  چشمانی با میکرد نگاهم و بود ایستاده در چهارچوب در حسین بود شده روشن اتاق ا و برداشتم زانو روی از را سرم  حسین صدای با

   کرد باز برایم را آغوشش  و آمد میکردجلو نگاهم اشکبار

 ؟  من شراب ؟ حبیتی_ حسین

 نزن دست من به_ کشیدم جیغ خورد بدنم به که دستش

   شد متعجب  بغضش از پر چشمان

  بود باز نیمه انگشتانش گرفت سمتم به را چپش دست

   نه؟ ؟ همیشه بودیم هم های درد ،مرهم کنم آرامت بگذار آغوشم به بیا ؟ حبیتی شده  چی_  بود پریده رنگ اش صورتی های لب

 بود  تو تقصیر همش زدم جیغ بلندتر اینبار آمد سمتم به دوباره

   بودم؟ کرده چیکارت مگه رفتی؟ گذاشتی  چرا_  کشیدم محکم و گذاشتم کوتاهم موهای به را دستم و

   خشم نه داشت گلو در که بود بغضش حاصل  که ،خونی میکرد نگاهم خونبارش چشمان  با و میکشید عمیق های نفس

   ام شرمنده که نکن،گفتم دریغ ازمن را خودت من؟ شراب_ گفت آرام

  ای؟ شاهزاده به چون ؟ میگم چرا کردی فکر سرورم  میگفتم بهت وقت هر_  گفتم بودم داده تکیه دیوار به که حالی در گریه با

 کنهمی طلب  تورو فقط قلبم هم نباشی اگر ،حتی منی روح و  قلب صاحب تو ،چون نه_ دادم تکان راست و چپ به را سرم نفی با

   گفتم جیغ و بغض با را آخر کلمه!  رفتی گذاشتی اما میکنم دق بری و هستم آت وابسته چقدر ،میدونستی

  تنها و گذاشتمی تنها را من نباید  ،او باشد داشته نتیجه یک باید ام زندگی جدی بحث  اولین دانستممی اما نبودم بلد گری سلیطه من

 ....  دنیا ور آن رفتمی

 .کند ات راهی عروسی از بعد عبدهللا بود قرار عزیزم_ حسین
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 .....  ،مادرم ،برادرم،خواهرم ،پدرم منی چیز همه ،تو نداشتی حق_ نالیدم خسته

 بخاطر رو مرصاد که نارین مثل نه نیستم دخترا بقیه مثل ،من کنم زندگی دورم خودم از وقتی داری انتظار ،چطور منی خود تو

 بمیر بگی تو ؟ توإم بدبخت من نیستی متوجه ؟ رفتی خونه از قهر با ،چرا تونم نمی ،من میرونه خودش از و کنهمی  تنبیه اشتباهش

 !،میمیرم

  نشاند می صورتم روی را امانش بی های بوسه و بود کشیده  آغوشم در ،سخت کرد بلندم و داد جایم آغوشش در کامل اینبار حسین

 چشمانم به بود دورم بلندش و بزرگ بازوهای هنوز که حالی ،در کشیدم دراز تخت روی هم با و شد اتاق وارد تراس از کرد ،حرکت

  باد به را آن لبخندت با حاضرم که که  است قاصدک یک مثل تو مقابل در ثروتم ،تمام من چیز ،همه من ،زندگی من تسنیم_  شد خیره

 . هستی عمرم ،تو عمری باشم داشته تورا ،فقط بسپارم

   خواممی ،معذرت کنم نمی ترک را تو ،هرگز ،هرگز  شودنمی  تکرار دیگر_  بوئید عمیق را موهایم و بوسید را هایم لب

  سیدی؟_ چکید اشکم

  حبیتی؟  جانم_ حسین
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   ؟ شده  چی سرت_ 

 ؟ نشوم دیوانه دیدنت آسیب فکر از و باشم نداشته کنارم را تو که بود آسان برایم میکنی فکر_  خندید

 ...  ،زود عزیزم میشود خوب_  میکرد نوازش شصت   انگشت با را هایت دست

  کردم جا آغوشش در بیشتر را خودم و بوسیدم را سرش

 بخوریم شام بریم_  حسین

 گشنمه  بریم اره_  گفتم گرفته صدایی با

 . شد اینطوری زدی  جیغ ،انقدر گرفته صدایت  اوه اوه _  داد فشارم خودش به و خندید صدا با

   بردم فرو ام یقه در را سرم خجالت  با

 ؟ که میزدی  داد میکشی،خوب  هم خجالت إ إ  إ_ حسین

 هم من نبود وقتش مهربانی؟ و بودن مطیع همه آن با بودم  آورده دست به چیز ،چه بود فیلم هم خجالت این کشیدم،اما  خجالت بیشتر

 میکردم تالش آنها به رسیدن برای باید و داشتم هایی خواسته هم من میکردم؟ غالفش وقتش به و میدادم نشان دندان و چنگ کمی

 داشت؟! نداشت عیبی که همسرم سر بر داد و جیغ  هم کمی ،حاال

 ......  جنگ ،نه بود صدقه قربان شبیه بیشتر که های حرف زدن جیغ هم آن

 ترسیدم کن  ،باور است بلند هم ،صدایت میکنی  دعوا من،خوب کوچولوی گربه_ میزد حرف میکرد نوازش را سرم حسین که حالی در

  اذیتت دیگر باشد ،یادم عمری بودم ندیده تو از مهر و لبخند جز  سال چند ،در باشند کرده  عوض بیمارستان در من تسنیم با را جایت

 !  بلدی دادن نشان دندان و چنگ هم ،تو نکنم

   میکنم ضعف دارم_  کردم لوس  را خودم و شدم جمع آغوشش در بیشتر

   شد بلند کنارم از سریع

   بیاورد غذا بگویم حسنا  به نچ_  حسین

  بیرون رفت و شد بلند

 نداشتم گرفتن دوش حال  اما تراس ،خاک بود نشسته خاک تنم تمام روی

  گرفتم دلچسبی دوش همسرم همراه غذا از بعد

  بسازیم بهتری لحظات توانستیممی ما ،اما آمدند نمی بهتر های روز

  هم بزنیم،من جا یا باشیم قوی میگیریم تصمیم که هستیم ما  آن  از بعد ،اما دردی ،شاید باشد  ای غصه شاید آمد می که روزی هر در

 . بیاییم بر ها سختی پس از و باشم قوی گرفتم تصمیم

   سیدی؟_ پرسیدم حسین از میشدم  خواب  آماده که حالی در

   جانم؟_ حسین

 بودید؟  رفته کجا  عصر_ 

  ،جواب خیره میشد دیده ها پنجره از که حیاط به برهنه باالتنه با و بود من به پشتش که همانطور شد تیره وضوح به اش چهره رنگ

   کنم صحبت آن مورد در خواهم نمی ،اما  شکایت ،دنبال کالنتری_ داد

  نیست ،موردی باشه_  گفتم کردم باز را کتابم
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 مثال  شدم کتابم سرگرم و

  بود نیاورده مادرش شکم از که  را سخت های عضله ،ان کند  ورزش تا رفت خودش  باشگاه  به گفت و کشید عمیقی نفس هم حسین

  ؟ بود دزدیده مرا کسی  ،چه مردم می فضولی از داشتم میزدم مسخره حرف اما

  بود بکتاش دکتر ،کتاب کنم سرگرم کتابم با را خودم و نکنم فکر ترس و درد به کردم سعی

  پایتخت به حال به تا من که بود جالب ،خیلی دیدم می پنجاه و  چهل دهه در تهران های خیابان در را خودم و گرفتممی حس داشتم تازه

 و سر با که بودم خیاالت همین در بروم گردش برای داشتم ،دوست بودم رفته فرودگاه به رفتن برای و گذری خیلی خودم کشور

  رفتم تراس به و شدم بلند ها سگ صدای

 کسی چه دانستم ،نمی بود زیاد ،فاصله میشد پخش تاریک نیمه حیاط در در زیر از نور ،چون بود ایستاده باغ در پشت ماشینی انگار

 ! بیایند فردا صبح بود قرار که آنها اما ؟ باشند معین و هورا ،نکند آمده  شب  وقت این که است

   دویدم حیاط به برهنه پا و کشیدم بزرگ قد وار روسری یک ام ابریشمی شلوار و بلوز روی

 !   بود مرصاد ،ماشین شد داخل  ماشین و بود شده باز در

   بود ایستاده  من از جلوتر اخم با بود عرق خیس که حالی بود،در شده خبر عبدهللا توسط انگار هم حسین

 ؟ شده  چی سیدی؟_  کردم صدایش آرام

  کرد نگاه میشد نزدیک ما به خوران تلو تلو که مرصاد به و نداد را جوابم

 !   من خدای

   کند می اش  شقه دو که نفهمد نارین بود؟ نشسته فرمان پشت و  بود کرده مست دوباره

  نشست روپله رسید که ما به

 مرصاد؟ است  وضعیتی چه  این_ حسین

 ... پروا بی خندید،بلند مرصاد

   خانومتون  گلی هیع.... این دیدن  اومدم...... داداش....هیع_ میزد حرف منقطع و میزد سکسه مرصاد

   گریه زیر زد بعد

 مرصاد به بعد کرد من به نگاهی اخم با حسین
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  کردند بلند را مرصاد عبدهللا کمک  به و رفت مرصاد سمت به

   زد داد و کشید کنار را خودش  مرصاد اما

 ....  هیع... که ،تو بزنم حرف زنت با.... اومدم نمیگم... هیع...مگه_ 

   ؟ گلی خانم میشنوی

   ببخشی بخوای  اصال که بفهمی تو ذارهنمی  ،گفته بیاره در مارو پدر میخواد میگه شوهرت این

 ؟ شده چی گفتم بهت با

   شو  ساکت:توپید اخم با حسین
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   میبست  دهان مرصاد مگر اما

 ! نه: زد داد

   بود شده اضافه ما  جمع به هم حسنا حاال

 !  من!   منم بشه مجازات قراره کسی اگه_ مرصاد

 . اش سینه روی زد

  آوردیم سرش رو بال  این ،ما من کوچیک ،خواهر مهربونم خواهر _  بود پریده سرش از حدودی تا اش مستی گویی داد ادامه گریه با

   اشغال  معین اون

   نفهم فرح اون

   پوفیوز من!تَِرش شعور بی مادر و خرتر بابای

  نداره گناهی اون بکشید رو من تسنیم میشنوی!  من بدتر همه ،از نداره گناهی اون

  معین عاشق. بود عاشق اونم ؟ نه مگه عاشقی یه تو

  کردیم ما

  میکرد بد را حالم بود شنیده آنچه و گرم باد و استفراغ گند ،بوی پله روی کرد استفراغ و زد عق بعد و

   امد می پفش و خر صدای و بود شده خفه نطقش ،ظاهرا بردند خانه به را مرصاد حسین و عبدهللا

  ها سنگ  روی ما مشکل حل نسخه ،انگار خیره کف های  ها سنگ به و نشستیم هم کنار سکوت در ،همه نخوابید کس هیچ صبح تا

   بود شده حک

  زده ما جان به آشوب  بود بودامده  خواب ،مرصاد نشستیم صبحانه میز دور درد از پر سرهای و بار خون  های چشم با شد که صبح

  پیداییم ،چطور بوده مغز شل دختر آن ربایی آدم آن پشت انگار و زده حرف سایه مورد در دانستممی.  بود خوابیده تخت خودش بود

 کردند؟  پیدایم کرده یابی رد پلیس بعد زدند  زنگ رباها آدم فیلم مثل بودند،یعنی کرده

 ! ها فیلم ،مثل زدم لبخندی فکر این با

 !  میشن ناراحت ،همه باشی گرفته ،تو ای خانه این  قلب نکن ،اخم بخندی همیشه انشاهلل سیدتی_ گفت لبخندم دیدن با عبدهللا

  زد  پر پروانه هزار قلبم در اش پدرانه محبت با

  ممنونم تون همه ،از باشم داشته میتونستم که هستید ای خانواده بهترین شماها_  گفتم آشان همه به رو

  بوسید را سرم  حسنا و کرد  لمس را دستم حسین

  عینی؟ نور خندیدی می که میکردی فکر چی به_ حسنا

  ؟ حسین کردن،نه پیدام بعدهم کرده ردیابی هم ،پلیس بدید پول گفتن زدن زنگ رباها آدم ها فیلم این عین حتما میکردم فکر_ گفتم

 نبود؟  اینطوری

  نیست ،اینطور حبیتی نه:گفت جذبه  و اخم همان با

   شد گرفته اش چهره هم عبدهللا

 شده؟ چطور  پس_  حسنا

   رفت و برداشت را اش قهوه سکوت در حسین

 شد؟  چش خدا بر پناه
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 زدنت؟ میاد ،یادت بود سختی های ،روز سیدتی نشو ناراحت_  عبدهللا

 ؟ میدونی  کجا از شما  ولی: آره گفتم سر با

  نکردند طلب هم چیز هیچ و بودند فرستاده فیلم یه_  عبدهللا

  فکر رباها آدم بود شده برادری فیلم نور سمت  به چون میشد دیده سختی به بانک یک ساختمان که بود پنجره یک تو پشت_ داد ادامه

  سخت های ساعت   آن از بعد و بودند کرده شناسایی دقت با محل   ساختمان همان طریق ،از کند اش شناسایی بتواند پلیس کردندنمی

  زیاد ،خیلی سیدتی بود سخت ،خیلی کردند پیدات

   رفت را بود رفته برکان که مسیری و شد بلند بعد و

   میشی ،مریض عینی نور بخوابی بری بهتره_  حسنا

   شد سفره کردن  جمع مشغول و بوسید را سرم و

  بخوابم تا رفتم  اتاقمان به بود کرده باد کردن فکر شدت از انگار که سری با هم من

 . برد خوابم تخت به ورود محض به

  شدم بیدار کوچک و نرم دستی های نوازش با

   آمد می عزیزم میر ائل صدای

   میدرخشید زمرد مانند زیبایش های چشم نشسته سرم بالی که دیدم را میر ائل کردم باز که را چشمم

   زدم سرش به بوسه هزاران و کردم بغلش

  نشستم شدم بلند نارین صدای با

   خانم خاله میدیا فشارش ،خوب ببین اینجارو_  نارین

  عزیزم سالم_ 

 میبینمت  دوباره که خوشحالم ،چقدر خوشگلم سالم_  نارین

   کرد بغلم و آمد سمتم به

  طور همین منم_ 

 . اس آماده نهار بریم ،بیا شما تخت  تو گذاشت آورد حسنا بود خواب هم میر ،ائل پایینه هورا_  نارین

 پایینم  دیگه دقیقه ،دو برید ،شما چشم_ زدم لبخند

 پایین  رفتم محوی آرایش یک و آبرومند لباس پوشیدن با  و شدم آماده سریع  هم ،من رفت و کرد بغل را میر ائل

  ائل گفتمی ،حسنا شد ساکت  حسنا تشر با که ریخت اشک هم کمی ،هورا کردند ام بوسه غرق و گرفتند تحویلم کلی نارین و هورا

   گفتمی هم ،راست میترسد است آشفته مادرش وقتی میر

  راز هنوز ،ظاهرا نگفتم نارین فتنه خواهرشوهر و مان خانه در مرصاد بودن از چیز ،هیچ خوردیم نهار و کردیم  صحبت باهم کلی

  ها حرف آن بود

 امدند آقایان آفتاب غروب زمان ،دقیقا شوند ملحق ما به شام برای ها مرد بود ،قرار نشستیم هم با ظهر از بعد تا

   داشت نیز غضب از  چاشنی برکان  ،چهره بود تکیده و ،غمگین حوصله  بی شأن همه چهره

  ،معین  بود سنگین جو و بودند ساکت همه همیشه عکس ،بر بودند هم با صبح از سه هر اما بودند کرده چکار ،یا بودند کجا دانم نمی

  هستند ناراحت فقط انگار که گفتمی بدنشان زبان و بودند ریلکس کامال برکان
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 ....  بود برکان و معین به حواسش  و بود کرده  مشت محکم را دستهایش و بود نشسته رق و شق و  صاف مرصاد اما
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   نشست مرصاد ،کنار بود تر شجاع ما همه از که نارین

  میکرد دور را بچه و است خبر چه دانستمی انگار رفت آشپزخانه به و برداشت را میر ائل حسنا

   بود طوفان از قبل آرامش این ظاهراا 

 ؟   قهرید باهم انگار ؟ شده چیزی_ نارین

 !،قهر گرفت ام خنده برد کار به که لفظی از

   ؟ بودند بچه مگر

 !  است حرفی چه  ،این ابدا نه: گفت و گذاشت  میز  داشت دست در که را شربتی حسین

 . شود رسیدگی باید که هست موضوعی اینجا فقط

   بدونید همه باید که موضوعی ،یه هست چیزی یه_  معین

   شدم سر به ؟جون اخه شده چی_  گفتم آرام

  کی که  این ،اما اتفاق این بابت هستم شما  شرمنده  ابد تا من و دزدیدن هورا جای به شمارو که میدونستم ،همه شماست  مورد در_  معین

 ...  بود کرده کارو این

   بود سایه کار_  معین حرف وسط پرید رگه دو صدای با مرصاد

 گذاشت  سرش روی  را دستانش و برد اش یقه به سر  خجل و

  بودند پریده رنگ بدجور هورا و نارین ،اما   بودم فهمیده مرصاد دیشب  های عربده و کارها با چون نکردم تعجب زیاد من  خوب

 ها طفلک بودند شده ،شوک

 دوباره بگم ندارم رو ،حتی بگم چی دونم نمی شرمندم من که ،بخدا بیامرز خدا سارای ،مثل هستی من خواهر مثل  شما تسنیم_ مرصاد

 ..بگذری...ب  کاش  اما....  ،اما خرابه سایه ،اوضاع شکسته بدجور بابام کمر اما. بیاد ورا این نمیشه روش حتی که ببخشش،فرح

  من خدای ؟ بوده ببخشتش؟خواهرت باید ؟ بود وضعیتی چه ندیدی ؟ میکشت رو تسنیم داشت ؟ میشه روت چطور مرصاد_  نارین

 ؟  اینجا بیای شده روت چطور خدایا!

 باش ،اروم جان نارین_ گفتم آرام

  نشست قرار بی مرصاد کنار و آمد خودش به انگار

   اصال؟ میگی چی داری ،میفهمی  گذرم نمی من بگذره تسنیم اگر ،حتی داداش  جان مرصاد_ معین

 گرفته،چیکار شماهارم دامن من بودن ی ومن بد! کردیننمی کمک  من  به وقت هیچ کاش نمیشه باورم ؟ من خدای_  میکرد گریه هورا

  افتاد نمی هم اتفاقات این کدوم هیچ میکرد ازدواج معین با نبودم من ،اگر میخواست رو معین دختر ،اون جان تسنیم شرمندگی از کنم

  اگر معین ؟اقای چیه ها حرف ،این مایی همه عزیز خواهر هم تو سرنوشته این ؟ ناراحتی چرا عزیزم_ گفتم خونسردی لبخند با

   نداشته تأثیری حضورت  عدم یا حضورت که ،باور باشه سایه  با تو قبل خیلی میتونست  میخواست

 هست دیگه چیز یه بگذره هم برکان اگر ،حتی ای دیگه چیز  موضوع االن ، میگه درست تسنیم عزیزم_  گرفت رو هورا دست  معین

 ....  که

  بگیرد را جلویش توانست نمی هم نارین  که میکوبید سر به و میکرد گریه ،چنان گریه زیر زد مرصاد حاال
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   بود شده  سیاه  غم و خشم از اش چهره

  ،به نزند آسیب خودش به که بگیرند را جلویش توانستند نمی   کنند مهارش تا رفتند سمتش به که برکان و  ،معین بود شده قیامت انگار

  سوزممی ،دارم میزنه آتیشم داره ،غمش من سارای آخ امتحانی؟ چه این ؟ کنم چیکار  خدایا_  گفتمی و میکوبید سرش

 ؟ حاال بحث به داشت ربطی چه اما  است معین مرحوم همسر سارا دانستممی

  شده چی_ بریزد دهانش به را قند آب میکرد سعی گریه با  ،نارین افتاد زمین روی  خسته که زد داد و کرد زنی خود آنقدر مرصاد

 ؟ خبره چه مرصاد

   بود خیس  اشک از چشمانش هم او که  معین سمت به کرد رو

 اشوبیه؟ چه این ؟ خبره چه بگو قرآن رو تو معین اقا_ 

 !  کرده اعتراف ،خودش بوده سایه... کنه تصادف تا کرد دستکاری رو سارا ماشین عروسی روز که  کسی_ گفت  بغض با معین

  ازدواج باهاش معین بکشه رو خواهرش اگر میکرد فکر  زد آتیش رو ما همه ،سایه میگیرم آتیش دارم بخدا_  میکرد گریه مرصاد

  ،برکان ،معین میکنه سکته بابام بمیره اگه ،اونم بشه درمان باید میکنه؟ کارو این سالمی  آدم ،کدوم معین  نیست سالم  اون ،اما کنهمی

   ببخشیدش میکنم رو ،نوکریتون مراقبشم  بعد به امروز از خودم ،من نکنید اذیتش قسم رفاقتمون به شمارو

  بودیم خیره مرصاد به بهت با همه

 

  ؟ اش زندگی روز  زیباترین در هم آن ببرد بین از را خواهرش آمده دلش چطور!سایه 

   شدم خیره ای شیشه میز به و نشستم زمین ،روی هم را من و بکشد هم را هورا خواستهمی  که این فکر از

 !    حتما بودم خواب

  قبل دفعه مثل میخواهی من از ؟ کنیم کار ،چه دارد جنون  است خطرناک خواهرت مرصاد_ گفت بود ساکت   حال به تا که حسین

 ؟   ببینیم بیشتری آسیب تا کنم رهایش

 ،بابام بشه درمان باید ،اون هستن مقصر بشه شیطان این به تبدیل مهربون سایه شدن باعث که اونایی ،همه مقصرم  من_ مرصاد

  خاک برای دختر اون ،حیف بخدا ،حیفه خارج میبردش خودش

  زن برای نارین مقابل در نداشت  خوشی صورت زیاد صورت  هر به ندهد چاک یقه زیاد میکرد سعی و میکشید عمیق های نفس معین

رده    شود آش از تر داغ کاسه اش م 

  به میتوانید بدهد خواهرت بودن بیمار به حکم قاضی ،اگر شود تشکیل دادگاه باید شما ،همه میکنید عجله دارید مرصاد_  برکان

 آزاد اگر! اختیارش از خارج نه باشد قصد با و عامدانه کامال خواهرت های کار این همه کن فکر درصد یک ،اما کنید فکر درمانش

  ها کار این با آت زندگی پذیر آسیب  شروع و عروست ،نو  باش آت زندگی فکر به حال هر ،به زد خواهد آسیب هم تو خود به باشد

 گردند نمی باز رفته های روز برادر کن  جمع  را حواست میشوند، متزلزل
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   کن آباد و ،بساز ببر ،لذت نکن ها پوچی فدای را بسازی و ببری لذت ها آن از باید که های روز آن

  صبر که است این من نظر خواهرت مورد ،در میشود بشود باید که آنچه ،هر میزند در لحظه هر ،مرگ نه یا ایم زنده  فردا دانیمنمی

   کند حل را چیز همه زمان که امیدوارم کنی

  میکرد  گوش ساکت  مرصاد

  بود  رفته فرو فکر به همه
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   دارند نیاز بهش انگار ،همه بیار خنک  شربت کمی حبیتی_ گفت  گرفت را دستم حسین

 آوردم  شربت همه برای

   رفتند آرامی به همه

 شب از چقدر نمیبرد،نمیدانم خوابم و کردم فکر صبح تا حسین آغوش ،در کشید همه سر روی را آرامشش دامن آرام و تاریک شب

 بود بریده را نفسم که سخت و سوزناک ای ،گریه گریه زیر زدم که بود گذشته

 ؟  شده چی عمری_گرفت آغوشم در و  نشست زود حسین

 من ،خدای نداشته که ها آرزو ،چه کبابه شده پرپر بچگونه عقده مشت یه برای که بدبختی دختر اون برای دلم_ گفتم هق هق با

 ؟ میشه سنگدل آنقدر هم خواهر مگه سخته  خیلی....

 !  نه! شیطان ،نه نَف س دست دهیم می افسارمان  ها ادم ما گاهی عزیزم_ کشید آغوشم در حسین

 گفتمی بزرگم ،مادر کشاند می نابودی به را ای َشَجِره  کند رشد کج  و نشود مراقبت اگر است خطرناکی  موجود ،انسان ما خود

 روز یک که  شراب ،مثل میده باد به رو دودمانت  اون اثرات اما ببخشه، توبه با شاید خدا بکنی که گناهی هر رشید باشد حواست :

  مرصاد ،پدر است پدرش شکستن  دل تاوان ها این همه گفتمی کالنتری در در ،مرصاد نیست قبول نمازت روز چهل  اما و میخوری

 نکن ،گریه بردمی  را ابرویش که دختری یا کند زنده را اش مرده دختر بتواند که نیست دستی هیچ حاال و شکست  را همسرش دل

  است درس همه ها ،این نکن گریه عزیزم

  هیچوقت ؟نکنه حسین ،اره نمیده بچه ما به هم دیگه و گرفت و پسرات همین برای خدا ،نکنه کردیم خیانت زنت به ماهم_  گفتم درد با

 . بدیم رو زن اون شکسته دل تاوان نتونستم

   شد  خشک ام شانه روی نوازشگرش دستان حسین

  بود شده  سخت  سنگ مثل گویی  ،حسین میریختم اشک بدتر من حاال

 میزد  حرف نه میخورد تکان نه

   کشید سرش روی را ،دستش  رفت راه کمی و شد بلند

   کند نمی توجیه را خیانت چیز هیچ دانستیممی دو هر

  بدانی را چیزی باید_  حسین

   کردم نگاهش سوالی و کردم بلند را سرم آرام

 ...  دانست  می_ داد ادامه

 چی؟ گفتم بهت با

 دو بود،هر شده سوز ،پا خواست نمی مرا  هم او شود جدا  خواست ،می ها پسر با کند زندگی هلند بفرستمش بود دانست،قرار می_ 

  اینکه خاطر به فقط میشکستم را ها سنت  تمام ،داشتم باشد داشته ای دوباره فرصت کند ،زندگی باشد آزاد تا ،میرفت بودیم سوخته

   کنم باز دویمان هر گردن از را اسارت زنجیر

   ببرد لذت بود نکرده فرصت بیچاره زن

   رفت کجا دانم نمی  هم ،حسین ریختم اشک صبح  تا کشیدم سرم روی را لحاف من

دام چرا دانم نمی   میریختم حسین و خودم کام در زهر م 

   میکرد فکر همه به ،او نبود دلشکستن آدم او آوردم ایمان بیشتر حسین به اکنون  ،اما بودم کشیده کجا به را بحث ببین

 شدم  بیدار میخواندند باغ در ها پرنده صدای با
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 .  بود کافی همین پیچیدمی اتاق در هایش نفس صدای و بود ام سینه روی حسین  دست

 ................ 

   چیدمان مشغول ها ،دیزاینر بود هلهله باغ در

  زنگ به گوش ها محافظ

 خواندند  می و میداند قر میان این در که معین و مرصاد از امان  اما

  تدابیر تحت بیمارستان یک در زندان جای به خواهرش ،گویا خندیدمی بیشتر بود راحت خواهرش بابت از کمی خیالش که مرصاد

  تصمیم هم ما و  بود افتاده عقب خیلی ،عروسی بود نمانده پاییز به بیشتر روز ده بود،شاید تابستان ،اواخر بود بستری امنیتی شدید

  بود سفر در مدام همسرش همراه و نفهمید ربایی آدم چیز هیچ ،مامان بمانیم ایران در عروسی تا گرفتیم

   میشدیم آماده فردا مراسم برای همه حاال

  نداشتم لباس من فقط

   بسپارم خودش به را لباسم بود گفته برکان

  ای فیروزه و آبی شده دوزی پولک های پارچه ،از نمیشدی سیر میکردی نگاه چه هر که بود دوخته زیبا کردی لباس یک هورا

   میپوشید بلند تور با سفید تمام و زیبا ماهی مدل عروس لباس هم نارین

  داشتم ،استرس من بودم مانده

  گرفتم فاصله ها شیشه از در صدای با

   حبیبتی؟_ حسین

 سیدی؟ جانم_ 

 ؟ ای گرفته چرا_ حسین

  ندارم لباس_  نالیدم

  بود آورده در را حرصم فعال اما میبرد دل جور بد دستش یک های دندان و دار زنگ صدای ،با خندید

   مثال ناراحتم! سیدی نخندید إ_ 

  بدهم را لباست بیا من کوچولوی  دختر_  گرفت آغوشم در

  ؟ بوده خانه در لباس  مدت تمام ؟ چی

  بزرگ جعبه یک باالیی قسمت از و رفت آن روی و کشید بیرون داشت پله حالت که را قسمت و کرد باز را دیواری کمد های در

   بوده پنهان جا آن در زیادی مدت ،گویی داشت غبار از اثری جعبه گذاشتم تخت روی را جعبه و کشید بیرون

 من؟ شراب_  نکرد باز را جعبه حسین

  دادم را پاسخش  منتظرم نگاه با

 ،تو بودند کرده غصبش ناحق به ها حرامی و بودی ام دارایی همه تو شناختمت،گوییمی سال هزار گویی  دیدمت که اولی بار_ حسین

 . تپید می تنم از خارج که بودی قلبم
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 شکوهمندند با زیبا چه که انداختی می خرامان های آهو یاد مرا میرفتی که ،راه پاک گل مانند و لطیف نسیم مانند

  دیدمت

  نبودم ،من من دیگر و نشستی دل بر

 ! عمری میکرد طلب تورا که بودم آتشی فقط من

   شدی چیزم ،همه نشستی دل آتش بر آب  همچون آمدی

 

 مانند که رسیده وقتش ،گویی حاال اما بدهم تو به امارات در که نشد  مناسبی ،وقت است  من خاطرات ترین ارزش با جزء هم لباس این

 بدرخشی توست  خود به متعلق که باغی در الماس

  بود کرده  چه.....  من ،عزیزترین کشید بیرون را لباس و کرد باز را جعبه در

  بود اشکی چشمانش

  طور همین هم من

 درخشید می نور در لباس های سنگ....  ماهری صیاد ،چه کرد صیدم حسین و پوشیدم قربان عید مراسم ،در حفله در که لباسی همان

 میداد نوازش را چشم و

  گذاشتم جعبه در و گرفتم را لباس و رفتم جلو

 تمام با و میکشدم بدنش بزرگ آمده  بر عضالت روی را ،دستم شدم پذیرا را زبانش و دوختم عزیزم های  لب به شدت با را هایم لب

  سیدی  خواستی منو  که ممنون: گفتم گرفتم فاصله کمی_ میبوسیدمش وجودم

  حضورت از بچشم را بهشت  طعم تا  کن ،مستم کن مستم  من آور ِسکر ،شراب بهشتی شراب  تو... تسنیم... تو_  گفت نفس نفس با

 ....  او  تمام ،من بود من  تمام او شدم نمی سیر مرد  این از ،من کشیدممی بو حرص با هم را هایش نفس ،حتی

 

   بهشت میشود حضورش باشی عاشق وقتی آری

   خوشبختی میشود لبخندش زندگی میشود نفس

  دلت میفهمی میکند  طلبش تنت تمام نیست وقتی و است  خوب  حالت  هست وقتی که همین عاشقی بفهمی که خواهد نمی زیادی دلیل

  هستی نفر یک آرامش تو ببین بگویید که ،حسی حس آن زیباست  ،چه رفته

  مرد یک آرامش

  زن یک آرامش

   داشتیم را حس آن ما

 .  کنند تجربه را حس این همه کردم آرزو من و بود زیبا و

  پایان

 باقری صحرا
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