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 ف.د ین|سرم رمان

 

 کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است این 

 به نام خدا

 سرمین

 نویسنده: ف.د

 مقدمه؛

 ....دلم گرفته

 ....بدجور هم دلم گرفته. طوری که هیچ جوره باز نمیشه. دل خورم

 .دل خورم از این دنیا، زندگی، آدماش

 .......عشق

 .کلمه ای ک قداست خودش رو از دست داده

 ....شده بازیچه

 .از آن سوءاستفاده میکنند بازیچه حیوان های انسان نما که

 . پاکی اش را گرفتنه اند

 .عشق کلمه مقدسی است

 .لیاقت میخواهد داشتنش

 .ولی حال وسیله بازی انسان نماها شده

 .که دل بشکنند و سوءاستفاده کنند

 .من سرمین محکوم به سکوت
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 ...محکوم به پذیرفتن

********* 

 به او نگاه کردم تا آن را جا دهد. با چشمان اشکی چمدانم را از دستم گرفت و به کمک راننده داد

 .اشکین_

 .غمگین نگاهم کرد

 .عزیزم ما کلی حرف زدیم قرار شد دیگ اینطور نکنی. مگه قرار تا ابد از هم جدا بشیم؟ فوق فوقش یک ماه منم زودی میام_

 .خوب پس بزار باهم میریم دیگه_

 .ر و مادرت تماس گرفتی االن اونا منتظرتند، تازه گوشی هست باهم در ارتباطیمنچ تو انگار حرف حالیت نمیشه. با تو با پد_

 .بغضم با صدا شکست ،و خودم را در آغوشش انداختم

 .اشکیین_

 .یدب*و*ساشکین سرم را 

 .حرکت میکنه دیگه بروآفرین دختر خوب ب*و*سعزیزم ،برو دیگ االن اتو_

حرکت کرد و من چشم  ب*و*سشدم و کنار پنجره نشستم. اتو ب*و*ستوبه سختی از او جدا شدم و خداحافظی کردم. سوار ا

 .های اشکی ام برای اشکین دست تکان دادم

******* 

نگه داشت. پیاده شدم و چمدانم و کوله ام را از دست شاگرد رانند گرفتم ،تشکر کردم. به جاده خاکی که اتنهایش  ب*و*ساتو

 .ت نگاه کردمبه روستایی خطم می شد و فقط کودکی ام در آن گذش

چمدانم را به دست گرفتم و به سمت روستا حرکت کردم. کم، کم دیگر خانه های کوچک و بزرگ با حیاط های خاکی و سیمانی 

پیدایشان می شد. دیگر کامل وارد روستا شده بودم. همه با لباس های محلی بودنند و من فقط با لباس های شهر در بین آن ها 

 .بودم

من جمع شده بود. بخاطر لباس هایم متعجب بودنند. انگار تا حاال کسی را اینطور و با این لباس ها ندیده همه توجه شان به 

 .بودنند. به در خانه ی پدرم رسیدم. در زدم. بعد از کمی معطلی در باز شد. زن که در را باز کرد متعجب نگاهم می کرد

 .سالم، من سرمینم_

 :کمی مکث کردم

 شناختید؟؟؟_

 .پایم را نگاه کرد.و بعد محکم مرا در آغوش گرمش کشیدسر تا 

عزیزم مگه می شه نشناسمت. میدونی چقدر دل تنگت بودم. میدونی از وقتی خبر دادی داری میایی من و بابا چقدر هیجان _

 .آمدنت رو داشتیم

 .دستانم را به دورش سفت کردم و محکم به خودم فشردم

 .بودمامان. منم دلم براتون تنگ شده _

 :از او جدا شدم و با دلخور ادامه دادم

 ولی اگر دل تنگم بودید چرا بعد از چهار سال پیش که امدید پیشم دیگه نیومدید؟؟_
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 .مرا کامل از خودش جدا کرد ،و اشک هایش را پاک کرد. نسبت به چهار سال پیش شکسته تر شده بود

 .. همه چی رو تعریف میکنمبیا بریم تو کلی باهات حرف دارم. بیا داخل بهت میگم_

چمدانم را به داخل حیاط بردم. یک حیاط بزرگ که زمینش سیمانی بود. یک خانه کوچک و نقلی رو به رویم قرار داشت. سه تا 

پله می خورد. در سمت چپم یک باغچه تقریبا بزرگ و در سمت راستم گوشه حیاط نزدیک در یک اتاقک گاهگی قرار 

 .اتاقک تقریبا کوچک بود ،که معلوم بود حمام و دستشویی است داشت.نزدیک به خانه یک

 .سال دوباره امدی اینجا هنوز که هنوزه باورم نمیشه برگشتی ۱۰بعد از _

لبخندی زدم و به طرفش رفتم. چمدان به آن بزرگی را به سختی از آن سه پله باال بردم دری را باز کرد که مشرف به هال بود. 

یین شده بود و در آخر سه در، در آنجا بود. دری رو به رویم قرار داشت، می شد داخلش را دید و معلوم با کناری و پشتی تز

 .شد آشپز خانه است و آن دو در دیگر هم احتماال اتاق بود

 .چرا دم در ایستادی مادر. بیا، بیا تو بشین_

رفتم و به روی کناری ها نشستم. تکیه ام را هم به پشتی کفش هایم را در اوردم و به داخل رفتم. به آنجایی که اشاره کرده بود 

 .زدم

 چی میخوری برات بیارم. چایی؟ شربت؟ چی میخوری ؟؟؟ _

 .هیچی فقط یه لیوان آب. بعد هم بیاید کنارم بشینید و حرف بزنیم _

 .نفس سر کشیدم با سرعت به سمت اشپز خانه رفت و سریع با یک لیوان آب برگشت. تشکری کردم، و لیوان آب را یک

 خیلی تشنه بودی نه؟ میخوایی یه لیوان دیگه برات بیارم؟ _

 .خواست بلند شود که دستش را گرفتم

 .نه ممنون. بشینید_

 .مثل اینکه مادر همون جور که دلش میخواسته تربیتت کرده_

 :به قول باباجون یک لبخند نمکی زدم و گفتم

 .اره باب میل خودش و باباجون_

 :م کرد و گفتغمگین نگاه

اولین بچه ام بودی. خیلی دوستت داشتیم. هنوز خانوادم منو نبخشیده بودنند. وقتی به دنیا امدی مادر باال سرم نبود. خیلی _

 .اذیت شدم، درد کشیدم تا به دنیا امدی

 :مکثی کرد

ل نذاشتند طوری که انگار اصال سال سراغم گرفتند. امدند پیشم ،باهم خیلی سرد رفتار کردند. به پدرت اصال مح5بعد از _

. از این رو به اون رو شدند. عاشقت شدند. خوشحال شدیم ،گفتیم ما رو بخشیدن. یکسال  وجود نداشت. وقتی تو امدی دیدنت

یه همین منوال گذشت ولی انگار ببخشی در کار نبود. بامن سرد، و باپدرت طوری رفتار می کردند که انگار وجود نداره ولی با 

 .....تو

در به شدت باز شد. طوری که محکم که دیوار خورد و صدایی بدی داد و من هم از ترس جیغی کشیدم و در خود جمع شدم. 

چشمانم را رو هم فشردم، و دستانم جلوی صورتم گذاشتم. ترس را به معنایی واقعی حس کرده بودم. به چند ثانیه طول نکشید 

. آرام،آرام چشمانم را باز کردم و یکم از آن شخص ،فاصله گرفتم تا صورتش را ببینم. که در جای گرمی فرو رفتم. تعجب کردم

 .همین که دید دارم سرم را به عقب می اورم. سریع سرم را در دستانش گرفت و رو به روی صورتش قرار داد

 .خوبی؟؟بابا؟ میدونی چقدر دلمون برات تنگ شده بود_
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ه باران کرد. او و مادرم با من شروع به حرف زدند کردند. خیلی حرف برای ب*و*سو دوباره سرم را در آغوشش گرفته و 

 .گفتند داشتند. کلی هم حرف زدند. ساعت ها گذشته بود. و من واقعا گرسنمه بود. حتی لباس هایم را عوض نکرده بودم

 .ببخشید _

 .هر دو ساکت شدند و منتظر نگاهم کردند

 .صبح که مامان جون واسم لقمه گرفت. دیگه هیچی نخوردم. االن هم خوب .. گرسنمه اومم.. خوب میدونید چیه. من از_

 .و با خجالت سرم را زیر انداختم. صدای خنده مادرم بلند شد،سرم را بلند کردم و با تعجب به او نگاه کردم

من سفره رو میزارم تو برو لباس  وایی انقدر حرف زدیم که یادم رفت به این بچه هنوز هیچی ندادم بخوره. بلندشو عزیزم تا_

 .هات رو عوض کن و بلند شد که به آشپز خانه برود

 !راستی_

 .برگشت و نگاهم کرد

 من یه خواهر کوچیکتر از خودم داشتم. نیستش!! کجاست؟ بیرونه؟خونه دوستش؟؟_

 :متعجب نگاهم کرد ، که ادامه دادم

 بیرون بود؟؟واییی یعنی اینجا هم میشه تا دیر وقت یا چند روز _

و با چشمان مشتاق نگاهش کردم،که صدای نفس، نفس زدنی از پشت سرم آمد، برگشتم . پدرم را دیدم ک صورتش قرمز شده 

 .و دندان هایش را به روی هم فشار میدهد

 ای وایی چی شده؟؟ حالتون بده؟؟؟_

 :صدای مادرم امد که می گفت

 .موقع شب بیرون از خونه میمونه که سرین دومیش باشه این چه حرفیه میزنی دختر! کدوم دختری تا این_

 .متعجب نگاهش کردم

 .من_

 :مکثی کردم

 .شب ها هم بیرون یا خونه دوستام می موندم _

 .صدای فریادی از پشت سرم امد که باعث شد از جایم بپرم

ین موقع بیرون باشه. اینجا از این با اجازه ی کی تو تا اون موقع شب بیرون می موندی؟؟ اصال چه معنی میده دختر تا ا _

 .خبرا نیست افت داره برا مرد. بار اخرت باشه درباره خواهرت اینطور میگی. اون خونه شوهرشه

 :با شنیدن جمله اخرش دیگر دهانم تا آخرین حد باز شده بود. صدای مادرم امد که گفت

 .بسه. اونجا شهر از اینجور حرفا که میزنی خبری نیست آقا _

 .ر،که شهره. چه معنی میده، دختر تا دیر اونجا بیرون باشهشه_

 :خواستم ،جوابش را بدهم که مادرم دستم را کشید و به طرف یکی از اتاق ها برد. وارد اتاق که شدیم گفت

 پدرت با رسم و رسوم اینجا بزرگ شده. این چیزا براش عیبه،جلوش دیگ از این حرفا نزن باشه گلم؟؟_

دادم و نگاهی به دور ور اتاق انداختم. صدای در آمد نشانه انکه مادرم اتاق را ترک کرده بود. چمدانم را باز  با سر جوابش را

کردم و طبق عادت همیشگی تاپ و شلوارک کوتاهی پوشیدم. گرما و سرما هم سرم نمی شد. اتاق اینه کوچکی داشت که فقط 
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بود، با همان ساختم و خودم را مرتب کردم و به بیرون رفتم. در هال نبودند، تا حد کمی از نیم تنه باال را نشان میداد و قدی ن

 .صدایشان از اشپز خانه می امد به انجا رفتم. تا وارد شدم ، دوباره امروز برای چندمین بار تعجب زده شدم

 !شما روی زمین غذا میخورید؟؟ _

 .ن ها هم با تعجب مرا نگاه کردندهردویشان پشتشان به من بود ،با صدای من به عقب برگشتند و آ

 .ال اله اال هللا.. استغفرهللا _

 .و با خشم نگاهش را از من گرفت. تعجب زدن به او نگاه کردم

 !!!باز چی شده_

 :صدای مادر امد. داشت طرفم می امد و می گفت

 .هیچی ،هیچی دختر جان بیا بریم داخل اتاقت_

 باز اخه چرا؟_

 .ق کرددستم را کشید و،وارد اتا

 .این چه لباسی پوشیدی ؟ منکه لباس برات داخل کمد گذاشته بودم_

 .ولی من به کمد شما دست نزدم_

 .این کمد خودته دخترم_

 .به طرف کمد رفت و درش را باز کرد. چند دست لباس محلی در آن بود

 .بیا ،بیا اینا رو بپوش_

 .تعجب زده نگاهش کردم

 ه؟؟نه ،نه ممنون؟ اخه مگ لباسام چش_

 .هیچیش نیست.. آخه این چی تو پوشیدی؟ نمی پوشیدی که سبکتر بودی دختر بیا اینا رو بپوش_

 .نه. گفتم که ممنون خودم لباس دارم لباسای خودمو میپوشم _

 .کمی با مکث نگاهم کرد

 .و عوض کن و بیاباشه بپوش ولی یه چیزی بپوش که هیچیت معلوم نباشه. اینجا روستاست ،اونجا شهر بود. زود لباست _

احساس کردم اخر جمله اش لحنش غمگین شد. لباسم را با یک دست بلوز شلوار پوشیده عوض کردم و بیرون رفتم. هنگامی 

 :که سر سفره نشستم. احساس می کردم یک چیزی کم است. انگار نمی شود روی زمین راحت بود. مادرم حالت مرا دید و گفت

 .ت میکنیاشکالی نداره. یکم بگذره عاد_

 :و با لبخندی دل نشین نگاهی به پدرم انداخت. منم لبخندی زدم و جوابش را دادم

 .فکر نکنم عادت کنم_

 :سریع سرش را به طرف برگرداند و گفت

 چطور؟؟ _

 اخه من یکی دوماه دیگه میرم. این مدتم تحمل میکنم دیگه_

 .ک شدو با لبخند نگاهش کردم. که به وضوح دیدم که چشمانش خیس اش
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 .اما قرار ما این نبود_

 .صدای عصبی پدرم امد

 چه قراری؟؟_

 .قرار شد وقتی امدی دیگه بر نگردی_

ولی من هیچ قرار با شما نذاشتم که ،تازه من باید برگردم. یکی یا دو سال دیگه از درسم مونده. نمیتونم ولش کنم کنه. بعدم _

 .ن گفته بودباباجون این به م خودم تصمیم میگیرم کجا بمونم

 :مادرم با چشمان اشکی نگاهی به پدرم کرد و با عجز گفت

 .بارالس_

 .اشکالی نداره خانم درستش می کنم_

و نگاهی عجیب به من انداخت. بعد از شام ،دوباره کمی حرف زند و من خستگی را بهانه کردم و به اتاق رفتم. گوشی ام را 

س بگیرم.چند تماس و پیام از اشکین و باباجونم داشتم. انتن انجا ضعیف بود و به برداشتم تا با مامان جون اینا و اشکین تما

سختی با ،بابا جونم تماس گرفتم بعد از کلی حرف زدن با اون و مامان جون تماس را خاتمه دادم. شماره اشکین را گرفتم. 

 .دگوشی را برنداشت. دوباره با او تماس گرفتم،بعد از چند بوق گوشی را جواب دا

 ..الو_

 الو اشکین. سالم_

 .سالم چه عجب، خوبی تو ؟ کجایی اخه؟ مردم از نگرانی_

 اره خوبم نگران نباش فقط اینجا خیلی انتنش ضعیفه. خوبی ؟ _

 .چطور میتونم بدون تو خوب باشم عزیزم_

 :بغضم گرفت و با صدای که از بغض میلرزید گفتم

 .ودت گوش نکردی. اصال من همین فردا برمیگردم پیشتواقعا که.. من بهت گفتم بزار باهم بریم خ_

سرمین. باز شروع کردی. عزیزمن گریه نکنی ها. میدونی که اون وقت چی میشه؟ بعدم الزم نکرده یکم تحمل داشته باش _

 .صبر داشته باش. منم میام دیگه

م. واقعا خسته بودم ،خوابم می امد. مادرم را با اشکین کمی صحبت کردم،تا ارام شدم. یعنی او آرامم کرد.و تماس را قطع کردی

صدا کردم تا بگوید که من کجا بخوابم. وقتی گفت همینجا تعجب کردم. اخه انجا تختی نداشت. وقتی فهمیدم باید روی زمین 

 .بخوابم حسابی پکر شدم تا دم دمای صبح به این خاطر خوابم نبرد. تا اخر از خستگی بیهوش شدم

****** 

بود. هنوز برای بیدار شدن زود  ۱۲ای که بیرون از اتاق می امد بیدار شدم. نگاهی به ساعت گوشیم انداختم ساعتبا سرو صد

بود. ولی انقدر سر و صدا زیاد بود که نمیشد خوابید. دیگر واقعا از حد تحملم خارج شده بود. به همچین جایی عادت نداشتم و 

تمام شدن تعطیالت یا زودتر از اینجا میروم و هیچ وقت هم باز نخوام گشت. از جایم عادت نخوام کرد. تصمیم را گرفتم. بعد از 

بلند شدم و همان طور بیرون رفتم از خانه خارج شدم و به دستشویی رفتم. وقتی بیرون امدم تازه چشمانم باز شده بود. به 

 .رم را همراه زنی دیدمداخل برگشتم. سر و صدا ها از اشپز خانه می امد. به طرف انجا رفتم و ماد

 سالم_

 سالم دخترم، چه عجب بیدار شدی؟_

 :با کنایه جوابش را دادم
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 .به لطف سر و صدا های شما اره_

 .رویم را به طرف زن کردم و منتظر ماندم خودش را معرفی کند

 نشناختی مادر؟؟_

 .صدای مادرم بود

 نه ،باید بشناسم؟_

 .سرینم، خواهرت_

شتم. باورش هم برایم سخت بود. اخر چطور ممکن است؟ او از من کوچک تر بود ولی االن.. هنوز با تعجب به طرف زن برگ

در شوک بود. باورش سخت بود. او از من کوچک تر بود ولی به طرفم امد و مرا سفت در آغوش کشید. من هم به ارامی 

. نگاهی به سرتاپایش انداختم. چشمم به روی دستم را دور کمرش حلقه کردم و بعد از مدت کوتاهی او را از خود جدا کردم

 .شکمش خشک شد. مگر می شود؟ چطور آخه! با تعجب به او نگاه کردم

 ..تو...تو_

 :زبانم به لکنت افتاده بود. نمیتوانستم چیزی بگویم. انگاری خشکم زده بود. انگار متوجه منظورم شده بود که با لبخند گفت

 .اره. تازه چهار ماهمه_

 .الت سرش را پایین انداخت ، و دستش را به روی شکمش گذاشتو با خج

 این امکان نداره؟!و تو مگ چندسالته؟ اصال کی ازدواج کردی؟ که االن بارداری؟؟؟_

ماه.واای خدای من 4ساله االن ازدواج کند. بعد تازه باردار هم باشد آن هم 15عصبی شده بودم. آخر مگر میشد یک دختر 

 .واقعا مسخرست

 زدیک به ده ماه پیش. چطور مگه؟ن _

ولی ؛ واقعا دلیل قانع کننده ای برای نگفتنم ده ماه پیش ازدواج کردی؟ بعد االن چهار ماه بارداری؟ درسته از اینجا رفتم ._

 دارید؟؟

 :مادرم سریع جلو امد و گفت

باشی. ولی خوب بابا تلفنو برداشت دلمون میخواست برای عروسی خواهرت سرمین عزیزم اروم باش. ما زنگ زدیم .خیلیم _

 .و گفت که نه خودشون میان و نه میزاره تو بیایی

 :مکثی کرد و ادامه داد

 .نیست. گفت ممکنه به درست اسیب برسه. و بهت نمیگه گفت ممکنه شک زده بشی. آخه اونجا این چیزا_

ردم. نگاهی به آن کردم. انتظار داشتم مثل یخچال خونه پوفی کردم و به طرف آشپز خانه رفتم با کمال پرویی در یخچال را باز ک

 .باباجونم اینا باشه. ولی ؛چیز خاصی تو اون نبود که بخواهم بخورم. حسابی هم گرسنم بود

گرسنه ای مادر؟؟ بیا این ور تا پنیر ، کره و سرشیر محلی برات در بیارم. با تخم مرغ سرخ شده با روغن محلی. بخور ببین _

 .میده چه مزه ای

 :با چشمان گرد شده از کنار یخچال کنار امدم. چرا این ها همه چیزهایشان محلی بود. تازه به خودم امدم. سریع با داد گفتم

 .نه، نه. ممنون من نمی خورم _

 وا چرا مادر؟ مگه گرسنه ات نیست؟_

 نه ممنون. شیر دارید؟؟ _
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 .گاو میشه خیلیم خوشمزستداریم شیر تازه صبح بابات رفت گرفت.مال  اره شیرم_

 .کم مانده بود گریم بگیرد

 .نه ممنون نمیخواد_

باباجون شیر محلی گرفته بود به خیالش شاید من خوشم بیاید. اول اینکه تا بویش به دماغم خورد  .می آمد چند سال پیش یادم

یی گرفتم که کارم به بیمارستان کشید. آخر حالم بد شده. بعد به اصرار مامان جون یک لیوان خوردم. چنان دل درد و حالت تهو

نفهمیدم چرا اینطور شد. به طرف اتاقم رفتم .مانتو تابستانی با شلوار جین پوشیدم. ارایش کردم ، و بعد شالم را سرم کردم ؛ 

 .و از اتاق خارج شدم. به طرف آشپز خانه رفتمکیف پولم را در دست گرفتم 

 .اینجا سوپر مارکت هست _

 :به سمتم برگشتند. سرین جواب داد با تعجب

 .اره هست _

 .نگاهی به او انداختم

 .میخوام برم یکم خوراکی بخرم. باهام بیا. هم باهام باش ، هم راه و یادم بده_

 .به مادرم نگاهی انداخت و مادرم با سر تایید کرد

 .ولی زود برگرید_

مغازه خوراکی  آن خارج شدیم. به سوپر مارکت رسیدم. بیشتر یکسرم را به معنی باشه تکان دادم و به طرف در رفتیم و از 

فروشی کوچک بود.به داخلش رفتم سرین بیرون ماند. چیز زیاد خاصی نداشت.تنوع اش هم کم بود. به ناچار یک مدل کیک 

امدم. سرین  رونبرداشتم و از صاحب مغازه خواستم تا چند عدد شیر پاکتی کوچک به من بدهد. بعد از اینک حساب کردم بی

 :نگاهی به خرید هایم کرد و گفت

 بریم خونه؟؟_

 .نه بریم دوری بزنیم. یکم حرف بزنیم_

 .دیر میشه_

 ... نه دیر نمیشه پوووف_

 .باشه ای گفت و راه افتادیم

 چرا انقدر زود باردار شدی؟_

 :با تعجب نگاهم کرد

 واقعا فکر میکنی زود بود؟_

 :اهوومی گفتم. ادامه داد

ولی بقیه این فکر رو نمی کنند. شوهرم خواست روشن فکری کنه گفت فعال بچه نمیخوایم. ولی بعد مدتی کنایه های اطرافیا  _

 .مخصوصا مادر شوهرم شروع شد

 :منتظر نگاهش کردم. ادامه داد

 .داد میگفتند بچه ات نمیشه. نازایی ، نمیتونی بچه برای پسرمون بیاری. شوهرمم زیاد طول نکشید که وا_

 :بعد تک خنده ای کرد و گفت

 .تازه شانس اوردم_
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 :پرسیدم

 چطور؟_

 .آخه ... میدونی مادر شوهرم میخواست واسه شوهرم به بهونه اینک من نازام زن بگیره_

 :چشمانم بیشتر از این دیگر باز نمیشد. تعجب ام را دید ادامه داد

 .الم بد شد و بعد فهمیدیم باردارمزمانی که داشت واسه خواستگاری برنامه می چید. من ح _

 ..عجب_

کردم. بیشه ای زیبا سمت راست جاده ای بود که در آن داشتیم را میرفتیم. حرفم را به زبان چشم چرخاندم اطرافم را نگاه 

 :اوردم

 .واییی .. چقدر خوشگله اینجا. بیا بریم اونجا_

نده بود. می خواستم از حصار بگذرم و وارد اش شوم که با سریع به طرف بیشه حرکت کردم. حصار دور تا دورش را پوشا

 .جیغ سرین ایستادم

 .نه_

 .با تعجب به سمت اش برگشتم

 چیه ؟ چی شده؟ چرا جیغ میزنی؟_

 :با ترس گفت

 .بیا این ور زود باش_

 چرا آخه؟؟_

 .بیا اینجا برات میگم _

سوال میپرسیدم جواب نمیداد.تا از آن بیشه دور شدیم.  به طرفش رفتم. سریع مچ دستم را گرفت و حرکت کرد. هرچه از او

 دستم را از دستش بیرون کشیدم

 چته تو؟؟ چرا اینجور میکنی؟_

 .ایستاد و نفسی تازه کرد

 هیچ وقت.. هیچ وقت پا به اون بیشه نزار_

 آخه چرا؟_

 :صدایش را ارام کرد. طوری که انگار نمیخواست کسی بشنود. گفت

 .ست اون بیشه نفرین شد_

 :نگاهی به دور ور انداخت و با ترس ادامه داد

میگند دخترای جوونی که میرن اون تو دیگه پیدا نمیشند. مگر جنازشون یا اینک اگر پیدا بشند برای همیشه بختشون بسته  _

 .میشه

 :ادمبا تعجب نگاهش کردم. بعد بلند زدم زیر خنده. صدایم که در اثر خنده برید ، بریده شده بود جواب د

 این. چه خرافاتیه اخه.. کی اینا رو گفته ؟ توام باور کردی؟؟_

 .دوباره خندیدم
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 .خرافات نیست. حقیقته. همه میدونند و باور دارند_

 خواستم جوابش را بدهم که گوشیم در جیبم لرزید. گوشی را از جیبم بیرون اوردم و با خوشحالی نگاهش کردم

 .وایی اینجا انتن میده _

س را وصل کردم اشکین بود. صدایش قطع و وصل میشد انقدر جا به جا شدم تا جایی که درست انتن میداد را پیدا سریع تما

 .کردم آن هم چه جایی

تیره برقی که نصفش در کانال آب بود. مجبور بودم دستم را به آن بگیرم و به سختی کمرم را به تیر برق درون کانال بزنم. و 

خنده دار بود. بعد از اتمام حرف های با اشکین گوشی را قطع کردم. میخواستم به مامان جون و پاهایم را به روی زمین 

باباجون زنگ بزنم حاال که انتن میداد. که یک عده زن را دیدم که داشتند از جاده گذر می کردند و با تعجب به من نگاه می 

 :د بخاطر همین بلند به خطاب به آن ها گفتمکردند کمی بعدش هم شروع به پچ پچ کردند.از کارشان خوشم نیام

 چیه؟ آدم ندیدید؟؟_

سرین هعی گفت و پشتش را به ان ها کرد و رویش را گرفت و با قیافه اش تشری به من زد. آن زن ها بیشتر متعجب شدن و 

 :رفتند. بعد از تماس با مامان جون و بابا جون از انجا به سختی در امدم و به سرین گفتم

 .اینجا چشمه داره. بریم اونجا اینا رو بخوریم شنیدم_

 :خواست حرفی بزند که زود تر گفتم

 .دیر هم نمیشه_

باشه ای گفت و به طرف چشمه رفتیم. وقتی به انجا رسیدیم. به روی سنگ های که به لب چشمه بود نشستیم.کفش هایم را از 

و شیری در اوردم و دست سرین دادم. خودم هم کیک و شیری پایم در اوردم ، و درون آب گذاشتم واقعا آبش سرد بود.کیک 

 .بیرون اوردم و شروع به خوردن کردم

 .چرا تو پا تو نمیزاری تو آب خیلی حال میده_

 .نمیشه آخه زشته_

 بعد نگاه خیره اش را به روی پاهایم دیدم. با تعجب به او نگاه کردم. نگاهم را به روی خودش دید و نگاهش را از پاهایم

 :گرفت. منتظر ماندم تا دلیلش را بشنوم. انگار فهمید منتظر هستم که گفت

 .الکت خیلی قشنگه. به پاهات و دستات میاد_

 :لبخندی زدم و گفتم

 .اره الک دوست دارم _

 :نگاهی به او انداختم ادامه دادم

 .وقتی رفتیم خونه برای توام میزنم_

 :دوباره خواست مخالفت کند که نذاشتم

 .ن نباش. نه زشته ، نه به غیرت آقاتون بر میخوره.تازه اگرم خوشت نیومد. پاکش میکنم براتنگرا_

پاهایم را از لب بیرون اوردم و روی تخت سنگ گذاشتم تا خشک شود. کمی در انجا ماندیم و بعد. کفش هایم را پوشیدم و بلند 

حرکت کردیم.هنوز کمی از چشمه دور نشده بودم. که  شدم. دست سرین را گرفتم و کمکش کردم تا بلند شود به سمت جاده

چشم چرخاندم و اطراف را نگاه کردم. سمت راستم کنار چشمه چند مرد را دیدم. که یکی از آن ها جلوتر از بقیه ایستاده بود. 

ورم شده بود. پیراهن سفید و شلوار مشکی به پا داشت. داشت با لبخند نگاهم می کرد. انگار او خیلی وقت پیش متوجه حض

چون انگار غرق در نگاه کردنم شده بود. من هم در جوابش یه لبخند زدم. کمی جلوتر که رفتم چند اسب زیبا دیدم. احتماال مال 

 .همان مردان است



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

11 

 

 سرمین.. کجا موندی پس؟ _

 .صدای سرین بود که انگار خیلی منتظرم مانده

 .امدم_

ان لبخند داشت نگاهم می کرد ولی این بار؛ داشت چیزی زیرلب می گفت ، یا تکرار دوباره نگاهی به مرد انداختم. هنوز با هم

. وقتی وارد خانه شدیم مادر جلوی مان امد می کرد. نگاهم را از او گرفتم و به طرف سرین رفتم و به سمت خانه حرکت کردیم

 :و با نگرانی گفت

 .ه اتفاقی افتادهتا االن کجا بودید. دل نگرونتون شدم. گفتم خدایی نکرد_

 .نه چیزی نشده. فقط تا چشمه رفتیم_

 .وایی مامان ناهار بابا و بابک رو نردم _

 .بیخیال به طرف اتاق رفتم صدای نگران سرین از پشت سرم امد.

 :صدای مادرم را شنیدم که می گفت

 .نگران نباش. ناهارشون بردم. شما بیاد ناهار سفره رو گذاشتم منتظرتون بودم_

د از تعویض لباس به آشپز خانه رفتم و کنار مادر و خواهرم بعد از سال ها ناهار خوردم. بعد از ناهار چیز ها را جمع کردیم. بع

دست سرین را گرفتم و به اتاقم بردم.به مادرم هم اطالع دادم که به اتاقم بیاید. سرین یک گوشه نشست. چمدان کوچکم را 

چمدانم را باز کردم و سوغاتی هایشان را به آن ها دادم. برای سرین چند دست لباس و اوردم. پس از انکه مادرم امد ؛ 

 .روسری و لوازم آرایشی. برای مادرم هم روسری و کیف و کفش و لباس دادم

 .سرین من اطالع نداشتم که تو شوهر کردی.. برای همین برای شوهرت چیزی نیاوردم _

 :لبخند دل گرم کننده ای زد و گفت

 .شکالی ندارها _

 .کمی حرف زدیم

 :تا بیشتر بودند. جلوی سرین گذاشتم و گفتم 7یاد الک ها افتادم. آن ها را اوردم از 

 .انتخاب کن تا برات بزنم_

 :با کمی خجالت گفت

 .از همون که خودت زدی برام بزن_

ک بزنم. دستش را از زیر دستم کشید.با الک قرمز را برداشتم و بقیه الک ها را کنار گذاشتم. دستش را گرفتم که برایش ال

 تعجب نگاهش کردم؟؟

 .نه واسه دستم نه معلومه. خوب نیست. زشته _

 :پوفی کشیدم. میخواستم جیغی سرش بکشم و تا می خورد او را بزنم. به زور دستش را گرفتم و به او توپیدم

شته میکنی. کلمه ای دیگه ام به غیر از زشته ساکت شو. فهمیدی؟ پس کجات بزنم؟ به موهات بزنم خوبه؟ هی زشته ، ز_

 .بلدی؟ خوبه گفتم اگه خوشت نیامد پاکش میکنم

 .دستم را رو دستش گذاشتم و کشیدمش سمت خودم و به زور دستش را نگه داشتم تا برایش الک زدم

 .بیا دستات رو نزنی جایی تا خشک بشند. بگیرشون باال _

 .باشه_
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 : ان می کرد. چشکمی به او زدم و گفتممادرم داشت با لبخند نگاه م

 .از مامان جون شنیدم خیلی الک دوست داشتی. میخوای برای توام بزنم. قشنگ میشه روی دست هات_

 :چشم غره ای به من رفت و گفت

 .دختره بی حیا_

 . بلند خندیدم

 .آخه چرا؟ قشنگه که. نکنه شما هم آقاتون نمیزاره_

 :به طرفم پرت کرد. جعبه به بازویم خورد و با خنده آخی گفتم. مادرم با حرص گفت جعبه دستمالی که کنارش بود را

 .کت شو. حقته دختره چشم سفید ، پروسا_

من و سرین با صدای بلند به او خندیدم. خودش هم خنده اش گرفت. سرین به دیوار تکیه داده بود، و پاهاش را دراز کرده 

 :م. با تعجب پرسیدبود.جوراب هایش را از پایش در اورد

 چیکار میکنی؟؟_

 .چی همش جوراب پاته اه. خودت خسته نشدی؟؟ پاهات گرمشون نشد_

 :مکثی کردم و ادامه دادم

بخوایی بگی زشته یا مادر شوهرم فالن میگه یا شوهرم نمیزاره من میدونم و تو. حاال کمی خمشون کن تا برای پاتم الک _

 .بزنم

ی ناخن های پایش هم الک زدم. مادرم رفت و برای سه نفرمان رختخواب به روی زمین پهن پاهایش را کمی خم کرد و برا

. انقدر خاطره گفتیم . بعد از خشک شدن الک های سرین هر سه نفرمان به روی آن ها دراز کشیدیم.مادرم وسط مان خوابیدکرد

کی همه از خواب پریدم همه جا تاریک بود که ناگهان ، خندیدیم، و حرف زدیم که نفهمیدم کی خواب مان برد. با صدای وحشتنا

ناخواسته شروع به جیغ کشیدن کردم. پشت سرهم جیغ می کشیدم. گریه ام گرفته بود. مادرم سرم را در آغوش کشید و به 

 .روی سینه اش گذاشت

 .چه خبر؟ من امدم بگم نترسید. تیر هوایی بود. همین _

متوجه اطرافم شدم. صدای پدرم بود. میخواستم از عصبانیت منفجر شوم. همین؟ با خشم از بعد از اینکه کمی ارام شدم. تازه 

 .جایم بلند شدم. چراغ را روشن کردم

مگ شهر هرته که تیر بزنند. آدمو بترسونند. بعد شما بیایید بگید همین. این مسخره بازیه چیه؟ من اینجا نه آسایش دارم نه _

 .برگردم خونهامنیت. من همین االن میخوام 

و بعد به طرف لباس هایم که درون کمد آویزان کرده بودم رفتم، و شروع به جمع کردنشان کردم. مادرم به طرف آمد. سعی 

 .کرد جلویم را بگیرد ، و به سختی موفق هم شد. لباس هایم را از دستم گرفت و مرا نشاند

یی زدن. همین طوری که نمیزنند. بعدم مگه اینجا خونه ی تو شاید برای ترسوندن حیوون وحشی تیر هوا آروم باش دختر._

 نیست؟

 :صدای پدرم پشت بندش آمد که می گفت

 اینجا خونه تو. نه جای دیگه. فهمیدی؟_

 .خواستم جوابش را بدهم که صدای آخ سرین بلند شد. مادرم با عجله به طرفش رفت

 چی شد؟ حالت خوبه؟ بچه چیزیش شد؟؟_

 .ترسیدم ، هول کردم نه هیچی نیست فقط_
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 :پدرم با اخم نگاهم کرد و گفت

 .بیشتر مراعات خواهرت رو بکن_

 .بیرون رفت. مادرم بعد از مطمئن شدن از حال سرین و کودکش. به طرفم امد و مرا ارام کرد

ا شام سریعی حاضر عصبانیتم خوابید. سرین و مادرم از اتاق خارج شدند به گفته پدرم شوهر سرین هم آمده بود. مادرم رفت ت

کند. لباس راحتی پوشیدم و موهایم را گیس کردم و از اتاق خارج شدم با صدای نسبتا بلند سالم کردم.مردی به سمتم برگشت. 

از نزدیکی اش به سرین معلوم بود شوهرش است. شوهر سرین با دیدنم چشم هایش گشاد شد. فکر کردم لباس عجیب است یا 

دم انداختم مشکلی نداشتم.شوهر سرین یک پسر جوان بود با چهره معمولی. با ابرو هایی تقریبا باال رفته. نگاهی به خو

 .پیوندی و چشمان مشکی. البته با هیکلی کمی چاق. به طرفش رفتم و دستم را جلویش دراز کردم

 سالم. من سرمینم. خوبید؟_

 :زیر لب گفتمسرش را پایین انداخت و چیزی زیر لب گفت و بامن دست نداد. آرام 

 .چه بی ادب _

 !!ال اله اال هللا . این چه سر و وضعیه دختر. پس روسریت کو؟_

 .با بی حوصلگی به طرف پدرم برگشتم که این حرف را زده بود

****** 

حدود یک ماه بیشتر از اقامتم در اینجا می گذشت. زندگی در اینجا برای من سخت بود. ولی شیرین و خوشگذرانی های خودش 

را هم داشت. دیگر روستا را تقریبا یاد گرفته بودم. چند باری حتی برای پدرم ناهار به باغ میوه می بردم ، و کمی کنارش 

میماندم. پدرم اخالق های خاص خودش را داشت. عجیب بود ،و گاهی جلب.مردم اینجا رسوم و رسومات مخصوص خودشان 

به دل نمی نشست. در این یک ماه بیرون زیاد رفتم. به جنگل ، چشمه ،خانه را داشتند.بعضی از آن ها جالب و بعضی هایشان 

سرین و گاهی اوقات قایمکی بعد از تحویل ناهار به پدرم به آن بیشه روح زده می رفتم. خرافات را باور نداشتم. آنجا خیلی 

ه کنی یا راه برویی در آنجا و همه زیبا بود ، خیلی زیاد. طوری که دوست داشتی ساعت ها یکجا بنشینی و اطراف را نگا

جایش را ببینی. آن بیشه دوست داشتنی بود. دلم برای اشکین خیلی زیاد تنگ شده بود ،ولی او هنوز نیامده بود و از او 

 .دلخور بودم

 .ده ای نداشتدلم برای مامان جون و باباجون هم بسیار زیاد تنگ شده بود. با اینک با آن ها در ارتباط بودم ولی باز هم فای

 سرمین_

 .صدای مادرم بود که از آشپز خانه می آمد

 بله؟؟_

 بلند میشی ناهار بابات رو ببری براش؟؟_

باشه ای گفتم و بلند شدم تا آماده شوم. مانتو مشکی و شلوار کرم رنگ پوشیدم. شالی هم به سرم زدم. گوشی ام را در جیبم 

ز مادرم گرفتم و به سمت باغ حرکت کردم.در بین راه به چند خانم سالم کردم که یا گذاشتم و از اتاق خارج شدم.ظرف ناهار را ا

 .همسایه مادرم این ها بودنند یا دوستانش. دیگر بخاطر طرز لباس پوشیدنم در اینجا مشهور بودم. تقریبا همه مرا میشناختند

روح زده سمت راست او بود. دلم هوس رفتن به  برای اینک به باغ ها و چشمه برسی باید از کنار جاده ای بگذری که بیشه

بیشه را کرد. تصمیم گرفتم بعد از اینک ناهار را به پدرم دادم به بیشه بروم. دیگر به باغ رسیده بودم. دم در باغ چند اسب 

هنوز برای رفت و آمد  ایستاده بود. اولین بار بود آن ها را میدیم. اسب های بسیار زیبا.جالبی این روستا این بود که مردم اینجا

بیشتر از اسب استفاده می کردند و گه گاهی برای رفت و آمد هایی بیرون از روستا یا برای اینکه به شهر بروند از موتور یا 

 .ماشین و وانت استفاده می کردند

را ندیدم. به سکویی که درون  در باغ باز بود احتیاج به در زدن نبود. در را هل دادم و به داخل رفتم.کمی جلوتر رفتم ولی پدرم

باغ بود رسیدم. سکویی بزرگی بود و شابی باالی آن قرار داشت. جای بود که پدرم و کارگرها در آن می شستند و ناهار 
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میخوردند. یکی ، دوباری هم من ، سرین و مادرم برای ناهار به اینجا امدیم و ناهار را در کنار پدرم و بابک می خوردیم.بابک 

سرین بود. در این مدت شناخت از او پیدا کرده بودم. به نظر می رسید که پسر آرام و خوبی باشد. ولی؛ نمیدانم چرا از شوهر 

او خوشم نمی آمد. حس خوبی به اون نداشتم. احساس می کردم یک جورهای بچه ننه است ،روی حرف مادرش حرف نمیزند. 

زندگی خصوصی خود و همسرش ندارد و با بعضی از گفته های سرین کنترل زندگیش دست مادرش است. و هیچ کنترلی بر 

 .احساس هایم کمی به واقعیت نزدیک بود

ناهار پدرم را به روی سکو گذاشتم . به سمت یکی از درخت ها رفتم. یک شلیل از روی درخت کندم و با آبی که از چاه بیرون 

امروز من برای اوردن ناهار. صدای حرف زدن پدرم از درون باغ  می آمد و خیلی هم خنک بود آن را شستم. این هم دست مزد

. هرچه نزدیک تر می شدم صداها هم نزدیکتر می شد.. کمی که جلوتر رفتم پدرم آمد. رد صدایش را گرفتم و به سوی او رفتم

دم با تعجب به سمتم نمایان شد. به طرفش رفتم و سالم بلندی به او دادم. پدرم و چند مرد که تازه متوجه حضورشان ش

برگشتند. من هم لبخندی به آن ها تحویل داد. هر کدام به شیوه ای جواب سالمم را دانند. یکی از آن ها که جلوتر ایستاده و 

 :معلوم بود طرف صحبت پدرم است با تعجب بیشتر نگاهم می کرد. آخر زبان باز کرد و گفت

 بارالس آقا معرفی نمی کنی؟_

 :سرتاپایم انداخت و با مهربانی ادامه دادبعد نگاهی به من 

 .معلوم شهر داخل بزرگ شدی_

 :پدرم بالخره صدایش در آمد و جوابش را داد

 .دخترم. اره شهر بوده بعد از ده سال امد سری به ما بزنه_

 :اوف خدایا دوباره بحث و حرف تکراری. برای اینک بیشتر در آنجا نمانم گفتم

 .وردم گذاشتم روی سکوبابا جان من ناهار تو ا_

 :بعد روبه مرد ها کردم و گفتم

 .از اشنایتون خوشبختم. من دیگه میرم خداحافظ.، خداحافظ بابا_

دوباره هر کدام به شیوه خودشان جوابم را دادم منتظر نماندم تا آن مرد چیزی بگویید سریع از انجا دور شدم. یک شلیل از آن 

از سرخی زیاد به سیاهی می زد و معلوم بود از آن شیرین و خوشمزه ها است وایی  دور داشت بدجور چشمک میزد . پوستش

خدا یکی که اشکال نداره داره؟ پدرم کاشته زحمت کشیده. حق دخترش نیست یک دونه؟به سرعت ، به طرف درخت رفتم. تا 

 .خواستم آن را بچینم صدایی مرا متوقف کرد

 .نکن_

 .بودبا اخم به طرف صدا برگشتم. بابک 

 چرا؟_

 :او هم با اخم نگاهم کرد و گفت

 .. ممکنه صاحابش راضی نباشهمال مردمه نچین. هر سری که میایی یکی میچینی میخوری_

راست می گفت بیچاره. بخاطر همین جوابش را ندادم و ارام باشه ای گفتم و خداحافظی کردم. به سمت در باغ حرکت کردم، و 

تند کردم تا هرچه سریع تر به بیشه برسم. وقتی به آنجا رسیدم خوب در و اطرافم را نگاه کردم  از ان خارج شدم. قدم هایم را

تا کسی در انجا نباشد. وقتی خیالم از نبود کسب راحت شد از حصار ها به ان طرف رفتم . سریع از حصار ها دور شدم تا کسی 

 .کشیدممرا نبیند.وقتی کامل از دید خارج شدم ایستادم و نفس عمیقی 

شروع به قدم زدن کردم . ارام ، ارام جلو می رفتم. شعر میخواندم با خودم حرف میزدم. فکر می کردم. به خودم، به اشکین، 

به آینده مان، به عشق بینمان، به این دوری و ندیدن یک ماه، دیگر میخواست اشکم سرازیر شود به زور کنترلش کردم. آرام، 

که پیدا کرده بودم ،حرکت کردم. خیلیی زیبا بود. تقریبا وسط بیشه بود، چند تخته سنگ و چند  آرام به سمت جایگاه همیشگی

تنه درخت بریده شده در آن وسط بود و وسطش با سنگ های کوچیک و بزرگ یک جای اتش درست کرده بودنند.معلوم بود 
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بودم از البه الی تنه های باریک درختان معلوم کسی انجا را درست کرده. خیلی دوست داشتم او را ببینم. دیگر نزدیک شده 

می شد. یک لحظه به چشمانم شک کردم. ولی انگار نه واقعی بود. یک آدم انگار آنجا بود روی یک تخته سنگ نشسته بود و 

 .پشتش به من بود

جیغ بکشم و از انجا دور یک لحظه واقعا ترسیدم و سر جایم خشکم زد. نکند واقعا روح یا اجنه باشد؟ میخواستم تا میتونم 

شوم. ولی مگر آن ها تیشرت و شلوار میپوشند.ترسو بودن را کنار گذاشتم و تصمیم به جلو رفتن گرفتم.روی زمین را نگاه 

کردم و دنبال چوبی گشتم. چوب بلندی پیدا کردم ،و از جلوی آن آدمک بیرون آمدم. چوب را گرفتم و قبل از اینک عکس 

 : ا سرش را باال بیاورد با ترس داد زدموالعملی نشان دهد ی

 تو کی هستی؟؟_

 .آدمک سرش به سرعت باال اورد. با دیدنش چوب از دستم افتاد و با تمام توان جیغ کشیدم

 !!اشکین_

از خوشحالی همان طور جیغ می کشیدم و اسمش را صدا میزدم. کسی که یک ماه دلتنگی اش را به جان خریدم. حاال روبه 

آن هم بی خبر. اشکین به خودش آمد و به سرعت به سمتم آمد، و مرا در آغوش کشید. من هم دستانم را دور رویم بود 

 .. نمیدانستم از خوشحالی چه کنم. اشک هایم سرازیر شده بودگردنش حلقه کردم و از خوشحالی باال پایین می کردم

 ود؟ چرا نگفتی میایی؟ ها؟خیلیی نامردی اشکین ،خیلی میدونی چقدر دلم برات تنگ شده ب _

همانطور که در بغلش بودم سرش غر میزدم و گاهی به سینه اش ضربه ای میزدم او هم با تمام وجود مرا در آغوش خود می 

و می بویدم می کرد. هر دویمان به شدت دلتنگ بودیم بعد از کمی که ارام شدیم به روی تخته سنگی نشستیم. البته؛  فشرد

 .ن نشست و من سرپای او جایم گرفتماشکین به روی آ

 چرا بی خبر امدی نامرد ها؟_

 .میخواستم غافلگیرت کنم. که دیدی چه جورم غافلگیر شدی البته خودمم غافلگیر شدم_

 .خنده ای کردم و سرم را به روی سینه اش گذاشتم. آرام شالم را کنار زد و سرش را در موهایم فرو برد و نفس عمیقی کشید

م برات تنگ شده بود خانم دیگ غلط بکنم بزارم انقدر ازم دور باشی. تصمیم رو گرفتم. میخوام تا اینجاییم اگر شد خیلی دل_

 .عقدت کنم. دیگ نمیتونم بدون تو سرمینم

و سفت در آغوشم کشید. این حرفا های اشکین من بود، که ارام در گوشم نجوا می کرد. عشق می ورزید. عشق میداد، و 

فت. با حرف آخرش سرخ شدم ، صورتم قرمز شدم. خجالت کشیدم. با دیدن قیافه ام خنده اش گرفت انگار برایش عشق می گر

 . جالب بود

 .اشکین_

 :ید و گفتب*و*سسرم را 

 .جانم خانمم_

دیگ تنهام نزار باشه؟ دیگ رو حرفم حرف نزن. دیگ نمیخوام این دوری یک ماه دوباره تکرار بشه. میدونی چی به من  _

 ذشت آقایی بد؟ بدم لولوهایی اینجا بخورنت؟ها؟گ

 :خنده بلندی سر داد و گفت

 .پس توام از خرافات اینجا خبر داری_

 :اهوومی گفتم و او ادامه داد

 خوب خانم شجاع با اون همه تعریف وحشتناک چطور جرات کردی پا رو اینجا بزاری ؟ چطوری نمردی جوجه کوچولو؟_

 :رامی به سینه اش زدمو بعد خنده ای کرد. مشت ا
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لوس بی مزه خودت جوجه کوچولوی. بعدم من خیلی شجاع تم نمی بینی. یادت رفت چطور با چوب امدم جلو میخواستم _

 .بکشمت

 .بله بله صحیح حرفاتون_

 .ولی خوب میدونی؛ دفعه اول و دوم تا مرز سکته رفتم_

 .ه زدب*و*سا انقدر جیغ زدم تا ترسم ریخت.با خنده سرم را بارها و باره

 خانم ترسویی منی دیگه چیکارت کنم؟_

و هر دو با صدای بلند خندیدم. انقدر با اشکین گرم حرف زدن بودیم، و انقدر به ما خوش گذشت و سرگرم رفع دلتنگی بودیم، 

 .که زمان از دستمان خارج شده بود. دیگر افتاب داشت غروب می کرد

 .هر نیست که تا دیری بیرون باشیم بعد خبر ندارند نگران می شنداشکین باید بریم خیلی دیر شده. اینجا ش_

 .باشه بلند شو بریم_

 :بعد با بدجنسی اضافه کرد

 .بریم تا لولو ها سرو کلشون پیدا نشده _

 .با حرص مشتی به بازویش زدم

 .خیلی بی مزه ایی_

 .می خندید و عین خیالش هم نبود که دیر شده است اشکین به رفتارم

 .بریم دیگه اشکینبیا _

اشکین جلو آمد و دستم را گرفت همراه باهم به سمت حصار ها رفتیم. بعد از مطمئن شدن از نبود کسی از هم خداحافظی 

کردیم، و از پشت حصار ها خارج شدیم. با عجله به سمت خانه می رفتم. تقریبا دیگر داشتم دو می زدم.وقتی به در خانه 

ر را باز کردم. مادرم به روی پله ها منتظر نشسته بود. زانوهایش را بغل کرده بود ، و خودش رسیدم نفس عمیقی کشیدم و د

را تکان میداد.با شنیدن صدای در سرش را به سرعت باال اورد. با دیدن من خودش را سریع با حالتی عصبی به طرفم رساند. 

را در هوا گرفتم. خودم را به آغوشش انداختم وقتی ارام  دستش را بلند کرد تا بزند. که سریع عکس العمل نشان دادم و دستش

 : شد خودش را از آغوشم بیرون اورد و با حرص گفت

تا االن کدوم گوری بودی؟ نمیگی من نگران میشم؟ ها؟ ده بار مسیر اینجا تا باغ رو رفتم و امدم. جونم به لبم رسید.فکر _

 .کردم گمشدی یا اتفاقی برات افتاده

 :م را پایین انداختم. مجبور بودم به او دروغ بگویمبا خجالت سر

بعد از اینک ناهار بابا رو دادم. دلم هوایی جنگل رو کرد. گفتم میرم اونجا یکم میمونم بعد سریع بر می گردم. ولی؛ زمان از _

 .دستم در رفت یادم رفت خوب وقتی ام به خودم امدم دیدم دیر شده سریع خودمو رسوندم. ببخشید خوب

 .مادرم نفس عمیقی کشید و به داخل رفت

 .اوف خداروشکر خطر رفع شد_

سریع خودم را به اتاقم رساندم لباس هایم را در اوردم و شروع به پیام دادن به اشکین کردم. با اینک نت ضعیف بود ولی 

 .چاره ای نبود

****** 

هر ها هم دیگه رو دیدن. ظهر ها به بهانه بردن ناهار تمام این یک هفته کار من و اشکین شده بود شب تا صبح پیام دادن و ظ

برای پدرم از خانه خارج میشدم. بعد از تحویل ناهار سریع خودم را به بیشه میرساندم. اشکین هم می امد و منتظرم 

دیم. از جایم بود. به لطف خودم و اشکین تا صبح بیدار بودیم ، و پیام میدا ۱۲میماند.تازه از خواب بیدار شده بودم. ساعت 
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سریع بلند شدم و به بیرون رفتم. بعد از اینک کارم درون دستشویی تمام شد بیرون امدم. مادرم را دیدم که دارد حاضر می 

 .شود

 کجا مامان؟؟_

 .دارم میرم ناهار بابا رو ببرم دیگه_

 .با عجله به طرفش رفتم و چادرش را از دستش گرفتم

 .نه_

 .نتظر بود بخاطر رفتارم توضیحی بدهمبا تعجب نگاهم کرد. انگار م

 .مامان تو چرا ببری اخه؟ من میبرم. صبر کن برم لباس بپوشم _

و با عجله به طرف اتاق رفتم. بدون توجه به سرمین، سرمین کردن های مامان؛ مانتو و شلوارم را پوشیدم و گوشیم را درون 

 .ایستاده بود. ظرف ناهار را از دستش گرفتم و به سمت در رفتم جیبم گذاشتم. از اتاق خارج شدم. مادرم همانطور وسط هال

 .سرمین صبر کن_

 .با صدای مادرم متوقف شدم ، و به طرفش برگشتم. منتظر نگاهش کردم تا ادامه حرفش را بگویید

 .بیا اینجا _

 :با تعجب نگاهش کردم ، و با دست به در اشاره کردم و گفتم

 .ناهار بابا دیر میشه ها_

 .تم بیا اینجاگف_

 .به طرفش رفتم و رو به رویش ایستادم. به طرف مادرم قدم برداشتم. در چشمانش منتظر نگاه کردم

مشکوک میزنی سرمین. چی شده بعد یک ماه که به زور می بردمت باغ حاال یک هفته خودت تنها میری. دیری بر می _

 گردی؟ کجا میری بعدش سرمین؟ ها؟

 :انم افتاد. ولی؛ خودم را کنترل کردم و به خودم مسلط شدم. در چشمانش نگاه کردم و گفتمیکم ترسیدم. استرس به ج

کجا رو دارم برم آخه؟ حرفا میزنی ها مامان! خسته شدم از بس تو خونه موندم، دوست دارم برم بگردم. داخل جنگل برم _

 .کنار چشمه. تازه امروز نمیخوام برم اونجا

 :کرد ادامه دادم ممکثی کردم ،او منتظر نگاه

 .میخوام برم پیش سرین. بهش سر بزنم و پیشش بمونم_

 :مادرم سریع گفت

 شب هم میخوایی اونجا بمونی ؟؟_

 .با تعجب نگاهش کردم. مگه چه اشکالی داشت. فکرم را به زبان اوردم

 .مگه چه اشکالی داره آخه؟ خونه خواهرمه_

 :مادرم ارام گفت

میده. دوما اینکه زشته ممکنه مادر شوهرش خوشش نیاد. اذیتش کنه. سوما تازه نامحرم هم هست اوال اینکه بابات اجازه ن_

 .اونجا. نمونی بهتره

 :دمغ نگاهش کردم. من هم مانند خودش جوابش را دادم
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اوال راضی کردن بابا با تو. دوما به مادرشوهر فضولش چی آخه؟ حرفی زد جوابش رو میدم. سوما خوب باشه مگه من _

 .میخوام برم ور دل اون پسره بشینم. چهارما خیالت راحت شب نمیمونم و برمی گردم. حاال هم خداحافظ من میرم دیر شد

برایش دستی تکان دادم و از در خارج شدم به سرعت به طرف باغ رفتم. وقتی به در باغ رسیدم ،به اشکین پیام دادم تا به 

 .م، پدرم را ندیدم به طرف سکو رفتم و ظرف ناهارش را روی سکو گذاشتمبیشه برود. از در وارد شدم. نگاهی انداخت

کمی منتظر موندم ولی نیومد. ندیدمش. یکی از کارگرها اطراف بود. صدایش زدم و به او گفتم که به پدرم بگویید ناهارش را 

 .اوردم. به طرف در رفتم که با صدای متوقف شدم و برگشتم

 دستمزد امروزت رو نبردی؟؟_

با تعجب نگاهش کردم. همان مرد میانسالی بود که یک هفته پیش کنار پدرم دیدم. به طرف یکی از سبد ها رفت و شلیل تر و 

تازه و قرمزی برداشت ،و به طرفم آمد. منتظر نگاهش کردم.به طرف لوله چاه رفت که باز بود. آن را شست ،و به طرفم آمد. 

یم گرفت. با چشمانش به آن اشاره کرد. منتظر ایستاد تا شلیل را از دستش بگیرم. جلویم ایستاد، شلیل درون دستش را جلو

 .لبخندی زدم و با متانت شلیل را از دستش گرفتم

 .ممنون_

 :لبخندی به رویم زد. ارام و با لبخند گفتم

 خداحافظ_

 :آن هم لبخندی به رویم زد و لب زد

 .به امید دیدار_

شدم. به سرعت از آنجا دور شدم. به اندازه کافی دیر کرده بودم. وقتی به بیشه رسیدم اطرافم  پشتم به او کردم ،و از در خارج

را نگاه کردم تا کسی نباشد. وقتی مطمئن شدم سریع از حصار ها رد شدم و از آن ها فاصله گرفتم. به سمت جایی همیشگی 

 .ود ،و سرش را در دستانش گرفته بودمان رفتم. وقتی رسیدم. اشکین را دیدم که به روی تخت سنگ نشسته ب

 .اشکین_

 .جوابی نداد. جلوتر رفتم و دستم را به روی شانه اش گذاشتم و دوباره صدایش زدم

 .اشکین_

 :به سرعت سرش را باال گرفت. انگار ترسیده بود. با نگرانی پرسیدم

 حالت خوبه اشکین؟_

 :ردانگار تازه حواسش سرجایش آمده بود. بالخره زبان باز ک

 سالم. اره خوبم. تو خوبی؟؟_

 .بعد دستش را به طرفم دراز کرد. دستانش را گرفتم ، و کنارش به روی تخته سنگ نشستم

 اره خوبم. ولی انگار تو خوب نیستی؟ چی شد؟ صبح که خوب بودی! اتفاقی افتاده؟؟_

 .نه عزیزم چیزی نیست. فقط سرم یکم درد میکنه_

 :شاکی نگاهش کردم و گفتم

 .ر حالت خوب نبود چرا امدی؟ میموندی استراحت می کردی. واقعا که اصال به فکر خودت و سالمتیت نیستی اشکیناگ_

 .لبخندی به رویم زد و مرا در آغوش کشید

 .اگر نمی امدم حالم بدتر میشد. امدم خانمم رو ببینم حالم خوب بشه_
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 :ین سکوت را شکست و گفتخنده ای کردم ، و دیوانه ای نثارش کردم. کمی گذشت که اشک

 .این چه تو دستت_

 .دستم را باال آوردم و نگاهی به آن انداختم.شلیل بود. یادم رفته بود آن را بخورم

 ..دستمزد امروزم. بیا_

بعد با لبخند گردنم را کج کردم و آن را به طرف اشکین گرفتم. اشکین خنده اش گرفته بود به کارهایی من. فشار خفیفی به من 

 :رد کرد و گفتوا

 .خودت بخورش عزیزم. دستمزد امروزت_

 .خندیدم و شلیل را از وسط نصف کردم. نصف بزرگترش را به طرف اشکین گرفتم

 .توام بخور من بدون تو هیچی از گلوم پایین نمیره بیا._

رگ را درون دهانش گذاشتم خندید دستش را جلو اورد تا نصف کوچک تر را از دستم بگیرد ،که به او اجازه ندادم و نصف بز

و بعد بلند خندیدم. اشکین هم خنده اش گرفته بود. دیگر به این کار های من عادت داشت.تا عصر کنار هم بودیم. حرف میزدیم 

، می خندیدیم، شوخی می کردیم و هم دیگر را اذیت می کردیم. یا مدت طوالنی در آغوش هم ارام و ساکت می ماندیم و گه 

 .رد و بدل می کردیم ولی حال بد اشکین آشکار بودگداری حرفی 

کالفگی و خستگی را در چشمان اشکین میدیدم ولی این مرد انقدر خوب و مهربان بود که برای خوشحال نگه داشتن من از 

حال خراب خودش هم می گذشت. سرم را بی هوا بلند کردم و نگاهی به صورتش انداختم. صورتش از درد جمع شده بود. 

 .سیدم حالش بد شودتر

 اشکین، اشکین حالت خوبه؟_

 :ارام چشمانش را باز کرد. لبخندی به رویم زد. خواست حرفی بزند که دستم را به روی لب هایش گذاشتم و گفتم

 .هیس..هیچی نگو. بلند شو بلند شو باید بری خونه. حالت داره بدتر میشه اشکین_

دستش را گرفتم خواستم کمکش کنم تا بلند شود که یک دفعه انگار سرش گیج به هر سختی بود توانستم ان را راضی کنم. 

رفت و تعادلش را از دست داد. سریع بغلش کردم، و بعد زیر بغلش را گرفتم. به سمت حصار های بیشه حرکت کردیم. اشکین 

و همراهی اش کردم. که صدای  را به هر زحمتی بود از حصارهای رد کردم ، و بعد خودم رد شدم. زیر بغل اشکین را گرفتم

 :اعتراضش بلند شد

 .چیکار میکنی سرمین؟ اگر کسی ببینه برات بد میشه. من حالم خوبه خودم میرم_

 :تشری به او زدم و با حرص گفتم

ساکت اشکین. اون موقع که بهت میگم حالت خوب نیست بلند شو برو خونه . حرف گوش نمیدی این میشه دیگه. االن هم _

 .ا در خونتون میام باهات واسم مهم نیست کسی ببینهساکت ت

 .اشکین خواست از من جدا شود که یکی به کمرش زدم. که صدای اخش بلند شد

حقته تا تو باشی به حرف من گوش بدی. بعدم نگران نباش االن هیچ کس نیست. مردم االن یا خواب اند یا سر باغ پس جایی _

 .نگرانی و اعتراض نیست

بانم با آن حالش هم نگران این بود که من در دردسر نیافتم. با آدرس های که اشکین داد به خانه شان رسیدیم. اشکین مهر

تقریبا از روستا کمی دور بود.دیوار بزرگی دور تا دور تعداد زیادی درخت بود که یک در بزرگ هم رو به رویمان بود.معلوم 

لوم نبود. به سمت در رفتم و آن را زدم. صدای بی حال اشکین را دم گوشم بود خانه در یک باغ است چون از اینجا خانه مع

 :شنیدم

 .سرمین_
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 :نگاهی به اون انداختم که گفت

 .عاشقتم. ممنونم که منو رسوندی حاال برو تا کسی ندیدت_

 :با اینکه در تعجب خانه یشان بودم ولی خودم را جمع و جور کردم و گفتم

 ار رو نمی کردم کی میخواست بکنه؟وظیفم بود عزیزم. من اینک_

 .ه ای زدمب*و*سبعد لپش را 

 بهت پیام میدم عزیزم. فردا هم نمیخواد بیایی بیشه. بمون خونه و استراحت کن فهمیدی اشکین؟؟_

 .با لبخند دلنشین اش جوابم را داد. خواست چیزی بگویید که صدایی در آمد که باز شد

و خودش را جلوی در گرفت تا کسی که در را باز کرده است به بیرون دید نداشته باشد.  اشکین سریع مرا به در کناری هل داد

 :صدایی مردی امد که می گفت

 .ِاِا.. آقا شمایید_

 :اشکین خودش را به روی آن مرد انداخت. یک لحظه نگران شدم ترسیدم واقعا چیزیش شده باشد. که دوباره صدایی مرد آمد

 یزییتون شده؟آقا..آقا حالتون خوبه؟چ_

 .و بعد صدایی بلند اشکین امد که خیالم را راحت کرد

 .اره..اره من خوبم. درو ببند کمکم کن بریم داخل_

فهمیدم از قصد بلند حرف زده است تا من بشنوم حالش خوب است. صدای بسته شدن در که آمد نفس آسوده ای کشیدم و راه 

می رفتم. نمیدانم چقدر در راه بودم. ولی؛ خیلی خسته شدم. بعد از مدتی جلویی روستا را در پیش گرفتم. باید به خانه سرین 

در خانه مادر شوهر سرین بودم.سرین پیش خانواده شوهرش زندگی می کرد. در اتاقی گوشی حیاط خانه پدر شوهرش. انگار 

را برایم باز نکرد. دوباره در زدم. ولی اجازه مستقل شدن به آن ها را نمیدانند. در را زدم. مدتی منتظر ماندم ولی کسی در 

 .اینبار محکم تر ، چند بار پشت سرهم زدم. کمی معطل شدم که صدایی از داخل خانه آمد

 .سرین. سرین.. سرین کجا موندی با توام_

 :چشمانم از تعجب باز ماند. اگر اشتباه نکنم صدای مادر شوهرش بود. لحظه ای نگذشت که صدای ارام سرین آمد

 .له من اینجامب_

 :دوباره صدای عصبی مادر شوهرش بلند شد

 .مگه کری. نمی شنویی درو از کجا کندن. یاال برو درو باز کن_

صدایی از سرین نیامد. کمی بعد بالخره در باز شد. سرین در را باز کرده بود و سرش را ارام آورد بیرون. لبخندی به رویش 

 .پشت در بیرون آمد زدم. که با دیدن من رویش باز شد و از

 سالم سرین خانم. حال شما؟ راهم میدی بیام داخل؟؟_

 .خنده ای کرد و از جلوی در کنار رفت. وقتی وارد شدم مرا در آغوش گرفت

 سالم خیلی خوش امدی ممنون خوبم. تو حالت خوبه؟_

 .لبخندی به مهربانی اش زدم

 .اره عزیزم منم خوبم_

 .هرش. باالی ایوان ایستاده بود و با اخم مرا نگاه می کردسرم را چرخاندم به طرف مادر شو
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 سالم آیجان خانم. خوب هستید؟_

 .با ترش رویی جوابم را داد و بعد چیزی زیر لب گفت و رفت

 .زنیکه بی خاصیت. زن حامله رو میفرسته در باز کنه_

 .و صورتم را جمع کردم و به طرف سرین برگشتم. با تعجب نگاهم می کرد

 چیه؟ دهنت بازه؟؟ها؟_

 .این چه حرفیه میزنی سرمین. اگر می فهمید روزگارمون رو سیاه می کرد_

 .عصبی شدم. مگر آن زن که بود که بخواد روزگار من که هیچ روزگار خواهرم را سیاه کند

 .غلط کرده زنیکه پرو چیزی بگه همچین جوابش رو بدم که نفهمه از کجا خورده_

گرفت ،و بعد دستم را گرفت و به طرف اتاقشان گشاند. من را به داخل هل داد و بعد خودش امد در را  سرین لب پایینش را گاز

 .پشت سرش بست

 .از دست تو دختر. چرا اینطور میکنی زشته سنش باالست چه اشکال داره حاال من درو باز کنم_

 .رفتم روی کناری اتاقشان نشستم و تکیه ام را به پشتی دادم

چرا خودش نیومد در و باز کنه. البته وظیفه اون که هست. من میگم چرا مثل آدم ازت در خواست نمیکنه. بعدم من نمیگم _

 . چه دلیلی داره زن حامله رو از اتاقش بکشونه بیرون واسه در باز کردی

 :سرین پوفی کشید و گفت

 .از دست تو که حرف تو کلت نمیره. من میرم برات چیزی بیارم بخوری_

 :گفتمسریع 

 .نه نمیخوام چیزی بشین یه وقت برات بد نباشه نه.. نه.._

سرین خنده ای کرد و بدون توجه به نگرانی من بیرون رفت.آخر انقدر مادر گفته بود حراست به سرین باشد اینکارا نکن 

بود طوری که فکر می  انکار را نکند. حتی او را برای اوردن پارچ آب هم دعوا می کرد که سنگین است. من هم ترس گرفته

 .کردم با راه رفتن هم ممکنه اس خدایی نکرده برای بچه اش اتفاقی بیافتد

گرمم بود. از جایم بلند شدم مانتو و شالم را در اوردم ،و گوشه ای گذاشتم. بالشتی از روی رخت خواب ها برداشتم و روی 

باز شد و با تعجب سریع ایستادم. سرین داشت پشتا پشت  زمین گذاشتم. خواستم خودم را روی زمین ولو کنم که ناگهان در

 .وارد اتاق می شد. با تعجب نگاهش کردم

 چیکار میکنی؟ مگه دیوونه ایی؟_

. از رویش را به طرفم برگرداند ، و خنده ای کرد و با پا در را بست. به طرفم آمد، سینی بزرگی پر از خوراکی در دستش بود

 :را از دستش گرفتم ، و روی زمین گذاشتم. سرین با خنده گفتجایم بلند شدم ، و سینی 

 .نه دیوونه نیستم. دستم پر بود_

خنده ام گرفته بود از کارش. بلند شدم و دو بالشت دیگر اوردم. یکی به دست سرین دادم و یکی دیگر را روی آن یکی بالشتم 

رم کردم و شروع به خوردن تخمه کردم. که با صدای سرین گذاشتم و به پهلو روی آن خوابیدم و ارنج دستم را تکیه گاه س

 .سرم را بلند کردم

 .خلوته و خطرناکچطور مامان اجازه داد این وقت ظهر تنهایی بلند بشی بیایی اینجا. همه جا االن  _

 :درحالی که با کمال خونسردی تخمه میشکستم و میخوردم. جوابش را دادم
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 .من که االن نیامدم_

 :عجب نگاهم کرد و گفتسرین با ت

 پس کی امدی؟؟_

 .ظهر بعد از این که ناهار رو دادم به بابا _

 .سرین دهانش باز ماند

 وا کی تو اون موقع امدی؟ چرا دروغ میگی؟به مامانم دروغ گفتی؟ کجا بودی سرمین؟؟_

 .خونسرد بودم. ترس و استرسی از فهمیدن سرین نداشتم. مهم نبود برایم

 ن کجام؟ خونه تو دیگه؟دروغ نگفتم اال_

 :با عصبانیت به روی جایش نشست و گفت

 سرمین کجا بودی؟ _

 .نگاه خونسردی به او کردم. معلوم بود حرصش در آمده

 .دهنت قرص باشه میگم_

 .دهنم قرص ،قرص بگو کجا بودی_

 :خنده ای کردم. معلوم بود می رود می گویید بخاطر همین گفتم

 .لناسی بگمبگو جون بابک به هیچ احدا_

 :معلوم بود پکر شده است. ولی خودش را جمع کرد و گفت

 .یعنی تو بهم اعتماد نداری. فکر میکنی میرم میگم_

 :نگاهم را به چشمانش کردم و رک گفتم

 .فکر نمی کنم مطمئنم_

 .با حرص به طرفم آمد با دست جلویش را گرفتم تا جلوتر نیاید

 واقعا که. فکر کردی میرم میگم؟_

 :یال شانه ای باال انداختم و گفتمبیخ

 .اگر نمی خواستی بگی قسم میخورد _

اگر چیزی را هم می فهمید اول از همه به مامان می گفت  با قهر رویش را برگرداند. در این مدت شناخته بودمش.فضول بود.

 :ش را کنار گوشم شنیدیمرفتاری که از آن بی زار بودم. ولی اگر قسم می خورد دهنش یک چفتی پیدا می کرد. صدای

 باشه. به جون بابک به هیچ احدالناسی نمیگم. حاال بگو کجا بودی؟؟؟_

 :.حال که مطمئن شدم تا حدی به کسی نمی گویید گفتمخنده ام گرفت. مطمئن بودم قسم می خورد تا بگویم

 .پیش دوست پسرم _

شدم و دستم را جلویی دهانش گذاشتم تا صدایش بیشتر  سرین چشمانش تا آخرین حد باز شد و جیغی کشید سریع دست به کار

از این بیرون نرود.خنده ام گرفته بود با خنده دستم را از روی دهانش برداشتم و منتظر نگاهش کردم. مدتی همانطور به 

لشتم را سرین نگاه می کردم. تغییری در حالت اش ندیدم. به سمت میوه های درون ظرف خم شدم و سیبی برداشتم. کمی با
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مرتب کردم و رو به سرین به پهلو دراز کشیدم، و دستم را زیر سرم گذاشتم. بی خیال شروع به گاز زدن سیب کردم.دیگر فکر 

 :نمی کردم تا این حد شوکه شود. بالخره انگار به خودش آمد و گفت

 .شوخی بی مزه ای بود سرمین. یک لحظه فکر کردم داری جدی میگی_

 :فش چند نفس عمیق کشید. طفلک خواهرم فکر می کرد با او شوخی کردم. قیافه جدی به خودم گرفتم و گفتمو بعد از اتمام حر

 .شوخی نکردم. کامال جدی گفتم_

 :با خشم به طرفم خم شد و گفت

 . نمیگی کسی بفهمه چی دربارت فکر میکنه ها؟یعنی چی این حرف_

 :شانه ای باال انداختم و جوابش را دادم

هم نیس حرف خاله خانباجی ها.. هرجور میخوان فکر کنند. منکه برای اون ها زندگی نمیکنم که حاال از ترس اونا واسم م _

 کاری رو که دلم می خواد انجام ندم ؟؟؟

. اعصبانیت در تک اعضایی صورت سرین نمایان بود. به سمتم یورش برداشت و کتک آرامی به بازویم زد. خنده بلندی کردم

 .د سرین بیشتر اعصبانی بشودکه باعث ش

زهرمار.. نمیگی اگر مامان بفهمه چی؟ یا اصال مامان هیچ بابا بفهمه سرتو از تنت جدا میکنه داخل این مدت حتما متوجه _

 .شدی که بیش از حدغیرتیه

 :دستی به بازوی سرین کشیدم و آن را درست سر جایش نشاندم و گفتم

 .توجه شدند زمانیه که ما عروسی کردیماونا قرار نیست بفهمند. اگر هم م _

 :سرین کوتاه نیامد و ادامه داد

اگر کسی ببیندتون چی؟ بعد برن به بابا بگند. اون وقت همه جایی روستا پخش میشه که دختر آقا بارالس با پسر نامحرم _

 .خوش و بش کرده. اون وقت دیگه کسی نمیاد خواستگاریت پسره هم ولت میکنه

 :دم و با پرویی گفتمتک خنده ای کر

 از کجا معلوم که فقط خوش و بشه کرده ؟؟_

 :چشمان سرین دوباره گشاد شد و هین بلندی کشید دوباره خنده ای کردم و ادامه دادم

 ....بعدم من که قرار نیس اینجا ازدواج کنم. اصال قرار نیست اینجا بمونم که حرفاشون واسم مهم باشه_

 :گفتسرین چشمانش را تنگ کرد و 

روستایی از خودمون. مادرش هم مثل بقیه زنا وقتی بفهمه حتی نگات نمیکنه چه برسه  وقتی میری دیدن پسره پس پسره هم_

 ..بیاد خواستگاری

یک لحظه زیر دلم خالی شد. ولی با یاد اوردن اشکین که مردی روشن فکر و تحصیل کرده بود دلم قرص شد و با شهامت 

 :گفتم

 .نیستنداونا اینجوری  _

 :سرین پوفی کرد و با کالفگی گفت

 ..اصال بگو ببینم کجا باهاش آشنا شدی؟ اونم مثل بقیه پسرای اینجاست دیگه_

 :به رویی جایم نشستم و دستم را به کمرم زدم و طلبکارانه گفتم
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آشنا نشدم. وقتی پیش  این هم بدون که اینجا باهاش نخیر اشکین اصال هم مثل پسرای اینجا نیست با همشون فرق داره._

 .مامان جون اینا بودم باهاش آشنا شدم و بعد دوست شدیم. االن سه ساله

 :دوباره چشمان سرین گشاد شد. پوفی کشیدم و گفتم

 .اه چته بابا تا میام حرفی بزنم چشماتو گشاد میکنی انگار خیلی چیز عجیبیه_

 .سرین به جانم افتاد و چند کتک نصیبم کرد

 بگو هنوز از شاهکارات بگو. خیلی کار خوبی کردی که با افتخار ازش یاد میکنی؟؟دیگه چی؟  _

وا مگه چشه؟ اگر ببینش حتما ازش خوشت میاد خیلی ماه انقدر رفت و امد و التماس کرد تا دلمو برد و قبول کردم باهاش _

 .دوست شم

 :جیغ سرین بلند شد

 ..اول اونو میکشه بعد تورو بعدم خودش سکته میکنه ذلیل نمیری دختر. وای خدا اگر بابا بفهمه حتما_

 . از حالت سرین خنده ام گرفته بود. طوری رفتار می کرد که انگار او از من بزرگتر است ان هم نه یک سال یا دو سال

 ....چرا تو انقدر حرص می خوری ها؟ واست خوب نیستا اون وقت بچه ات گرسنه میمونه_

 :از گذشت مدتی فضایی بینمان آرام شد.. سرین انگار در فکر بود.با شیطنت نگاهش کردم و گفتمو بعد دوباره خندیدم بعد 

 .سرین، سرین، سرین_

بعد چندبار صدا کردن انگار تازه به خودش امد. با تعجب نگاهم کرد دوباره خندیدم. منتظر بود تا کارم را به او بگوییم. 

 :مچشمانم را دوباره شیطان کردم و ادامه داد

 میخوایی عکسش رو ببینی؟_

 :سرین یک تایی ابرویش را باال داد و با تردید گفت

 .ببینم_

 .گوشیم را از کنارم برداشتم ،و عکس اشکین را از گالری آن پیدا کردم و به طرف سرین گرفتم

 .این اشکینه_

 :ا کمی تنگ کرد و گفتبا شک دستش را جلو آورد و گوشی را از دستم گرفت. کمی به عکس خیره شد. چشمانش ر

 .چقدر آشناست_

 :یک تایی ابرویم را باال انداختم و گفتم

 .خوب اره دیگ قبل از دانشگاه اینجا زندگی می کرده_

 .این_

 :یک دفعه یادم امد که خانه اشکین از اینجا دور بود وسط حرف سرین پریدم و گفتم

 ..هم بزرگه و کلی درخت میوه تو بود فکر کنم داخل باغ بود چون اها. .خونشون کمی از روستا اون ور تره و معلومه خیلی_

 :سرین با خشم حرفم را قطع کرد

 .یه دقیقه ببند یادم امد کجا دیدمش و کیه. االن که گفتی خونشون چطوره مطمئن شدم خودشه_

 .منتظر نگاهش کردم تا ادامه بدهد
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 .اینو وقتی رفتم باغ پیش بابک دیدم_

 : با حرص گفتمدوباره سکوت کرد 

 .اه خوب جون بکن دیگه_

 :سرین با هول گفت

 .کنار خان دیدمش خان گفت پسرشه این پسره خانه سرمین_

چشمانم از تعجب باز ماند. اشکین؟ پسر خان! خان؟ پدر اشکین! تعجب کردم که چرا اشکین تا به حال نگفته بود پدرش خان 

دیدنش رفتم از او می پرسم.بالشت را کمی به طرف خودم کشیدم ،و سرم را  اینجاست؟ حتما بعد از اینکه حالش خوب شد و به

به رویش گذاشتم و به سقف خیره شدم چشمانم را بستم. با صدایی هین سرین سریع از جایم بلند شدم و با نگرانی نگاهش 

ذاشته بود، و چشمانش کردم. چشمم به دستش افتاد که گوشی من هنوز در دستش بود. آن یکی دستش را جلویی دهانش گ

 .انگار می خواستند از کاسه خارج شوند

با اخم دستم را دراز کردم و گوشی را از دستش کشیدم نگاهی به صفحه اش انداختم. عکس من و اشکین بود. من به رویی 

. حتی یدمب*و*سپاهایی اشکین نشسته بودم و دست اشکین دورم حلقه شده بود، و من هم با خوشحالی گونه اش را می 

 :خوشحالی و آرامشان هم درون عکس پیدا بود. پوفی کشیدم و با حرص به سرین گفتم

 .زهرمار گفتم حاال چی دیدی که اینطور هین کشیدی و چشمات چهارتا شده گفتم عکسایی خصوصیمون رو دیدی_

 :از گالری خارج شدم و گوشیم را خاموش کردم. با اخم ادامه دادم

 میکنی؟ مگ خودت با شوهرت اینجوری نکردی؟ بعدم با اجازه کی بقیه عکس ها رو دیدی؟ چیه چرا اینجور نگاه _

جوابی نشنیدم و دوباره به حالت قبل دراز کشیدم. که با برخورد بالشت به روی صورتم دوباره از جایم بلند شدم و طلبکارانه 

 :گفتم

 چته؟ چرا نمیزاری بخوابم؟_

 ...خجالت بکش دختره بی حیا_

فتی بغل پسر مردم مگر محرمت بوده گیس بریده. بعدم من و بابک که زن و شوهریم رومون نمیشه اینجوری بشینیم تو تو ر_

 بغل هم دیگه بعد تو رفتی بغل یه پسر نامحرم نشستی؟

بعد تا بعدم خجالت بکش مثال زنی .مگه چیه؟ ما هم دیگه رو دوست دارم و اول و آخر مال هم میشیم خوبه، خوبه، خوبه._

 حاال ناز و عشوه نیامدی واسه شوهرت و بغلش ننشستی. این هم شد رسم شوهر داری؟

 :کمی ابرویم را باال دادم و با خباثت نگاهش کردم و ادامه دادم

خودت این همه منو نصیحت میکنی یکی باید خودت رو نصیحت کنه. چه زنی هستی که حتی یه بارم بغل شوهرت ننشستی و _

نیامدی براش. اگر فردا پس فردا بخاطر نداشتن ناز و عشوه رفت سرت هوو اورد چی؟ بعدم تا میایی بهش بگی ناز و عشوه 

 :چرا؟ میپره بهت و میگه

تو چه زنی بودی که واسه خاطر دل شوهرت هم که شده یکم به خودت نرسیدی یکم عشوه نیامدی تازه و جدید نبودی برام _

 .یدمت ، و هر سال یه بچه پس مینداختیهمش تکراری و با یه سرو شکل مید

نگاهم به قیافه سرین افتاد تا عکس العملش را ببینم. انگار حرفم هایم کار خودشان را کرده بودنند چون سرین به شد در فکر 

 :فرو رفته بود. لبخند خبیثم را جمع کردم و ادامه دادم

و نصیحت کن که چرا اینطور میکنی. دو روز دیگه که منو حاال خود دانی. میخوایی بیا همش بشین ور دل من و همش من_

 ..اشکین مال هم شدیم اشکین هر روز بال بال میزد بیاد خونه پیش من

 :مکثی کردم و به جلو خم شدم و ادامه دادم
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هوو و بعد شوهرت رو از اینکه راه و رسم شوهر داری رو مثل دخترانی امروزی شهری بلند نبودی، نیامد خونه و سرت  _

 ...اورد می فهمی

سرین حسابی در فکر فرو رفته بود و معلوم بود که دیگر حرف هایی آخرم را نفهمید. لبانم را از خنده غنچه کردم تا جلویش 

نخندم. سرم را به روی بالشت گذاشتم، و پشتم را به سرین کردم و آرام آرام به بدجنسی خودم خندیدم..طفلک خواهرم. برای 

سرم بردارد تا چرتی بزنم ، چه چرت و پرت هایی که سرهم نکردم. چشمانم را رویی هم گذاشتم و به عالم اینکه دست از 

خواب رفتم. تازه داشت خوابم عمیق می سد که با تکان هایی شدید کسی هراسان بیدار شدم.. هول زده به شخصی که اینگونه 

ن بود انگار امروز احد کرده بود نگذارد من یک خواب ظهر راحت تکانم میداد نگاه کردم. پوفی طوالنی و بلندی کشیدم. سری

 :داشته باشم.. پریشان و کالفه گفتم

 ..چیه سرین؟ چیه؟؟ بزار بخوابم خواهش میکنم_

 :سرین عمیق نگاهم کرد و گفت

 .. من رو حرفات فکر کردم. حق با توء_

 .آفرین دختر خوب حاال بزار بخوابم_

 :که سرین دستم را کشید و ادامه دادخواستم دوباره دراز بکشم 

 .میخوام مثل تو باشم_

 ..حاال من حرفی زدم تو چرا انقدر گیری؟ ولم کن جون مادرت بزار بخوابم اه. بس کن سرین._

 .چهره سرین ناراحت بود ، و با حرفم ناراحت تر شد. فحشی نثار خودم کردم. با پشیمانی نگاهی به سرین انداختم

 .ینسرین من رو بب_

از حرفم هایم پشیمان بودم.دستم را به روی دستش گذاشتم، و شروع به صحبت کردن با او  با ناراحتی سرش را باال آورد.

 شدم. نمیدانم چه مدت گذشته بود. ولی، هوا دیگر داشت تاریک می شد، که صدایی در حیاط آمد. نگاهی به سرین انداختم.

از اتاق خارج شد.پوفی کشیدم و نگاهی به دور و اطراف انداختم. یک کمد ند کرد و به سرین آرام از جایش بلند شد ، و پا ت

تقریبا بزرگ رو به رویم قرار داشت، و کمی ان طرف ترش گوشه دیوار تشک گذاشته بودند و پارچه ای به روی آن ها کشیده 

بالشتک های گرد مانند به دیوار تکیه داده  و بالشت یا بودنند ، و یک قالی بزرگ قرمز رنگ به روی زمین پهن شده بود

 .بودند

پوفی کشیدم، از سرین شنیده بودم پدر و مادرم میخواستند برایش تخت بخرند ، ولی باز هم آن مادرشوهر فالن شده اش 

در او هم نگذاشته بود و گفته بود به چه دردش می خورد؟نمیدانم این چه مادر شوهری بود آخر؟ یاد اشکین افتادم. نکند ما

اینگونه با من رفتار کندو یا مثال چیز های بگوید با فکرش هم لرز به تنم می انداخت. از اشکین ناراحت نبودم که نگفته بود. 

چون برایم موضوع مهمی نبود.اگر هم بخواهند بیایند خواستگاری اینجا که نمی آمدند. به شهر در خونه باباجون می آمدند ، و 

 .ند حرفی بزند. چون بعضی از مردم انجا مرا نوه باباجون نمی دانستید، و فکر می کنند دخترش هستممادرش دیگر نمیتوا

صدایی در اجازه بیشتر فکر کردن به روی این موضوع را به من نداد. نگاه کردم دیدم سرین اول وارد شد و پشت سرش بابک 

مدتی  آن هم سر به زیر جواب سالمم را داد.ک سالم کردم. شوهرش. از جایم بلند شدم لباس هایم را مرتب کردم، و به باب

گذشت. جو برایم سنگین بود. نمی توانستم دیگر در آنجا بمانم احساس اضافی بودن می کردم. چون کسی حرفی نمیزد. اگر هم 

م و بلند شدم. سرین حرفی پیش می آمد سرین با شوهرش بود که میوه و چایی به او تعارف میکند.گوشیم را از کنارم برداشت

 :سرش را به طرفم برگرداند و متعجب او هم از جایش بلند شد.لبخندی زدم و گفتم

 خوب دیگه من برم. سرین کاری نداری؟_

 :سرین دستم را گرفت و گفت

 .کجا میخوایی بری آخه؟ بمون برای شام االن هم دیر داره شب میشه. بمون وقتی شامت رو خوردی بعد میگم بابک ببرد_
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حاضر بودم جان دهم ولی دیگر در آن فضایی خفقان کننده یک لحظه دیگر نمانم. دستم را از دستش بیرون آوردم و با حفظ 

 :لبخند به طرف در رفتم و آن را باز کردم و روبه سرین برگشتم و گفتم

باجون در می امدم برم بیرون عادت نه عزیزم. دستت درد نکنه حاال یه وقت دیگه. بعدم من اونجا تازه این موقع از خونه با_

 .دارم

بعد از کلی اصرار تنها از اتاقشان خارج شدم. کفش هایم را پوشیدم و به طرف در حیاط رفتم. آن را باز کردم خواستم از در 

 .خارج شوم که با صدایی متوقف شدم

 ...سالم_

ش را دادم. دوباره خواستم بدون توجه به او از به سویش برگشتم. اتابک بود، برادر شوهر رو اعصاب سرین. زیر لب جواب

 .در خارج شوم که دوباره با صدایش متوقفم کرد

 !کجا؟_

 :پوفی کشیدم و با بی حوصلگی گفتم

 .اگر رخست بفرمایید خونمون_

 .با صدای خشمگین اش که سعی در کنترلش بود چشمانم باز شد

 .باش برگرد برو داخل بعد شام خودم میبرمت تو غلط میکنی، کدوم دختری االن میره بیرون ها؟ زود_

خنده عصبی کردم. اینجا همه برایم تصمیم میگیرند و هر روز هر کدام حرفی میزنند. از پدر و مادرم و خواهرم گرفته ،تا 

 .شوهر خواهرم و مادر شوهر خواهرم، برادر شوهر خواهرم ، زن همسایشون ، زن همسایمونو و.. با حرفش به خودم آمدم

 .مگه با تو نیستم؟ کری؟ یاال برو تو_

 :از طرز حرف زدنش خونم به جوش آمد. عصبی با صدایی نسبتا بلند گفتم

 . بشین سرجات بابا. تو رو سننه.. خر کی بودی تو که بخوایی برای من تصمیم بگیری ها؟ ببر صدات رو_

جله از آن جهنم خارج شدم. اعصابم به شدت خورد شده بعد چشم از آن قیافه کریه اش گرفتم ، و پشتم را به او کردم و با ع

حالم بد می شد. اتابک کامال شبیه بابک بود. انگار خود بابک را کپی ، پیس کرده  بود. یاد قیافه منحوس اش که می افتادم

داشتم. وقتی به بودنند ولی اتابک ورژن الغرش بود. اه..حتی از فکرش هم حالت تهوع می گرفتم. ارام به سمت خانه قدم بر

خانه رسیدم زنگ در را زدم. کمی منتظر ماندم ، در باز شد. پدرم در را باز کرده بود. با بی حوصلگی چشمانم را از او گرفتم 

 .و سالمی دادم. از کنارش رد شدم و به طرف خانه رفتم. از پله ها باال رفتم و خم شدم تا کفش هایم را از پایم در بیاورم

 االن؟؟ کجا بودی تا _

 :با صدایش سر بلند کردم و بی حوصله جواب دادم

 .خونه سرین_

 .و دوباره به باز کردن بند کفش هایم مشغول شدم

 !تنها تا اینجا امدی؟_

 :پوفی کشیدم کفش هایم را از پایم در آوردم و به سمت در هال رفتم و گفتم

 . انتظار داشتی با جن و پری بیام؟؟اره تنها امدم_

 :وارد خانه شد و با اعصبانیت گفت پشت سرم

 ..چطور جرات کردی تنها تا اینجا بیایی ها؟ دختر مگه بی صاحبی؟ دخترهـ_
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میخواست باز مثل همیشه دعوایی را بندازد، و من امروز اصال حوصله دعوا یا کل کل کردن با او را نداشتم. بخاطر همین 

 :سریع حرفش را بریدم و گفتم

خودت میدونی من اینجا بزرگ نشدم نمیتونم عادت کنم به کار ها و رفتار هایی شما ولم کنید تورو خدا تورو خدا ولم کن.. _

 .منم تا یه ماه دیگه میرم. پس نه انقدر خودتونو اذیت کنید نه منو

وشیم را به سمت اتاق رفتم و در را پشت سرم بستم. لباس هایم را از تنم در آوردم ، و بی حوصله گوشه ای پرت کردم. گ

برداشتم و چکش کردم. هیچ پیام یا تماسی از طرف اشکین نداشتم. نگران اش شدم ، سریع به او زنگ زدم. ولی جواب نداد، 

دوباره زنگ زدم ولی باز هم تماس ام بی جواب ماند. اشکین هیچ وقت عادت نداشت تماس مرا جواب ندهد. نگران اش شدم. 

فایده بود. یعنی انقدر حالش خراب بود که نمیتوانست جواب من را بدهد. از نگرانی پوست  دوباره زنگ زدم، پیام دادم ولی بی

لبم را می جویدم ،و منتظر به صفحه گوشی نگاه می کردم. هزار جور فکر به سرم سرازیر شده بود. هر لحظه هم فکرهای 

رم را در چهارچوب در دیدم. بازویش را به در ناجور درون سرم بیشتر می شد. با صدایی باز شدن در سرم را بلند کردم. پد

 :تکیه داد و گفت

 .بلند شو چیزی درست کن بخوریم_

 :با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد

 ..شام نداریم. چیزیم برای خوردن نیست بلند شو شام درست کن_

 :با تعجب گفتم

 !!من_

 .ن پس من برم شام درست کنم_

 :خنده ای کردم و گفتم

 .ست مگه؟! که شما بری شام درست کنیمامان کجا_

 :اخمی کرد و گفت

حال یکی از همسایه ها بد شد. کسی نبود پیشش. مادرت رفت کمکش کنه بهش برسه. حاال تو بلندشو چیزی درست کن _

 .بخورم مردم از گرسنگی بابا جان

 :لبانم را غنچه کردم و گفتم

 .بلد نیستم_

 :متعجب نگاهم کرد

 ؟چی بلد نیستی بابا_

 :سرم را کج کردم و گفتم

 .غذا درست کردن_

 :چشمانش بیشتر از قبل باز شد و گفت

 !چی؟_

 :جوابی نداشتم بدهم که ادامه داد

 یعنی چی بلد نیستم؟! کدوم دختریه غذا درست کردن بلد نباشه! مگه میشه؟_

 ...خوب اره من_
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 :عصبی حرفم را قطع کرد

؟ مامان جوونت چی یادت داده؟ فقط یادت داده که تا دیر وقت بیرون باشی و پس اون همه سال اونجا چه غلطی می کردی؟_

لباس های عجق وجق بپوشی و رنگ و روغن بمالی به اون صورتت. یا اون باباجونت فقط یادت داده که مثل خودشون منو 

 :دش کردم. با خود گفتمآدم حساب نکنی و همش جلوم در بیایی و رو حرفم حرف بزنی ها؟با حیرت نگاه به صورت قرمز ش

چرا اینطور شد؟ منکه چیزی نگفتم؟ اصال چه ربطی داره این موضوع به اونا! چرا به باباجون اینا این حرفا رو می زنه؟ _)

 (!مگه چیکار کردن

 :طاقت نیاوردم و از جایم بلند شدم جلویش ایستادم جوابش را دادم

ه این حرف رو میزنید. نمیدونید، بدونید من اونجا خانمی می کردم خانمی، و ببخشیدا.. ببخشید من برای کلفتی نرفتم اونجا ک_

تنها کاری که می کردم درس خوندن بود. بعد مگه بده آدم به خودش برسه و همیشه خوشگل و آراسته باشه. نه پس مثل 

 خوبه؟ این هم زندگیه آخه؟ سرین بدبخت که عین بچه گدا ها و کولی ها می گرده.

 :دم و با حالت عصبی که به من دست داده بود ادامه دادمنفسی کشی

ای هنم بگم که من داخل اون خونه که بودم فقط دستور میدادم دستور. بخاطر همین یه لحظه هم طاقت موندن داخل این جا  _

 ....رو ندارم فقط به خاطر یک چیز موندم که اونم به خودم مربوطه

 :نفسم را با اعصبانیت بیرون دادم

بعدم داخل اون خونه که بودم آشپز داشت. خونه کم کسی هم نیست. خونه یکی از بزرگای شهره. این هم بدونید بابا جونم _

 .هیج وقت از شما بد نگفت و نخواست ، و نگفت که با شما بد رفتار کنم

 :تیر خالص را زدماو حق نداشت پشت سر باباجون حرفی بزند.. پس جوابشم باید بگیره. در آخر طاقت نیاوردم و 

 نمی امدی؟ این هم هم اضافه کنم میدونی چرا به چشمشون_

 :عصبی و منتظر نگاهم کرد. ادامه دادم

چون در حد اونا نبودی. چون انگاری لیاقت دامادی حاج پاشا توراج رو نداری. چون تویی روستایی دهاتی که حتی در حد در _

 ..بان خونــهــ

رف در دهانم ماند. گپ کردم.اولین کتکی بود که در عمرم خورده بودم. حرص ام گرفته بود.آدمی با سوخت گونه سمت راستم ح

 .بودم که با یک کلمه که باب میلم نباشد زود عصبی می شدم و جبهه می گرفتم. عصبانی بودم. با این کارش عصبانی تر شدم

 چه گوهی خوردی؟_

 :با عصبانیت در چشمانش نگاه کردم و گفتم

 ..ایی که شنیدی بارالس آقاهمین_

به طرف خیز برداشت ، و مرا به روی زمین پرت کرد و با مشت و لگد شروع به زدنم کرد. از درد جیغ می کشیدم گریه می 

کردم. بعد از مدتی صدایی جیغ یک نفر دیگر به جیغ های من اضافه شد. از تن صدایش متوجه شدم مادرم است که جیغ 

 .شد میکشد صدایش نزدیک تر

 ...ولش کن، ولش کن، چیکار داری می کنی؟ ولش کن کشتیش نامسلمون. ولش کن بی مروت_

لحظه ای خوشحال شدم. چون فرشته نجات ام از راه رسیده بود ولی با ضربه بعدی درون پهلویم نفسم بند آمد. مادرم با گریه 

 .او را عقب می کشید و به بازویش چنگ می انداخت

 .تر دسته گلم داری. میگم ولش کن. بارالس. بارالس بابام بفهمه همینجا که زدیش حلق آویزت میکنهبی مروت چیکار دخ_

دیگر جانی در تنم نمانده بود. ولی صدایی غّرش عصبی اش شنیدم و بعد صدای بسته شدن محکم در بی جان مانند جنازه ای 

به رویم بلند نشده بود حال به چه روز افتاده بودم.مادرم با به روی زمین افتاده بودم. منی که تا حاال دستی جز دست نوازش 
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گریه به طرفم آمد و خواست در آغوشم بگیرد. اما تا دستش به بدنم خورد، از درد جیغ بلندی کشیدم. شدت گریه مادرم بیشتر 

 ..شد. کم، کم دیگر داشت همه چیز برایم گنگ می شد و درآخر سیاهی

******** 

بیدار شدم. تمام تنم درد می کرد. از درد اشک در چشمانم جمع شد. یاد کتک های که خورده بودم افتادم. با صدایی حرف زدن 

بار اول ام بود این همه کتک می خوردم. پس این اشک ها عادی بود.یاد اشکین افتادم. هول زده از جایم بلند شدم که همه 

ردم به سختی خودم را به گوشیم رساندم ، و آن را برداشتم دوباره سر جایی بدنم از درد تیر کشید. جیغ ام را در گلویم خفه ک

 .جایم برگشتم. تا صفحه اش را که روشن کردم گریه ام گرفت. هیچ خبری از اشکین نبود. نه زنگی و نه پیامی

دت گرفت، و با صدایی با او تماس گرفتم. ولی جواب نداد. بار ها و بار ها با او تماس گرفتم ولی بی پاسخ ماندم. گریه ام ش

بلند شروع به گریه کردن ، کردم. در به شدت باز شد. مادرم نگران در چهار چوب در نمایان شد. با هول و استرس که در 

 .ه باران کردب*و*سچهره اش نمایان بود به طرفم آمد و مرا در آغوش گرفت. سرم را 

 .یدونم درد داریالهی بمیرم برات مادر. کجات درد میکنه؟ میدونم عزیزم. م_

 .به گریه افتاد و او هم مثل من بلند شروع به گریه کردن ، کرد

ببخشید دخترم. حاللم کن. شرمنده روتم، شرمنده رویی تو و مامان و بابام نتونستم این چند روزی که امدی پیشم ازت _

 .مواظب کنم

. درد من درد بی ل من درد زخم ها و کبودی هایم نیستو دوباره با صدایی بلند به گریه کردنش ادامه داد. او نمیدانست مشک

 .خبری از اشکین است. درد دل نگرانی برای مرد زندگی ام. هیچ چیزی نگفتم

 چی شده مامان چرا گریه می کنی؟_

 :صدایی نگران سرین از پشت سر مادرم امد. مادر مرا ارام از آغوشش جدا کرد و به سر جایم گذاشت. با ناراحتی گفت

 .میدونم چیکار کنم. بچم درد داره همه بدنش درد میکنهن_

و آرام آرام دوباره به گریه کردنش ادامه داد. سرین از اتاق خارج شد و همراه با یک لیوان وارد اتاق شد. سرین مادرم را آرام 

رین کنارم نشست و با ناراحتی کرد و بعد از مدتی مادرم از اتاق خارج شد تا برایم چیزی بیاورد بخورم. بعد از رفتن مادرم س

 .نگاهم کرد

 خوبی؟_

پوز خندی زدم. مگر میشد خوب باشم. داغون بودم جسم ام زیر بار کتک های یک نامرد به اصطالح پدر له شده بود و روح 

 .پژمرده ام اینجا نبود. دل آشوب بودم. اگر میتوانستم همین االن بلند میشدم و به دنبال یارم می رفتم

 ری؟ چرا گریه میکنی؟درد دا_

صدایی نگران سرین مرا از فکر خارج کرد. به سختی دستم را بلند کردم و به رویی گونه هایم کشیدم. یادم امد سرین درباره 

اشکین میداند. کور سویی امیدی در دلم روشن شد.. آرام به سرین گفتم تا سرش را پایین بیاورد. سرش را که پایین آورد آرام 

 .وا کردمدر گوشش نج

 .نگران اشکینم. از اون روز که خونتون بودم خبری ازش ندارم تا االن_

 :متعجب نگاهم کرد و گفت

 .خوب زنگ بزن بهش_

 :پوز خندی زدم و گفتم

 .االن هم زنگ زدم. ولی؛ جواب نداد زنگ بزنم؟ هزار بار زنگ زدم هزار بار پیام دادم. همین_

 :مکثی کردم
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 .یترسم اتفاقی براش افتاده باشه. آخه اون هیچ وقت نشده بود جوابم رو ندهنگرانم سرین نگران. م_

و روی لب هایم نشست. این روز هایی که اینجا بودم خیلی چیز هایی غیر  . پوزخند شدسکوت کردم فکری که به سرم آمد

ورستان. سرین با ناراحتی و نگرانی ممکن و نشد هایم، ممکنه و شده بود. خدا عالم است اخر چه بالیی سرم می آید در این گ

 :سرش را به طرفم خم کرد و ارام گفت

 ...چه کاری از دست من برات بر میاد. هر کاری بگی میکنم تا تو زودتر خوب بشی و خیالت راحت بشه_

 :با خوشحالی و قدر دانی نگاهش کردم و ارام گفتم

 .هش میکنمبرو بیرون و ازش تا شب برام خبر بیار هر جوری شده خوا_

 :سرین با تعجب نگاهم کرد و گفت

 ..اما_

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

 ....اما نداره دیگه خواهش میکنم خودت گفتی هر کاری _

 با اکراه سرش را تکان داد. بعد از مدتی مادرم با سینی غذا آمد، و سرین دقایقی بعد بلند شد و رفت تا خبری از اشکین برایم

 .بیاورد

***** 

بیاورد. مدتی گذشت با صدایی در به خودم  ده بود چشمم به در اتاق خشکیده بود. تا سرین بیاید و خبر از اشکین برایمشب ش

آمد. سرم را با خوشحالی بلند کردم. که مادرم وارد شد. پکر شدم. ولی با دیدن سرین پشت سر مادرم دوباره خوشحالیم بر 

ند. از استرس داشتم جون میدادم که با درخواست خوراکی سرین مادرم از اتاق گشت. هر دو نفر شان امدند و کنارم نشست

 :خارج شد. با عجله نگاهش کردم و گفتم

 چی شد؟_

 :با ناراحتی نگاهم کرد و گفت

رفتم بیرون. گشتم و اینا خدمتکار خونه اربابی رو پیدا کردم. دوستم بود راحت تونستم خبر را رو بگیرم.گفت آنفوالنزا _

 .ته. حالش انقدر بد بوده که دکتر درمانگاه گفته باید ببریدش شهرگرف

 :با چشمان از حدقه در آمده به او نگاه کردم. منتظر ماندم تا ادامه اش را بدهد

 ..گفت که خان و همسرش بردنش شهر _

 .اشک هایم یکی پشت سر دیگری پایین می ریخت

 کی رفتند؟ _

 ...3یا2شب حول و حوش ساعت_

 نقدر حالش بد بوده؟یعنی ا_

 :مکثی کرد و با ناراحتی ادامه داد

 .دوستم گفت انقدر حالش بد بوده که نمی تونسته حتی راه بره_

سرعت سرازیر شدن اشک هایم هر لحظه بیشتر می شد.پاهایم را در شکمم جمع کردم و حالت جنین مانند دراز کشیده بودم و 

تا بیاید و من چغلی پدر بدم را پیش او کنم.دو او هم بیاید و حسابش را کف دستش  گریه می کردم. حاال دیگر پشتیبانی نداشتم

بگذارد. تکیه گاهم، حامی ام ،پشت و پناهم آیند ام، مردم. حالش خوب نبود. مریض گوشه ای افتاده بود ، ومن نفرین شده 

یضش را خوب کنم. تا با عشق بینمان او را شفا نمیتوانستم از جایم بلند شوم و به سویش برم. برم تا کنارش باشم تا حال مر
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دهم و یا زمانی که بعد از پشت سر گذاشتن آن همه سختی بلند شد مرا ببیند. کسی نبود در اینجا که حالم را درک کند. بتواند 

 .زمین گیرم کرد حالم را خوب کند. ارامم کند. مثل یک اسیر در اینجا گیر افتاده بودم ، و با کتک هایی که بر تنم زده بود

مانند نوزادی که مادرش را میخواهد من هم مامان جون خودم را می خواستم. نه مادرم. مامان جونم قویی بود. زنی رنج 

کشیده و درد دیده. شیر زنی قویی که همیشه با حرف ها و نوازش هایش ارامم می کرد. دلم بی تاب او بود. برایم مهم نبود اگر 

مرد را تکه، تکه می کند و هر تکه اش را جلویی یکی از سگ های نگهبانش می اندازد که هر کدام اندازه باباجونم بفهمد آن 

یک انسان بالغ هستند و مانند یک شیر وحشی و تند خو. ولی با صاحبانشان پر از عشق و مهربانی هستند و بسیار لوس. 

دن به آن ها ارام شدم. آنقدر دوستشان داشتم که فکراشان هم گاهی اوقات مانند بچه ای لوس و با نمک می شدند.. با فکر کر

آرامم می کرد. وقتی به آنجا رفتم اواخر شش سالگیم بود. همان موقع با آن ها سه توله سگ زیبا که تازه به دنیا آمده بودند 

ام پسر ها را گرگی و پدی آشنا شدم. با عشق آن ها را بزرگ کردم و بچه های خود میدانستم. دو پسر بودند و یک دختر. ن

 .گذاشتم و نام دختر وحشی ام را ملی

سرین ترسیده نگاهم کرد. بدون توجه به او شماره باباجون را گرفتم. گوشی را با بی جانی دم گوشم گذاشتم. زیر چشمی دیدم 

بوق خورد تا تماس قطع که سرین باعجله از سر جایش بلند شد و از اتاق خارج شد. گوشی شروع به بوق خورد کرد. انقدر 

شد. عصبی شدم و اه بلندی گفتم. سرم را به روی بالشت جابه جا کردم که چشم به چهره نگران مادرم و سرین افتاد. با اخم 

منتظر نگاهشان کردم. مادرم وقتی متوجه نگاه من شد سریع جلو آمد و کنارم نشست ، دستم که گوشی درون او بود را گرفت، 

ستم بیرون کشید و کنارش گذاشت. نگرانی و ترس در چشم هایش موج می زد. از این همه ترس و استرس و گوشی را از د

 :اش تعجب کردم و گفتم

 چیه؟ چرا اینجور میکنی؟_

 :دستم را که در دستش بود فشار خفیفی داد و با لحن محزونی گفت

 به بابا زنگ زدی؟ آخه چرا؟ مگه بهت نمیرسم یا اینکه جات بده؟_

 :لحن متعجی جوابش را دادمبا 

 .ولی جواب نداد اره زنگ زدم که بیاد دنبالم. _

 :پوز خندی زدم و ادامه دادم

 .نه. ولی فقط یکم نوازشتون زیادی بوده_

 :مادرم با هول گفت

بر نده. بزار سرمین اینطور نگو. به خدا بابات خیلی پشیمونه ، خیلی ناراحت. از عذاب وجدان نمیدونه چیکار کنه. به بابا خ_

 .جبران کنه

 .پوزخندم پررنگ تر شد. دلیل اصرارش برای زنگ نزدنم واضح بود

دیر یا زود بابا جون بالخره که میفهمه شوهرت چه بالیی سرم اورده. اول تا آخر هم باباجون به حسابش میرسه. پس فرقی _

 ..نداره بزار من زنگ بزنم باباجون بیاد دنبالم

شی را بردارم که مادرم دستم را وسط راه گرفت. نگاهی به صورتش کردم، اشک در چشمانش جمع شده دست دراز کردم تا گو

 :بود. بعد از چند ثانیه قطره اشکی از چشمانش سرازیر شد. با ناله و لحن التماس گونه گفت

عذاب وجدان دارم. وقتی . به جون خودت که برام خیلی عزیزی خودمم اذیتم، خواهش میکنم سرمین تو دخترمی دوست دارم_

میخوابی همش باال سرت گریه میکنم و دعا میکنم سریع تر حالت خوب بشه بابات پشیمونه. خودش گفت. گفت که دست 

خودش نبود بعد از اینکه تو اون حرفا رو بهش زدی برخورده بهش. کنترل خودش رو از دست داده و این اتفاق افتاده. تو 

 .بخشش سرمین

اینکه میدانست حرف های زشتی و آزار دهنده ای زدم، و پدرم حق داشت عصبی شود. ولی نه تا انقدر که زیر  متعجب شدم. با

 .دست و پاهایش لهم کند
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میدونی که بخاطر حرفای بد من بود اینجوری شد. پس چرا داری اینطور التماس و خواهش میکنی از من که به باباجون _

روز افتادنم بخاطر زبون تند و تیزم بوده. پس چرا اینطور اشک میریزی که من برنگردم؟  نگم. میدونی یه جورایی به این حال

 ..نگو که فقط به خاطر اینکه دوست دارید بیشتر بمونم پیشتون

 :اشکش دوباره سرازیر شد، سریع با دست آن را پاک کرد. دلم برایش سوخت و او چه گناهی داشت؟ آرام گفت

ی که میخوایی بیایی. بابا زنگ زد، و با بارالس حرف زد. گفت که تو خیلی وقته دخترشون شدی به بعد از اینک تو زنگ زد_

 .جایی من. کسی تو رو به چشم نوه اونا نمیبینه. گفت که داریم تو رو به خواست و اصرار خودت میفرستیم

 :مکثی کرد و گفت

 .ه اگر یه تار مو از سرت کم بشه قیامت به پا میکنهگفت که تو امانتشی. از امانتش باید خوب مراقبت کنیم گفت ک _

 :آخرشم گفت

به سرش قسم اگر دستت باالتر از نوازش روش بند شد. اگر خواست تشر بهش بزنید و ناخداگاه یا بدون خواست و اراده _

 ...دستت روش بلند بشه میکشمت. تیکه تکه هات رو میندازم جلویی سگایی دست پروده خود سرمین

بعد از اتمام حرفش بلند زد زیر گریه. باباجون بدجور آن ها را ترسانده بود. سرین به سرعت خواست جلو بیایید که به  مادرم

او گفتم یک لیوان آب بیاورد ، و سرین از اتاق خارج شد. به سختی و با درد به رویی جایم نشستم، و خودم را به طرف مادرم 

او را در آغوش گرفتم. چقدر من سنگ دل بودم. او چه گناهی داشت که عاشقانه شوهرش کشیدم. دستانم را از هم باز کردم و 

را میپرستید، و بخاطر او حتی حاضر شد از پدر و مادرش بگذرد. داشت برای محافظ از شوهرش به دخترش التماس می کرد. 

 .کسی نمیگم فقط تو دیگ گریه نکنهتورو خدا منو ببخش. باشه هیچی به _چقدر من پلید بودم در برابر این زن. 

ه زدم. با اینکه گوشه لبم اذیت می شد ولی اهمیتی ندادم. او هم مرا در آغوش گرفت و ب*و*سدوباره و دوباره بر سرش 

 :محکم به خود فشار داد. ادامه دادم

رو به بابا می گفتم ولی بابا هم نباید اون چیزا رو به باباجون اینا می گفت. اونکه داخل  میدونم حرفایی زشتی زدم. نباید اونا_

این مدت فهمیده بود که جونم به جون اونا بسته ست. نباید آتشیم می کرد که اون حرفا از دهنم در بیاد. دوتامون مقصر بودیم. 

دم چشمات همش قرمزه و باد کرده. ببخش منو حاللم کن که ولی تو دیگه اینطور گریه نکن اروم باش. از وقتی به هوش ام

 .انقدر اذیتت کردم و بهت فشار اوردم داخل این چند روز. تو گناهی نداری

 :برای عوض کردن بحث و جو لحن ام را پر از شیطنت کردم و ادامه دادم

 فقط میدونی گناهت چیه؟؟_

 :کرد که گفتمارام از آغوش هم جدا شدیم. منتظر و با تعجب نگاهم 

گناهت اینکه بیش از حد آقاتون رو دوست داری و بهش وابسته ای. دخترای مظلومت که به چشمت نمیان. فقط و فقط _

 .آقاتون

میدیدم که هر لحظه چشمانش بزرگتر و بزرگتر می شد.. بعد از اتمام حرفم هین بلندی کشید. نمیدانم از خجالت یا اعصبانیت 

 .ه بود. به زور خنده ام را کنترل کردمبود که صورتش قرمزه شد

 دختره بی چشم رویی چشم سفید. گیس بریده این حرفا چیه میزنی ها؟ _

در حال جیغ جیغ کردنش هم با دست یا نیشگونی از دست و پایم هایم میگرفت یا کتک ارامی نثار ام میکرد. انقدر خنده داره 

لند شروع به خندیدن کردم. با خندیدنم قیافه اش بیشتر قرمز شد و بیشتر حرص شده بود که نتوانستم خنده ام را کنترل کنم و ب

می خورد. از خنده به رویی جایم پهن شده بودم با اینکه درد داشتم وای میخواستم به رویم بیاورم تا دوباره حالش بد شود. 

 :مادرم انگار دست بردار نبود همان طور ادامه میداد

 .ب بچه. زبونش سه متر حجب و حیا هم که هیچ حالش نمیشهمنو دست میندازه نیم وج_
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همانطور حرص می خورد و غر میزد. سرین در چهار چوب در ایستاده بود و با چشمانی متعجب به او نگاه می کرد. سرین هم 

. موقع ترک دست آخر طاقت نیاورد و شروع به خندیدن کرد. مادرم همانطور که همش غر میزد بلند شد و اتاق را ترک کرد

 :اتاق زمانی که به در رسید با چشم غره نیشگونی از بازویی سرین گرفت و با حرص گفت

 به چی اینطور میخندی ذلیل مرده ها؟ _

سرین ایی بلندی گفت و دستش را روی بازویش گذاشت.بعد از خارج شدن مادرم از اتاق به سرین اشاره کردم تا به طرفم 

 ..م آمد و روی زمین نشست لیوان آب راهم کنارش گذاشتبیایید. سرین ارام به طرف

 سرین لطفاً اگر میتونی هر روز از اون دوستت از اشکین برام خبر بیار. باشه؟_

 .سرین با نگرانی نگاهم کرد

 آخه چطور ؟ اگر کسی بفهمه چی؟_

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .در نیاری کسی نمیفهمههمین طور که امروز برام خبر اوردی اگر دست و پا چلفتی بازی _

 .سرین به ناچار باشه ای گفت و بلند شد و از اتاق خارج شد. ناامیدانه به گوشیم نگاه کردم

 یعنی میشه اینبار جواب بده؟_

ولی باز هم ناامید شدم. بازهم جوابم  دستم را دراز کردم و گوشیم را برداشتم. نمیدانم برای بار چندم شماره اشکین را گرفتم.

 .نداد. دوباره اشک در چشمانم جمع شد و فرو ریخت. ناامیدانه به صفحه گوشی خیره شدم، و اشک هایم سرازیر شدرا 

******* 

با صدای حرف زدن های بلند از خواب بیدار شدم. یک هفته از آن ماجرایی نحس گذشته بود. یک هفته از آن بی کسی گذشته 

شان به جا مانده بود وتا دستی به آن می کشیدم دردش تا مغز استخوان ام می رفت بود. درد هایم رفع شده بود ولی کبودی های

یک هفته تمام گریه  و عذابم میداد. یک هفته بی خبری از عشقت که مریض حال به روی تخت بیمارستان افتاده بود زیاد بود.

ه کار هر روزم زنگ زدن و پیام دادن به کردن ، و دعا کردن برای خوب شدن سریع حال اشکین و برگشتنش. در این یک هفت

 .گوشی اش بود

 یعنی چی؟_

 .با صدایی داد زنی به از جا پریدم. صدایش آشنا بود

 .اخه خبری نشده که تو داری اینطور میگی_

 :زن دوباره با صدایی بلند گفت

دادی به اون پدر و مادرت که خبری نشده ها؟ اون از اون موقع ها که نتونستی یه پسر بیاری. بعد که برادر زادمو  _

 .بردن.بعدم حاال براش خواستگار امده صداتون در نمیاد؟ها؟ جواب منو بده

 :صدایی عصبی مادرم که معلوم بود سعی در کنترلش دارد. گفت

ی به اوال صدات رو بیار پایین داخل همین اتاقه صدات رو میشنوه فکر می کنه چه خبر شده؟ دوما پسر دار نشدن من چه ربط_

و دیدی چقدر گریه زاری کردم. ولی دیدی که بردنش. حاال این موضوع داره؟؟ سوما زمانی که سرمین و خواستن ببرن بودی 

هم مگه بد شده دخترم شده یک خانما تمام و کمال و تحصیل کرده و برگشته. چهارما هی خواستگار، خواستگار میکنی. انگار 

 .زنندچه خبره؟؟فقط قرار شده بیان حرف ب

 .صدای خنده حرصی عمه بلند شد. قضیه خواستگار چی بود؟؟نکند اشکین

کجایی کاری زن داداش؟ به گفته خان داداشم امشب میان واسه بله برون بزرگان هم هستند. آیجان خیلی خوب بود که _

 میخوایی این یکی دخترتم بدی بهش ها؟؟
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در گوشم اِکو می شد. آیجان، آیجان، آیجان. مادرشوهر سرین. یک آیجان؟! این یکی دخترت هم میخوایی بدی بهش. صداها 

لحظه چیزی مثل رعد و برق از ذهنم گذشت. امشب بله برون من و اتابک پسر بی خاصیت و حال بهم زن آیجان و یا همان 

 :برادر شوهر سرین بود. اشک هایم پشت سرهم پایین می ریخت. صدایی متعجب مادرم بلند شد

 ...عنی چی پینار؟ ها؟ بارالس گفت فقط میخوان بیان حرف بزنند. سرمین اگر خوشش آمد جوابشون رو بدهاین حرفا ی_

 .دوباره صدایی خنده عمه بلند شد ولی این دفعه از مسخرگی

کجایی کاری زن حسابی؟ از کی تا حاال نظر دختر مهم بوده که حاال بار دومش باشه؟ نکنه فکر کردی اینجا شهره و چون _

 خترتم تو شهر بزرگ شده حرف، حرف اونه ها؟د

خشکم زد. زبانم بند آمده بود. توان هیچ عکس العملی را نداشتم. دست و پایم بی حس شده بودنند. دیگر هیچ چیزی را نمی 

هفته  فهمیدم. از همیشان بدم آمد.. متنفر شدم. حالم از آن ها بهم می خورد. دیگر حتی از مادرم هم منزجر شدم. مانند یک

پیش که از یک نامرد به نام پدر شدم. آن ها من را که درس خواندم و در شهر بزرگ شدم و درک و شعور فهمم باالتر از آن 

ریش سفیدانشان است پایین تر از خود می دانند.. وقتی به خودم آمدم دیدم که مادرم با سینی ناهار باال سرم ایستاده است. 

وری که انگار نه انگار تا چند دقیقه پیش داشتم زجه از بی کسی خودم میزدم. مادرم بدون هیچ ناخداگاه قیافه ام عادی شد ط

 .حرفی سینی ناهار را برایم گذاشت و از اتاق خارج شد. در این یک هفته فقط برای دستشویی رفتن از اتاق خارج شدم

باباجون خبر میدادم. دستم را که دراز کردم و گوشی  مانند جنینی در خود جمع شدم و دوباره اشک هایم سرازیر شدند. باید به

را برداشتم. با دیدن ساعت دوباره چشمانم پر شد. دیر بود. خیلی دیر. اگر حال زنگ میزدم معلوم نبود باباجون کی برسد و تا 

ا از اشکین جدا کنند. آینده آن موقع باز هم معلوم نبود این ظالمان چه بالیی سرم می آوردند. نمیتوانستم اجازه را دهم تا من ر

و زندگیم را نابود کنم. حتی فکرش راهم که می کردم مو به تنم سیخ می شد و لرز بدی به جانم می افتاد. باید می شدم همان 

سرمین. همان سرمینی که با زبانش این بال را به سر خود آورد. هر اتفاقی که می افتاد می ارزید به داشتن اشکین و زندگی و 

 .نده خوبآی

**** 

با صدای سالم و احوال پرسی چندین نفر به خودم آمد. دوباره اشک هایم سرازیر شد. ترس افتاد به جانم که نکند اتفاقی برایم 

 :بی افتد.. یاد ظهر افتادم خنده ام گرفت. مادرم فکر کرد من خر هستم. به دورن اتاق آمد و گفت

تو یه وقت نیای بیرون . چون جا نداشتند از بابات خواهش کردند که اینجا  ونهسرمین جان . امشب بله برون دختر همسایم_

 .بگیرند اون هم موافقت کرد

 .بعد با کلی تردید اضافه کرد

 . اگر حرفی شنیدی بیرون نیای_

اهوش و زبون پوزخندی زدم. بابا. پوزخندم عمیق تر شد چقدر ساده بود این زن مثال مادر.. فکر نمی کردم آن دختر زرنگ و ب

. واقعا به بازی که مامان جون تعریف می کرد به این زن ساده و تو سری خور و هوش از دست داده تغییر پیدا کرده باشد

حالش تاسف خوردم. می خواستم با آرامش و خوش رویی جلو برم. یکجورایی با پنبه میخواستم سر ببرید. معلوم شد نشستند 

کار و باغ های خان و مشغول شدند. استرس به جانم افتاد. لبم را همش می جویدم. با صدایی ، و شروع به حرف زدن درباره 

 .مرد پیری که معلوم بود ریش سفید مجلس است همه ساکت شدند

 ...خوب بسم هللا پدر عروس خانم اگر اجازه بدید بریم سر اصل مطلب _

 :صدای نسبتا مغرور و محکم پدرم آمد که گفت

 .اهش میکنم اختیار ما و دختر دست شماستبفرمایید خو _

به حرفش خنده ام گرفت. اختیار دختر دست شماست. دوباره و دوباره خندیدم اون هیچ اختیاری به رویی من نداشت حال داشت 

 :اختیار مرا به دست آن پیر مرد میداد. دوباره بلند خندیدم. صدایی پیر مرد بلند شد

مونو با شما زدیم حاال با خانواده محترم آقا داماد تشریف اوردیم تا بله آخر رو بشنویم و نشون خوب بارالس آقا ما قبال حرفا _

 .دست عروس خانم بکنیم و مهریه و شیر بهاش را تعیین کنیم
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کنم. دوباره خنده ام گرفت نمیدانم انگار دیوانه شده بودم. نمیتوانستم از جایم بلند شوم و به بیرون برم و همه چیز را خراب 

 :انگار به روی زمین چسب شده بودم. صدای اقایی مثال پدر بلند شد

 ....واال واسه مهریه_

 :صدای مادر شوهر اشکین بلند شد که وسط حرف پدرم پرید

خوب حاال مهریه رو کی داده کی گرفته.. نظر من اینکه همون مهریه که واسه سرین جان گذاشتیم برای سرمین جان هم _

 .بزاریم

ه چه جان، جانی هم راه انداخته است. کنجکاو شدم بدانم مهریه سرین چقدر بوده؟ با حرف ریش سفید مجلس دهانم باز زنیک

 !ماند

 .تا سکه بود میزاریم ۵پس واسه مهریه عروس خانم جدیدتون همون مهریه خواهرش که _

 :بعد صدای موافقت بقیه بلند شد، با تمام وجود گفتم

 ...کنند سرین خاک دو عالم تو سرت _

 :بعد درباره مقدار شیربها حرف زند. صدای مردی بلند شد که فکر کنم صدای پدرشوهر سرین خاک بر سر بود

 پس مبارک بارالس آقا؟ _

صدای خنده پدرم بلند شد. پوزخند عمیق به روی لبم نشست. با قدرت و اعتماد به نفسی که مامان جون یادم داده بود تا چطور 

هایم رفتار کنم بلند شدم. حال دیگر هیچ کدام آن ها برایم ارزش نداشتند. من سرمین توراج بودم. نه سرمین با زیر دست 

 .آزادان. باید به آن ها نشان میدادم که هیچ سنخیتی جز خونم با آن ها ندارم

. بعد از یک هفته خفت و خواری باید نشان میدادم قدرت دختر پاشا توراج را. باید دست پروده ماه پاره بانو را نشان میدادم

کشید با آن وضع حال بهم زن ، باید سرمین ضعیف کتک خورده ذهناش را نابود می کردم تا دیگر جرات نکند خود را اختیار 

دار من بدانند. منی که جز حاج توراج و ماه پاره بانو حق دستور و نصحیت یا خواهش را نداشت. در غیر این صورت با سگ 

روده ام روبه رو می شد. شاید به نظر بد باشم. خبیث، و غیر قابل تحمل ولی این رویم برای همچین کسانیت که به های دست پ

غروری که همه آن تهی و  خود اجازه میدهند از حد شان بگذرند و مرا پیش کش یک آدم بی سواد، حال بهم زن و مغرور کنند.

 .خالی است

د همه بفهمند من چه کسی هستم. اگر تا االن با آن ها خوب رفتار کردم دلیل بر این نیست من همچین اجازه ای را نمیدهم. بای

مرا خود سرانه بخواهند به قول خودشان به کنیزی کسی در بیاوردند که حتی اجازه گذاشتن غذا برای سگ هایم را هم به او 

دم و در را باز کردم. خود را طوری در آستانه در نمیدهم. نفس عمیقی کشیدم. به طرف در رفتم. دستگیره در را پایین کشی

قرار دادم که همه سر ها به طرفم بر گشت. پوزخندی به لب هایم نشست. به راحتی میتوانستم ترس را در چهره مادرم و تا 

 :اال دادم. پوزخند عمیقی زدم یک تایی ابرویم را بحدی در چهره پدرم ببینم. همه جمعشان جمع بود به غیر از من و سرین

 چیه؟ چرا ساکت شدید؟ _

 .مکثی کردم، باز هم کسی حرف نزد. نمیدانم چرا شاید متعجب یا در شوک بودند

 ..چیه؟ اگر مزاحمم برم؟ ولی خوب میدونید چیه از کی تا حاال عروس داخل مراسم بله برونش نبوده که من بخوام نباشم_

 :ادامه دادم نگاهی به پدرم انداختم و ابرویم را باال دادم،

 نه؟_

میدیدم انگار تازه دارد به خودش می آید. خواست دهان باز کند و چیزی بگوید که پیش دستی کردم و رو به پیر مرد بی سواد 

 :کردم و گفتم که معلوم بود هیج چیز هم حالیش نمیشود و به اصطالح ریش سفید بود

 .تا سکه مهر کردید؟ چه ریش سفید خوب و با انصافی ۵تونم پس شما االن اختیار دار من شدید؟ بعد واسه دختر خود_

 :پوزخندی به روی متعجب همه یشان زدم و ادامه دادم
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 .نه که امدید بقالی دختر بخرید این چیزا هم بعد نیست_

 ..ساکت شو دختر یاال برو تو اتاقت_

چطور با کسانی که چه سطحشان باالتر یا پایین تر از خنده ای کردم. صدای پدرم بود. از باباجون یاد گرفته بودم در این مواقع 

 :من است رفتار کنم. مخصوصا یاد داده بود جلویی همچین مردی چگونه رفتار کنم. مغرورانه و از باال نگاهش کردم و گفتم

 چی گفتید! نشنیدم؟_

 :عصبی بلندتر گفت

 .گفتم گمشو برو تو اتاقت_

 :ا اخم وحشتناکی گفتمدستانم را جلوی سینه ام حلقه کردم و ب

 .حد خودت رو بدون. فکر نکن چون بابامی هرچی بگی میگم چشم. این و جلوی همتون میگم تا خوب تو گوشتون بره_

 :بلند تر ادامه دادم

پدر من. اختیار دار من. کسی که به گردن من حق داره و بزرگم کرده حاج پاشا توراجه. تو هیچ کس من نیستی حتی این _

 و نداری بهم بگی تو اون وقت واسه من خواستگار میاری؟اجازه ر

 :به اینجا که رسیدم دهان همه باز مانده شد. پیرمرد مثال میخواست قائله را ختم کند گفت

 .بسه دختر جان. صلواتی ختم کنید. مجلس خواستگاری جایی این حرفا نیست_

 :خوش خیال بود. کم نیاوردم و ادامه دادم خنده بلندی به حرفش مسخره اش کردم. مجلس خواستگاری. او چه

 اها خوب شد گفتی مجلس خواستگاری. بارالس آقا حاج توراج خبر داره چه خوابی برای دختر عزیز دور دونش دیدی؟_

 :از دندان های به هم فشرده شده گفت

 .ساکت شو. تمومش کن این بحث مسخره رو_

 : پوزخندی زدم

 .ساکت شم؟ تازه شروع کردم_

 :به اتابک و مادرش کردم. پرسیدمرو 

 میتونم کار آقازادتون بپرسم؟_

 :مادر شوهر سرین دهان باز کرد تا بگویید که نگذاشتم و خودم گفتم

 .تومن باشه ۳۰۰یک کارگر ساده باغ های اربابی. نمیخوام توهین کنم ولی این رو بدونید پسر شما پایه حقوقش شاید_

 :به لب هایم اشاره کردم و گفتم

رژ لبی که االن روی لباسای منه دو برابر حقوق پسر شماست. میدونید چرا؟ چون من خانم و دختر عمارت پاشا خان بودم و _

 ...هستم. لباس هایی که االن تن منه پول چندین و چند سال کار کردم و زحمت کشیدن پسر شماست

 :پوزخندی زدم و ادامه داد

 ..خان رو میخواید باید برید پیش اون اگر واقعا دختر عزیز دور دونه پاشا_

 .با غرور سرتا پایشان را نگاه کردم. میدانم کارم بی ادبی بود ولی باید آن ها حد خودشان را میدانستند

 .البته اگر با کارگر های که برای کار میان اشتباهتون نگیره_
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اید می گفتم. می گفتم تا دوباره آن فکر های کثیف اش برگشتم به طرف بارالس آقا درست بود به باباجونم قول داده بودم ولی ب

 :را که میخواست از طریق من اجرا کند از سرش بیرون کنم. با لحنی پر از غرور و سردی گفتم

و شما بارالس آقا. بزار روشنت کنم یک قرون از اون سهم االرثی که دور از جون بابا جونم بعد از مرگش به من میرسه. نه _

 .تعلق میگیره. نه به تو. ولی شاید به مامانم بدمبه مامانم 

 :با عصبانیت داد زد

 ..ببر صدات رو. دیگه داری بزرگتر از دهنت حرف میزنی_

 :من هم عصبی تر از او داد زدم

سال مامانم رو به اسم عشق گول زدی و فکر کردی هیچ کس نمیفهمه. بعد از اینکه بابا جون مامانم  ۱۷،  ۱۶بس نمی کند _

و بعد از عقدش با تو از ارث محروم کرد نتونستی هیچی بگی. بعد از اینکه من رفتم اونجا فکر کردی مثل االن وقتی امدم ر

 .بدون خبر شوهرم میدی تا اینجا موندگارشم و ارثیه من به تو برسه

 :ادامه دادم از عصبانیت نفس، نفس میزدم. تمام صورتش قرمز شده بود. مادرم خشکش زده بود. سکوت نکردم و

میخواستی اینکارو کنی چون اسم زنت از شناسنامه باباجون خط زده شده. چون دیگه هیچ وقت نخواستنش ولی منو با تمام _

 .وجود خواستند. اینکارو میخواستی بکنی چون فقط ارثیه بابا جون به من و دایی و خالم میرسید

 :شوهر سرین کردم و بلند گفتم از اعصبانیت کنترلی بر خودم نداشتم. رو به خانواده

خوب گوشاتونو باز کنید من به پسر اجازه نمیدم دربان دم در عمارت باشه. بار آخرتون باشه پاتون رو توی این خونه برای  _

. اینجایی که حتی اندازه اتاقم هم نمیشه. اینو به گوش همه ی خواستگاری از من میذارید منی که فقط چند هفته دیگه اینجام

 .مردم روستا برسونید تا فکرای باطلشون رو از سرشون بیرون کنند

رو به پدرم کردم که چشمم به مادرم افتاد رنگش مانند کچ دیوار شده بود و به روی زمین سر خورده بود و به جایی نامعلومی 

 .نگاه می کرد. حرف آخرم را هم زدم

گم.چون من طرف حسابت بودم االن سرومرو گنده اینجا نشستی. ولی وقتی کتکم زدی مامان التماس کرد هیچی به باباجون ن_

 .دیگه طرف حسابت من نیستم باباجونمه و کرام الکاتبین

مادرشوهر سرین دهانش باز مانده بود. اعصانیت و حرص از چهره تک، تک افراد حاضر در آنجا می بارید. همه به غیر از 

سال زندگی مشترک با کسی که  ۱۷یا۱۶و به خرابی می رود. سخت بود بعد از مادرم. میدیدم حالش داره بیشتر و بیشتر ر

ادعایی عاشقی اش گوش دنیا را کر کرده بود بعد بفهمی که انگار همه اش پوچ بود، تهی. روبه ریش سفید مجلس کردم و با 

 :پوزخندی گفتم

 .یشی. اختیار دار من اول باباجونم بعد خودماز این به بعد مواظب باش چی میگی و الکی، الکی اختیار دار چه کسی م _

 :نیم نگاهی به پدرم انداختم و ادامه دادم

نسبتی نمیبینم. این هم بدون دفعه دیگه به سرت زد بزرگی کنی و بیایی این خونه خواستگاری  نه با این آقا و نه با شما. _

 .زنده از این در بیرون بری

 :مکثی کردم

 ..البته تا چند هفته دیگه_

بعد ارام ولی محکم به طرف آشپز خانه قدم برداشتم.وارد که شدم به طرف کابینت لیوان ها رفتم و یک لیوان از آن خارج 

صدای شاکی پدر و بیشتر مادر شوهر سرین. پوزخندی به روی لبانم نقش بست.  کردم. بعد از چند ثانیه صدایشان بلند شد.

 .نمیدانم با چه فکری جلو آمده اند

غول درست کردن لیوانی آب قند شدم پس از اینک کمی قند ها دورن آب حل شدند، لیوان به دست از آشپز خانه خارج شدم. مش

. بدون توجه به آن ها به طرف مادرم رفتم. صدای شاکیشان که داشتند با ورود دوباره ام به هال آن ها از جایشان بلند شدند
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ار مادرم روی زمین نشستم. هنوزم رنگ پریده به یکجا خیره شده بود. لیوان آب قند شکایت و گله می کردند روی مخم بود.کن

را کنارم گذاشتم. دستم را ارام به روی شانه اش گذاشتم ولی هیج عکس العملی نشان نداد. آرام صدایش زدم و کمی تکانش 

 :دادم. باز هم هیچی نشد. بلند تر صدایش کردم

 .مامان_

دوباره و دوباره صدایش کردم، تکانش دادم ولی هیچ تکانی نخورد و عکس العملی نشان نداد.  کردم. و شدت تکانم را بیشتر

با صدایم همه به طرفم برگشتند.انگار آن ها هنوز به  مانند چوب خشک شده بود. نگران شدم و اینبار با جیغ صدایش زدم.

 :شتر تکانش دادم و با جیغ گفتمعمل فاجعه پی نبرده بودنند. بار دیگر محکم تر و با شدت بی

 .مامان_

یکهو چشم های مادرم بسته شد و بیجان در آغوشم افتاد. ترسیده با جیغ و پشت سر هم صدایش می زدم. پدرم هم نگران با 

سرعت به طرف مادرم آمد. هرچی تکانش میداد افاقه نمی کرد. به ذهنم کلی فشار اوردم تا خودم را جمع و جور کنم و یک 

سریع به اتاقم رفتم و گوشی را از روی زمین چنگ زدم. به سختی  مادرم با هیچ چیز به هوش نمی آمد. ری انجام دهم.کا

شماره اورژانس یادم آمد. سریع به اورژانس تماس گرفتم. بعد از گذشت مدت نسبتاً طوالنی آمبوالنس رسید. بعد از معاینه 

به اتاق رفتم و مانتوی روی لباس هایم پوشیدم، و کیف پول و گوشیم را برداشتم.  مادرم را به روی برانکارد گذاشتند. سریع

 :به سرعت به طرف آن آمبوالنس رفتم.یکی از بهیار های با عجله گفت

 .یکی باید همراه بیمار بیاد_

 :به سرعت به طرف آمبوالنس رفتم قبل از اینک سوار شوم رو به پدرم گفتم

 .ماشینی پیدا کنید باهاش بیایید من با آمبوالنس میرم شما_

بعد سریع سوار شدم. آمبوالنس به سرعت حرکت کرد. بهیار با عجله مشغول چک کرد و معاینات اولیه شد. بعد از گذشت مدت 

نسبتا طوالنی آمبوالنس نگه داشت. درش که باز شد ، سریع چند پرستار آمدند و مادرم را با برانکارد بردند. من هم بالفاصله 

پیاده شدم. مادرم را سریع به اتاقی بردند. من هم به ناچار پشت در ماندم.. بعد از گذشت مدت کوتاهی دکتر وارد اتاق شد. 

ضربه میزدم. بعد از گذشت چند دقیقه زجر آور و استرس زا دکتر از با پایم به روی زمین  استرس سرتا پایم را فرا گرفته بود.

 طرفش رفتماتاق خارج شد.. به سرعت به 

 چی شد؟ حالش خوبه؟_

 :دکتر همانطور که راه میرفت من هم دنبالش راه افتادم گفت

 به دلیل شک عصبی که بهش وارد شده بیهوش فعال، تا ببینم کی بهوش میاد. تا حاال سابقه داشته اینطور بشه؟_

 :ارام جوابش را دادم

 .نمیدونم_

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 .اریچه نسبتی باهاش د_

 ..دخترش_

 :تعجبش بیشتر شد و یک آبرویش را باال انداخت

 دخترشی و بعد نمیدونی؟_

 :جوابش را ندادم که ادامه داد

 .انجام بدی بهتر بری پذیرش کاراش رو برای بستری شدن_
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را پیدا کردم. درحال ارام باشه ای گفتم و تشکر کردم. از دکتر دور شدم ،و بعد از پرسیدن از یک پرستار. پذیرش بیمارستان 

 :پر کردن فرم بودم که گوشیم زنگ خورد. از جیبم درش آوردم. باباجون بود. سریع جواب دادم

 .الو_

 :صدایی باباجون آمد

 الو. سالم بابا خوبی؟_

 سالم باباجون ممنون من خوبم تو خوبی؟ مامان جون خوبه؟_

تا باباجون صدایم را بشنود. بعد هم صدای پیجر بیمارستان  شلوغی ناگهانی بیمارستان موجب شد که کمی بلند حرف برنم

 .موجب شد که صدایی باباجون رو نشنوم

 الو.. باباجون؟ صدات نمیاد.. میشه دوباره بلندتر بگی؟_

 :صدای نگران باباجون از پشت خط بلند شد

 کجایی تو سرمین؟ بیمارستانی؟ این صدا ها چیه؟ اتفاقی برات افتاده؟_

 .فقط مامان حالش بد شد مجبور شدیم بیاریمش بیمارستان ن من خوبم.نه باباجو_

 .چش شده سرمین؟ مثل آدم بگو چی شده دختر جون با لبم کردی_

 :آرام گفتم

 .تا بهوش نیادم چیزی معلوم نیست دکتر گفت بهش شک عصبی وارده شده بخاطر همین بیهوش شده._

 :صدای نگرانش آمد

 د؟چرا سرمین چرا اینطور ش_

 .قضیه اش مفصله بابا جون. من االن دارم کارایی پذیرش مامان رو انجام میدم_

 .سرمین پنج دقیقه دیگ زنگ میزنم جواب میدی و همه چیز رو میگی. االن کارای پذیرش رک انجام بده_

 :با مکث ادامه داد

 ..اتاق خصوصی واسش بگیر _

قطع کردم. بعد از اتمام کار ها و حساب کردن پول الزم برای بستری شدن  باشه ای گفتم و بعد از فعال گفتن باباجون گوشی را

باباجون بود. کمی از پذیرش دور شدم و گوشیم را جواب دادم.  در بهترین اتاق را واریز کردم. که گوشیم دوباره زنگ خورد.

را قطع کردم. همه اتفاق ها را برایش  حرف هایم با باباجون و حرف های دیگری که بین ما رد و بدل شد گوشی بعد از اتمام

گفتم. از خواستگاری و حرفا هایی که زدم و از اینکه از من پنهان کرده بودند و چگونه فهمیدام. همه را مو به مو تعریف 

 .کردم. البته؛ همه چیز به جز قضیه کتک خوردنم

و بود جلو بردم و همه حرف هایی که به آن ها گفتم بابا جون هم بخاطر اینکه همه چیزا را آن طور که میخواستم و باب دل ا

تحسین کرد و البته بخاطر گفتن حقیقت زندگی مادرم توبیخ کرد و تشر زد که در مواظب حرف زدنم باشم که به کسی توهین 

ا نکنم و گفت که بعضی از حرف هایم درست بود حقیقت بوده ولی برای آن ها ممکن است توهین محسوب شود.حرف هایش ر

مو به مو قبول داشتم و قابل احترام بود و همه را اجرا می کردم چون میدانستم هر چیزی را که می گویید به نفعم و درست 

است. سرم را بلند کردم و به در ورودی نگاهی انداختم. دیدم که پدرم همراه با عمه و شوهر عمه ام دارند به سمت پذیرش می 

 .اندروند. معلوم بود متوجه من نشده 

بدون توجه به آن ها به سمت آسانسور رفتم تا به اتاقی که برای مادرم گرفته بودم بروم. وقتی وارد شدم اتاق شدم معلوم بود 

تازه او را منتقل کرده اند چون داشتند کار هایش را انجام میداند. آرام به سمت تختش رفتم و روی صندلی کناری آن نشستم. 

بعد از چند دقیقه از اتاق خارج شد. مدتی نگذشته بود که صدای باز شدن در آمد. پشتم به در بود. پرستاری که در آنجا بود 
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معلوم بود چه کسانی وارد اتاق شدند.به سرعت جلو آمدند. پدرم و شوهر عمه ام آن طرف تخت روبه رویم قرار گرفتند و عمه 

 .. دیگر نگاهشان هم نکردممام کنارم. از جایم بلند نشدم فقط با سر به آن ها سالم کرد

درسته دوستش دارم و بهترین ها رو میخوام ولی وسع مالیم در این حد نیست که توان پرداخت پول اتاق خصوصی رو در _

 .یک بیمارستان خصوصی داشته باشم

 :به صورتم مادرم نگاه کردم. او حقش این نبود. آرام گفتم

 .نگران هزینه نباشید...پرداخت شده_

 :عصبی اش آمدصدای 

 کی پرداخت کرده؟_

 :همانطور آرام گفتم

 .من_

 .الزم نکرده تو بخوایی فدا کاری کنی و در حق ما لطف کنی، و از پول های باباجونت استفاده کنی_

 :با خونسردی جوابش را دادم

 .نه فداکاری بود نه بخاطر تو. بخاطر مادرم بود.. پولی هم که پرداخت شده از پول خودم بوده_

 .من نمیخوام زیر دین تو باشم.. بعدم پول تو پول همون بابا جونته_

 ..االن هم نیستید. اگرم ناراضید میتونید کم، کم بهم برگردونید_

دیگر چیز خاصی بین ما رد و بدل نشد. نمیدانم آن همه دوست داشتی که زمانی که آمدم از آن حرف میزد کجا رفته بود؟! که 

انیت و شاید هم نفرت داده بود. مدت طوالنی گذشت ، و من خسته از این سکوت و خسته ا یکجا نشینی االن جایش را به عصب

بلند شدم و از اتاق خارج شدم. آرام، آرام از راه رو می گذشتم تا به حیاط بیمارستان بروم. به پذیرش رسیدم، چند قدم از 

به سرعت راه رفته را برگشتم و با استرس و تند به مسئول  پذیرش که دور شدم یه چیز مانند جرقه ای در ذهنم درخشید.

 :پذیرش گفتم

 ببخشید خانم.. اینجا بیماری به اسم اشکین شاهی بستریه؟_

 .صبر کنید چک کنم_

از استرس با انگشتانم به روی پیشخوان ضرب گرفته بودم،  بعد سرش را به درون سیستم فرو برد و مشغول چک کردن شد.

 .ش می کردم. خدا.. خدا می کردم در این بیمارستان باشدو منتظر نگاه

 ..بله هستند_

 :دستانم را به روی دهانم گذاشتم و از خوشحالی جیغ خفه ای کشید. با ذوق و شوق فراوان گفتم

 شماره اتاق چنده؟_

 نسبت شما با ایشون چیه؟_

 :خواستم چیزی بگویم که ادامه داد

 ..بعدم االن وقت استراحت بیماره_

باد ام خالی شد، ولی حاال که فهمیده بود او اینجا است اگر شماره اتاقش را نمی گفت. شده بود دونه به دونه اتاق ها را می 

 :گشتم تا پیداش کنم. با التماس گفتم

 ..خواهش میکنم بگید.. من از بستگان نزدیکش هستم_
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 :ابروی باال انداخت بخاطر اینکه نرم تر شود گفتم

 .دا یک هفته است ازش خبر درست و حسابی ندارم. ندیدمش. خواهش میکنملطفاً.. بخ_

 :زن جوان تک خنده ای کرد و با شیطنت گفت

 ..نچ...نمیشه_

 :زود عصبی شدم. دوست داشتم کله اش را بکنم... تند گفتم

هم خورد آسایش احتمالی  بخدا اگر نگی شماره اتاقش چنده میرم تک، تک اتاق های بیمارستان رو می گردم و به جایی به_

 ...یک بیمار ... آسایش تمام بیمارستان رو بهم میزنم و البته خودت

 :تیز نگاهم کرد و گفت

 ...تا آخر راه رو برو بعد به پیچ سمت راست.. ۱۲۱اتاق _

و به  ه ای به روی گونه اش نشاندم. به سرعت از پذیرش خارج شدمب*و*ساز خوشحالی محکم او را به آغوش کشیدم، و 

سمت آخر راه رو تقریبا دو میزدم. وقتی به سمت راست پیچیدم نزدیک بود کله پا شوم با سختی خودم را کنترل کردم تا نی 

افتم. همانطور میرفتم و شماره اتاق را زیر لب تکرار می کردم. تقریبا به وسط های سالن رسیده بودم که اتاق اشکین را پیدا 

وانه پریدم و دستانم را جلوی دهانم گذاشتم و جیغ خفه ای کشیدم. باورم نمیشد بعد از یک هفته بی کردم. از خوشحالی مانند دی

فقط مرز بینمان است. در را با صدا باز کردم و وارد اتاق شدم. با شوق ذوق  خبر و ندیدن یک دیگر االن فقط در رو به رویم

ی نشسته بود.. نیم رخ اش را دیدم اشکین بود.. با صدای بلند در نگاه تخت رو به رویم کردم. زنی پشت به من به روی صندل

که باز شد هر دو به طرفم برگشتند.. شوک را در چشمان اشکین دیدم. زنی که به روی صندلی نشسته بود با تعجب برگشت و 

 .ایستاد و نگاهم کرد

 !!بفرمایید_

 :با صدای زن به خودم آمدم...با هول گفتم

 .مدم.. ببخشیدفکر کنم اشتباه ا_

و سریع از اتاق خارج شدم...با از استرس دستانم عرق کرده بودند. برای اینکه کمی آرام شوم چند نفس عمیق کشیدم.با 

صدای باز شدن در سرم را برگرداندم در اتاق اشکین بود.. همان زن از اتاق خارج شد. سریع رویم را برگرداند...و چند قدم 

د. زن از اتاق دور شد و از پیچ راه رو گذشت و محو شد. با خوشحالی و ذوق سریع به طرف در دور شدم تا متوجه من نشو

اتاق اشکین یورش برداشتم و سریع وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم.. پشتم به اشکین بود و رویم به طرف در چند 

 .نفس عمیق کشیدم تا بر خودم مسلط شوم

 .سرمین_

م زدم و رویم را به طرفش برگرداندم.مرد قویی و چهار شانه من. حال با تنی نحیف و الغر به روی با اخم دستم را به کمر

تخت بیمارستان خوابیده بود و با آن چشمان مظلوم و آرامش به من نگاه می کرد. دیگر طاقت نیاوردم بغضم با صدایی بلند 

. انگار ن دستانش را از هم باز کرد و منتظر نگاهم کردترکید، و اشک هایم همان طور پشت سر هم می ریخت. اشکین بی جا

منتظر همین کارش بودم. با سرعت خودم را به تختش رساندم و در آغوشش رها شدم. با صدایی بلند گریه می کردم. اشکین 

شرد. دست یکی از دستانش را به روی سرم گذاشته بود و دست دیگرش را به دور کمر حلقه کرده بود و مرا به خودش می ف

هایم را دور گردنش حلقه کرده بودم. بعد از اینکه چند دقیقه در آغوشش ماندم سرم را بلند کردم و دو دستم را دو طرف 

 .ه باران کردمب*و*سصورتش گذاشتم. تک، تک اجزایی صورتش را می کاویدم. و سپس صورتش را 

رف صورتم گذاشت با انگشت شصت دو دستش اشک هایم صدای خنده بی جان اشکین در اتاق پیچید. او هم دستانش را دو ط

. سرم را به روی سینه اش گذاشتم اشکین دستش را به روی سرم ید، وب*و*سرا پاک کرد، و با خوشحالی اول پیشانی ام را 

 .گذاشت و نوازش کرد

 .از دوریت دق می کردم. لعنت به این بیماری بی موقع که منو از تو جدا کرد دلم برات اندازه یه دنیا تنگ شده بود. داشتم_
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 ...خیلی بدی اشکین خیلی. چرا مواظب خودت نبودی ها؟ چرا؟ چرا مواظب نبودی که به این روز افتادی_

 .دوباره اشک هایم سرازیر شد

ولی باز هم روزی هزار بهت زنگ می زدم. پیام با اینکه میدونستم بیمارستانی. با اینکه میدونستم گوشیت پیشت نیست  _

 .میدادم

 :ید و گفتب*و*سسرم را 

 .الهی من بمیرم برات عشقم. هرچی بهشون گفتم گوشیم رو واسم بیارید ولی کسی به حرفم گوش نکرد یا یادشون می رفت _

 :سکوت کرد و دوباره ادامه داد

 !راستی از کجا فهمیدی من بیمارستانم؟_

 .که پیش خدمت خونه اربابی از دوست سرین_

 :تیکه آخر حرفم را با طعنه گفتم.. اشکین خنده ای کرد و گفت

 آخر فهمیدی؟_

 :با حرص گفتم

 .بله_

 .چون برام مهم نبود عزیزم نخواستم بهت بگم _

دارد و  اشکین را میشناختم مرد عاقل و بالغی بود و خوب میدانست چه صحیح است و چه غلط. پس میدانستم حرفش حقیقت

دیده الزم نیست و برایش اهمیتی ندارد که نگفته است. اشکین مچ دستم را که روی سینه اش بود فشاری داد. صدایی اخم بلند 

شد. سریع دستم را از زیر دستش کشیدم، و به روی تخت نشستم. اشکین با اخم مچ دستم را کشید و استین مانتو ام را باال زد. 

 .ک هفته هنوز اثرش باقی مانده بود نگاه کردبا دیدن کبودی که بعد ی

 این چیه سرمین؟_

 :سکوت ام را دید با خشم ادامه داد

 ها!؟_

میدانستم دروغ نمیتوانم به او بگویم چون او خوب مرا می شناخت و همچنین خودم هم نمیتوانستم به او دروغ بگویم. به 

چیز را از قلم نینداختم. از همان روز آخری که هم دیگر را دیده بودیم  ناچار همه اتفاق ها را به طور خالصه به او گفتم و هیچ

تا به امشب که از پذیرش سراغ او را گرفتم. اشکین تمام مدت با اخم داشت نگاهم می کرد. بعد از اتمام حرفم آرام دستم را 

 :ه ای به سرم زد و گفتب*و*سکشید و 

از بیمارستان مرخص که شدم بالفاصله میام خواستگاریت نمیزارم لحظه ای بمیرم برات که نتونستم ازت مراقبت کنم. بزار _

بگذره. ولی توام با پدرت درست حرف نزدی سرمین کارت اشتباه بود. نباید این حرفا رو میزدیمخصوصا این راز بین پدرت و 

قتی میدونی مادرت چقدر پدرت بابا جون رو نباید داخل جمع می گفتی نباید پدرت رو جلوی جمع خورد می کردی. مخصوصا و

 .رو دوست داره و بخاطر اون حتی از پدر و مادرشم گذشت

 .با شرمندگی سرم را پایین انداختم

 میدونم اشکین نباید اینکارو می کردم ولی با کاری که اون کرد من کنترلم رو از دست دادم و نتونستم جلویی زبونم رو بگیرم_

بیرون آمدم و پشت به در ایستادم برای فرار دیر بود چون اگر اشتباه نکنم همان زن با صدای در سریع از آغوش اشکین 

میانسال وارد اتاق شد. دندان هایم را به روی هم گذاشتم و تمام آن ها را برای اشکین به نمایش گذاشتم و قیافه ام را از عجر 

ری کند ولی آن بیچاره هم نمیتوانست کار کند.صدای زن و ناچاری در هم کشیدم. با چشمان ملتمسم نگاه اشکین می کردم تا کا

 .میانسال از پشت سرم آمد
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 !ببخشید شما؟_

ناچار به سمت اش برگشتم سرم را پایین انداختم تا چهرام را نبیند از در فاصله گرفته بود. آرام، آرام به طرف در رفتم وقتی به 

 :بود و همان طور که به پهلو قدم بر میداشتم و سرم پایین بود گفتماو رسیدم به پهلو قدم بر میداشتم رویم طرف و پایین 

 .ببخشید. فکر کنم دوباره اشتباه امدم خواستم آدرس بپرسم_

و بعد سریع به سمت در حجوم بردم و از آن خارج شدم. بدون معطلی با سرعت از پیچ راه رو گذشتم. بعد از پیچ ایستادم و از 

وقتی به خودم آمدم یاد حرفی که زدم افتادم خنده ام گرفته بود دستم را جلوی دهانم گذاشتم و استرس چند نفس عمیق کشیدم 

 .آرام خندیدم و به سمت اتاق مادرم قدم برداشتم

**** 

از دیشب که از پیش اشکین آمدم. بعد از چند ساعت مادرم به هوش آمده بود پیشش مانده بودم به خواست خودش پدرم و عمه 

. مادرم از زمانی که بهوش آمده بود حرفی نزده بود فقط گفت نمی خواهد پدرم را ببیند. عذاب وجدان سرتاپایم را فرا ام نماندند

بود. مادرم بخاطر آرام بخش های  11گرفته بود بخاطر اینکه جایم زیاد راحت نبود زود از خواب بیدارم شدم ساعت نزدیک به 

صدای در سربلند کردم. پدرم وارد اتاق شد. با دیدن من که بیدار هستم رویش را از من  که به او زده بودند هنوز خواب بود. با

گرفت. من هم با خیال راحت که او آمده بود کیف پولم را برداشتم و از اتاق خارج شدم تا بدنم را کش و قوسی دهم هوایی تازه 

 .کنم بخورم. به حیاط بیمارستان رفتم. چشم چرخاندم تا بوفه اش را پیدا

با اینکه اواخر مرداد ماه بود ولی نسیم خنکی می وزید و حس تازگی به آدم دست میداد. از بوفه چای و کیکی گرفتم و به 

سمت نیمکت ها رفتم ، مشغول خوردن چایی و کیک ام شدم. هنگام خورد به باباجون پیام دادم و او را از بهوش آمدن مادرم 

و کیک ام از جایم بلند شدم و به داخل بیمارستان رفتم. وقتی به طبقه مورد نظر رسیدم به مطلع ساختم. بعد از اتمام چایی 

. وقتی به سمت اتاق مادرم رفتم ولی موقعی که نزدیک در شدم پشیمان شدم و راهم را ادامه دادم و به طرف اتاق اشکین رفتم

وغ است. اینجا بخاطر اینکه اتاق ها خصوصی بودند ، اتاقش رسیدم صدایی حرف زدن چندین نفر می آمد معلوم بود دورش شل

و البته پول نسبتاً زیادی پایشان رفته بود زمان مالقات اهمیت چندانی برای افراد نزدیک خانواده نداشت. ولی شب باید یک نفر 

 .می ماند

ف زدن ناآشنا می آمد. با تعجب در به ناچار راه رفته شده را برگشتم و به طرف اتاق مادرم قدم برداشتم. از پشت در صدای حر

را باز کردم. مادرم بیدار شده بود و با صدای در سرش را به طرف برگرداند. یک مرد که کت تک مشکی همراه با شلوار تیره 

دم. پوشیده بود پشت به من ایستاده بود با تعجب به او نگاه کردم و پدرم هم رو به رویش ایستاده بود.آرام جلو رفتم و سالم کر

با صدای سالم من سرش را به طرفم برگرداند. با دیدنم چشمانش برق زد. او را شناختم همان مرد میانسالی که چندبار او را 

در باغ میوه دیده بودم.از حضورش در اینجا تعجب کردم. آخه تیپ و رفتارش به مردم روستا نمی خورد. مرد انگار تعجب ام 

 :را از حضورش حس کرد و گفت

تون رو داخل راه روی بیمارستان دیدم نگران شدم که خدایی نکرده اتفاقی افتاده. بعد فهمیدم متاسفانه برای مادرتون پدر_

 .مشکلی پیش امده

 :و بعد رو به مادرم کرد و گفت

 .امیدوارم هرچه سریع تر سالمتیتون رو به دست بیارید خانم_

عد از اینکه کمی ماند خداحافظی کرد و رفت. زمانی زیادی از رفتنش مادرم تشکر کرد و من هم زیر لب از او تشکر کردم ب

نگذشته بود که در اتاق باز شد. دو دکتر همراه با پرستاری وارد اتاق شدند. به آن ها سالم کردیم و قبل از اینک درخواست 

که حس کردم کسی کنارم نشست. به کنند اتاق را ترک کنیم خودم اتاق را ترک کردم. به روی صندلی های کنار در نشسته بودم 

 .سمت چپم نگاه کردم دیدم پدرم با فاصله یک صندلی کنارم نشسته است ، به رو به رو خیره شده است

 ..امشب میریم خونه. دکترش گفت اگر خدا بخواد فردا مرخصه. امشب منو تو میریم خونه تا من تکلیفم رو با تو روش کنم_

 :خیره شدم و گفتم من هم مانند او به روبه رویم

 .تکلیفمون روشنه. وقتی مامان حالش کمی بهتر شد من برمی گردم پیش مامان جون اینا، و شما میمونی و مامان_

 .پوزخند صدا داری زد که صدایش را به خوبی شنیدم
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 .نه دیگه اشتباه تو همینجا ست_

 :من هم مانند او پوزخند صدا داری زدم و جوابش را دادم

فکر شوهر دادن من به سرت زده ها؟ به قول خودتون بی آبرویی دیشب براتون کافی نبود؟ یا اینکه الزم واقعا اون نکنه باز _

 .یکی روم رو نشون بدم که باباجون هم جلو دارش نیست

 .دیگر هیچ حرفی بینمان رد و بدل نشد

**** 

اشکین رفتم. پشت در کمی ایستادم ولی صدایی نیامد.  تقریبا یک اال دو ساعت از ساعت مالقات گذشته بود.. به سرعت به اتاق

با خوشحالی در را باز کردم ولی با دیدن جای خالی اشکین و تخت مرتب شده اش باد ام خالی شد در اتاق را ال زدم و به سمت 

 پذیرش رفتم

 کجا هستند؟ ۱۲۱ببخشید خانم. بیمار اتاق _

 :مشغول چک کردن شد بعد از چند لحظه گفت

 ..نیم ساعت پیش مرخص شدند حدود_

باد تم خالی شد. چشمانم پر شدند کافی بود پلک بزنم تا اشک هایم پشت سرهم سرازیر شوند. از پذیرش دور شدم و به روی 

 .صندلی ها نشستم. ارنج دستم را به روی زانوهایم گذاشتم و صورتم را با دستانم قاب کردم

 .سرمین_

 .نتظر نگاهش کردمبا صدایی پدرم سر بلند کردم و م

 .بلند شو بریم خونه_

انقدر حالم خراب بود که بدون هیچ مخالفتی از جایم بلند شدم. به سمت اتاق مادرم رفتم. عمه ام در اتاق به روی صندلی 

نشسته بود بدون هیچ حرفی کیف پولم را برداشتم و ارام با مادرم خداحافظی کردم به سمت پدرم رفتم و به دنبالش از 

 .ارستان خارج شدیمبیم

دم در بیمارستان منتظر ایستادم تا پدرم ماشین را بیاورد و باهم به خانه برویم. با ایستادن پراید نقره ای جلوی پایم سرم را 

بلند کردم. پدرم بود. آرام و بی حال سوار شدم و به طرف روستا حرکت کردیم. در طول مسیر هیج کداممان حرفی نزدیم. وقتی 

رسیدیم بی حال از ماشین پیاده شدم ، و وارد خانه شدم. به سمت اتاقم رفتم و در را پشت سرم بستم با همان لباس به خانه 

. های بیمارستانی به روی زمین نشستم و گوشیم را از جیبم خارج کردم. به صفحه اش خیره شدم. شماره اشکین را گرفتم

قطع شد. ناخواسته اشک هایم دوباره سرازیر شدند. به روی زمین دراز  شروع به بوق خوردن کرد. گوشی انقدر بوق خورد تا

کشیدم ، و مانند جنینی در خود مچاله شدم. با صدای در اتاق سرم را به طرف در بلند کردم. با بی حالی منتظر بودم تا پدرم 

وقف شدند. نگاهی کردم گوشی ام کارش را بگویید. با چشمانش انگار داشت دنبال چیزی می گشت. چشمانش به کنار دستم مت

 .بود. جلو آمد و گوشی ام را از کنار دستم با شتاب برداشت. متعجب نگاهش. آرام بلند شدم و سر جایم نشستم

از این به بعد به این احتیاجی نداری. از فردا که مادرت امد مثل بچه میشینی ازش مراقبت میکنی به لطف دسته گلی که به _

 ..ی حاضر نیست من رو ببینهآب دادی مادرت حت

پوفی کشیدم واقعا خسته بودم و ضد حالی بدی بهم وارد شده بود از یک طرف هم نگران اشکین بودم که از بیمارستان 

 ..مرخص شده ولی باز هم معلوم نیست چرا گوشی اش را جواب نمیدهد

 .میشه بس کنید. لطفاً گوشیم رو پس بدید من اصال حوصله بحث ندارم_

 :ی جلو آمد و به طور کامال ناگهانی سیلی به گوشم زد.و با داد گفتعصب

دیگه حق نداری حتی اسم اون باباجون یا مامان جوونت رو بیاری. تو برای همیشه اینجا میمونی همینجا.. دیگه از گوشی و  _

 .لپ تاپ و این لباسای عج وجق خبری نیست. به اندازه کافی آبروم رو بردی
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. دست خودم نبود اشک هایم پشت سرهم ده شدن در از جا پریدم و به خودم آمدم. تمام صورتم پر از اشک شدبا صدایی کوبی

 .سرازیر می شدند

****** 

پنج روز دقیق من در این خانه زندانی بودم. بدون دسترسی به بیرون. بدون دسترسی داشتن به باباجون یا اشکین. مادرم 

شب ها پیش من می خوابید و روز ها از وقتی بیدار میشد یک گوشه می نشست و فکر می  فردای آن روز به خانه امده بود

کرد. کم حرف شده بود آرام و ساکت.گه گاهی با من یا سرین حرف میزد ولی با پدرم اصال. حتی نگاهش هم نمی کرد. پدرم از 

ه می کرد. هر دو نفرمان در خانه زندانی بودیم. ترس اینک یک روز وقتی به سرکار می رود از اینجا برویم در خانه را دوقفل

به سختی اوضاع را برای اشکین شرح داده بودم. یک پاک نامه گرفتم و همه اتفاق های رخ داده را برایش درون یک نامه 

ال شبیه به گفتم بعد آن را درون پاک نامه گذاشتم تمبر به آن زدم و آدرس اشکین و آدرس خونه باباجون را نوشتم.نامه ای کام

نامه های ارسالی درست کردم و دست سرین دادم تا آن را درون خانه یشان بیندازد. هر روز امید داشتم اشکین در این خانه را 

بزند و بیایید دست مرا بگیرد و از این خانه نجات دهد. مادرم درون آشپز خانه بود تا برای گذراندن وقتش شام درست کند. 

روز درون اتاق نشسته بودم و فکر می کردم. غروب بود. صدایی در هال افکارم بهم ریخت. پدرم از سرکار مانند تمام این پنج 

 .آمده بود

چند دقیقه نگذشت که با صدایی در اتاق سرم را بلند کردم. مادرم مثل همیشه برای فرار از او به اتاق من پناه آورده بود تا او 

من و مادرم بی حرف رو به روی هم نشسته بودیم و هر کدام مان در فکری بودیم. را نبیند. نزدیک به یک ساعت بود که 

مادرم به ناچار برای سر زدن به شام از اتاق بیرون رفت. بعد از چند دقیقه مرا صدا کرد تا کمکش بروم و سفره را 

بان به سخن باز کرد و سکوت را بچینم.حدود نیم ساعت بعد همه دور سفره جمع شدیم و بی حرف شام را می خوردیم. پدرم ز

 .شکست با حرفی که زد شوک عجیبی به ما وارد شد

 ..فردا از خونه خان میان برای سرمین خواستگاری_

بعد از اتمام حرفش از خوشحالی حتی در پوست خود نمی گنجیدم انگار بال در آورده بودم و در آسمان ها سیر می کردم. 

داشتم غیر قابل توصیف بود کلمات از گفتن آن عاجز بودند. مادرم با نیم چه لبخندی  خوشحالی و حال عجیبی که آن موقع

او هم کم و بیش از ماجرایی بین من و اشکین در این پنج روز خبر دار شده بود. ولی نه در حد سرین. پدرم  نگاهم کرد.

 :حرفش را ادامه داد

لی انجام دادی دوباره تکرار بشه از اتاقت هم خارج نمیشی تا حواست باشه نمیخوام آبروریزی که واسه خواستگاری قب _

 .زمانی که خودمون خواستیم وگرنه داخل اتاق میمونی الزم بود زنا میان داخل اتاق پیشت

 .از خوشحالی وصال با یار دیرنه ام همه چیز را با جان و دل قبول کردم

 .چشم_

رو خودم می گیرم میارم. دیگ سفارش نکنم سرمین نمیخوام دوباره  نمیخوام چیزی کم و کسر باشه فردا میوه و مخلفات_

آبرو ریزی کنی. با اون آبرو ریزی که تو کردی خبرش داخل همه روستا پخش شده کسی جرات نمیکنه پاشو بزار داخل این 

 .خوبه

شام پدرم از آشپز خانه بیرون رفت  با لبخند عمیقی که به روی لب هایم آمده بود با سر حرف هایش را تایید کردم. بعد از اتمام

سریع خودم را به آغوش گرم مادرم رساندم و با خوشحالی در آغوشش باال و پایین می پریدم. بعد از جمع کردن سفره به اتاقم 

رفتم. شب از خوشحالی خواب به چشمانم نمی آمد همه اش از ذوق و شوق سرم را درون بالشتم می کردم و جیغ می کشیدم. 

ر این کار را تکرار کردم که مادرم از خواب بیدار شد و یک نیشگونی محکمی از بازویم گرفت. خنده آرامی کردم. بعد از انقد

 .مدتی خواب به سراغ من هم آمد و مرا همراه خودش به سرزمین خواب ها برد. خواب هایی شیرین و رویایی

**** 

ر سرو صدایی جارو برقی خراب شد ولی با یاد اینکه امروز چه روزی با صدای جارو برقی از خواب بیدار شدم. اعصابم بخاط

را رد کرده بود. به طرف  ۱۲است با خوشحالی از جایم بلند شدم و رخت خواب هایم را جمع کردم.از اتاق بیرون رفتم ساعت 

ی اولین بار پا به پایی مادرم دستشویی رفتم و بعد از اتمام کارم به داخل رفتم و صبحانه مختصری خوردم. من هم تا عصر برا

کار کردم هال را گردگیری کردیم. شیشه ها تمیز کردی به گفته پدرم که احتمال داشت به اتاق بیایید و بخاطر اینکه من از اتاق 
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ق خارج نشوم اتاق را تمیز کردیم. رخت خواب ها را به اتاق کناری بردیم و چمدان بزرگم را هم که در کمد جا نمیشد به اتا

کناری منتقل کردیم. بعد از آن ظرف های و لیوان های مورد نیازمان را از کابینت ها خارج کردیم و آبی به آن ها زدیم. هنوز 

کارمان کامل تمام نشده بود که سرین همراه با شوهرش و پدرم که دستان شان از میوه و شیرینی و تنقالت پر بود وارد خانه 

 .رم را در آغوش کشیدم و او هم با تمام وجود ابراز خوشحالی کرد تبریک گفتشدند. با عشق و خوشحالی خواه

بود. به سمت اتاق رفتم و و بهترین لباسی  7بعد از اتمام کار ها به حمام رفتم و دوش سریعی گرفتم. وقتی بیرون آمدم ساعت

نگ ولی در عین حال بسیار زیبا همراه با را که آورده بودم کنار گذاشتم. یک شلوار جین یخی و یک شومیز ساده سورمه ای ر

. به طرف سرین رفتم و یک شال حریر مجلسی سورمه ای کنار گذاشتم. شالم کمی چروک شده بود، و من بلد نبودم اتو بکشم

که از ملتمسانه به او نگاه کردم و شالم را رو به رویش گرفتم. با خنده شال را از من گرفت تا برایم اتو بکشد. بعد از شامی 

استرس هیچی از آن نفهمیدم به طرف اتاق رفتم تا آماده شوم. یک آرایش ملیح و کامل به روی صورتم انجام دادم. اینطور که 

 .از حرف های پدرم شنیده بودم انگار زیادی عجله داشتند

***** 

ه سرین را صدا زد او از اتاق با صدای در از استرس در خودم می پیچیدم و دست سرین را فشار میدادم. با صدای مادرم ک

خارج شد و در را بست. با استرس گوشه از اتاق نشستم و با گوشه شالم بازی می کردم با صدای احوال پرسی و تعارف هایی 

که برای نشستند می کردند استرسم بیشتر شد. به گفته مادرم این استرس ها طبیعی بود و برای هر دختری شب خواستگاری با 

 .ی میشد حال یکی کمتر و یکی بیشتر. با صدای محکم و پرقدرت زنی جمع ساکت شداسترس سپر

 .جناب آقایی آزادان طبق قرار قبلی ما اینجا جمع شدیم تا دختر شما رو برای پسرم خواستگاری کنیم_

 :مکثی کرد و آرام ادامه داد

اگر همه شرایط طرفین مورد قبول واقع شد نشانی را هرچند دیر. ولیکن ما طبق موافقت اولیه شما جلو آمدیم و ان شاءهللا _

 .که همراه آوردیم به عروس خانم بدهیم و در همین دو سه روز آینده مراسمشون را بگیرم .تا همه باخبر شوند

 :چقدر رسمی و کتابی حرف میزد. از این همه رسمی حرف زدن ترس بدنم را فرا گرفت. صدایی پدرم بلند شد

 ..خوشبختی دخترمون نداریمما شرط خاصی جز _

با این حرفش موافقتش را با این وصلت اعالم کرد. حدود یک ساعت درباره مهریه و رسم و رسومات و زمان برگزاری مراسم 

 .حرف زند

 خوب حاال عروس خانم ما کجا هستند؟_

شتم ولی لبخند از لب هایم نمی رفت. با صدای تعارف مادرم که او را به اتاق می خواند بلند شدند. با اینکه استرس شدیدی دا

 .در اتاق باز شد و مادرم جلو امد و کنار در ایستاد

 .بفرمایید داخل بفرمایید تان زر خاتون_

زنی پا به سن گذاشته وارد اتاق شد. من هم به احترام از جایم بلند شدم، و سر به زیر سالم کردم. پشت سر زن پنج خانم دیگر 

باشند.معلوم بود تان زر  ۳۳تا  ۳۰تقریبا سه نفر از ان ها میانسال بودند، و دو نفرشان می خورد بین با لبخند وارد شدند. 

 .یدب*و*سخاتون همانی بود که رسمی و با قدرت حرف میزد. به طرفم آمد و سرم را 

 ...مبارکت باشه دختر جان_

تپل داشت با بینی استخوانی و لب های متوسط. با سرم را بلند کردم و به صورتش نگاه کردم. صورتی گرد و سفید و تقریبا 

چشمانی که رنگ آن ها سبز بود ولی نگاهش گرم نبود، سرد بود. با موهای رنگ شده به رنگ بلوند. با هیکلی کمی چاق و با 

 .لباس محلی مخمل بسیار زیبا و روسری حریر که به دورش سنگ دوزی شده بود

 .بفرمایید بشینید_

شت سر تان زر خاتون امد که با ظرفی پر از میوه ایستاده بود. سرین هم ظرفی شیرینی در دست داشت. همه صدای مادرم از پ

نشستند. مادرم پس از تعارف میوه ها سمت راستم و تان زر خاتون سمت چپم نشستند. نمیدانم کدام یک از آن پنج زن مادر 
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ود شباهت زیادی با اشکین داشت. موها رنگ شده زیتونی. اشکین بود؟ یکی از زن ها که کنار تان زر خاتون نشسته ب

چشمانی قهوه ای و ابروانی هاشور زده زیتونی تیره. دماغی گوشتی و متناسب با صورت نسبتاً تپل اش و لبانی با برجستگی 

 :متوسط در کل زیبا بود. تان رز خاتون نگاهی به همان زن کناری اش انداخت و گفت

 .جعبه رو بده سارای_

زنی که اگر اشتباه نکنم مادر اشکین بود سارای نام داشت از درون کیفش جعبه مخمل سورمه ای رنگی بیرون آورد و به 

 :دست تان رز خاتون داد. تان زر خاتون روبه مادرم کرد و گفت

 اجازه هست؟_

 :مادرم با یک لبخند گفت

 .خواهش میکنم. اجازه ماهم دست شماست__

باز کرد درون جعبه یک انگشتر واقعا چشم گیری بود انگشتر تک نگین بزرگ یاقوت کبود. یاقوت کبود تان رز خاتون جعبه را 

بخاطر برش هایش مانند الماس شده بود و در وسط انگشتر قرار داشت و میله های ظریفی آن را گرفته بودند. دست چپم را 

ذاشت. زن ها با خوشحالی دست و کل کشیدند. لبخند عمیقی به آرام و با مالیمت بلند کرد و انگشتر را درون انگشت حلقه ام گ

 .روی لب هایم نشست و با خجالتی دخترانه سرم را پایین انداختم. یک چادر هم آورده بودند تا سر سفره عقد سرم کنم

چیزیم نباش  خوش ندارم زیاد طول بکشه دختر نشونمون باشه. طبق برنامه ریخته شده پس فردا جشن رو می گیریم. نگران_

 ...دختر جان از قبل همه چیز آماده و تدارک دیده است. فردا میگم خنچه های عقدت رو بیارند

با تعجب نگاهش کردم. دلیل این همه عجله را نمیدانستم. هنوز باباجونم و مامان جونم نیامده بودنند. نمیدانم آیا زمانی که به 

 ه؟پدرم گفتم به آن ها خبر بدهد داده است یا ن

 :انگار تعجب را از چشمانم خواند که گفت

 ..من و ساناز_

باشد و کنار آن یکی زن جوان نشسته بود. چشمانش به رنگ  ۳۳تا ۳۰و به دختر جوانی اشاره کرد که سنش می خورد بین 

گونه های جنگل بود موها و ابروانی بور داشت. دماغی عملی که به صورتش می آمد و لب های برجسته و فکی خوش تراش. 

سرخ به رنگ انار خیلی زیبا بود. اصال به قیافه اش نمیخورد که سنش زیاد باشد. چند باری از اشکین اسم او را شنیده بودم 

میخورد.ولی با چیزی که میبینم کامال گفته اش فرق دارد او انگار تازه  ۳۳تا  ۳۰و گفت بود سنش را هرگز نمی گویید ولی بین

 :ن زر خاتون ادامه دادسال داشت. تا۲۲یا  ۲۰

 .باید برگردیم شهر. هم من کار دارم هم ساناز باید بره سر خونه و زندگیش دیگه_

سکوت کردم. چون چیزی برای گفتن نداشتم. تازه از خدایم بود هرچه زودتر به عقد اشکین دربیایم. پس دلیلی بر مخالفت نمی 

کنم ولی چیزی که اذیتم می کرد. آن هم نبود باباجون و مامان جون بود.  دیدم. همه چیز خوب بود. از شوق زیاد نمیدانستم چه

مادرم بلند شد و ظرف شیرینی را برداشت و به همه تعارف کرد. وقتی به من رسید لبخند عمیقی به روی لب هایش نشست. 

 .ختممن هم جواب لبخندش را با یک لبخند عمیق تر و پر خجالت تحویلش دادم و سرم را پایین اندا

دختر جان از االن دیگه باید خیلی حواست به خودت و رفتارات باشه ان شاءهللا پس فردا رسما وارد خانواده ی ما میشی. _

نمیشه آداب و  میشی عروس خان. از اونجایی که شنیدم شهر زندگی می کردی تا حدودی خیالم راحته ولی خوب دلیل بر این

 .اشی هرچه باشه پدر و مادرت رعیت هستند و از سطح پایینرسوم زندگی اشرافی و خانی رو بلد ب

چشمانم از تعجب باز ماند او که بود که مرا تحقیر می کرد؟دست پروده ماه پاره بانو را؟ به چه جراتی این حرف را میزد و 

ن را کف دستشان می مادرم را دختر سطح پایین و رعیت میدید. مثل همیشه زود اعصابم بهم ریخت. باید همین حاال حساب شا

کردم و در چشمانش گذاشتم تا دیگر جرات نکند چنین حرفی بزنند یا بخواهند با من اینگونه حرف بزنند. با خشم سرم را بلند 

 :دوختم. با صدای پر قدرت و محکم درحالی که در چشمانش نگاه می کردم گفتم

 ..راج نکنیدببخشید ولی دیگه همچین توهینی به دختر و نوه حاج پاشا تو_
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 :پوزخندی زدم

اگر داخل شهر زندگی کردید حتما برای یک بارم که شده اسم حاج توراج رو شنید. مادرم دختر به اصطالح طرد شده ی اونه _

و من دست پروده ی ماه پاره بانوی اون هستم. این رو هم احتماال حتما شنیدید که حاج توراج نوه اش رو پیش خودش اورده 

 .ه الیق و در شان اون ها بود تربیت شدهو اون طور ک

 :با افتخار و با چشمانی لبالب غرور و قدرت و افتخار ادامه دادم

 .من اون نوه دست پرورده و الیق حاج توراجم_

 واقعا؟_

 دمسرم را به طرف ساناز برگرداندم که با حیرت این حرف را زده بود. با لبخندی پر غرور سرم را به نشانه مثبت تکان دا

 پس اینجا چیکار میکنی؟_

 ..سال امدم سری به ۱۰بعد از _

 :حرفم کامل نشده بود که تان رز خاتون با خشمی محسوس در صدایش گفت

 .بلند شید بریم دخترا. داره دیر میشه_

این طریق اشکین بعد همه به تبعید بلند شدند و بدون کالمی از اتاق خارج شدند. خواستم به دنبالشان از اتاق خارج شوم تا به 

 .را ببینم ولی سرین جلویی راهم را گرفت و نگذاشت

 چیکار میکنی؟_

 .برو اون ور سرین میخوام برم بیرون_

 :چشمانش را ریز کرد و دستانش را به کمرش زد و گفت

 .االن میگن نگاه عروس چقدر هوله بری بیرون که چی بشه؟_

 .با حرص نگاهش کردم

 ر میخوام اشکین رو ببینم االن میرندوایی سرین بیا برو اون و_

 .نچ بشین سرجات_

از دست سرین و کارهاش حرص ام می گرفت انقدر که دوست داشتم سرش را از تنش جدا کنم. با صدای بسته شدن در حیاط 

ردم و باد ام خالی شد. از حرص بازوهای سرین را محکم گرفتم و تکانی به او دادم و از حرص دندان ها را به هم می فش

 .صدایی عجیب و غریب از دهانم خارج می شد. سرین هم از حرص خورد من می خندید

 چیکارش داری؟_

 .با صدای مادرم آخرین تکان را با حرص بیشتر دادم و ولش کردم. سرین از خنده به روی زمین افتاده بود

بود ها؟ ندیدی قیافه تان زر خاتون رو؟ اگر بیا دیوونه اش کردی انقدر تکونش دادی. امشب چته تو؟ این زبون درازی چی _

 .میزاشتش میامد خفت می کرد

 .با حرص به حرف های مادرم گوش میدادم. پوفی کشیدم

 ..چه غلطا اون کیه مگه؟ مگه مادرشوهرمه مهم باشه حرفاش؟ تازه اونم فقط اولش مهم بقیش نه_

صدای حرف زدن پدرم بابک متوجه حضورشان در هال شدم. از مادرم سری به نشانه تاسف تکان داد و از اتاق خارج شد. با 

 .اتاق خارج شدم و رو به روی پدرم ایستادم

 .گوشیم رو بدید_
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 ..حرفم را با مالیمت گفتم. ولی جوابی که گرفتم زیاد به مذاقم خوش نیامد

 .واسه چیته؟ به دردت نمیخوره وقتی شوهر کردی اون خواست بهت میده_

 .م و موهایم را که به روی صورتم آمده بودنند را کنار زدمبا حرص پوفی کشید

 خوب زنگ بزنید به باباجون.. پس کی قرار زنگ بزنید؟_

 .با اخم نگاهش را از من گرفت رو به طرف پشتی و کناری ها رفت و روی کناری نشست و تکیه اش را به پشتی داد

 ..خودم میدونم چیکار کنم_

 .نفسم را پرصدا بیرون دادم

 .من تا باباجون و مامان جون نباشند من رو سفره عقد نمی شینم گفته باشم_

 ..نگاه خشمگینش را به من دوخت

تو غلط میکنی. مگه من آبروم رو از سر جالیز اوردم که توی نیم وجبی دو روزه امدی میخوایی بدیش به باد. به اندازه کافی _

صلت آبروی نیمه رفتم بر میگرده وای به حالت بخوایی بهمش بزنی. دستانم آبروم رو داخل خواستگاری اتابک بردی. با این و

 ..را مشت کردم تا کمی بر خود مسلط شوم

خوب کاری کردم. شما هم میخواستید اون کارو نکنید. بعدم پس زنگ بزن به باباجون اینا که بیان وگرنه این یکم آبرو باقی _

 .موندتم میره

اق شدم در را هم پشت سرم بستم. لباس هایم را در آوردم و گوشه ای نشستم، و مشغول فکر کردن رویم را برگردانم و وارد ات

شدم. صدای به هم خوردن ظرف های از بیرون می آمد. نگاهم به ظرف های درون اتاق افتاد. از سر جایم بلند شدم و پیش 

. بعد هم ظرف شیرینی و میوه ها را. سرین خانه بردمدستی ها را جمع کردم. از اتاق خارج شدم و پیش دستی ها را به آشپز 

را دیدم که دارد لباس میپوشد و چادر سرش میکند. متوجه شدم میخواهند به خانیشان بروند. بعد از چند دقیقه سرین و 

د من هم به شوهرش خداحافظی کردن و دوباره تبریک گفتند. بعد از رفتن آن ها مادرم به آشپز خانه رفت تا ظرف ها را بشور

 .دنبالش رفتم تا حرف بزنیم

انقدر حرف زدیم که نفهمیدم کی ظرف ها تمام شد. با لبخندی که به روی لب های هر دوی ما بود به طرف اتاق رفتیم. پدرم 

هنوز در هال نشسته بود. به طرف اتاق رفتم و مادرم هم پشت سرم تا وارد شدم مادر هم نزدیک در بود که با صدایی پدرم 

 .متوقف شد

 .خانم_

در آستانه در بودم به طرف صدا برگشتم. مادرم رو به من ایستاده بود و سرش را برگردانده بود، پدرم همانطور داشت نگاهش 

 .می کرد

 ..وایسا باهم حرف بزنیم_

ا دارد راضی می کند صالح دیدم که آن ها را تنها بگذارم. داخل اتاق شدم و در را پشت سرم بستم. صدای پدرم می آمد که او ر

که به اتاقشان بروند و آنجا حرف بزنند. ولی مادرم راضی نمی شد و می گفت همینجا حرفت را بزن. بعد از چند دقیقه اصرار 

و خواهش مکرر پدرم. مادرم راضی شد و همراه او به اتاق رفتند. بعد از بسته شدن در دیگر صدایشان نمی آمد دست از 

 .م را پهن کردم روی آن دراز کشیدمفضولی برداشتم و جای

خیلی خسته شده بودم امروز. فکر کنم اندازه تمام روز های عمرم کار کردم. از خستگی چشمانم داشت می رفت. که با صدایی 

آرام  . نفهمیدم چه گفت و چه شنید ولی دوباره آرام شد. تا چند دقیقه به همین منوال گذشت. بعد دوبارهبلند مادرم از جا پریدم

 ...شد و دیگر صدایی از او نیامد. چشمانم کم، کم گرم شد و خواب مرا به دنیایی خواب هایی شیرین و رویایی برد

**** 

 .سرمین. سرمین بیدار شو سرمین_
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 .با صدای سرین الیی چشمانم را باز کردم

 .بیدار شو. زود بیا ناهار بخور که کلی کار داری امروز_

تازه داشت اتفاق های دیروز یادم می آمد. با یاد آوری کامل اتفاق های دیروز با خوشحالی از جایم بلند با اخم از جایم بلند. 

جمع کردم.سرین هم از جایش بلند شد و از اتاق خارج شد. من هم به دنبالش از اتاق خارج شدم و به طرف  شدم و جایم را

گرسنه ام بود. صدایی حرف زدن سرین و مادرهم از اشپز خانه می آمد.  حیاط رفتم. بعد از انجام عملیات دوباره به داخل رفتم.

 .به طرف آشپزخانه رفتم و در چهار چوب در ایستادم. با لبخند و خوشحالی سالم بلندی دادم

 .سالم_

بخاطر  سر مادرم و سرین به طرف من برگشت. سرین لبخند زیبایی به لب داشت اما مادرم چهره اش غمگین بود. احتمال دادم

 .دیشب و بحث بین او و پدرم بوده باشد

 ناهار آماده ست؟_

. اینطور که شنیده بودم مادرم جواب سوال ام را با سر داد و مشغول پهن کردن سفره شد. بعد از ناهار کمی استراحت کردیم

ی نکرده بودیم. نه لباسی نه شب قرار است خنچه عروس بیاورند. برایم جالب بود و کمی عجیب. فردا عقدم بود ولی هیچ خرید

 .کفشی نه حلقه ای و نه هیچ چیزی دیگری

دوست داشتم خودم وسایل ام را می خریدم حسابی فکرم مشغول بود که من برای فردا باید چه بپوشم. نگاهی به مادرم انداختم 

تمیز بود و احتیاج به گرد گیری  که داشت میوه هایی را که تازه آورده بودند می شست و سرین آن ها را خشک می کرد. خانه

شب گذشته بود و ما حاضر و آماده  8دوباره نداشت ولی مادرم باز هم آن را تمیز کرد و حیاط را آب و جارو زد. ساعت از 

منتظر آمدن خانواده داماد بودیم..خوشحال از اینکه چمدانم همیشه برای هر مسافرتی کامل و تکمیل است یک لباس تقریبا 

مجلسی زرشکی تا زانو ام پوشیدم. باال تنه اش با یک الیه گیپور داشت که به روی پارچه اصلی می خورد و استین  پوشیده

های سه ربع گیپور داشت. یک کمر بند باریک و زیبا داشت که جلویش یک پاپیون کوچک قرار داشت و دامنی ساده و زیبا که 

راه با جوراب شلواری و کفش پاشنه بلند مشکی پوشیدم. موهایم را صاف به چسبیده بود و اندامم را به خوبی نشان میداد هم

دور رها کرده بودم و یک ارایش الیت بسیار زیبا به صورتم نشاندم. ولی به اصرار مادرم مجبور شدم که یک شال حریر 

 .مشکی به سر کنم. هرچند که او با مشکی بودن شالم مخالف بود

شدم. صدای نواختن ساز محلی بلندی می آمد. معلوم شد که وارد حیاط شدند. با شوق ذوقی  با صدای زنگ در از فکر خارج

که سعی در کنترلش نداشتم همراه با مادرم و سرین از خانه خارج شدیم و روی ایوان ایستادیم.مادر بزرگ اشکین همراه با 

. به طرف ما آمدند. مادر بزرگ اشکین به سردی مادر و عمه ها و زن عموی اشکین و چند زن و دختر دیگر وارد خانه شدند

ی همه به روی ایوان روبه حیاط ایستادیم. همش سر می کشیدم تا اشکین را ب*و*سبا من رفتار کرد بعد از احوال پرسی و رو 

به سر خورد  ببینم ولی او را نیافتم باد ام خالی شد. مشغول دیدن مردانی شدم که لباس محلی پوشیده بودند و هر کدام خنچه ای

 .گذاشتند و همراه با رقص محلی وارد حیاط می شدند

خیلی برایم جالب و مرا به سر ذوق آورده بود. ولی همش نگاهم پی اشکین بود تا او را پیدا کنم و ببینم. سرین کنارم ایستاده 

 :بود با ناراحتی در گوشش گفتم

 .سرین به نظرت چرا اشکین نیستش؟؟ نمیبینمش_

 :قابال سرش را دم گوشم اورد و گفتسرین هم مت

همه دامادها این شب رو خونه عروس نمیان فقط زن های خانوادشون میاند و گاهی چند مرد برای اوردن خنچه میاند مثل _

االن. وگرنه بیشتر زن ها خنچه ها رو میزارن رو سرشون و میارند و مردهای خانواده و دوستان داماد در خانه داماد جمع می 

 .د و مراسمی رو همونجا می گیرندشدن

 .آن ذوق و شوق اولی را نداشت. صدای ساز قطع شد با ناراحتی اهانی گفتم. دیگر مراسم برایم

 .بهتر بریم داخل خنچه ها رو بیارید تو_

م نشسته بود صدای بلند تان زر خاتون بود که دستور میداد. به روی کناری ها نشسته بودیم مثل سری قبل تان زر خاتون کنار

و بعد عروس و دختر هایش و فامیل هایشان مادرم هم با چهره ای که سعی می کرد ناراحتی اش را پنهان کند کنارم نشسته 
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بود. از احواالت مادرم معلوم بود دیشب اتفاق های نه چندان خوش و حرف های درستی میان او و پدرم رد و بدل نشده است. 

و جلویی ما گذاشتند. ساناز عمه کوچیک اشکین بلند شد و به سمت خنچه ها رفت. از سمت خنجه ها را یکی، یکی اوردن 

راست شروع به برداشتن تور روی خنچه ها کرد. اولین تور را که برداشت دورن خنچه دو کله قند کوچک همراه با توری 

 ..باالی سر عروس برای مراسم عقد بود و در کنارش یک پالک و زنجیر

و زنجیر طال را به دست تان زر خاتون داد و او زنجیر را به گردنم انداخت همه زن ها دست و کل زند دلم گرفته  ساناز پالک

بود از نبود اشکین از نبود مامان جون کنارم.ساناز همانطور که تور های روی خنجه ها را بر میداشت محتوایی درونش را 

گرفته بودند. کیف، کفش، پارچه، روسری، طال، لباس محلی، لوازم آرایش  .همه چیز برایمنشان همه میداد و معرفی می کرد

و.. دو خنچه بزرگتر از همه در وسط و جلو تر از بقیه خنچه قرار داشتند و تور روی آن ها نباتی رنگ بود و سنگ دوزی 

زر خاتون بلند شد و به طرف آن  شده. ساناز تور روی آن ها را برنداشت بود. بعد از کمی که جو آرام شد ساناز نشست و تان

دو خنچه رفت. خم شد و تور خنچه اول را برداشت. تان زر خاتون از خنچه یک لباس سفید رنگ بلند حریر همراه با یک کت 

 .مخمل قرمز رنگ سنگ دوزی شده که روی آن قرار داشت بیرون آورد. با تکبر لباس را نشان همه داد

 .بپوشه لباس. عروس خان که قراره فردا_

شک زده شدم. آن لباس یک لباس محلی بود و من نمیخواستم و انتظار نداشتم که لباس محلی برای مراسم عقدم بپوشم یا حتی 

آن را انتخاب نکنم. انتظار یک لباس عروس مدل اسکارلتی بسیار زیبا داشتم ولی این لباس با تصورات من زمین تا آسمان 

محلی با اینکه واقعا زیبا بود ولی بدجور در ذوق ام زد. امروز به جای اینکه همه چیز بر فرق داشت فرق داشت. دیدن لباس 

وقف مرادم باشد برعکس بود و در ذوق ام میزد. اول نبود مامان جون و بابا جون بعد نیامد اشکین و حال هم لباس عروس 

آن را درون خنچه می گذاشت. به سمت خنجه دومی ام.با چهره ای در هم نگاه به لباس عروس محلی کردم که با ظرافت داشت 

رفت و تور روی آن را برداشت. در خنچه دومی یک تاج طالیی رنگ بزرگ بود که یک تور قرمز سنگ کاری شده به آن 

وصل بود. همراه با یک کمربند نسبتاً پهن طالیی رنگ و در آخر یک جفت کفش پاشنه بلند شیری.. همه این ها آن چنان 

م نمی کرد که زد حال هایم را فراموش کنم. نوازنده ها دورن حیاط شروع به نواختن کردند. مردها بیرون مشغول خوشحال

 رقص محلی شدند و زن ها داخل رو به روی ما می رقصیدن و خوشحالی شان را بروز میداند

ت دارم االن مامان جون و خاله و زن تقریبا هیچ کس را نمی شناختم. با اینکه مراسم من بود ولی انگار غریبه هستم. دوس

دایی ام و دختر خاله ام کنارم بودند تا خوشحالیم را با آن ها سهیم شوم ولی نبود شان بدجور در ذوق ام می زد. ساعت نزدیک 

 .شب بود که تان زر خاتون دستور داد نواختن ساز را قطع کنند ۱۲به 

روس میاند. ما هم االن رفع زحمت می کنیم تا عروس خوب بخواب و ان شاءهللا فردا صبح زن ها برای آماده کردن ع_

 .استراحت کنه تا برای فردا آماده باشه

ها تا ایوان از جا بلند شدیم. بعد از بسته شدن در و رفت همه آن ها بعد همه بلند شدند ماهم به نشانه احترام و استقبال آن 

ی کردم. طوری نگاه ام می کردند یا در گوش هم حرف میزدند که انگار تا نفس آسوده ای کشیدم. در بینشان احساس خفقان م

به حال آدم با این سر و شکل ندیده اند طوری بود که انگار لباس هایم عجیب و غریب است.تکیه ام را از نرده های ایوان 

. طوری به عقب هلم داد که چند گرفتم خواستم به سمت در هال بروم که سرین به سرعت عقبم زد و خودش را به داخل انداخت

 .قدم عقب رفتم و دستم را به نرده ها گرفتم. با تعجب نگاهش کردم

 .اینطور نکن گیس بریده بالیی سر اون بچه میاد_

صدای داد مادرم از دم در آمد. با خنده نگاهش کردم بابا و بابک کنارش بودند. مادرم به طرف پله ها امد و پدرم و بابک 

و جور کردن حیاط شدند. من و مادرم به داخل رفتم. سرین پای خنچه ها نشسته بود و داشت یکی، یکی ان ها را مشغول جمع 

نگاه می کرد به طرف جایی قبل ام رفتم و روی کناری نشستم.سرین با ذوق و شوق بچه گانه محتوای خنجه ها را بیرون می 

که او هم کنار خنجه ها نشسته بود و داشت آن ها را نگاه می کرد.  کشید و نگاه می کرد. گاهی هم نشان من و مادرم میداد

می کرد به راحتی حسرت و افسوس را در چشمانش می دیدم.دلم برایش کباب می شد. برای وقتی سرین سرش را به طرفم 

رون دلم برای خواهر بخت سوخته اش که انگار دیگر راهی برای ترمیم اش نیست. شاید به ظاهر به او لبخند میزدم ولی از د

 .کوچکم آتش می گرفت. ای کاش او را هم مانند من به شهر می آوردند

وقتی به خنچه ای رسید که تاج و کمر بند طال و کفش هایم در آن بودند به راحتی دیدم که نفسش سنگین شد. ان لحظه دوست 

دیگر که او را این گونه کرده بود و حسرت این داشتم زمین و زمان را به اتش بکشم. پدرم، بابک، مادر شوهرش و هر کس 

چیزا ها به دلش گذاشته بود را قتل عام کنم. مادرم پیش دستی ها را جمع کرد و به آشپز خانه برد. خودم را به طرف سرین 
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او  کشیدم. آرام دستم را به روی دستش گذاشتم با برگشت صورتش قطره اشکی از چشمانش سرازیر شد. نابود شدم به سرعت

 .را در آغوش کشیدم و به خود فشردم

تار موت. هر کدوم رو که دوست داری برای خودت بردار حتی این لباس  گریه نکن خواهرم عزیزم این ها همه پیش کش یک_

محلی که برای عروسی آوردند. خوشحالی تو به تمام دنیا می ارزه عزیزم. من فقط کنار اشکین بودن رو میخوام این ها همش 

 .ل توما

در این مدت که نزدیک سه ماه شده بود عالقه بسیار شدید به سرین پیدا کردم. او بسیاره مهربان، آرام، خنده رو بود و دلش 

ساله صاف و ساده و عاری از هیج گونه کینه و تنفر بود. او بهترین خواهر دنیا برایم بود که زندگی و آینده  ۵همچون کودکی 

د. با خنده و شوخی حواس سرین را پرت کردم انقدر گفتیم و خندیدم که از دنیایی اطراف مان غافل اش در اینجا تباه شده بو

 .شدم و با صدای بابک به خودمان امدیم

 .سرین دیر شده. یاال حاضر شو بریم_

 .سرین با ناراحتی لب هایش را غنچه کرد و خواست از جایش بلند شود که دستش را گرفتم و نگذاشتم بلند شود

 .سرین امشب پیش من میمونه. می خوایم یکم خواهرانه حرف بزنیم و درد دل کنیم_

تحکم درون صدایم انقدر زیاد بود که بابک برخالف میلش و با قیافه ناراضی قبول کرد و خودش تنها به خانه رفت. سرین 

ه است از جایش بلند شود و به کمک ماه حامل ۶، ۵خواست با همان شکم جلو امده اش که حال قشنگ معلوم بود نزدیک به 

مادرم در آشپزخانه برود که من هم همراه اش بلند شدم و باهم وارد اشپز خانه شدیم. مادرم در حال شستن پیش دستی ها بود. 

انقدر زیاد بودند که سبد ظرف ها پر شده بود. به طرف کابینت رفتم و پارچه ای بزرگ از آن خارج کردم و روی زمین پهن 

 .دم ظرف ها را اوردم و رویی آن چیدمکر

 .چیه! زرنگ شدی سرمین خانم_

با حرف سرین خنده بلندی کردم و هیچی نگفتم. با سرین مشغول خشک کردن ظرف ها شدیم. بار اولم بود چنین کاری می 

یم و گوشه ای چیدم. کردم یعنی اصال عادت نداشتم و بلد نبودم کار کنم. با کی شوخی و خنده و متلک ظرف ها را خشک کرد

بعد آشپز خانه و هال را سروسامان دادیم. البته؛ این کارها را بیشتر مادرم انجام میداد و کار های سبک را سرین.باهم به اتاقی 

که این مدت به من اختصاص داده شده بود رفتیم. مادرم هم بدون توجه به اخم و تخم پدرم همراه مان به اتاق آمد. تشک را 

یم. مادرم وسط خوابید ومن و سرین سمت راست و چپش هر دو نفرمان هم خودمان را در آغوشش جا داده بودیم. پهن کرد

 ..طولی نکشید که هر سه نفرمان از شدت خستگی خواب مان برد

*** 

 .سرمین. سرمین بیدارشو. با توام دختر_

و سرین را جمع می کرد مرا هم صدا میزد. با یاد الی چشمانم را باز کردم. مادرم در همان حال که داشت رخت خواب خود 

آوری اینکه امروز مراسم عروسی من و اشکین است سریع سر جایم مسخ نشستم. به سرعت از جایی م بلند شدم و به طرف 

و دستشویی رفتم بعد از انجام کارم و شستن دست و صورتم بیرون آمدم. به داخل که رفتم طبق معمول صدای حرف زدن مادرم 

 .سرین از اشپز خانه می امد. به اشپز خانه رفتم همه دور سفره صبحانه نشسته بودند و صبحانه می خوردند و حرف میزند

بعد از خوردن صبحانه به کمک مادرم به حمان حسابی رفتم. احساس می کردم دیگر پوست ام کنده شده. بعد از اینکه صفایی 

مشغول خشک کردن موهایم شدم و بعد از آنکه تمام شد خواستم لباس مناسبی بپوشم  به خودم و موهای بدنم دادم بیرون آمدم.

که زنگ در خورد. سریع پیراهن مدل مردانه کرم رنگ که یقه اش را هم با بند های که داشت پاپیونی بستم و همراه با شلوار 

م بود شهری هستند. جلو رفتم و سالم کردم معلو لگ مشکی پوشیدم. دو خانم همراه مادرم وارد خانه شدند از سرو وضعشان

همراه با مادرم و آن زن ها وارد اتاق شدیم. یکی از خانم ها که جوان تر بود اسمش ترانه بود مشغول اصالح صورتم شده 

شت و بود. صورتم کم مو بود بخاطر همین جز پشت لبم و وسط ابرو هایم جایی دیگر صورتم را بند ننداخته بودم. انقدر درد دا

 .جیغ کشیدم و تکان خوردم که دست آخر کالفه شد و یک نیشگون از بازویم گرفت

 اروم می گیری دختر یا نه؟ _
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خنده ای کردم و ساکت شدم. دوباره به کارش مشغول شد تمام سعی ام را کردم کمتر جیغ بکشم ولی این دفعه همین طور پشت 

گ و فنگی بود تمام شد صورتم تمام سر شده بود و بعد خاطر اینکه صورتم سر هم از چشم هایم آب می آمد. بالخره با هر دن

برای اولین بار است و جوش نزد مقدار زیادی محلول زد جوش به روی پنبه ریخت و این دفعه با پنبه به جان صورتم افتاد. 

 .انقدر سوز میزد که میخواستم زمین را گاز بگیرم ولی بعد از چند دقیقه سوزش آرام شد

به گفته زن دیگری که نامش صنم بود درست به روی زمین نشستم و او پشت سرم قرار گرفت و مشغول درست کردن موهایم 

شد. ترانه هم بعد از کم شدن تورم صورتم و قرمزی اش مشغول آرایش کردنم شد بالخره بعد از ساعت ها از زیر دست این دو 

بود و من تازه کار 15که ناهار خورده بودیم ولی بازم گرسنه ام بود.ساعت نفر راحت شدم. حسابی خسته شده بودم و با این

هایم تمام شده بود. بلند شدم خواستم خودم را در آینه ببینم که ترانه نگذاشت. چشم به سرین افتاد که مانند دختر بچه ملوس و 

م می کرد.دلم گرفت. آرام سرم را به طرف مظلوم با حسرت به عروسک دلخواهش نگاه می کند ولی نمیتواند به او برسد نگاه

 :گوش ترانه بردم و گفتم

 .لطفاً اگر میشه خواهرم رو هم درست کنید. هر چقدر هم الزم باشه تقدیم می کنم_

ترانه لبخندی زد که تمام دندان هایش معلوم شد با همان لبخند به طرف سرین رفت. سرین اول از ترس بابک قبول نمی کرد 

به هر زور و ضربی بود او را راضی کردیم و زیر دست ترانه و بعد صنم فرستادم. چند بار خواستم از هواس پرتی ولی بالخره 

ترانه استفاده کنم و خودم را در آینه ببینم که هربار مچم را گرفت و دعوایم کرد. دست آخر هم روی آینه را پوشاند و از اتاق 

ه سینه گوشه ای نشسته بودم و با اخم نگاه ترانه می کردم. بالخره بعد از یک خارج کرد. مانند بچه ای بق کرده و دست ب

ساعت کار سرین هم تمام شد. واقعا زیبا شده بود. اصال با سرینی که میشناختم زمین تا آسمان فرق کرده بود. صورتش را 

ن کرده بودند که به شدت به صورتش کامل اصالح کردن و ابروان مشکی اش را دخترانه و زیبا گرفته بودن و کمی روشن شا

 .می آمد. موهای به رنگ شبش را صنم صاف کرده بود که مانند قابی مشکی رنگ و زیبا صورت سفیدش را در بر گرفته بود

آرایش ساده اش بسیار به صورتش نشسته بود. چون آن رژ لب قرمزی که بر لب هایش زده بودند در آن آرایش ساده اش 

د و جلوه خاصی به لب های برجسته اش میداد. ترانه و صنم خنچه های دیشب را آوردن تا لباس هایم را خود نمایی می کر

کمکم کنند تا بپوشم. لباس محلی را تن کردم. زیرش یک دست لباس کامال سفید حریر نیمه پف بود که یقه اش تقریبا هفتی بود 

قد لباس سفید زیرش از جنس مخمل پوشیدم. لبه های کت همه و استین هایش حلقه ای بودند. یک کت قرمز رنگ بلند هم 

سنگ دوزی شده بود و زمینه پشت کت هم لوزی های کوچک سنگ دوزی شده داشت و استین هایش تا ارنج تنگ بودند و 

ز کمرم فاصله بعد با پارچه ای حریر قرمز رنگ آزادانه آویزان شده بود. لباس را که پوشیدم به گفته ترانه دست هایم را کمی ا

 .دادم و او کمر بند طال را به کمرم بست و محکم کرد

صنم خم شد و تاج طالیی رنگ بزرگ را از خنچه بیرون آوردن. به تاج یک تور دو الیه قرمز رنگ تمام سنگ دوزی وصل 

بالخره اجازه پیدا کردم بود. به گفته صنم کمی خم شدم تا او تاج را روی سرم قرار دهد و محکم کنم. بعد از اتمام کارشان 

خودم را درون آینه ببینم. ترانه آینه را آورد و جلویم گذاشت به گفته اش چشمانم را بستم. بعد از چند ثانیه گفت که چشمانم را 

 باز کنم. زیبا شده بودم. چهرام با اصالح زنانه شده بود ارایش ملیح و زیبایی به صورتم نشانده بود. چشم هایم را یک آرایش

طالیی و قهوای سوخته و در انتها از تیره کرده بود و خط چشمی باریک و دنباله دار برایم کشیده بود. رژ گونه هلویی که به 

 .پوستم می آمد و یک رژ سرخ آبی لبانم زده بود

ده بود و تاج بزرگ و قیافه ام تغییر کرده بود و زیبا شده بودم و موهایم را فر درشت کرده و آزادانه به روی شانه هایم رها ش

زیبایی که به روی سرم گذاشته بود که وسطش یک سنگ یاقوت بود که به روی پیشانی ام قرار گرفته بود و چند رشته زنجیر 

از وسط تاج تا به آخرش وصل شده آویزان بود و جلوه خاصی به من میداد. با آن تاج بزرگ خودم را یک ملکه حس می 

می شدم ملکه خانه اشکین مالک روح و جسم و قلبش. مالکش بودم ولی حال همه میدانستند که  کردم. البته من امشب ملکه

یک دفعه استرس به جانم افتاد  . با صدای زنگ در به خودم آمد.من عروس اشکین ام و اشکین تمام و کمال مال من است

 .سرین جلو آمد و دستم را در دستش گرفت و فشرد

 .اشکین باهاشون نیست_

 (!تعجب نگاهش سرین کردم. ) یعنی چی؟م

 .اون خونه خانه ، فقط زن ها همراه راننده آمدن دنبالت تا به قول خودشون عروس خان رو ببرند_

باد ام خالی شد باز هم اشکین را نمی دیدم. صدای وارد شدن زن ها به خانه امد. مادرم سریع خودش را به من رساند و در 

 :گوشم گفت
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یدیم اونجا تورت رو برنمی داری تا وقتی که بریم داخل و همه زن باشند. بعد وقتی داماد امد باید تور رو سرمین جان رس_

 .صورت باشه سرتم بلند نمی کنی تا زمانی که خطبه عقد خونده بشه

 .با اخم نگاهش کردم

 ..مگه_

 .نگذاشت حرفم را کامل کنم

 .که نمیخوایی همه چیز به هم بخوره دست من نیست عزیزم تان زر خاتون گفته رسمشونه تو_

به ناچار قبول کردم در بین آن همه زن چشم دنبال مامان جون می گشت نیامده بودند. بعد از مدتی پدرم یاهللا گویا وارد خانه 

ید بعد تورم را روی صورتم گذاشت بعد از ب*و*سشد سر به زیر به سمتم آمد دو دستش را روی شانه هایم گذاشت و سرم را 

 .خانه خارج شد. از زیر آن تور قرمز رنگ و سنگ دوزی شده به سختی میتوانستم ببینم

زنی به سمتم آمد و وقتی به من رسید تازه متوجه شدم ساناز عمه اشکین است. دست گله قرمزی را که در دستش بود به 

ه دیدم را بسیار محدود کرده بود پایین دستم داد. سپس کمکم کرد تا از خانه خارج شوم و از پله ها با آن لباس و توری ک

بروم. آرام قدم بر میداشتم. چند مرد که در حیاط بودن دو نفرشان دهل و سرنا می زدند و زن ها کل می کشیدن و دست می 

زند. شادی می کردند. از فکر اینکه جشن من و اشکین است حاال با هرچه کمبود و دور از رویا هایم باز هم برایم شوق 

 .نگیز بود. لبخند از لب هایم پاک نمی شد چون میدانستم باباجون در شهر بهترین عروسی را برایم می گردبرا

به کمک ساناز سوار ماشین شدم. خودش هم کنارم نشست. سرم را به زیر انداخته بودم و فکر می کردم. ناراحت بود که چرا 

از یک طرف  چرا اشکین دنبالم نیامده بود؟ و خیلی چرا های دیگر. ند؟باباجون و مامان جون همراه خاله و دایی ام نیامده بود

هم خوشحال بودم از اینک به زودی همسر اشکین خواهم شد و رسما مال هم می شویم. خوشحال بودم چون بالخره داریم به 

زنان و مرد ها با لباس های هم می رسیم.با توقف ماشین سرم را بلند کردم. ماشین در خانه باغی بزرگ نگه داشته بود که 

زیبایی محلی دور ماشین حلقه زده بودند. دهل و سرنا با صدای بلند نواخته می شد. بعضی از مرد ها جلویی ماشین می 

رقصیدند. لبخند به روی لب هایم آمد. در طرف من باز شد. ساناز بود نفهمیدم کی او پیاده شد و در را برایم باز کرد. دستش 

 :دراز کرد و گفت را به طرفم

 .بیا. پیاده شو_

در یک سالن بزرگ سفره عقد ساده و محلی چیده بودند و مبل دو نفره ساده ای باالی آن گذاشته بودند. خبری از میز و 

نشستم. به کمک سرین تور را از روی  صندلی نبود. انگار بقیه می خواستند رو زمین بنشینند. به طرف مبل رفتم و روی آن

برداشتم دیدم بهتر شد. لبخند از روی لب هایم پاک نمی شد زن ها و دخترا جلویم می رقصیدند. حدود یک ساعتی بود صورتم 

که آمده بودیم چند دقیقه بود سنگینی نگاه کسی را حس می کردم ولی پیدایش نمی کردم. دوباره چشم چرخاندم درست سمت 

زیبا که فخر و غرور از سر تا پایش می ریخت. متوجه شد دارم نگاهش چپم جفت تان زر خاتون نشسته بود زنی میانسال و 

می کنم بدون هیچ لبخندی کامال خشک و سرد و بی روح به چشمانم زل زده بود. بالخره خودم خسته شدم و چشم از او 

نسبتا کشیده با  برداشتم. تصویرش در ذهنم تداعی شد زنی میانسال و زیبا با چشمات عسلی و ابروانی مشکی رنگ. صورتی

دماغی کشیده که پایینش کمی بزرگ شده بود و لی زیبا که به صورتش می آمد و با لبانی متوسط و صورتی رنگ. لباسی از 

و موهای تقریباً بلندش که جمع شده بود و به موهایش روسری  مخمل لخت به رنگ قرمز تیره که یک کت و دامن محلی بودند

 .اه سردش آزارم می داد دوست داشتم بدانم چه نسبتی با اشکین داردنگ بلند و آزاد وصل بود.

با هم همه و صدایی زن ها سرم را به طرفشان گرفتم. دهل و سرنا قطع شده بود و هر کدام به گوشه ای می رفتند. مادرم 

را به روی صورتم  همراه با چادری توری با گل های برجسته سفید رنگ به طرفم آمد. اول دست برد و تور قرمز رنگم

 .پوفی از سر حرص کشیدم دوباره دیدم محدود و کم شده بود گذاشت.

 ..بلند شو چادر و سرت کن_

 .اخم هایم را در هم کشیدم و سرم را بلند کردم یه سختی صورت مادرم را از زیر آن تور می دیدم

 نمی کنم این دیگه چیه؟ من چادر سرم_

 .لندم کردمادرم با حرص دستم را گرفت و ب



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

56 

 

 .یعنی چی چادر سرم نمی کنم؟ کدوم دختریه واسه عقد چادر سرش نمی کنه_

 .همه . من خوشم نمیاد اصال بلد نیستم سرم کنم _

 .چادر را باز کرد و به سختی به روی سرم گذاشت

 .دو دقیقه بزارش رو سرت تا خطبه عقد رو بخونه بعد درش بیار آسمون که به زمین نمیرسه_

چادر را روی سرم درست کردم و مادرم باز کمی از آن را روی صورتم گذاشت. دیگر کال دیدم مختل شده بود با به سختی 

حرص بر سر جایم نشستم. اگر این اولش است وای به حال آخرش. بعد از چند دقیقه صدای یا هللا مرد ها بلند شد به گفته مادر 

آرام سرم را بلند کردم تا اشکین را ببینم ولی به لطف تور سنگ دوزی  حق بلند کردن سرم را نداشتم. ولی کو گوش شنوا.

شده روی صورتم و چادر چیزی عایدم نشد. از شدت استرس و حرص دستانم یخ کرد بودند. گلم را کنارم گذاشته بودم و همش 

 .دست هایم را در هم گره می زدم. با فرو رفتن مبل متوجه نشستن اشکین به کنارم شدم

ستنش انگار چیزی در دلم فرو ریخت سرتاپایم یخ زده بود. صدا ها را میشنیدم ولی درکی از آن ها نداشتم. حتی یک کلمه با نش

اش راهم متوجه نمی شدم. عرق سردی به روی کمرم نشسته بود. با قرار گرفتن قرآن به روی پاهایم توسط دست های مردانه 

شروع کردن تمام حس ها دوباره به درونم سرازیر شد. متوجه هیچ چیز نمیشدم اش یک لحظه از فکر خارج شدم ولی تا عاقد 

 ..صداها در گوشم بود ولی متوجه نمیشدم انگار جز خیره شدن به کلمات قرآن از زیر تور هیچ کاری دیگر نمی توانستم بکنم

یم بی حس شده بودند. نمیدانم واقعا نفس عمق کشیدم ولی باز هم فایده نداشت. گوش هایم نمی شنیدن از استرس دست و پاها

عادی بود یا نه؟ با تکانی سرین که در کنارم ایستاده بود و گوشه چپ تور باال سرم را گرفته بود به خودم آمد آرام طوری که 

 :فقط من بشنونم گفت

 د.. بله رو بگو منتظر چی؟_

 .انگار تازه به هوش آمدم چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم

 ..وکل بر خدا و با اجازه باباجون و مامان جونم. بلهبا ت_

با صدایی بله ام سالن به روی هوا رفت. از عمد گفتم با اجازه باباجون و مامان جونم چون آن ها صاحب اختیار من اند. در آن 

صدای بله کلفت و هم همه و شلوغی که به پا شده بود نمیشد صدایی عاقد را شنید که داشت از اشکین اجازه می گرفت.با 

 .مردانه اش شوک زده شدم. بعد از خوانده شدن خطبه عقد و انجام امضا ها و عاقد و مرد ها بیرون رفتند

اشکین ماند چادرم به لطف سرین از سرم به روی مبل افتاد. لبخند عمیقی زدم و سرم را پایین انداختم و رویم را به طرف 

م. دیدم که دستانش به سمت تور آمد چشمانم را روی هم فشار دادم. لبخند ام عمیق تر اشکین کردم لبم را از استرس گاز گرفت

شد. تور را از روی صورتم برداشت. لبخند ام عمیق و عمیق تر می شد آرام هم زمان که سرم را باال می آوردم چشمانم را باز 

 ..کردم. با دیدنش شوک زده شدم

ا بر سرم آوار شد دست و پاهایم سر شده بود. او که بود؟ پس اشکین من کجا بود؟ به لبخند از لبانم رفت نفسم بند آمد. دنی

سختی سرم را چرخاندم و با همان قیافه شوک زده به دنبال مادرم گشتم. پیدایش کردم. پشت سرم کمی دورتر ایستاده بوده بود 

 .و با چشمان اشکی داشت نگاهم می کرد

ن دادم و مانند ماهی که از آب بیرون انداخت اند لبانم را فقط میتوانستم به سختی باز و به سختی سرم را به چپ و راست تکا

بسته کنم. نمیتونستم نفس بکشم با گرمی چیزی به روی دستم سرم را به طرفش برگرداندم. داشت با لبخند نگاهم می کرد. او.. 

 .نبود یک مرد غریبه بود. غریبه. غریبهاو.. اشکین من نبود. مرد من نبود، عشق من نبود. تمام زندگی من 

قیافه اش را میشناختم. این لبخندش را. آن چشم های آبی یا خاکستری شایدم سبزش را. او همان مرد میانسالی بود که بارها و 

ه توانایی بارها او را در باغ دیده بودم و آخرین بار در بیمارستان. باالیی سر مادرم. شوک بزرگی به من وارد شده بود و هم

های مرا سلب کرده بود. نمیتوانستم تکان بخورم. نمیتوانستم از جایم بلند شوم و مراسم را بهم بزنم نمیتوانستم نیرویی 

ه ای به آن زد. ب*و*سنداشتم. دهانم خشک، خشک شده بود به سختی نفس می کشیدم. دستم را که در دستش بود باال آورد و 

دن یخ زده مرا نمیتوانست گرم کند. نمیتوانست مرا از این شوک زدگی خارج کند. خیره به دستانش، لبانش داغ بودند ولی ب

شادی از چشمانش می بارید عمق نگاهش را می شد خواند. لبخند از لبانش نمی رفت. موهای قهویه ای  چهره اش شدم.

ماغی استخوانی همراه با ته ریش بورش روشنش را به طرف باال شانه زده بود. صور مستطیلی اش ابروان کمانی مردانه. د
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که می شد چند دانه مویی سفید هم این بین آن ها پیدا کرد. لبانی باریک و صورتی رنگ با فکی مستطیلی. همراه با کت و 

 .شلوار سورمه روشن و جلیقه ملوانی و دور یقه کت مشکی

ی شناسم. اصال او که بود با قرار گیری چیزی بینمان او مرد من نبود. من مرد خودم را می خواهم اشکینم را من او را نم

روش را برگرداند. ولی من خشکم زده بود. توان هیچ عکس العملی را نداشتم. به سختی رویم را به طرف آن جعبه برگرداندم. 

آن بود. مرد  ساناز بود که آن را گرفته بود و فقط یک حلقه طال زرد که نگین های ریز و درشت آن را پوشانده بودند در

دستانش را بلند کرد و حلقه را از درون جعبه خارج کرد و به سمت دست چپم آورد جانی در تنم نبود که دستم را پس بکشم. 

حلقه را در دستم کرد. با خارج شدن دست چپش از زیر دستم برق حلقه ی درون دستش چشمم را زد.. یادم نمی آمد حلقه ای 

ی در گلویم نشسته بود به طوری که راه نفس کشیدنم را بسته بود. تان زر خاتون همراه با در دستش کرده باشم. بغض بد

جعبه ای داشت به سمت مان می آمد. وقتی رسید مرد از جایش بلند شد و چون دست راستم را گرفته بود من هم کشیده شدم و 

از کرد و به سمتم گرفت. یک سرویس طالی سنگین در ایستادم. پاهایم جانی نداشتند برای ایستادن. تان زر خاتون جعبه را ب

 ..آن بود

 .بیا دختر جان بگیرش. مبارکت باشه_

منتظر ماند تا من جعبه را از دستش بگیرم ولی توان هیچ کاری را نداشتم و مانند کسی که خشکش بزند نگاهم فقط به جعبه 

 .شده و جعبه را گرفتهصدای مادرم امد که معلوم شد سریع دست به کار  قفل شده بود.

 .پسرم امیدوارم به خواسته دلت رسیده باشی این رو هم بدون من با خوشحالی تو خوشحال میشم_

پسرم. پسرم. پس این زن واقعا مادر شوهرم بود نه مادربزرگ شوهرم. فهمیدم سارا و سارای و ساناز هر سه خواهر های این 

 .برادر این مرد. پس اشکین کجا بود. اشکین با این ها چه نسبتی داشتمرد هستند. نه عمه های شوهرام و طرالن زن 

با جلو امدن زنی که از اول مجلس نگاه سرد و بی روحش را به من دوخته بود همه فکر هایم پرید. با غرور جلو آمد و با 

 :لحنی پر از غرور و طعنه گفت

 .به خونه ام خوش امدی عروس جدید_

گ بود ؟ ناخداگاه اخم هایم در هم کشید و نگاهم به طرف مرد سوق پیدا کرد. انقدر موقع خواندن عروس جدید. معنی حرفش گن

خطبه استرس داشتم و غرق افکار به هم ریخته ام بودم نفهمیدم دارد چه خاکی به سرم می شود. نفهمیدم چه نقشه ای برایم 

 .نی ارام و شرمنده آمدکشیده اند. حتی متوجه نشدم اسم این مرد چیست؟ صدای مرد با لح

 .سرمین جان_

 :با مکث نسبتا طوالنی ادامه داد

 .ایشون همسر اول من هستند و البته جایی خواهر بزرگتر تو_

فرو ریختم، نابود شدم، داغون بودم، داغون تر شدم. همسرش، همسر مردی که ناخواسته و ناآگاهانه به عقدش در امده بودم. 

ه با یک زن ، دختر نوجوانی را خواسته بود و با دست به یکی کردن همراه پدرش نا جوان همسر مرد بد ذات و کثیفی ک

 .مردانه او را به دست آورده بود

خدایا.. خدایی من.. حال میفهمم چرا مادرم از شب بعد خواستگاری چهره اش ناراحت شد. من ابله فکر کردم بخاطر دعوا هایی 

فت؟ مگر من به او اعتماد نکردم؟ مگر من با او از راز دلم و اشکین سخن نگفتم.مگر او او با پدرم است. چرا؟ چرا به من نگ

نمیدانست من اشکین را می خواهم. مگر نمیدانست اشکین هم مرا می خواهد. پس چرا با ما این کارا کرد. چرا گذاشت آن مرد 

چه بسا حتما فرزندی هم دارند. نگاهم به چشمان  مرا به عقد کسی در بیاورد که حتی از خودش هم بزرگتر است و زن دارد و

نگاهش با نگاه های که به من می  زن افتاد که رو به روی مرد ایستاده بود و با غمی عمیق داشت به چشمانش نگاه می کرد.

بزرگتر من  کرد فرق داشت. از نگاه معلوم بود به خونم تشنه است و دوست دارد مرا با دستانش خفه کنه. او هیچ وقت خواهر

 .نخواهد شد. چون نه من این را میخواستم و نه او با صدای زن از فکر خارج شدم

 .خان. ازدواج مجدد مبارک باشه.. امیدوارم با عروس جدیدت روزای خوبی داشته باشید_

را خانه اربابی این کلمه.. یک چیز. خان.. خان. آن مرد خان بود. یادم امد لحظه ورودم هیچی از جمله اش نفهمیدم. جز یک 

خارج است. نمیتوانم همه این اتفاقات بد را در یک زن رو به رویم را که همسر خان. نه خدایی من. نه.. این دیگر از توانم 
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روز تحمل کنم. کاش یک خواب باشد. خدایا نه این امکان ندارد. یعنی او. دیگر پاهایم توان نداشتن. نمیتوانستند وزنم را تحمل 

به روی مبل افتادم. نفس، نفس میزدم. دستی به روی شانه هایم نشت توان پست زدنشان را نداشتم.. لیوان شربتی جلویم کنند. 

قرار گرفت. رد دستش را دنبال کردم و به صورتش رسیدم. تمام نفرتم را در چشمان و صورتم جمع کردم و به چشمانش خیره 

د و شربت را از او گرفت. هضم این همه اتفاق بد و شوم در چند ساعت برایم را از او گرفتم. دست خان جلو آم شدم. رویم

سخت بود. االن می فهمم نیامد باباجون و مامان جون را. انگاری به آن ها نگفته بودند. باید قبل از اینک اتفاقی می افتاد آن 

. حتی نمیتوانستم گریه کنم. نمیتوانستم از خودم ها را خبر دار می کردم. ولی چطور؟؟با این حال من هیچ چیز امکان پذیر نبود

 ..دفاع کنم

لب هایش دارد تکان می خورد ولی چیزی نمی  با قرار گرفتن شربت جلویم سرم را بلند کردم اینبار خان بود نه مادرم. می دیدم

گ بود. هیج چیز نمیفهمیدم. تکیه فهمیدم. شربت را جلوتر اورد کمی رویم را به معنی نخواستند برگرداندم. همه چیز برایم گن

ام را به پشتی مبل دادم و خبره به آن سفره عقد منحوس شدم حال خیلی چیز ها را میفهمم. دلیل این لباس ها را به جای لباس 

 ..نامزدی یا لباس عروس زیبا می فهمم. دلیل نیامدن داماد را دنبالم میفهمم. دلیل نگاه های تان زر خاتون را و

ا بلندتر کردم زن ها جلویم با آن لباس های رنگ رنگی محلی می رقصیدن. هه.. خواهرشوهرهایم هم وسط بودند و نگاهم ر

چه به ناچار چه از روی رضایت می رقصیدن. آخر چرا بدبختی من برایشان خوشحال کننده بود؟ نابود شدن رویاها و آرزو 

 ن کار را می کنند؟هایم برایشان شاد آور بود؟ چرا؟ چرا دارند با من ای

خان را دیدم که از سر جایش بلند شد نگاهم ناخواسته دنبال این مرد خودخواه کشیده شد. واقعا چرا اینکار را کرد؟ مگر او زن 

نداشت؟ بچه نداشت؟ چرا با من اینکارا کرده بود؟ چرا عشقم، آینده ام، زندگی خوبی را که میتوانستم با اشکین داشته باشم را 

گرفته؟ و هزار چرا ها دیگر در ذهنم ردیف می شدند. به سختی آب دهانم را قورت دادم. برایم سخت بود خیلی سخت. از من 

دو زن آمدند و میز متوسطی را آوردند و جلویم گذاشتند. همانطور چشمانم خیره به میز ماند. که یک به یک داشتند غذا و 

یک دیس بزرگ که نصفش پلو ساده و دیگری پلو  که حال وقت شام بود؟ نوشیدنی به رویش می چیدن. مگر چقدر گذشته بود

 .باقال

یک دیس کباب کوبیده و جوجه کباب بود. هیچ چیز از گلویم پایین نمی رفت. فقط نگاهم به روی آن غذاها خشک شده بود. 

یش فکر می کردم بسیار سرم تیر کشید. صورتم از درد جمع شد. آن تاج بزرگ و منحوس روی سرم که تا چند ساعت پ

 .زیباست و من را مانند ملکه ها کرده حال روی سرم سنگینی می کرد. آن لباس ها تنم را می آزردن

چشم به حلقه ای افتاد که با آن کوچیکی اش روی دستم سنگینی می کرد انگار انگشتم را میخواست قطع کند. جانی در تن 

ور تکیه ام به پشتی مبل بود سرم را هم به آن تکیه دادم. در دلم غوغا بود و زیر نداشتم که آن را از دستم خارج کنم همان ط

رو می شد. همه داشتند شام می خوردند. انگار واقعا کر شده بودم چیزی نمی شنیدم. فقط آن نگاه های عجیب دیشب که امشب 

نشان را. احساس کردم کسی کنارم نشست. بدتر به رویم بود باز هم االن می فهمم معنی نگاهایشان را. در گوشی حرف زد

نگاهم هنوز به دستم خیره بود. دستی جلو آمد و آن را در دستش گرفت. نگاه کردم. سرین بود. او هم به من خیانت کرده بود. 

او هم مرا بازی داده بود. دستم را از دستش بیرون کشیدم و با خشم و نفرت نگاهش کردم. اشک در چشمانش جمع شد. به 

دت رویم را از او گرفتم. دیگر بدم می آمد از او، از مادرم، پدرم خیلی وقت پیش بود از دلم رفته بود، آدم کینه ای بودم. دیر ش

 کینه می گرفتم ولی دیگر هرگز فراموش نمی کردم. نفهمیدم چقدر گذشت. نفهمیدم چطور گذشت. هیچ چیز را درک نمی کردم

افه اشکین و خاطراتمان جلویی چشم می آمد. دلم اتاقم را میخواست. دست نوازشگر باباجون انگار در زمان حال نبود. فقط قی

را و آغوش امن مامان جونم را. دلم سگ هایم را میخواست. لعنت به من که به اینجا آمدم. لعنت به من که پایم را در اینجا 

زمان به عقب بر می گشت و من هرگز پایم را به اینجا گذاشتم. به این روستای نفرین شده. به آن خانه خراب شده. ای کاش 

را میخواستم. او مرد من بود. او عشق من بود. هیچ کس نمیتوانست جایی او را  نمی گذاشتم. من اشکینم را میخواستم. مردم

. از آن همه زن که برای من بگیرد. با قرار گرفتن دستی به روی شانه ام سرم را بلند کردم. از آن میز رنگا رنگ خبری نبود

آن وسط میرقصیدند و خوشحالی می کردند خبری نبود. اکثریت رفته بودند جز تان زر خاتون و دختر ها و عروس هایش با 

 .چند دختر و زن دیگر

 .بلند شو. باید بریم_

سالن کوچک دیگری با حرف مادرم نور امیدی در قلبم روشن شد. بی حرف از جایم بلند شدم. از آن سالن خارج شدیم وارد 

شدیم یک طرفش دری بود که می شد از خانه خارج شد و روبه رویش کمی آن طرف تر پله های چوبی ساده بودند که به طبقه 

 .باال می رفت. خواستم به طرف در بروم که مادرم دستم را گرفت. با تعجب نگاهش کردم

 .کجا میری؟ بیا از این طرف_
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شید و به طرف پله ها رفتیم. سرین و تان زر خاتون و دخترانش پشت سرمان آمدند. درکش در کمال تعجب بیشتر دستم را ک

 .برایم سخت بود

وارد اتاق بزرگی شدیم. رو به رویم پنجره بود با پرده های ضخیم سورمه ای پوشیده شده بود. از پنجره متنفر بودم.جلوی 

فی بود. یک در بزرگ ، در سمت راست میز بود. در سمت چپم پنجره یک میز کار با صندلی بود که رویش وسایل های مختل

یک تخت دو نفره ساده با رو تختی گل دار نباتی با بالشت های گل سفید و یک میز آرایشی ساده که هم راستایم که در سمت 

ودند چپ قرار داشت و یک در دیگر که کمی آن طرف ترش بود. دستم به طرف تخت کشیده شد. پاهایم منقبض شده ب

 .نمیتوانستم راه بروم برایم سخت بود. به تخت رسیدم. مادرم دستم را گرفت و به هر سختی بود مرا وسط تخت نشاند

با نفرت نگاهم را از او گرفتم. ساناز به طرفم آمد و دامن ام را به روی تخت پهن کرد. سبدی پر از گلبرگ های سفید و قرمز 

یخت. بعد لبخندی به من تحویل داد. تان زر خاتون جلو آمد. پارچه کوچک سفیدی را که آورد و به روی دامن ان و رو تختی ر

 .در دستش بود را جلویی صورتم باال آورد

انایی بعد پارچه سفید رنگ را که حاشیه اش گل دوزی شده بود را به روی دامن کت قرمز بلندم گذاشت. نفسم بند آمد. زبانم تو

سخن گفتن نداشت. نمیتوانستم کار کنم. داشتم نابود می شدم. همه از اتاق بیرون رفتند مادرم ماند. آرام به سمتم جلو آمد. با 

 :لحن ناراحت و معذبی گفت

 .من نمیخواستم اینجوری بشه ببخش من رو.. من.._

تور قرمز رنگم را روی صورتم گذاشت و مرتب کرد و بعد بی هیچ حرفی اتاق را ترک کرد. او با من چه کرده بود؟ دنیایم را . 

ایش را می شنیدم نابود کرده بود، آرزو هایم، رویاهایم و اشکینم. همه را از من گرفته بودند. صدای در شنیدم. صدای قدم ه

که داشت نزدیک می شد قامت خان معلوم شد از زیر تور قرمز ام نگاهش کردم. جلو آمد و به روی تخت نشست. آرام تور را 

 .بالخره مال من شدی ملکه رویاهایم_از روی صورتم کنار زد. چند لحظه همانطور به چهره ام خیره ماند. 

 .با ناتوانی و تعجب نگاهش کردم. خودش شروع به حرف زدن کرد

از همون روز اولی که داخل باغ دیدمت از ذهنم بیرون نرفتی. برای دوباره دیدنت هر چند روز یک بار بی دلیل یا با دلیل به _

ظه اول که دیدمت مهرت به دلم باغ سر می زدم. دست خودم نبود. با این سنم عشق رو با چشم های تو پیدا کردم. از همون لح

افتاد و بیرون نرفت. زیبایت برای من بی همتاست. درسته که از من خیلی کوچک تری. درسته خیلی ازت بزرگترم ولی 

نتونستم تحمل کنم نتونستم کنار بیام که یک روز مال یک نفر دیگه بشی سخت بود تحمل نبودت کنارم. به خودم قول دادم تو 

نم و خوشبختت کنم. وقتی امدم خواستگاریت فکر نمی کردم قبول کنی. ولی با قبول کردنت دنیا رو به من رو مال خودم بک

دادی. با نگاه کردن چشمات انگار دنیا رو بهم میدن مخصوصا وقتی اون لبخند خجالت زدت رو به ریو لب های زیبانت 

. لبش را کمی از سرم فاصله داد. چند ثانیه به روی اجزای .مینشونی. با همین نگاهت، لبخندت، معصومیتت ملکه قلبم شدی

انگار زمان برایم متوقف شد. دنیا بر سرم آور شد. باز هم مانند احمق ها نمیتوانستم هیچ کاری کنم. چون صورتم مکث کرد. 

نجام هیچ کاری نداشتم. بدنم لمس شده بود. مانند مجسمه ای بدون حرکت ماندم. از من فاصله گرفت و دست توانی برای ا

 هایش را از من جدا کرد. دستش را جلو آورد و دستمال سفید را برداشت کمی به آن خیره شد 

ا تکان های کسی چشمانم را باز کردم. دخترک جوانی باالی سرم بود و صدایم می کرد. بی توجه به او سرم را یه سمت ب

وزخندی زدم حتما آن را برده بود تا نشان مادر و خواهر هایش بدهد و مردانگی اش را پاتختی بر گرداندم. دستمال آنجا نبود. پ

برای بار دوم به همه اثبات کند تا پیروزیش را به همه نشان دهد که توانسته با این سن و سال دختری را به سن من به 

 .تصرف خودش در بیاورد

 .عروس خان_

شد. عروس خان. خنده دار بود. بدون هیچ حرفی از جایم بلند شدم درد داشتم بدون نگاهی به دختر انداختم پوزخندم عمیق تر 

اینکه چیزی دور خودم بپیچم و بدون هیچ سخنی به سمت دری که در سمت راست تخت بود رفتم. درش را باز کردم 

ادم. با اثبات اولین قطره خداروشکر حمام بود. در را پشت سرم بستم. به سمت دوش رفتم و آب را ولرم کردم و زیرش ایست

آب به صورتم اشک هایم هم پشت سرهم سرازیر شدند. با دو زانو به روی زمین افتادم و با صدایی بلند شروع کردم به گریه 

کردن. حوله تن پوشم را به هر سختی بود پوشیدم و از حمام خارج شدم. دختری که صبح بیدارم کرده بود هنوز در اتاق بود. 

 .را به تخت رساندم و رویش نشستم و دستم را به روی دلم گذاشتم خودمدرد داشتم 

 درد دارید؟_
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 .نگاه بی روحم را به او دوختم. فقط سرم را آرام تکان دادم

 .بیایید اینجا بشیند موهاتون رو خشک کنم بعد لباس بپوشید بریم پایین واسه صبحانه. همه منتظرتون هستند_

ی ب*و*سدوست داشتم بمیرم. دلم می خواست به خواب ابدی بروم. دوست داشتم همه این ها کا حالم از خودم بهم می خورد

وحشتناک باشد و دیگر تکرار نشود. دخترک جلو آمد بازویم را گرفت خواست کمکم کند بلند شوم. به ناچار از جایم بلند شدم و 

می گرفتم. با کمک او به روی صندلی میز آرایشی قبول کردم چون خودم هم از مویی خیس بدم می آمد و بالفاصله سردرد 

نشستم و او مشغول خشک کردن موهایم شد. به آینه خیره شدم. تصویر دختر.. نه زنی را می دیدم که یک شبه پیر شده است، 

داد.  پژمرده. دختری که دیشب ناخواسته و از روی ناتوانی دخترانگیش را، عشقش را، آینده اش را همه چیز اش را از دست

اشک هایم دوباره پشت سر هم به روی صورتم روان شدند. درد داشتم. نه جسمی بلکه روحی. قلبم درد می کرد توانایی هضم 

این همه اتفاق شوم را نداشت. با خاموش شدن سشوار به خودم آمدم. دستی به روی صورتم کشیدم. ولی اشک هایم تمامی 

 .نداشت

 .ا کمکتون کنم بپوشیدخانم بیاید لباس انتخاب کنید ت_

 .پاهایم جانی برای راه رفتند نداشتند. دیگر برایم مهم نیست چه می پوشم

 .خودت یه چیز بیار_

دخترک اول کمی شوک زده نگاهم کرد ولی بعد از چند لحظه به طرف در که تقریبا رو به روی تخت بود رفت. در فکر هایم 

ه خودم آمدم. یک دست لباس محلی با دامنی قرمز که پایین اش نوار باریک غرق شدم. با قرار گرفتن چیزی جلوی چشمانم ب

طالیی و طرح های مانند حالل ماه و یک دایره متناسب با حالل بود که در وسطش قرار داشت. همراه با یک بلوز و کت مخمل 

 .زمردی رنگ که حاشیه هایش نوار طالیی باریکی داشت

 این خوبه خانم؟؟_

بله تکان دادم دخترک لباس را مرتب به روی تخت گذاشت و دوباره به طرفم آمد. موهایم را شانه زد و بعد به  سرم را به معنی

دو دسته تقسیم کرد. هریک از دسته ها را با نوار طالیی رنگ بافت و دو طرفم به روی شانه هایم گذاشت. دستم را گرفت و از 

م. بعد از اتمام لباس هایم یک کاله کوچک اندازه کف دستم که تخت بود آورد که جا بلند کرد. کمکم کرد تا آن لباس ها را بپوش

روسری به آن وصل بود. کالهک را به روی سرم گذاشت و روسری پشت سرم قرار گرفت. همین که خودم را در آینه دیدم 

با دخترک از اتاق خارج شدیم  شتند.دوباره اشک هایم سرازیر شدند. کنترلی بر آن ها نداشتم و آن ها هم قصد متوقف شدت ندا

دسته به صورتم کشیدم و دوباره اشک هایم را پاک کردم. آرام و با زحمت و کمک نرده ها از پله ها پایین رفتم. خانه تمیز 

 .بود. دخترک از سالن گذشت و به سمت چپ که دری در آنجا داشت رفت. صدای حرف زندنش می آمد. دلم هری ریخت

 تشریف نمیارن صبحانه میل کنند؟ چرا عروستون_

 :مکث کوتاهی کرد و ادامه داد

 اها راستی یادم رفت. نکه دیشب ، شب سختی رو سپری کردن خسته اند و دارند استراحت می کنند. نه پدرجان؟؟_

 .سر جایم خشکم زده بود

 عروس خان. چرا اینجا ایستادید؟_

ن از یادم رفته بود بخاطر همین چند نفس عمیق کشیدم. آرام و به ناچار به با صدای همان دختر از جا پریدم. انگار نفس کشید

. وارد سالنی شدیم که اگر اشتباه نکنم مراسم عقد منحوس دیشب در اینجا بود. سفره ای بزرگ و رنگا رنگ جلو قدم گذاشتم

سفره جمع بودند. جرات نمی کردم وسط سالن پذیرای چیده بودند. همه به جز دو خواهر بزرگ خان و عروس و برادرش دور 

یک قدم دیگر بردارم. دوباره کاسه چشمانم پر از اشک شده بود. با صدای پایی دخترک همراهم و چند قدم من متوجه 

حضورمان شدند. آب دهن ام را به زور قورت دادم. آرام و زیر لب سالم کردم.سرم را پایین انداختم تا کسی قطرات اشکم را که 

 .سرازیر می شد نبیند. سالن در سکوت فجیعی فرو رفته صدای چاقو و قاشق دیگر نمی آید از چشمانم

 .بیا و اینجا کنار ساناز بنشین دختر_
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با حرف تان زر خاتون کمی سرم را بلند کردم. قبل از این که قدمی بردارم سرم را به طرف اشکین گرفتم. خشکش زده بود و 

کم دوباره از چشمانم فرار کردند و پایین ریختند. سریع سرم را پایین انداختم و اشک هایم شوک زده نگاهم می کرد. قطرات اش

را پاک کردم. به سمت جایی که تان زر خاتون دستور داده بود رفتم و آرام نشستم. جرات نداشتم سرم را بلند کنم. بدم از 

ش دستی خالی جلویم خیره شده بودم. هیچ چیز نمی جمعشان می آمد. دوست داشتم خودم را حلق آویز کنم. همانطور به پی

خوردم فقط مانند مجسمه ها خشکم زده بود حتی پلک نمی زدم و به یک جا خیره شده بودم. با قرار گرفتن ظرفی که درون آن 

 .چیزی مانند شله زرد بود پلکی زدم که اشکم سرازیر شد. سریع با دست آن را پاک کردم

 .بخور انرژی بگیری بخور دختر جان. کاچیه،_

. به هنوز چند ثانیه از اتمام حرفش نگذشته بود که صدای وحشتناکی حاصل از برخورد محکم چاقو به پیش دستی بلند شد

شدت سرم را به طرف اشکین بلند کردم. اشکین از جایش بلند شد همانطور با خشم وغضب فراوان که از زور فشار دستانش 

هم می کرد. به خودم لرزیدم و اشک هایم پشت سر هم سرازیر شد. تا به حال خشم اشکین را را مشت کرده بود داشت نگا

 .برای خود ندیده بودم

 ..بگیر بشین سر جات_

با صدایی خان اشکین سرخورده و غمگین به سرجایش رها شد. اشک هایم پشت سرهم سرازیر می شدند. سرم را پایین 

 .انداختم

خودتون هم خوب  دوست ندارم بهش بی احترامی بشه میخوام احترامش رو داشته باشید. سرمین از امروز همسر منه._

 .میدونید برام خیلی عزیزه

هر حرفی که خان می زد مانند خنجری در قلبم فرو می رفت. قلبم تیر می کشید دستم را به روی قفسه سینه ام گذاشتم و از 

شده بود. به زور گریه ام را کنترل کردم. هنوز هیچ چیزی نخورده بودم زور درد به آن چنگ زدم. سکوت بدی بر جمع حاکم 

 .انگار سنگی در گلوم بود که حتی مانع می شد آب دهانم را قورت دهم

 چند سالته؟_

 .با تعجب و آرام سرم را بلند کردم. به دختری که رو به رویم با اخم نشسته بود نگاه کردم

 ی داری؟نشنیدی دخترم چی گفت؟ مشکل شنوای_

سرم به طرف شخصی که کنار خان و ردیف روبه رویم بود کشیده شد. زن خان بود. اخمی به چهرام نشست حرفش باب دلم 

 .نبود. پس دختر رو به رویم خواهر اشکین بود. چه درد ناک بود برای من دل شکسته

 ..سالم ۱۷چند روز دیگه میشه  .۱۶_

بعد شروع کرد به خندیدن، از طرز خندیدنش خوشم نیامد. خنده  ده باز می شدند.اخم از صورت دخترک پاک شد. لبانش به خن

 .اش بلند و بلندتر میشد

 .خوبه.. خوبه.. عروس بابام از داداشم که هیچ از منم یکسال کوچیک تره_

 :بعد با تمسخر رویش را به خان کرد و ادامه داد

 ..بخت ما رو سیاهآفرین بابا زدی با انتخابت چشم بازار کور کردی و _

 .جمله آخرش را با پوزخند و با تلخی گفت

 .اسلیم_

صدای بلند و پر تحکم خان بلند شد که باعث شد اسلیم بیشتر اخم هایش در هم رود. خان از جایش بلند شد و سالن را ترک 

 .توقف شدمکرد. بالفاصله خواستم از جایم بلند شوم و این جمع را ترک کنم که با صدای تان زر خاتون م

 .بشین سرجات_

 ..ناخداگاه بر سر جایم رها شدم
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 تا کاچی رو تموم نکردی حق بلند شدن از روی میز رو نداری. فهمیدی؟_

 .به ناچار آرام بله ای گفتم. روبه دخترکی کرد که از صبح با من بود

 گرنه من میدونم با تو فهمیدی؟مریم تا صبحانه و کاچیش رو تموم نکرده اجازه نمیدی بهش از سر جاش بلند بشه. و_

مریم هم بله ای گفت و آمد باال سرم ایستاد. تان زر خاتون از سرجایش بلند شد رفت و بعد از مدتی کوتاهی همه رفتند جز 

اشکین. اشکین هم بعد از مدتی که به من خیره ماند از جایش بلند شد و رفت. اشک هایم دوباره راه خودشان را پیدا کردن و 

یر شدم. از خودم بدم می آمد. دوست داشتم از اینجا بروم دور شوم. جای من اینجا و در این مقام در این جمع نیست. من سراز

ی است که از خواب بیدار نمی شوم. من می خواستم و ب*و*سنمی خواستم و نمی خواهم عروس خان باشم. نمیدونم این چه کا

روس پسر خان باشم. نه خود منحوس اش. بی جان دستم را بلند کردم و می خواهم و سالیان سال آرزو خواهم داشت که ع

قاشق را در دست گرفت. دست و پایم سرد و بی جان بودند. اولین قاشق کاچی را که در دهانم گذاشتم شیرین بود و پر از مغز. 

ی گذاشتم انگار داشتم زهر می برای منی که عاشق چیز های شیرین بود حال مزه زهرمار را میداد. هر قاشق که در دهانم م

 .خورم. حاضر بودم اگر واقعا زهر است شیرینی زیادش را به جان بخرم و تا آخرش را بخورم و راحت شوم

آخرین قاشق کاچی را در دهانم گذاشتم و به زور قورتش دادم. آرام از جایم بلند شدم. همان راه آمده را برگشتم خانه را زیاد 

آرام باال رفتم. هر پله را که باال می رفتم صدا بیشتر می شد. به سالن طبقه باال رسیدم. ناخداگاه به طرف  بلد نبود. از پله ها

 .صدا کشیده شدم. صدایی آهنگ بود. به پشت در رسیدم. صدا برایم واضح شد

 .کاش مهرت به دلم نمی نشست》

 ..تا که مبتالی پاییز نشم

 《...گالویز نشم عشق من کاش ندیده بودمت. تا با تنهایی

 .با عجز کمرم را به در تکیه دادم و گوش سپردم

 ... ای کاش کنارم بودیکاش.》

 《...تا ببینی. که چقدر دل تنگم

صدای درامز زدن همراه با آهنگ بلند شد. زدنش را خوب میشناختم. اشکین بود. داشت با عصبانیت میزد. بلند و محکم. اشک 

امز باعث نمی شد صدای گریه مردانه اش را نشنونم. گریه ام شدت گرفت و به روی در سر هایم سرازیر شد. صدای بلند در

خوردم. تکیه ام به در بود زانو هایم را در شکمم جمع کردم و دستانم را دورش حلقه کردم. با صدا گریه می کردم ولی با 

 .صدای بلند آهنگ قاطی می شد. درامز زدنش قطع شد

 .ها.. هیشکی اندازه تو شیرین نیست حتی تو تلخ ترین لحظه》

 ...حتی تو شاد ترین لحظه ها هیشکی اندازه من غمگین نیست

 《..بغض مثل رود راهی میشه و توی دریای گلو میریزه

 صدای گریه اشکین و من بلندتر شد. نمیدانم حضورم را حس کرده است یا نه؟

 《..بین ما سنگ ترین دیواره... اما عاقبت فرو می ریز》

می شود این دیوار سنگی و ننگینی که بین ما ساخته شده بود روزی فرو بریزد؟ یعنی می شد دوباره مال هم  عنی می شود؟ی

 .شویم؟ سوال های تلخ و درد آورد همان طور در ذهنم رفت و آمد می کردند

 (بودمت ندیده کاش_چاووشی محسن)》کاش مهرت به دلم نمی نشست...》

بلند شد. کاش ای کاش. پیشم بودی تا ببینی که دارم چه زجری می کشم.. صدای گریه اشکین قطع شد. دوباره صدای درامز ها 

شدت زدن درامز ها بیشتر شد. بیشتر و بیشتر درست آخر صدای پاره شدن طبل درامز آمد. وحشت کردم. اشکین هیچ وقت 

دونفرمان پا به پایی هم برای از دست دادن هم گریه می اینگونه با سازش رفتار نمی کرد. صدای گریه اش دوباره بلند شد. هر 
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کردیم و اشک می ریختیم. دستم را به در گرفتم و از سر جایم بلند شدم. با کمری خمیده به اتاقم رفتم. وارد اتاق شدم و به 

شروع به گریستن سختی خودم را به تخت رساندم، و خودم را رویش پرت کردم. سرم را درون بالشت فرو بردم و از ته دل 

کردم. زخم ام عمیق و دردناک بود و صدایی گریه اشکین باعث شد عمیق تر شود و نمک روی زخم ام باشد. حالم بعد از 

شنیدن صدایش بدتر شد. از ته دل زجه می زدم و جیغ می کشیدم. ولی چون سرم را در بالشت فرو برده بودم صدایم بیرون 

 .من احمقنمی رفت. لعنت به من. لعنت به 

خدا لعنتت کنه سرمین. الهی داغ بچه نداشتت رو ببینی. خدا منو لعنت که بدون فکر جواب بله دادم بدون دیدن اشکین.(انقدر )

 .گریه کردم و خودم را لعنت فرستادم که دیگر نفهمیدم چه شد و چشمانم رفت

*** 

ه به خوابم ادامه دادم. نمیدانم چقدر گذشت که دستی را با جدا شدن چیزی از سرم کمی هوشیار شدم ولی توجی نکردم و دوبار

الی موهایم احساس کردم انگار داشت با انگشتان اش موهایم را آرام و لطیف شانه می زد. انقدر اینکار را کرد که به ناچار 

 .ارام کمی به طرفش مایل شدم و نصف کمرم را روی تخت و نصف دیگرش را باال نگه داشتم

ا باز کردم. دیدم کمی تار بود چشم هایم را مالش دادم و دوباره باز و بسته کردم. چهره غریبه مرد رو به رویم الی چشمانم ر

باعث شد اخم هایم در هم رود. کمی که فکر کردم یادم آمد او خان است و البته شوهرم. در دل پوزخند بلندی نثار خود کردم. 

. با دیدن رد اشکم . اشک از چشمم سرازیر شد و پایین ریخت و در بین خرمن موهایم ناپدید شد.لبخند به روی لب هایش بود

 .به روی آن کشید. اخم هایش را در هم کشید دستش را باال آورد و با انگشت شصتش

 درد داری؟_

ای مردانه و محکم اش در گوشم پیچید. چقدر شبیه صدای اشکین ام است ولی با کمی لهجه. ناخواسته سرم را به معنی بله صد

تکان دادم. اخم هایش بیشتر در هم کشیده شد و با حالت عصبی از تخت پایین رفت. به سرعت به طرف در قدم برداشت. نفس 

رفت. اشک هایم دوباره و دوباره با یاد بدبختی های سرازیر شد و انگار قصد  عمیقی کشیدم خوشحال شدم از اینکه از اینجا

بند آمدند نداشتند. ارام و بی صدا اشک می ریختم. صدای باز شدم در آمد. خودش بود دوباره اخم هایم در هم کشیده شد. به 

پاتختی گذاشت. آرام به دور کمر و  طرفم آمد. سریع اشک هایم را پاک کردم. بشقاب و ک آب گرم درون دستش را به روی

 .شانه ام دست انداخت و به روی تخت نشاندم

. انگار تازه بسته قرص را برداشت و یک قرص از آن خارج کرد بعد جلوی دهانم گرفت. انگار تازه داشت دردم یادم می آمد

هم فاصله دادم و او قرص را در دهانم تیر کشیدن های دل و کمرم را حس می کردم. مطابق خواست او آرام لب هایم را از 

گذاشت بعد لیوان را برداشت و به دستم داد. آب را همراه با قرص قورت دادم و بعد لیوان را به دستش داد. خم شد و لیوان را 

درون بشقاب گذاشت. درست رو به رویم نشست نگاهش را به چشمانم دوخت لبخند مهربانی نثار ام کرد. سرش را پایین 

 .اخت و دست هایش را جلو آورد و بند کتم را گرفت. از ترس اتفاق دوباره کمی عقب کشیدماند

 .نترس عزیزم. میدونم درد داری. می خوام کمپرس آب گرم بزارم روی کمرت_

داشتم  آرام سر جایم ایستادم. کتم را باز کرد و پیراهنم را باال زد. خجالت کشیدم از این وضع و از خودم متنفر بودم. دوست

همانجا در همان حالت بمیرم. کمپرس آب گرم را به زیر دلم گذاشت و چون نمی ایستاد روسری که صبح به سرم بود از آن 

کالهک جدا کرد و کمپرس آب گرم درونش گذاشت و آن را دور اش پیچاند بعد روسری را به کمرم بست و پیراهنم را پایین داد 

 :ا نبست. پوزخندی به روی لبم آمد. با طعنه گفتمو کتم را درست کرد ولی بندهایش ر

 معلوم خیلی واردید. خان_

از عمد با او رسمی حرف زدم و او را خان صدا کردم او برایم در این حد هم نبود. شوهرم بود ولی حتی اسمش را نمیدانستم. 

نگاهم می کرد. زیر نگاه هایش طاقت لبخند از لبانش رفته بود و با صورت و چشمانی که هیج چیز از آن ها معلوم نبود 

نیاوردم و آرام طوری که زیاد دردم نگیرد به روی تخت دراز شدم و پتو را به رویم کشیدم. برایم جای تعجب بود منی که تحمل 

دم. دردم بسیار پایین است چرا از حمام تا االن درد را کم و بیش احساس کردم و حال از درد کم، کم داشتم به خودم می پیچی

پوزخندی در دل زدم که ردی از آن به روی لب هایم هم نمایان شد. جوابش معلوم بود. مصیبتی که به سرم آمده بود. داغ از 

 .دست دادن اشکین انقدر برایم زیاد بود که درد کمرم به چشم نمی آمد. کم، کم قرص اثر کرد و چشمانم گرم شد

**** 
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ا باز کردم. فضا برایم غریب بود. نگاهی به پنجره انداختم هوا نیمه روش بود. دور با صدایی که از بیرون می آمد چشمانم ر

گذشته بود. هوا داشت روبه تاریک می رفت. تعجب کردم که چرا ۱۹:۳۰ورم را نگاهی کردم تا ساعت را پیدا کنم. ساعت از 

ای شام هم صدایم نکنند. تحمل جو برایم سخت نکرده اند ولی خوشحال شدم که خبرم نکردند و امیدوارم بر برای ناهار صدایم

بود مخصوصا اگر اشکین را می دیدم. اشکین. خدای من اشکین ام. چه بالی سر من و او می آید؟ باید حتما در یک فرصت 

مناسب و به زودی زود با او حرف بزنم و او را از ماجراهای نحس رخ داده مطلع سازم. ساعت ها به نقشه ام فکر کردم تا 

راهی برای قایمکی حرف زدن با اشکین پیدا کنم. با صدای در از جا پریدم که کمرم درد گرفت، دستم را به روی کمرم گذاشتم 

 :و فحشی نثار کسی که پشت در بود کردم. با ناله گفتم

 .بیا تو_

 :مریم همان دختر صبحی وارد اتاق شد. آرام گفت

 .رای شامسالم خانم. خان گفتند اگر میتونید بیاید ب_

بی حوصله باشه ای گفتم برای دیدن اشکین ناچار بودم به سر میز شام بروم. آرام به روی تخت نشستم. پیراهنم را باال دادم و 

روسری را از دور کمرم باز کردم. چروک شده بود و کمپرس آبش سرد شده بود. با عجز و ناتوانی از جایم بلند شدم و به 

از آن برایم لباس آورده بود رفتم. درش را باز کردم. کمد پر بود از لباس های زنانه محلی و  طرف همان دری که مریم صبح

 ..کت و شلوار لباس های مردانه. اخم هایم در هم کشیده شد

یعنی قراره من فقط لباس محلی بپوشم؟؟ و اون هرچی دلش می خواست(دست دراز کردم و یک روسری را بدون توجه به )

برداشتم. خیلی بلند بود. بلد نبودم مانند آن ها روسری ام را ببندم بخاطر همین سه گوشش کردم و عادی به رنگ و طرح اش 

روی سرم انداختم. برایم مهم نبود ولی نمیدانم یک حسی واردم می کرد حتما روسری سر کنم چون همه آن ها سرشان بود و 

به طبقه پایین رفتم. بدون توجه به یک یا دوتا خدمتکار که در رفت  فقط من تنها نمیزدم یک جوری بود. از اتاق خارج شدم و

و آمد بودند و سالم می کردند به طرف سالنی که صبح در آن صبحانه خوردم رفتم. کمرم به شدت درد می کرد قلبم تند، تند می 

باز کردم و وارد شدم. در یک نگاه زد میدانستم تا دوباره اشکین را ببینم اشک هایم سرازیر می شوند. در سالن پذیرای را 

دیدم که همه دور سفره هستند جز اشکین. دلم گرفت. آرام و زیر لب سالم دوباره ای دادم و به سمت جایی قبلی رفتم که صبح 

به رویش نشسته بودم. میل به شام نداشتم احساس حالت تهوع می کردم. کمی برای خودم سوپ کشیدم. با سوپ ام بازی می 

 .نتظر اشکین بودم تا بیاید از استرس همش پایم را تکان میدادمکردم م

 چرا روسریت رو اینجور سرت کردی؟_

 :نگاهی به تان زر خاتون انداختم که هم ردیف ام نشسته بود. آرام طوری که بشنود گفتم

 ...چون بلد نیستم_

 .صدای پوزخندش آمد

 چطور ماه پاره یادت نداده چطور روسری سرت کنی؟_

 :یال جوابش را دادمبیخ

اوال ماه پاره نه و ماه پاره بانو دوما چون من لباس محلی نه میپوشیدم نه داشتم که بخوام بپوشم االن هم به زور و نبود _

 لباس هام در اینجا پوشیدم...پس بعید نیست ندونم چطور لباسش پوشیده میشه یا روسریش رو چطور سر می کنید

 .ی چون قرار از امروز تا آخر عمرت لباس های این شکلی بپوشیپس بهتر از االن یاد بگیر_

با یاد آوری بدبختیم و اتفاق شومی که برایم افتاده بود ساکت شدم. زبانم از هر سخنی کوتاه شد. باد ام خالی شد. با این حرفش 

نداشتم که بخواهم بزنم. من دیگر  دوباره یادم آورد من دیگر سرمین قبلی نیستم. برای اشکین نیستم. دیگر چیزی نگفتم. حرف

مرده بودم. تبدیل شده بودم به یک مرده متحرک. لب به سوپ ان نزدم یا با آن بازی کردم و یا خیره به سوپ به فکر فرو 

 .رفتم. با احساس بلند شدن کسی سرم را بلند کردم. خان شام اش را تمام کرده بود و از سرجایش بلند شد و رفت

؟ که بود که زندگی مرا ویران کرده بود؟ آرزو و رویاهایم را به نابودی کشیده بود؟ چه همسری بود که حتی این مرد که بود

اسمش را نمیدانستم؟ از او متنفر بودم. متنفر بودم چون با این سنش با وجود یک همسر و دو بچه سراغ یک دختر نوجوان 

ود. زندگی اش را آرزوهایش را همه چیز اش را از او گرفته بود. حال تا آمد بود. بدون خبر و اطالع آن دختر او را عقد کرده ب
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چند ماه دیگر جز یک جناز از من چه می ماند؟ دیروز روحم مرد و تا چند ماه دیگر جسم ام . بغض به گلوم چنگ زده بود می 

فتم زنی را دیدم که سینی به دست به خواست خفه ام کند. آرام از سر جایم بلند شدم و از سالن خارج شدم. از پله ها باال ر

 :طرف اتاق اشکین می رود. در یک حرکت ناگهانی خودم را جلویش انداختم و گفتم

 .اینو بده به من خودم میبرم. تو برو به بقیه کارات برس_

 :زن اخمی کرد و با ترش روی گفت

 .نمیشه فکر نکنم آقا خوششون بیاد شما براشون شام ببرید.. بعد شما عروس خانی_

 :با اخم و اعصبانیت گفتم

 .تو به اینکارا کار نداشته باش که خوشش میاد یا نه. بعدم به خودم مربوطه چی میشه، چی نمیشه _

با اخم رویم را از او گرفتم و به سمت اتاق رفتم. چند نفس عمیق کشیدم از استرس دست و پایم میلرزید در زدم. صدای نیامد. 

کسی نبود آرام در را باز کردم و به داخل رفتم در را هم پشت سرم بستم. اشکین روی تخت خوابش یک  دور ورم را نگاه کردم

 :گوشه کز کرده بود و در خودش جمع شده بود و پشتش به در بود. با صدای گرفته ای گفت

 .مگ نگفتم نمیخوام کسی رو ببینم_

وبه رویش رسیدم چشمانش خیس اشک بود بغضم ترکید و سینی را یک گوشه گذاشتم ارام به سمت اش قدم برداشتم به ر

اشک هایم سرازیر شد به سرعت خودم را به او رساندن و در آغوش اش رها شدم. اولش شوک زده در جایش بود. بعد از 

 :چند ثانیه به عقب هل ام داد و با عصبانیت فریاد زد

 .از من دور شو کثافت خائن_

فکر می کرد به او خیانت کرده بودم. نه نباید اجازه میدادم به عشقم نسبت به خودش شک  یک لحظه گریه ام بند آمد. پس او

 ..کند. با وحشت به طرفش رفتم و دستش را گرفتم

 ..اشکین. اشکین جانم آروم باش بزار حرف بزنم_

تم زد. ناباور نگاهش دستش را از دستم بیرون آورد و به عقب هل ام داد بعد یک قدم جلو آمد و یک کشیده محکم به صور

کردم. خدای من او چه بالی سرش آمده بود؟ اشکین از گل نازکتر به من نمی گفت حال دست روی من بلند می کرد. اشک هایم 

 :دوباره ولی با سرعت بیشتر سرازیر شدند. اشکین با خشم و نفرت دورن چشمانش گفت

ت داشت؟ با اون بیشتر بهت خوش می گذشت؟ یا اینکه پولش چه حرفی ها؟ چه حرفی؟ بابام جون تر بود؟ بیشتر من دوس_

 بیشتر بود ها؟ البته؛ حتما با خودت گفتی چرا نقد رو ول کنم نصیه رو بچسبم! نه دختره خراب عوضی؟

حرف هایش از تحمل و توانم خارج بود. شوک زده نگاهش کردم. نفسم سنگین شده بود. اشکین به عشق من نسبت به خودش 

خودم را به سختی جمع و جور کردم یک قدم به طرفش رفتم با همان دستان بی جانم یک کشیده به صورتش زدم.  شک داشت.

 .انگشت اشاره ام را به طرف خودم گرفتم

من؟ نه من اشکین؟ من همچین آدمی ام نامرد؟ بعد سه سال منو اینجور شناختی؟ من پولکی ام نامرد؟ من به دنبال پول بابات _

 رو ول کردم؟ تو به عشق من نسبت به خودت شک داری؟ امدم و تو

عصبی شدم. حرف می زدم و اشک می ریختم. به طرفش یورش برداشتم و یقه اش را در مشتانم گرفتم و بی جان تکانش 

 .دادم

و بگذرم؟ از توی اره؟ اره لعنتی؟ منی که داخل خونه باباجونم تو پول غرق بودم حاال بیام بخاطر پول بابای پیر و خرفتت از ت_

که سه ساِل جون و قلب و زندگیم شدی؟ نفسم به نفسات بنده لعنتی. کجا بودی ها؟ کدوم گوری رفتی وقتی از بیمارستان 

مرخص شدی؟ چطور نامه ام به دستت نرسیدم؟نبودی ببینی چه نامردی در حقم کردند. گلوم زدند به اسم تو، منو دادن به 

ه داره ولی چشمش دنبال پیدا کردن عشق واقعیه که از جوونیش دنبالش می گرده. حاال از بابای پست فطرتت که زن و بچ

 .شانس بد دوتامون من پیدا کرده
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بی جان به روی زمین افتادم و زجه زدم. اشکین شک زده نگاهم می کردم. از فرصت استفاده کردم و همه چیز را گفتم از نامه 

 :تا بعد عقد را. اشکین شک زده گفت

 نه. داری دروغ می گی؟؟_

 :گر گرفتم. عصبی شدم، جنون به من دست داد. شروع به خود زنی کردم. خودم را می زدم موهایم را می کشیدم و می گفتم

 .من دروغ می گم ها؟ من که سه سال از عمرم رو پات گذاشتم_

 .بدتر خودم را زدم

 .الس آقا بپرس چطور دخترش رو بدبخت کرداو بابای عوضیت بدبختم کرد برو از خودش بپرس برو از بار_

 .محکم به صورتم می زدم و چنگ می انداختم

 .من عاشقت نبودم؟ من مقصر بودم؟ تو کدوم گوری بودی که من به این روز نیافتم_

هم  انقدر خودم را زدم و گفتم تا اشکین از شک در آمد به عمق فاجعه و واقعیت پی برد. مردم، مردانه بغض اش شکست. من

 .و حقیقت را می گفتم شکستم نابود شدم. دیوانه شده بودم. هم زمان خودم را می زدم ، گریه می کردم

اشکین دستانم را در دستان تنومند اش گرفت تا از خود زنی بیشتر جلو گیری کند. هر دو باهم با صدای بلند گریه می کردیم. 

رها شدم. بی جان در آغوش اشکین اشک می ریختم. بعد از گذشت  اشکین دستانم را به طرف خودش کشید و من در آغوشش

ساعت ها که همانطور در آغوش اشکین بودم بیرون آمدم. بی حرف از جایم بلند شدم و به طرف سینی شام رفتم بلندش کردم 

 .و به طرف اشکین برگشتم سینی را جلویش گذاشتم

 ..ضعف کنی ها اشکین جان. بیا یکم چیزی بخور خدایی نکرده ممکنه_

اشکین با چشمان مظلوم اش همانطور به چشمانم نگاه می کرد. طاقت نگاهش را نداشتم خودم را مقصر این بدبختی میدانم. 

 :آرام گفتم

 ..خودم خراب کردم اشکین. ولی مطمئن باش خودم همه چیز رو درست میکنم_

 :لب باز کرد و گفت

 کی؟ مگه دیگ راهیم برامون مونده؟_

 :سریع جوابش را دادمتند و 

 .آره.. آره چرا راهی نمونده.. من خودم به تنهایی هم که شده همه چیز رو درست می کنم_

 .اشکین سرش را پایین انداخت

شده. فکر کنم بابا رو خیلی منتظر گذاشتی یکم دیگه حتما بلند میشه می گرده دنبالت اون  ۱۱االن بهتر بری اتاقت.. ساعت _

 .وقته که

ا به سختی و با طعنه بسیار گفت. صدای شکست قبل ام را برای بار هزارم شنیدم. ولی اینبار فرق داشت.بدتر بود. حرفش ر

 :ولی خودم را نباختم باید خودمان را از این وضعیت نجات میدادم. حال چه با کمک اشکین چه بدون کمک او. گفتم

 .شکین من یه نقشه دارمفردا هم رو باید ببینم. خارج از خونه. خواهش میکنم ا_

 ..سرش را به شدت باال آورد و با تعجب نگاهم کرد

 .خواهش میکنم اشکین. اگر تو هم باهام موافق نباشی خودم به تنهایی انجامش میدم_

 اخم هایم را در هم کشیده بودم. اشکین از جایش بلند شد و دست من راهم گرفت و بلند کرد به سمت پنجره اتاقش برد پرده را

 .کنار زد. یک باغ بزرگ و زیبا بود. پر از درخت. اشکین با دستش به یک نقطه از باغ اشاره کرد
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 اونجا رو میبینی؟؟_

نگاهم کردم دو با سه تنه بریده شده درخت که از اینجا به سختی نمایان بودند. سرم به نشانه مثبت تکان دادم. اشکین ادامه 

 :داد

 .تن داخل اتاقاشون برای استراحت بابام هم میره بیرون. بیا اونجا باهم حرف بزنمفردا ظهر بعد ناهار که همه رف_

ه سریعی به روی گونه اشکین کاشتم. اخم هایش را درهم کشید. ب*و*سبا خوشحالی سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و 

 .خوشحالیم فرو کش کرد باد ام خالی شد

 .تتحاال هم بهتر بری. ولی مواظب باش کسی نبین_

با ناراحتی سرم را تکان دادم و به طرف در رفتم. در را باز کردم و قبل از خارج شدن به اشکین نگاهی انداختم. آرام به طرف 

اتاقم قدم برداشتم. دستی به موهایم و روسری و لباس هایم کشیدم. رد اشک هایم را پاک کردم. چراغ اتاق روشن بود. نفسم 

طرف دستگیره دراز کردم. در را باز کردم و وارد اتاق شدم. پشتم را به او کردم و در را بستم.  در سینه ام حبس شد. دستم به

نفس عمیقی کشیدم و سر به زیر به طرف تخت رفتم و پشت به او به روی تخت نشستم. نگاه سنگینش را به خوبی روی خودم 

 .حس می کردم

 تا االن کجا بودی؟_

 :ودم لرزیدم. آرام گفتماز بلندی و خشم درون صدایش به خ

 .داخل خونه یکم گشتم_

 .صدایش عصبانی تر و نزدیکتر شد

 شب توش گشتی؟ ها؟۱۱:۳۰از بعد شام تا االن داشتی تو خوبه می گشتی؟ مگه اندازه شهر که از اون موقع تا ساعت _

ست داده بودم. روبه رویم ایستاد و آب دهانم را قورت دادم. چیزی نداشتم بگویم. جرات و شجاعت ام را در برابر دادش از د

 .بازویم را محکم در دستش گرفت

 .به من نگاه کن. کجا بودی که حاال بم کرده امدی و پشتت رو به من می کنی؟ بدم میاد از این رفتارهای بچگانه و بی فکر_

کردم و پروانه در چشمانش زل فرصت را برای گریز پیدا کردم و هم عصبانی شدم از حرفش. خشم و نفرتم را در چشمانم جمع 

 :زدم و گفتم

اگر بدت میاد پس چرا امدی من رو گرفتی؟ چرا امدی یه بچه رو گرفتی که ده ها سال ازت کوچیک تره؟ خجالت هم خوب _

چیزیه. به قول خودت رفتی یه بچه گرفتی دیگه همین ها رو هم داره. بدت می امد چرا امدی با وجود یک زنی که چند سال 

کوچیکتر ر و دوتا بچه ازش داری و عاقل و بالغ امدی دختر بچه ای رو گرفتی که هنوز هیچی از زندگی نمی دونه و یک ازت 

 سال از درس و مدرسه اش مونده؟

به شدت بازویم را از دستش بیرون کشیدم و از جایم بلند شدم. به طرف کمد لباس ها رفتم. واردش شدم و درش را پشت سرم 

اس ها کمی جا داشت طوری که بشوند در آن لباست را عوض کنی. همانجا دستم را به روی قلبم گذاشتم و سر بستم. کمد لب

خوردم روی زمین. قلبم داشت تند، تند میزد. متوجه نبودم چه میگوییم هرچی جلو زبانم آمد گفتم. چند نفس عمیق کشیدم تا بر 

 .خودم مسلط شوم. دست و پایم می لرزید

جسور پاشا خان در عرض یک روز انگار جادو شده بود به یک دختر ترسویی بی دل و جرات. از جایم بلند  دختر شجاع و

شدم. کشو که در سمت راستم بود باز کردم لباس های خانگی در آنجا بود. یک دست لباس از آن خارج کردم و پوشیدم. فکر 

و از کمد اتاقک مانند خارج شدم. خان لباس راحتی به تن داشت و کنم زشت ترین و گلو گشاد ترین آن ها بود. در را باز کردم 

 .روی تخت دراز کشیده بود. از دوباره کنارش خوابیدن و هم کردم. همانجا ایستاده بودم و نمیدانستم چه کنم

 .چراغ ها رو خاموش کن و بیا بخواب_

شتم نزدیک در اتاق بود. رفتم و کلید را زدم چراغ ها با حرفش به خودم آمدم یه جورایی هول کردم با چشم دنبال کلید پریز گ

خاموش شدند. آرام جلو رفتم و در لبه تخت دراز کشیدم و کمی از پتو را به روی خودم کشیدم. بعد از چند ثانیه صدای دراز 
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هر عکس العملی  کشیدن خان هم آمد. هنوز زمان زیادی نگذشته بود که دو دستش را دور پهلو هایم گره زد و قبل از اجازه

مرا به عقب کشید و در آغوشش جا داد. خواستم عقب بکشم که مرا محکم تر گرفت و سرش را به روی شانه ام گذاشت. به 

 .ه ای زد و آرام نجوا کردو*سب*گوشم 

من  همین دختر بچه بود که برای بار دوم قلبم رو لرزوند. همین بچه بود که انگیزه دوباره زندگی کردن رو بهم داد._

نمیخواستم برای بار دوم کسی رو که منو دیوانه وار عاشق خودش کرده از دست بدم. من نمیتونستم اجازه بدم تو هم از من 

 .دور شی. حاال که برای من شدی هرگز اجازه نمیدم چیزی ما رو از هم جدا کنه یا اینکه بخوایی از پیشم بری

 دیگه دوست ندارم وقتی من اینجام تو کنارم نباشی فهمیدی؟_

 .از تحکم درون صدایش ترسیدم و ناخداگاه سرم را به نشانه مثبت تکان دادم

 هم میریم داخل باغ باشه؟همیشه وقتی شاممون رو تموم کردیم جایی میری که من اونجا باشم. میایی داخل اتاق یا اینکه با _

هیچ عکس و العملی نشان ندادم ولی او داشت با حرف هایش در مغزم و دستانش به زیر لباس گل و گشاد ام پیش روی می 

 .کرد. چنگی به پهلو ام زد که دردم گرفت و آخ آرامی گفتم

 .دفعه دیگ هر جا خواستی بری فقط و فقط با خودم میری _

 :ه دادو بلندتر و محکم ادام

 فهمیدی؟_

 :آرام لب باز کردم و گفتم

 ..بله_

 ..فشار دستش را از پهلو ام برداشت و جایی چنگش را نوازش کرد. این مرد دیوانه بود

 .آفرین دختر خوب. تو دیگه مال منی اجازه نمیدم حتی تنهایی جایی بری که یک وقت خدایی نکرده صدمه ببینی_

. از من جدا شد. نفسی کشیدم که از شرش خالص شدم. ولی چند ثانیه بعد مرا به طرف خودش برگرداند. چشمان اش سبز 

نور کم برق می زد. نگاهش به لبانم کشیده شد و بعد مانند شکار چی قهاری آن ها را شکار کرد. چه  شده بود و در تاریکی و

 .خوش خیال بودم که فکر می کردم مرا ول کرده است

**** 

با نوازش دستان کسی چشمانم را باز کردم. خان بود. اخم هایم را در هم کشیدم و دوباره چشمانم را بستم که صدای خنده اش 

 .ند شد و مرا محکم تر در آغوشش فشرد.بل

 .بلندشو خانم. بلندشو صبح شد. بلند شو بریم صبحانه مشتی بخوریم و بعد شوهرت رو راهی کن که بره به کاراش برسه_

 :خم و تخم گفتمپوزخندی در دلم به او زدم. شوهرت خنده دار بود. آرام الی چشمانم را باز کردم و با ا

 .بزار بخوابم خان. خستم کمرم درد میکنه_

 :ه ای بر گونه ام زد و با صدایی که خنده در آن موج می زد گفتب*و*سخم شد و 

اول خان نه و نویان. کدوم زنی اسم شوهرش رو صدای نمیزنه؟ بعدم بلندشو برو یک دوش آب گرم بگیر تا دردت کم بشه. _

یت شدی. بعدش بریم که نویان خان به عروسش یک صبحانه مشتی بده تا خیالش از بابتش راحت نویان قربونت بره که تو اذ

 شه. بلند شو خانم.. بلند شو. عروس خان هم انقدر تنبل؟

 .پس اسمش نویان بود. نفسم را با حرص و اعصبانیت بیرون دادم. بدم می آمد همش شوهرت. شوهرت می کرد

 (؟من ازش بدم میاد چرا نمی فهمه)
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از حمام خارج شدم. گره حوله تن پوشم را سفت تر کردم نگاهی دور تا دور اتاق انداختم مردک در اتاق نبود. به طرف میز 

آرایشی ام رفتم و با زیر رو کردن کشو ها سشوار را پیدا کردم و موهایم را خشک کردم. سشوار را سر جای قبلش گذاشتم. 

و از نزدیکی به نویان بدم می آمد دوست داشتم اول او را  .و قیافه جدید ام بدم می آمد درون آینه به خود خیره شدم. از خودم

بکشم و بعد خودم را. و آهی کشیدم. چشم ام به دست هایم افتاد در دست راستم دو النگوی تک متوسط قرار داشت و دست چپم 

 .ن بلند می شدپر از النگو های اماراتی بود که با تکان کوچکی صدای جرینگ جر ینگشا

نگاهم به انگشتر طالی بزرگ نگین کاری شده در انگشت حلقه ام ثابت ماند. در انگشتم سنگینی می کرد و برای دست های 

ظریف و کوچک من اینا بزرگ بودند و دست هایم را مانند هندی ها کرده بود. از بچگی از النگو زیاد بدم می آمد ولی حال مثل 

میلم بودند هستند. با نفرت تمام همه النگو ها و تک ها را از دستم خارج کردم و درون کشو پرتشان همه چیز ها که برخالف 

کردم. دست چپم را باال آورم و نگاه پر نفرتی به حلقه ام انداختم. به شدت آن را از دستم خارج کردم طوری که از لبه های 

 .شتان من نبود. آن را هم مانند بقیه طالها در کشو پرت کردمنگین های ریز و درشتش انگشتم خراشیده شد جای آن در انگ

احساس خالء می کردم. احساس می کردم تا آخر عمر اینجا گرفتار ام و راهی برای رهایی پیدا نمی کنم. به طرف کمد لباس ها 

حتی احتماال گشاد. رفتم جز لباس محلی لباس دیگر نبود که تن کنم به جز لباس های رنگا وا رنگ محلی و لباس ها را

پوزخندی زدم یک کشو پر از لباس خواب های مختلف بود. چه خوش خیال بودند آن ها. لباس محلی ام را پوشیدم بلد نبود 

 .روسری اش را به سرم گیر کنم به ناچار به حالت سه گوش به روی سرم انداختم تا بعد مریم برایم درستش کند

رفتم. به دنبال مریم گشتم و آن را به کمک یکی از خدمتکار ها دم در آشپز خانه دیدم. بعد  از اتاق خارج شدم و به طبقه پایین

از درست کردن روسری ام توسط مریم به سمت سالن رفتم. سالم آرامی کردم و بی هیج حرفی جلو رفتم و کنار ساناز 

عصبانیت یکی نفرت و دیگر بی تفاوت. از .عکس العمل ها از دیدنم متفاوت بود. یکی لبخند یکی اخم یکی خشم و نشستم

دیروز هیچ چیز از گلوم جز همان کاجی کوفتی پایین نمی رفت. فقط در چای ام مقداری شکر ریختم و مشغول هم زدن آن شدم. 

به دستان اشکین نگاه کردم. این دست ها قرار بود برای من شود. دست گیر من شود. ولی به لطف یکسری آدم عوضی و 

 .هوس باز به چه روزگاری افتادیم. حرکات اش آرام بود او هم مثل من انگار چیزی از گلویش پایین نمی رفتالبته 

 .دختر جون اگر سنگ هم تو اون جایی ریخته بودی تا حاال حل شده بود. بس کن دیگه سرم رفت_

در این جمع راضی نبود. سرو صدای به خودم آمد و دست از هم زدن چایی برداشتم. تان زر خاتون هم انگار از وجود من 

برخورد چاقو به بشقاب یا هم زدن آن ها روی مخش نبود و سرش را نمیبرد ولی حال هم زدن من سرش را برده بود. بی هیچ 

 .حرفی و بدون آن که نگاهش کنم به فنجان چای خیره شدم

 چرا چیزی نمیخوری خانم؟ _

ت نداشتم با او هم کالم شوم. نگاهم را از او گرفتم و ناخواسته به اشکین با حرفش سر برگرداندم و نگاهش کردم حتی دوس

 :خیره شدم. با صدای که به زور از گلویم خارج می شد گفتم

 ..میل ندارم_

اشکین هم با ناراحتی نگاهم کرد. فقط من و او میدانستیم چه بالی به سر زندگیمان آمده است. با حرفی که خان زد چشم از 

 .اشتم و پوف آرامی کشیدماشکین برد

یعنی چی میل ندارم؟ اینکه نمیشه جواب. اگر چیزی میخوایی و نیست بگو تا بگم برات بیارند. اینطوری که نمیشه ضعف می _

 .کنی

نگاهی به سفر صبحانه انداختم همه چیز کامل و تکمیل بود. ولی این من بودم که میلم به غذا نمی کشید. انگار در دلم آشوب 

 .و اگر چیزی می خوردم به احتمال زیاد حالم بهم می خوردبود 

 .نه ممنون. همه چیز هست. خواستم می خورم_

با جمله آخرم جایی هر حرف جدیدی را بستم. خسته بودم اصال حوصله نداشتم تا نیم ساعت دیگر همانطور روی میز بنشینم و 

داشت کم، کم محاصره ام می کرد. عادتی که داشتم این بود که در  به آن ها خیره شوم و دزدکی به اشکین نگاه کنم.عالم خواب

غم و غصه ناخداگاه میلم به غذا از بین می رفت و از غصه خوابم میبرد. برای خودم هم عجیب بود. برعکس خیلی ها که ولی 

ا بمانم. از جایم بلند شدم غمگین یا عصبی هستند باید فقط بخورند و خواب به چشم هاش حرام می شود. دیگر نمیتوانستم آنج

 :و سر به زیر رو به خان گفتم
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ممنون از این صبحانه مفصلی که تدارک دیدید ولی من میلم به چیزی نمی کشه. کمی خسته هستم ترجیح میدم برم اتاقم و _

 .استراحت کنم

رد زودتر تمام کند یا از جایش بلند در خانه باباجون هم اینگونه بود تا زمانی که او سر میز یا سفره نشسته است کسی حق ندا

شود. واقعا چیز مسخره و به درد نخوری بود.برایم جوابش مهم نبود که اجازه دهد یا نه. نگاهی به اشکین انداختم او هم 

ی داشت نگاهم می کرد. همانطور چند قدم عقب رفتم و بی هیچ کالم دیگری از آنجا خارج شدم و به اتاقم پناه بردم. اولین کار

که کردم دو الیه پرده را کشیدم و چون رنگ الیی بیرون سورمه ای بود فضای اتاق را کامال تاریک کرده بود به روی تخت 

 .رفتم و پرده های آن هم کشیدم. تا شاید حدی تاثیر داشته باشد

زده بود این حال را برایم بدنم ضعیف بود. دست و پاهایم یخ زده بودند. کم خون بودم و شرایط به وجود آمده به آن دامن 

ساخته بود. ناخداگاه بی هیج پیش زمینه ای و فکری دوباره اشک هایم سرازیر شدند. آه خدای من چرا این بال سر من و 

 .اشکین باید می آمد. انقدر به این موضوع فکر کردم تا کم، کم چشمانم گرم شد و بخواب رفتم

ردم. دیدم تار بود دستم را به طرف پاتختی دراز کردم و دنبال گوشیم گشتم. هرچه غلتی در جایم زدم و کمی الی چشمانم باز ک

می گشتم پیدایش نمی کردم. اخمی بین پیشانی ام نشست با اعصبانیت روی تخت نشستم. دیدم خوب شده بود درو تا دور اتاق 

بود. فکر کنم  ۱م..ساعت را نگاه کردم ساعت را نگاه کردم برایم غریب بود. کمی که فکر کردم تا یادم آمد در چه جهنمی هست

 .نزدیک های ناهار بود

تا وقت ناهار که مریم بیاید و صدایم کند در اتاق ماندم. بعد باهم به پایین رفته بودیم. طبق معمول همه سر سفره نشسته بود به 

ستم. هیچ کدامشان به حضورم عکس جز خان و اشکین. دورترین جا از خان یعنی بازهم کنار ساناز را انتخاب کردم و نش

 ..العملی نشان نداد. فقط ساناز جواب سالمم را داد و تان زر خاتون با سر

مشغول حرف زدن باهم بودند و من در سکوت در افکارم غرق بودم و یا گاهی به حرف هایشان گوش میدادم. چیز های که 

ر باز می گردند، و چیز دیگری که فهمیدم این بود که اسم زن اول فهمیدم این بود که فردا صبح تان زر خاتون و ساناز به شه

 .خان آسوده بانو است و تا فعال فقط تان زر خاتون او را آسوده بانو صدا می کند و ساناز آسوده

اری که در برایم مهم نبودن تازه رفتن آن ها شاید به نفع من می شد. با صدایی که از حیاط خانه آمد معلوم شد آمده اند. خدمتک

آنجا بود سفره را تا حدودی چیده بودند و حال که صدای آمد خان و پسرش آمد سریع سفره را تکمیل کردند. چند دقیقه بعد 

صدای قدم هایشان و بعد صدای سالم بلندی که خان کرد سالن پیچید. سرم را به طرفش بر نگرداندم. کسی از جایش بلند نشد 

ده شد و رویش را از او گرفت و آسوده بانو هم زیر لب جوابش را داد. ولی تان زر خاتون و دختر خان اخم هایش درهم کشی

ساناز با صدای بلند و روی باز جوابش را دادند. ولی من حتی حاضر نبود قیافه اش را ببینم چه برسد به آنکه بخواهم جواب 

وغ ریختم و با همان یک تیکه مشغول شدم. انقدر سالم اش را بدهم. همه به دور سفره جمع شدند. کمی برای خودم آش د

غصه دار بودم و افکارم بهم ریخته بود که نتوانستم جز دو یا سه قاشق از آن را بخورم و فقط داشتم با آن بازی می کردم. با 

میرفت و صدای بلند شدن کسی افکارم از هم گسیخته شد. صدای قدم های سنگین و محکم خان می آمد که داشت به طرف در 

از همانجا خداحافظی کرد و رفت. خدا را شکر کردم که او رفت و من راحت تر میتوانم به قرار ام با اشکین برسم. کم، کم همه 

از سر جایشان بلند شدند طبق معمول من ماندم و اشکین و با نگاهی حسرت زده به یک دیگر نگاه می کردیم. دوباره بغض در 

 :شکین هم تر شد. آرام طوری فقط من بشنوم گفتگلویم النه کرد و چشمان ا

 .منتظرتم 3ساعت_

چیزی  ۳تا خواستم چیزی بگویم از جایش بلند شد و رفت. من هم با حالی نزار از جایم بلند شدم و به اتاقم رفتم. تا ساعت 

مانده بود که از اتاق  ۳یقه به نمانده بود ولی برایم مانند یک عمر گذشت. مثل یک مرغ پرکنده سر جایم بند نمی شدم. چند دق

 .خارج شدم و به طرف باغ رفتم

کمی طول کشید تا جایی را که اشکین گفته بود پیدا کنم. اشکین انجا به روی زمین نشسته بود و تکیه اش را به درختی داده 

لبخند عمیقی به روی لب  بود. به سرعت به طرفش رفتم با صدای پایم سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. هر وقت من را میدید

هایش می نشست ولی حال تنها غم و اندوه بود که از چهره هر دو نفرمان می بارید. جلو رفتم و کنارش نشستم و تکیه ام را 

 .سکوت را شکستم مانند او به درخت دادم. سکوت بدی بینمان حاکم بود.

 .اشکین_
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صورتش برگرداندم فاصله بین صورت هایمان کم بود. منتظر چرخش سرش را به طرفم حس کردم. من هم سرم را به طرف 

 .نگاهم کرد تا ادامه حرفم را بگویم

 فکر کردی برای راه نجاتمون از این جهنم دره؟_

 :سرش را رو به پایین متمایل کرد. فقط یک کلمه گفتچشمانش را به زمین دوخت و کمی 

 .نه_

 ت پیدا کنیم؟ نمیخواست باهم باشیم؟دلم شکست. یعنی او نمیخواست از این مخمصه نجا

 چرا؟ مگه تو دلت نمیخواد از اینجا نجات پیدا کنیم؟ مگه نمیخوایی باهم باشیم؟_

ناراحتی در صدایم آشکار بود. اشکین ناامیدانه نگاهم کرد. دستش را باال آورد و چانه ام را نرم گرفت. کمی مکث کرد و بعد 

 :و با لحنی غم بار گفت انگشت شستش را به روی لب هایم کشید

 .چه فایده؟ وقتی دیگه نه اینها و نه صاحبشون برای منه_

بغض بدی در گلوم نشست. قطره اشکی از چشمانم سرازیر شد که باعث شد اشکین چشمانش را باال بیاورد و به چشمانم نگاه 

 :کنم. با لحنی نیمه امیدوار گفتم

 ..میشه. دوتامون نجات پیدا می کنیم و دوباره مال هم می شیممیشه. اگر تو بخوایی و با من همکاری کنی _

را کامل از درخت گرفتم و دو دست اشکین را در دستان بی جانم  به پهلو به درخت تکیه داده بودم و حرفم را می زدم. تکیه ام

 .و با بی جانم فشردم گرفتم

 .ی پیدا کنیمخواهش میکنم اشکین. انقدر ناامید نباش ما باهم میتونیم راه_

اشکین بی توجه به حرفم دستانش را از دستانم بیرون کشید و خودش دستانم را گرفت. دستانش گرم بودند و آرام بخش. فشار 

 :کوچکی به آن ها وارد کرد و بعد دست چپش را بلند کرد و به گونه ام نشاند. با لحنی نگران و با قیافه ای که با اخم بود گفت

 سردی؟؟ سرمین چرا انقدر_

 :بی حوصله گفتم

 .بخاطر فشار های این چند روزه فکر کنم فشارم افت کرده. هیچی از گلوم پایین نمیره. خودت که عادتم رو میدونی_

 :لحنم تغییر کرد و رگه های امید درونش جوانا زد

 ..ولی وقتی دوباره مال هم بشیم همه چیز درست میشه_

 :اشکین لبخند نیمه جانی زد و گفت

 .اال تو دربارش فکر کردی؟ میدونی باید چیکار کنیمح_

 :قیافه ای جدی به خودم گرفتم و آرام ولی محکم گفتم

 .اره. باید فرار کنیم_

 :اشکین با چشمانی گرد شده نگاهم کرد با صدایی نسبتا شاد گفتم

بعد هم باباجون طالقم رو غیابی خوبه نه؟ از اینجا فرار کنیم میریم پیش باباجونم واسش همه چیز رو تعریف می کنیم _

 .میگیره. بعد من و تو باهم عقد می کنیم میرم شهری دیگه یا اصال از ایران میریم

و با ذوق نگاهش کردم تا جواب او را بشنوم کمی از حالت تعجبش خارج شده بود. چیزی نگفت طاقت نیاوردم و دستش را 

 .گرفتم و فشاری دادم

 خوبه اشکین نه؟_
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 :حالتی سرخورده نگاهم کرد و با غم گفتاشکین با 

نمیشه. مگه بچه ای که این حرفو میزنی. ما دیگه راهی نداریم مال هم شیم، حتی بهم فکر کردنمون هم گناه.عشق  سرمین._

 بیمونم ممنوعه است. اصال میدونی کسی بفهمه چی میشه؟

 :مکثی کرد و با پوزخند ادامه داد

 .ه منتو االن دیگه مال بابامی. ن_

اشک هایم سرازیر شد. چرا اشکین نمیخواست برای نجاتمان قدمی بردارد. بلند شدم و روبه رویش ایستادم با گریه و بلند 

 :گفتم

من از خدامه به گوش اون بابای نکبتت برسه. منو از چی میترسونی؟ من تو رو  بزار هر خری میخواد بفهمه، بفهمه._

ام نه اون پیر مرده هوس باز کثافت که به خودش اجازه داده زن دوم بگیره. اونم نه هم میخوام تو رو. من اشکین رو میخو

 .سن و سال خودش یکی که حتی از دختر خودش هم کوچیک تره

 .پایم را مانند بچه ها به روی زمین کوبیدم گریه ام شدت گرفت. تقریبا زجه میزدم

کاری کنی؟ اصال اگر تو نیایی یا خودمو می کشم یا خودم تنها از  من تو رو میخوام. اشکین چرا نمیخوایی واس نجاتمون_

 .اینجا فرار می کنم

اشکین از سر جایش بلند شد و مرا در آغوش گرفت دستش را پشت سرم گذاشت و به سینه اش فشرد. هیچ وقت طاقت اشک 

 .ام کند. در گوشم نجوا کرد ریخت من را نداشت حاضر بود جان دهد ولی اشک مرا نبیند. اشکین سعی می کرد آرام

 .ششش عزیزم. ششش اروم باش قربون چشمات بشم گریه نکنه فدات شم. میدونی میمیرم اشکت رو ببینم_

یشه باید بزاریم کمی بگذره توجه ها از روی تو باشه عزیزم. باشه هرچی تو بگی. باهم از اینجا فرار می کنیم. ولی االن نم_

 .کم بشه منم تا اونجایی که میتونم پول جمع کنم. اون وقت دوتایی باهم فرار می کنیم

با حرفش آرام شدم گریه ام بند آمد اشک هایم را پاک کردم. سرم را بلند کردم و به چشمانش خیره شدم. دستم را باال بردم و 

 .روی پنجه پاهایم بلند شدمچانه اش را گرفتم و 

ه ای بر گونه اش بکارم که سرش را عقب کشید. با تعجب و دلخوری نگاهش کردم. لبانش را با زبانش تر ب*و*سخواستم 

 :کرد و گفت

سرمین. بهتر داخل این مدتی که اینجا هستیم یکم فاصلمون رو حفظ کنیم. برای هر دومون بهتره. احساس میکنم بعدش _

 .فم میکنه برای اینکه دست زدم به چیزی که مال بابامهعذاب وجدان خ

 :با اخم از او جدا شدم و با اعصبانیت جوابش را دادم

 .من مال او نیستم. این رو تو گوشات فرو کن_

ه با اخم و دلخوری رویم را از او گرفتم و پشتم را به اشکین کردم و به طرف خانه برگشتم. درون باغ با اینک اویل شهریور ما

بود ولی نسیم خنکی می وزید و من بخاطر ضعفم و سردی دست و پایم سردم شد. وارد خانه شدم کسی درون سالن نبود به 

طبقه باال رفتم. وارد اتاق که شدم نور زیادی به داخل اتاق می تابید و من از نور فراری بودم و جاهای تاریک را برای 

از اتاق خارج شدم. نمیدانستم کدام اتاق برای کی است؟ فقط اتاق اشکین را  استراحت و پیدا کردن آرامش ترجیح میدادم.

 .میدانستم کدام است. آرام به طرف آخر راه رو قدم برداشتم و جلویی در آخرین اتاق ایستادم

نور وارد اتاق آرام دستگیره در را کشیدم و از الیی در به دورن اتاق نگاه کردم. خیلی تاریک بود در را بیشتر باز کردم تا 

متری سفید رنگ بود و رو به رویم چند دست لحاف و تشک بود  ۱۰شود. کسی درون اتاق نبود پریز برق را زدم. اتاق ساده 

که پارچه ای به روی آن ها کشیده شده بود. و رو به روی آن ها کمد دیوار. به داخل اتاق رفتم.. اتاقش فقط یک پنجره 

تیره پوشیده شده بود و اتاق را تاریک کرده بود. به داخل رفتم و درا بستم. پارچه روی لحاف و کوچکی داشت که با پرده های 

تشک ها را کنار زدم و تشکی پهن کردم و بالشتی برداشتم و لحاف را رویش گذاشتم. چراغ را خاموش کردم و به روی تشک 

 .اق خوابم بردخزیدم و پتو را تا گردنم باال کشیدم. کم، کم تحت تاثیر شرایط ات
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*** 

با فریاد کسی وحشت زده از خواب پریدم. گیج و منگ دور اطرافم را نگاه کردم تاریک بود. کور مال کور مال خودم را به در 

رساندم و در را باز کردم. با برخورد نور چراغ به چشمانم اذیت شدم و چشمانم را سریع بستم و با دستانم مالش شان دادم. با 

 .باره از جا پریدمصدای داد دو

 یعنی چی نیستش؟ کجا رفته؟_

 .به طرف صدا رفتم. صداها از پایین بود

یعنی چی شده؟ نکنه برای اشکین اتفاقی افتاده؟(به طرف پله ها رفتم و از باال نگاهی انداختم. خان و فکر کنم سه نفر از )

ست ام تان زر خاتون و ساناز و آسوده بانو با صورت خدمه جلویش ایستاده بودند. با شک از پله ها پایین رفتم در سمت را

های در هم نشسته بودند. دقیق پشت سر خان به روی پله سومی ایستادم. مریم و زنی دیگر سرشان را باال آوردن و تعجب 

 .زده نگاهم کردند

را آرام به طرفم خان سرش را باال آورد خواست حرفی به آن ها بزند که دید حواس آن ها به پشت سرش است. سرش 

برگرداند و با دیدنم اخم هایش بیشتر درهم کشیده شد. و بعد در آن واحد سمت چپ صورتم سوخت و به سمت چپ پرت 

شد.تعجب کردم ناخداگاه دستم باال آمد و روی گونه ام نشست کمی بعد با چشمانی بزرگ شده سرم را به طرفش برگرداندم و 

 .ناباورانه به چشمانش خیره شدم

 .کدوم گوری بودی؟ داشتی چه غلطی می کردی که غیبت زده بود_

ولی من به جایی پاسخ دادن به او هنوز داشتم ناباورانه نگاهش می کردم. اخم هایم در هم کشیده شد. اشکین را دیدم که 

ای داد خان از جا متعجب از جو به وجود آمد وارد خانه شد. اخم هایش را در هم کشید و سرش را تکان خفیفی داد. با صد

 :پریدم

 با توام دختره نفهم می گم کدوم گورستونی بودی که همه جارو زیر رو کردیم ولی پیدات نکردیم؟_

 :اشک هایم همانطور سرازیر می شدند و با سکوت نگاهش می کردم. صدای عصبی تان زر خاتون از سمت راستم بلند شد

 لی نمیتونی جواب بدی؟مگه با تو نیست. کری؟ نمیشنوی؟ یا اینکه ال_

حرف های تحقیر کنند شان و لحن زننده آن ها بد لطمه ای به منی که از گل نازک تر نشنیده بودم، ولی در این یک ماه اخیر 

 .هزار جور بال سرم آمد بود وارد کرد. حرفشان برایم سنگین بود

 .میگی یا یکی دیگه بخوابونم زیر گوشت_

 :ه را پایین رفتم و با جیغ و داد مانند خودش جوابش را دادماشکی هایم را پس زدم و دو پل

دهنت رو ببند. بار آخر باشه دست رو من بلند میکنی و صدات رو واسم میندازی رو سرت. خیلی نگران بودی چشمای کورت _

ور با من رفتار نمی رو باز می کردی دو تا اتاق پایین تر رو میگشتی میدیم. مرتیکه نفهم اگر فهم و شعور داشتی که اینط

 .کردی. اگر خیلی واستون مهم بودچشماتونو باز می کردید خوب می گشتید

از عصبانیت به نفس، نفس افتاده بودم همه در این سه روز سرمینی ساکت و منزوی حرف گوش کن دیده بودند. ولی 

دند. بعد از چند ثانیه خان چند قدم به نمیدانستند آن شخص منحوس سه روز سرمین واقعی نیست. همه با تعجب نگاهم می کر

طرفم برداشت از ترس اینکه دوباره زیر گوشم بزند و دوباره تحقیر و خوارم کند پیش دستی کردم و با اخم و حرص دستم را 

به روی سینه اش گذاشتم و محکم به عقب حلش دادم. چون انتظار نداشت چند قدم عقب رفت و صدایی هعی یکی از زن ها 

 :شد اجازه هیچ عکس العمل دیگری را ندادم و بلند گفتمبلند 

 ..برو گمشو_

و بعد بالفاصله تند، تند از پله ها باال رفتم و به درون اتاقم پناه بردم و در را قفل کردم. با عصبانیت به طرف تخت رفتم و 

می کرد نمیدانم او چه دشمنی با من رویش نشستم. کم بود هر بالیی سرم آورده بود حال داشت جلویی همه خوار و خفیف ام 

کالفه بودم این لباس ها هم کالفه تر ام می کرد در آن ها راحت نبودم و بهشان  .دارد که دست از سرم بر نمیدارد.پوفی کشیدیم
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م و عادت نداشتم. عصبانی بودم کالفه بودم نمیدانستم برای تخلیه اش چه کنم. درمانده به روی زمین چهار زانو نشسته بود

 .تکان می خوردم. با صدایی در به خودم آمدم

 .خانم_

 .صدایی مریم بود انگار او موظف بود که کارهای مرا انجام دهد یا در موارد الزم صدایم کند

 بله؟ چیکار داری؟_

 :با تردید گفت

 .خانم وقت شامه. آقا گفتند که صداتون کنم_

 :با شک گفتم

 کدوم آقا؟_

 .نویان آقا_

 :ن هایم را رویم فشردم و نفسم از بین آن ها خارج کردم بلند گفتمبا حرص دندا

من شام نمی خورم. این هم به اون اقات بگو که من نمیخوام حتی ببینمش اون وقت بیام سر یه سفره باهاش شام بخورم _

 .مرتیکه عوضی

زدن کردم و هرچه فحش بود نثار نویان و دیگر صدای از پشت در نیامد بلند شدم و با حرص از اول تا آخر اتاق شروع به قدم 

جد و آبادش کردم. انقدر راه رفتم که سرم دیگر داشت گیج می رفت. دوباره با صدایی در به خودم آمد و از الیی دندان هایم 

 :گفتم

 ..بله_

 .مریم بود

 خان م میشه یک لحظه در رو باز کنید؟_

 .اخم هایم را در هم کشیدم و به طرف در رفتم

 چی؟ برای_

سوپ چیزی نخوردید درو باز کنید سینی رو بیارم  براتون شام اوردم که بخورید ضعف نکنید. سه روزه جز هوا یا یک تیکه_

 .تو بعد دوباره ببندید

 .حوصله بحث با او را نداشتم

 تنهای؟_

 .بله_

زمین گذاشت. با نگاهم دنبالش می کردم باشه ای گفتم و در را باز کردم مریم با سینی شام وارد شد و جلو آمد آن را به روی 

به طرفش رفتم و روی زمین نشستم. تشکر زیر لبی کردم و او رفت. میلم به غذا نمی کشید و عصبانیت بد ترش کرده بود. 

لیوان آب را برداشتم و کمی از آن خوردم و به اعصابم کمی مسلط شدم. بشقاب برنج و خورشت را جلویم گذاشتم ولی جز یکی 

 ... سینی را همانجا به روی زمین رها کردمقاشق به زور و کمک آب چیزی از گلوم پایین نمی رفتدو 

شب حوصله ام واقعا سر رفته بود دیگر واقعا کالفه شده بودم. هیچ کار نمیتوانستم بکنم به ناچار مجبور  ۱۲نزدیک به ساعت 

عد از انجام کارم از سرویس بهداشتی خارج شدم و به طرف بودم بخوابم نفس عمیقی کشیدم و به سرویس بهداشتی رفتم و ب

کمد لباس ها رفتم و به ناچار مانند دیشب یک دست از آن لباس های خانگی برداشتم و با انزجار پوشیدم. بدم می آمد خودم را 

د به طرف تخت رفتم و پشت به چراغ ها را خاموش کردم و پرده ها را کیپ کردم که فردا نور افتاب اذیتم نکن در آینه نگاه کنم.

پنجره دراز کشیدم. نمیدانم چقدر گذشت بود که داشت کم، کم چشمانم گرم می شد که با صدای باز شدن در هوشیار شدم. اخم 
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هایم در هم کشیده شد. یادم افتاد که یادم رفته بود در را قفل کنم از خنگی خودم دوباره عصبی شدم. دوست داشتم خودم را 

ز کنم. االن دوباره می آمد و به من می چسبد. از او متنفر بودم. حالم از خودش، مادرش، خواهرش، زنش، دخترش و حلق آوی

 .کل جد و آباد و خاندانش بهم می خورد

با فرو رفتن تخت چشمانم را بستم تا فکر کند خوابم و کاری بامن نداشته باشد. ولی با احساس گرمای بدنش نزدیکم و حلقه 

تانش به دور کمرم سریع چشمانم را باز کردم. با سرعت و انزجار از بغلش خارج شدم و از او فاصله گرفتم، و به شدن دس

روی لبه تخت خوابیدم. طوری که با یک تکان با صورت به روی زمین می افتادم. چند ثانیه گذاشت انگار دست از سرم 

 .خوابم ببردبرداشته بود خداراشکرکردم و چشمانم را بستم تا شاید 

 ..سرمین_

 :با شنیدن صدایش چشمانم را باز کردم. چرا دست از سرم بر نمیدارد؟ جوابش را ندادم. دوباره صدایم زد

 .سرمین خانم_

 .سکوت کردم

 سرمین جان.. عزیزم.. خانم جوابم رو نمیدی؟_

مم کند و از دلم در بیاورد ولی با انزجار از طرز حرف زدنش صورتم را جمع کردم. مثال میخواست با نرمش کالمش را

 .نمیدانست که قهرم الکی بود و بیشترین دلیلش بخاطر ظلم و بالهایی بود که سرم آورده بود

نزدیک شدن دوباره اش را به خودم حس کردم ولی اگر کمی دیگر تکان می خوردم از تخت می افتادم. دستش به سر شانه ام 

تم و اخم هایم را در هم کشیدم. او هم بلند شد نشست و دست چپش را تکیه گاه خورد که ناخداگاه سیخ به روی تخت نشس

 :بدنش کرد. با اخم و نفرت و کینه نگاهش کردم ولی فکر نکنم در این تاریکی چیزی دیده باشد. صدایش بلند شد

م گفتم نکنه منو تحمل قهری عزیزم؟ ببخشید دستم بشکنه که روت بلند شد ببخشید عزیزم اشتباه کردم. خیلی نگران شد_

 .نکردی و رفتی یا اینکه گم شده باشی همش تقصیر خدمه است که خوب نگشتند

 :مکثی کرد و کمی نزدیکتر شد و ادامه داد

 .حاال تو آشتی کن گلم من قول میدم دیگه هیچ وقت تکرار نشه_

 :ام را به طرفش گرفتم و با خشم گفتمدستش را جلو آورد و خواست در آغوشم بکشد که سریع عقب کشیدم و انگشت اشاره 

فقط دستت به من بخوره خودم قلمش میکنم. بعدم ان شاءهللا بشکنه، باید هم بشکنه اون دستی که کنترل نمیشه سر یه زن به _

ناحق بلند میشه. بعدم اشتباهای خودت رو نزار گردن این و اون تو خودت اگر خیلی نگران بودی بلند می شدی می گشتی که 

اینطور من به ناحق و بی دلیل جلویی اون همه آدم خوار و خفیف نکنی. اونوقت بالفرض میزاشتم میرفتم بیرون به تو چه آخه 

 .ها به تو چه؟ یا اینکه اصال میزاشتم میرفتم از اینجا به تو چه؟ چیکار می؟ ازت بدم میاد

 :رلش می کرد گفتاز جایم بلند شدم که مچ دستم را گرفت و با خشمی که سعی در کنت

شوهرتم. شوهرت این رو تو اون گوشات فرو کن. بار آخرم باشه با شوهرت اینطور حرف میزنی و زبون درازی میکنی _

 .چون دفعه دیگه اینطور جوابت رو نمیدم توام غلط میکنی بدون اجازه من پاتو حتی از اتاق بیرون بزاری

 :م و نفرتی آشکار گفتمبه شدت مچ دستم را از دستش خارج کردم و با خش

تو هیچ کس من نیستی. منم هرجوری بخوام حرف میزنم چون طرز حرف زدنم اینه نمیخواستی پاتو از گلیمت درازتر نمی _

 .کردی و دندوناتو تیز نمی کرد واس یه دختر نوجوون

گذاشتم و خودم به رویش دراز  بعد بالشت را برداشتم و پتو را کشیدم و روی فرش گذاشتم. با حرص بالشت را به روی زمین

کشیدم و پتو را به رویم کشیدم. خوشحال بودم که توانسته ام از او دور باشم. حداقل یک مدت از شرش خالص شوم. چشمانم 

 .را با حرص بستم تا کمتر حرص و جوش بخورم و عصبانی شوم
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یی که هر لحظه به تعدادشان بیشتر می شود و از نمیدانم چند ساعت گذشته بود ولی خوابم نمیرد از یک طرف فکر و خیال ها

طرف دیگر سفت بودن زمین و راحت نبودن آن. سرم را هم میزدند حاضر نبودم که به تخت پیش او بازگردم به ناچار بلند شدم 

یدم. نگاهی و به طرف کمد رفتم. درش را که باز کردم صدای بدی داد که ابروهایم ناخداگاه باال رفت و سریع دست از کار کش

انداختم. پتوی از کمد برداشتم. زیرچشمی نگاهش کردم معلوم بود خواب بوده است که حال وحشت زده به روی تخت نشسته 

 .بود. بی توجه به او پتو را به روی زمین پهن کردم و بالشت را هم باالیش گذاشتم

ی رو کنار بزار بیا بخواب تا منم با خیال راحت بیا روی تخت بخواب. این چه کاریه آخه ؟کمرت درد می گیره. بچه باز_

 .بخوابم

 :پوزخندی زدم خیال راحت نه که تا االن با خیال ناراحت خوابیده بودند. بدون اینکه نگاهش کنم با لحنی بی تفاوتی گفتم

 .اینجا جام راحت تره_

تو کلفت و پشمی بود ولی باعث نمی شد سختی و بالفاصله به روی زمین دراز کشیدم و پتو را رویم کشیدم.باز هم با اینکه پ

زمین را حس نکنم. به روی زمین خوابید عادت نداشتم از زمانی که یادم می آید به روی تخت نرم و گرم خودم بود ولی از 

وی وقتی به این روستای کوفتی آمدم به روی زمین می خوابیدم و کمر درد گرفته بودم. نمیدانم چقدر گذشت که چشمانم به ر

 .هم افتاد و دیگر چیزی نفهمیدم

*** 

چشمان ام را باز کردم. به روی تخت بودم کمی در جایم غلت زدم در اتاق خان بودم. هه چه خوش خیال بودم من که فکر می 

بود. حتی از وقت ناهار گذشته بود و  ۱۴کردم همش خواب بوده است. پوفی از سر ناچاری کشیدم نگاهی به ساعت انداختم 

ب که چطور صدایم نکرده اند. ولی خوب برایم هم مهم نبود. ولی چرا برایم مهم بود چون دلم داشت از گرسنگی ضعف می عجی

رفت. از روی تخت بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم بعد از انجام کارم و شستن دست و صورتم بیرون رفتم و لباسی از کمد 

 .آن خارج شدم و از خارج کردم و پوشیدم. به طرف در رفتم

به طبقه پایین رفتم کسی نبود من هم خانه را بلند نیستم. چند دقیقه همانطور ایستاده بودم که با جرقه فکری در ذهنم زد. سریع 

از پله ها باال رفتم و پشت در اتاقش ایستادم بهانه خوبی بود برای دیدنش و حرف زدن با او. پشت در اتاق اشکین ایستادم چند 

در اتاقش زدم و منتظر ماندم اجازه دهد تا وارد شوم. مدتی گذشت جواب نداد دوباره در زدم ولی باز هم جواب نداد ضربه به 

اخم صورتم را پر کرد. دستگیره در را آرام کشیدم و در را باز کردم و داخل شدم. نگاهی به دور اتاقش انداختم ولی نبود. 

نجره به باغ روبه رویم نگاه کردم به جایی که دیروز در آنجا بودیم. دیدم اش اشکین ناامیدانه به طرف پنجره اتاقش رفتم. از پ

آنجا بود دوباره لبخند به روی لب هایم نشست به سرعت از اتاقش خارج شدم و از پله ها پایین رفتم. به طرف باغ دویدم وقتی 

برداشت و بدون ایجاد سر و صدایی پشت سر اشکین به آن قسمت نزدیک شدم ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم آرام آرام قدم 

قرار گرفتم و دستم را به روی چشمانش گذاشتم. دستش را بلند کرد و دستم را در دست مردانه اش گرفت و پایین آورد و کمی 

 .فشرد

 .سرمین شیطونی نکن_

با لبخند نگاهش می کردم اوهم همین خنده ریزی کردم که او هم خندید و دستم را گرفت و کشید و مرا رو به رویش نشاند. 

 .طور. یک دفعه صورتش را غمگین شد و اخم هایش در هم رفت دست دیگرش را باال آورد و به روی گونه ام گذاشت

 ..خیلی درد میکنه؟ جاش مونده_

حس خوبی بود. نفس چشمانم را بستم و شانه ام را باال آوردم و گونه ام را که به روی دست او بود به روی شانه ام گذاشتم 

 :عمیقی کشیدم و بوی خوش دستش را به ریه هایم فرستادم لبخندی زدم و آرام گفتم

 .حاال دیگه نه_

چشمانم را باز کردم و به چشمانش دوختم. لبخند ام رفته، رفته محو شد. صورت اشکین اندوهگین تر از آنی بود که بشود 

 .آن را در دستم گرفتم و فشردم تصورش را کرد. سرم را از روی دستش برداشتم و

 .اشکین_

 .منتظر نگاهم کرد
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 .چرا اینطور میکنی اشکین؟ میدونی که من طاقت دیدن غمتو ندارم_

 .با ناراحتی سرش را به زیر انداخت دستم را جلو بردم و سرش را باال گرفتم

 .سرمین_

 .جانم عزیزم_

قتی تو اذیت میشی. غمگین میبینمت نابود میشم. شاید تا دیشب دارم عذاب میکشم. غداب می کشم وقتی تو درد می کشی و_

 .میخواستم فکر فرار رو از سرت بندازم ولی حاال هرجور شده خودم فراریت میدم حتی اگر خودت نخوای

 :به سختی ادامه داد

نه؟ تو منو همیشه حتی اگر تو من نخوایی ولی بازم من اینکارو می کنم و خوشبختت می کنم. اینجور که نمیشه سرمین _

 میخوایی؟

 :دستم را به روی گونه اش گذاشتم و سریع گفتم

 .نه اشکین هیچ وقت اینجور نمیشه. هیچ وقت من همیشه تو رو میخوام حتی تا زمان مرگم_

 :برای اینکه جوو را عوض کنم گفتم

دست من بی نوا. گرسنمه دلم  اشکین من گرسنمه داخل خونه هم که محض راضی خدا هیچ کس نیست که یه جرعه آب بده_

 .داره ضعف میره

 :اشکین با اخم و حرص نگاهم کرد و گفت

حقته بزار ضعف بره. وقتی سه یا چهار روز مثل آدم شام و ناهار نخوری همین میشه. معلومه که دلت ضعف میره تنبیه اتم _

 .اینکه هیچی بهت نمیدم بخوری تا یاد بگیری دیگه اینطور نکنی

 :واستم جو رو عوض کنم!!( لب و لوچه ام را آویزان کردم و با لحن لوسی گفتمیعنی می خ)

 ..اشکین جونم دلت میاد ببین چقدر گناه دارم. ضعیف شدم نحیف شدم اگر تا چند دقیقه دیگه چیزی نخورم غش می کنم_

 .با تخسی دست به سینه ایستاد آبروانش را باال داد

 .آره انقدرم دلم میاد. هیچم گناه نداری تو. حقته هم االن دلت ضعف بره گرسنگی بکشینچ راه نداره هیچ جور خر نمیشم. _

 .جلوش ایستادم و بازو هایش را گرفتم و چشمانم را مظلوم کردم و ادای گریه کردن را در آوردم تا شاید جواب دهد

 .اشکین. اشکین جونم خواهش می کنم ببین چقدر الغر شدم_

مظلوم کردم و لبانم را غنچه کردم و لب پایینی ام را بیرون دادم. اشکین خنده ای کرد و سفت مرا در  و بعد چشمانم را گرد و

 .آغوشش فشرد

از دست تو آدم رو عصبانی می کنی بعد نگاه چه جوری میخوای راضی اش کنی. بیا، بیا بریم چیزی بهت بدم بخوری خانم _

 .گرسنه

نه را افتادم وارد خانه شدیم باز هم کسی نبود. به طرف آشپز خانه رفتیم آن خنده شیطانی کردم و پشت سرش به طرف خا

جاهم کسی نبود. اشکین در یخچال را باز کرد. بدو بدو به طرفش رفتم و از زیر دستش که به در یخچال بود سرم را رد کردم و 

 .به درون یخچال نگاه کردم

 چی بخوریم؟ _

ن میدانست از غذایی مانده بدم می آید گوجه و تخم مرغ را از یخچال برداشت و مشغول غذا زیاد در پخچال بود ولی اشکین چو

درست کردن یک املت مشتی شد. برای ساعتی از دنیا فارغ شدیم و گفتیم و خندیدم و غم ها و مشکالتمان را فراموش کردیم. 

 .آخرین لقمه را در دهانم گذشت و ولع آن را جویدم و قورت دادم
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 .چه ناهار توپی بود دست شما درد نکنه سرآشپز من. خیلی خوشمزه بود و چسبیدبه، به. _

 :اشکین لبخند دلگرم کننده اید زد و گفت

 .کنار تو بودن باعث میشه هم بچسبه و هم خوشمزه بشه_

 .یدب*و*سخنده شیرینی کردم که دل اشکین ضعف رفت و طبق عادتش گونه ام را 

 .اشکین_

 جانم؟_

 :انداختم و با تعجب گفتم نگاهی به دور ور

 .چرا کسی نیست؟ خونه انگار خالیه_

 :باال انداخت و گفت شانه با بیخیالی

مامان بزرگ اینا برگشتند شهر مامان و اسلیم میخواستند برن باهاشون چند روز بمونند و خرید کنند بابا هم رفت _

 .برسوندتشون بعد بمونه بیارشون

 :خوشحال شدم با خوشی گفتم

 ..جون چه بهتر اخ_

اشکین خنده ای کرد بعد با هم آشپز خانه را جمع و جور کردیم و با خنده و شوخی ظرف ها را الکی شستیم چون هیچ کداممان 

کار می کرد. بعد از اتمام کارمان دستم را به دور بازویش حلقه کردم و بلد نبودیم ظرف بشوریم و ماشین ظرفشویی هم داشت 

رفتیم. وارد اتاقش که شدیم به طرف لپ تاپش رفتم و آن را برداشتم و به طرف تخت رفتم. به روی تخت  باهم به طبقه باال

 .دراز کشیدم تختش یک نفره بود. لپ تاپ را رو به رویم گذاشتم و روشنش کردم

 .فیلم میخوام ببینم خوابم نمیاد_

 :بروهایم را باال انداختم و با پرویی گفتمخنده ای کرد و فایل فیلم ها را باز کرد و جلویم گذاشت یکی از ا

 .خودم بلد بودم_

 :قیافه اش را با نمک در هم کشید و گفت

 ِااِ! نه بابا؟_

 :سرم را به طرفش برگرداندم و چند بار تکانش و همزامان گفتم

 .اره بابا_

. فیلم خنده داری بود و در کنار اشکین و زبانم را تا آخر در آوردم. فیلمی انتخاب کردم و گذاشتم، و تا آخرش را باهم دیدم

دیدنش صفایی دیگر داشت. اشکین همه خدمه را گفته بود که پایشان را به داخل خانه نگذارند و فقط دو نفر بیایند و شامی 

درست کنند بروند. بعد از یک ماه بهترین شب بود که داشتم. کنار اشکین بدون فکر کردن به غم و غصه هایمان بدون فکر 

 .کردن به مشکل بزرگی که برایم اتفاق افتاده بود روز خوبی را کنار هم سپری کردیم

شب ما داشتیم در سالن فیلم میدیم و گاهی بحث می کردیم درباره اش. کلی خوراکی هم آورده بودیم و می  ۳تا نزدیک ساعت 

لت کسلی و بی حوصلگی و خواب آلودگی نداشته خوردیم. کنار اشکین بودن باعث شده بود که دوباره اشتهایم برگردد و آن حا

 .باشم

هر دو نفرمان داشتیم چرت میزدیم به سختی از جا بلند شدم و فقط اشکین تلویزیون و چراغ های خانه را خاموش کرد. بعد هر 

آمد که لباس هایم  دو نفرمان با نور گوشی اشکین به باال رفتیم.من به اتاقم و اشکین هم به اتاق خودش رفت. انقدر خوابم می

 ..را در نیاوردم و همانطور خوابیدم
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**** 

چشمانم را باز کردم نور کمی از پنجره می آمد چون پردها کیپ تا کیپ کشیده شده بودم. پوفی کشیدم و غلت زدم و به روی 

بود و تا االن  بود. خوشحال شدم که کسی مزاحمم نشده 13شکم خوابیدم. نگاهی به ساعت روی میز انداختم نزدیک به 

خوابیده بودم. میدانستم اشکین هم االن خواب است چون او هم مانند من آدم خوابالوی بود. دوست نداشتم از جایم بلند شوم 

ولی چاره ای نبود و دیگر خوابم نمی آمد. بلند شدم موهایم را باال بستم و به طرف دستشویی رفتم و بعد از اتمام کارم به 

م رفتم. از این لباس ها خوشم نمی آمد دست و پا گیر بودند برای من.یک شلواری راحتی مشکی همراه با طرف کمد لباس های

 .یک بلوز تقریبا گشاد طوسی پوشیدم. از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق اشکین رفتم. همانطور که حدس می زدم خواب بود

باال خوابیده بود. خیره ماندم به صورت زیبایش. چشمانش  به طرف تخت رفتم و کنارش به پهلو دراز کشیدم. اشکین رو به

 :کم، کم باز شد فکر کنم حضورم را حس کرده یا برخورد نفس هایم به صورتش باعث شد بیدار شود. با اخم نگاهم کرد و گفت

 .تو خواب نداری اول صبحی امدی باال سرم_

 :خنده ای کردم و گفتم

 .. بلند شو ببینم بریم پایین چیزی بخوریم.من گرسنمه1مثل تو خواب بودم.بعدم ساعت  چرا خواب نداشته باشم منم تا االن_

 :اخم مصنوعی کرد و گفت

 !سرمین خانم جدیداً وقتی گرسنت میشه یاد اشکین می افتیا_

تیم. چون هر دو خنده ای کردم و به هر زور و ضربی بود او را از جایش بلند کردم. بعد از اتمام کار اشکین باهم به پایین رف

نفرمان گرسنه بودیم به طرف آشپز خانه رفتیم. مانند دیشب کسی نبود. برای هر دونفرمان غذا کشیدم و اشکین سفره کوچک 

دو نفره را چید. با خنده و شوخی داشتیم ناهارمان را با جان و دل میل می کردیم. انقدر بلند می خندیدیم که صدایمان تمام خانه 

د. انقدر خندیدیم که زمانی که اشکین داشت آب می خورد آب در گلویش پرید و شروع به سرفه کردن کرد. اولش را پر کرده بو

کمی نگران شدم ولی با دیدن قیافه اش دوباره خنده ام گرفت با خنده به زور به پشت کمرش میزدم. او هم که سرفه هایش ارام 

باز هم تک خنده های بین حرف هایمان داشتیم. با صدای باز شدن در حرف شده بود می خندید. کمی جو بین مان آرام شد ولی 

اشکین قطع شد و متعجب زده به هم نگاه کردیم. با وارد شدن زن میانسالی که از خدمتکار ها بود نگاه مان را از هم گرفتیم و 

 :الخره دهان باز کرد و گفتمتعجب زده نگاهش کردیم. او هم متعجب به هر دونفرمان نگاه می کرد. بعد از مدتی ب

 سالم آقا چرا خبرم نکردید بیام واستون غذا رو بکشم؟_

 :اشکین بیخیال و خونسرد گفت

 .خودمون کشیدیم دیگه نیاز نبود تو بیایی زحمت بکشی_

د. با طعنه زن بعد با اخم وحشتناکی نگاه من کرد. طوری که فکر کردم اگر اشکین اینجا نبود حتما سرم را از تنم جدا می کر

 :گفت

خانم شما که چیزی نمی خوردید! حاال انگاری این چند روز که امدید به یوم همنشینی با اشکین آقا خداروشکر اشتهاتون باز _

 .شده

چشمانم از تیکه اش گشاد شد. نگاهی به بشقابم انداختم اندازه همیشه ام بود. البته ؛ به جز این چند روز. اخمی کردم و چیز 

 :دوباره آرام گفتنگفتم. 

بعد خانم درست نیست که جلوی نامحرم اینجور بگردید گناه داره. خود نویان آقا هم بدشون میاد. شاید این دفعه جلوی _

 . اشکین خان که مورد اعتماد آقا هستند بهتون خورده نگیره ولی اگر بفهمند حتما از دستتون عصبی میشن

 :با عصبانیت به او پریدم

 .قاتون هیچ ربطی نداره که من چطور میگردمبه تو اون آ_

 .من هرجور بخوام جلوی هرکی هم میخواد باشه اونجور که دلم میخواد میگردم. بعد آقا قرارم نیست بفهمه
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 :خواست حرفی بزند که اشکین برای فیصله دادن گفت

 .آق گل شما بفرما برو من خودم به ایشون تذکر میدم_

 .فرت چشم از او گرفتم و به اشکین نگاه کردم اشکین دستم را که کنارم بود گرفت و فشردآق گل چشمی گفت و رفت. با ن

آروم باش عزیزم کاری به کارشون نداشته باش. این ها همه بخاطر مادرم اند خیلی ناراحتند. مادرم پدرم رو خیلی دوست _

کسی که از دخترش هم یکسال کوچیک تره. همه داشت هیچ کس حتی فکرش رو هم نمی کرد که بابا بره زن دیگه بگیر. اونم 

 ..میدونند که بابام در حق مامانم نامردی کرده

 :جمله های آخرش را با ناراحتی گفت دلم برایش سوخت این دفعه من دستش را گرفتم و فشار داد. با اندوه گفتم

 .شتم که به این روز بی افتیماز اول هم اشتباه از من بود. نباید هیچ وقت پام رو داخل این خراب شده میزا_

الیته؛ دیگر نه من و نه اشکین چیزی از گلویمان پایین می  به لطف آق گل خانم بقیه ناهارمان با ناراحتی و غم خورده شد.

رفت و فقط با غذا بازی می کردیم. به کمک هم کمی از سفره را جمع کردیم ولی چون حال هردویمان گرفته بود بقیه اش را ول 

 .یم و رفتیم رو کناری های سالن در سکوت نشستیم. با صدای اشکین از فکر خارج شدمکرد

 .سرمین_

 .منتظر نگاهش کردم

باید حواسمون رو جمع کنیم. بیشتر باید مواظب باشیم کسی نفهمه بین ما چیه. ممکن رفتنمون کمی طول بکشه باید تا اون _

 .موقع مواظب باشیم که بند و آب ندیم

 :ناراحت و جمع شده نگاهش کردم و گفتمبا قیافه 

 مثال چقدر طول بکشه؟_

 .شاید چهار ماه شایدم کمتر یا بیشتر_

 :متعجب زده نگاهش کردم. چرا انقدر طوالنی؟ مگر می خواد چه کند؟ انگار سواالتم را از چشمانم خواند که گفت

م بالفاصله طالق غیابی بگیری. بعد هم ازدواج کنیم دارم کارا رو طوری جور می کنم که یک راست بریم تهران وقتی رسیدی_

و بتونیم کاری دست و پا کنیم باید از دانشگاه انتقالی بگیرم تهران. این ترم رو مرخصی می گیرم تا هم اینجا مواظبت باشم هم 

ارا رو که بخوایم بکنیم به کارای انتقالیمو خودم بدون اینکه کسی بویی ببره انجام بعدم، و مهم تر از همه اینکه ما همه اینک

پول احتیاج داریم. درست هم من هم تو پول داریم ولی نه به اون اندازه که خونه بخریم و ماشینی رو که از اینجا میبریم عوض 

کنیم یا اینکه کاری دست و پا کنیم. نمیشه که بیکار بمونم نمیشه که خونه نخریم و ماشین رو عوض نکنیم ، سخت برامون. با 

راحتی لب هایم را غنچه کردم. همه بارها به روی دوش اشکین بود و این مرا اذیت می کرد. با اینکه دوست داشتم هرچه نا

 .سریع تر از اینجا فرار کنیم ولی نمی شد

اشکین هر کاری از دست من برمیاد بگو اینطوری همه بارها به روی دوش تو من اذیت میشم. تازه میتونیم از باباجون و _

 .مان جونم کمک بگیریمما

 :اشکین لبخند دلگرم کننده ای به رویم زد و دستم را در دستش فشرد و گفت

 .من تنها چیزی که از تو میخوام اینکه پشتم رو خالی نکنی. همیشه پشتم باشی و دوستم داشته باشی_

 .من هم متقابال لبخندی زدم و دستش را فشردم

 .هیچ وقت شک نکنمن همیشه پشتتم و دوست دارم عزیزم _

تا شب خودمان را با هر چیزی که بود سر گرم کردیم ولی باز هم هر دو در فکر بودیم. هزار بار لعنت فرستادم بر آن خروس 

بی محل. اگر او نمی آمد االن ما مانند دیروز بهترین روز را پشت سر می گذاشتیم. باز هم مانند شب قبل تا دیر وقت بیدار 

عاشقانه دیدم که کمی هم صحنه های ترسناک داشت که  . به اصرار اشکین فیلم1دم ولی این بار تا ساعت ماندین و فیلم دی
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باعث می شد من بترسم و اشکین تا توان داشت مرا اذیت کمد و بترساند. البته؛ کلی هم کتکش زدم. هر دو خسته و کوفته به 

 .باال رفتیم. در راهروی اتاق ها ایستادیم

 بگم چیکارت نکنه من میترسم چطور برم تو اون اتاق کوفتی بخوابم که پنجره داره؟اشکین خدا _

 :اشکین دوباره خنده ای کرد و با شیطنت گفت

 .ناراحتی بیا اتاق من پیشم خودم بخواب_

 :با حرص مشتی به بازویش زدم و گفتم

 هر هر دیگه چی؟ از جونم سیر شدم؟ بیام که همش اذیتم کنی بترسونیم؟_

 :ین بلند تر خندید ما بین خنده هایش بریده، بریده گفتاشک

 .کی.. من؟ مگه من دلم میاد عشقم رو اذیت کنم؟ من آزارم حتی به یک مورچه هم نمیرسه_

با حرص ادایش را در آوردم که باز هم خندید بی توجه به او به اتاقم رفتم. تمام چراغ ها را روشن کردم و پرده ها را چشم 

کشیدم. بعد به ناچار چراغ ها را خاموش کردم و به تخت رفتم. عادت داشتم در تاریکی تمام بخوابم بخاطر همین  بسته تا آخر

 .اگر چراغ خواب روشن می کردم خوابم نمیبرد. بالخره بعد از کلی غلط زدن در تخت خواب، چشمانم روی هم رفت

کردم و به روی شکم پشت به در دوباره خوابیدم. با فرو رفتن در خواب و بیداری بودم که صدای باز شد در اتاق آمد توجی ن

تخت و بعد حلقه شدن دستی به دور پهلویم کمی هوشیار شدم. خنده ام گرفت و نیمچه لبخندی به روی لبهایم آمد. جز اشکین 

نش شوکه شدم. با ترس کی میتوانست باشد؟ الی چشمانم را باز کردم و با لبخند محوی به روی لبم به طرفش چرخیدم. از دید

 .کمی عقب کشیدم که دو دستش را دور پهلویم حلقه کرد و مرا به طرف خودش کشاند

 .بیدارت کردم عزیزم_

 :متعجب نگاهش کردم. او اینجا چه می کرد؟ با اخم گفتم

 .ترسونیدم_

راه گریزی نداشتم. یکی از  دراز کشید و مرا را هم با خودش دراز کرد به ناچار در زندان دست هایش اسیر شده بودم و

 .دستانش را باال آورد و سرم را به دستش به روی سینه اش هدایت کرد و بعد دوباره دستانش را به دور پهلویم گذاشت

 .ببخشید عزیزم دیر رسیدم دیگه مجبور شدم_

 .یاد معلوم نبودبا لجبازی و اخم سرم را از روی سینه اش برداشتم و نگاهش چهره اش کردم که در آن تاریکی ز

 چرا آمدی؟_

 :صدایش تحلیل رفت و گفت

هنوز از دستم ناراحتی؟ ببخش عزیزم واقعا شرمندم من نمیخواستم دست روت بلند کنم داخل این دو روز عذاب وجدان داشتم. _

 .خواستم یکم تنهات بزارم

 :مکثی کرد و ادامه داد

 .اطر همین شبونه تنها راهی شدم که بیام پیشتولی دلتنگی امونم رو برید طاقت دوریت رو نداشتم بخ_

ه ای بر سرم نشاند و برای اینکه دوباره سرم را بلند نکنم ب*و*سو بعد دوباره دستش را باال آورد و کارش را تکرار کرد و 

ز بد دستش را به روی سرم گذاشت و مشغول بازی کردن با موهایم شد. اخم تمام چهره ام را در بر گرفته بود. امروز رو

 .شانسی من بود. دلم میخواستم او را بکشم یا خودم را. با صدایش از فکر کشتنش خارج شدم

 اشکین اذیتت نکرد گلم؟_
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از این قربان صدقه رفتن هایش عزیزم و گلم و... گفتن هایش حالم بهم میخورد. احساس تهوع می کردم از خودم به شدت 

 :دادم چندشم می شد به ناچار جوابش را در یک کلمه

 .نه_

 :راضیت در صدایش موج زد

 .خوشحالم. اشکین پسر عاقلیه خوشحالم که قبولت کرده و اذیتت نکرده و دلت رو نشکسته_

پوزخندی زدم. اشکین مرا اذیت کند؟ دل مرا بکشند؟ منی که به جانش بستم. خبر ندارد بودن او ست که مرا اذیت می کند دل 

و حرف هایش نکردم. ترس گرفته بودم که خدایی نکرده صبح اشکین بیدار شود و بدون  مرا می شکند. دیگر توجی به خودش

خبر از حضور پدرش چیزی را لو بدهد. بعد از مدتی صدای نفس های منظم خان بلند شد و سپس دستانش به دورم شل شد. 

ن خبر دهم چون االن اشکین خواب آرام از آغوشش خارج شدم و در گوشه ای از تخت کز کردم. حال نمیشد بروم و به اشکی

بود و ممکن بود بد خواب شود و دلیل دیگرش هم این بود که ممکن بود خان از خواب بیدار شود و مرا کنارش نبیند و دنبالم 

بیاید. چاره ای جز صبر نداشتم. به لطف خان خواب از سرم پریده بود. نمیدانم دست آخر ساعت چند بود که بالخره خواب 

 .به چشمانم آمد و مرا با خودش برد دوباره

**** 

با نوازش دستی چشم باز کردم اول چیزی که دیدم صورت خندان خان بود. گیج و منگ نگاهش می کردم. از خستگی و بی 

دقیقه بود. دوباره چشمانم را بستم خواستم دوباره بخوابم.  11:05حوصلگی پوفی کشیدم و به طرف پاتختی چرخیدم ساعت 

ده های کوتاه خان در گوشم بود و اذیتم می کرد. به زور دستانش مرا به طرف خودش برگرداند. به ناچار چشم باز صدای خن

 .کردم و نگاهش کردم

 علیک سالم عروس خان. صبح دل انگیزتون بخیر خانم. خواب خوابیدی؟ تا ظهر خوابیدن با شوهر خیلی حال میده نه؟_

 .نفسی داشتمتعجب نگاهش کردم. عجب اعتماد به 

 .ولم کن خان بزار بخوابم. خوابم میاد_

 .اینبار خنده بلندی کرد. نمیدانم کجای حرفم خنده دار بود که او این گونه می خندید

 .اوال خان نه و نویان دوما بگو نویان تا ولت کنم اینجا خانی نیست که به اون می گی_

 :چشمانم را با بیچارگی در کاسه چرخاندم گفتم

 .نویان ولم کن بزار بخوابمباشه _

با خنده باشه ای گفت و ولم کرد و از تخت پایین رفت. با خیال راحت چشمانم را بستم و زود چرتم گرفت. میان خواب و بیداری 

بودم که احساس کردم پتو از رویم برداشته شد. به کمر خوابیدم تا پتو را دوباره به روی خود بکشم که همان موقع دستی به 

ام نشست و از تخت بلندم کرد. با ترس چشمانم را باز کردم و جیغی بلندی کشیدم. نویان مرا به روی شانه اش انداخته  پهلو

 :بود و تند، تند این ور و آن ور می رفت و می چرخید. با ترس جیغ دیگری کشیدم و بلند گفتم

 .ولم کن بزارم زمین_

 .ده بودصدای خنده های او و جیغ های من اتاق را پر کر

 .دیگه میخواستی تنبلی نکنی خانم و خواب رو به شوهرت ترجیح ندی_

 :با ترس تند، تند گفتم

 ..باشه.. باشه ولم کن. بزارم زمین خواب دیگه از سرم پرید بیدارم، بیدارم_

ر رود. با صدای هنوز حرفم تمام نشده بو که چرخ محکمی خورد که باعث شد از ترس جیغ بلندی بکشم و صدای خنده او باالت

با شتاب باز شدن در چشمانم را باز کردم من روبه روی اشکین به روی شانه های نویان ترسان آویزان بودم و نویان پشتش 

به در بود. چهره اشکین از اعصبانیت به کبودی میزد با عجز نگاهش کردم. نویان خندان به طرف اشکین برگشت و اینبار من 



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

83 

 

را نمیدیم. اشکین بدون اینکه اجازه کالمی به نویان دهد با صدای گرفته و عصبی از الیی دندان پشت به اشکین بود و او 

 :هایش گفت

 اینجا چه خبره؟_

 :نویان مرا به روی زمین گذاشت بال فاصله از او فاصله گرفتم. نویان با خنده رو به اشکین گفت

 نه بابا جان؟به سالم آقا اشکین صبح شما بخیر. قبال در زدن بلد بودی _

تیکه اش بد بود. اخم های اشکین در هم بود و سعی می کرد حداقل کمی از آن ها را محو کند ولی معلوم بود نمیتواند. با 

 :صدای که سعی داشت اعصبانیت اش را در آن کنترل کند گفت

 .سالم ببخشید نمیدونستم شما امدید_

 :با طعنه رو به من ادامه داد

گفتم شاید اتفاقی واسه زن بابام افتاده امدم ببینم چی شد. ولی انگار داشته خیلی بهتون خوش می  صدای جیغ که شنیدم_

 .گذشت که من مزاحم شد

بعد از اتمام حرفش سریع از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سرش بست طوری که از ترس از جا پریدم. به وضوح تعجب 

م برگرداند و با تعجب نگاهم کرد که سریع نگاهم را از او گرفتم. آرام به سمتم در قیافه نویان موج می زد. سرش را به طرف

آمد و من چند قدم عقب رفتم و او کم نیاورد و بازهم جلو آمد قدم بعد را که برداشتم روی تخت افتادم. جلو آمد و کنارم نشست 

 .و به زور در آغوشم گرفت

در سرو صدا کردی اشکین ترسید و اینطور امد تو تیکه هم بارمون کرد. بشین یک جا دیگه چقدر ول می خوری! ببین انق_

 .بشین بغل شوهرت دیگه انقدرم سرو صدا نکن

 :دوباره ول خوردم و خواستم از آغوشش خارج شوم که محکم تر در آغوش کشیدم. با عجز گفتم

 .ِاِا.. ولم کن_

 واس چی ولت کنم؟_

 .پایین گرسنمهمیخوام برم دستشویی بعدشم میخوام برم _

با خنده مرا رها کرد. سریع از او فاصله گرفتم و به دستشویی رفتم. اشک هایم سرازیر شدند. نمیخواستم هیچ وقت اشکین مرا 

اینگونه در آغوش او ببیند و فکر کند دارم در حقش خیانت میکنم. دست و صورتم را آبی زدم و از دستشویی خارج شدم. 

به ناچار دوباره لباس محلی پوشیدم و روسری را مانند آن سری که مریم برایم بست، بستم. یک  لباس هایم را عوض کردم و

دست لباس محلی بادمجانی پوشیدم. نویان پشت میزش لباس پوشیده نشسته بود و سرش را با برگ ها جلویش و چند دسته 

زمانی بیشتر شد که از پشت میز بلند شد و یک پول گرم کرده بود. تعجب کردم که کی لباس هایش را عوض کرده و تعجب ام 

شلوار پارچه ای اسپرت مشکی همراه با پیراهن سورمه. چشمانم کامال گرد شده بود. نگاه متعجب ام را حس کرد و با لبخند 

 :گفت

 چیه خانم تعجب داره؟ فکر نمیکردی شوهرت انقدر خوشتیپ باشه؟_

 :آرام زیر لب گفتم

 .اعتماد به نفس_

 :رفم را که بلند خندید و گفتانگار ح

 مگه چیه؟ دروغ میگم خوشتیپ نیستم؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .اره ولی به سنتون نمیخوره_
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 :یک آبرویش را باال داد گفت

 مگه من چند سالمه؟_

 .نگاهی به سرتاپایش کردم

 .۶۰یا  ۵۰_

 .با چشمانی گرد شده نگاهم کرد

 یعنی انقدر من پیرم؟_

 :ا دادمبا تمسخر جوابش ر

 .نه خیلی جونی بهتون نمیاد سنی داشته باشید_

 .دوباره خندید. انگار امروز قرص خنده خورده بود که مدام با هر حرفی که میزدم می خندیدم

 .نه دیگه در این حد_

 :همانطور که با دستش به سمت در هدایتم می کرد ادامه داد

 ..سالمه45_

 .شوک زده برگشتم و نگاهش کردم

 .دواج کردم عزیزم و زود هم بچه دار شدیمزود از_

حرف هایش برایم قابل باور نبودند. باهم از اتاق خارج شدیم به سمت پله ها رفت و به ناچار چون دستم را گرفته بود و می 

 .کشید به دنبالش رفتم. باز هم این لباس ها به سن او نمی خوردند

 .باز هم لباسات به سنت نمی خورند_

 :روجی هال رفت کمی ایستاد تا هم قدم شویم. نگاهم کرد و گفتبه سمت در خ

 .بزار االن واست میگم_

از خانه خارج شدیم. دو یا سه نفری در حال رفت امد بودند بدون توجه به آن ها به طرف قسمت پشتی خانه رفت. من هم بال 

ار داشتند و سرشان را بیرون آورده بودند. جبار به دنبالش به رفتم یک اصطبل کوچک بود که سه اسب در اتاقک هایش قر

چند قدم عقب کشیدم که نویان دستم را ول کرد و به طرف اسب قهوای رفت و آن را از اتاقک خارج کرد آرام و با لطافت 

 نوازش اش می کرد و زینش می کرد. بعد از اینکه اسب را زین کرد دهانه اش را گرفت و به طرفم آمد. دوباره چند قدم عقب

 .رفتم ولی نویان خودش را به من رساند و دوباره دستم را محکم گرفت

 .نکن بزار برم_

 .کجا بری خانم تازه امدیم پیش اسبا ببینیشون. می خوایم حرف بزنیم_

 .با صورتی در هم نگاهش کردم من نمیخواستم با او حرف بزنم نمیخواستم کنارش باشم

 .نترس خانم بیا نزدیک ترس نداره_

ایش به خودم آمد. زیاد از اسب نمیترسیدم. مرا به جلو کشید و خودش پشتم ایستاد تا از فرارم جلو گیری کند.دستم را که با صد

گرفت بود باال آورد و آرام به روی پیشانی است گذاشت. خواستم دستم را عقب بکشم که محکم نگهش داشت و شروع به 

فتم به خواست خودش مرا سوار اسب کرد و بعد دهانه اش را گرفت و به نوازش اسب کرد. بعد از مدتی که با اسب خو گر

طرف در خروجی راه افتاد. از خانه خارج شدیم که اسب را نگه داشت و در یک حرکت ناگهانی به روی اسب پشت سرم 

 :لحنی عصبی گفتنشست و کمرم را در دستش گرفت. خواستم تکان بخورم و خودم را کنار بکشم که محکم نگه ام داشت و با 
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وایسا یکجا دیگه. االن از روی اسب می افتی. چرا همش میخوای از من فرار کنی؟ مگه باهات بد رفتار می کنم یا اذیتت _

 .میکنم؟؟ وایستا یک جا دیگه اه

 .ر آمداز لحن حرف زدنش بدم آمد و بغضم گرفت او حق نداشت با من اینگونه رفتار کند. مسیری را طی کردیم که به سخن د

 .ببخشید یهو عصبی شدم چون ممکن بود بیافتی_

 .هیچ چیز نگفتم و سکوت کردم

پدرم اینجایی نبود. اهل استانبول بود اینجا هم که نزدیکه مرزه رفت و آمد زیاده. بعضی از ترک های اون ور برای _

 خوشگذرانی یا تفریح میان اینجا. اون خونه ها رو میبینی؟

 :انه باغ مانند خانه خودش اشاره کرد. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. ادامه دادو با دستش به چندین خ

میرن اونجا. البته؛ االن این ها جدید ساخته شدن مثل خونه خودمون. پدرم که میاد اینجا مادرم رو میبینه و خوشش میاد و _

ل که نمیگه راضی نبوده و کش و مکش های با اونو خواستگاری میکنه پدربزرگم راضیه ولی مادرم به دلیل یک سری مسائ

. ولی خوب بعد مدتی راضی میشه و با پدرم ازدواج میکنه و چون مادرم نمی خواسته از ایران بره اینجا پدربزرگم داشته

هم که موندن. من هم چند سال پیش وقتی هنوز بابا هم زنده بود خونه رو خراب کردیم و از اول ساختیم بعضی از این خونه ها 

نشونت دادن مال خودمون بودن یعنی داخل زمینامون ولی به مرور زمان اون ها رو فروختیم خریدار ها یا صاحب های زمین 

 .های کناریشون خونه ها رو ساختن

 :پرسیدم

 پس چرا مردم روستا بیشتر خونه هاشون بافت قدیمی دارند و عقایدشون امروزی نیست؟_

 :یشتر کرد و جواب دادفشار دستش را به روی کمرم ب

پدر بزرگم فقط دختر داشته و بعد اون بابام خان میشه ولی مردم قبولش نداشتند و نمیخواستند خونه ها و عقایدشون رو  _

 امروز کنند. ولی خوب ما زیادی امروز شدیم نه؟

 :با گیجی گفتم

 نه چطور؟_

 .ت و از این حرفاآخه شما میگی سنت باالست و لباسای که میپوشی مناسب سنت نیس_

 .حال فهمیدم منظورش چیست

من منظورم این بود که فکر نمی کردم اینجور لباس بپوشی با اینکه قبال چند بار دیده بودمت ولی یا در باغ ها بود که لباسی _

 ساده میپوشیدی و یکبارم داخل بیمارستان که کت تنت بود. لباس پوشیدنت به مردم اینجا نمیخوره

 .چیزی نگفت. سوالی که در ذهنم آمد را به زبان آوردم آهانی گفت و

چرا تو و اشکین و بعضی از مردا روستا اونجور که میخواید لباس میپوشید و زن ها باید لباس محلی بپوشند؟ من با این _

 .لباس ها راحت نیستم، لباس های خودم رو می خوام

 :با صدای بی تفاوت گفت

. لباس محلی برای زن ها بهتر و فقط من و اشکین و بغضی از مردا نیستم همه مردا روستا چون مردا با زنا فرق می کنند_

 .اینجور هستند به جز داخل جشن و عروسی ها که اگر دوست داشتند لباس محلی میپوشند

 :با حرص گفتم

 .واقعا دلیل مسخره و بی سرو ته ای_
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زنم لباس های تنگ و کوتاه بپوشه و جلوی مردای نامحرم و غریبه  یک جور قانون خانم. بعدم اینا به کنار من دوست ندارم_

خودش رو به نمایش بگذره. اون وقت ها هم که میدیدمت با اون لباس ها بودی بدم می امد. همه جات معلوم بود و عصبیم می 

 کنی فهمیدی؟ کرد. حاال که زنم شدی اجازه نمیدم دیگه از اون لباس ها بپوشی و نمیخوام هم دیگه بهشون فکر

 :صدایش عصبی بود از لحن حرف زدنش بدم می آمد بخاطر همین با لجبازی و سرتقی گفتم

 .نه_

 :با صدای عصبی اش در گوشم گفت

 ..ولی باید بفهمی، نفهمی خودم به زورم که شده حالیت می کنم_

 :من هم با عصبانیت و خشم سرم را به طرفش برگرداندم و بلند گفتم

اجازه نداری با من اینطور رفتار کنی االن هم سر اسب رو بر می گردونی و میریم خونه وگرنه خودم رو از  نمیخوام توام_

 .اسب میندازم پایین و خودم میرم

رویم را برگرداندم و منتظر عکس و العملش شدم. نویان سر اسب را برگرداند و با سرعت به طرف خانه هدایت لش کرد. 

 .به هر سختی بود از اسب پایین آمدم و به سرعت در را که ال زده بود باز کردم و وارد حیاط شدموقتی به در خانه رسیدیم 

اشک هایم از چشمانم سرازیر شدند معطل نکردم تا بیشتر جلوی دیگران خورد شوم و آن ها گریه ام را ببیند. با سرعت تمام 

را به روی تخت رساندم و به خودم اجازه دادم راحت تر اشک هایم  به داخل رفتم و به اتاقم پناه بردم و در را قفل کردم. خودم

سرازیر شوند. با صدا برای بدبختی و بی کسی خودم گریه می کردم. چرا راهی دم نمی کند؟ چرا نمی فهمد که از او بیزارم و 

کند که دارم به او خیانت می کنم از او بدم می آید؟ به یاد اتفاق صبح که اشکین ما را در آن وضع اسفناک دید و حال فکر می 

 .و با نویان خوش می گذرانم گریه ام شدت گرفت و با صدایی بلندتری گریه کردن را ادامه دادم

وقت ناهار طبق معمول مریم آمد و صدایم کرد ولی برای ناهار پایین نرفتم. دوباره با آمدنش اشتهایم را کور کرده بود و غصه 

بود. به روی تخت کز کرده بودم. من سادلوح خوشحال بودم که او تا هفته نمی آید و ریخت نحس اش هایم را به من برگردانده 

 .را نمیبینم و میتوانم تولدم را در کنار اشکین دو نفره بگیرم. اما با آمدنش همه چیز را به هم زده بود

***** 

دند نمیدانستم چگونه به این سرعت می گذرند. با آمدنش در این یک هفته که اینجا بودم خیلی زود، روز ها از دستم در رفته بو

در این سه روز من و اشکین دوباره گوشه گیر و اندوهگین شده بودیم و من به شخصه هیچ چیز از گلویم پایین نمی رفت. با 

خندان وارد اتاق  به روی آن و لبی 17باز شدن در اتاق نگاهم را از رو به رویم گرفتم.نویان همراه با کیک متوسط که شمع 

شد. یک ابرویم را از تعجب باال دادم و نگاهش کردم به سمتم آمد و کنارم به روی کناری ها نشست و کیک را رو به رویم 

 :گذاشت. بعد صاف ایستاد و با مهربانی گفت

 .تولدت مبارک عزیزم_

 .ممنون. فکر نمی کردم بدونی_

 .خنده ای کرد و مرا در آغوش کشید و فشرد. مثل همه کارهایش از این کارش هم بدم می آمد

 !عزیزم مگه میشه تولد تو رو ندونم؟ آدم تولد قلبش رو فراموش میکنه مگه!؟_

 ندیده بودم سیگار بکشد که حال سکوت کردم و هیچ چیز نگفتم از جیبش فندکی در آورد و شمع ها را روشن کرد. تا حاال

 .فندک همراه خود داشت. با خنده به طرف برگشت و دستش را به دور گردنم حلقه کرد

 یاال آرزو کن. البته؛ با صدای بلند_

 :خیره به شمع ناچار گفتم

 .آرزو می کنم خوشبخت بشم_

 .یدب*و*سدست زد و دوباره صورتم را و سریع در دلم افزودم ) البته؛ با اشکین( بعد شمع را فوت کردم نویان 
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 .شدی 17سالگیت که تموم شد و رفت و االن شما یک دختر خانم گل  16این هم از _

 :با طعنه گفتم

 .ساله شدم 17نه یک زن _

و تمام اندوه و کینه ام را در چشمانم جمع کردم و نگاهش کردم. فکر کنم حرف چشمانم را خواند که از جایش بلند شد. انتظار 

داشتم از اتاق بیرون برود اما به طرف میز آرایش ام رفت و کشو دوم را باز کرد. سرو صدای حاصل از جابه جا شدن وسایل 

درون کشو بلند شد. بعد از چند ثانیه پایان یافت و نویان کشو را بست و صاف ایستاد با جعبه ای در دست به طرفم آمد. کنارم 

تم را دراز کردم و جعبه را از او گرفتم و تشکری زیر لب کردم. خواستم جعبه را کنار نشست و جعبه را به طرفم گرفت. دس

 .بگذارم به با صدایش متوقف شدم

 .بازش کن ببینش_

 .نیم نگاهی به او کردم و درست نشستم و جعبه را باز کردم. یک ست انگشتر و گوشواره بود. با تعجب نگاهش کردم

داری که حلقت رو نمیزاری گوشواره هار و هم گرفتم چون دیدم گوشواره نمیزاری گفتم بخرم گفتم احتماال طالی زرد دوست ن_

 .تا بزاری گوشت آخه خیلی بهت میاد

یک آبرویم را باال دادم پوزخندی در دلم به او زدم چه خوش خیال بود. دوباره به ست درون جعبه نگاه کردم، گوشواره هایش 

شد در چشم باشد بود و انگشترش هم مانند گوشواره هایش بود با این تفاوت که دو نگین یک نگین سفید بزرگ که باعث می 

متوسط و بعد از ان تمامش از نگین ها ریزی پوشانده شده بود. زیبا بودند اما من آن ها را نمی خواستم. دستش را جلو آورد 

وشم آورد و خواست گوشواره را درون گوشم و جعبه را از من گرفت. گوشواره هایش را در اورد و دستش را به سمت گ

 :بگذاره که سرم را عقب کشیدم و گفتم

 .نه_

 :با تعجب نگاهم کرد که ارام ادامه دادم

 .بعداً خودم میزارم_

 :اخمی به چهره اش نشست و تحکم گفت

 .خودم میزارم_

گذاشت و بعد دست چپم را باال آورد و حلقه  از او میترسیدم و حساب می بردم به ناچار ایستادم تا گوشواره ها را درون گوشم

را درون انگشت حلقه ام گذاشت. به ناچار ایستادم تا حلقه را در دستم بکند. دستم را در دستان بزرگ و مردانه اش فشرد و 

بل از چشمانش چرخید و به لب هایم خیره شد. ق ه ای طوالنی به آن زد. نگاهش را باال آورد و در چشمانم نگاه کرد.ب*و*س

اینکه فرصتی برای گریز داشته باشم به سمتم خم شد و لبانش را به روی لبانم گذاشت تکیه ام را به پشتی داد و با دستانش 

شانه هایم را گرفت تا راه گریزی پیدا نکنم.به ناچار ایستادم. بعد از مدت طوالنی لب هایم را ول کرد و خیره به صورتم شد. 

 .ید و بعد در کنارم نشست و در آغوشم کشیدب*و*سار پیشانی ام را دوباره جلو آمد ولی اینب

 .سرمین_

 .سکوت کردم. باز هم غذاب وجدان به سراغم آمد

 خیلی دوستت دارم. هیچ وقت تنهام نزار عزیزم باشه؟_

ه کیک باز هم چیزی نگفتم. که صدای نفس آه مانند اش بلند شد. به سمت کیک خم شد و مشغول برش زدن آن شد. یک تک

 .درون یک بشقاب با دو چنگال گذاشت

 :با خنده ای که سعی می کرد ناراحتی اش را بپوشاند گفت

 .انقدر مشغول شدیم که کیک از دهن افتاد خانم_

 :و بعد یک تکه کیک به چنگال زد و به طرف دهانم آورد. با شوخی گفت
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 ..بگو آآ_

 :با تعجب نگاهش کردم که خنده ای کرد و ادامه داد

 ..زود باش دیگه بخورش. کیک از دست شوهرت خوردن خیلی مزه میده ها_

به ناچار دهان باز کردم و او با خوشحالی کیک را در دهانم گذاشت. به هر روشی بود آن یک تکه کیک را باهم خوردیم میل 

د چند درخت دیگر شلیل در چندانی به خوردن همراه با او نداشتم. شروع کرد به حرف زدن از وضع باغ ها و اینکه میخواه

باغ خانه بکارد بخاطر من. از خاطرات کودکی اش حرف میزد و می خندید و اگر بسیار بامزه بودن ناخداگاه لبخندی به روی 

 .لبم می نشست. با آمد صدای ماشین از داخل حیاط حرفش را قطع کرد و با تعجب نگاهم کرد

ه یکی از خدمه های مرد به شهر برود چون فهمیده بودم تا حد امکان خوراکی و اشکین خانه بود و احتمال اش بسیار کم بود ک

چیز های مورد نیازشان را از خود مردم روستا می گیرند تا به اقتصاد آن ها کمک شود. نویان با تعجب از جایش بلند شد و به 

. درویش را به طرفم برگرداند و با تعجب طرف پنجره رفت، پرده را کنار زد چند لحظه پشت پنجره ایستاد پشتش به من بود

 :ولی همراه با لبخند گفت

 !بیا بریم پایین استقبال. آسوده و اسلیم امدن ولی نمیدونم چرا انقدر زود_

تعجب زده نگاهش کردم. آسوده بانو یا اسلیم خیلی از من خوششان می آمد که حال به استقبال آن ها بروم؟ رویم را از او 

 :گرفتم و گفتم

 .شما برو من بعد میام. تنهایی برید استقبال بهتره_

انگار منظورم را گرفت و سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد. از موقعیت استفاده کردم و حلقه و گوشواره ها را در آوردم 

از چند لحظه با صدایی از جایم بلند و از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق اشکین رفتم. در اتاقش را زدم و منتظر ماندم. بعد 

 .گرفته ای اجازه ورود داد. اطرافم را نگاهی کردم و وارد اتاق شدم و در را بستم

با لبخند ای خبیث به طرفش رفتم. هنوز خواب بود. من هم به اجبار نویان زود بیدار شده بودم وگرنه من هم االن مانند اشکین 

 :نشستم و با مالیمت گفتم داشتم خواب هفت پادشاه را می دیدم. به روی تخت

 .اشکین_

 .چشم هایش بسته بود حتی تکانی هم نخوردند

 .هوم_

 .بیدارشو اشکین صبح شده_

 :با تنبلی رویش را از من گرفت و دوباره خوابید با اخم گفتم

 تنبل خان اصال میدونی امروز چه روزیه که اینطور راحت گرفتی خوابیدی؟_

 :با تخسی گفت

 نچ_

 .حرص ام گرفت

 .اشکین بیدار میشی یا همین االن خفت کنم_

 :صدا ها از پایین بیشتر شد. احتمال دادم االن اسلیم یا آسوده بانو به باال می آیند. با عجله گفتم

 .من االن میرم. مامانت و خواهرت امدن ممکنه بیان داخل اتاقت ولی بعد به حسابت می رسم_

 :اتاق خودم که رسیدم صدای اسلیم را شنیدم که می گفتو بعد به سرعت از اتاق خارج شدم. به در 

 .دلم برای اشکین تنگ شده میرم بیدارش کنم_
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با عجله وارد اتاق شدم و در را آرام و بی صدا بستم. تا وقت ناهار در اتاق ماندم و نویان به اتاق نیامد. وقت ناهار که شد 

رف سالن حرکت کردم. وارد که شدم سالمی کردم ولی جز جواب زیر لبی مریم آمد و صدایم کرد. از پله ها پایین رفتم و به ط

اشکین فقط اخم و نفرت نصیبم شد. به آن ها حق میدادم که از من بیزار باشند. طبق معمول نویان در راس نشسته بود و با 

شسته بود. خدا را شکر کمی تغییرات آسوده بانو و اشکین در سمت چپش و در سمت راستش اسلیم هم در سمت راست کنار ن

کردم که مجبور نبودم کنار نویان بنشینم. به روی سفره نشستم و بعد از مدت کوتاهی مشغول خورد مقدار کمی غذا شدم. 

 .صدای اشکین توجه ام را جلب کرد و باعث شد سرم را باال بگیرم و نگاهش کنم

 .یدمامان چرا انقدر زود امدید؟ شما که میخواستید یک هفته بمون_

 :نگاهم ناخداگاه به طرف آسوده بانو کشیده شد. او هم به من خیره شد و پوزخندی زد. همراه با طعنه رو به من گفت

 .دلیلی نداشت بمونم وقتی که شوهرم برگشته _

کرد من  پوزخندی بر لبانم نشست سرم را پایین انداختم و برنج و مرغ بسیار کمی که کشیده بودم مشغول شدم. او البد فکر می

خودم را به هزار راه زدم تا نویان پیش من برگردد ولی نمیدانست حاضرم دو دستی شوهر اعصاب خورد کنش را به او پس 

بدهم تا از این جهنم رهایی یابم. بعد از اتمام ناهار آخرین نفر از روی سفره بلند شدم. نه اینکه مشغول خوردن باشم نه من در 

زی نمی خورم. فقط مثل همیشه در افکارم غرق بودم که یعنی اشکین روز تولد مرا فراموش این خانه جز حرص و غصه چی

 کرده است؟ یا یادش است و نمیخواد به روی من بیاورد؟

با ناراحتی به باال رفتم. در اتاق را باز کردم با خیال راحت نفس عمیقی کشیدم. نویان در اتاق نبود. خدا را به خاطر این 

دم. به داخل رفتم و در را بستم. به سمت میز رفتم و جعبه را از روی زمین برداشتم و ته کشو گذاشتم تا موضوع شکر کر

چشم نویان به آن نخورد و گیر ندهد که چرا حلقه را دستت ننداختی. بعد مریم را خبر کردم تا بیاید کیک و بشقاب روی زمین 

. به آرامی از اتاق خارج شدم و با قدم هایی کوتاه و آهسته به طرف اتاق بردارد. مریم کارش را تمام کرد و از اتاق خارج شد

اشکین رفتم و مواظب بودم کسی مرا نبیند.پشت در ایستادم خواستم در بزنم که با صدایی اسلیم متوقف شدم. صدایش از داخل 

 .اتاق می آمد

و با احترام برمون گردونه یا شاید داخل این یک هفته  کلی بهش گفتم بیا این یک هفته رو بمونیم تا بابا خودش بیاد دنبالت_

فرجی شد و اون عجوزه که مثل بخت افتاده روی زندگیمون شرش رو بکنه و بره یا شایدم بابا قیافه واقعی و پلیدشو ببینه و 

 :گفت؟ گفت ولش کنه بعد بیاد به دست و پات بیافته و بخاطر کاری که کرده ببخشیش و باهم برگردیم. ولی مامان چی

چرا باید میدون رو واس او دختره تازه به دوران رسیده خالی بزارم. اصال شاید داخل این یک هفته کاری کرد که بابات بدتر _)

ازمون دور بشه و بیشتر به خودش نزدیکش کنه و وقتی بعد یک هفته رفتیم از خونه بیرونمون کنه. بعد اون دختر عوضی رو 

 (.بکنه خانم خونه من

 :سلیم سکوت کرد و دوباره ولی با ناراحتی بیشتر ادامه دادا

وقتی این حرف زد دلم ریخت. واس مامان خیلی ناراحت شدم، اون فکر چه جاهایی رو که نمی کنه. ما میدونیم مامان واقعا _

میدونستیم دوست  بابا رو دوست داره. داخل این چند روز شب ها میدیمش چطور گریه میکنه فهمیدم اون اندازه ای که ما

داشتش داره هیچ بوده اون واقعا عاشق باباست. اشکین خواهش میکنم یه کاری کن این دختره پاشو از زندگی ما بکشه 

 .بیرون. اگر این بمونه مامان نابود میشه

ه بودند. آن قلبم شکست. عذاب وجدان گرفتم. دلم شکست که این همه صفت های که ربطی به من نداشتند را به من نصبت داد

ها از حال روز من خبر نداشتند. از تحقیر شدن هایم در این یک هفته خبر نداشتند. عذاب وجدان داشتم چون ناخواسته باعث 

شده بودم زندگی سه نفر خراب شود. با حال خراب و چشمانی اشکی به اتاقم رفتم و خود را به روی تخت انداختم و بلند شروع 

 .ز تولدم خراب بود خراب تر شد. دلم شکسته بود شکسته تر شدبه گریه کردن کردم. رو

**** 

به روی زمین نشسته بودم و به طرح های قالی خیره شده بودم. احساس بدی داشتم. خسته بودم در این چهار ماهی که در این 

ی داشتم ولی حال آن هم از زندان بودم احساس می کردم پیر شدم، منزوی و آرام شدم، اگر روز های اول زبان درازی های کم

بین رفته بودند. نفسم را آه مانند بیرون دادم. من و اشکین کلی برنامه برای این هفته داریم. کلی نقشه کشیدیم و تدارک دیدیم. 

لفن همه چیز برای اجرای نقشه یمان فراهم بودم. تلفنی هم در خانه پیدا نکردم که بخواهم با آن به باباجون تماس بگیرم. با ت
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اشکین نمی شد در باغ که میرفتیم انتن نمیداد و در خانه هم که تا حدی انتن داشت اصال امکانش نبود چون آسوده بانو بیست 

 .و چهار ساعته چشمش دنباله من است تا آتویی از من پیدا کند. و وقتی که اسلیم بود اوضاع بدتر بود

ش رفت بود کمی اوضاع بهتر شد. اشکین هم این ترم را مرخصی گرفته اسلیم اول مهر به پیش تان زر خاتون برای مدرسه ا

بود و به دانشگاه نرفته بود تا پیش من باشد و حواسش به اوضاع. خسته شده بودم در این خانه چند باری به زور و اجبار و 

ر مهربان تر و با مالیمت تر با گریه با نویان رابطه داشتم و او فکر می کرد بخاطر سن کم ام و دردی است که می کشم. هربا

من رفتار می کرد هر روز مهربان تر از دیروز. از روز تولد که حلقه را برای بار دوم دستم ندید حرفی به من نزد انگار 

گذاشته بود خودم هر وقت خواستم دستم کنم که او در خواب ببیند حلقه او را در دست کنم. با صدای در سر بلند کردم. نویان 

 .همیشه با روی خندان وارد اتاق شد و به طرف آمد مثل

 سالم عزیزم خوبی؟ حوصله ات سر رفته؟_

ید و بعد کنارم نشست و دستش را به دور شانه ام حلقه کرد و به خود فشرد. با صدای آرام مانند ب*و*سجلو آمد و سرم را 

 :این چهار ماه گفتم

 .سالم. ممنون. اره_

د. دلیل خوشحالی اش را نمیدانستم و تمایلی هم به دانستنش نداشتم. در این چهار ماه با او چشمانش برق میزد و خوشحال بو

سرد رفتار کردم ولی او سعی می کرد با رفتار گرم و مهربانش دل مرا به دست بیاورد ، ولی دل من از خیلی وقت پیش برای 

 .کس دیگری بود

 .یه خبر خوب دارم برات سرمین خانم_

 .رویم را باال دادم و نگاهش کردمبا تعجب یک اب

 چه خبری؟_

 :تخس گفت

 .نچ نمیشه. باید به مشتلقی چیزی به ما بدی که خبرو بدم_

 .تعجبم بیشتر شد

 .خوب بگو اگر خوب بود بهت مشتلق میدم_

 .نچ نمیشه بگم که بعد مشتلق رو ندی_

 :چشمانم را در کاسه چرخاندم و گفتم

 گو چی شده؟باشه بعد حساب می کنیم حاال ب_

 ای بابا چقدر خسیسی حاال نمیشه االن بدی؟_

 :من هم مانند خودش جواب دادم

 .نچ نمیشه_

 :خنده بلندی سر داد و گفت

 .حاال جواب خودمو به خودم پس میدی باشه.. باشه_

 :با مشت یک ضربه آرام به سینه اش زدم و با حرص گفتم

 میگی یا نه؟_

 :دوباره خندید و گفت
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 .باشه تسلیم فقط شما ما رو نزن و اخم نکنباشه خانم _

 :مکثی کرد و با لبی خندان ادامه داد

 ..خواهرت زایمان کرده_

با تعجب نگاهش کردم. بعد تعجب جایش را با پوزخند روی لب هایم عوض کرد. خواهر، چه خواهر مهربانی. خواهری که حق 

 .یم را از نویان گرفتمخواهری اش را تمام و کمال در حقم تمام کرده بود. چشم ها

 .به من چه، مبارکش باشه_

 .صدای متعجب زده نویان از کنار گوشم بلند شد

 !خوشحال نشدی؟ من فکر می کردم خیلی خوشحال میشی_

 :خونسرد و بی احساس گفتم

 .دلیلی برای خوشحالی نمی بینم. اون ها به من ربط و نسبتی ندارند_

 .ا چیکار کردن؟ خانوادت خیلی دوست دارندچرا این حرف میزنی سرمین؟ مگه اون_

 :با حرص از او جدا شدم و جلویش ایستادم و با خشم گفتم

 .اون ها خانواده من نیستند. من ازشون متنفرم. حتی نمیخوام ریختشونو ببینم_

ه طرفم گرفت و با نویان متعجب نگاهم کرد. بعد کم، کم اخم هایش در هم کشیده شد. جلویم ایستاد و انگشت اشاره اش را ب

 :خشم گفت

هر چقدر هم از اونا متنفر باشی اجازه نداری با منی که شوهرتم بخاطر اونا اینطوری رفتار کنی. بدم میاد کسی جلوم وایسته _

و فکر کنه میتونه هرجور دلش میخواد باهام رفتار کنه. بار آخرت باشه سرمین که با من اینجور رفتار می کنی و حرف 

خل این چند ماه هیچی نگفتم و احترامت رو نگه داشتم چون دوست داشتم نمیخواستم دل آزرده بشی ولی االن دیگه میزنی. دا

خیلی داری روت رو زیاد میکنی. و حرصت رو از کسایی دیگه سر من خالی میکنی. با خشم رویش را از من گرفت. بغض 

کند یعنی اجازه نداشت کسی. پشتم را به او کردم و به طرف  بدی به گلویم نشست، طاقت نداشتم کسی با من اینگونه صحبت

گذاشتم تا صدایم بیرون  سرویس بهداشتی رفتم. تا در را پشت سرم بستم اشک هایم سرازیر شدند. دستم را به روی دهانم

 .نرود

ش نشسته بود و دستانش بعد از چند دقیقه صورتم را شستم و از دستشویی خارج شدم. نویان با چهره ای اخم آلود پشت میز

را به روی میز قالب کرده بود. با صدای باز شدن در سرش را به طرفم برگرداند و نگاهم کرد، با اخم رویم را از او گرفتم و 

پشت به او لبه تخت نشستم. هرچه فحش بلد بودم نثار آن آدم های بی وجدان و بی دل کردم که در هر شرایطی باعث عذاب من 

 .ای نویان مرا از فکر خارج کردمی شوند. صد

 .آماده شو میگم یکی از مستخدم ها ببرد خونه بابات واسه دادن چشم روشنی خواهرت_

 :با حرص از الی دندان های بهم فشرده شده ام گفتم

 .من اونجا نمیرم_

ش رو داخل خونه مگه دست خودته؟ من میگم میری یعنی باید بری. خوش ندارم دو روز دیگه مردم بگن خان زن جوون_

 .حبس کرده و حتی نذاشته بیاد به خواهرش چشم روشی بده

 :عجب آدم نفهمیه( از جایم بلند شدم و رو به او ایستادم و با خشم فریاد زدم)

بهت گفتم من هیچ جا نمیرم، توام اجازه نداری واسه من تعیین تکلیف بکنی. بعدم به من چه حرف مردم؟ فکر اینجا رو _

 .رد که میخواستی زن جوون بگیری و از خوش حالیش نمیدونستی چیکار کنیزمانی می ک

 :او هم با اخم جلویم ایستا و مانند خودم با فریاد گفت
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بهت گفتم اجازه نداری اینطور با من حرف بزنی. حاال که اینطور شد با زور کتک هم که شده میبرمت. زن جوون گرفتم چون _

بار کسی رو که دوست داشتم رو از دست بدم حاال هم هرچی بگی نمیتونی پشیمونم کنی. دوستش داشتم چون نمیخواستم این

 فهمیدی؟

 :بعد بازویم را گرفت و با طرف کمد رفت مرا داخلش انداخت و کلید را برداشت و با تهدید رو به من گفت

 .تا پنچ دقیقه دیگه وقت داری آماده بشی وگرنه خودم میام به زور لباس تنت می کنم_

 .و بعد در را بست و قفل کرد. کمد کوچک بود و کمی جا داشت. با جیغ به در کوبیدم

 .در و باز کن نویان من هیچ جا نمیخوام برم در و باز کن_

انقدر به در زدم و گریه کردم که بی جان وسط کمد نشستم. بدم می آمد از او دیوانه بود، روانی بود. با صدای تقه ای که به در 

 .از جا پریدمزده شد 

 .تا دو دقیقه دیگه وقت داری آماده بشی وگرنه اون کاری رو که گفتم انجام میدم_

از حرص جیغ بلندی کشیدم. در این چهار ماه شناخته بودمش آدم قدی بود هر کاری را به می گفت انجام میداد به ناچار از 

تم و پوشیدم. داشتم بندینک های کتم را میبستم که در باز شد کجایم بلند شدم و اولین لباس محلی که جلوی دستم آمد را برداش

و نویان نگاهم کرد. با اخم و حرص روی را از او گرفتم. که نویان جلو آمد و سینه به سینه ام ایستاد رویم را از او گرفتم و 

 .بندینک های کتم را کامل بستم

 .سرمین_

ش بزنم و از کمد خارج شوم که بازویم را گرفت و با اخم دستش را جلو جوابش را ندادم حتی نگاهش هم نکردم. خواستم کنار

 .آورد، پاکت کادویی در دستش بود را به طرفم گرفت

 .اینو ببر واسه چشم روشنی خواهرت که زایمان کرده_

دوباره خواستم دستم را جلو بردم و پاکت کادو را از دستش بیرون کشیدم.حال که میخواستم بروم بهتر بود دست خالی نروم. 

 .کنارش بزنم که اینبار دو بازویم را گرفت

 .خوشم نمیاد اینطور قهری میکنی_

 :ه ای زد و ادامه دادب*و*سسرم را 

 .اشتی کن قهر قهرو خانم_

بعد برگشت و از کمد با آن هیکل اش خارج شد. روسری برداشتم و پشت سرش از کمد خارج شدم جلوی آینه روسریم را 

ی صندلی جلوی آینه منتظر نشستم. نگاهم به وسایل آرایشی روی میز ماند. تا چند وقت پیش بدون آرایش درست کردم و رو

 .بیرون نمی رفتم. حداقل یک رژ لب می زدم ولی حاال حوصله نداشتم حتی رژی بزنم

 آماده ای؟_

ایین رفتیم. نویان سویچی را از جا کلیدی سرم را بلند کردم و به نشانه مثبت تکان دادم. باهم از اتاق خارج شدیم و به طبقه پ

 :دم در برداشت و باهم از خانه خارج شدیم. نویان به طرفم برگشت و گفت

 .وایسا اینجا تا ماشین رو بیارم_

بعد با سرعت از من دور شد. نفس عمیقی کشیدم و بی حوصله تکیه ام را به دیوار دادم. کسل بودم، حال و احساس بدی 

ه بعد پژو پارس مشکی رنگی جلویم ایستاد و بوقی زد. به طرف ماشین رفتم و در جلو را باز کردم و بدون داشتم. چند لحظ

حرفی نشستم. نویان گفته بود یکی از کارکنانش مرا می رساند ولی انگار پشیمان شده بود و خودش من را می خواست 

 .برساند

م. در این مدت چیز های از او دستم آمد بود، مغرور بود ولی به گفته رویم را از او گرفته بودم و به بیرون چشم دوخته بود

خودش و رفتارش در برابر خانواده اش به خصوص زن جوان و تازه اش غرور معنایی نداشت. مهربان بود ولی زود عصبی 
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کرد از دلش در  می شد، و اگر از روی عصبانیت حرفی میزد و طرف مقابلش ناراحت می شد زود پشیمان می شد و سعی می

 .بیاورد. آدم کینه ای هم نبود

ولی با این حال من هنوز از او متنفر بودم و میخواستم هرچه زودتر از دستش خالص شون و چیز دیگری که فهمیده بودم این 

مشکالتی از بود که در دوران جوانی اش قبل از اینکه با آسوده بانو ازدواج کند عاشق یکی از دختر خاله هایش شده بود ولی 

و او از ال به الیی حرف هایش معلوم بود که ته مانده ای  طرف پدر و مادر دخترک بود که موج نرسیدن آن ها به هم شده بود

از آن عشق هنوز در قلبش است با توقف ماشین سر بلند کردم، دم در خانه مان نگه داشته بود. خواستم بی هیج حرفی از 

 .ا گرفت. به طرفش برنگشتم فقط منتظر ماندم تا کارش را بگویدماشین پیاده شوم که دستم ر

 .منتظر بمون عصر خودم میام دنبالت یا یکی رو می فرستم بیاد دنبالت_

سرم را به معنی) باشه (تکان دادم و از ماشین پیاده شدم و در را بستم. به طرف در خانه رفتم نفس عمیقی کشیدم. دستم را 

ار دادم. بعد از مدتی در باز شد و صدای چرخ های ماشین بلند شد که نشان از رفتن نویان میداد. سرم دراز کردم و زنگ را فش

را بلند کردم پدرم در را باز کرده بود.رویم را از او گرفتم و در را هل دادم تا راهی باشد که به داخل بروم. وارد حیاط خانه 

م را در آوردم و در را باز کردم و داخل شدم. نگاهی به دور ور انداختم شدم و بی توجه به او به طرف خانه رفتم. کفش های

کسی در هال نبود. به طرف پشتی ها رفتم و به روی زمین نشستم. بعد از چند ثانیه پدرم هم داخل خانه شد و در را پشت 

 .سرش با صدا بست. سرو صدای از آشپز خانه می آمد که قطع شد

 ...کی بود در_

مغرورانه و پر از کینه  یم را به طرفش برگرداندم مادرم متعجب در چهار چوب در آشپز خانه قرار گرفته بود.با صدایش رو

 .رویم را از او گرفتم و به روبه رو خیره شدم

 !سرمین_

را آمد و خواست در آغوشم بکشد که خودم را عقب کشیدم. دوباره خواست دستش را به روی دستم بگذارد که دستم به طرفم 

 .عقب کشیدم حتی نگاهش هم نکردم

 ..سرمین جان_

لبانم را جمع کردم و چشم هایم را در کاسه چرخاندم. ولی باز هم نگاهش نکردم. مدتی گذشت. هیچ کداممان چیزی نمی گفتیم. 

 .دوست نداشتم در جمعشان باشم اذیتم می شدم

 .سرمین ما-

 :شر گفتمسریع وسط حرفش پریدم و بدون آنکه نگاهش کنم با ت

 .هیچ چیز نمیخوام بشنوم_

دوباره ساکت شدند. احساس کردم مادرم خودش را کمی به من نزدیک کرد خواست با مالیمت جلو بیاید. دستش را دیدم که بلند 

شد و به روی شانه ام نشست. عصبی بودم، حرصی بودم و وقتی پایم را به اینجا گذاشتم هرلحظه به آن ها اضافه تر می شد. 

 :خشم نفرت از او جدا شدم و رو به رویش ایستادم جیغ کشیدم با

 .من دست نزن_

هر دو متعجب نگاهم می کردند. چند ثانیه نگذشته بود که صدای جیغ و گریه نوزادی از اتاقی که قبال در آن بودم بلند شد. از 

کنم. چون دیگر نه برایم ارزش داشتند و دست نویان عصبی و حرصی بود به راحتی میتوانستم سر آن ها اعصبانیتم را خالی 

نه دوستش داشتم. تنها حسی که از آنها در دلم مانده بود نفرت بود و بس. صدای گریه بچه آرام نمی گرفت. مادرم از جایش 

 :بلند شد و به طرف اتاق رفت وقتی به در رسید برگشت با احتیاط گفت

 .بیا داخل اتاق. سرین و بچه اش اینجان_

. من سرین را ارد اتاق شد. بعد از مکث کوتاهی پاکت کادو را از به روی کناری ها بودند را چنگ زدم و وارد اتاق شدمو بعد و

دوست داشتم ولی حال از او هم کینه به دل داشتم. وارد اتاق شدم یک دست رخت خواب در اتاق پهن شده بود که دختری بی 
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یده بود طوری که نمیتوانست از جایش بلند شود و درست بنشیند و نوزادش را جان و با چهره ای زرد رنگ به روی آن خواب

در آغوش بگیرد. در کنار رخت خواب سرین یک گهواره آهنی بود که مادرم از آن جسم بسیار کوچکی را با احتیاط بیرون 

ال بی جان بود. نگرانش آورد و مشغول تکان دادنش شد. جلو رفتم و نزدیک رخت خواب سرین نشستم. رنگ پریده و کام

 :شدم. با نگرانی پرسیدم

 چرا اینطوره؟ چرا انقدر بی جونه؟_

نگاهم به سرین بود به چشمانش را باز کرده بود و لبخندی به رویم زد. به سختی و با کلی درد کشیدن که از چهره اش معلوم 

داشت آن را آرام می کرد نمیتوانست کمکش بود می خواست به سرجایش بنشیند. مادرم چون نوزادش را در دست داشت، و 

کند. دلم به حالش سوخت بدون آنکه به چشمانش نگاه کنم جلو رفتم و به او کمک کردم که به روی جایش بنشیند و بالشتش 

 .را درست کردم تا به آن تکیه بدهد.دوباره به سر جایم برگشتم

نیه اش برای زایمان طبیعی خوب نیست. سخته براش. ولی حال روزش بخاطر زایمان طبیعیشه. دکتر گفت سنش کمه و ب_

مادر شوهرش گفت چرا وقتی میتونه زایمان طبیعی انجام بده پول الکی بدیم برای سزارین. آخر سرم مجبورش کردن طبیعی 

 ..بیاره

 :در صدایش ناراحتی فراوانی موج می زد. با بغض ادامه داد

 .دخترم داشت تلف می شد سر زا_

. مگر من دخترش نبودم که این بال سرم آورد. دلم به شدت برای سرین سوخت. او هم مانند من بختش سوخته بود هه دخترش

ساله می آورد. با  15یا14و باز هم با این تفاوت که مادر شوهر سنگ دل و بی وجدانی داشت که این بال ها را سر دختر 

 .تاسف سری تکان دادم و سرم را به زیر انداختم

. بچه دوست داشتم و این حس وادارم کرد ار گرفتن چیزی جلویم سرم را کمی بلند کردم. مادرم نوزاد را جلویم گرفته بودبا قر

که دستم را جلو ببرم و نوزاد را آرام و با احتیاط در آغوش بگیرم. نیمچه لبخندی به روی لبم نشست. زشت بود. قیافه اش 

 :بود و پوستش ، پوست پوستی بود. با لطافت رو به سرین پرسیدم معلوم نبود به کی کشیده است ولی قرمز

 بچه چیه؟_

 :بی جان پاسخ داد

 .پسره. اسمش ارسالنه_

دوباره نگاهم را به نوزاد دوختم. چند ثانیه نگذشته بود که ارسالن شروع به گریه کردن کرد. سعی کردم با تکان دادن آرامش 

 .کنم ولی آرام نمی شد

 .د گرسنشه یا جاشو کثیف کردهبدش به من شای_

بی هیچ حرفی ارسالن را به آغوش مادرم سپردم و او بعد از اینکه مطمئن شد بچه گرسنه اش است او را به دست سرین داد 

و به او کمک کرد تا به نوزادش شیر بدهد. هیچ کس چیزی نمی گفت. مادرم از اتاق خارج شد. چشم به پاکت افتاد. پاکت کادو 

تم و بلند شدم طبق چیزی که از مامان جون دیده بودم کادو را کنار بالشت بچه در گهواره اش گذاشتم و بعد دوباره به را برداش

 :سر جایم برگشتم و نشستم. سرین همانطور که مشغول شیر دادن به ارسالن بود نگاهم کرد و گفت

 .دستت درد نکنه برش دار_

 :با سردی جوابش را دادم

 .که بخوایی قبولش کنی یا نکنی کادو برای نوزادته. بعد بچه خرج داره واس اون قرار خرجش کنیکادوی تو نیست _

دیگر هیچ کداممان چیزی نگفتیم چند دقیقه بعد مادرم با ظرفی میوه وارد اتاق شد. پیش دستی را جلویم گذاشت و ظرف میوه 

زدن ارسالن بود که سکوت را میشکست.حوصله ام داشت ها را جلویم قرار داد. کسی چیزی نمیگفت فقط گه گاهی صدای نق 

 .به شدت سر می رفت. دوست داشتم به خانه برگردم و پیش اشکین باشم

 سرمین چرا چیزی نمی گی؟_
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 :پوزخندی به روی لب هایم نشست و بدون آنکه به سرین نگاه کنم جوابش را دادم

 !مگه حرفی هم برای گفتن گذاشتید؟_

 :ت و با صدایی آرامی طوری که نمیخواست صدایش بیرون برود گفتسرین سریع جبهه گرف

 ..بخدا من نمیخواستم اینجور بشه. منم مثل تو غافل گیر شدم، مجبور شدم_

 :با تندی به طرفش خم شدم گفتم

عقد کنی  چه غافل گیری؟ چه مجبوری؟ غافل گیر شدی که به عقد یکی که سن باباته در آوردن؟ یا اینکه مجبور شدی با یکی_

سال ازت بزرگتره؟ ها؟ چه مجبوری ناخواهر؟ تو مثال خواهرم بودی، محرم اسرارم بود، سنگ صبورم بودی ، تنها  28که 

 دوستم بودی از وقتی امدم این روستای خراب شده. این بود مزد دستم این بود جواب اون همه مهربونی و اعتمادم به تو؟

 .اهش می کردم به دیوار تکیه دادمبا حرص ، خشم و اخم همانطوری که نگ

سرمین جان آروم باش عزیزم. یکم مراعات خواهرت رو بکن تازه زایمان کرده. میدونیم اشتباه از ما بوده. نباید اینکارو می _

 .کردیم نباید به حرف بابات گوش میدادیم

 .یتم فوران شدبه مادرم که سعی داشت با لحنی آرام مرا قانع و نرم کند با نگاه کردم. عصبان

کی مراعات حال خراب من رو میکنه؟ نه تورو خدا بیاید و پشیمون نباشید از بالیی که سرم اوردید. عشقم رو ازم گرفتید، _

آرزوهامو نابود کردید، زندگیم رو به فنا کشیدید، آیندمو تباه کردید میخوابید پشیمون نباشید؟ پشیمونی االن شما ها به چه درد 

همه چیزای رو که داشتم برمیگردونه؟ من خاک بر سر به شماهای نامرد اعتماد کردم. این بود جواب اعتمادم من می خوره؟ 

این بود جواب دوست داشتن هام؟ ازتون متنفرم، بدم میاد از همتون ، فقط من به باباجون دسترسی پیدا کنم باعث بانیشو که 

دادم رفت و موندگار دو روز دیگه ارثش میشه برا من ، دامادم شده  االن نشسته واسه خودش حال می کنه که دختر رو شوهر

 .خان، به خاک سیاه می نشونم. فقط لب تر می کنم تا حتی نتونید جنازشو پیدا کنید

جمله های آخرم را باصدایی بلند می گفتم تا مردی که در حال است خوب بشنود. دوباره صدایی گریه ارسالن بلند شد. سرین و 

هم اشک می ریختند. مگر دیگر با اشک ریختن آن ها چیزی درست می شد؟ به ناچار و زور نویان مجبور بودم تا عصر مادرم 

 .بمانم

**** 

بود. تعجب کردم، در این چهار ماه هر روز صبح من باید بیدار می  12چشم هایم را باز کردم و به ساعت نگاه کردم. ساعت 

نار نویان و اشکین و آسوده بانو صبحانه میل می کردم. به استثنای چند روز اولی که شدم و برسر سفر صبحانه میرفتم و ک

آمد بودم این چندماه هر روز صبح باید بیدار می شدم. به لطف نویان اجازه نداشتم به مدرسه بروم و الاقل دیپلمم را بگیرم. 

و حوصله اینکه از تختم دل بکنم را نداشتم. هم آنجا ولی خوب بد هم نشد چون من از درس بیزار بودم. هوا ابری بود و حال 

 :در تختم به زیر پتو ماندم و چندباری هم چرت زدم تا اینکه آخر با صدای در چرتم پرید. با صدای گرفته ای گفتم

 .بیا تو_

 ..در باز شد و مریم سر به زیر داخل آمد. به روی تخت نشستم و منتظر نگاهش کردم

 .دیدم نیامدید گفتم بیام صداتون کنم. منتظر شماند خانم ناهار امادست،_

. از جایم بلند شدم و دست و صورتم سرم را تکان دادم و مریم از اتاق خارج شد. میدانستم حال کسی جز اشکین منتظرم نیست

ودند. )هه. چقدرم را شستم و لباس هایم را عوض کردم. به طبقه پایین رفتم. وقتی به سفره رسیدم همه مشغول خوردن ناهار ب

 (.منتظرم بودند

بی حرف رفتم و نشستم. دوست داشتم من جایی آسوده بانو نشسته بودم و اشکین کنارم. ولی به ناچار مجبور بودم جایی روبه 

روی آسوده بانو بنشینم. جز اشکین که نگاهم کرد و لبخندی مهربان و یواشکی تحویل ام داد کسی دیگر به آمدنم عکس العمل 

ان نداد. فقط آسوده بانو زیرچشمی نیم نگاهی به من کرد. ولی نویان اصال. بی خیال مشغول خوردن ناهار شدم و به برنامه نش
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های این هفته فکر می کردم. فردا وقتی نویان رفت من و اشکین باید حتما هم دیگه را ببینم تا برای آخرین بار همه چیز را 

 .سی از فکر خارج شدم. نویان از جایش بلند شدباهم چک کنیم. با صدای بلند شدن ک

 .من میرم استراحت کنم_

و چند قدم رفت که آسوده بانو سریع از جایش بلند شد و رفت و کنار نویان هم قدم با او شد و بعد نویان دستش را گرفت. 

با همان پوزخند با ابروهایم به  پوزخندی به روی لب هایم آمد و به اشکین نگاه کردم که با چهره ای اخم آلود نگاهم کرد.

 :نویان و آسوده بانو اشاره کردم و پوزخند عمیقتری زدم. آرام طوری که فقط او بشنود گفتم

 .دو روز دیگه که ما رفتیم این ها هم دوباره خوب می شند و زندگیشون به حالت اول برمی گرده_

 :مکثی کردم و با لبخند ملیحی به اشکین ادامه دادم

 ..امثل م_

لبخند محوی هم به روی لب اشکین امد که باعث شد لبخند ام عمیق تر شود. بعد از اتمام ناهارمان هر دو نفر باال رفتیم. به 

ناچار به اتاق خودم رفتم. در را که باز کردم انتظار داشتم نویان به روی تخت در حال استراحت باشد ولی برخالف انتظارم او 

یز کردم و سرویس بهداشتی و اتاقک را هم گشتم ولی نبود. با خوشحالی از اتاق خارج شدم اطراف نبود. کمی گوش هایم را ت

را نگاه کردم وقتی مطمئن شدم کسی نیست به طرف اتاق اشکین رفتم و بدون در زدن وارد اتاق شدم. اشکین تعجب زده به 

خوشحالی به طرفش رفتم و کنارش نشستم. اشکین  روی تختش نیم خیز شده بود و گوشی درون دستش بود. در را بستم و با

 :هنوز متعجب بود. تعجب زده گفت

 چطور امدی اینجا؟ اگر بابا یا کسی ببینتت چی؟_

 :با خوشحالی جوابش را دادم

 .به راحتی. خیالت هم راحت، راحت کسی ندیدم نه بابات بود که ببینه نه مامانت و نه از مستخدمین_

لشتش را به زیر دستش گذاشت و به پهلو خوابید و آرنج دستش را به روی بالشت زد و کف دستش را با آبروی باال داده با

 :تکیه گاه سرش. با احتیاط دستم را در دست دیگرش گرفت و گفت

 .مگه من به شما نگفتم باید مواظب باشیم؟ این چند روز اخر بیشتر. اگر کسی بفهمه که هرچی بافته بودیم پنبه میشه_

 :امش و مهربانی گفتمبا آر

 .نگران نباش عزیزم. مواظب ام. هر اتفاقی بیافته ولی ما سر موقع و سر ساعت کارمون رو انجام میدیم_

گرم صحبت باهم شدیم که صدای در باعث شد من و اشکین وحشت زده از جا بپریم. من و اشکین با استرس به یک دیگر نگاه 

شانه سکوت به روی دماغش گذاشت. دوباره صدای ضربه به در بلند شد. اشکین با کردیم. اشکین انگشت اشاره اش را به ن

 :استرس همانطور که نگاهش بین من و در ، درحال رفت و آمد بود گفت

 کیه؟_

 .منم اشکین دارم میام داخل_

 :آسوده بانو بود. اشکین سریع و با هول گفت

 .نه، نه صبر کن_

انستم کجا قایم شوم. زیر تخت امکان دید داشت. به ناچار سریع به طرف کمد دیواری رفتم ترس سرتاپایمان را گرفته بود. نمید

و درش را باز کردم و خودم را به هر طریقی بود در آن جا دادم و لباس های آویزان را اشکین جلویم گذاشت تا اگر در کمد باز 

 .در اتاق آمد، و پشت بندش صدای مشکوک آسوده بانو شد دیده نشوم و بعد در را سریع بست. چند لحظه بعد صدای باز شدن

 داشتی چیکار می کردی که نذاشتی همون موقع بیام داخل؟؟_

 :اشکین در حالی که معلوم بود دارد استرس درون صدایش را کنترل می کند گفت
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 .هیچی داشتم لباس عوض می کردم_

 !!ولی لباسات که همونا هستند_

 .تر می شد و استرس من شدیدتر. دست و پایم یخ بسته بود. اشکین انگار هول کرده بودصدای آسوده بانو هرلحظه بیش

 .نه میدونی چیه یکم بدنم یخ بود گفتم بدنمو یه دوش آب گرم چند دقیقه بگیرم. لباسام تمیز بودن دیگه عوض نکردم_

 .صدای آهان با تردید آسوده بانو بلند شد

 حاال چیکارم داشتید که امدید؟_

ا میخواستم بگم که یک ماه یا بیشتر ترم دیگه دانشگاهت شروع میشه. حال من خوبه کم، کم دیگه دارم با این موضوع اه_

 .کنار میام

 :مکثی کرد و آرام ادامه داد

شایدم نه کنار نیامدم ولی دارم یک کارای می کنم تا شاید شر این دختره از زندگیمون کم بشه. نمیخواد نگران من باشی _

 .ن که یک ترم عقب افتادی خیلی. دیگه نمیخوام بیشتر از این عقب بیافتیهمی

در فکر فرو رفتم. داشت چه کارهای می کرد که من از اینجا برم؟ یعنی او می خواست با من چه کند؟ البته؛ شاید اینکار هایش 

در این منجالب غرق کند. با باز شدن در کمد  به نفع من باشند تا سریع تر از این مخمصه نجات پیدا کنم. شاید هم نه بدتر مرا

وحشت زده به دیواره کمد چسبیدم و در خود جمع شدم. با کنار رفتن لباس ها قلبم ایستاد و میخواستم جیغ بکشم. که اشکین 

 :را دیدم. نفس آسوده ای کشیدم و با ته مانده ترسی که در دلم مانده بود گفتم

 .رفت_

سی که هنوز آثارش در چهره اش مانده بود فقط سرش را تکان داد. از کمد خارج شدم و دستی به اشکین با ناراحتی و استر

لباس هایم کشیدم. اشکین به روی صندلی راحتی نشسته بود و در فکر غرق شده بود. من هم رفتم و گوشه ای از تختش 

 :نشستم. بعد از چند دقیقه که هر دونفرمان آرام شدیم رو به اشکین گفتم

 .اشکین. بلند شو نگاهی بنداز ببین اگر کسی نیست من برم تا دوباره کسی نیمده_

اشکین بی هیچ حرفی از جایش بلند شد و به سمت در رفت. بعد از مطمئن شدن از نبود کسی با احتیاط از اتاق خارج شدم و 

. کسی در اتاق نبود. نفس عمیقی از سر به طرف اتاق خودم رفتم. آهسته و با ترس و لرز در را باز کردم و وارد اتاق شدم

لباس هایم را عوض نکرده به روی تخت رفتم و طبق معمول پتو را  آسودگی کشیدم، خدا رحم کرده بود که نویان در اتاق نبود.

 .تا گردنم کشیدم. از ترس و استرس شدید دست و پایم یخ کرده بود. انقدر فکر و خیال کردم که خوابم برد

ی حوصلگی از جایم بلند شدم. برای رفع کسلی ام به حمام پناه بردم و یک دوش آب گرم گرفتم. ولی بازهم تاثیری با کسلی و ب

نداشت. حوله ام را تن کردم و از حمام خارج شدم.بی حال به روی تخت نشستم. دوست داشتم سریع تر از اینجا بروم. احساس 

گر از بس در این اتاق ماندم بدم می آمد از آن. موهایم را خشک کردم و یک خفگی شدید می کردم. انگار افسرده شده بودم. دی

لباس محلی مخمل قرمز وضخیم به تن کردم. از اتاق خارج شدم. چشم به در اتاق اشکین ماند. دوست داشتم به پیش او بروم 

 .ولی با اتفاق ظهر ترس لو رفتن به جانم افتاده بود

ربعکم بود. بی حوصله پوفی 19ن کردم و روبه رویش نشستم. نگاهی به ساعت انداختم تازه به پایین رفتم تلویزیون را روش

کشیدم. خسته از نشستن بالشت کنارم را برداشتم و دراز کشیدم و آن را زیر سرم گذاشتم. کالفه کانال ها را زیر و رو می 

م را که دست و پا گیر بود کمی باال کشیدم تا مقداری کردم. هیچ جا هیچی نداشت. در جایم غلت زدم و به پهلو خوابیدم و دامن

آزاد شود. بالخره فیلمی پیدا کردم و مشغول دیدنش شدم. با صدای بسته شدن در از بهر فیلم خارج شدم و کمی سرم را به 

 .طرف صدا چرخاندم. بعد از چن لحظه که دوباره صدای نیامد بیخیال مشغول دیدن ادامه فیلم شدم

 !!عشهاین چه وض_

 :با ترس تکانی خوردم و متعجب سرم را به طرف صدا برگرداندم. نویان با چهره عصبی باال سرم ایستاده بود. با تعجب گفتم

 چه وضعی!؟_
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 .عصبی جلوتر آمد و جلویم ایستاد. من هم همانطور متعجب از جایم نیم خیز شدم و دستم را تکیه گاهم کردم

 ه باید زیر این لباس کوفتی شلوار بپوشی؟ ها؟مگه بهت نگفتند؟ یا بهت نگفتم ک_

تعجب زده نگاه دامنم کردم. دامنم باال آمده بود و پاهایم تا زانو معلوم بود. بیخیال دامن را کمی پایین کشیدم ولی نه طوری که 

 :همه پایم را بپوشاند. بعد نگاه نویان کردم و با بیخیالی گفتم

 .شه که من شلوار بپوشم زیر دامن. مشکلی هم ندارمچرا گفتند، و گفتی. ولی دلیلی نمی_

 .نویان عصبی دامنم را تا آخر کشید پایین

اگر مهم نبود که نمی گفتند. دختر بی عقل اگر مشکلی نبود که نمی گفتم. اگر مردی وارد خونه می شد تورو این جوری میدید _

 چی ها؟

 :مکثی کردم و با خشم بیشتر ادامه داد

 و تو این وضعیت میدید چی؟اگر اشکین تور_

 :عصبی از حرفش با تندی جوابش را دادم

خوب که چی؟ مگه از عمد بوده؟ دلم خواسته شلوار نپوشیدم و نمی پوشم هرکی هم ناراحت چشماشو بگیره تا نبینه. _

 چیه!!چه مشکلی داره اشکین ببینه دیگه؟

 :با خشم بازویم را در دستش گرفت و فشار داد

 .سی چشمش به بدن زن جوونم بیافته حتی پسر خودم. غیرتم اجازه نمیدهدوست ندارم ک_

اون موقع که زن جوون داشتی می گرفتی باید فکر اینجاشو می کردی آقای با غیرت. که حاال از ترس اینکه کسی زن _

 .جوونت رو ببینه بپوشونیش داخل تپه ای لباس و داخل خونه قایمش کنی

 :را مقابل صورتم قرار داد و با حالت تهدید آمیز گفت از جایم بلندم کرد و صورتش

بهت چند بار تذکر دادم، اینبار برای بار آخر بهت تذکر میدم دفعه بعد یک جور دیگه باهات برخورد می کنم اگر بخوایی برام _

زورم که شده تنت می  اینطور زبون درازی کنی. همین االن هم میری شلوار تو میپوشی وگرنه من میدونم و تو بعدش خودم به

 .کنم

بغض کردم، اشک در چشمانم نمایان شد. با بغض و چشمان اشکی خواستم بازویم را با سرعت از مشتش خارج کنم که اجازه 

 :نداد. و صورتش را نزدیک تر آورد و با مالیمت ادامه داد

 .شوهرشم و مجبوره به حرفم گوش بدهو دارم. بداخالقیم کنه بازم میخوامش منم  زن جوون گرفتم چون دوستش داشتم_

اعصبانیت و خشم و حرص و بغض همگی باهم قاطی شده بود و نمیدانستم چه کنم. با صدای سرفه ای محکم و با شتاب 

بازویم را از دست نویان خارج کردم و با خشم رویم را از او گرفتم. خواستم به طرف پله ها بروم که اشکین را به روی پله 

دیدم. اشکی از چشمم چکید که باعث شد کمی اخم های اشکین از هم باز شود و با قیافه ای متعجب و اخم الود  های خشمگین

نگاهم کند. برای اینکه تابلو نباشد سریع از کنار اشکین رد شدم و از پله ها باال رفتم. به طرف تخت رفتم و رویش نشستم. 

بودم و احساس می کردم االن است که چشم راستم از کاسه خارج شود،  سرم به شدت درد گرفته بود. سردرد میگرنی گرفته

 .پرده گوشم سمت راستم پاره شود، دندانم های ردیف باال سمت راستم یکی، یکی بیافتند

از درد نمیتوانستم سرم را تکان دهم وقتی کمی تکانش میدادم درد شدیدی در تمام سرم را فرا می گرفت. به هر سختی بود به 

تخت دراز کشیدم و سرم را در دستانم گرفتم و فشار میدادم. نور چراغ به چشمم میخورد و باعث میشد درد چشم و سرم  روی

بدتر شود. انقدر دردم بیشتر شد که دیگر نتوانستم تحمل کنم و داد زدم و مریم را صدا کردم. مدتی صبر کردم ولی نیامد به 

 :رو کله اش پیدا شد. با درماندگی گفتمناچار دوباره و دوباره صدایش کردم تا س

 .چرا هرچی صدات میکنم نمیای؟ من مردم اینجا هنجرم پاره شد_

 :تند گفت
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 .ببخشید خانم داخل خونه نبودم تا امدن صدام کردن که باهام کار دارید سریع امدم_

 .ه میترکه خداخیلی خوب باشه. برو واسم مسکن قویی بیار خواهشا زود برو بیا لفطش ندی. سرم دار_

مریم باعجله از اتاق خارج شد و دقایقی بعد دوباره آمد. سریع با لیوانی آب و بسته ای قرص به سمتم آمد. به هر سختی بود 

در جایم نیم خیز شدم و بسته قرص را برداشتم. دو عدد قرص را از بسته خارج کردم و بی توجه به بال، بال زدن های مریم 

را باهم نخورم قرص ها را در دهانم گذاشتم و بعدش لیوان آب را کامل خوردم و دوباره با همان سختی  که اصرار داشت آن ها

 :به روی جایم دراز کشیدم. قبل از اینکه مریم از اتاق خارج شود سریع گفتم

 .چراغ ها رو هم همشو خاموش کن_

کم قرص ها داشتند اثر می کردم و یکی از اثراتش بی هیج حرفی تمام چراغ ها را خاموش کرد و در را پشت سرش بست. کم، 

 .هم احتماال خواب بود. طوری که نفهمیدم کی به خواب رفتم

**** 

با برخورد نور به پشت پلک هایم چشمانم را باز کردم و دستم را جلوی چشمانم گرفتم تا به نور عادت کنم. احتماال قرص ها 

رم با اشکین افتادم. وحشت زده سرجایم نیم خیز شدم و به ساعت نگاه کردم. ساعت باعث شده بود تا االن خوابم ببرد. یاد قرا

به جایی میرود و تا عصر هم  9پنج دقیقه مانده بود به ده. باعجله از تختم بلند شدم. اشکین گفته بود که نویان امروز ساعت 

دست و صورتم را شستم کار هایم را انجام دادم شد باز نمیگردد و آسوده بانو هم به دیدن مادر و پدرش میرود. از تخت خارج 

با سرعت از اتاق خارج و با عجله خودم را به باغ جایی همیشگی رساندم. اشکین منتظر به درخت تکیه داده  10:05ساعت 

 .بود. با عجله به طرفش رفتم

 .سالم_

 .سرش را بلند کرد و نگاهم کرد

 علیک سالم چرا انقدر دیر کردی؟_

 :ه کنارش مینشستم و دستم را به دور بازوریش حلقه می کردم با لحن لوسی جوابش را دادمدر حالی ک

 .ببخشید خواب موندم_

 .با اخم نگاهم کرد

 .بله در جریانم دوتا قرص باهم خوردید_

 .خوب سرم درد می کرد_

 :با تشر گفت

مسکن قوی می خوردی نه دوتا پشت سر  سرت درد می کرد یه قرص مسکن معمولی میخوردی. خیلی درد می گرد یک دونه_

 .هم

 .خوب خیلی، خیلی درد می کرد_

 :بعد ارام طوری که بشنود ادامه دادم

 .ایش مستخماشونم همه دهن لق اند_

 :و بعد قیافه ام را جمع کردم که باعث شد اشکین بخندد. من هم تک خنده ای کردم. مدتی بعد اشکین پرسید

 واسه شب آماده ای؟_

 .که چیزی ندارم بخوام با خودم بیارم همه لباس و وسایلم خونه اون بابایاره. من_

 :اشکین وسط حرفم پرید
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 .نه دیگه سرمین خانم بی احترامی نه_

 .چشم_

 :کمی فکر کرد و گفت

 .بهتره چند دست لباس باهات باشه هم خونگی هم از این محلیا تا وقتی رسیدم اونجا بخریم_

 .آمد من که چمدان یا کوله برای گذاشتن وسایلم ندارم سرم را تکان دادم که یادم

 .اشکین من چمدون یا کوله ای ندارم چیزام رو بزارم داخلش_

 .من خودم چمدونی دارم وقتی رفتیم داخل میدم ببریش تا کسی نیامده وسایلتو داخلش بچبنی و بعد بدیش به من_

 :باشه ای گفتم. با دو دلی پرسیدم

 ونم اینا؟نمیریم پیش بابا ج_

موقع رفت نه. چون اگر کمی تعلل کنیم ممکنه زود باخبر بشند از فرارمون بعد اونجا گیرمون بیارن. بعد از اینکه رفتیم  _

تهران طالقت رو گرفتیم و بعد عقد کردیم بهشون خبر میدیم بیان اونجا پیشمون. بعد کم، کم وقتی از اوضاع خبردار شدیم 

 .خودمون هم میریم پیششون

 :ناچار بودم قبول کنم. او راست میگفت. لبخندی به رویش زدم و با مهربانی گفتم

 .باشه عزیزم_

 .با آرامش سرم را به روی بازوی اشکین گذاشتم. مدتی در همان حال بودیم

 .اشکین بیا بریم داخل که سریع وسایلمون رو جمع کنیم_

 :اشکین با خنده گفت

 انگاری خیلی عجله داری ها؟_

ده از جایم بلند شدم پشت لباسم را تکان دادم. همان طور که میخندیدم برگشتم که دست اشکین را بگیرم و کمکش کنم بلند با خن

شود. لبخند از لب هایم محو شد. خشکم زد. دهانم نیمه باز ماند. قدرت هیچ کار و عکس والعملی را نداشتم. صدای اشکین را 

ختی سرم را به طرفش برگرداندم، هنوز نشسته بود و با اخم های در هم و نگران نگاهم میشنیدم که دارد صدایم می کند. با س

اشکین نگرانم از جایش بلند شد و  می کرد. مانند ماهی که به دنبال آب است فقط چند بار توانستم دهانم را باز و بسته کنم.

ولی من بی توجه به تکان های او دوباره چشمم را از او  بازوهایم را گرفت، تکان خفیفی به من داد و دوباره اسمم را صدا زد.

گرفتم و به پشت سرش دادم. اشکین هم چند لحظه بعد متعجب و نگران برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. او هم مانند من 

 .خشکش زده بود

ی تکان خورد و جلوی من هیچ کداممان توان هیچ کاری را نداشتیم. از ترس نفسم بند آمده بود. اشکین به طور نا محسوس

ایستاد و دستانم را در دستش گرفت و فشرد. ولی بازهم او را میدیدم، میدیم که تمام صورتش قرمز شده بود. دستانش را مشت 

 .بدنم شروع به لرزیدن کرد. دیدن قیافه نویان حال مرا بدتر کرد کرده بود و نفس، نفس می زد.

. سریع خودم را از پشت اشکین خارج کردم و جلو اشکین ایستادم تا بالیی سر او نویان با خشم به طرفمان یورش برداشت

نیاورد. نویان به ما که رسید مکث کرد. در یک آن انگار خشمش دوبرابر شد، دستش را باال برد و یک سیلی محکم و سنگینی 

ی خودم را کنترل کردم تا نیافتم. با حالی با پشت دست به دهانم زد. شدت سیلی اش انقدر زیاد بود که به کناری پرت شدم ول

خراب دستم را به روی صورتم گذاشتم. مایعی را کنار لبم احساس می کردم. با سیلی نویان انگار تازه به خودم آمده بودم، 

 .داشک هایم پشت سرهم سرازیر میشد. به نویان و اشکین نگاه کردم. نویان اشکین را به باد کتک گرفته بود و فحش میدا

پدرسگ مگه چی برات کم گذاشتم که چشمت افتاده دنبال زنم، حاال با زنم ریختید روهم و میخواستید فرار کنید عوضیایی _

 .آشغال. پدرتون رو در میارم

 .و همانطور اشکین را میزد. به جلو رفتم و بازوی نویان را گرفتم و به عقب می کشیدم و التماس می کردم
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 ..کشتیش. ولش کن نویان نویان.. نویان ولش کن_

ولی او به التماس هایم گوش نمیداد و بدتر می کرد. دیگر جیغ می کشیدم التماسش می کردم که انگار بدتر فوران کرد و محکم 

به عقب هل ام داد که کمرم با شدت به درخت اصابت کرد. جلو آمد و دو سیلی جانانه دیگر به روی صورتم نشاند. بلند داد زد 

 .فر را صدا زد. تا آمده آن ها دوباره به سراغ اشکین رفت او را از زمین بلند کرد و یقه اش را در مشتانش گرفتو چند ن

 چرا اینکارو کردی عوضی تو پسرم بودی اون وقت چشمت دنبال زنم بود. چیکار کردی که اونم دل به دلت داد؟ ها؟_

 :مه دادکمی منتظر ماند، اینبار با صدای آرام و با تردید ادا

 نکنه آسوده راست گفت؟ نکنه واقعا از قبال باهم بودید؟_

شدت گریه ام بیشتر شد. زجه می زدم، کمرم در اثر اصابت با درخت درد می کرد و تیر می کشید، سرم گیج می رفت. نویان با 

. دو مرد آمدند. نویان حالتی شکست خورده و مبهوت و متحیر یقه اشکین را ول کرد و درمانده چند قدم عقب، عقب رفت

دستوری داد اشکین را ببرند. به سختی از درخت جدا شدم خواستم جلویش را بگیرم که نویان انگار با کار من به خودش آمد. 

 .جلو آمد و دو بازویم را در مشتش گرفت و جلویم ایستاد. درمانده التماسش می کردم

 .اهاش نداشته باشندنه.. نه.. نه خواهش میکنم بگو ولش کنند. کاری ب_

 :با گریه جیغ کشیدم

 ولش کنید.. چیکارش دارید؟_

اشکین را بردند. نویان بازوهایم را ول و پشتش را به من کرد. با ول کردن بازوهایم انگار تکیه گاهی که بدنم را نگه میداشت 

به روی زمین افتادم و چشم هایم تار از بین رفت و دو زانو به روی زمین افتاد. سر گیجه ام شدت گرفت و طولی نکشید که 

 .شد. دیدم تار شده بود ولی می دیدم که نویان به طرفم برگشت و به سمتم آمد. ولی قبل از رسیدن نویان چشمانم روی هم افتاد

اتاق چشمانم را باز کردم، در ناحیه کمرم احساس کوفتگی می کردم. چشمانم را کامل باز کردم. اتاق برایم ناآشنا بود. یک 

کوچک که دو تخت تک نفره با فاصله از هم که یک میزی فلزی بین آن ها قرار داشت. چشمم به سرم آویزان خورد. )یعنی 

 (چی شده؟ چرا اصال من اینجام؟

کمی به مغزم فشار آوردم. یک دفعه تمام اتفاقات یادم آمد که چه مصیبتی به سرم آمده است و نویان همه چیز را فهمید. من و 

کین بینوایم را به باد کتک گرفت بود. وحشت زده در جایم نیم خیز شدم که تخت صدا داد. بی توجه به صدای تخت سعی اش

کردم سوزن سرم را از دستم خارج کنم که دستی جلو آمد و مانع شد. سرم را بلند کردم. یک زن بود. به زور مرا دوباره به 

 .روی تخت خواباند

 .سرمت تموم نشده و حالت بهتر نشده حق نداری از جات بلند بشی بگیر بخواب دختر جون تا_

 :و بعد با اخم رویش را از من گرفت و به سمت میز فلزی رفت. کمی لب هایم را با زبانم تر کردم و گفتم

 اینجا کجاست؟_

 :داد به طرفم برگشت و پنبه درون دستش همانطور که با چسب به روی سوزن سرم درون دستم میزد جوابم را

 .درمانگاه_

دست دیگرم را که آزاد بود به روی سرم گذاشتم و چشم هایم را بستم. )حاال باید چه خاکی تو سرم کنم؟ اشکین چی میشه؟ 

نکنه بالیی سرش بیاره؟ نه. نه کدوم پدری به بچه اش اسیب می رسونه! ولی او اشکین رو زد. نکنه جدامون کنه از هم؟ وای 

 (کنم؟ خدا حاال باید چیکار

اشکی از گوشه چشم ام چکید. صدای باز شد در آمد. دستم را از روی سرم برداشتم و چشم هایم را باز کردم و به پایین پاهایم 

که در قرار داشت نگاه کردم. از ترس قالب تهی کردم. دست و پاهایم یک آن یخ بست. نویان بود. آب دهانم را به سختی قورت 

معلوم نبود. ولی شانه هایش افتاده بود. و سرش را پایین گرفته بود. از ترس نمیدانستم چه کنم؟ دادم. از صورتش هیچ چیز 

حتی اشک هایم هم بند آمده بود. آرام به طرفم آمد و کنار تخت ایستاد. هیچ چیز نمی گفت. با ترس و لرز دهان باز کردم و 

 :گفتم
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 ..کاری باهاش_

 :ه روی بینی اش گذاشت و گفتوسط حرفم پرید و انگشت اشاره اش را ب

 ..سس...ساکت.. هیچی نگو_

از ترس دهانم بسته شد. از عکس و العمل بعدش میترسیدم. میترسیدم بالی سر من و اشکین بیاورد. سرفه ای کرد که باعث 

 :شد رشته افکارم قطع شود و بعد شروع به حرف زدن کرد

 .ی من حرف میزنم و تصمیم می گیرمهیچی نمیخوام بشنوم. رفتیم خونه حرف میزنیم. یعن_

 .ولی_

 :با تندی نگاهم کرد و با تشر گفت

 .گفتم ساکت_

 .به معنایی واقعی ساکت شدم. در باز شد و پسر نسبتاً جوانی با روپوش سفید داخل شد. به طرفم آمد

 بهتری؟ جایتون درد نمی کنه؟_

 :درمانده گفتم

 .چرا کمرم خیلی درد میکنه.. تیر میکشه_

 .را تکان داد. سرم را که تمام شده بود خودش از دستم خارج کرد. به طرف میز فلزی رفت سرش

 چند سالته؟_

_17. 

نویان به اخم نگاهم می کرد آن پسر هم اخم هایش را در هم کشید. درحالی که پنبه آغشته شده به الکل را به روی جای سوزن 

 :ُسرم که مقداری هم زخم شده بود می گذاشت گفت

 .اید از این به بعد خیلی مراقب باشیدب_

 :اخم هایم را در هم کشیدم و گفتم

 چرا؟_

پسره با اخم کمی از تخت فاصله گرفت. من آرام و تقریبا به سختی به روی جایم نشستم. و منتظر نگاه کردم. نویان همانطور 

 .صورتش اخم آلود بود

 .چه برسه به بارداریسنت خیلی کمه خیلی. حتی ازدواج برات خیلی زود بوده _

 :اخم هایم در هم کشیده شد. با ترس و تردید گفتم

 یعنی چی؟_

یعنی اینکه با این سنت حامله ای. باید پیش گیری می کردید ولی متاسفانه همه مردم اینجا انگاری اعتقادی به پیش گیری _

 .ندارند و نمیفهمد دختر تو این سن شوهر ندن

 :ه ادامه دادنگاهی به نویان کرد و با طعن

 .حاال چه خانشون چه مردم عادیشون_

خشکم زد. نه این نمیتوانست امکان داشت باشد.. نه. قیافه نویان با جمله های آخر دکتر بیشتر در هم کشیده شد. تنه ای به 

ورم. در جایم میخ دکتر زد و به طرفم آمد. بازویم را گرفت و خواست از تخت بلندم کند. ولی من نمیتوانستم از جایم تکان بخ
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کوب شده بود. من.. من حامله بودم!! مگر میشد اصال؟ هنوز اتفاق نحس چند ساعت قبل را نتوانسته بودم حضم کنم که یک 

 .اتفاق نحس تر افتاد. خدای من چقدر بدبختم؟ حال چه بالی سر من و اشکین می آید

ن نگه ام داشت. جانی در بدن نداشتم. پاهایم تحمل وزنم را آورد و به روی زمیبازویم را گرفت و کشید و از تخت پایینم 

طوری که طولی نکشید و پاهایم سست شد و میخواستم بیافتم که نویان سریع دست به کار شد و زیر بغلم را گرفت.  نداشتند.

ی خواست مرا هر طور دیدم که دکتر با اخم به نویان حرف میزد و نویان هم مانند خودش اخم کرده بود و بی توجه به او م

شده سرپا نگه دارد. گوش هایم کر شده بود. الل شده بودم. بدبخت شده بودم. اینبار واقعا اشکینم را از دست داده ام. به لطف 

 .وجود موجود نحسی از نویان در بطنم

اشین نشاند و بعد با احساس معلق شدن در هوا فقط توانستم عکس و العمل کمی نشان دهم. نویان مرا به روی صندلی م

خودش پشت فرمان نشست و به طرف خانه راند. وقتی به خانه رسیدیم سریع پیاده شد و به طرف من آمد و در را باز کرد و 

دست به زیر بازویم انداخت و از ماشین خارجم کرد. تمام وزنم به روی نویان بود. وقتی وارد خانه شدیم. آسوده بانو را دیدم 

ت به روی کناری ها نشسته بود. با دیدن ما سریع از جایش بلند شد و به سمت ما آمد. وقتی به رسید که مضطرب و ناراح

معطل نکرد و یک کشیده به صورتم زد. نفس بند آمد. حتی توان نداشتم دستم را بلند کنم و به روی گونه ام بگذار. اشک هایم 

به سختی به کمک نویان به اتاق رفتیم. مرا به روی تخت رها کرد.  سرازیر شدند. یعنی چه اتفاقی برای اشکینم افتاده است؟؟

به مریم گفت به کمکم بیاید لباس هایم را عوض کنم و به روی تخت درازم کند. مریم آمد و مشغول شد. من هیچ کاری انجام 

نگاهم می کرد. مریم کمکم کرد نمیدادم و فقط اشک می ریختم. نگاهم به نویان ثابت مانده بود که تمام مدت با پوزخند عصبی 

به روی تخت دراز بکشم و بعد به دستور نویان از اتاق خارج شد. نویان قدم زنان به طرفم آمد و باال سرم ایستاد. با پوزخند و 

 :لحنی زننده گفت

 .نگهت دارم نمیدونم با تو آشغال چیکار کنم؟ دلم هم نمیخواد بخاطر تو بچم رو بکشم. بخاطر بچم هم که شده مجبورم_

 :کمی فکر کرد و بعد با پوزخند عمیقتر ادامه داد

 البته؛ فکرای برای دوتاتون دارم. تو و اشکین_

 :شدت پایین آمدن اشک هایم بیشتر و بیشتر می شد. به سختی دهان باز کردم و گفتم

 .تیمنویان کاری با اشکین نداشته باش اون پسرته خواهش میکنم. ما هیچ کدوم مون مقصر نیس_

 .نویان خنده عصبی کرد

 بله دیگه چرا مقصر باشید؟ مگه خالف شرع کردید؟ مگه خیانت کردید؟ مگه تو به شوهرت و اشکین به پدرش نارو زد؟ ها؟_

 .جمله های آخرش را با عصبانیت و داد می گفت. لرز تمام بدنم را گرفته بود و اشک هایم قصد قطع شدند نداشتند

 .یح بدم نویانبزار. بزار برات توض_

چه توضیحی؟ مگه جایی هم برای توضیح و رفع و رجوع گذاشتید؟ میخوای بگی با نقشه امدید جلو؟ میخوای بگی گولت زدم _

 .تا زنت بشم؟ گولت زدم تا امالک و زمیناتو به کمک پسرت باال بکشم

نویان نشستم و دستم را تکیه گاه بدن بی  او داد می زد ومن گریه می کردم. با ناتوانی بلند شدم و به روی تخت روبه روی

 .جانم قرار دادم

 .نه اینطور نیست. هیچ نقشه ای نبوده و نیست_

 :وسط حرفم پرید و با خشم گفت

 پس چی؟ چی بوده؟_

 :به سختی گفتم

من اصال تورو  من و اشکین از دو سه سال قبل باهم بودیم. یعنی دوست شدیم تا اینکه من امدم اینجا اشکینم میخواست بیاد._

 .نمیشناختم حتی عکستم ندیده بودم. بابام می خواست به هر دلیل بی منطقی که داشت شوهرم بده
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قبلش کتکم زده بود چون به باباجونم بی احترامی کرد و من جوابش دادم. برادر شوهر، خواهرم امد واسم دکشون کردم دعوا 

ته بود از اشکین خبر نداشتم. وقتی مامانم رو بردیم بیمارستان پرس و جو راه انداختم که بعدش حال مامانم بد شد. من یک هف

کردم فهمیدم اونجا ست رفتم پیش همه چیز رو گفتم اونم گفت که میاد خواستگاریم. فردا صبحش تو امدی مالقات مامان بعدش 

 .دن خواستگاریتما رفتیم خونه. بابام داخل خونه زندانیم کرد. بعد چند روز گفت که از خونه خان ام

 .با یاد آن روز ها گریه ام شدت گرفت

 .منم فکر کردم اشکین که قبول کردم. بعدشم که خودت میدونی_

 .با تمام شدن حرفم سمت چپ صورتم سوخت و چون جانی در بدن نداشتم برسر جایم پرت شدم

 .خفه شو دروغ گو. خفه شو عوضی_

دیگر تحمل کنم. با صدای کوبیده شدن در از جا پریدم. باید راهی پیدا می کردم تا دیگر گریه نمی کردم زجه میزدم. نمیتوانستم 

از این منجالب نجات پیدا من و اشکین نجات پیدا کنیم. حتی اگر نتوانیم دیگر مال هم شویم. حتی فکر کردن به اینکه من و 

 .اشکین مال هم دیگر نشویم هم برای سخت بود و طاقت نداشتم

گذاشت بود که از جایم بلند شدم. باید راهی پیدا می کردم با کمری خمیده و حالی خراب از اتاق خارج شدم. کسی نمیدانم چقدر 

در سالن باال نبود. به طبقه پایین رفتم. آنجا هم کسی نبود. به طرف سالن پذیرای رفتم. انگار همه از این خانه رفته بودند و 

دیوار گرفتم و به آن تکیه دادم. چشم چرخاندم. چشم به یک شیء که حال برای من از  من تنها مانده بودم. دردمند دستم را به

همه چیز گران قیمت تر و ارزشمند تر بود خشک شد. چطور در این چهار ماه آن را ندیده بودم؟ برایم عجیب بود. با سرعت به 

محوی به روی لب هایم نشست. با دستانی لرزان  طرف تلفن رفتم و آن را در دست گرفتم و میان آن همه غم و ناراحتی لبخند

 .شماره بابا جون را گرفتم. داشتم ناامید که گوشی را برداشت

 الو؟_

 .گریه ام گرفت و با صدای بلند شروع به گریه کردن کردم

 .الو باباجون منم سرمین_

 الو سرمین بابا خودتی؟_

 :که کسی سر برسد و تلفن را از من نگیرد با گریه سریع گفتمصدای هول زده باباجون از پشت تلفن می آمد. از ترس این

 .اره باباجون خودمم. بیا اینجا بیا دنبالم به دادم برس_

 :و بلند، بلند گریه کردم. صدای ترسیده و هول کرده باباجون آمد

 چی شده سرمین؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا گریه می کنی باباجون؟_

 ..بابا_

فن از دستم وحشت زده به عقب برگشتم. آسوده بانو با قیافه ای غضبناک پشت سرم ایستاده بودم و با کشیده شدن گوشی تل

 :گوشی را در دستش گرفته بود. با عجله به طرفش رفتم تا تلفن را از دستش بگیرم. و جیغ زدم

 .ولش کن. بدش به من گوشی رو_

 :میخواست خفه اش کنم. با چهره ای عصبی نگاهم کرد و گفتاما او مرا با دستش عقب نگه داشت و تلفن را قطع کرد. دلم 

 .خفه شو دختره عوضی دزد_

 :عصبی به طرفش رفتم و به عقب هولش دادم و داد زدم

 ..مواظب حرف زدنت باش_

را  خشمگین به طرفم آمد یقه ام چون جانی در بدن نداشتم و ضعیف بودم زورم از او کمتر بود. با این کارم عصبی ترش کردم.

 :در دستانش گرفت و به طرف خودش کشید و تهدید آمیز گفت
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خفه شو دختره هرزه دهنت رو ببند آشغال دزد. شوهرُم ازم دزدی حاال میخواستی پسرم رو ازم بدزدی؟ گفتم چقدر این قیافه _

تر از ؟ اگر بخاطر بچه نحس منحوس و نحست برام آشنا بود. یادم آمد کجا دیدمت به نویان هم گفتم. داخل بیمارستان یادت امد

 .خودت نبود تا حاال از خونم پرتت کرده بودم بیرون و نویان طالقت داده بود عوضی

اشک هایم خشک شده بود. دستان بی جانم را به روی دستانش گذاشتم و به هر سختی بود دستانش را از خودم جدا 

 .رچه که دلش میخواهد به من بگویدکردم.حرف هایش خیلی برایم زور داشت. نمیتوانستم بگذارم ه

. چون هم شوهرت و هم پسرت عاشق من اند. شوهرت من رو به تو ترجیح داد. پسرتم پاش بیافته من باید هم حسودیت بشه_

رو به تو که هیج به تمام دنیا ترجیح میده. شوهرت ارزونی خودت. مطمئن باش راهی پیدا کنم از اینجا فرار می کنم. تنها نه 

 .با اشکینها 

چشمم به پشت سر آسوده بانو افتاد و دهانم بسته شد. نویان با قیافه ای خشمگین مانند شیر زخمی داشت نگاهم می کرد. 

 .معلوم بود اوضاع را بدتر از آنچه که بود کردم

 .خفه شو_

ورتم سوخت و شدت ضربه با صدای آسوده بانو چشم را از نویان گرفتم و خواستم به آسوده بانو نگاه کنم که سمت چپ ص

انقدر زیاد بود که به روی زمین پرت شدم. فکر نمی کردم آسوده بانو این قدر زور داشته باشد. این روز ها از هر کس و 

ناکسی من سیلی می خوردم. ترس برخورد نویان سرتا پایم را فرا گرفته بود. دست و پاهایم یخ بسته بود و سرم به شدت گیج 

 .تار میدید می رفت و چشمانم

یک لحظه دیدم واضح شد و دیدم نویان با قیافه ای خشمگین و عصبی به سمتم می آمد. همان یک لحظه کافی بود تا از ترس 

عملکرد تمام سیستم های بدنم از کار بیافتد ، و دستانم دیگر جانی برای نگه داشتند باال تنه ام نداشته باشند و به روی زمین 

 .بسته شوند بیافتم ، و چشم هایم

**** 

از سرو صدای که می آمد چشمانم را باز کردم. در تختم بودم. نگاهی به دور اطراف انداختم. نمیدانم هوا گرگ و میش بود یا 

بود. معلوم شد که هوا ابری است. صداهایی انگار از پایین می آمدند و هر لحظه بیشتر  9ابری. نگاهی به ساعت کردم ساعت

وری اتفاقات دیروز بی هیچ پیش زمینه ای اشک هایم پشت سر هم سرازیر شدند.. گوش هایم را تیز کردم تا میشدند. با یاد آ

بهتر بشنونم. با شنید صدایی آشنا و عصبی اش به سرعت در جایم نشستم و گوش هایم را تیزتر کردم تا مطمئن شوم. لبخند 

 .کوتاه و محوی به روی لب هایم نشست. خودش بود

پتو را از رویم کنار زدم و پاهایم را به روی زمین گذاشتم و به سرعت به طرف در اتاق رفتم. دامن بلندم باعث شد که با شتاب 

یک اال دو بار سکندری بخورم. در را باز کردم و بعد دامنم را با دوستم گرفتم و به طرف پله ها دویدم. از باال نگاهی انداختم 

نویان بحث می کرد. دامنم را با یک دستم گرفتم دست دیگرم را به روی نرده گذاشته و با  خود خودش بود. ذوق کردم داشت با

 .آخرین سرعت از پله ها پایین رفتم. آخرین پله را پریدم تا سریع تر به او برسم

ردم. سفت با سرعت تمام به سمت اس دویدم و نویان را که سر راهم بود را با دست کنار زدم و خودم را به آغوش گرمش سپ

 :او را در آغوش گرفتم و اشک هایم سرازیر شدند. با صدایی که درماندگی و بیچارگی و بغض درش موج میزد گفتم

 .باباجون_

انگار تازه به خودش آمده بود چون بعد از اینکه صدایش کردم دستانش را به دورم پیچید و مرا به خودش فشرد و شروع به 

ستم و بوی خوشش را به ریه هایم فرستادم. دستانش را باال آورد و با دستانش صورتم پر از بویدم کرد. من هم چشمانم را ب

ه میزد و منی که ماه ها از این محبت محروم بودم غرق خوشی ب*و*ساشکم را قاب کرد. طاقت نیاورد و جای اشک هایم را 

ت سرش افتاد مامان جون با صورتی اشکی و را فراموش کردم. ولی اشک هایم بند نیامد. چشمم به پش و شدم و درد هایم

منتظر نگاهم می کرد. خوشحال شدم که او هم آمده است. دستم را به روی دستان پر محبت باباجون گذاشتم و همان طور که به 

 :مامان جون نگاه می کردم دست هایش را از صورتم و جدا کردم و نجوا کردم

 .مامان_
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ودش را سریع به من رساند و من هم معطل نکردم و خودم را در آغوش گرم و مادرانه شدت گریه مامان جون بیشتر شد و خ

اش انداختم. چقدر دل تنگ این آغوش های گرم و مهربان بودم در آغوش مامان جون زجه میزدم طوری که باباجون مرا از 

هایم را پاک کرد و با چشمانی اشکی آغوش او جدا کرد و سعی کرد آرامم کند. بعد از مدتی که آرام شدم مامان جون اشک 

 :گفت

 .چرا انقدر الغر شدی مادر؟ چرا صورتت کبوده؟ چرا گوشه لبت پاره شده؟ کدوم بی وجدانی این بال رو سرت اورده فدات شم_

با این حرف هایش دوباره اشک های من هم سرازیر شد بعد از اتمام حرفش صورتم را به طرف باباجون گرفت و رو به او 

 :امه داداد

پاشا ببین. نگاهش کن چه بالیی سر صورت دخترم آوردن. بی دین و ایمون زده صورتش رو کبود کرده. گوشه لبش رو هم _

 .پاره کرد

باباجون با دقت به صورتم نگاه کرد و چند لحظه بعد با چهره ای خشمگین به نویان چشم دوخت. جلو رفت و بدون هیچ مقدمه 

 .نویان زدو تردیدی مشتی به صورت 

 مردک عوضی چطور دلت امد دست رو دختر من بلند کنی؟ اصال کی همچین اجازه ای رو به تو داده؟_

 :نویان دست به گونه اش کشید و خونسرد به باباجون نگاه کرد و گفت

 .البد کاری کرده که حقش بود. بعدم شوهرشم اجازه اش تمام و کمال دست منه_

 :خودش می فشرد سریع گفت مامان جون در حالی که مرا به

 خفه شو مرد تیکه چطور جرات میکنی همچین حرفی رو بزنی؟_

 :پوزخند روی لب های نویان آزارم میداد با درماندگی خودم را مانند نوزادی در آغوش مامان جون جمع کردم و گفتم

 .منو از اینجا ببرید_

 .باباجون با این حرفم به طرفم آمد و زیر بازویم را گرفت

 .باشه دخترکم بیا بریم_

مامان جون هم طرف دیگرم را گرفت واقعا جانی در بدن نداشتم که بخواهم قدمی بردارم بدنم ضعف داشت و سرم گیج میرفت 

و با اینکه باباجون و مامان جون دو طرفم را گرفته بودند ولی احساس می کردم االن است که بیافتم. چند قدم به طرف در 

که نویان و دو مرد دیگر که از زمانی که آمده بودم پشتش ایستاده بودند آمدند و جلوی مان را گرفتند. نویان برنداشته بودیم 

جلو ایستاد و دو نفر دیگر کنار ایستادند. نویان به طرفم آمد و خواست مرا از پناهگاهم خارج کند که باباجون این اجازه را به 

 .یستاداو نداد و مرا محکم نگه داشت و جلویش ا

دستت به دخترم بخوره من میدونم تو کسی که دست روی دخترم بلند کنه لیاقت نداره که حتی تف انداخت تو صورتش چه _

 .برسه به اینکه بخواد دستش به دخترم بخوره. بکش کنار مردک

 :ولی نویان کوتاه نیامد و گفت

ده، سیلی های که خورده حقش بوده بهتر شما داخل غلط اضافه کرده به شوهرش خیانت کرده باید ادب می ش دختر شما_

 .زندگی ما دخالت نکنید و زنم رو ول کنید و برید پی کارتون

 :بابا جون عصبی یقه نویان را در مشتش گرفت و گفت

 انقدر زنم زنم نکن تو جایی اون بابا بی همه چیز این بچه ای از سنت خجالت نکشیدی رفتی زنی گرفته که جای بچه اته؟_

و بعد به کناری هلش داد و دوباره به سمتم آمد و به طرف در رفتیم. در را باز کرد بدنم تعادل نداشت و مانند بید میلرزیدم. 

 .مامان جون مرا محکم نگه داشته بود و باباجون خم شد تا کفش پایم بکند. که با صدای نویان دستانش متوقف شد

 .کنیدشما حق ندارید زن منو از خونه من خارج _
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 :بی وجدان با جمله آخرش تیر خالص را زد

 .. اجازه نمیدم زن حاملمو ازم جدا کنیدسرمین حامله ست_

جمله آخرش را با غم خاصی گفت. سرم پایین بود و دیدم که سر باباجون چگونه با شتاب باال آمد و متعجب به صورتم نگاه 

تر میشد. زیر این نگاه ها نتوانستم طاقت بیاورم و ضعف بدنم و  کرد. احساس کردم دست های مامان جون از دورم شل و شل

شل شدن دست های مامان جون همه و همه دست به دست هم دادند که مانند ماهی از بین دست های مامان جون لیز بخورم و 

دش آمدند و دورم جمع شدند به زمین بیافتم. لرز شدیدی گرفته بودم و دست و پایم یخ کرده بود با افتادنم انگار آن ها به خو

همه آن ها صدایم می کردند ولی جانی نداشتم که به آن ها جواب بدهم. اشک های روان شده از چشم مامان جون را میدیدم 

ولی جانی در بدن نداشتم که جلو اشک هایش را با دست هایم بگیرم. مدتی بعد دستی زیر زانو ها و شانه هایم احساس کردم و 

ز زمین کنده شدم. سرم در اثر بلند شدن و حرکت به طرف شخصی که بلندم کرده بود برگشت. نویان بود که با به دنبالش ا

 .چهره ای نگران مرا در آغوش گرفته بود و راهی را در پیش گرفته بود که برای من نا معلوم بود

ر آن بودم ببینم. اتاقم بود. نویان نگران کنارم با قرار گرفت به روی جسم نرم و دور شدن نویان از من توانستم فضایی را که د

لبه تخت نشسته بود و مدام اسمم را صدا میزد و حالم را میپرسید. باباجون هم تقریبا باال سرم بود مامان جون نزدیک در بود. 

ی که با قاشق لحظه ای گذاشت که در اتاق باز شد و دستی لیوانی را به دست مامان جون داد. مامان جون با هول در حال

درونش آن را هم میزد به طرف آمد.. آب قند بود. آب قند را به دست بابا جون داد و خودش کنار سرم نشست و کمک کرد کمی 

از جایم بلند شدم و مرا به خودش تکیه. بعد آب قند را از دست باباجون گرفت و کم، کم به خوردم داد. حالم کمی بهتر شده بود 

 :جان گرفته و نتوانستم حرفی بزنم کمی دست و پاهایم

 .سردمه_

نویان با هول از جایش بلند شد و پتو را به رویم درست کرد. مدتی گذشت ولی باز از احساس سرمایی کم نشد. لبانم را با زبانم 

 :خیس کردم و گفتم

 .سرده_

ر برگشت و پتو را به رویم انداخت. نویان سریع از جایش بلند شد و به سمت کمد رفت و بعد با یک پتو ضخیم و بزرگ دیگ

لرزم کمی بهتر شد ولی باز هم احساس سرما می کردم. احساس می کردم از درون لرز دارم. مامان جون که کنارم نشسته بود 

 :گرفت و رو به نویان گفتدستم را در دستش گرفته بود فشار میداد. با نگرانی نگاهم می کرد. نگاهش را از من 

 شده؟ چرا لرزش وای نمی ایسته؟ چرا اینجوری_

 :نویان همانطور که با عجز نگاهم می کرد گفت

 نمیدونم. نکنه بخاطر بارداریش باشه؟_

 :مامان جون کم نگاهم کرد و جوابش را داد

 نکنه ضعف داره؟ آخرین بار کی چیزی خورده؟_

 :گفت نویان سرش را پایین انداخت و

 .فکر کنم دو روز پیش_

 :دسریع اضافه کر

 .ولی دیروز که حالش بد شد بردیمش درمانگاه فکر کنم سرم غذایی هم بهش زد_

 .باباجون که تا به االن ساکت بود مثل آتشفشانی رو به نویان فوران کرد

نمیدونی؟ نه نمیدونی؟ زنت از پریروز هیچی نخورده عین خیالت نیست تازه میگی هم که حامله ست. اینطور دوستش داری؟ _

دخترمو بکشی؟ کدوم مرد احمقی به زن حامله اینطور میرسه؟ تو که ادعات میشه و نمیزاری ببریمش اینطور بهش میخوایی 

رسیدگی میکنی. میگی گرفتمش چون دوستش داشتم. این بود دوست داشتند؟ این بود؟ یعنی اگر دو روز دیرتر می آمدم باید 

 جنازه بچم رو تحویل می گرفتم؟
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 .خدا نکنه_

ن جون بود ولی کاش خدا بکند و من را از این زندگی نجات دهد. نویان سریع از جایش بلند شد و با شرمندگی صدای ماما

 :نگاهمان کرد و گفت

 .نگران نباشید االن درستش میکنم_

ن و بعد به سرعت از اتاق خارج شد. مامان جون کمکم کرد تا درست به روی تخت دراز بکشم. موهایم را از زیر کمرم بیرو

آورد و به روی بالشت گذاشت و مشغول نوازش کردنشان شد. بابا جون هم جلو آمد و جای نویان نشست. باباجون سرش را 

 .زیر انداخته بود و مامان جون خودش را با موهایم مشغول کرده بود

ت داشتم با آن ها احساس خستگی و کوفتگی می کردم. احساس می کردم آرامش از دست رفته ام دوباره برگشته است. دوس

هرچه سریع تر از اینجا فرار کنم. برویم یک جایی دور. به شرط آنکه اشکین باشد. نمیتوانستم از او دست بکشم. دوستش 

داشتم، عاشقش بودم. فکرم به طرف بچه ای که در شکمم بود رفت. اصال او کی به وجود آمده بود؟ چند ماهه بود؟ یعنی میشد 

ی خودم تعجب کردم. من عاشق بچه ها بودم ولی این بچه را نمیخواستم. دوست داشتم بچه ام حاصل آن را کشت؟ از سنگ دل

عشق من و اشکین باشد. نه حاصل یک..با باز شدن در رشته افکارم بریده شد. نویان به داخل آمد. ظرفی پر از میوه دستش 

 .وه های که در ظرف بود یکی در بشقابم گذاشتبود. به طرفمان آمد و بشقابی به دست مامان جون داد و از همه می

 .گفتم براش جگر و گوشت کباب کنند. تا اونا آماده بشن یکم میوه بدید بهش بخور_

زمانی که حرف میزد سرش پایین بود. نمیدانم چرا؟ مامان جون دست به کار شد. از بویی که بلند شد معلوم بود دارد پرتغال 

دتی خم شد و بشقاب را به روی میز گذاشت و دوباره به من کمک کرد تا به روی تخت بنشینم. برایم پوست می کند. بعد از م

. نمیدانستم این همه نگرانی و هول شان و این دفعه نویان هم به کمک آمد و دو بالشت روی تخت را پشت کمرم گذاشت

 رسیدگی هایشان برای چه بود؟

د می کرد و انگار کوفته شده بود و کمی ضعف داشتم و بی حال بودم.نفس فقط کمرم در اثر برخورد شدید ام با درخت در

عمیقی و با صدایی کشیدم. مامان جون بشقاب را به روی پاهایم گذاشت. پرتغال و موز و نارنگی بودند. دستم را جلو بردم و 

ذ و خوشمزه بود و جانی به من داد، و یک پر پرتغال را برداشتم و داخل دهانم گذاشتم. شیرینی که در دهانم پیچید بسیار لذی

. کمی حالم بهتر شد انگار انگار تشویقی بود که تا آخر پر پرتغال را بخورم. بعد هم نارنگی و موز های تکه، تکه شده را

 .چشمانم تازه باز شده بودند. نگاهم را به مامان جون دوختم. با لبخندی محو داشت نگاهم می کرد

 بهتر شدی مامان جان؟_

خودم را در آغوشش انداختم و سرم را به روی شانه اش گذاشتم. لبخندی به روی لبم نشست. چقدر دل تنگ اش بودم. آرام 

 :گفتم

 .حاال که شما پیشمیت بهتر شدم_

ه ای زد و مرا سفت در آغوشش فشرد. از آغوشش خارج شدم و به بالشت ها تکیه دادم. به باباجون نگاه ب*و*سبه سرم 

شت با مهربانی تمام نگاهم می کرد. لبخندی به او زدم که باعث شد جلو بیایید او هم در آغوشم بگیرد و سرم را کردم که دا

 .دب*و*سب

 ..نصف عمرم کردی بابا_

 :از من جدا شد و گفتم

 .خدا نکنه_

 :ه باباجون گفتمیاد فرزندان بی نوایم افتادم که ماه ها بود آن ها را ندیدم و در آغوش شان نگرفتم. با ناراحتی روب

 بچه هام چطورند ؟_

 :بابا جون تک خنده کوتاه و مردانه ای کرد و گفت
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میزاشتی یکم از امدنمون بگذره حالت بهتر بشه بعد حال اونا رو می پرسیدی. بچه هات خوبن بابا فقط مثل خودت بی تابتند. _

 .کالفم کردن این چندماه

 :را میخواست.با بغض گفتم بغض کردم من هم دلتنگ شان بودم. دلم آن ها

 .منم دلم واسشون تنگ شده_

قطره اشکی از چشم چکید. نگاهم به نویان افتاد که با صورتی پر از اخم داشت نگاهم کرد. مامان جون با دستش صورتم را به 

 :طرف خودش برگراند و نگذاشت زیاد به او نگاه کنم. با انگشتانش اشکم را پاک کرد و با اخم گفت

 .ت بکش دختره گندهخجال_

 :بعد با اخم رو به باباجون ادامه داد

 .توام الزم نبود اینطور بچه رو اذیت کنی. فردا که حالش بهتر شد باهم بر میگردیم و میبنشون_

 .صدایی نویان باعث شد حرف مامان جون ادامه پیدا نکند

 ..سرمین هیچ جا نمیره_

. او هم با اخم شدید به من نگاه می کرد طوری که از او ترسیدم و به بازوی مامان مامان جون و باباجون با اخم نگاهش کردند

 .جون چنگ زدم

 به دخترم اینجور نگاه نکن. بزارمش اینجا که چی بشه؟ اینطور باهاش برخورد کنی؟ تحقیر ش کنی؟_

 .همان موقع در باز شد و مریم با سینی وارد اتاق شد

 :جلو آمد و رو به نویان گفت

 جا بزارمش آقا؟ک_

نویان با همان اخم جلو رفت و سینی را از دست مریم گرفت. طرف دیگر تخت کنارم چهار زانو نشست و سینی را جلویش 

گذاشت. نان روی کباب ها را کنار زد. تکه ای از آن کند و پر از جگر کرد و پیچید و بعد دستش را جلو آورد.منتظر ماند لقمه 

ز او نگرفتم که با حرص دستش را باال آورد و لقمه را به زور در دهانم چپاند.تعجب زده نگاهش کردم. از او بگیرم. لقمه را ا

 !واقعا اعصاب نداشت

 .خفه اش کردی_

 :تشر مامان جون باعث شد نویان سرش را بلند کند و نگاهم کند. و با تشر رو به من گفت

 ..بخورش دیگه. وقتی نمیخوره باید اینطور بهش داد_

. سفت بود بعد مزه اش در دهانم پیچید هیچ چیزش شبیه به جگر مرغ نبود. با چهره ترس اس سریع شروع به جویدن کردم از

 :ای در هم به زور لقمه ام را قورت دادم و با بد عنقی رو به نویان که لقمه بعدی را آماده کرده بود گفتم

 .اصال انگار جگر نیست این چرا این مزست من نمیخورم._

 :نویان متعجب نگاهم کرد و بعد خودش لقمه ای را که آماده کرده بود خورد. بعد از مدتی که لقمه را قورت داد با اخم گفت

 جگر! چشه مگه؟_

 :با قیافه ای در هم جوابش را دادم

 پس چرا این مزست؟؟_

 جگر گوسفند دیگه؟ مگه تا حاال نخوردی؟_

 :ش روی گفتمقیافه ام بیشتر جمع شد. بدم آمد. با تر
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 ..ببرش اون ور بدم میاد فکر کردم جگر مرغه_

 .مگه جگر مرغ اصال خوردن داره که بخوام واس تقویت بیارمش؟ بیا بخور این لوس بازیا رو در نیار_

ه بغض کردم. باز هم تند و بد با من صحبت کرده بود. رویم را از او گرفتم چشمم به باباجون افتاد که با قیافه ای در هم ب

 :چشمان اشکی ام نگاه می کرد. کالفه و عصبی رو به نویان گفت

آقای نسبتا محترم ما نخوایم تو به دختر ما خوبی کنیم باید کی رو ببینم؟ بلند نیستی حتی باهاش حرف بزنی مرد حسابی هر _

 .دقیقه چشماشو اشکی میکنی

 :نویان خونسرد جواب اش را داد

نه وگرنه خودش میدونه قبل از اینکه بفهمم چه آدمیه و چه نقشه های داخل سرشه چطور دختر خود شما مقصر این رفتار م_

 .بوده

 :باباجون با اعصبانیت گفت

 مگه چیکار کرده که همش این حرفا رو میزنی ها؟ مثل آدم بگو چیکار کرده که سزاش شده این؟_

ه را برای باباجون تعریف کرد. باباجون و مامان جون هر نویان هم بدون اینکه هیچ چیزی را کمتر یا اضافه تر کند. تمام قضی

 :دو با خشم نگاهم می کردند. اشک های من هم تمامی نداشتند. بابا جون با خشم رو به من گفت

 راست میگه سرمین؟؟_

 :با صدای بلند زدم زیر گریه و با عجز و ناله گفتم

 .همش تقصیر بارالس. همه چی زیر سر اونه_

 :ان جون کردم و گفتمبعد رو به مام

 .مامان جون تو که میدونی من و اشکین از خیلی وقته هم رو دوس داریم_

 :بعد رو به باباجون ادامه دادم

بعد از فردای اون شب که بهتون زنگ زدم و گفتم مامان بیمارستان. همه چیز عوض شد. کتکم زد گوشیم رو گرفت من و _

من و اشکین باهم ایم. بعد از چند روز امد و گفت از خونه خان میخوان بیان مامان رو زندانی کرد. مامان هم فهمید 

ساله رو بخواد واس خودش خواستگاری کنه نه پسرش. اشکین هم یک  16خواستگاریت. کی فکرشو میکرد خان یه دختر 

 .ینهفته قبل گفته بود تا هفته دیگه کارا رو درست میکنم و میام خواستگاری. من هم فکر کردم اشک

 :شدت گریه ام بیشتر شد

شب بعد از خواستگاری مامان هم فهمید اون چه نقشه ای برام کشیده. ولی نگفت که خواستگار اشکین نیست. اون هم در _

 .حقم نامردی کرد

. شب عروسی هم تور سنگ دوزی شده انداختن روی سرم چادر گذاشتند روی صورتم تا من داماد رو نامردی کرد و نگفت_

 .منبین

 :اشک هایم را با پشت دستم پس زدم و ادامه دادم

وقتی خطبه رو داشت می خوند انگار کر شده بودم هیچی نمیفهمیدم. دست و پاهام بی حس شده بود. حتی سرین هم بهم _

من  خیانت کرد اون هم میدونست ولی نامردی کرد و نگفت.همشو دست به دست هم دادند که منو به عقد این در بیارند.بخدا

نمیخواستم. من زمانی فهمیدم و مطمئن شدم که نویان بابای اشکین که سر سفره صبحانه داشت بابا صداش میزد و طعنه بهش 

 .میزد

 :شدت گریه ام بیشتر، بیشتر میشد نفسم دیگر داشت بند می آمد ولی برایم مهم نبود. در خود جمع شدم و آرام ادامه دادم

 .ر کنه بهش خیانت کردم دروغ بهش گفتم. اولش پسم زد، زد تو صورتممن.. من نمیخواستم اشکین فک_
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 :رو به باباجون کردم و مظلومانه گفتم

 .میدونی وقتی پیشم نبودی هرکی از راه رسید به خودش اجازه داد کتکم بزنه.. بزنه داخل صورتم، تحقیرم کنه، خوارم کنه_

 :دستی به روی زخم گوشه لبم گذاشتم و ادامه دادم

 .اینم جدید ترینشه_

 :مکثی کردم. فقط صدای هق هق من بود که در اتاق پیچیده می شد. هیچ کنترلی به روی گریه ام نداشتم. ادامه دادم

من بهش پیشنهاد دادم که بیاد باهم فرار کنیم. اون نمیخواست قبول کنه. ولی وقتی شبش دید نویان بخاطر سهل انگاری _

وشم و تحقیرم کرد. نظرش برگشت. گفت باهم فرار می کنیم. تا کارامون درست شد طول خودش چطور جلوی همه زد تو گ

 .کشید و درست زمانی که شبش میخواستیم بریم نویان مچمون رو گرفت

ساکت شدم. دیگر چیزی نگفتم و فقط گریه می کردم. فقط صدای گریه من بود که سکوت را میشکست. باباجون مدتی بعد با 

تاق خارج شد و در را به هم کوبید. طولی نکشید که نویان هم با شانه های افتاده و غم زده از اتاق خارج شد. اعصبانیت از ا

درمانده نگاه مامان جون کردم. دیگر از خشم در صورتش خبری نبود ناراحتی بود. دستان پر مهرش را جلو آورد و به دور 

ا در آغوشش قرار گرفتم شدت گریه ام بیشتر شد و از ته دل گریه می شانه ایم پیچاند و مرا به طرف آغوش خودش کشاند. ت

آرام شروع به حرف زده  .کردم. بعد از مدتی که آرام شدم مرا از خودش جدا کرد و تکیه ام را به بالشت های پشت سرم زد

 کرد

ی کردی. چون اون شب هم خراب کردی سرمین. خراب. اون شب که عقد این مرد شدی باید فکر پسرش رو از ذهنت خارج م_

 .شرعی و هم جسمی زن اون مرد شدی

 :شرمسار سرم را تکان دادم که ادامه داد

تو زمان داشتی. ولی بخاطر ضعف خودت از دستش دادی. گناه کردی. بین پدر و پسر رو خراب کردی. با وجود شوهر به _

 .پسر شوهرت فکر کردی

 :درمانده گفتم

 ...اما_

 :وسط حرفم پرید و گفت

 .هیس سرمین. خراب کردی جایی هیج حرفی هم نیست. اون مرد با همه بدی های که کرده االن کمرش شکسته ، داغون شده_

 :مکثی کرد و ادامه داد

پسرش و زنش بهش خیانت کردند. کسای که بهشون اندازه چشمش اعتماد داشته و دوستشون داشته بهش خیانت کردند. _

 .جای هیچ اعتراضی هم نیست

 :ز کنارم بلند شد و ایستاد با نگاهم دنبالش کردم. محکم گفتا

 ..باید جبران کنی سرمین_

 :وحشت زده گفتم

 .اما_

 :دستش را باال آورد و اجازه سخنی را از من گرفت. سریع گفتم

د طالق بگیرم ولی مامان جون تو که میدونی ماجرا رو تو که خبر داری از دل من چرا اینطور میگی؟ من میخوام از این مر_

 ....میخوام با اشکین ازدواج کنم. من اون دوس

 :وسط حرفم پرید و با تشر گفت
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بسه دیگه سرمین. فکر کردی با این اوضاع پیش امده حاال دیگه مگه میتونی باهاش باشی؟ فکر کردی اگر طالق بگیری _

 ...؟ اون پسر دیگه بهت محرمهمیتونی زن اون پسر بشی؟ یا حتی اون مرد اجازه طالق رو به تو میده اصال

 :دوباره چشمانم اشکی شد. با درماندگی گفتم

چی چیو محرمه؟ چرا نشه؟ برای چی آخه؟ من با شما برمی گردم بعد بچه رو سقط می کنم و ازش طالق می گیرم. من _

 .نمیخوام اینجا پیش اون پیرمرد باشم

اشتند. مامان جون همان جور ایستاده بود نگاهم می کرد.. جلو آمد اشک هایم پشت سرهم سرازیر می شدند و قصد ایستادن ند

 :و کنارم نشست. دستم را در دستش گرفت و آرام گفت

 چندماهته؟_

 :با گریه جوابش را دادم

 .نمیدونم.. پریروز که اون اتفاق افتاد فهمیدم_

 .با ناراحتی نگاهم کرد

 .نمیدن بهتمیدونی تا اجازه شوهرت نباشه هیچ کجا اجازه سقط _

 .خوب میریم پیش این ماماخونگی ها_

 ..با اعصبانیت نگاهم کرد

 .مواظب باش چی میگی. بمیری هم اجازه این کارو بهت نمیدم.. بخوای همچین غلطی بکنی به شوهرت میگم_

 :با حرص گفتم

 .اون شوهر من نیست_

 :مکثی کردم

ا اصال خودمو از باال پله ها میندازم پایین تا بمیره. من میخوام به خوب گیاه دارویی میخورم چه میدونم دارچین یا زعفران ی_

 .هر روشی که شده طالق بگیرم

 :مامان جون بی توجه به اشک های من با تحکم گفت

اگر باالی چهار ماهت باشه سقط انجام نمیشه با گیاهای داروی اگر هم بشه احتمالش کمه.. بیشتر تاثیرش داخل سه ماه اوله. _

غلط میکنی بخوایی خودت رو به کشتن بدی. اگر برای خودت اتفاقی بیافته چی؟ اون وقت ما چه خاکی تو سرمون توام 

 بگیریم؟

با گریه رویم را از مامان جون گرفتم. هرچه می گفتم چیزی دیگر می گفت و دلیل و برهان می آورد. حال که همه فهمیده بودند 

 ..من عاشق اشکینم و نویان را نمی خواهمدیگر راحت تر میتوانستم به همه بگویم 

 .سرمین خراب کردی.. من به تو یاد ندادم خیانت کنی_

یاد دادم که مواظب افراد و اشیاء با ارزشت باشی چونی وقتی از دستشون دادی دیگه بدستشون نمیاری. یاد دادم که به چیزی 

با شرایط جدید بسازی. یاد دادم خودت را خوار نکنی. اما تو  که از دست داد دیگه فکر نکنی و بتونی با نبودش کنار بیایی و

 !چیکار کردی

 :همه حرف هایش را با تاسف و ناراحتی میزد. جوابی برای حرف هایش نداشتم. فقط گریه می کردم که ادامه داد

خودت بد دل شکستی تو برعکس همه چیز های رو که گفتم انجام دادی به عالوه اون خیانت کردی، دروغ گفتی، برای دل _

باید جبران کنی. اگر میخوایی پیشت باشم کنارت باشم باید کارهای رو که انجام دادی جبران کنی. وصله پاره شده اعتماد و 

 .دوست داشتن بین پدر و پسر رو به هم دوباره متصل کنی



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

113 

 

 :با مکث ادامه داد

ل همون موقع که دلش رو بردی و به خودش اجازه داد میمونی و جبران می کنی. دل شوهرت رو دوباره به دست میاری مث_

دختری رو که از بچه خودش هم کوچیک تره خواستگاری کنه و عقدش کنه. چون دید واقعا دوستش داره نمیتونه از دستش 

متی کامل . میمونی و جبران می کنی. بچت رو.. نه بچه دوتاتون رو با سالبده و این اجازه رو به خودش داد که پا جلو بزاره

 .میاری. میشه خانم این خونه و مردم روستا بدون توجه به وجود زن اولش و بچه هاش مخصوصا پسرش به دنیا

 :شدت گریه ام بیشتر شده بود و با صدای بلند گریه می کردم. مامان جون چرا انقدر سنگ دل شده بود؟ با عجز و گریه گفتم

دل شدی؟ تو که دلت طاقت نمی اورد اشک تو چشمام ببینی، حاال چی شده انقدر  نه من نمیخوام. نمیخوام. چطور انقدر سنگ_

سنگ دل شدی؟ چی شده که بی توجه به اشک های من داری این طور برای خودت برنامه میریزی؟ چطور فکر کردی من 

از اون، بدم میاد. بهم نزدیک  میتونم با اون زندگی کنم؟ بچه اش رو به دنیا بیارم؟ کاری کنم از دلش در بیاد؟ من بدم میاد

میشه حالم بهم میخوره. نمیتونم تحملش کنم کنارم. بعد چطور انتظار داری که من این کارا رو انجام بدم؟ چطور انتظار داری 

 از کسی که دوستش دارم بگذرم بخاطر اون. بخاطر بچه نحس و بد شکونش که اجازه نمیده از دستش خالص شم؟

یگر با داد می گفتم. گریه امانم را برید و دیگر اجازه نداد بیشتر از این حرف بزنم. من نویان را جمله های آخرم را د

نمیخواستم.. نمی خواستم. مامان جون دوباره جلو آمد و دستش را به روی شانه ام گذاشت و در آغوشم کشید و با لحنی آرام 

 :گفت

میکنی دیگه هیچ وقت به وجود نمیاد. دیگه نمیتونید تو و اشکین  تحمل کن درست میشه. اون رابطه ای که داری بهش فکر_

 .به هم برسید. باهم باشید. شاید قبل از خبر دار شدن بقیه می شد ولی حاال دیگه نمیشه

 :سرم را از آغوشش خارج کردم و با چشمانی اشکی و درماندگی گفتم

 آخه چرا؟ چرا نشه؟ با چه دلیلی این حرف رو میزنید؟_

 :را از من گرفت و آرام جوابم را داد نگاهش

 تو و اشکین میدونستید به هم محرمید؟_

به معنای واقعی ساکت شدم. اشک هایم بند آمد. کامل از آغوش مامان جون خارج شدم. نمیداستم چه بگویم. چندبار دهانم را 

بل حضم نبود ولی چرا؟ فکرم را به زبان باز و بسته کردم تا حرفی بزنم. ولی چیزی به ذهنم نرسید بگویم. اصال برایم قا

 :آوردم. مامان جون با تاسف نگاهم کرد و گفت

 بعد از رابطه تو و اون مرد تو به بچه هاش محرم شدی. یعنی االن تو و اشکین به هم محرمید. مثل مادر و پسر_

 :با مکث ادامه داد

 می فهمی چی میگم؟_

 :کپ کردم وحشت زده سریع گفتم

نوان. اینطوری نیست. اصال این امکان نداره غیر قابل باوره در هر شرایطی اشکین من رو دوست داره و نه به هیچ ع_

 .میخواد و هر کاری میکنه که دوباره ما مال هم بشیم اون واسش مهم نیست این اتفاق

لبه تخت نشست. از شدت کرد. بعد سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. پشتش را به من کرد و مامان جون بی حرف نگاهم 

گریه سرم به شدت درد می کرد. برایم قابل تحمل نبود. مدتی در همان حال بودیم که صدای بلند حرف زدن به حالت دعوا از 

میخواست منفجر شود. از زور درد سرم را محکم  پایین آمد. انقدر سرم درد می کرد که با هر صدای که میشنیدم گوش هایم

 .فشار می داد

 ت درد میکنه؟سر_

 ..خیلی_
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دیگر به حدی رسیدم که درد به چشمان و گوشم زده بود و وقتی نور به چشانم میخورد احساس می کردم االن است از کاسه 

 :خارج شود. فریاد های که می آمد شرایطم را بدتر می کرد. چشم بسته با ناله به مامان جون گفتم

که سرم منفجر بشه. خواهش میکنم بعدش مسکن برام بیار. میگرنم عود کرده. تورو خدا برو بهشون بگو ساکت بشند االن _

 .ایی خدا خیلی درد میکنه

از درد اشک هایم از گوشه چشمم کشیده شد. چند لحظه بعد احساس کردم همه جا تاریک شد صدای کشیده شدن پرده ها آمد. 

کرده بود. او از دردم خبر داشت میدانست باید فضا چگونه باشد. چشمانم را باز کردم. مامان جون بود که اتاق را برایم تاریک 

 :جلو آمد و سینی را برداشت و گفت

 .یکم دیگه تحمل کن االن میرم ساکتشون میکنم و بعد مسکن برات میارم عزیزم_

افزایش پیدا می شد. شدت سردرد من هرلحظه  و بعد به طرف در رفت و از اتاق خارج شد. بعد از مدتی طوالنی صداها آرام

 .آزار دهنده بودکرد. از درد سرم ناله های آرامی می کردم. در که باز شد حتی صدایش برایم 

 .سرمین. بلند شو برات قرص اوردم_

تکان کوچکی کافی بود تا سرم آن چنان تیر بکشد که مرگ را جلویی چشمم ببینم به سختی و درد در جایم نیم خیز شدم.چشم 

لو بردم و قرص را از مامان جون گرفتم و همراه با آب خوردم. دوباره به حالت قبل برگشتم و سرم را در بسته دستم را ج

 .دستانم گرفتم و از درد فشار داد. دندان هایم را از زور درد به روی هم فشار میدادم

اعت بعدش از سردرد خبری مدت ها در این حالت بودم. ولی تاثیری حاصل نشد قبال یک قرص میخوردم نیم ساعت یا یک س

نبود. ولی حال اینگونه نبود. وقتی سرم بی حرکت یکجا بود درد بسیار کمتر احساس می کردم. ولی؛ وای به حالی که سرم 

تکان کوچیکی بخورد. چشم هایم را از هم باز کردم. مامان جون به روی لبه تخت که پشتش به من بود نشسته بود. آرام 

 :صدایش زدم

 ومامان ج_

 ..کمی منتظر ماندم ولی جوابی نشنیدم

 .مامان جون_

 :باز هم جوابم را نداد. اینبار با نگرانی بلندتر صدایش زدم

 .مامان جون_

 .تکانی خورد و به سمتم برگشت و با تعجب نگاهم کرد

 بله سرمین؟_

 :گرفته بود، گفتم با حالتی که درد از میان کلمات ام معلوم بود و از زور درد و بیچارگی بغض گلویم را

 سرم خیلی درد میکنه. چرا بهتر نمیشه؟ مگه شما به من مسکن ندادی؟؟_

 .یکم تحمل کن مسکنش ضعیفه. طول میکشه تا درد آروم بشه_

 :تعجب زده نگاهش کردم و گفتم

واسم مسکن قویی پس چرا این مسکن رو واسم اوردید؟ مگه شما نمیدونید من دردم با این چیزا آروم نمیشه. لطفاً برید _

 .بیارید

 .از جایش بلند شد و به طرفم آمد. باال سرم نشست و با دستان مهربانش شروع به ماساژ دادن سرم کرد

 .نمیشه. از این به بعد نمیتونی مسکن قوی بخوری. برای بچه خوب نیست. خطرناکه_

 :با عصبانیت گفتم
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 ره. بعد حاال بیام بخاطر او این درد وحشتناک رو تحمل کنم؟به جهنم که براش خوب نیست و خطرناکه. من میخوام بمی_

همان موقع بود که در باز شد چشم چرخاندم و نگاه کردم. نویان بود. از قیافه اش خستگی و کالفگی میبارید. سر به زیر جلو 

 :ین حین بود صدایش آمدآمد و لبه تخت ایستاد. نگاهم را از او گرفتم بی توجه به او از درد سرم ناله می کردم. در هم

 .براتون گفتم یک اتاق آماده کنند. االن آماد شده. بهتر برید استراحت کنید من حواسم به سرمین هست_

دقیق غیر مستقیم به مامان جون گفته بود که از اتاق بیرون برود. مامان جون خواست از جایش بلند شود که وحشت زده 

 :گذاشت و دستش را جدا کرد. خونسرد ایستاد و روبه نویان گفت دستش را گرفتم. دستش را به روی دستم

 ..مراقبت های شما رو هم دیدیم_

بعد به سمت در اتاق رفت و از اتاق خارج شد. نویان معلوم بود بسیار کالفه و خسته است. به سمت کمد رفت و لباس هایش 

دتی در همان حال بود. همان طور که پشتش به من را عوض کرد. به سمت تخت آمد و بی توجه به من گوشه تخت نشست. م

بود کمی سرش را به سمت راست چرخاند و تقریبا هم راستای شانه اش کرد و با لحنی که تردید و استرس درونش موج میزد 

 :گفت

 منظورت.. از.. بچه هات.. یعنی کیا؟؟_

 :پوزخند به روی لبم آمد. هنوز او فکرش در گیر بود. با طعنه گفتم

 .عنی بچه هام.. گرگی، پدی و ملیی_

 :دلم هوایشان را کرده بود. با تمام وجود دوست داشتم کنارم باشند. نویان کامال برگشته بود و با یک ابروی باال داده شده گفت

 چی هستند؟ سگ اند؟_

کشید و پشت به من  زیر لب )آره( آرامی گفتم. انگار خیالش راحت شده باشد با فاصله ترین حد ممکن به روی تخت دراز

ظهر بود. نگران اشکین بودم.  15خوابید. مگر ساعت چند بود که میخواست بخوابد؟ نگاهی به ساعت انداختم نزدیک به 

نمیدانستم کجاست؟ در چه حال است؟ آیا او را اذیت کرده اند؟ امروز انگار عهد کرده بودم که باید از اول تا آخرش اشک بریزم 

م نبود. بی اجازه پایین می آمدند و از گوشه چشمم سر می خوردند و بین موهایم می رفتند. انگار قرصی کنترل شان دست خود

 .که خورده بودم تسکنی بر روی دردم نبود. تاثیری به حالم نداشت

م به با پشت دست اشک هایم را پاک کردم. دستشویی داشتم به ناچار و سختی از روی تخت بلند شدم. تا سرپا ایستادم سر

شدت گیج رفت. دستم را به تخت گرفتم و آرام روی آن نشستم. سرم شروع به تیر کشیدن کرد. کمی که بهتر شدم از جایم بلند 

. چند قدم که رفتم با صدای وحشت شدم. با کمد دیوار آرام، آرام قدم بر میداشتم. دست و پایم جان نداشتند و سرم درد می کرد

 :متوقف شدمزده و عصبی نویان سرجایم 

 کجا داری میری؟_

 :دستم را به روی سرم گذاشتم و به طرفش برگشتم. به روی تخت نشسته بود و با چهره ای اخم آلود نگاهم می کرد. آرام گفتم

 .میرم دستشویی_

ی شدم. از با همان اخم با سرش اشاره کرده که بروم. دوباره برگشتم و راهم را آرام، آرام ادامه دادم و بعد وارد دستشوی

دستشویی که خارج شدم احساس کردم دیگر نمیتوانم سر پاهایم بایستم. به سختی چند قدم جلو ولی دیگر تحمل نکردم و به 

روی زمین افتادم. از این همه ضعف خود حرص ام گرفت. طبق معمول اشک هایم سرازیر شد. امروز بی بهانه یا با بهانه 

 .دا می کردند و پایین میرختنداشک هایم خودشان راه خودشان را پی

چند بار سعی کردم از جایم بلند شوم یا خودم را کشان، کشان به روی زمین به تخت برسانم ولی فایده ای نداشت..فقط بیشتر 

انرژی ام را می گرفت. چند دقیقه در آن حال ماندم ولی نتوانستم کاری انجام بدهم. سستی بدنم و سر دردم همه و همه دست به 

 :ست هم داده بود تا مرا زمین گیر کند. لبم را باز زبانم تر کردم و آرام نویان را صدا زدمد

 .نویان_
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سه باره صدایش زدم ولی باز جوابم را نداد. شدت گریه ام بیشتر شده بود. با آخرین حد  جوابی نشنیدم. دوباره صدایش زدم.

 :و ناله دوباره صدا زدمصدای که در آن وضع و اوضاع در توانم بود و با گریه 

 .نویان.. نویان_

نویان بالخره از جایش بلند شد و گیج و منگ انگار داشت دنبالم می گشت. صدای گریه آرامم باعث شد بفهمد که پشت او به 

 ..روی زمین افتاده ام. وحشت زده از جایش بلند به طرفم آمد. دو دستش را به بازو هایم گرفت

 وبه؟چی شده سرمین؟ حالت خ_

 :با درماندگی گفتم

 .نه.. نمیتونم راه برم_

 چرا؟_

 .کمرم تیر میکشه میزنه به پاهام، جون ندارم سرم گیج میره_

نویان همانطور متعجب نگاهم می کرد. دیگر حتی دستانم هم تحمل نداشتند تکیه گاهم باشند. دیگر تحمل وزنم را نداشتند که 

ان سریع دست به کار شود و مرا در آغوش بکشد. نویان سریع بغلم کرد و به روی دستم از آرنج تا شد و این باعث شد نوی

تخت گذاشت و با سرعت از اتاق خارج شد. در تخت فرو رفتم. احساس سرمای شدیدی می کردم. لرز تمام تنم را گرفته بود تا 

یان با دیدن اوضاع خرابم با عجله لیوان آمد نویان می لرزید ولی جانی در بدن نداشتم تا پتویی را به روی خودم بکشم. نو

درون دستش را به روی میز پاتختی گذاشت و پتو ها را هر به رویم گذاشت و دوباره به سرعت از اتاق خارج شد. چند لحظه 

 .بعد دوباره با عجله وارد اتاق شد.. به طرفم آمد و کمی بلندم کرد و کمک کرد تا کمی از آب قند را بخورم

 .زنگ زدم دکتر درمانگاه بیاد. بهش گفتم اوضاعت خیلی خرابه. گفت جابه جات نکنیم تا خودش بیادآروم باش _

حالت بد بودم که دوباره نویان از اتاق خارج شد و بعد از مدت تمام حرفش را با عجله و نگرانی می گفت نمیدانم چقدر در آن 

ر. دکتر همان پسر جوانی بود که دیده بودم با عجله به سمتم آمد زمانی نسبتا طوالنی دوباره به اتاق برگشت البته همراه با دکت

که معاینه ام می کرد سوال های متداول و تند، تند از نویان میپرسید من تنها توانستم با صدای که درد در آن موج میزد بگویم 

 :گفتکه سرم خیلی درد می کند او هم سری تکان داد بعد از اتمام معاینه رو به نویان 

تب و لرز داره. سرما خورده این ضعف و بی جونیش هم برای اینکه به قول خودتون دو سه روز غذا نخورده جز اون سرم _

 .غذایی که زدیم واسش

 :نگاهی به من انداخت و ادامه داد

. برای جنین بده، چون بارداره نمیشه از قرص و دارو استفاده کرد. مگر در شرایط حاد. باید مواظب باشید تبش باال نره_

قرص و دارو هم نمیشه بهش داد چون باز ممکنه به جنین اسیب برسه. سعی کنید هرچه سریعتر با روش های سنتی تبش را 

 .پایین بیارید. البته؛ جوشنده هم نباید بهش بدید ممکنه سقط کنه

 :نویان کالفه رو به دکتر کرد و گفت

 .دست میره پس چی بهش بدیم بخوره؟ اینطور که زنم از_

چشمانم کم، کم داشتند می رفتند. صداها برای گنگ و نامفهوم می شدند. انگار مسکن تازه میخواست اثر خود را نشان دهد. 

 .خودم را زیاد خسته نکردم و چشمانم را بستم و سریع از این دنیا خارج شدم

**** 

بود. نگاهم را از ساعت  11. نگاهی به ساعت انداختم چشمانم را باز کردم. دور ورم را نگاهی انداختم کسی پیش ام نبود

نم و  گرفتم و به پنجره دوختم که پرده هایش کنار رفته بود. هوا ابری بود و قطرات ریز باران به پنجره می خوردند. باران نم

بی جانم ولی بهتر بودم.  زیبایی می آمد.از جایم بلند شدم. از آن همه درد و کسلی و رخوت خبری نبود. با اینکه باز هم کمی

پتو را کنار زدم و از تخت پایین آمدم. به طرف سرویس بهداشتی رفتم و بعد از اتمام کارم از آن خارج شدم جلوی آینه 

ایستادم. از خودم وحشت کردم. لباس های شلخته و نامرتب ، موهای ژولیده و گره خورده که باز شده بودند و دورم ریخته 
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مد رفتم و یک دست لباس برداشتم. جز لباس محلی دیگر در این کمد چیزی نبود که مناسب باشد و من بودند. به سمت ک

بپوشم. کت مخمل سبز و دامن قرمزی را به دست گرفتم و روسری بلندی هم برداشتم. آن ها را به روی تخت گذاشتم و به 

م خارج شدم. گره حوله ام را سفت کردم و به طرف آینه حمام رفتم. چون خسته بودم حمام را زیاد طول ندادم و سریع از حما

رفتم. کمی رنگ و رویم بهتر شده بود. موهایم را خشک کردم و بعد لباس هایم را عوض کردم. موهایم را از پشت گیس کردم. 

م تا سرم و گلوم گرفته بود و از ترس سرمایی اینجا روسری ضخیمی برداشته بودم. آن را به حالت روسری سه گوش سر کرد

گلویم گذاشتم تا از سرما در امان بمانند و دوباره درد نگیرند. از اتاق خارج شدم در اتاق را که بستم سرم را بلند کردم. اسلیم 

 !دور از من در سمت چپم ایستاده بود و با خشم و نفرت تمام نگاهم می کرد. تعجب کردم اسلیم مگر پیش مادر بزرگش نبود

ه همچنان داشت نگاهم می کرد گرفتم و به سمت پله ها رفتم. هنوز به پله ها نرسیده بودم که بازویم به شدت نگاهم را از او ک

 :نگاه کردم.که با خشم گفت عقب کشیده شد. تعجب زده به اسلیم

از مامان جدا وایسا کجا داری میری زنیکه عوضی؟ زندگیمونو به گند کشیدی بست نبود؟ گند زدی به زندگی مامانم، بابام و _

کردی بس نبود؟ حاال نوبت رسید به داداش بدبختم که بیچارش بکنی اره زنیکه هرزه؟ چرا دست از سرمو برنمیداری مایه 

ننگ؟ چرا ولمون نمیکنی گورتو گم کنی؟ تا فهمیدی داره گند کثافتکاریات در میاد سریع به فکر این افتاده به توله سگ مثل 

 خود آشغالت پس بندازی؟

ز حرف هایش بدجور دلم شکست. مگر من چه کاری کرده بودم که سزاوار شنیدن این حرف ها بودم؟ بغض به گلویم نشست. ا

 :به شدت بازویم را از مشتش بیرون کشیدم و گفتم

 .مواظب باش چی از دهنت در میاد که میگی. اول ببین اصل قضیه چی بوده بعد بیاد جلوی من وایسا لیچار بارم کن_

 :شم به سینه اش زدم و به عقب هلش دادم و داد زدمبا خ

 .اگر اون بابای هوس باز تو نبود منم االن اینجا نبودم که تو هرچی از دهنت در میاد به من بگی_

دیگر طاقت نیاوردم و اشک هایم سرازیر شد. پشتم را به او کردم و با سرعت از پله ها پایین رفتم. اگر خودم را با کمک نرده 

می گرفتم تا االن ده بار از باال پله ها به پایین افتاده بودم. سرم را پایین گرفتم و از آخرین پله پایین آمدم. بدون توجه به ها ن

اطرافم همانطور که اشک هایم را پاک می کردم و سرم پایین بود به طرف در رفتم. نمیدانم چند قدم رفتم که محکم با چیزی 

عقب بروم و بیفتم. دستی به دور کمرم پیچید و مرا گرفت. وحشت زده سرم را باال بردم تا صاحب  اثابت کردم و قبل از آن به

دست را ببینم. سرم را که باال بردم با چهره متعجب نویان رو به رو شدم. خواستم از او جدا شوم که نگذاشت و دستش را به 

 :رد اشک را از روی دو گونه ام پاک کرد و با نگرانی گفت روی کمرم محکم تر گرفت و به خود فشرد. دستش را باال آورد و

 .چرا داری گریه میکنی؟ جاییت درد میکنه_

 :سرم را به نشانه نه تکان دادم. که در یک آن تمام صورتش خشمگین شد و گفت

 پیش اشکین بودی؟_

 :برای اشکین بیافتد سریع گفتماز قیافه اش مشخص بود که می خواهد عکس العمل بدی نشان دهد از ترس آن که اتفاقی 

 .نه.. نه_

 :در جایش ایستاد و با اخم وحشتناک گفت

 پس چی شده؟_

 .هیچی_

عصبانیت اش بیشتر شد و از الی دندان های به هم فشرده اش در حالی که به پهلویم چنگ زده بود و آن را در مشتش داشت 

 :له می کرد گفت

 پس چرا داری گریه می کنی؟_

 :ماز درد نالید
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 هیچی.. هیچی_

 :فشار دستش به روی پهلویم بیشتر شد که با ناله جواب دادم

 ...با اسلیم حرفم شد_

 .هنوز کامل حرفم را تمام نکردم که با صدای خشمگین و پر از تحکم بابا جون نویان سریع فشار دستش را کمتر کرد

 داری چیکار میکنی؟؟ اینجا چه خبره؟_

و دستم را به روی پهلو ام گذاشتم و چشمانم را بستم نفس عمیقی کشیدم. دستی به روی شانه ام سریع از نویان فاصله گرفتم 

 .قرار گرفت. چشمانم را باز کردم مامان جون بود

 خوبی؟_

 :مامان جون دستم را گرفت و به طرف کناری ها هدایتم کرد. به روی آن ها نشستیم که گفت فقط سرم را تکان دادم.

 م برات بیارن که دوباره ضعف نکنی؟چی میخوایی بگ_

 چیزی نمی خوام_

 .صدایم گرفته بود و تو دماغی حرف میزدم. فکر کنم از اثرات سرماخوردگی بود

یعنی چی چیزی نمیخوام؟ نصف عمرم کردی از پریروز تا حاال. حاال یکهو سرپا شدی امدی پایین. چرا اصال به فکر خودت _

 ر خودت میاری؟نیستی؟؟ چرا داری این بال رو س

ضعف کرده بودی چیزیم نمیتونستی بخوری. هرچی بهت میدادیم چند دقیقه بعدش حالت بهم می خورد معدت به هم ریخته بود 

غذا رو پس میداد. تب و لرز کرده بودی از بی احتیاطی خودت چون حامله ای نتونستیم یه قرص بهت بدیم بخوری. دوباره 

 عجب نگاهش کردم؟ من کی چیزی خوردم که حالم بد شود؟ کی تب و لرز گرفتم؟میخوایی این اتفاقا بیافته؟مت

 آنچنانی گرفتم؟ من کی حالم بهم خورد؟ کی تب و لرزم_

 :با تاسف و ناراحتی نگاهم کرد و گفت

 .میگفتیباید هم یادت نیاد. انگار داخل خواب و بیداری بود حال و احوالت دست خودت نبود. هزیون می گفتی. چرت و پرت _

متعجب نگاهش کردم. اصال یادم نمی آمد. سرم را از او گرفتم. دیدم نویان و باباجون هم به روی کناری ها نشسته بودند. 

 :مامان جون از جایش بلند شد و گفت

 .من برم ببینم سوپی که گفتم اماده کردند_

نگاهم می کرد. تا دید دارم او را نگاه می کنم لبخند بعد از انجا دور شد.. نگاهم به باباجون ثابت ماند که همان جور داشت 

 :محوی زد. بعد از مدتی بی مقدمه گفت

 .تمام وسایلت رو از خونه اون مرتیکه اوردم_

 ..ابروان ام باال رفت و متعجب نگاهش کردم

 وسایالم؟؟_

 :سرش را تکان داد و گفت

 .یتاره. چمدون لباس هات و با اون کوله بزرگه و لپ تاپ و گوش_

 :لبخندی از ته دل به او زدم که یاد پدرم افتادم سریع گفتم

 ..بابام چی_
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 :حرفم تمام نشده بود که حرفم را برید و گفت

 .چنان درسی بهش دادم که تا ابد یادش بمونه. فکر نکنم تا ماه آینده هم بتونه سر پاش وایسته_

 :دلم خنک شد و لبخندم عمیق تر. با شادی گفتم

 .اجونعاشقتم باب_

خنده کوتاهی کردم. چشم به نویان افتاد که بی حرف همانطور داشت نگاهم می کرد نگاهم را از او گرفتم همان موقع مامان 

جون سینی به دست آمد و سینی را جلویم گذاشت. بعد کاسه سوپ درون آن را برداشت و مشغول هم زدنش شد تا سرد شود. 

 :در همان حال گفت

خوایی از اونجا بگو که امروز که این چند تا گنده بکا دارن برمی گردند بگم که به صنم و یا سوگند سرمین جان چیزی می_

 .بگند آماده کنه و با راننده بفرسته تا فردا برسه

 :بعد کاسه سوپ را به طرفم گرفت.. با اخم نگاهش کردم و گفتم

 برای چی؟_

 :کاسه سوپ را گرفتم که گفت

 نمیخوایی؟برای چی داره! وسایلتو _

 !برای چیمه وقتی میخوام با شما برگردم_

 .با صدای نویان به طرفش برگشتم

 .شما جایی نمیری_

 :و کاسه سوپ را دورن سینی جلویم گذاشتم و گفتم اخم هایم بیشتر در هم کشیده شد. خم شدم

 یعنی چی؟؟_

 :نویان با تحکم گفت

 .یعنی اینکه شما جایی نمیری_

 .جا بمونم. نمیخوام اینجا باشم میخوام طالق بگیرمولی من نمیخوام این_

 :اخم های نویان در هم کشیده شد و جدی گفت

 .اوال تا زمانی که زایمان نکنی اجازه طالق نداری. دوما کی گفته من تورو طالق میدم؟ زنمی دوست دارم نمیخوام طالقت بدم_

 :اشک هایم دوباره بی هیچ مقدمه ای سرازیر شد. با عجز گفتم

آخه برای چی؟ تو دوتا بچه داری این بچه به چه درد تو میخوره؟ بزار سقطش کنم و بعد طالق بگیریم. تو که میدونی من _

 .تورو نمیخوام

 :با کمال پرویی ادامه دادم

 ..پسرتو میخوام_

 :ند بمب منفجر شدبه وضوح تیره تر شدن قیافه نویان را میدیدم که چطور دارد کبود تر از قبل می شود. یک دفعه مان

خفه شو زنیکه بی حیا. خفه شو آشغال جلوی خودم در میایی میگی تو رو نمیخوام پسرتو میخوام؟ مگه امدی مغازه که _

اینطور داری انتخاب میکنی؟ بی حیایی هم حدی داره که تو از اون حدم گذشتی. خجالت بکش تو چطور دختری هستی که روت 

در بزرگت این حرفا رو بزنی؟ برو خدا رو شکر که جلوی خودم گرفتم وگرنه چنان میکوبیدم میشه جلو من و پدر بزرگ و ما
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تو دهنت که حرف زدن یادت بره. فکر کردی اگر این اتفاق نیا فتاده بود من همچین زن بی حیا و کم شعوری رو واس پسرم 

 می گرفتم؟

 :بعد با خشم به طرف باباجون برگشت و با داد ادامه داد

بود دختری که ازش حرف میزدید؟ که پشیمونه که میخواد جبران کنه؟ این بچه است؟ بچه حداقل شرمش میشه بعضی این _

چیزا رو بگه. این چی ها؟ این چی که حتی یک ذره شعور نداره چه حرفی رو کجا بزنه و چه حرفایی رو هم حتی نباید به 

 .زبون بیاره

 :ش من نشسته بود و سرش رو پایین انداخته بود کرد و همانطور ادامه داداین دفعه روش رو به طرف مامان جون که پی

این بود تربیت درخشانی که ازش حرف میزدید؟ این بود تربیتتون؟ اگر این بوده واقعا متاسفم براتون واقعا متاسفم. خودتون _

 .ببینید چه ادمی کم شعور ،عوضی، بی حیایی ازش در امده

 :نگاهم کرد و گفت با خشم

 .با همچین شخصیتی که ازت دیدم تعجب میکنم که دختر بودی_

از اول حرف هایش دهانم باز مانده بود ولی با جمله آخرش دیگر دهانم بیشتر از این باز نمی شد و چشمانم تا اخرین حد 

 :ممکنه از کاسه خارج شده بودند. به خودم آمدم و خشم جوابش را دادم

 ...ین بهم توهین کنیبهت اجازه نمیدم بیشتر از ا_

 .ساکت_

با داد باباجون از جا پریدم و خفه شدم. او با من بود؟ چشمان ام لبالب اشک شد سر باباجون پایین بود ولی خشمش را می شد 

 :به راحتی دید. سرش را بلند کرد و در چشمانم زل زد

ردم دست پروده خودم و ماه پاره انقدر بی حیا بسه سرمین بسه. هرچی تا االن آبرو ازمون بردی کافی بود. من فکر نمی ک_

 .باشه. یعنی تا حاال همچین رفتاری رو ازت ندیدم. ناامید م کردی ناامید

 ..باباجون از جایش بلند شد و جلو آمد

 .من و ماه پاره فردا بعد از رسیدن وسایلت میریم. توام اینجا میمونی البته اگر شوهرت بخواد_

ن انداخت که کالفه و عصبی سرش را به زیر انداخته. نویان سر تکان داد و باباجون دوباره نگاه من باباجون نگاهی به نویا

 :کرد و ادامه داد

تا زمانی که رفتارت رو درست نکردی با شوهرت. زندگیتو نساختی و از این رفتار امروزت پشمون نشدی بخاطر امروز نمی _

 .بخشمت و به دیدنت نمیام

قصد بیرون ترک کرد. اشک هایم پشت سرهم سرازیر میشدند. با گریه از جایم بلند شدم و به طرف نویان رفتم بعد آنجا را به م

 :و مانند بچه ها مشت هایم را به روی تخت سینه اش می کوبیدم و می گفتم

 .رهازت بدم میاد ،بدم میاد ، بدم میاد. همش تقصیره تو که باباجون باهام قهره کرد و دیگه دوستم ندا_

او همان طور سر به زیر و کمر خمیده ایستاده بود و هیچ عکس والعملی نشان نمیداد. او را ول کردم و دوان، دوان از پله ها 

باال رفتم و وارد اتاقم شدم و در را محکم بستم و پشت در نشستم. زانو هایم را در آغوش کشیدم و شروع به گریه کردن کردم. 

همان حال بودم. با خوردن ضرباتی آرام به در سرم را باال آوردم و اشک هایم را پاک کردم و با داد نمیدانم چقدر گذشت که در 

 :گفتم

 بله؟_

 .دارم میام تو سرمین_
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مامان جون بود. از پشت در بلند شدم که در باز شد و مامان جون وار اتاق شد. عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم و سرم را 

دا اشک ریختم. مامان جون جلو آمد و دستش را به طرفم دراز کرو و زیر چانه ام گذاشت و صورتم را پایین انداختم و بی ص

باال آورد. نمیدانم چه در نگاهش بود. سرش را تکان داد و به زیر انداخت. دستش را پشت کمرم گذاشت و به طرف تخت 

 .هدایت کرد. هر دو به روی تخت نشستیم

 .سرمین_

 .و به او نگاه کردمسرم را بلند کردم 

فکر میکنی کار و رفتار االنت درست بوده؟ امروز برای اولین بار احساس کردم واقعا در تربیت تو کوتاهی کردم. مگر من به _

 تو یاد نداده بودم هر چیزی رو که از دست دادی دیگه از دستش دادی. به جاش از اون چیز جدیدی که جاش امده به بهترین

ن. اگر قرار بود تو و اشکین به هم برسید این ازدواج هرگز صورت نمی گرفت محرمیتی که به بینتون به وجود نحوه استفاده ک

امد به کنار. اگر قرار بود بعد از این اتفاق باز به هم برسید فرار می کردید. اگر قرار بود بعد از اینکه فرارتون لو رفت و همه 

 .فهمیدن به هم برسید حامله نمی شدی

 :ش را از من گرفت و به رو به رو خیره شد و ادامه دادروی

دست از لجبازی بردار سرمین. اگر قرار بود تو و اشکین بهم برسید این همه اتفاق نمی افتاد. تو دیگه شوهر داری از _

با این اتفاقات شوهرت حامله ای معلوم نیست چند وقت دیگه به دنیا میاد. بمون و زندگیتو با نویان بساز. نویان هنوز هم 

 .دوست داره. عشق رو میشه از چشماش خوند. بمون و زندگیتو بساز همون جور که میخواستی با اشکین بسازی

 :با عجز گفتم

 .نمیشه_

 :نگاهم کرد و گفت

ر از میشه سرمین میشه. اگر تو دختر منی میشه. کمر بابات رو بیشتر از این خم نکن. نزار ما شرمنده اونا بشیم نزار بیشت_

این همچین حرف های ناروایی رو به ما نسبت بدن. جلویی دیگران به ناحق به ما اینجور بگند. تو دوست داری این جور با ما 

 و تو برخورد بشه؟

 :سرم را به نشانه منفی تکان دادم.. با امید ادامه داد

خصوصا نویان. تو لیاقت داری خانم پس بمون و پشیمون و شرمزده کن اونایی رو که به ما همچین حرف های زدند. م_

همچین خونه ای باشی. پس از دستش نده بشو مالک قلب آقایی این خونه. بچت رو سالمت به دنیا بیار براش. خانمی کن، 

 .مهربونی کنی و این رفتارها شو ببخش و کاری کن از کرده و گفتارش پشیمون بشه. انتخاب با تو سرمین

د. کدام انتخاب؟ مگر چاره ای جز ماندن داشتم؟ پس حال که مجبورم بمانم شاید بتوانم به گفته مامان جون از کنارم بلند ش

مامان جون عمل کنم. شاید. چون راهی برای گریز از این زندان ندارم. مامان جون به در رسیده بود خواست در را باز کند که 

 :بیرون برود با صدای آرام ولی طوری که بشنود گفتم

 .ده بگو ویولنم روهم بیارهبه رانن_

بعد اشک هایم از دو چشمم سرازیر شد. مامان جون لبخند غمگینی زد و سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد. با صدای 

بسته شدن در اشک هایم پشت سرهم سرازیر شدند. از حاال به بعد باید عشق اشکین را با خاطرات مشترک مان در باغچه قلبم 

قلبم باغچه ای نبود که با هربار ابراز عالقه کردن اشکین از خوشی غنچه ای تازه رشد کند. حال شده بود قبر قبر کنم. دیگر 

ستانی مدفون از خاطرات خوش گذشته با اشکین. نمیتوانم او را فراموش کنم. هرگز هم این اتفاق نمی افتد با اینکه قرار است 

کنم و دل او را به دست بیاوردم ولی من هنوز امیدوارم و در به در دنبال راه  برای نویان نقش یک زن نادم و پشیمان را بازی

 .نجات برای خود و اشکین می کردم

شاید این تقدیر نحس ما باشد. سرنوشتی با پایان تلخ. شاید هم سرنوشتی بی پایان. اما شاید بشود سرنوشت را از سر نوشت 

سخت بود. خیلی سخت که بخواهم سرنوشتم را از نو بنویسم. نمی توانستم ولی بدون اشکین. نه فکر نکنم. هرگز. برایم 

زندگی را ادامه بدهم که اشکین برای من نباشد. کنارم ، همراهم، همسفرم. نفس عمیقی کشیدم و حجم زیادی از هوا را به ریه 
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م. اصال نمیدانم کجاست؟ در چه حال هایم فرو فرستادم. با دستم اشک هایم را پس زدم. در این دو سه روز او را ندیده بود

 .است؟ دلم برایش تنگ شده بود

مدت ها در اتاقم ماندم و فکر کردم. حتی با اصرار های فراوان مامان جون برای ناهار نرفتم و چیزی نخوردم. عجیب بود اصال 

ز ماند و ساختند نرسیدم. از یک گرسنه ام نمی شد اگر هم می شد چیزی از گلویم پایین نمی رفت. هرچه فکر کردم به چیزی ج

طرف قهر باباجون و سر سنگینی مامان جون بخاطر رفتار صبح ام. از یک طرف بچه درون شکمم و نویان که اجازه طالق 

نمیداد و از طرف دیگر نبود اشکین و ترس از برخوردش. با صدای در سر بلند کردم و اجازه ورود دادم. مریم وارد اتاق شد 

 :گفت و از همانجا

 .عروس خان شام حاضره بفرمایید پایین_

 :انگار همه و همه به هم دست داده بودند تا به من بفهمانند من زن خان هستم و هیچ راه گریزی نیست. با بی حوصلگی گفتم

 .میل ندارم.. نمی خورم_

 :مریم با صدای آرامی گفت

 ..عروس خان مادر بزرگتون گفتند اگر نیامدید به زور ببرمتون_

چشمانم را در کاسه چرخاندم و پوفی کشیدم. آن ها میخواستند مرا دیوانه کنند. از جایم بلند شدم و به طرف در رفتم.. برایم 

مهم نبود لباس هایم نامرتب است، موهایم شلخته است و چشمانم پف کرد و رد اشک به روی صورتم. از اتاق خارج شدم و به 

تم. نزدیک سفره که شدم خشکم زد. اشکین کنار سفره نشسته بود و آسوده بانو و اسلیم سمت پایین رفتم. به طرف سفره رف

هم کنارش بودند و به او می رسیدند. مثل همیشه درست ننشسته بود و کمرش خمیده بود. دلم آتش گرفت. سوختم. سالم آرام 

رفتم و کنار مامان جون نشستم که سرش را باال . بی حرف جلو و زیر لبی کردم ولی او حتی سرش را بلند نکرد تا نگاهم کند

آورد و یک لحظه نگاهم کرد و دوباره سرش را پایین انداخت لحظه ای نگذشته بود که دوباره سریع سرش را باال آورد و 

متعجب نگاهم کرد بدون توجه به اطرافم من هم همانطور نگاهش می کردم. بغض در یک آن در گلویم نشست و بعد بی صدا 

کست چند ثانیه در همان حال بودیم که با سقلمه مامان جون از جا پریدم و متعجب نگاهش کردم با اخم نگاهم کرد و با ش

 .چشمانش به نویان اشاره کرد

ناامید سرم را پایین انداختم و اشک هایم را پاک کردم. بعد با غذایی که مامان جون برایم کشیده بود خودم را سرگرم کردم. بعد 

تمام شام اول از همه باباجون از جایش بلند شد به راحتی احساس می کردم در اینجا معذب است. بالفاصله از او نویان و از ا

اشکین بلند شدند. اشکین به طبقه باال رفت ولی باباجون و نویان به سمت کناری ها رفتند و روی آن ها نشستند منکه شام ام 

ون از کنار سفره بلند شد و تشکر کوتاهی کرد. من هم پشت سرش بلند شدم. دوست خیلی وقت پیش تمام شده بود. مامان ج

داشتم باال بروم و اشکین را ببینم. نگاهی به اطراف انداختم. به طرف پله ها قدم برداشتم که یک نفر مچم را در دستش گرفت 

 :گفت رد آرامو به طرف خودش کشید. متعجب برگشتم. مامان جون بود داشت با اخم نگاهم می ک

 کجا؟_

 .می خوام برم باال_

 :جلوتر آمد و صدایش را آرام تر کرد و گفت

ما با هم حرف زدیم سرمین قرار شد فراموشش کنی نکه بلند شی دور از چشم بقیه بری دنبالش. حاال هم مثل بچه آدم هر جا _

 یم کی میخواد مواظبت باشه؟میری که شوهرت اونجا باشه. دوباره شر درست نکن سرمین. فردا که ما رفت

دستم را محکم تر گرفت و به طرف کنارها حرکت کرد و مرا به دنبال خودش کشید. به سمت کناری ها رفتیم. آسوده بانو کنار 

نویان نشسته بود و اسلیم هم به گمانم باال رفته بود. بی حرف به روی کنار ها نشستم. کسی حرفی نمیزد جو بسیار سنگینی 

 :باز کنم گفتم ت داشتم از اینجا بروم. مدتی به همان روال گذاشت. برای اینکه سر صحبت را با بابا جونبود. دوس

 .باباجون_

سرش را به طرفم برگرداند و با نگاهی یخی و صورتی اخمی نگاهم کرد گوشه لبم را گاز گرفتم و سرم را پایین انداختم. آرام 

 :گفتم
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 .م بیارندمیشه.. میشه بگی پدی اینا رو ه_

 :نگاهش کردم و با عجز اضافه کردم

 .خواهش می کنم_

 .منتظر نگاهش کردم

 منظورت که سگ هات نیست؟_

 :سرم را به طرف نویان برگردانم که این سوال را از من کرد بود. آرام جوابش را دادم

 .چرا_

 .خیر نمیشه_

 :نالیدم

 آخه چرا؟_

داری. کسی هم مسئولیت رسیدگی بهشون رو قبول نمی کنه.. اکثریت از  نیست که بخوایی بیاری نگهشون اینجا جای سگ_

 .سگ خوششون نمیاد

 .خواهش میکنم. خودم مراقبشونم ، خودم به تمام کارشون رسیدگی میکنم_

 .گفتم که نه_

 :به طرف باباجون برگشتم و ملتمسانه صدایش زدم

 .باباجون_

 :او هم بی تفاوت گفت

 .اد داخل خونش. اونا هم اونجا براشون بهتره منم راضی نیستم بیارمشونشوهرت اجازه نمیده سگ بی_

 ..اما اونا مال من اند_

یک قطره اشک سرازیر شد من آن ها را اندازه جونم دوست داشتم خودم آن ها را بزرگ کردم سریع اشک ام را با دستم پس 

یریختم نویان هم به اتاقم نیامد و تنها چیزی که در این زدم و به اتاقم پناه بردم. تا نیمه شب بخاطر بخت شوم خود اشک م

وضع میتوانست برایم تا حدی تسکین باشد نبود او بود. با صدا زدن های کسی چشمانم را باز کردم. مامان جون بود. به روی 

 .را به چشمانش دوختمتخت نشستم و نگاهش کردم. لباس های بیرونش را به نکرده بود. متعجب نگاه 

 ا لباس پوشیدی؟چر_

 ..راننده برگشته. وسایلتو اورده. ما هم داریم میریم_

 .هنوز بیدار نشده بودم بغض در گلویم نشست. نمیخواستم او از پیشم برود. خودم را در آغوشش انداختم و اشک ریختم

 .نمیشه نرید؟ یا اینکه منو با خودتون ببرید خواهش میکنم_

 :ه ای به سرم زد و همانطور گفتب*و*سکرد.  کمی در آغوشش ماندم و او نوازشم

 .سرمین جان ما باهم حرف زدیم. قراری گذاشتیم_

 :با گریه گفتم

 .اما من نمیتونم، نمیشه. تا شما پیشم نباشی نمیشه_

 :مرا از خودش جدا کرد و در چشمانم نگاه کرد و گفت
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م میشناسمت. هنرات رو به کار بگیر و همه چیز رو تو میتونی سرمین به بهترین نحو ممکن هم میتونی. خودم بزرگت کرد_

 .از اول بساز حتی بهتر از قبل

 :کمک کرد از روی تخت بلند شوم و ادامه داد

گوشیت که دیگه پیشته، هر وقت زنگ زدی و خواستی ما کنارت باشیم بالفاصله حرکت می کنیم و میایم پیشت.. نگران _

 .چیزی نباش

تم کرد بعد از اتمام کارم لباس محلی سورمه ای را که از کمد ام انتخاب کرده بود را برایم آورد به سمت سرویس بهداشتی هدای

و کمک کرد لباس را به تنم کنم. بعد مرا به روی صندلی نشاند و موهایم را شانه زد و گیس کرد. در عین حال نصیحتم می کرد 

 :م شد مرا به طرف خودش برگرداند و در چشمانم نگاه کرد و گفتاز کارهای که باید می کردم می گفت. وقتی گیس موهایم تما

االن تو دیگه تنها نیستی داری مادر میشی ، مادر یک خانواده. باید از بچت و شوهرت مراقبت کنی.  .مواظب خودت باش_

 .چیز میشه نزار مهر شوهرت نسبت بهت کم بشه. نزار زن اولش اونو دوباره مال خودش بکنه. تو بخوایی میشه، همه

 .قطره اشکی از چشمانم پایین ریخت که آن را با دستش گرفت

 .دیگه نبینم از اینا خبری باشه ها. پاشو، پاشو دختر خوب بریم پایین_

به طبقه پایین رفتیم. باباجون هم آماده منتظر به روی کناری ها نشسته بود با اخم چیز های را به نویان می گفت که اخم های 

 :گفت م بود. با آمد ما از جایش بلند شد و روبه مامان جون کرد واو هم در ه

 بریم خانم؟_

به من بی توجی کرد. طاقت نیاوردم به سمت آغوش پر محبتش دویدم خودم را در آغوشش رها کردم. مدتی در آغوشش بودم 

 :و بی هیچ احساس در صدایش گفت که او هم دستانش را به دور کمرم حلقه کرد و فشار خفیفی داد. مرا از خودش جدا کرد

 .مواظب خودت باش_

از من جدا شد و پس از خداحافظی و کلی اشک ریختن من آن ها رفتند و باز من تنها شدم. با دست جلوی ریختن اشکم را 

د نگاه کردم. گرفتم. با باد سردی که به من خورد لرز کردم و دستانم را دورم پیچیدم و به ماشین باباجون که از در خارج می ش

 .و به روی هم فشردمبا بسته شدن در بیشتر دستانم را به دور خود حلقه کردم و چشمانم را بستم 

 .خانم. بیا داخل_

. لحنش سرد و خشک بود. مانند چند روز پیش گرم و پر محبت و عشق چشمانم را باز کردم. صدایش از پشت سرم می آمد

رگشتم. نگاه سردم را به او دوختم بعد سریع نگاهم را از او گرفتم و به طرف در خانه نبود. نفس عمیقی کشیدم و به طرفش ب

او هم پشت سرم آمد. اول من وارد شدم پشت سرم او وارد شد. سرم را پایین انداختم خواستم که راه طبقه باال را در رفتم. 

 :پیش بگیرم که باال صدایش متوقف شدم

 .وسایالت رو که اوردن اینجان_

به طرفش برگشتم. با سرش به سمت راستم اشاره کرد، نگاهم را از او گرفتم و به طرف جایی که اشاره کرده بود نگاه کرد. 

سه چمدان بزرگ و یک چمدان متوسط، دو عدد کارتون بزرگ و در آخر کیف ویولنم. تمام دار و ندار من این نبود.. شاید این 

مهم نبود. به طرف وسایل قدم برداشتم، بدون توجه بقیه وسایلم کیف  یز ها برایمها نصف وسایلم هم نباشند. دیگر این چ

 .ویولنم را برداشتم و به سمت پله ها رفتم. صدای قدم هایش را شنیدم که دارد پشت سرم می آید

به داخل بیایید. از  به طرف اتاق رفتم وقتی وارد اتاق شدم در را پشت سرم نبستم و به معنای منتظر او بودن باز گذاشتم که

عمد اینکار را کردم. شاید این راهی باشد برای شروع و ساختن این رابطه. در وسط اتاق به روی فرش نشستم. کیف ویولن را 

جلویم گذاشتم. نویان وارد اتاق شد. سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم جلو آمد آرام به طرفم قدم برداشت. جلو آمد و روی 

ه روی من نشست و به دیوار تکیه داد. زانوی چپ اش را خم کرد و دست چپش راهم به رویش گذاشت. دقیقا مانند زمین رو ب

تنگ شده بود. در کیف ویولنم را باز کردم. دلم برای سازم  خان ها نشسته بود. نفس عمیقی کشیدم و سرم را پایین انداختم.

ازش کردم. سازم را خیلی دوست داشتم. ویولن را از جایش در آوردم و آرام دستم را به روی سیم هایش کشیدم و آن ها را نو

 و با احتیاط در آغوش کشیدم و سیم هایش را شروع به نوازش کردم
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 ویولن میزنی؟_

و سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. اولین بار بود میدیدم نویان این چنین با غرور و اخم دارد با من حرف میزند. لب باز کردم 

 :گفتم

 .بله_

 خیلی سازتو دوست داری؟_

 .بله_

نویان همانطور با نگاه سردش نگاهم می کرد. سرم را پایین انداختم. دستی به روی سیم های ویولن کشیدم که صدای شان بلند 

 .شد. طولی نکشید که دوباره با صدای نویان سر بلند کردم

 .برام ویولن بزن. همین االن_

و پر از غرور و تکبر به ویولن درون دستم اشاره کرد. سرم را به آرامی  ب*و*سهمان صورت ع متعجب نگاهش کردم. با

تکان دادم و به زیر انداختم. دستم را دراز کردم و کمان آرشه را از کیف خارج کردم. ویولن را با دست چپم بلند کردم و زیر 

ند کردم. زیر نگاه های نویان معذب بودم. طوری نگاهم می گلویم نزدیک به شانه ام گذاشتم. کمان آرشه را با دست راستم بل

کرد که انگار او ارباب من است و من کنیزش که وظیفه دارم او را با کار هایم سرگرم کنم و خواسته هایش را برآورده کنم. 

نگشتان دست چپم را در چشمانم را بستم و کمی فکر کردم. آهنگ مالیم و غمگینی به ذهنم آمد. چشمانم را آرام باز کردم و ا

موقعیت درست قرار دادم و کمان آرشه را بلند کردم و به روی سیم ها گذاشتم. با نگاه های نویان احساس می کردم همه چیز 

 .از یادم رفته است

 بر خود مسلط شدم و شروع به نواختن کردم. مدتی در حال نواختن بودم ولی نگاه نویان نمی کردم. سرم را بلند کردم و

نگاهش کردم. سرش را به دیوار تکیه داده بود و چشمانش را بسته بود و داشت از آهنگ لذت میبرد. انگار او هم مانند 

 .پسرش به صدای ویولن عالقه داشت.. ولی؛ نه هر ویولنی. ویولنی که من نوازده اش باشم هر چقدر هم که بد بنوازم

ن را سرجایش گذاشتم و در کیفش را بستم. سرم را بلند کردم که دیدم دارد نواختن را قطع کردم. بدون آنکه نگاهش کنم ویول

نگاهم می کند. حال روز خوشی نداشتم او هم با این کارهایش بدتر اش می کرد. بلند شدم و ویولن را برداشتم و آن را گوشه 

غول بود. به طرف تخت رفتم و روی آن دیوار گذاشتم. راست ایستادم و سرم را برگرداندم، نویان پشت میزش نشسته بود و مش

دراز کشیدم. حوصله ام سر میرفت. از جایم بلند شدم و به طرف در رفتم. دستگیره در را در دستم گرفتم و به طرف پایین 

 .کشیدم که با صدای نویان متوقف شدم

 کجا؟_

 .به طرفش برگشتم و نگاهش کردم

 .میخوام وسایلم رو بگم بیارن باال_

 :جایش بلند شد و به طرف من آمد. مرا از در دور کرد و با همان اخم گفتبا اخم از 

 ..الزم نکرده تو بری بیرون. وایسا همینجا خودم میگم بیار نشون باال_

بی حرف سرم را تکان دادم. نویان با اخم خارج شد. بعد از مدتی دوباره وارد اتاق شد و چند ثانیه بعدش دو مرد که چمدان 

شان بود و مریم که دو کارتون به روی هم در دست داشت وارد شدند. از جایم بلند شدم و به طرف مریم رفتم و هایم در دست

 .کارتون رویی را برداشتم. سنگین بود همانجا آن را به روی زمین گذاشتم صاف ایستادم و دستی به کمرم کشیدم

 عروس خان خوبید؟_

 .یم که نگران نگاهم می کرد، نگاه کردمدستم را سریع از روی کمرم برداشتم و به مر

 .اره. خوبم_
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با تردید نگاهم کرد. مرد که چمدان هایم را آورده بود از اتاق خارج شدند و مریم هم پشت سرشان خارج شد و در را پشت 

 .سرش بست

 کی به تو گفته کار کنی؟_

م قدم برداشت و بازویم را در مشتش گرفت و فشار متعجب به طرف نویان برگشتم. با اخمی غلیظ داشت نگاهم می کرد. به طرف

 .داد و به طرف تخت هدایتم کرد

 .نمیگی بالی سر بچه بیاد؟ بی فکر و بی مسئولیتی هم حدی داره؟ منو دوست نداری دلیل نمیشه که بچم رو بکشی_

رها کرد و به طرف میزش باز مگر من چه کرده بودم؟ چیزی نگفتم که او بازویم را  من همانطور متعجب نگاهش می کردم.

گشت و پشتش نشست. کمی که گذشت بی توجه به او از جایم بلند شدم و کنار چمدان ها به روی زمین نشستم و آن ها را به 

 .حالت خوابیده در آوردم. نیم نگاهی به نویان کردم که داشت با اخم نگاهم می کرد

هایم بود که به این روستای نحس نیاورده بودم. در چمدان دوم را باز کردم بی توجه به او در چمدان اولی را باز کردم. لباس 

باز هم لباس های قبلی ام بود. چمدان بعدی را که باز کردم همه لباس ها نو بودند. انگار مامان جون سفارش کرده بود برایم 

اس ها برتن کنم؟ فکر می کرد دیگر دل و لباس بخرند. چه خوش خیال بود مادر من. فکر می کرد من دیگر میتوانم از این لب

دماغی برای من مانده است که بخواهم به خود برسم. با قرار گرفتن سایه ای کنارم سرم را به طرف سمت چپ برگرداندم. پاها 

اخم نگاهم های نویان را دیدم که کنارم ایستاده بود. آرام سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. سرش را به زیر انداخته بود و با 

 .می کرد

 .بلند شو بریم وقت ناهار بعد با مریم بیا جاشون بده داخل کمد_

سرم را تکان دادم و از جایم بلند شدم. دستی به دامنم کشیدم که کمی باال رفت. سرم را بلند کردم و خواستم به جلو قدم بردارم 

 :که گفت

 .صبر کن ببینم_

و آمد و با دستش دامنم را گرفت ترسیده خواستم عقب بروم که جلویم را گرفت و سرجایم ایستادم و متعجب نگاهش کردم. جل

 :دامنم را باال داد. اخم هایش بیشتر شد.دامنم را با اعصبانیت ول کرد و با خشم گفت

این کارو  مگه بهت نگفته بودم باید شلوار بپوشی ها؟ یک چیز رو که ده هزار بار نمیگند. آدم نفهم هم باشه میفهمه که باید_

میخوایی با اینکارات بچم به کشتن بدی؟ میخوایی با بی فکری انجام بده. هوا سرده مریضی. سرماخوردگی هنوز داخل بدنت . 

 هات بالیی سرش بیاری؟

 :او داشت به من توهین می کرد. اخمی کردم و گفتم

 .تو_

 :با خشم وسط حرفم پرید و با تشر گفت

 .وش. دلت که نمیخواد به زور کتک اینکارو انجام بدم. یاالساکت شو. یاال برو شلوار بپ_

بغض کرده نگاهم را از او گرفتم به طرف کمد رفتم و از شلوار های که زیر لباس های محلی چیده شده بود شلوار همرنگ 

با اخم نگاهم می  لباسم را برداشتم و رو به رویش پوشیدم تا با چشمان خودش ببیند و خیالش راحت شود. سرم را بلند کردم

نگاهش را از من گرفت و به طرف در رفت. من هم پشت سرش را افتادم. همه دور سفره ناهار خوری جمع بودند. آق گل کرد 

جلو آمد و با اخم یک کاسه سوپ جلویم گذاشت. شروع به خوردند کردم. چشم ام به مرغ شکم پر سالم و سرخ کرده رو سفره 

 :رده بود. چشمم که نویان افتاد که داشت نگاهم می کرد. با لحنی سرد و پر از خباثت گفتافتاد.. بدجور دلم هوس ک

دکتر گفته چون نمیتونی قرص بخوری یا آمپول بزنی باید مایعات زیاد بخوری تا خوب شی. حاال هم تا زمانی که کامل خوب _

 ..نشدی باید سوپ و یا آش بخوری. حاال هم سوپت رو کامل بخور
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لوچه ای آویزان سرم را زیر انداختم. این بچه هم برای من دردسر شده بود. با بی میلی شروع به خوردن سوپ کردم.  با لب و

وقتی سوپ را تمام کردم باز هم گرسنه ام بود.. ولی به گفته نویان اجازه نداشتم به غذاهای دیگر دست بزنم و دیگر سوپی به 

 .روی سفره هم نبود که بخورم

ها بغض کردم. من هنوز گرسنه ام بود و دلم میخواست حتی یکم هم که شده از آن مرغ بخورم. تا زمانی که ناهار مانند بچه 

نویان تمام شود من زیر زیرکی به آن مرغ نگاه می کردم که دیگر جز چند تکه استخوان که مقدار کمی گوشت به آن مانده بود 

و به اتاقم رفتم..اشک هایم سرازیر شد رفت من هم بال فاصله از جا بلند شدم چیزی نمانده بود. نویان که از روی سفره بلند 

 شد. نمیدانم چرا؟ آیا واقعا دلیلش نخورد از آن مرغ بود؟

بخاطر اینکه از فکر خارج شوم به طرف کمد رفتم آن باز کردم و بعد به طرف چمدان ها رفتم. آن ها را با تمام سنگینی شان 

یک کمد بردم. تنها یکی از آن ها در طبقه پایین جا گرفت. دلم نمیخواست از آن ها استفاده کنم. درمانده به بلند کردم و به نزد

داخل کمد نگاه کردم تا جایی پیدا کنم. چشم به طبقه باالی کمد افتاد که فضایی زیادی داشت و خالی بود. به طرف صندلی نویان 

بلند شدم و به روی صندلی رفتم. چمدان های به آن سنگینی را هر سختی بود از رفتم و آن را آوردم و زیر طبقه ها گذاشتم 

روی زمین بلند کردم و در آن طبقه گذاشتم و بعد هم کارتون ها را. حالم خراب شده بود و زیر دل و کمرم به شدت تیر می 

را به روی کمرم  فشردم و دستمه روی هم کشید. نمیدانستم دارم با کی لج می کنم؟ دردم هر لحظه بیشتر می شد. چشمانم را ب

گذاشت. اما بهبودی حاصل نشد. آرام و با احتیاط از روی صندلی پایین آمدم و بعد صندلی را به جای قبلی اش برگرداندم. با 

اشتم. احتیاط به سمت تخت حرکت کردم. دردم بیشتر و بیشتر میشد. یک دستم را به روی کمرم و یک دستم را به زیر شکمم گذ

به هر سختی بود خودم را به تخت رساندم. نفسم از درد بند آمده بود. می خواستم نفس عمیق بکشم ولی نمیتوانستم. وسط 

هایش نفسم از درد میبرید. دستم را که زیر دلم بود به رویش فشار دادم. دوباره دست و پایم یخ بسته بود. تا عصر مانند مار 

 .اله ام را در بالشت خفه می کردماز درد به خود می پیچیدم و ن

دردم هنوز ادامه داشت ولی کمتر از ظهر شده بود. انقدر دردش شدید بود که هزار بار خودم را بخاطر اینکار لعنت کردم. فکر 

ای نمی کردم این قدر درد بکشم. از جایم بلند شدم و به دستشویی رفتم. وقتی بیرون آمدم خشکم زده بود. متعجب بودم. لکه ه

قرمز تیره دیده بودم. بارها شنیده بودم که اگر کسی در بارداری لکه بینی داشته باشد فرزندش سقط شده است. حال یعنی جنین 

دورن شکمم سقط شده؟ یعنی از شرش خالص شدم؟ یعنی میتوانم از دست نویان راحت شوم؟ حیرت زده بودم. نمیدانستم شاد 

 .باشم یا غمگین

و لبه تخت نشستم. دستی به روی شکمم کشیدم. هنوز درد داشت. یعنی او از بین رفته بود؟ نمیدانستم از شگفت زده جلو رفتم 

کجا مطمئن شوم. به روی تخت دراز کشیدم و یک دستم را به روی شکمم و دست دیگرم را به روی چشمانم گذاشتم. شروع 

می آرام شود. مدتی در همان حال گذشت که با باز شدن در دستم به ماساژ دادن شکمم کردم. آرام، آرام ماساژ میدادم تا شاید ک

را از روی چشمانم برداشتم و با در نگاه کردم. نویان وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست و بی هیچ حرفی به طرف کمد 

 .رفت

کنم. گوشی و لپ تاپ ام موقع  شاید اگر گوشی یا لپ تاپ ام را از او می گرفتم میتوانستم به نت وصل شوم و اطالعاتی دریافت

جابه جایی وسایلم نبود پس صد در صد پیش او بودند. به روی تخت نشستم و نگاهش کردم. مشغول عوض کرد پیراهنش بود. 

به باال تنه اش چشم دوختم. با اینکه سنش باال بود ولی هیکل نسبتا خوبی داشت. چاق یا الغر نبود هیکلی متوسط و روی فرم 

 :م را کمی به روی تخت جلو کشیدم و گفتمداشت. خود

 .نویان_

 :به طرفم برگشت و بی هیچ حرفی منتظر نگاهم کرد. ادامه دادم

 گوشی و لپ تاپ ام کجاست؟_

 :با همان نگاه یخ زده اش نگاهم می کرد. بی تفاوت و سرد گفت

 واس چی؟_

 .می خوام شون_

 .به دردت نمیخوره_

 :تراض گفتماخم های را در هم کشیدم و با اع
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 .میگم کجان نویان میخوامشون بهشون احتیاج دارم_

 .در همان حال که به طرف میزش می رفت با اخم سرش را برگرداند و نگاهم کرد

 .واس چی احتیاجشون داری_

 :ساکت شدم. نمیتوانستم که به او بگویم احتماال بچه ات سقط شد و میخواهم مطمئن شوم که مرده این. با احتیاط گفتم

 .احتیاج دارم. میخوام به مامان جونم زنگ بزنم_

به طرفم آمد و در همان هنگام دستش را درون جیبش کرد و گوشی از آن خارج کرد و به طرفم گرفت. نگاه به گوشی انداختم. 

 :آن گوشی من نبود. با چهره ای درهم و بوق کرده نگاهش کردم و گفتم

 .اینکه گوشی من نیست_

 :د و گفتبا اخم نگاهم کر

 .میدیش بهم چه فرقی میکنه. تو فقط میخوای باهاش زنگ بزنی بعدم_

 نمیدیش؟رو میخوام. چرا بهم  ولی من گوشی خودم_

 :سرش را نزدیک تر آورد و دقیق رو به روی صورتم قرار داد و گفت

 ریزید رو هم و نقشه فرار بکشید ها؟که بری دوست پسر جدید پیدا کنی؟ یا دوباره با اشکین ب گوشیت بهت بدم که چی بشه؟_

بغض کردم. اشک هایم کی، یکی پشت سر هم سرازیر شد. اما او دلش به رحم نیامد. عقب رفت و گوشی را به طرفم گرفت و 

 :با اخم و تشر گفت

 .یاال سریع بگیرش اگر میخوایی زنگ بزنی_

 :دنگاهش می کردم. با اعصبانیت ادامه داهمانطور که اشک میریختم 

 .یاال دیگه نمی خوایش بگو برم کار دارم_

چاره ای نبود. باید از یکی کمک می گرفتم و جز مامان جون کسی را سراغ نداشتم. حال که گوشی ام را نمیداد که به نت وصل 

م. با شوم پس باید از مامان جون کمک می گرفتم. اشک هایم را با دست راستم پس زدن و با دست چپم گوشی را از او گرفت

 :تخسی نگاهش کردم و گفتم

 .رو نمیدی حداقل از اتاق برو بیرون. شاید بخوام حرف خصوصی بزنم حاال که گوشیم_

 :با اخم چشمانش را ریز کرد و دقیق به روی ام زوم کرد و با شک پرسید

 مثال چه حرف خصوصی؟_

 .حرف زنانه_

 .چهره اش را به حالت قبل برگرداند

 .اشه به منم مربوطه. پس حرف خصوصی نمیمونه. یاال زنگ بزنهرچی به تو مربوط ب_

دوباره بغض کردم، ولی اینبار اجازه ندادم اشک هایم پایین بیایند. شماره مامان جون را گرفتم. انتن ضعیف بود. ولی چاره ای 

 .جز این نداشتم. بعد از چند بوق صدای مامان جون از آن ور خط آمد

 ..الو_

 .المالو مامان جون س_

 سالم عزیزم. خوبی؟ چیزی شده؟_
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 :گفتم لبخند محو و بی جانی زدم و

 ممنون. من خوبم. شما خوبید؟ رسیدید؟_

 .ممنون عزیزم ما هم خوبیم. نه هنوز نرسیدم کمی دیگه راه مونده_

 .زیر چشمی نگاهی به نویان انداختم که همانجا ایستاده بود و دست به سینه نگاهم می کرد

 !نالو. سرمی_

 .صدای نگران مامان جون آمد

 الو سرمین هستی؟_

 :سریع گفتم

 .اره.. اره_

 :با تردید پرسید

 چیزی شده؟_

 .چشم به نویان افتاد هول کردم

 .نه.. اره_

 .چشمان نویان ریز تر شد و دقیق تر نگاهم کرد

 .چی شده سرمین؟ چرا حرف نمیزنی؟ جون به لبم کردی تو دختر حرف بزن دیگه_

 :ی کشیدم و نگاهی به نویان کردم. رویم را از او گرفتم و گوشی را بیشتر به گوشم چسباند ام و گفتمنفس عمیق

 .مامان جون_

 :صدای عصبی مامان جون آمده

 میگی یا نه؟_

 .باشه.. باشه_

 :صدایم را آرام تر کردم و پشتم را به نویان دستم رو به روی دهانم گذاشتم و گفتم

 .که بینی دارممامان جون.. از ظهر ل_

 .با داد نویان از جا پریدم و صاف در جایم نشستم

 چی؟_

لب پایینم را گاز گرفتم. فهمیده بود چه گفتم. من که تمام سعی ام را کردم نفهمد. نویان با عجله آمد و کنارم خم شد و یکی از 

سختی قورت دادم و تمام حواسم را جمع کردم  دستانش را به لبه تخت تکیه داد و با اخم وحشتناکی نگاهم کرد. آب دهانم را به

 .تا به حرف های مامان جون گوش بدم

 شنیدی چی گفتم سرمین؟_

 :با صدای مامان جون نگاهم را از نویان گرفتم و به روبه رو خیره شدم و با شرمندگی گفتم

 .ببخشید نشنیدم_

 گفتم این صدای داد کی بود؟_
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 .حال بود نیم نگاهی به نویان کردم که در همان

 ..هیچی.. صدای نویان بود_

 سر تو داد زد؟؟_

 :کالفه از نگاه های عصبی نویان به روی خودم گفتم

 مامان جان اینا رو بیخیال. میشه بگی چرا اینطور شدم؟_

 .کمی گذشت و صدای نیامد

 الو مامان جون؟_

 چه رنگ بود؟_

 :صدایم را آرام کردم و با خجالت گفتم

 .تیره_

 .مان جون آمدصدای نفس ما

 .جای نگرانی نیست عزیزم.. ممکنه برای بعضی ها پیش بیاد. ولی برای احتیاط خودت رو به دکتر نشون بدی_

 :با حالتی که معلوم بود تکلیف ام با خودم معلوم نیست گفتم

 یعنی چیزیش نشده؟_

 :مامان جون با شماتت گفت

 .سرمین. اون بچه سالمه و سالم میمونه_

 :م کرد و ادامه دادصدایش را آرا

 ..میدونم و تو اگر بخوایی بالیی سرش بیاری و به خودت اسیب برسونی من_

ناراحت شدم. بعد از خداحافظی گوشی را قطع کردم و به طرف نویان برگشتم و گوشی را به طرفش گرفتم. نویان داشت با اخم 

 :نگاهم می کرد. گوشی را از دستم نگرفت با اخم و صدای بلند گفت

 اوردی ؟ چی گفت؟ چه بالیی سر بچم_

 :سرم را زیر انداختم و آرام گفتم

 .هیچ بالیی سر بچت نیاوردم. گفت که برای بعضیا اتفاق میافته و طبیعی. ولی باید یک دکتر برم_

طرفم خم  نویان صاف ایستاد و نفسش را از سر آسودگی بیرون داد و دستی به صورتش کشید. مدتی در آن حالت بود. بعد به

 :شد و انگشت اشاره اش را به حالت تهدید جلویم گرفت و با اخم غلیظ گفت

 .وای به حالت. وای به حالت اگر بالیی سر بچم بیاد.. من میدونم و تو_

بغض کردم. با بغض سرم را تکان دادم. نویان با خشم گوشی را از دستم چنگ زد و به طرف در رفت از اتاق خارج شد و در 

م بهم کوبید طوری که از ترس از جا پریدم. قطره اشکی از چشم ام سرازیر شد. ولی سریع جلوی آن را گرفتم. ساعت را محک

ها بعد مریم آمد و برای شام صدایم کرد. حال و حوصله اینکه بروم و شام بخورم را نداشتم. ولی به اجبار نویان مجبور بودم. 

ع شده بودند و روبه روی تلویزیون نشسته بود. می گفتند و می خندید. حتی اشکین بعد از شام همه خانواده نویان دور هم جم

هم بین آن ها نشسته بود. من پشت در پذیرایی قایم شده بودم و با حسرت به آن ها نگاه می کردم. من هیچ وقت در بین آن ها 

 .جا نداشته ام و جا نخوام داشت
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شود به اتاقم رفتم. به روی تخت نشستم و پاهایم را در شکمم جمع کردم.  آهی پر سوزی کشیدم و بدون آنکه کسی متوجه

مشغول فکر کردن شدم. که آخر این داستان چه می شود؟ چه بالیی سر من می آید. مدت ها در فکر بودم. وقتی به خودم آمدم 

شدم. انگار نویان دیگر نمیخواست بود پوفی کشیدم و از جایم بلند  1که همه خانه در تاریکی فرو رفته بود و نزدیک ساعت

پیش من بخوابد. قبل از اینکه دستم به پریز برق برسد چشمم به گوشه دیوار افتاد. به ویولنم نگاه کردم. دستم را مشت کردم و 

 .عقب کشیدم

ویم گذاشتم و برداشتم. کیفش را در دست گرفتم و گوشه ای به روی قالی نشستم. کیف را جلآرام، آرام به طرف ویولنم قدم 

درش را باز کردم ثانیه ای به ویولن خیره شدم. به فکر های در سر داشتم که با آن انجام بدهم. خاطره های که من و اشکین با 

 ..آن داشتیم

آهی از ته دل کشیدم. بغض بدی گلویم را گرفته بود. با احتیاط و آرام ویولن را از کیفش در آوردم. دستی به رویش کشیدم. با 

و از جایم بلند شدم..به طرف پریز برق رفتم. چراغ ها را تمام خاموش  ست دیگر کمان آرشه را در آوردم. نفس عمیقی کشیدمد

کردم. به طرف در رفتم و دستگیره را در دست گرفتم. استرس بدی به جانم افتاده بود. آب دهانم را قورت دادم و نفس عمیقی 

 .کشیدم

دم و نگاهی به بیرون انداختم. چراغ ها خاموش بود و فقط نور زرد کمی از بیرون می آمد که آرام دستگیره را پایین کشی

معلوم بود برای حیاط است کسی نبود. آرام و بی صدا از اتاق خارج شدم و در را بی صدا بستم. کف دستانم عرق کرده بود. 

اهم به در اتاق اشکین ماند. چراغ های اتاقش خاموش بود آرام، آرام گام بر میداشتم. حدود پنچ قدم که برداشتم ایستادم. نگ

 .ولی میدانستم بیدار است

دوباره اوضاع را بررسی کردم. با یک دستم ویولن و کمان آرشه را در دست گرفتم و با دست دیگرم دامنم را باال جمع کردم. 

هایم را  کنم. به هال که رسیدم کسی نبود. سرعت قدمبه طرف پله ها رفتم و با احتیاط از پله ها پایین رفتم تا صدایی اینجا ن

بیشتر کردم و خودم را به در هال رساندم. دستگیره را پایین کشیدم ولی در باز نشد. فحش و لعنتی به کسی که در را قفل کرده 

افتاد. نور امیدی در دلم بود دادم. چشم چرخاندم و با نور کمی که از حیاط می آمد اطرافم را بررسی کردم. چشمم به جا کلیدی 

روشن شد. جلو رفتم و یک دسته کلید برداشتم. چهار کلید را امتحان کردم ولی به قفل نخورد. دستانم از استرس می لرزیدند و 

 .دل آشوب شده بودم

ی از سر آسودگی و تمام ام را می کردم تا سر و صدایی ایجاد نکنم. کلید پنجم را که وارد کردم به قفل خورد و در باز شدم. نفس

خوشحالی کشیدم. دستگیره را پایین کشیدم و از خانه خارج شدم. چشم چرخاندم تا کسی نباشد. در را آرام پشت سرم بستم. به 

عجله خودم را به باغ رساندم. زیر درختی که مورد نظرم بود ایستادم. درخت دقیقا رو به روی پنجره اتاق اشکین بود. لبخند 

 .فس عمیقی کشیدم تا بر خود مسلط شوم. وقتی آرام شدم ویولن را به روی شانه ام گذاشتمبی جانی زدم. ن

نگاهی به پنجره اتاقش کردم. بعد نگاهم را به ویولن دوختم. کمان آرشه را باال آوردم و به روی سیم ها قرار دادم. چشمانم را 

ا کردم. اشکین سلطان قلب من بود. کسی بود که توانسته بستم و کمان آرشه را کشیدم. شروع به نواختن آهنگ سلطان قلب ه

بود فکر و ذهن و قلب مرا از آن خود کند. آرام زیر لب آهنگ را نجوا می کردم و می نواختم. چشم از ویولن گرفتم و به پنجره 

ره اشکم که سرازیر شد دوختم. به راحتی میتوانستم او را حتی در تاریکی تشخیص دهم که پشت پنجره ایستاده است. اولین قط

 .کافی بود تا بقیه اشک هایم هم راه خود را پیدا کنند و سرازیر شوند

آهنگ که تمام شد دستانم را آرام پایین آوردم. سرم را باال گرفتم. اشکین هنوز پشت پنجره بود. مدتی که گذشت دیدم که از 

رم را به زیر انداختم. با پشت دستم رد اشک هایم را پاک کردم و پنجره دور شد و بعد ناپدید شد. نگاهم را از پنجره گرفتم و س

با کمری خمیده و حالی خراب به داخل خانه باز گشتم. در را قفل کردم و کلید را سرجایش گذاشتم. باز هم آرام و با احتیاط از 

اق بیرون بیایید و مرا در آغوش بکشد و پله ها باال رفتم. مکثی کردم و به در اتاق اشکین نگاه کردم. انتظار داشتم حال از ات

دستم را بگیرد و از اینجا مرا ببرد. هنوز باور نداشتم که دیگر نمیتوانیم برای هم باشیم. مدتی ماندم. ولی نیامد. حالم خراب تر 

رازیر شد. بی شد. به طرف در اتاقم حرکت کردم و وارد اتاق شدم و در را آرام پشت سرم بستم. با بسته شدن در اشک هایم س

جان به طرف کیف ویولنم قدم برداشتم. ویولن را در کیفش گذاشتم و کیف را به سرجای قبلی اش برگرداندم. به طرف تخت 

رفتم و روی آن دراز کشیدم و پتو را تا آخر باال کشیدم. بی صدا برای دل شکسته و حال خراب خود و اشکین اشک میریختم. 

. هیچ چیز نمیتوانست جلویش را بگیرد جز خوابی که ناخداگاه و سر زده به سراغم آمد و مرا با گریه ام تا دیری ادامه داشت

 .خود برد

*** 
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 .سرمین.. سرمین_

در جایم غلتی زدم و چشمانم را باز کردم. برخورد نور به چشمانم باعث شد که سریع چشمانم را ببندم و دستم را به روی آن 

م را از روی چشمانم برداشتم و آن ها را باز کردم. چشمانم را باریک کردم تا به نور عادت کنم. ها گذاشتم. با تکان دستی، دست

نویان با همان اخم چند روزه اش به روی تخت نشسته بود و داشت نگاهم می کرد. متعجب نگاهش کردم و با صدای گرفته 

 :گفتم

 چیه؟ چی شده؟_

خت بلند شد و دستم را گرفت و به روی تخت نشاندم. منتظر نگاهش کردم تا نویان که از بیدار شدن ام مطمئن شد از روی ت

 :بگوید با اخم گفت

 ..گفتم قابله بیاد معاینت کنه_

 :اینبار اخم های من هم ، در هم رفتند. با خشم گفتم

 برای چی؟ چه دلیلی داره؟_

 .بخاطر مشکل دیروز ت بعدم میخوام ببینم بچم چند ماهشه_

 :م و گفتمعصبی نگاهش کرد

اگر خیلی نگرانی و مهمه منو ببر شهر پیش یک متخصص نه اینکه بری دست یه زن بی سواد رو که تجربی این چیزا رو _

 .من نمیزارم او بهم دست بزنه یاد گرفته و هیچ اعتمادی بهش نیست بسپاری.

 :نویان با اخم نگاهم کرد و گفت

 .بیاد داخلغلط کردی. مگه دست تو؟ آماده شو االن میگم _

 :با خشم داد زدم

 .نمی خوام_

با اخم نگاهم کرد و رویش را از من گرفت ک به طرف در رفت. وسط های راه بود که برگشت و در حالی که به جای اخم 

 :پوزخند به روی لبش آمده بود گفت

 .منه نگرانتم نه برام مهمی که بخوام پول و وقتم صرف تو کنم و ببرمت شهر و پول دکترت بد_

با حرفش دلم شکست. بغض در گلوم نشست. جلوی خودم را گرفتم تا اشکم سرازیر نشود زمانی که نویان پشتش را به من 

 :کرد. اشکم سرازیر شد. این از اول روزم. وای به حال آخرش. مانند بچه ها با بغض و تخسی گفتم

 .نمی خوام_

 :در همان حال گفت نویان با اخم نگاهش را از من گرفت و به سمت در رفت..

 .بلندشو دست و صورت بشور تا بگم بیاد_

. از او متنفر بودم. دلم میخواست سر به تنش نباشد. با و از اتاق خارج شد. دلم از این همه نامردی او گرفت. از او بدم می آمد

ام بود. نمیدانم کدام احمقی گفته بود  بغض و اه و ناله از جایم بلند شدم. بعد از اتمام کارم بی حال به روی تخت نشستم. گرسنه

سوپ شام و ناهار می شود؟ نمیدانم از زمانی که حال من سرما خورده ام و باید با مایعات سرما خوردگی را از بدنم خارج کنم. 

ا چرا آن ها غذا های رنگا وارنگ و خوشمزه می خوردند. طوری که واقعا دهانم آب می افتد و مانند گربه که چشمانش ر

 .درشت میکند تا مظلوم به نظر بیاید. چشمانم را آن طور می کنم و به غذاها نگاه می کنم

. احساس می کردم اشکین با من سرد شده است. دیگر نگاهم پاهایم را در آغوشم جمع کردم و دستانم را به دورشان حلقه کردم

نداشته باشد دوباره بغض به گلوم نشست ولی اینبار شدیدتر نمی کند. یعنی دیگر دوستم ندارد؟ با فکر اینکه نکن دیگر دوستم 

و ناخداگاه قطره اشکی از چشمانم سرازیر شد. همان موقع در باز شد. سریع اشکم را پاک کردم. نمی خواستم کسی ببیند. 
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پل و سفید، لب سالش است. با صورتی گرد و ت ۵۰نویان وارد اتاق شد و پشت سرش یک زن میانسال که معلوم بود بیشتر از 

های باریک، ابروانی کشیده و چشمانی قهوای رنگ و متوسط و بینی که به اجزای صورتش می آمد. با اخم شدیدی به او و 

نویان نگاه کردم.. از آن زن خوشم نیامد احساس بدی به او داشتم. نویان در را بست و رفت طرف صندلی میز کارش و پشت 

 .نویان انداخت و بعد دوباره مرا نگاه کرد و به طرفم آمد. تا دست زن به من خورد جیغ کشیدم . زن نگاهی بهبه ما ایستاد

 .ولم کن. به من دست نمیزنی_

ولی او از من دستور نمی گرفت. از نویان بود که دستور می گرفت. جیغ می کشیدم و می خواستم از دستش در بروم ولی او 

واباند ولی بازهم جیغ می کشیدم و نمی خواستم اجازه دهم او به من دست بزند. ولی به زورش بیشتر از من بود. به زور مرا خ

هر زور و ضرب و جیغ و دادی بود آن زن کارش را انجام داد. شاید این موقعیت شرایطی را فراهم کرده بود که بغضی که از 

شد همه جا ساکت شد. فقط صدای گریه های من  زمانی که بیدار شده ام در گلوم است سر باز کند. زمانی که زن از من دور

بود که در اتاق می پیچید. نویان رویش را به طرف ما برگرداند. نگاهی به من انداخت و در چشمانم نگاه کرد. با نفرت نگاهم 

حالت قبل را از او گرفتم و به سمت راست چرخیدم و پتو را با دست به طرف خود کشیدم. پتو را به روی خودم گذاشتم و به 

 .برگشتم ولی نگاهی به آن دو موجود نفرت انگیز نینداختم

 چی شد؟_

 :صدای نویان بود که از آن زن سوال می پرسید

 ..خدا رو شکر بچه سالمه آقا_

 پس دلیلش چی بود؟_

 آقا احتماال به بچه فشار زیادی وارد شد انگاری خانم چیز سنگینی بلند کردند؟_

 :نم را به سختی قورت دادم. با عصبی نویان که نزدیکتر شده بود آمدیک لحظه کپ کردم. آب دها

 .انگار همین طور_

 :صدای زن که انگار چیز خیلی مهمی را کشف کرده بود آمد

 .خوب پس بخاطر همون آقا. با اینکه از ماه های اول و خطرناک تقریبا گذشته ولی بزاریدش استراحت کنه_

 :بود؟ اینبار برگشتم و متعجب نگاهش کردم. قبل از انکه من چیزی بگویم نویان گفتماه های اول؟ مگر من چند ماهم 

 مگر چند ماهشه؟_

 :زن نگاهی به من انداخت و دوباره به نویان نگاه کرد و گفت

 .فکر کنم اخر سه ماه_

گینی نگاهی را به روی بهت زده به زن نگاه کردم. مگر می شد؟ این اصال امکان ندارد. پس چرا من متوجه نشده بودم؟ سن

نگاهم می کرد. در حالی که با اخم نگاهم می کرد. خود حس کردم. نگاهم را برگرداندم و به نویان نگاه کردم که داشت با خشم 

بدون انکه نگاهش را از من بگیرد دستش را درون جیبش برد و مقداری پول در آورد و به زن داد و با سر به او اشاره کرد 

رج شود. زن تشکر کرد و بعد باعجله از اتاق بیرون رفت. با بسته شدن در نویان با اخم به طرفم آمد و یقه لباسم را از اتاق خا

 :گرفت و بلندم کرد. در بهت رفتارش بودم. با خشم از الی دندان های به هم فشرده شده اش گفت

چه فشار اوردی؟ میخواستی سقطش کنی اره؟ با چه خبر داشتی؟ ها؟ چرا زودتر نگفتی حامله ای؟ چیکارا می کرد که به ب_

 جراتی اینکارو میخواستی بکنی ها؟

 :هنوز در بهت بودم. متعجب نگاهش می کردم. که عصبی شد و تکانی به من داد و داد زد

 با توام چرا جوابم نمیدی؟_

 :ا کنم. در همان حال گفتماز بهت خارج شدم و دستم را به روی دستش گذاشتم و سعی کردم دستش را از یقه ام جد
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ولم کن چرا دست از سرم برنمیداری؟ من از کجا باید میدونستم حاملم. مطمئن باش اگر قبل از تو متوجه می شدم نمی ذاشتم _

خبر دار بشی و بچه رو زودتر از اینا سقط می کردم. االن هم هر کاری کردم به خودم مربوطه. حاال که بچه ات سالمه دیگه 

 اری؟چیکارم د

 :دستش را از یقه ام جدا کرد و انگشت اشاره اش را به نشانه تهدید جلویم گرفت و گفت

خوب گوش کن چی میگم. فعال که خداروشکر فهمیدم حامله ای. اگر تا دیروز بی احتیاطی کردم دیگه تموم شد.از امروز به _

 .میدونم و تو ت بشه. منبعد بخوایی بالیی سر بچم بیاری یا کار کنی که بهش فشار بیاد و اذی

 :از من جدا شد و با پوزخند نگاهم کرد و ادامه داد

از حاال به بعد تمام فکر و ذکرت میشه بچه ات. درسته حس مادری نداری. یعنی لیاقت شو نداری. ولی خدا بهت رحم کرده و _

 اد. فهمیدی؟این فرصت رو بهت داده. مثل چشمات مواظبشی من هم مواظب تو. تا بالی سر اون نی

با ناراحتی سرم را تکان دادم و رویم را از او گرفتم. به روی تخت خوابیدم و پتو را روی سرم کشیدم و بی صدا شروع به 

و به در نگاه کردم. رفته بود حاال که او نبود  گریه کردن کردم.با صدای بسته شدن در. سرم را از زیر پتو خارج کردم

 .ال خرابم اشک بریزمآزادانه برای ح میتوانستم

**** 

چشمانم را باز کردم. اول صبحی سرم گیج می رفت. دستی به چشمانم کشیدم و کمی سرم را در دستانم نگه داشتم تا کمی بهتر 

شدم. سر و صدا های که از بیرون می آمد معلوم بود خانه شلوغ است. ولی دلیلش را نمیدانستم. از دستشویی خارج شدم و به 

 .. چهره ام بسیار خسته و افسرده بودروبه روی آینه رفتم و نشستم طرف صندلی

هاله ای از غم صورتم را فرا گرفته بود. در این سه هفته جز بدبختی چیز دیگری به سرم نیامده بود. همه چشم ها به دنبالم 

و آزادیم این  ر. تنها دلخوشی امبود تا ببیند کجا میروم؟ چه کار می کنم؟ چی می خورم؟ چی می پوشم و خیلی چیز های دیگ

 .بود که شب ها وقتی همه خوابیدند، ویولنم را بردارم و به باغ بروم و زیر پنجره اشکین بایستم و ویولن بزنم

خنده دار بود. زمانه عوض شده بود. به جای اینکه اشکین بیاید و زیر پنجره برای من آهنگ بنوازد ، من بود که می رفتم و 

. مانند تمام این سه هفته اشک هایم سرازیر شد. دل نازک شده ختلف که بیانگر احساسات ام بود را می نواختمآهنگ های م

بودم. تا اسم اشکین را می شنیدم یا به او فکر می کردم گریه ام می گرفت. حتی یکبار زمانی که چاقو در دستم بود، حواسم 

ش کافی بود تا اشک هایم مانند رود جاری شوند و همه بهت زده نگاهم نبود و چاقو خراشی به روی انگشتم زد. همان خرا

دیگر جانی در بدن نداشتم. نفس عمیقی کشیدم نگاهم را از آینه گرفتم. دلم نمی خواهد خودم را در آینه ببینم. چون دیگر  کنند.

 .تا حال مرا درک کنند از آن کسی که میشناختم هیچ چیز باقی نمانده بود جز غم و آه و ناله. هیچکس نبود

دستم را جلو بردم و شانه ام را از روی میز برداشتم.. دیگر شب نویان نمی آمد تا کنارم بخواد در این چند هفته شاید یکبار 

آمده بود از نگاهش هیچ چیز را نمی شد خواند. ولی از نگاه آسوده بانو خیلی چیز ها را به راحتی می شد خواند یکی از آن ها 

 .ین بود که او به شدت از اینکه من از چشم نویان افتاده ام و نویان دوباره به پیش او باز گشته است بسیار خوشحال استهم ا

پوزخندی به روی لب هایم نشست. مشغول شانه کردن موهایم شدم. وقتی شانه کردنشان تمام شد آن ها را به دوسته تقسیم 

کم، کم داشتم هم رنگ زنان روستا می شدم. دیگر برایم مهم نبود که لباس هایم کردم و مشغول گیس کردن آن ها شدم.انگار 

. موهایم را مانند آن ها می آراستم. روسریم را مانند آن ها سر می کردم. مثل آن ها تو سری خور چه شکل و چه رنگ هستند

و کوچک این خانه با نگاه های  ز بزرگشده بودم. دیگر حتی حال و حوصله نداشتم که جواب تیکه های دیگران را بدهم. ا

به من تیکه می انداختند. ولی من هیچ چیز نمی گفتم. ساکت یا  یا غیر مستقیمتحقیر آمیز نگاهم می کردند. جلوی رویم مستقیم 

 .نگاهشان می کردم و یا سرم را پایین می انداختم و در فکر دیگری فرو می رفتم

لباس هایم رفتم. دستم را دراز کردم و لباسی برداشتم. توجی به رنگ و شکلش نکردم. آن ها  از جایم بلند شدم و به طرف کمد

دقیقه بود. خدا را شکر می کردم که دیگر با  11:45را به تن کردم و روسری ام را روی سرم گذاشتم.نگاهی به ساعت انداختم

سوده بانو حداقل یک وعده غذایی از شرم راحت هستند.به کاری ندارند و می گذارند حداقل صبح ها را بخوابم. به گفته آ من

طرف در رفتم و از اتاق خارج شدم. طبق عادتم نگاهی به در اتاق اشکین انداختم. درش مثل همیشه بسته بود. از پله ها پایین 

هم جمع بودند. یک زن  رفتم. هر پله ای را که پایین تر می رفتم صدا های افراد واضح تر می شد. به پایین رسیدم. همه دور

به آن ها اضافه شده بود که پشتش به من بود. از عصای نما دینی که در دستش بود می شد فهمید او کسی نیست جز تان زر 
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خاتون نگاه آسوده بانو به من افتاد. با اخم رویش را از من گرفت. نویان و تان زر خاتون پشتشان به من بود و آسوده بانو و 

 .م نشسته بودنداشکین کنار ه

تعجب کردم که چرا تان زر خاتون آمده؟ احتمال دادم بخاطر دیدن پسرش آمده باشد. قدم به جلو برداشتم چند قدم مانده بود که 

 .به کناری ها برسم ایستادم و دستانم را جلویم به هم گره دادم و سرم را به زیر انداختم و با صدای آرامی سالم کردم

 .سالم_

شد. بعد از چند ثانیه نگاهی را روی خودم حس کردم. سرم را بلند کردم. نویان و تان رز خاتون به طرفم برگشته صداها قطع 

بودند. نویان بی تفاوت و تان زر خاتون با همان غرور همیشگی اش داشت نگاهم می کرد. با غرور سرش را به معنی سالم 

 :تکان داد و با سرش اشاره به کناری ها کرد و گفت

 .بشین_

سرم را پایین انداختم و به حرفش گوش دادم و به سمت کناری های که هم ردیف آسوده بانو بود رفتم و روی آن نشستم. همه 

ساکت شده بودند و کسی هیچ حرفی نمیزد. من هم دستانم را به هم گره داد و سرم را پایین انداختم مشغول بازی با انگشتانم 

 .شدم

 راست میگن حامله ای؟؟_

صدای سرد و پر از غرور تان زر خاتون بود که این را می گفت. با همه خوب بود. مهربانانه رفتار می کرد. ولی وقتی به من 

می رسید حتی بدتر از خدمتکاران رفتار می کرد. سردی و طعنه و غرور در لحنش به شکل عجیبی افزایش پیدا می کرد. سرم 

 .را بلند کردم و به او نگاه کردم

 .هبل_

 :پوزخندی به وضوح بر لب هایش نشست. رو به نویان کرد و گفت

فکر نمی کنی براش زود بوده باشه؟ فکر نکردی اون از آداب مادری هیچ چیز نمیدونه. اون حتی نمیتونه نوه من رو به _

ه و حامله شده. ولی اون در راحتی و سالمت به دنیا بیاره. چه برسه اینکه بخواد اون رو تربیت کنه. حاال که کار از کار گذشت

 .جایگاهی نیست که بتونه توام رو بزرگ کنه. پروش بده تربیتش کنه

 :به من نگاه کرد و با طعنه ادامه داد

 .اون حتی خودش یاد نگرفته چطور رفتار کنه_

طوری که انگار  نفس های پر صدا از روی خشم ام به راحتی می شد فهمید. احساس می کردم گوش هایم به شدت داغ شده اند

 :می خواست از آن ها اتش بیرون بزند. او به خوبی خشم و عصبانیت مرا می دید ولی با کمال نامردی و خونسردی ادامه داد

من از آسوده خواهش می کنم تا منت روی سرت بزاره و بچه نویان رو از وقتی به دنیا امد ببره و پیش خودش به درستی _

 .تربیت کنه

صبانیتم به حد اش رسیده بود. دو دستم را به روی کناری ها گذاشتم و از جایم بلند شدم. مانند کوه آتشفشانی دیگر خشم و اع

 :فوران کردم

خجالت نمی کشید اینطور جلوی خودم دارید بهم می گید بی ادب؟ چیکار کردم جلوتون که اینطور خطابم می کنید؟ چیکار کردم _

؟ طوری رفتار می کنید که انگار داخل یک خانواده بی اصل و نصب و بی فرهنگ بزرگ شدم. که من الیق این خانواده نمیدونید

. واقعا ساله شما ۴۵در صورتی که اینطور نیست. من لیاقتم خیلی بیشتر از اینا ست. بیشتر از اینکه ناخواسته بدنم به پسر 

 چی دید داخل خودتون که انقدر خودتونو دست باال می گیرید؟

م پشت سرهم سرازیر می شدند. همه با بهت نگاهم می کردند اال نویان که داشت با ناراحتی نگاهم می کرد. امروز اشک های

 :برخالف روز های دیگر می شد از چشم ها و صورتش خواند که چه حالتی دارد. اشک هایم را پس زدم و ادامه دادم

سال ازش بزرگتره؟ چه رفتاری  28دخترشون بدن به مردی که  کدوم پدر و مادری به جز پدر و مادر بی وجدان من حاضرند_

 از من دیدید که به شما بی احترامی شده باشه که دارید اینطور می گید؟
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 :با عجز گفتم

 بخدا منم آدمم. صبر و تحملم حدی داره. چرا با این کاراتون می خواید عذابم بدید؟ چرا می خواید صبرم و لبریز کنید؟_

آن سریع جمع را ترک کردم و به طبقه باال رفتم و به اتاقم پناه بردم. اشک هایم قصد بند آمدن نداشتند. برای بدون توجه به 

مهم نبود که بچه ام را بگیرند و بدهند آسوده بانو بزرگ کند که برای آن بخواهم این رفتار را انجام دهم. صبرم آن جایی لبریز 

م توهین کرد. به منی که لیاقتم کسی مانند اشکین است نه نویان. گفت بی لیاقت مرا شد و عصبانی شدم که به شعور و تربیت ا

در شان خود شان نمیدانست. در صورتی که من با آن ها هم سطح بودم چه بسا از آن ها باال تر. به روی تخت نشستم و گریه 

کم فهم، کم شعور. او بود که کم فهم و کم کردم. او به منی که تربیت شده کسی چون مامان جون بودم می گفت بی تربیت، 

 .شعور و بی تربیت بود که به خودش اجازه میداد همچین حرف های را به من بزند

با صدای باز شدن در دماغم را باال کشیدم و به در خیره شدم. نویان سر به زیر به داخل و پشت سرش در را بست. سر به زیر 

در جدا شد و به طرفم آمد. کنارم به روی تخت نشست. اشک هایم بند آمده بود و داشتم او  چند ثانیه به در تکیه داد و بعد از

را نگاه می کردم. هنوز سرش زیر بود. بعد از مدتی سرش را به طرفم بلند کرد و با چهره ای ناراحت به صورتم خیره شد. در 

 :همان حال گفت

 .شرمندم_

هایم با سرعت سرازیر شوند. نویان نزدیک تر شد و دستش را به دور شانه ام همین یک کلمه اش کافی بود تا دوباره اشک 

حلقه کرد و مرا در آغوش کشید. خواستم از آغوشش جدا شوم که نگذاشت. چند بار تقال کردم تا از آغوشش خارج شوم ولی 

ید و سعی می ب*و*سو سرم را می هنگامی که اشک می ریختم ا او این اجازه را به من نداد و مرا محکم در آغوش اش فشرد.

کرد آرامم کند. بعد از چند دقیقه که دید فایده ندارد سرم را از سینه اش جدا کرد و دستانش را به دور صورتم قاب کرد و با 

 :ه زد. با لحنی ناراحت و غم زده گفتب*و*سانگشت شستش اشک هایم را پاک کرد و بعد به روی رد آن ها 

میدادم باهات اینطور حرف بزنند. نباید داخل این یک ماه توجه ام رو، روت کم می کردم. طوری که منو بخشش. نباید اجازه _

هر کسی از راه رسید به خودش اجازه بده بهت توهین کنه. ولی باید بخاطر کارت تنبیه می شدی. منم نباید زیاد سخت می 

 .فع و رجوع کنیگرفتم. تو هنوز بچه ای سنی نداری که بتونی به خوبی مسائل رو ر

ه ب*و*ساو هم غیر مستقیم به من گفت نفهم. از لحن و کالمش بدم آمد. صورتم را در هم جمع کردم و رویم را از او گرفتم. 

 :ای به روی گونه چپم کاشت که به طرف او بود. دوباره در آغوشم کشید. سرم را نوازش کرد و گفت

 .رابطمون رو مثل قبل کنم. دیدم رو بهت مثل قبل کنمدیگه نمیزارم کسی بهت توهین کنه. سعی می کنم _

 .مرا از خودش جدا کرد و صورتم را مقابل صورتش قرار داد

 .به یک شرط_

 .منتظر نگاهش کردم تا ادامه دهد

 .به شرط اینکه توام کمکم کنی. دوستم داشته باشی_

 :داد یکی از دستانش را از روی صورتم برداشت و به روی شکمم گذاشت و ادامه

 بچه ای رو که از من دوست داشته باشی. قبوله؟_

پوزخندی در دل به حال خود زدم. مگر چاره ای جز این داشتم؟ مگر جز اینکه او و فرزندش را قبول کنم چاره ای داشتم؟ مثال 

قبل دوست داشته باشد و  اگر قبول نمی کردم از اینجا آزاد می شدم یا اینکه دوباره میتوانستم با اشکین باشم؟ اشکین مرا مثل

. از آن برای من تنها خواب و خیال شان باقی مانده بود. شده دوباره برای هم بشویم؟نه هرگز. هرگز این اتفاقات نمی افتاد

 :بودند آروزی بزرگ و دست نیافتنی. به چشمان منتظر نویان خیر شدم و آرام گفتم

 .قبوله_

. حال دیگر من در همین لحظه میبایست حتی فکر اشکین را در قبرستان قبلم دفع کنم. به همراه خواب و خیال هایش. من 

تم. او دیگر قول داده بودم. قولی که به میل خود نبود. از خوشحالی لبخند عمیقی به روی لب نویان نشست. نگاهم را از او گرف
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خوشحال شده بود. ولی من خوشحال نبود. انگیزه ای برای ادامه زندگی نداشتم. حتی نفس کشیدن هم از روی اجبار شده بود. 

فشار دست نویان به دور پهلویم بیشتر شد و مرا بیشتر به خودش فشرد. حال دیگر چاره ای جز همراهی با او نداشتم. 

شده بود  ب*و*ساشکین بیاورد یا اینکه او را برای همیشه از اینجا دور کند. برایم کامیترسیدم دوباره شک کند و بالیی سر 

رفتن اشکین. دستم را باال آوردم و به روی قلب نویان گذاشتم. تپش قلبش را به راحتی میتوانستم حس کنم. دستم به همراه 

روی دستم گذاشت. دستم را در دستش گرفت و  سینه اش باال و پایین می شد. یکی از دستانش را از دور پهلویم باز کرد و

 :فشرد. لبانش را پایین آورد و نزدیک گوشم کرد و گفت

 میدونی چرا؟ دیدی چه راحت میتونی حسش کنی؟_

 :سرم را به نشانه منفی تکان دادم که او ادامه داد

عد از یک ماه با دلی که سعی در صاف چون بعد از پنچ ماه زندگی مشترک اینبار با میل خودت امدی بغلم. بخاطر اینکه ب_

 .کردنش و از بین برد کینه ام به تو دارم بغلت کردم. چون دلم خیلی برات تنگ شده بود. خیلی

چیزی نگفتم. یعنی چیزی برای گفتن نداشتم. مدتی در همان حال بودیم که نویان دستش را از دورم باز کرد و از من جدا شد. 

وشش خارج شدم. سرم زیر بود و به نویان نگاه نمی کردم یعنی نمیخواستم نگاهش کنم. صدای با میل و رغبت تمام از آغ

سرفه نویان بلند شد. سرم را بلند کردم و متعجب نگاهش کردم. سرفه هایش بیشتر عفونی بودند. کمی که آرام شد برای اینکه 

 :من هم شاید قدمی برداشته باشم گفتم

 خوبی؟؟_

 :کرد سرش را تکان داد. پرسیدم در حالی که چند سرفه

 مثل اینکه خوب نیستی. سرما خوردی؟_

 :سرفه اش بلند آمد. با لبخند نگاهم کرد و گفت

 .سرما خورده بودم. االن خوب شدم فقط سرفه اش مونده_

 متعجب نگاهش کردم. چطور من نفهمیده بودم او مریض است؟

طر همین بود. نمیخواستم دوباره سرما بخوری و مثل چند هفته پیش اون اون یه مدت که حتی ازت دور بودم می ایستادم بخا_

 .طور اذیت بشی

سرم را تکان دادم. حرفی برای گفتن با او نداشتم. ولی اگر اشکین پیشم بود اگر تا یک هفته یک ریز هم حرف میزدم باز هم 

 .حرف زیاد داشتم. با صدای در از فکر خارج شدم

 .بیا تو_

 :ن انداختم که منتظر به در نگاه می کند. در باز شد و مریم سر به زیر به داخل آمد و گفتنگاهی به نویا

 .نویان آقا ناهار آماد ست_

نویان سرش را تکان داد و از جایش بلند شد. من هم از جایم بلند شدم. نویان به طرف کمد رفت و چیزی از آن خارج کرد و به 

و به سمت در هدایتم کرد. نویان در را باز کرد و من جلوتر از او از اتاق خارج  طرفم آمد و دستش را پشت کمرم گذاشت

شدم.باهم به از پله ها پایین رفتیم. خواستم به طرف میز بروم که نویان کمرم را گرفت و به طرف در برد. متعجب نگاهش 

 :کردم و پرسیدم

 چرا داری میری بیرون؟_

تش بود باز کرد و به طرفم گرفت. بافت رو لباسی بود من هم دستانم را وارد استین به دم در رسیدم. آن چیزی را که در دس

هایش کردم و نویان آن را مرتب کرد. بعد از جا لباسی یک پالتو مشکی رنگ برداشت و به تن کرد. کفش هایش را پوشید. من 

تم خورد که لرز کردم. نویان تک خنده مردانه ای هم به تبعید از او کفش هایم را پوشیدم. در را که باز کرد باد سردی به صور

 :کرد و دستش را به دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خود فشرد. از در خارج شدیم و او در را بست. در همان حال گفت
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 .امروز یه ناهار توپ دارم. مثل هر وقتی که مادرم میاد. این ناهار میچسبه داخل آالچیق خورد_

اینجا آالچیق داشت. به دنبال نویان راه افتادم. نویان به طرف دیگر خانه رفت که تا به حال آنجا نرفته متعجب نگاهش. مگر 

 .. به دلیل بزرگی باغ همه جا را ندیده بودمبودم. باغ بزرگی از درختان میوه بود که در وسط آن خانه ای متوسط ساخته بودند

وه ای رنگی با سقف شیروانی نمایان شد. سه نفر به روی آن نشسته بودند که تقریبا به پشت خانه رسیدیم که آالچیق تختی قه

از اینجا هم معلوم بودند چه کسانی هستند. به آالچیق رسیدیم. سه پله می خورد. نویان اول از پله ها باال رفت و کفش هایش 

به طرف من برگشت و منتظر نگاهم کرد. من  را به روی پله آخر از پا در آورد و آن یک پله هم باال رفت و روی تخت ایستاد.

هم از پله ها باال رفتم و خواستم کفشم را مانند او روی پله آخر در بیاورم. یک دستم را به نرده گرفتم که دستی جلو آمد. دست 

دند و چهار نویان بود دست دیگرم را با تردید در دستش در آوردم و باال رفتم. آالچیق را با فرش قرمز رنگ فرش کرده بو

پشتی به دیواره هایش تکیه داده بودند. تان زر خاتون در راس روبه روی پله ها نشسته بود و در سمت راستش آسوده بانو و 

اشکین. نویان دستم را کشید که از دید آن سه نفر که به روی ما دو نفر زوم کرده بودند دور نماند. ما در سمت چپ تان زر 

 .ه ای پر از مخلفات گذاشته بودندخاتون نشسته بودیم. سفر

شامل نان محلی، ترشی گل کلم، ترشی شور ،ترشی کلم بنفش، ترشی بادمجان و دو ترشی محلی که اسمشان را نمیدانستم. 

خانواده نویان عالقه خاصی به ترشی داشتند و در هر وعده البته؛ به اجبار به جز صبحانه ترشی می خوردند. بارها دیده بودم 

وعده یا هر وقت یکی از آن گرسنه اش می شود کاسه ای ترشی در دستش است. واقعا هم ترشی هایشان خوشمزه بودند میان 

و من در این دو ماه اخیر عالقه خاصی به ترشی هایشان پیدا کرده بودم. سبزی و دوغ محلی در پارچ سفالی زینت بخش سفره 

رشی گل کلم بود. کلم اش زرد، درشت و واقعا اشتها آور بود. دستی جلو رفت یشان بود. از وقتی که آمده بودم چشم به دنبال ت

 :و کاسه ترشی گل کلم را برداشت. بعد جلویم قرار گرفت. متعجب به نویان نگاه کردم که گفت

 .با کی تعارف داری؟ این کاسه برای تو هنوز هست سر سفره چرا نمیخوری؟ خودت اذیت میکنی؟_

وی به روی لبم نشست. دست جلو بردم و کاسه را از دستش گرفتم و اول از همه آن کلمی را که چشمم را ناخداگاه لبخند مح

گرفته بود برداشتم. چشمانم را بستم و اولین گاز را به آن زدم. واقعا لذیذ و خوشمزه بود. چشمانم را که باز کردم نگاهم به 

رفت و آن طعم لذیذ و خوشمزه تبدیل شد به زهر و بغض و اشک درون اشکین افتاد. خوشی چند لحظه ایم همه و همه از بین 

 .چشمم تبدیل شد

اشکین رویش را از من گرفت و به طرف دیگری نگاه کرد. به سختی سعی کردم اشک هایم را کنترل کنم تا از چشمانم پایین 

گل و مریم سینی به دست از پله ها باال نریزند. کمی به جلو خم شدم و کاسه ترشی را بر سر سفره گذاشتم. همان موقع آق 

آمدند. کال سه خدمه زن و سه خدمه مرد در خانه کار می کرد. یکی از زن ها را خیلی کم دیده بودم شاید یک یا دوبار. چون او 

ن آشپز بود و بیشتر در آشپز خانه کار می کرد. آق گل سینی را به روی زمین گذاشت. پنج کاسه و یک ظرف بزرگ درون آ

قاشق را جلوی مان چید و  بود. که بیشتر انگار آب نخود بود ، و زرد رنگ بود و خیلی هم چرب. زیاد خوشم نمیاد. کاسه ها و

ظرف بزرگ را تقریبا وسط گذاشت. سینی جلویش را کنار زد و مریم خم شد و سینی درون دستش را به روی زمین گذاشت. با 

شد. دو ظرف بزرگ کله پاچه را وسط گذاشت و با گفتن نوش جان پایین رفتند. نویان دیدن محتوایی ظرف صورتم در هم جمع 

 :دستانش را به هم زد و گفت

 ..به، به چه کله پاچه ای بزنیم_

صورتم بیشتر از قبل جمع شد .یک کله گوسفند بزرگ بسیار زشت همراه با مخلفاتی که نمیدانستم از چه تشکیل شده درون 

جزایی دیگرش در یک ظرف دیگر.نویان دستش را جلو برد و یکی از چشمان گوسفند را در آورد و در یک ظرف و پاچه و ا

یک لقمه پر مالت گذاشت. انگار تازه متوجه بوی بدش شده بودم. با این کار نویان دیگر طاقت نیاوردم و دستم را به روی 

فتم. پشتم را به آن ها کردم و شروع به عق زدن کردم. دهانم گذاشتم و با عجله کفش هایم را پوشیدم و به سمت درختان ر

دست خودم نبود میخواستم جلویش را بگیرم ولی بیشتر می شد. صدای نگران نویان از پشت سرم می آمد که به من نزدیک 

 .می شد

 .سرمین.. سرمین.. سرمین جان_

وجه به من جلو آمد و دستش را به روی شانه ام به من که رسید دستم را به طرفش دراز کردم تا جلوتر نیاید ولی او بی ت

گذاشت و شروع به ماساژ دادن کرد.. من هم هنوز فقط عق میزدم. انقدر عق زدم که دیگر زیر دلم درد گرفت. بعد از مدتی که 

 :آرام شدم. نویان زیر بازویم را گرفت خواست به طرف آالچیق ببرد که با ترس گفتم
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 .نه.. اونجا نه ..نه.. نه_

نویان سرش را تکان داد و مرا پیش لوله آبی که در انجا بود برد. آبی به دست و صورتم زد که باعث شد کمی سرحال بیایم. 

بعد مرا به سمت خانه برد. وقتی وارد خانه شدیم باد گرمی که به صورتم خورد احساس خوبی به من دست داد.به کنار بخاری 

ی برایم بیاورند. مریم آب قندی آورد و به دست نویان داد. کمی از آن خوردم و بهتر نشستیم. نویان با نگرانی گفت آب قند

 :شدم. رو به نویان گفتم

 .تو برو ناهارت بخور. من خوبم_

 :با اخم نگاهم کرد و گفت

 .نه اینجا میمونم میگم بیارن اینجا_

 :سریع گفتم

 .ال راحت بخور من اینجا خوبمنه تورو خدا. داخل خونه نیاریش اون رو.. برو بیرون با خی_

 پس تو چی می خوری؟_

 .میگم مریم یک کاسه ترشی برام بیاره تا یه چیزی درست کنند بخورم_

بعد از کمی نویان قانع شد و رفت. به مریم گفتم که الزم نیست چیزی درست کند فقط یک کاسه ترشی کافی است. مریم کاسه 

کرد و رفت. من هم شروع به خوردن و تلویزیون دیدن کردم. در حال باز شد و با  ترشی را برایم آورد و تلویزیون را روشن

تعجب رویم را به طرف در برگرداندم. اشکین بود. متعجب به او خیره شدم. پوزخندی دلخراشی به روی لب هایش بود. آب 

شدم. چند قدم جلو رفتم و به او خیره  دهانم را با صدا قورت دادم. کاسه ترشی را به روی زمین گذاشتم و بعد از جایم بلند

 .شدم

 .اشکین_

 :با عصبانیت انگشت اشاره اش را به روی بینی اش گذاشت و گفت

 .هیس. ساکت هیچی نگو هیچی_

 :با بی رحمی تمام به درون چشمانم نگاه کرد و گفت

 .و بابام داخل شکمت بزرگ می کنیحاال تو دیگه جز زن بابا چیزی دیگه برای من نیستی. زن بابامی که داری بچه خودت _

 :با تمام بی رحمی که سعی در نشان دادنش بود ادامه داد

 .دیگه هیچ حسی بهت ندارم. شایدم از اول دروغ بوده که به این راحتی تونستم فراموشت کنم. هرچی بوده االن تموم شده_

م شده بود؟ اشک در چشمانی که سعی در بی اشک هایم به سرعت پشت سرهم سرازیر می شدند. کی اشکین این قدر بی رح

 .رحم نشان دادنشان می کرد جمع شده بود

 .بسه دیگه سرمین بسه.. چه به دلخواه من و تو چه برخالف میل من و تو همه چی تموم شده_

ا خشکم قطره اشکی از چشم اشکین سرازیر شد که سریع رویش را از من گرفت و با تنه ای به من از کنارم رد شد. همانج

 .زده بود و به جای خالی اشکین خیره شده بودم. با صدای کوبیده شدن در اتاقش به هم انگار به خودم آمد

نتوانستم وزنم را تحمل کنم و به روی زمین افتادم. اشک هایم با سرعت بیشتری سرازیر شدند. همه این اتفاق ها تقصیر این 

به مرگش راضی بودم. من نمیتوانستم مادر او باشم. اگر هم می توانستم  بچه بد قدم و نحس بود. من او را نمیخواستم.

نمیخواستم. به سختی از جایم بلند شدم تا قبل از آمد نویان انجا را ترک کنم. به سختی از پله ها باال رفتم و مانند همیشه به 

 .ریه ام با صدا شداتاقم پناه بردم. پشت به در به روی تخت دراز کشیدم. تا سرم به بالشت رسید گ

و از ته دل گریه کردم. چطور او توانسته بود چنین حرف های را به من بزند؟ چطور دلش آمده  سرم را درون بالشت فرو کردم

نه این امکان  بود؟ چرا انقدر زود از من دست کشید؟ نکند واقعا حرفش راست بوده و دوست داشتنش از روی دروغ؟ نه.. نه.
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ا بیشتر از قلبش دوست دارد. پس چرا این را گفت؟ چرا دلم را شکست؟ با صدای باز شدن در گریه ام قطع ندارد. اشکین مر

شد. آرام دستم را باال آوردم و اشک هایم را پاک کردم. حدس می زدم نویان است و دوباره میخواهد به این اتاق برگردد. سرم 

 .گذشت که تخت فرو رفت و بی هیچ مکثی در یک جای گرم فرو رفتم را نبیند. مدتی را در بالشت فرو بردم تا قیافه ام

من این آغوش را نمیخواستم ولی باید آن را می پذیرفتم. باید قبولش می کردم چون به مامان جون و بابا جون قول داده بودم و 

بودم و زندانبان  ب*و*سخانه مح امروز به نویان. خواسته یا ناخواسته باید آن را می پذیرفتم. چون تا آخر عمر من در این

هایم کم نبودند. همه آن ها منتظر انجام کاری از من بودند تا بالفاصله تالفی اش را سرم در بیاوردند. بغضم هرلحظه تشدید می 

شد.. ولی نمیخواستم بشکند. صدای نفس های منظم نویان نشان از خواب بودنش میداد. فکر کنم ساعت ها در همان حال بودم 

نویان تکانی خورد. سریع چشمانم را بستم و خودم را به خواب زدم. تکان های او بیشتر شد و نشان از بیدار شدنش داد.  که

احساس کردم که از تخت بلند شد. پتو را به رویم باالتر کشید. و بعد دور شد. صدای بسته شدن در را شنیدم آرام چشمانم را 

 .آب نشان از حمام بودنش آمد. حمام های او کوتاه بودندباز کردم. در اتاق نبود. آمدن صدای 

اصال حوصله نداشتم او را ببینم. یعنی نمیخواستم حتی حضورش را در یک کیلومتری ام حس کنم. ولی وجود اش برایم یک 

س بهداشتی باز اجبار بود. چیزی بود که نمی شد از آن رهایی یافت. پوفی کشیدم و در جایم غلتی زدم که همان موقع در سروی

شد. سریع چشمانم را بستم و پتو را باال تر کشیدم. مدت ها گذشت و فقط صدای پاهایش که در رفت و آمد بود به گوش می 

 .رسید. مدتی به همین منوال گذشت صدای باز شدن در اتاق آمد و بعد هم صدای بسته شدنش

به حرفم گوش کرد و نویان نزدیکم نیامد. پتو را از روی کنار  نفسی از سر آسودگی کشیدم. خوشحال اینکه حداقل اینبار خدا

زدم و از جایم بلند شدم احساس بدی داشتم. این احساس عذابم می داد. شاید یک نوع دلشوره نمیدانم.هرچه بود چیز خوبی 

تم. پرده را کنار زدم و نبود.به طرف کمد رفتم و از روی آن یک رو دوشی بافت برداشتم و دور خود پیچیدم به طرف پنجره رف

به باغ خیره شدم. چند کارگر مشغول کار و رسیدگی به باغ بودند. پنجره را باز کردم که باد خنکی به داخل آمد...لرزیدم.این 

هوا حالم را خراب تر می کرد. انگار آسمان هم دلش گرفته بود. نمیدانستم میتوانم این اوضاع را تحمل کنم و از آن سرنوشتی 

 .بسازم یا نهخوب 

با حلقه شدن دستی به دورم وحشت زده به عقب برگشتم. نویان بود که با لبخند دلنشین اش داشت نگاهم می کرد.خم شد و 

ید. بی حرف به حالت قبل برگشتم.نویان هم خودش را بیشتر به من نزدیک کرد و با دستش مرا به خود ب*و*سگونه ام را 

نش گذاشت.نمیخواستم با او مخالفت کنم. یعنی نباید اینکار را می کردم. خواه یا نخواه باید تکیه داد و دستانم را به روی دستا

او را همراهی می کردم و او را دوست میداشتم. و زنی نادم میبودم از کرده ام که حال از رفتار و کارش پشیمان است و 

ن حال بودیم و به رو به روی نگاه می کردیم. من در . نفس عمیقی کشیدم. مدت ها در همامیخواهد برای شوهرش جبران کند

 .فکر آینده نا معلوم خود بود. ولی نویان را نمیدانستم

 .بهتر بریم پایین_

با صدای نویان از او جدا شدم و پنجره را بستم. سردم شده بود. دستانم یخ بسته بودند. نویان دستم را در دستش گرفت و باهم 

طبقه پایین رفتیم. آسوده بانو و تان رز خاتون نزدیک به هم نشسته بود و صحبت می کردند. تان زر  از اتاق خارج شدیم و به

خاتون زودتر متوجه حضور ما شد. دستم را از دست نویان خارج کردم و بی حرف به طرف بخاری رفتم. از حرف هایشان 

همانجا کنار بخاری نشستم. مریم با سینی چایی چیزی سر در نمی آوردم. بخاطر همین دیگر به حرف هایشان گوش نکردم.

 .آمد. به همه چایی تعارف کرد به من که رسید دستم را بلند کردم تا چایی بردارم که با صدای تان زر خاتون به طرفش برگشتم

 .به اون چای نده_

 :متعجب نگاهش کردم. رو به من ادامه داد

 کم خونی داری نه؟_

 :آرام و متعجب جوابش را دادم

 .بله_

 .پس دیگه چایی نمی خوری. مریم برو واسش شیر گاومیش گرم کن بیار_

 :هراسان روبه مریم گفتم
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 .نه.. نه.. نه نمی خواد_

 :مریم گیج مانده بود که چکار کند. تان زر خاتون با اخم روبه مریم گفت

 .برو همون کاری رو که گفتم انجام بده_

 :رو به من کرد و با اخم ادامه داد

 .میخوام اینجا معنی نداری. چیزی که من میگم بایدیه. یعنی حتما باید انجام بشهن_

 .لب برچیدم و نگاهم رو از او گرفتم. نگاه ام به نویان افتاد که داشت همان جور نگاهم می کرد. با حرص نگاهم را از او گرفتم

 با مهمون ها هماهنگ کردید؟_

 .ت با آسوده بانو حرف میزدزیرچشمی نگاه تان زر خاتون کردم که داش

 .اونجا باشند 9بله به همشون زنگ زدیم. گفتیم ساعت _

 :یکتای ابرویم را باال انداختم. انگار مهمانی در راه بود. تان زر خاتون اینبار رو به نویان کرد و گفت

 به کسی گفتی بیاد برای اعالم حرف ها؟_

 :نویان سرش را تکان داد و گفت

 .سجد گفتم بیاد. یکی رو میفرستم دنبالشبله به روحانی م_

 :تان زر خاتون سری تکان داد و گفت

 .خوبه. نمیخوام هیچ چیز کم باشه_

 :رو به آسوده بانو ادامه داد

 .به خانواده برادرت هم بگو همه چیز رو خوب چک کنند. دقیق بررسی بشه. نمیخوام چیزی از قلم بیافته_

 .طور می کنید. یه بله برون ساده ستمادر مراسم اصلی که نیست که این_

با حرف نویان یکتای ابرویم از تعجب باال رفت. بله برون ساده؟ بله برون کی؟ چی؟ اصال قضیه از چه قرار است. ناخداگاه 

 .گوش هایم تیز شد

 .هرچی میخواد باشه. بله برون کم کسی نیست. بله برون نومه_

نمی خواستم به آن چیزی که در ذهنم در حال رژه رفت است فکر کنم. دست و پایم با حرف تان زر خاتون نفسم بند آمد. حتی 

شروع به لرزیدن کردند. از استرس زیر دلم درد گرفت. همه و همه در چند ثانیه اتفاق افتاد. گوشم فقط به دنبال یک چیز می 

 :گفتد و گشت. آن هم اسم اسلیم بود. تا نفسم را آسوده بیرون بدهم. نویان خنده ای کر

 .دیگه اونطورم که می گید نیست مادر من_

 .تان زر خاتون به نویان پرید

این حرف چیه؟ کسی از دهن تو بشنوه چی؟ بله برون پسرم کم چیزی نیست. دو روز دیگه اون صاحب این ملک و امالک _

 ..میشه. اون میشه خان اینجا.. البته ان شاءهللا بعد هزار سال عمر با عزت تو

و پایم از لرزش ایستاد. نفسم قطع شد. حس نمی کردم که قلبم دارد میزند. ضربانم کند شده بود. حتی توانایی قورت دادن دست 

آب دهانم را هم نداشتم. نگاهم را به گل های قالی دوختم. سرم گیج میرفت باورش برایم سخت بود. یعنی غیر ممکن بود. یعنی 

دارد. اشکین هنوز مرا دوست دارد و به انتظارم است. او آن حرف ها را زد تا مرا نسبت اشکین میخواست. نه، نه این امکان ن

 .به خود دلسرد کند. این به هیچ وج امکان نخواهد داشت



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

142 

 

با قرار گیری لیوان شیر جلویم که از آن بخار در می آمد سر بلند کردم. مریم بود. گیج بودم. انگار همه چیز برایم مبهم بود. 

باورش.بدون انکه پلک بزنم اشکی از چشمانم سرازیر شد. به سختی توانستم نفس بکشم. بویی شیر داغ محلی سخت بود 

وقتی در بینی ام پیچید حالم را بد کرد. جلوی خودم را نگرفتم و دستم را به روی دهانم گذاشتم و عجله از هایم پاشم و به 

 .افتاد. در سرویس بهداشتی را پشت سرم بستم و چند بار عق زدم طرف سرویس بهداشتی رفتم. پایم به لیوان شیر خورد و

اشک هایم پشت سرهم سرازیر میشدند. با صدای کوبیده شدن در هق هقم را خفه کردم. کمی که آرام شدم آبی به دست و 

تم را به چهار چوب صورتم زدم.ولی از بی جانی ام چیزی کم نکرد بلکه حالم را خراب تر کرد. در را به سختی باز کردم. دس

 .در گرفتم

نویان با نگرانی صدایم می زد. تان زر خاتون هم کنارش بود و نگران نگاهم می کرد. نویان دستش را به دور شانه ام گذاشت. 

 .با اولین قدمی که برداشتم به روی زمین افتادم. حضم این اتفاق بریم خیلی سخت بود. خیلی سخت

دیگر تحمل نکردم و با صدای بلند گریه کردم. نویان ترسیده صدایم میزد. زیر دلم تیر می کشید.  بی جان در بغل نویان افتادم.

ولی دردش برای منی که روحم، امیدم که کامال نابود شده بود ناچیز بود. برای اینکه از شر سوال های آن خالص شوم و 

 :یر شکم گذاشتم و با ناله گفتمنویان فکرش به سمت اشکین برود و بالیی سرش بیاورد دستم را به ز

 .تیر میکشه_

 :نویان نگران رد دستم را گرفت. تان زر خاتون وحشت زده به صورتش زد و ترسان داد زد

 !خون_

نویان هول زده به دامنم نگاه کرد. چشمانم را بستم و سرم را به روی شانه اش گذاشتم و به بهانه درد و ترس از ته دل زجه 

ن این نبود. درد من چیز دیگری نبود. دردم این بود که چیزی که حتی از فکر کردن به آن حراس داشتم سرم میزدم. ولی درد م

آمد. میدانستم همه این ها زیر سر نویان است. یعنی حتما بود. برایم مهم نبود کودک درون شکمم مرده باشد یا نه. تنها چیزی 

شب هایم بود.  ب*و*سرگز.. هرگز بهم نمی رسیم. هنوز باور نداشتم. این کاکه برایم مهم بود این بود که دیگر من و اشکین ه

چرا اشکین قبول کرد؟ چرا دارد او تن به این ازدواج می دهد؟ من ندانسته بیچاره شدم. به دام افتادم. حال چرا او داشت این 

 کار را می کرد؟

ن نویان چنگ زدم. نویان با عجله مرا به اتاق برد.خودش با احساس معلق شدن در هوا ترسید چشمانم را باز کردن و به پیراه

هم به سرعت از اتاق خارج شد. تان زر خاتون درحالی که سعی می کرد به خود مسلط باشد به مریم هم که باال آمده بود گفت 

نبود. خیسی برایم لباس بیاورد. به کمک او و مریم لباس هایم را عوض کردم. افسوس خوردم که آن خیسی ، خیسی خون 

شیر یا آب بود. اشک هایم پشت سرهم سرازیر می شد. هر کدام از آن ها برای خود چیزی می گفتند. ولی من هیچ کدام از 

حرف هایشان را متوجه نمی شدم. تنها چیزی که در آن حال در ذهنم رفت و آمد داشت این بود که فردا شب بله برو اشکین 

 .ایین آمدن اشک هایم بیشتر می شداست. با فکر به این موضوع شدت پ

در باز شد نویان و دکتر هول زده باالی سرم آمدند. تان زر خاتون به او چیزی می گفت. دکتر رو به من می کرد و انگار سوال 

میپرسید. ولی من جز گریه چیزی برای پاسخ نداشتم. مدتی به همین منوال گذشت. کمی آرام شدم. دیگر به جز صدای گریه 

م صدای صحبت کردن افراد را می شنید. نویان دکتر را هول زده و عصبی کرده بود. دکتر هم دیگر طاقت نیاورد و عصبی خود

 :گفت

شما که میدونستی بارداری براش خطرناکه چرا باردارش کردی که به این روز بیافته؟ که حاال خودتم هر روز با ترس و لرز _

اینکه زور منو به اینجا بیاری. من که ماما نیستم که خانمت معاینه کنم و بگم مشکلش بیایی درمانگاه با خواهش و تمنا یا 

. من از زمانی که امدم میگم آقا جان یه ماما بیارید این چیز در تخصص من نیست. من تا حدی از این موضوع اطالع دارم. چیه

من بدون اینکه خود شخص نگه مشکلش چیه  و مشکلشون رو متوجه بشم. منکه نمیتونم راحت با زنای شما حرف بزنم

نمیتونم درمانش کنم. ولی کسی که تخصصش اینه بدون سوال پرسیدن متوجه میشه. مثال االن این بچه از درد نمیتونه حرف 

 بزنه همش داره گریه می کنه؟ من از کجا بدونم آقا جان؟

ند مشکل من درد زیر دلم است. اما نمیدانستند درد اصلی بعد عصبی اتاق را ترک کرد. پوزخندی زدم. همه و همه فکر می کرد

 :من چیست. نویان نگران کنارم نشست دستم را در دستش گرفت و فشار می داد. در همان حال گفت
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وقت شد خودم میبرم یا میدم دست علی ببره کارای اداری رو انجام بده و درخواست یک ماما بده. می  فردا یه نامه مینویسم_

هم فوری تا زودتر یعنی حداقل داخل چند روز اینده بفرستند. اینطور نمیشه. اگر خدایی نکرده حالت بد شد اینجا امکانات نویسم 

 .نبود. باید میبردیمت شهر داخل راه اتفاقی بیافته

 :تان زر خاتون وسط حرفش پرید و با تشر گفت

 .که سریع بفرستندخدا نکنه به جایی اینکه فقط بگی بلندشو نامش بنویس بفرست _

تان زر خاتون کمی ماند و بعد رفت. تا آخر شب نویان کنارم ماند. حتی برای شام هم بیرون نرفت. حالم خوب شده بود. از درد 

خبری نبود. ولی اشک هایم قابل کنترل نبودند. ساعت یک شب بود. نگاهی به نویان انداختم. غرق خواب بود. دیر شده بود. 

رویم کنار زدم و از تخت پایین آمدم. آرام؟ آرام به طرف کیف ویولن قدم برداشتم. از ترس نویان حتی میترسیدم آرام پتو را از 

 که قفل اش را باز کنم

و به طرف در رفتم. بدون اینکه صدای ایجاد کنم در را باز کردم و از اتاق خارج شدم.  کیف را آهسته و با تمام دقت برداشتم

برای بازگشت مشکلی نداشته باشم. نگاهی به دور و اطرافم انداختم. با عجله از پله ها پایین رفتم. به در که در را ال زدم تا 

 .رسیدم مانند هر شب کلید را از جا کلیدی برداشتم و در را باز کردم

رسویی بودم. اگر همین از در که خارج شدم مثل تمام این شب ها نفسی از سر آسودگی کشیدم. به طرف باغ قدم برداشتم. آدم ت

. به زیر پنجره اشکین رسیدم. نگاهی به پنجره چراغ نبود من به هیج عنوان در شب پایم را در باغ به آن بزرگی نمی گذاشتم

انداختم. قامت تنومند اش را می شد در این تاریکی دید. انگار او منتظر بود تا بیایم. خوشحال شدم و لبخندی به روی لبم 

ویولن را به روی زمین گذاشتم و درش را باز کردم و ویولن را از آن خارج کردم. با لبخند سرم را بلند کردم و نشست. کیف 

به پنجره چشم دوختم. هنوز هم پشت پنجره بود. کمان آرشه را به روی سیم ها گذاشتم. خواستم آهنگی با ریتم شاد بنوازم که 

 .اتفاق شوم فردا مانند پتک به روی سرم خورد

. سعی کردم بر خود مسلط شوم. دیگر دستم نمی رفت آهنگ شادی لبخند از روی لبم رفت. خوشی چند لحظه ایم پاک شد

بنوازم. ناخداگاه بدون هیچ اراده ای و فکری آهنگ غمگینی را نواختم. این آهنگ را فقط برای اشکین میزدم. آن هم زمانی که 

نگ را عمداً جلویش مینواختم تا متوجه شود چقدر ناراحتم کرده است. صدای باز از او بسیار دلخور و ناراحت بودم این آه

شدن پنجره را شنیدم. هوا بسیار سرد بود نگران شدم او سرما بخورد. از یک طرف هم دعا کردم که آنچنان سرما بخورد که تا 

د. بعد از اتمام آهنگ سر بلند کردم و به یک ماه توان بلند شدن از جایش را نداشته باشد و این مراسم و عروسی بهم بخور

پنجره نگاه کردم. چهر اشکین در آن نور کم معلوم بود. دو آرنجش را به لبه پنجره تکیه داده بود. دود از ال به الی انگشتانش 

 .خارج میشد و بعد از ال به الی لب هایش

زانا کی کشیدم خم شدم و ویولن را در کیفش گذاشتم. اشکین من سیگاری نبود. ندیده بودم او هیچ وقت سیگار بکشد. آهی سو

سرم را بلند کردم. اشکین رفته بود ولی سایه اش به روی پنجره افتاده بود. کیف را در دستم گرفتم و راه بازگشت را در پیش 

 .گرفتم

***** 

پرسید نویان بود. حوصله ام به شدت  از زمانی که بیدار شدم به بهانه حال بدم از اتاق خارج نشدم و تنها کسی هم که حالم را

سر رفته بود. نویان پشت میزش نشسته بود و داشت حساب کتاب های را که نمیدانم برای چه بود آنجام میداد. حسابی سرش 

 :گرم بود. از بی حواسی اش سوءاستفاده کردم و مظلومانه جلو رفتم و گفتم

 .واهش میکنمنویان. حوصلم سر رفته میشه گوشیم رو بهم بدی؟ خ_

منتظر نگاهش کردم. او هم بدون آنکه سرش را بلند کند کشو اش را باز کرد و از آن گوشیم را خارج کرد. لبخندی زدم و 

گوشی را از او گرفتم. شوکه شدم که به همین راحتی آن را داده بود. ولی میدانستم وقتی درحال انجام یک کار است فقط آن را 

از او بخواهی یا بگیر بعد یادش نمی آید. گوشی خاموش بود به طرف کیفم رفتم که با خود به روستا  انجام میدهد و اگر چیزی

آورده بودم. شارژر را از آن خارج کردم و بعد گوشی را به برق زدم و زیر پریز نشستم. کمی منتظر ماندم شارژ شود تا آن را 

 .و هوایم عوض شد. غم و غصه ام بیشتر شد روشن کنم. با روشن کردن گوشی و دیدن بک گران گوشی حال

عکس بک گراند اش اشکین بود. قبل از این اتفاق شوم عکس بک گراند گوشی اشکین من بودم. ولی حاال مطمئنا دیگر 

نیستم.خودم را کنترل کردم. خواستم عکس را عوض کنم.. ولی بیشتر عکس ها از من و اشکین بود. یک عکس ساده انتخاب 
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گر دست نویان افتاد آن را نبیند. عکس های تکی اشکین و دونفرمان را همه مخفی کردم. نمیتوانستم آن ها را پاک کردم. تا ا

کنم برایم سخت بود. هر کدامشان یادآور خاطرات خوش باهم بودن مان بودند. با صدای در سرم را از گوشی بیرون آوردم. 

ن وارد اتاق شد. گوشی را کنار گذاشتم و به احترامش از جایم بلند شدم. نویان اجازه ورود داد. در باز شد و تان زر خاتو

 :نگاهی به من انداخت و گفت

 بهتری؟_

 :سرم را زیر انداختم و با صدای آرامی جوابش را دادم

 .بله_

 .خوبه. پس اماده شید که کم، کم باید بریم_

 .متعجب سر بلند کردم و نگاهش کردم

 کجا؟_

 :فتگ عمیق نگاهم کرد و

 .خونه عروس_

دامنم را در مشتم فشردم و سعی کردم خودم را به هر طریقی شده آرام کنم. با صدای نویان سر بلند کردم و به چهره اخم آلود 

 .اش که داشت با مادرش صحبت می کرد خیره شدم

 .سرمین جایی نمیاد_

 :تان زر خاتون خشمگین گفت

 به حرف ها و شایعه هاشون دامن بزنی؟ میخوایی کامل آبرو مونو ببری؟برای چی نیاد؟ میخوایی با نیامدنش بیشتر _

سرم را پایین انداختم و به دیوار تکیه دادم. انگار نه تنها او بلکه همه از این موضوع خبر دارند و خدا می داند چه شایعه های 

 .فکر خارجم کرد ساخته اند. چشمانم را محکم به روی هم می فشارم. صدای خشمگین تان زر خاتون از

حواست جمع می کنی امشب. دلم میخواد کاری کنی همه فکر کنند او گندی که زدی شایعه بوده. نمی خوام باعث آبرو _

. مردم رو بعد ریزیمون بشی. االن هم آماده میشی و با نویان میایی پایین. باید گندی رو که زدی امشب داخل فامیل جمعش کنی

لباس رنگ روشن هم میپوشی نه مثل این عزا دارا لباس تیره. برای اولین بار داری به عنوان یک جوری ساکت می کنیم. 

 عروس خان میری مهمونی. فهمیدی؟

 :انقدر فهمیدی اش را محکم گفت که ناخداگاه گفتم

 .بله_

ا بگیرم. به تان زر خاتون بی هیچ حرف دیگری از اتاق خارج شد. به سختی و هر روشی می خواستم جلوی اشک هایم ر

طرف کمد رفتم و حوله ام را برداشتم و به حمام رفتم.در حمام خودم را از اشک خالی کردم تا بغضی در گلویم جا خشک نکند 

و به هر دلیلی اشک هایم بخواهند ببارند. از حمام خارج شدم. نویان در اتاق نبود. سریع سشوار را آوردم و موهایم را خشک 

 .بالی جانم نشود. موهایم که خشک شد آن ها را با حوصله و دقت شانه کردم کردم تا دوباره سردرد

. به طرف کمد رفتم و یکی، یکی بود. پوزخندی زدم. دلم می خواست تا می توانم معطل کنم 19:30نگاهی به ساعت انداختم

و به خود رسیدن نه. فقط و فقط لباس ها را نگاه کردم. دو دست عوض کردم. از روی خوشی و سرمستی نه. از روی بیخیالی 

. درحال پوشیدن اش بود که در باز شد و برای وقت تلف کردن. لباس را از تنم خارج کردم و لباس قرمز رنگی را برداشتم

نویان با چهره ای در هم وارد اتاق شد. با دیدنش شوکه شدم ولی به خود آمدم و سریع لباس را تن کردم. نفس آسوده ای 

 .کشیدم

را برداشتم و زیر نگاه های خیر و تقریبا عصبی نویان بندینک هایش را بستم. بعد از اتمام کارم نیم نگاهی به او انداختم و  کتم

 .بعد به طرف میز رفتم
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 .خجالت نکش هنوز ادامه بده هنوز خیلی وقت داریم_

 :خودم را به آن را زدم و گیج نگاهش کردم. با اعصبانیت گفت

 .10نوز اماده نشدی. تا تو اماده بشی و ما حرکت کنیم و برسیم میشه ساعتتو ه 20:30ساعت _

 :خونسرد رویم را از او گرفتم و موهایم را شانه زدم و مشغول گیس کردنشان شدم و گفتم

 .من دارم آماده میشم و هیچ عجله ای ندارم. شما دیرتون شده برید من نمیام_

 :نویان عصبی گفت

 می کنی. بلندشو بهت میگم بسه سرمین داری عصبیم_

موهایم را که با نوار طالیی رنگ گیس کرده بودم به روی دو شانه ام گذاشتم. روسری را برداشتم و و نیم تاج بسیار باریک و 

خوابیده اش را که به روسری متصل بود را به روی سرم گذاشتم. به گفته مریم چون تازه عروس بودم آن هم عروس خان باید 

 .لباس میپوشیدماینگونه 

از جایم بلند شدم. خواستم که به طرف نویان برگردم که چشمم در آینه به خودم افتاد. شکمم مقدار کمی برآمده شده بود ولی 

در این لباس به خوبی نمایان بود. پوزخندی به روی لبانم نشست. چه تازه عروسی. تازه عروسی که چهار ماه باردار است. 

 :به نویان نگاه کردم و گفتم چشم از آینه گرفتم و

 .تو همیشه عصبی. فقط منتظری من یه کار کنم تا اعصبانیت رو سر من خالی کنی. بریم آمادم_

میدانستم ناحق می گویم. نویان با من بسیار مهربان بود. زمانی که فهمیده بود با پسرش رابطه دارم با من بد شد. ولی این چند 

نکه اشکین دارد زن می گیرد با من خوب شده بود. به طرف در حرکت کردم که با صدایش روز به احتمال زیاد بخاطر ای

 .ایستادم

 کجا؟ اینطور می خوایی بری؟_

همان جور بود که آن ها میخواستند دیگر.  مشکلی نداشتمتعجب برگشتم اول نگاهی به او انداختم و بعد نگاهی به لباس ام . 

 :متعجب گفتم

 !چه ایرادی داره؟ اینبار مگه چشه؟_

نویان پوفی کشید و به طرف کمد رفت. در کمد را باز کرد و بعد از چند لحظه برگشت. چیزی که درون دستش بود را به طرفم 

 .گرفت

 این چیه؟_

متعجب دست جلو بردم و آن را گرفتم. شبیه به پارچه بود. رویش را گرفتم و کشیدم که باز شد. چادر بود. چادری به رنگ 

ی با گل های درشت قهوه ای مالیم با برگ های سایه ای. گل و برگ هایش به طرز زیبایی نمایان بودند. ولی من چادر مشک

 :سر نمی کردم. چادر را به دست نویان دادم و گفتم

 .من اینطور گشتم مشکلی نبوده پس االن هم نیست. بعدم من چادر سر نمیکنم چون بلد نیستم_

 :به طرفم گرفت و گفتنویان خشمگین چادر را 

بگیر سرت کن بعدم تو جایی نرفتی از زمانی که امدی خونم که بهت بگم چادر سرت کن، جز خونه پدرت. سر کنی یاد می _

 .گیری زود باش دیر شد

 :بغض کرده از دادی که سرم کشید چادر را از دستش گرفتم. چادر را سر کردم که نویان غرید

 .برعکسه_
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تم و چادر را درست کردم. به جلوی آینه رفتم تا ان را به روی سرم تنظیم کنم. دقت کردم تا لبه های به طور رویم را از او گرف

. با اخم و بغض به مساوی پایین باشند. بعد از باال آن را مانند مقنعه داخل دادم و سریع و محکم با دست گرفتم تا باز نشود

 .و راه افتاد. از اتاق خارج شدیمطرف نویان برگشتم. نگاهی به سرتاپایم کرد 

چادر به زیر پایم میرفت و اذیت می کرد. ایستادم و با دست دیگرم به هر سختی بود چادر و دامنم را باال دادم. با کلی مشقت از 

ده بودند پله ها پایین رفتم. نویان یک کت و شلوار ساده مشکی با پیراهن آبی چرک. به طبقه پایین که رسیدم همه منتظر ایستا

 :جز اشکین که خونسرد به روی کناری ها نشسته بود. آسوده بانو با دیدنم عصبی گفت

چه عجب عروس خان افتخار دادن آماده شدن. به لطف تو امشب مجبوریم برای همه چیز حرف بشنویم. انقدر هم ما و خونه _

 .اید چطور بشه. بله برون پسرم بخاطر یه الف بچه ببین بداداشم اینا رو معطل کردی

 .خواست هنوز ادامه بدهد که نویان اجازه نداد

 .بسه. بریم دیر شد_

نگاه های زیر، زیرکی نویان را به روی خود می دیدم. از خانه خارج شدیم. ماشین نزدیک در بود. به سمت ماشین 

رد و در کمک راننده را باز کرد و رفتیم.نویان در راننده را باز کرد و نشست تان زر خاتون چادر رنگی گل دارش را جمع ک

نشست. اولین بار بود می دیدم او چادر سر می کند. برای خواستگاری من که آمده بودند چادر سرشان نبود. یعنی تازه چادری 

شدند؟آسوده بانو در ماشین پشت کمک راننده را باز کرد و سوار شد اشکین هم بعد او سوار شد. جلو رفتم و در عقب پشت 

 جو ماشین سنگین بود. هیچ کس چیزی نمی گفت.ده را باز کردم و سوار شدم. آسوده بانو بین من و اشکین نشسته بود. رانن

 :فکر کنم وسط های راه بودیم که تان زر خاتون گفت

 سرمین_

 .به او نگاه کردم. به جلو خیره شده بود

 ..بله_

ی احترامی نمی کنی. حاضر جوابی نمیکنی. شاید داخل این زبون اونجا هر حرفی زدن هر تیکه ای پروندن هیچی نمی گی ب_

 .درازی هات یه کسی توهین کرد. من نمیخوام اینجور بشه هر کی هرچی گفت فقط سکوت می کنی

 الزم بود خودم جواب میدم. فهمیدی؟

 .بله_

به کسی مطلب درست را فهماندن  چیزی نداشتم بگویم. آن ها دفاع از حق خود را حاضر جوابی و زبون درازی می دانستند.

بی احترامی بود در این بین چه میتوانستم بگویم. یعنی چه داشتم که بگویم. باید این را هم به این آموخته های چهار ماه ام 

اضافه می کردم. به پشتی صندلی تکیه دادم و به بیرون خیره شدم. همه جا تاریک بود و چراغی جز چراغ های ماشین روشن 

. شاید گه گداری ماشینی رد می شد و نور آن جاده را کمی روشن تر می کرد. کاش نه نویان بود، نه تان زر خاتون و نه نبود

آسوده بانو که مانند مرزی بین من و اشکین نشسته است. کاش فقط من و بودم و اشکین. کاش هیچ کدام از این اتفاق ها نمی 

 .رای هم شویم. ولی هرگز نمی شدافتاد. کاش الاقل دوباره می توانستیم ب

. من حتی اجازه نداشتم در اشکین با فاصله کمی از من نشسته بود. ولی حتی آرزوی داشتنش فرسخ ها با من فاصله داشت

جلوی در خانه ای ایستاده بودیم.  رویا اشکین را برای ثانیه ای کنار خود تصور کنم. با ایستادن ماشین از فکر خارج شدم.

ز ماشین پیاده شدند. من هم پیاده شدم. نویان در صندوق عقب را باز کرد. دسته گلی که در آن بود را اشکین برداشت و همه ا

 .گرفت. سرتاپایش را نگاه کردم. چقدر زیبا شده بود. معلوم بود دامادی اش است

ا شده بود. تان زر خاتون و آسوده بانو در آن کت و شلوار مشکی رنگ که زیرش پیراهن مردانه سفیدی پوشیده بود واقعا زیب

هر دو جعبه های بزرگ کادو شده را برداشتند.. یک جعبه دیگر مانده بود. پوزخندی زدم البد انتظار داشتند من آن را بیاورم. 

 .رویم را برگرداندم و به جاده خیره شدم. حاضر بودم بمیرم ولی به آن جعبه دست نزنم

ز دور پیدا شد. کمی بعد نزدیک شدند و کنار ماشین نویان نگه داشتند. بعد تعدادی زن و مرد با چراغ های دو یا سه ماشین ا

سرو صدا از ماشین پیاده شدند. خواهران نویان همراه با شوهران و فرزندان شان و برادر کوچک نویان همراه همسر و 
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دند. همه آن ها خوشحال بودند جز من و شاید هم فرزندانش.آن ها با خوشحالی جلو آمدند و مشغول سالم و احوال پرسی ش

 .اشکین

چون من و او با فاصله از جمع ایستاده بودیم و حرفی نمیزدیم. حتی سالم هم نکردیم. یک جور های آن ها مرا هنوز ندیده 

نبود. فرصت خوبی بودند. احتماال فکر می کردند نیامده ام. یک لحظه فکری به ذهنم زد االن هیچ کدامشان حواس شان به من 

بود برای فرار. اگر فرار می کردم شاید اشکین هم مرا میدید و همراهم می آمد چادر و دامنم را آهسته در دستانم جمع کردم. 

استرس گرفته بودتم. نمیدانستم کار درستی است یا نه. آن ور جاده تاریک بود و چراغی نداشت. میتوانستم سریع از دید راس 

. با ترس و لرز اولین قدم را به عقب برداشتم. بعد دومین قدم. سومین قدم. قدم به قدم عقب میرفتم. تمام آن ها خارج شوم

حواسم به آن ها بود که مرا نبینند. چشم به اشکین خورد داشت نگاهم می کرد. تا دید دارم نگاهش می کنم سرش را به نشانه 

 :)نه( تکان داد و نجوا کرد

 !نه سرمین_

 .اه اش کردمبا عجز نگ

 سرمین_

 :ترسیده نگاهم را از اشکین گرفتم و به نویان نگاه کردم.با چهره ای اخم آلود گفت

 .چرا انقدر رفتی عقب؟ بیا جلو_

با صدای نویان همه متوجه من شدند و به طرفم برگشتند. چشمانم را به روی هم فشردم. آب دهانم را قورت دادم. ترسیده 

سالم کردم. با خواهران و خواهر زاده های نویان دست دادم دو خواهرش به جز ساناز بودند و بعد رو بودم. آرام جلو رفتم و 

ساله ای کنارش ایستاده بود. با او هم دست  ۶ساله که خواب بود در بغل داشت و پسری ۴کردم به طرف طرالن که دختری 

سنش نمی خورد. در آن عروسی کوفتی هیچ چیز از معارف  دادم. تعجب کردم. فکر نمی کردم طرالن دو فرزند داشته باشد. به

به یاد ندارم. چون در عالم خود به سر می بردم. اسم هیچ کدام از خواهر زاده و برادر زاده های نویان و همچنین شوهر 

روی گشاده در خواهر هایش را نمی دانستم. نویان جلوتر از همه حرکت کرد و در را زد. کمی بعد مردی کت و شلوار پوش با 

را باز کرد. با همه مرد ها دست داد و با خانم ها به گرمی و لبخند سالم داد من آخر از همه بودم. وقتی نگاهش به من افتاد 

لبخند از صورتش رفت و خشم و اخم جایش را گرفت. من هم سرتاپایش را نگاه کردم و پوزخندی به رویش زدم و بدون آنکه 

 .شتمسالم کنم از کنارش گذا

نمی شناختمش ولی از او خوشم نمیاد. مردک بی خاصیت. با عجله جلو رفت و با نویان هم قدم شد. کفش های زیادی دم 

درشان بود. دو در بود. یکی به دیوار روبه رو و در دیگر به دیوار سمت راست. مرد زن ها گفت که وارد در رو به رو 

شد و پشت سرش بقیه خانم ها. آسوده با و خواهران نویان تا وارد شدند شروع بشوند. تان زر خاتون در را باز کرد و وارد 

به شدت تیر می کشید. آخرین نفر وارد شدم و در را پشت  از تصور آنکه همه این برای اشکین است قلبمبه کل کشیدن کردن. 

کدام را نمیشناختم. کنار طرالن ایستاده بودم. نفر زن در آنجا بودند. همه از جایشان بلند شده بودند. هیج  ۱۵سرم بستم. حدود 

همه زن ها جلو می آمدند و دست می دادند. به من که میرسیدند انگار موجود عجب و غریبی را دیده اند. از دور سالم می 

. بعد از کردند. من هم بدون آنکه نگاهشان کنم سرم را به نشانه سالم تکان می دادم یا اینکه زیر لب جواب شان را میدادم

احوال پرسی به روی کناری های نشستیم. من کنار طرالن نشستم و تکیه ام را به پشتی دادم. چادرم را از سرم برداشتم و به 

 .دورم رها کردم

دو نفر مشغول پذیرایی شدن به رسم ادب فقط یک نارنگی برداشتم و در پیش دستی ام گذاشتم. مدتی از آمدنمان گذشته بود. تا 

می کردم می دیدم بعضی از زن ها سرش را نزدیک هم آورده اند و در حالی که مستقیم یا غیر مستقیم نگاهم می  سر بلند

برایم سخت بود با پایی خودم به .کردند در گوش هم حرف میزدم. خسته شده بودم تحمل این جمع و این مراسم را نداشتم

 .مرد مورد عالقه ام بیایممراسم بله برون 

 ای؟حامله _

جمع ساکت شد. متعجب سر بلند کردم پیرزنی هم سن و سال تان زر خاتون که شباهت زیادی به آسوده بانو داشت و البته؛ 

آسوده بانو و یک زن تقریبا چاقی جفت اش نشسته بودند و خصمانه و پر از کینه و نفرت نگاهم می کردند پرسید. من هم کم 

 :کردن و گفتمنیاوردم و مغرورانه از باال نگاهشان 
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 .بله_

 .آن زن های روستای در سطح من نبودند که بخواهم با آن ها حتی یک کالم حرف بزنم

 .زنی بگیره به نویان آقا نمی امد همچین_

به او نگاه نکردم. همچین زنی را با کنایه و تحقیر آمیز بیان کرد. جمع ساکت شده بود و کسی هیچ چیزی نمی گفت. انگار 

که من حرفی بزنم یا جواب دندان شکنی بدهم تا حرفی جدید برای غیبت کردن پیدا کنند.سکوت کردم. نگاه خیره منتظر بودند 

دوختم. با کل کشید زن ها  خیلی ها را به روی خودم احساس کردم. ولی سر بلند نکردم نگاهم را به گل های قالی قرمز رنگ

 ..متعجب سر بلند کرد

که نشسته بودیم راه داشت وارد شد و سر به زیر و با لبخندی بزرگ ایستاده بود با قدی دختری جلوی دری که به جایی 

متوسط و هیکلی تو پر. موهای مشکی رنگ گیس شده به دو طرفش آویخته بودند.آسوده بانو با خوشحالی از جایش بلند شد 

م پر از تنفر نسبت به آن دخترک شد. ید. در یک آن وجود اب*و*سو به دخترک رفت. اورا محکم در آغوش کشید و سرش را 

سرش را بلند کرد. صورتی تقریبا گرد داشت با فکی تیز و چشم و آبروان نامرتب مشکی. لبانی متوسط و دماغی کشیده که 

 .پایینش کمی بزرگ شده بود

کنجکاوانه من را میپایید. با نفرت رویم را از او گرفتم. با برگرداند سرم دیدم که زن های که در سمت چپم نشسته اند دارند 

احتماال میخواهند عکس و العمل مرا ببینند. من هم همانطور در چشمانشان زل زدم تا اینکه از رو رفتند و نگاهشان را از من 

 .گرفتند. سرو صدا ها دوباره بلند شده بود

بدعنقی می کرد. نگاهی به دخترک  با صدای نق و نوق بچه ای کنارم عصبی به طرفش برگشتم. دختر طرالن بیدار شده بود و

کوچک انداختم که به روی پای طرالن روبه من نشسته بود. اصال در این شرایط حوصله بچه نداشتم. دخترک با دیدن اخم های 

 :من ساکت شد و مظلومانه با بغض نگاهم کرد. طرالن متعجب به طرفم برگشت. در همان حال با اخم شدید و جدی گفتم

 .ن بچه. ساکت شوانقدر نق نز_

 :دخترک بیچاره یک دفعه ساکت شد. طرالن خنده ای کرد و دستم را در دستش فشرد و گفت

 .دیگه داشت کالفم می کرد. ممنون نجاتم دادی_

متعجب نگاهش کردم. او خوشحال شده بود من به دخترش اخم کرده ام و با تندی با او حرف زدم یا اینکه فکر کرده است از 

ی و کمک به او اینگونه حرف زدم تا دخترش آرام بگیرد؟ به هرحال برایم مهم نبود. تنها چیزی که برایم مهم سر خیرخواه

نبود این بود که این مراسم زهرماری تمام شود یا اینکه هرچه زودتر از اینجا برویم. نمیدانم دلیل کار نویان چه بود؟ اگر 

برمیگرداند به شهر؟ دیگر چه کار به ازدواج او داشت. زیر چشمی به میخواست من و اشکین را از هم دور کند خوب او 

دخترک نگاه کردم. آسوده بانو انگشتری به عنوان نشان در انگشتش کرده بود. و معلوم بود او دارد از خوشی میمیرد. آخر 

کرده بود به آن دخترک حال بهم کی بدش می آید زن اشکین شود؟ آسوده بانو با کلی افتخار و فخر فروشی هدایایی را که تهیه 

دلم می خواست از ته دل عق بزنم. با نفرت تمام به  زن میداد. دیگر تحمل این وضع برایم سخت بود. حالت تهوع گرفته بودم.

دختر نگاه کرد که آسوده بانو مانند پروانه دورش می گشت. من یک روز جایی او بودم. ولی نگذاشتند به این روز برسم. من 

همینجا به خودم قول میدهم. اگر این عروسی سر بگیرد کاری می کنم که خود آسوده بانو او را طالق دهد نه اشکین. کاری هم 

می کنم که تمام خوشی امشب اش به کامش بدتر از زهر شود. آن زهر هم به گونه ای باشد که حتی به او امان ندهد و از پا 

 .درش بیاورد

ه بود. او می خواست جایی مرا در قلب اشکین تسخیر کند. هه چه خوش خیال بود. تا وقتی که من او بزرگترین اشتباه را کرد

زنده ام این اجازه را به هیج احد و الناسی نمی دهم. حتی اگر الزم باشد اورا می کشم. ولی این اجازه را به او نمی دهم. 

در بیافتد. دیگر واقعا داشت حالم بد می شد. و آن سرو  دخترک بزرگترین اشتباه زندگی اش را کرده. او می خواست به من

. نیش و کنایه های که از ال به الی حرف های زنان می شنیدم. نگاه های گاه و بیگاه شان صدا ها بدجور روی مخم بودند

 .آزارم می داد هر چقدر سعی می کردم بی تفاوت باشم ولی انگار نمی شد

شوم آینده قلبم تیر می کشید دوباره داشت حالم بد می شد زیر دلم شروع به تیر کشیدن کرد.  از دیدن این اتفاق ها و اتفاقات

انقدر ادامه پیدا کرد که فکر می کردم االن است که کمرم از وسط دو نصف شود. دامنم را چنگ می زدم. زیر دلم را فشار می 
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ایم کوتاه شدند حالت تهوع ام بیشتر می شد. طرالن که کنارم را ماساژ می دادم. ولی دردش آرام نمی گرفت. نفس ه دادم. کمرم

 :نشسته بود متوجه نا آرامی و حال خرابم شد. نگران نگاهم می کرد. نزدیک شد و گفت

 خوبی؟_

با نزدیک شدنش بوی عطر اش که زیر دماغم زد باعث شد حالم بد شود دستم را به روی دهان و بینی ام گذاشتم و او را به 

ر زدم و از جایم بلند شدم و با عجله از در خارج شدم. به طرف روشویی که آن ور حیاط معلوم بود با عجله رفتم. شدت کنا

هرچه خورد و نخورده بودم پس دادم. یک دستم یه دلم و دست دیگرم به روشویی بود تا تکیه گاهی برای جسم بی جانم باشد. 

 .نیدم. من خوش خیال فکر می کردم او مادر اشکین استصدای نگران طرالن و سارا خواهر نویان را می ش

بی توجه به آن ها عق میزدم. دیگر کم مانده بود جانم را باال بیاورم با هر عقی که میزنم عضالت شکمم جمع می شدند و درد 

که خودش بدی ایجاد می شد دیگر داشتم نفس کم می آوردم. به سختی جلوی خودم را گرفتم تا دیگر عق نزنم. تا این

 .ایستاد.نفس، نفس میزدم به سختی صورت و دهانم را شستم

را گرفت. سارا بود.  انقدر بی جان شده بودم که به سختی خود را نگه داشته بودم. سرم گیج می رفت. یک نفر زیر بازویم

دو دستم را به رویش گذاشتم.  طرالن نگران جلو آمد و آن یکی دستم را گرفت. زیر دلم آنچنان تیر کشید. که تا کمر خم شدم و

 .و با صدای بلند آخی گفتم. اگر سارا و طرالن مرا نمی گرفتند حتما با سر به روی زمین می افتادم

 چی شده؟_

صدای نگران تان زر خاتون بود. عجیب بود از دیروز نگرانم می شد. ولی شاید زیاد هم عجیب نبود و همه این نگرانی ها 

 .برای نوه اش بود

 .لش بدهحا_

صدای نگران سارا بود. دردم کمی آرام شد و توانستم از آن حالت خمیده مقداری خارج شوم. احساس می کردم اکسیژن کم 

 :است. تند، تند هوا را می بلعیدم. تان زر خاتون نزدیک آمد و گفت

 چت شده دختر؟ نکنه مثل دیروز شدی؟_

اش را زیاد کردم تا شاید این مراسم زهرماری بهم بخورد و زودتر به خانه حالم مانند دیروز بد شده بود. ولی کمی پیاز داغ 

 :برگردیم. با لحن درد آلود و بی جان گفتم

 .بدتر _

یکی به روی دستش زد و با عجله به طرف در رفت که مرد ها در آن بودند. چند ضربه محکم به در زدن. همان مردی که در 

در را هم باز کرد. تان زر خاتون با عجله چیزی گفت و مدتی طول نکشید که نویان دم در خانه را برایمان باز کرده بود این 

آمد. نمیدانم تان زر خاتون چه گفت و به طرف ما اشاره کرد که نویان وحشت زده و با سرعت سرش را به طرف ما برگرداند. 

ید و دوان، دوان به سمت ما آمد. رو به روی سعی کردم خودم را بی حال تر نشان دهم. نویان با عجله کفش هایش را پوش

 :ایستاد و نگران رو به خواهرش پرسید

 چرا حالش اینطوری؟ چش شده؟_

نمیدانم خان داداش یکهو حالش بد شد امدیم دنبالش دیدیم همش داره عق میزنه انقدر عق زد گفتم االن دور از جونش دیگه _

 .و ناله کردخون باال میاره. بعدم همش دستش به شکمش بود 

سارا همه اتفاق ها را تند، تند تعریف کرد. نویان هل زد دستش را به بازویم گرفت. انقدر بی جان بودم که وقتی سارا و طرالن 

بازوانم را ول کردند می خواستم بیفتم که نویان مرا گرفت. بی جان چشمانم را بستم. نویان نگران صدایم میزد. الی چشمانم را 

 :حال گفتم باز کردم. بی

 .نویان. خیلی حالم بده_

نویان ترسیده و با عجله دستور داد همگی خداحافظی کنند و بیایند و وسایل من را هم بیاورند. مدتی طول نکشید که همه در 

حیاط جمع شدم. چیزی که در آن شرایط توانست خوشحالم کند این بود که اول از هم اشکین نگران از خانه خارج شد و با 
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ن حالم سریع از خانه خارج شد تا ماشین را روشن کند. نویان خداحافظی سر سری کرد و مرا سوار ماشین کرد. همگی دید

 .سوار ماشین شدند. اشکین پشت فرمان نشسته بود. نگاه های نگرانش را از دورن اینه به روی خود حس می کردم

ن زهر کردم. تحمل نداشتم این اتفاق بیافتد و من بی تفاوت از به آن چیزی که می خواستم رسیدم و مراسم شان را به کام شا

مانند آدم های بی دست و پا و پخمه بگذرم و یک گوشه بنشینم و اشک بریزم و برای یار از دست رفته ام آرزوی خوشبختی 

را به  مشب ام. چشمانمکنم. من سرمین بودم با بقیه فرق داشتم. از همه چیز به خوبی استفاده می کردم. مانند حال خراب ا

نشست. اشکین نگران در آینه نگاهم کرد و طوری که انگار مخاطبش نویان است  روی هم گذاشتم. لبخند محوی به روی لبم

 :گفت

 بریم درمانگاه؟_

 :مدرمانگاه و آن دکتر چکار می توانستند برای من بکنند؟ قبل از اینکه نویان جواب دهد آرام طوری که همه بشنوند گفت

 .. نمی خوادنه_

 :آسوده بانو با خشونت به من پرید و گفت

چیه حالت خوب شد؟ تا دو دقیقه پیش آنچنان قشقری به پا کردی گفتم صد در صد بچت افتاد. فقط میخواستی با فتنه بازیا  _

 .الهمراسم پسر منو خراب کنی؟ چی عیادت میشه ها؟ خجالت بکش دختره بی حیایی بی عفت هنوزم چشمت دنب

 .بسه_

صدای بلند و محکم نویان در ماشین پیچید و باعث شد آسوده بانو ساکت شود. ولی زیر لب طوری که من بشنوم همچنان به 

غر زدن و نفرین کرد و فحش و ناسزا گفتن اش ادامه می داد. برایم مهم نبود. تنها چیزی که برایم مهم بود که از آن خانه 

سم مسخره که اشکین دامادش بود، نبود. خسته بودم. سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و به خارج شدیم و خبری از آن مرا

تاریکی شب خیره شدم. کم، کم نور ضعفی نمایان می شد تا اینکه به خانه رسیدم. با کمک نویان از ماشین پیاده شدم. هنوز 

ت سردم شده بود. در آغوش نویان می لرزیدم. نویان دلم تیر می کشید. ماشین های دیگر پشت سرما وارد حیاط شدند. به شد

 .مرا به داخل برد و کنار بخاری نشاند و بعد یه مریم گفت برایم پتو و نوشیدنی گرمی بیاورد

مریم هم با عجله رفت و مدتی بعد با پتو برگشت. نویان پتو را به دورم انداخت و خود کنارم نشست. خانواده نویان یکی، یکی 

مدند. هم شان رو به رویمان نشستند و داشتند نگاهم می کردند. سرم را زیر انداختم و بیشتر در خود جمع شدم. داخل می آ

 .هنوز هم احساس سرما می کرد

 .خدا بد نده زن داداش_

را  ی رویمسر بلند کردم و به برادر نویان، نوید نگاه کردم. با لحنی تمسخر آمیز جمله اش را رو به من بیان کرد. بی هیچ حرف

 :از او گرفتم. سارای خواهر بزرگتر نویان اینبار با لحن سردی گفت

 مهمی رو ول کردید و برگشتید؟ چرا اینطور شده؟ یعنی انقدر حالش بد بود که اون مجلس به این_

 :نویان با عجز گفت

 .ومش به این شدت حالش بد میشهغش کرد. این بار د ای بابا خواهر من مگه نمیبینی حالش؟ مگه ندیدی چطور تو بغلم_

 :سارای خونسرد گفت

 .خوب مگه چیه؟ دکتر می اوردی باال سرش_

فکر کردی نیاوردم؟ دکتر میگه دفعه بعد حالش بد شد نیاید دنبال من. این کار من نیست باید ماما بیارید واسه درمانگاه. این _

 .بچه هم شده واس ما دردسر

نگهش دارم و او می  شت اصرار کردم که بچه می خواهم و حال که باردار شده ام می خواهمپوزخندی زدم. انگار من اصرار پ

بچه را بنداز با  گوید نه باید سقط اش کنی. نمی دانست آرزوی من نبود این بچه بود. نمی دانست اگر می گفت االن بیا برویم

دستانم را از زیر پتو خارج کردم یکی را به  یوانی شیر طرفم آمد.مریم با ل می رفتم و اینکار را انجام میدادم. کمال میل با او

 :روی دماغم و دومی را به عالمت ایست جلوی مریم گرفتم و با حالی نزار گفتم
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 .نه تورو خدا نیاریش جلو. دیگه جونی ندارم اینبار حالم بد بشه حتما میمیرم_

ان شیر را برد. پتو را دوباره به دوره پیچیدم. تکیه ام را به دیوار دادم مریم و نویان خدا نکنه ای گفتند و مریم به دستور نوی

 ب*و*سو سرم به روی شانه ام گذاشتم. چشمانم را بستم. تنها چیزی که میخواستم آرامش بود. دوست داشتم همه این ها کا

یک دروغ. صدای پچ، پچ های آرام  باشند یا ب*و*سباشد. حاضر بودم تمام عمر و زندگی ام را بدهم تا این اتفاقات فقط یک کا

زن ها و صحبت بلند مردان در هم آویخته شده بود. جایی برای به دست آوردن آرامش نبود. همه این جمع از من متنفر بودند 

ر یا از من بد شان می آمد و کینه ام را به دل داشتند. احتماال جز دو نفر. پدر و پسر. پسری که احساس می کردم از دستم دلخو

و ناراحت است. پسری که با وجود پدرش و فرزند پدرش که درون بطنم بود هنوز فکر مرا در گیر خودش می کرد. قلب و 

روحم را برای خود داشت. می گفت قلبت را دربیاورد و کف دستم بگذار با کمال میل قبول می کردم. احساس خستگی می کردم. 

منتظر میماندم آن ها بروند و بعد نویان این ها بخوابند. تا مثل هر شب به باغ بروم.  خوابم می آمد. ولی نباید می خوابیدم. باید

باید جلوی خود را می گرفتم تا خوابم نگیرد. هر چقدر هم حالم بد باشد من اینکار را انجام می دهم. حتی اگر در بستر مرگ 

نامه  اده بود بر سر دلیل نیاوردن ماما. نویان می گفتباشم. همان گونه میروم. لرزم از بین رفت و کمی آرام شدم. بحث افت

گنگ داده که هرچه زودتر ماما را بفرستند. صدا ها برایم گنگ تر و  کیست کارهایش را امروز انجام دادم. علی که نمیدانستم

چشم باز کردم. نویان باال  . با فرو رفتن در چیز نرمی ترسیدتر می شد. چشمانم گرم. طولی نکشید که همانجا به خواب رفتم

 :سرم بود. آرام گفت

 .نترس بخواب_

را تکان دادم و چشمانم را بستم که دوباره بخوابم ولی با به یاد آوردن زدن  نگاهی به دور ور انداختم در اتاقم بودم. سرم

تش به من بود. برای اینکه ویولن برای اشکین چشمانم تا آخرین حد باز شد. نویان داشت لباس هایش را عوض می کرد و پش

نویان نفهمد بیدارم خودم را به خواب زد. مدتی گذشت تا صدای قدم هایش نزدیک شد و بعد تخت فرو رفت. پتو را باال داد و 

. بعد از پشت مرا در آغوش کشید تکانی خوردم که دستانش کمی شل شدند. مدتی گذشت تا نویان به روی خودش و من کشید

احتیاط از آغوشش خارج شدم و بعد از برداشتن ویولن از اتاق خارج شدم. پله ها را به آرامی پایین رفتم.  خوابش برد. با

دستم به زیر دلم بود. احساس می کردم دردش دارد بدتر می شود. بدون توجه به درد به باغ رفتم. شروع به نواختن آهنگ 

 .اده بوددیشب کردم. اشکین هم طبق معمول هر شب پشت پنجره ایست

از درد دیگر طاقت نداشتم. احساس می کردم هر لحظه دارد دردش بیشتر می شود. دیگر طاقت نیاوردم و خم شدم دستم را به 

 .رویش گذاشتم. تکیه ام را به درخت دادم. از درد توانایی حرکت نداشتم. با امدن صدای قدم های قلبم از ترس ایستاد

خت چسباندم. از ترس دست و پایم میلرزیدند و بی جان شده بودم و دردم را فراموش از ترس نویان خودم را محکم به در

کردم. با نزدیک شدن سایه احساس می کردم االن است که سکته کنم. وقتی صورتش را در آن نور کم ماه دیدم نفس حبس شده 

جدا کردم و با یک قدم خودم را در  ام را با آسودگی بیرون دادم. لبخند محوی به روی صورتم نشست. خودم را از درخت

آغوشش رها کردم و سفت به خود فشردم اش. دستانش را به دورم حلقه کرد. خوشحالی ام قابل توصیف نبود. ولی با فشاری 

 .که اورد و مرا از خود جدا کرد لبخند از لبانم رفت و متعجب نگاهش کردم

 .اشکین_

 :قه کرد و کمکم کرد تا حرکت کنم. با تردیدی که در صدایم بود گفتماشکین بی هیچ حرفی دستش را دور شانه ام حل

 میدونم توام خسته شدی؟ کجا میریم االن؟امدی باهم فرار کنیم؟_

 :اشکین بدون انکه نگاهم کند گفت

 .داخل_

 :متعجب نگاهش کردم که ادامه داد

نمی خوام در این باره بشنوم؟ مگه بهت نگفتم  مگه بهت نگفتم این فکرای رو از سرت بیرون کن؟ مگه نگفتم دیگه چیزی_

دیگه حق نداری به من و با من بودن فکر کنی؟ من تا چند روز دیگه دست زنم می گیرم و میرم از اینجا. تو میخوایی همینجور 

 .خیال بافی کنی زن بابا

من حرکت نمی کنم ایستاد. او گفته از حرف هایش کپ کردم. سرجایم خشکم زد توان انجام هیچ کاری را نداشتم. اشکین دید 

بود زنم؟ یعنی به این راحتی مرا یادش رفت؟ یعنی به همین راحتی آن همه عشق و وفا را رها کرد؟ حال من شده بودم برایش 
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پ این همه فشار به رویم سخت بود. خیلی سخت. سرم را بلند کردم و با نگاهی غمگین و ک زن بابا؟ به روی دو زانو ام افتادم.

کرده نگاهش کردم. اشکین داشت نگاهم می کرد. به طرفم آمد و دستش را به بازویم گرفت تا کمکم کند. سریع دستم را عقب 

 :کشیدم و با صدایی که سعی در کنترلش داشتم تا باال نرود گفتم

 .به من دست نزن_

خم شدم و با کمری خمیده و کمک دیوار آرام، آرام  دستم را به دیوار کنارم گرفتم و به سختی از جایم بلند شدم. از درد به جلو

به جلو قدم برداشتم و آرام اشک میریختم. باورش برایم سخت بود. نمیتوانستم تحمل کنم توانای اش نداشتم. در این شش ماه 

آمد. به سختی از  نحس که در اینجا انواع بال ها به سرم آمده بود. در را باز کردم و داخل خانه شدم. اشکین هم پشت سرم می

پله ها باال رفتم و بدون آنکه به اشکین نگاه کنم وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم. ویولن را در کیفش گذاشتم. به طرف 

تخت رفتم نویان غرق خواب بود. از او متنفر بودم. او عامل تمام این بدبختی های من بود او بود که باعث شد این همه بال 

ه روی تخت دراز کشیدم و پشتم را به او کردم. پتو را باال کشیدم. تا دم دمای صبح خواب به چشمانم نیامد. با سرم بیاید. ب

تکان نویان سریع چشمانم را بستم. احساس کردم در جایش نیم خیز شده است. طولی نکشید که دوباره به حالت قبل باز گشت 

مرا عقب کشید و در وسط تخت در آغوش خودش جا داد. مدتی در همان حال با این تفاوت که دستانش را به دورم حلقه کرد و 

بودم که دوباره نفس های نویان منظم شد و به خواب رفت. طولی نکشید که من هم به خواب رفتم. با تکان های دستی عصبی 

صبح بود. بی  ۹انداختم تازه غلتی زدم و الی چشمانم را کمی باز کردم. مزاحم هر روز صبح ام نویان بود. نگاهی به ساعت 

 :توجه به او خواستم دوباره بخوابم که تکانم داد و گفت

 .خانم نمی خوایی بیدارشی؟ بلند شو ببینم حالت خوبه؟ بیدارشو بریم صبحانه بخوریم_

 :یدمعصبی نچی گفتم پشتم را به او کردم. ولی دست بردار نبود. انقدر اصرار کرد که عصبی سرجایم نشستم و جیغ کش

ولم کن نویان. چرا دست از سرم برنمی داری؟ چرا نمیزاری یه روز مثل آدم بخوابم. او از بچه ات اینم از خودت که فقط _

 .بلدید هر روز آدمو بهش زهر کنی؟ چرا ولم نمی کنید؟ از اتاق برو بیرون

انقدر خسته بودم و نیاز به خواب داشتم  م.بدون توجه به قیافه بهت زده او به حالت قبل برگشتم و پتو را به روی سرم کشید

 .که نفهمیدم کی به خواب رفتم

**** 

در جایم غلتی زدم و چشمانم را باز کردم. کمی گیج بودم. بی حال به دیوار رو به رویم خیره شدم. نگاهی به ساعت انداختم 

موقع بخوابم. با به یاد آوردن اتفاق صبح  بود. دستی به صورتم کشیدم. عجیب بود نویان مرا ول کرده که تا این ۱۶ساعت 

فهمیدم چرا دیگر سراغم نیامد. بی جان از جایم بلند شدم. حوله ام را برداشتم و به حمام رفتم. مانند تمام حمام هایم طول 

 .کشید. از حمام خارج شدم

من است. بدون توجه به او جلو  نویان در اتاق بود به روی تخت نشسته بود گوشی در دستش. کمی که دقت کردم دیدم گوشی

 :رفتم و گوشی را از دستش گرفتم. اخم هایش در هم بود. نگاهم کرد و گفت

 از کجا اوردیش؟_

 !خودت بهم دادیش_

 من؟ من کی گوشیت رو دادم؟_

 .دیروز. سرت گرم کارت بود منم حوصلم سر رفت بهت گفتم گوشیم رو بده توام دادیش _

 :ی را کنار گذاشتم و به طرف میز رفتم تا سشوار را بردارم که گفتبا اخمی سر تکان داد. گوش

 چرا رمز داره؟_

 :متعجب برگشتم و نگاهش کردم. سوالش مسخره بود. خواستم بی توجه به او کارم را انجام دهم که ادامه داد

 .رمزش چیه؟ رمزش رو بردار خوشم نمیاد_

 :کالفه به طرفش برگشتم و گفتم اندمدستانم را به کمرم زدم و چشمانم را در حدقه چرخ
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 .دلیلش واضح احتیاج به گفتن نیست که چرا رمز داره_

 .بعدم رمزش رو نمی گم چون دلیلی نداره تو بدونی. رمز شم سرجاش میمونه چه تو خوشت بیاد چه نیاد

که سشوار خاموش شد. پشتم را به او کردم و سشوار را به برق زدم و روشنش کردم. مشغول خشک کردن موهایم شدم 

 :متعجب به نویان نگاه کردم که دو شاخه را از برق کشیده بود. با چشمانی غمگین نگاهم کرد و گفت

فکر نمی کردم انقدر برات ازار دهنده باشم. اون از رفتار صحبت اینم از رفتار االنت. فکر می کردم از من بدت بیاد ولی نه تا _

از پوست و گوشت و استخون خودته چی؟ اون چه آزاری بهت رسونده چیکارت کرده که  این حد. من به کنار اون بچه که

اینطور می گی درباره اون؟ واقعا نمیدونم کجایی راهم اشتباه رفتم که تو این رفتارا رو انجام میدی. من رو نمی خوایی بدت 

 .یا امدنش باهاش اینطور رفتار کنیمیاد ازم قبول. ولی اجازه نمیدم بالی سر بچم بیاری یا اینکه بعد از بدن

متعجب به نویان نگاه کرد. که دوباره دو شاخه را به برق زد و از اتاق خارج شد. او فکر می کرد منظورم با بچه درون شکمم 

است. ولی من منظورم اشکین بود. کسل و کالفه بودم کسل تر و کالفه تر شدم. موهایم را خشک کردم و لباسی پوشیدم. به 

ی تخت نشستم و به صفحه گوشی که به روی تخت رها شده بود نگاه کردم. یاد حرف های مامان جون افتادم. می گفت رو

مدارا کن، حرف گوش کن، دلش رو بدست بیاور، خانمی کن، بد رفتاری نکن، با تندی حرف نزن، از کاری که خوشش نمی امد 

 .اون کار رو انجام نده، چیزی گفت قبول کن

زدم. مگر جز این چاره ای داشتم؟ مگر راه فراری داشتم؟ مگر بدبختی هایم تمام می شد؟ مگر دل شکسته و داغ پوزخندی 

دیده ام ترمیم میشد؟ مگر دلم آرام می گرفت. دست دراز کردم و گوشی را برداشتم رمز را کال از رویش برداشتم. حالم روحم 

 .یان، تان زر خاتون، آسوده بانو، مامان جون و باباجونخوب نبود. از همه طرف فشار رویم بود. اشکین، نو

از جایم بلند شدم تا به پایین بروم. گرسنه ام بود. طبق معمول همگی دور هم جمع بودنند و داشتند حرف می زدند. سالم آرامی 

 :و گفتم ردمکردم و مانند همیشه جوابی نشنیدم. به طرف آشپز خانه رفتم. با دیدنم سالم کردند. رو به مریم ک

 چیزی هست اینجا برای خوردن؟_

 چی می خواید خانم؟_

 .نمیدونم یه چیز بیار گرسنمه_

 :مریم به طرف یخچال رفت و درش را باز کرد و نگاهی درونش انداخت و گفت

 لقمه نون و پنیر و کره می خوردید براتون بگیرم.یا کره مربا؟_

ها صبحانه نمی خورم آن وقت به عنوان ناهار بخورم! ناامید خواستم برگردم  صورتم از ناراحتی جمع شد. من کال از آن چیز

 :که با یاد میان وعده یا بعضی اوقات ناهار رو به مریم کردم و گفتم

 .مریم بیا بهت پول میدم بده به یکی از این مردا که داخل حیاط برده واسم کیک و شیر بخره_

 :مریم متعجب نگاهم کرد و گفت

 .که داریم خانم شیر_

 :سریع گفتم

 .نه از اون شیرا نه.. شیر پاکتی میخوام. حتما هم بهش تاکید که شیر محلی نباشه پاکتی باشه_

مریم باشه ای گفت و پشت سرم راه افتاد. باال رفتم و در کمد را باز کردم از داخل کیفم که از تابستان هنوز پول درونش باقی 

د. بعد از آن به پایین رفتم. حوصله ام سر میرفت و به شدت گرسنه ام بود. به ناچار به طرف مانده بود در آوردم و به مریم دا

جمع آن ها رفتم. از دور هم صدایشان را می شنیدم. طبق معمول تان زر خاتون مجلس را به دست گرفته بود و داشت 

 .تصمیمات اش را برای همه می گفت و آن ها هم بال اجبار باید قبول می کردند

 .فردا هم مون میریم شهر_

 .تا حضور من را دید حرفش را اصالح کرد
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نویان جان تو و من و آسوده و اشکین رو میبری. بعد میریم دنبال عروس و مادرش یک طور جا میشیم دیگه داخل ماشین. _

 .شون آماده اش کنیمبعد ما میریم دنبال کارای خونه اشکین و خرید وسایل و جهاز. تا برای دو هفته دیگه که مراسم

همه حرف هایش یادم رفت. دو هفته دیگر؟ نکند دو هفته دیگر روز بدبختی من است؟ استرس گرفته بودتم. کنترلی به روی 

خودم نداشتم. اینکه مرا جز جمع حساب نمی کردند برایم مهم نبود. مهم این بود چرا به این زودی می خواهند عروسی 

 .چه می کرد؟ او کمر به قتل من بسته بودبگیرند؟ نویان داشت با من 

سر بلند کردم و عاجزانه به اشکین نگاه کردم. تا شاید از صورتش بخوانم ناراحت است. ولی او نگاهم نکرد. با حس سنگینی 

لبش نگاهی به رویم رو برگرداندم. چشم به آسوده بانو افتاد که داشت با نگاهی خوشحال و پیروز و با پوزخندی که به روی 

 .بود نگاهم می کرد. متقابل پوزخندی تحویلش دادم و رویم را از او گرفتم

با لبه دامنم مشغول بازی کردن شدم. تا به حال انقدر احساس اضافه بودن نکرده بود که اینطور تان زر خاتون کنفم کرد. حال 

اشکین می خواست ازدواج کند. عروس به خانه انگار اگر می گفتند هم من با آن ها می رفتم. ناخواسته بغض گلویم را گرفت.

اش ببرد. عروسی که من نبودم و نخواهم بود. البد چند ماه یا چندسال بعدش بچه دار خواهند شد و اشکین هم عاشق او می 

و بدم می شود زندگی عاشقانه در کنار هم می سازند و من اینجا خواهم ماند با بچه ای که هیچ عالقه ای به او ندارم بلکه از ا

 .آید همراه با نویان و آسوده بانو و اسلیم که هر روز می خواهند به من تیکه بپرانند و طعنه بارم کنند

نفس عمیقی کشیدم و آن دهانم را قورت دادم تا شاید بغضم را بتوانم از این راه قورت دهم. کمی آرام شدم. گوشه دامنم در 

 .و نمی خواستم به حرف های آن ها گوش بدهمدستم بود و مشغول بازی کردن با آن بودم 

 .عروس خان_

سربلند کردم و به مریم نگاه کردم. وقتی همه جمع بودند مرا عروس خان صدا میزدند تا اشتباه نشود. مریم کیسه درون 

م. وقتی به او دستش را بلند کرد و نشان ام داد. از جایم بلند شدم و به طرفش رفتم. نگاه های همه را به روی خود حس کرد

 .رسیدم شروع به توضیح دادن کرد

عروس خان علی آقا رو فرستادم او هم نمیدونست چه نوع کیکی میخواید از هر کدوم که بوده یکی اورده. تنوع کیک های _

از اینا  یه دونه پاکتی بزرگ بیاره. آخه شما که هیچی نمی خورید. گفتم احتماال مغازه هم زیاد نیست. اینم شیره بهش گفتم

دوست دارید که گفتید بخره منم گفتم بزرگشو بیاره که داشته باشیم. بعد علی آقا گفت از کیک ها بخورید از هر کدوم که 

 .خوشتون امد میره می خره. باقی پولتون هم داخل کیسه گذاشته

بودند تا بدانند این ها چیست توضیحات اش کامل و بدون نقض بود و اگر جایی سوالی برای بقیه افراد بود که ساکت شده 

 :برطرف شده بود. پالستیک را از او گرفتم و شیر را از آن خارج کردم و به طرف مریم گرفتم و گفتم

 .برام یک لیوان شیر گرم کن_

 :مریم نگاهم کرد و گفت

ونید شام بخورد. اینطورم خانم یکم دیگه وقت شام االن اگر شیر و کیک بخورید ممکنه سر دلتون رو بگیره بعد سیر بشید نت_

 .که براتون خوب نیست. امروز ظهر که ناهار نخوردید چند روزم هست که درست چیزی نمی خورید

سری به معنای باشه تکان دادم و از درون پالستیک کیکی انتخاب کردم خواستم برگردم که مریم جلویم را گرفت و باقی پول را 

رفت. بی هیچ حرفی به سرجایم برگشتم و نشستم. کیک را باز کردم گازی به آن زدم که  که در پالستیک بود به دستم داد و بعد

 :تان زر خاتون گفت

 تو که با تنها بودن مشکلی نداری؟_

 :نگاهی به او انداختم و گفتم

 .نه_

را صبح می کردم.  دروغ گفتم من گاهی اوقات که فکر و خیال به سراغم می آمد میترسیدم تنها در اتاق بخوابم و به زور شب

حال تنها در خانه باغی بمانم که نزدیک به یک هکتار فقط باغ است. باغی پر از درخت های بلند قد و سر به فلک کشیده که 

 .شب ها وقتی همه جا تاریک می شد سایه شان به روی پنجره می افتاد و وای به روزی که باد می وزید
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نیست چند روز باید تنها در اینجا بمانم. از تان زر خاتون بعد نیست که تمام خدمه  یک لحظه از فکرش به خودم لرزیدم. معلوم

ها را هم مرخص کند و مرا در اینجا زندانی کند.در این صورت مطمئن هستم به ساعت نکشیده سکته را زدم و مردم. کال آدم 

بررسی برنامه شان شدند و گاهی از نویان یا ترسویی بودم. مخصوصا در چنین شرایطی. آسوده بانو و تان زر خاتون مشغول 

 .اشکین نظر می خواستند. مدتی در همان حال گذشت که آق گل آمد و همه را به شام دعوت کرد

بعد از صرف شام دیگر پایین نماندم و به اتاقم برگشتم. گوشی ام را برداشتم و نتم را روشن کردم. تمام شده بود. عصبی آن را 

ردم و سرم را در دستانم گرفتم و موهایم را کشیدم و بعد سرم را در بالشت فرو بردم و عصبی جیغ به روی تخت پرت ک

کشیدم.آنقدر این کار را تکرار کردم که با صدای باز شدن در صدایم قطع شد و ترسیده سر جایم نشستم. نویان بود. با چهره 

تعجب نگاهش کردم که یادم افتاد ، فراموش کردم پول را ای در هم جلو آمد و پولی را که در دستش بود به طرف گرفت.م

 :بردارم. دست دراز کردم که پول را از او بگیرم که دستش را عقب کشید و گفت

 این پول از کجات؟؟_

 .داشتم_

 :عصبی پرسید

 از کجا؟_

 .متعجب نگاه اش کردم

که نیامدم با خودم پول اوردم. از اون موقع مونده داخل از کجا داره؟ داخل کیفم بود دیگه زمانی که امدم این روستا بدون پول _

 .کیفم

با اخم سرش را تکان داد و پول را به طرفم گرفت. دست ام را دراز کردم و پول را از گرفتم. از جایم بلند شدم و کامال خونسرد 

مد را باز کردم و آن ها را درون کیفم انگار که نه انگار تا دو دقیقه پیش داشتم موهایم سرم را می کشیدم و جیغ می زدم. در ک

 .گذاشتم. در کمد را بستم و برگشتم نویان داشت با اخم های درهم نگاهم می کرد

 .با تنها موندن داخل این خونه مشکلی نداری؟ اگر نمی تونی یا اذیت میشی می فرستمت خونه پدرت_

 :سریع گفتم

 .لی نیستنه کی گفته من مشکلی دار. جام خوبه مریم هست مشک_

یکتای ابرویش را باال داد و پشت میز نشست. کشو اش را باز کرد و مقداری پول از آن خارج کرد. با لحنی که دوباره سرد و 

 :مغرور شده بود گفت

 .اینا رو بگیر.. داخل این چند روز که نیستم شاید نیازت شد_

 :نگاهی به پول های درون دستش و بعد به چشمانش کردم و گفتم

 .نون. نیاز ندارممم_

 :اخم هایش بیشتر در هم کشیده شد و گفت

من تعیین می کنم نیاز داری یا نه تو االن چند ماه زن منی و من نمیخوام به جز پوالی که من بهت میدم از پوالی کس دیگه _

 .استفاده کنی

 :متعجب نگاهش کردم، و گفتم

 .خودمه من از پوالی کس دیگه استفاده نمی کنم. اون ها پوالی_

 .رفتی سر کار پول در اوردی که می گی مال خودمه؟ اون رو جناب توراج بهت داده پدربزرگت_

 :پول ها را عصبی به روی میز رها کرد و ادامه داد

 .برشون دار وقتی الزمت شد استفاده کن_
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دستی به صورتم کشیدم. روزنامه ای را که به روی میز بود چنگ زد و رفت و به روی تخت نشست. مشغول خواندن شد. 

نویان انگار شده بود آدم مغرور و سرد و تلخ این چند هفته قبل. لبه تخت نشستم و پاهایم را آویزان کردم و مشغول بازی با 

آن ها شدم. حوصله ام سر می رفت. اگر می شد در این مدتی که آن ها نیستند من به خانه باباجون بروم خیلی خوب می شد. 

ع کردم و به طرف نویان برگشتم. چشمانم را مظلوم کردم و مشغول نگاه کردنش شدم. یک پلیور آبی سیر که رگ پاهایم را جم

. کمی خودم را جلو های خیلی ظریفی از کانوا سفید به حالت نقطه های بسیار کوچک معلوم بود همراه با شلوار راحتی مشکی

 :کشیدم و گفتم

 .نویان_

 .نگاه نکرد. لبانم را برچیدم و دوباره صدایش زدمجوابم را نداد. حتی به من 

 .نویان_

 :بدون آنکه نگاهم کند گفت

 .میشنوم_

 :با امید کمی خودم را جلو تر کشیدم و گفتم

 .نویان. میشه داخل این یکی دو هفته ای که نیستید من برم خونه بابا جونم. به خدا خیلی دلم براشون تنگ شده_

 :رق زد و قاطعانه گفتروزنامه را تکانی داد و و

 .نه_

نویان. خواهش می کنم خوب یعنی چی آخه! شما همتون میرید و من تنها بمون داخل این خونه به این بزرگی؟ خوب بزار برم _

 .های که میان میرم و چند روز بعدش بر می گردم ب*و*سمگه چی میشه؟ با همون اتو

 :نویان روزنامه را بست و نگاهم کرد و گفت

 .. اگر هم خیلی اذیتی میتونی بری خونه پدرتگفتم نه_

عصبی شدم و با حرص جیغی کشیدم و یکی به بازویش زدم. با قهر رویم را از او گرفتم و پشت به او نشستم. در لباس هایم 

برداشتم  راحت نبودم. برایم تنگ شده بودند به سمت کمد رفتم و یک بلوز و شلوار راحتی گشاد که در کشو برایم گذاشته بودند

 :و پوشیدم. سنگینی نگاه نویان را حس می کردم. به طرفش برگشتم که با اخم نگاهم کرد و گفت

 اینا چیه پوشیدی؟ می خوایی سرما بخوری؟ لباس دیگه نداری که بخوایی بپوشی؟_

التی قهر جلو رفتم و پشت به انداختم. تابستانه بودند ولی خوب چون گشاد بودند آن را انتخاب کردم. با ح نگاهی به لباس هایم

 :او به روی تخت نشستم و گفتم

 .نه ندارم. داشتم که این چرت و پرتا رو نمی پوشیدم_

 .چته نداری؟ کمد پره لباسه_

 :عصبی به طرفش برگشتم و طلبکارانه گفتم

 .بله پره لباس ولی نه برای من با این وضعیتم. تنگ اند تنگ_

 :ود. نویان نگاه عجیبی به من انداخت و سرش را تکان داد و گفتبه شکمم اشاره کردم تا متوجه ش

باشه فردا که رفتم چند دست لباس برات می گیرم میارم. خواستی به خیاطی ام که اینجاست میگم بیاد اندازت رو بگیره برات _

 .بدوزه

 :و گفتم چشمانم تا آخر باز شد. او برایم لباس بگیرد یا اینکه خیاط بدوزد؟عصبی نگاهش کردم

 .خودم فلج نیستم که برم بازار برای خودم لباس بخرم بزاری برم خودم میرم لباس می خرم. نمی خوام تو برام بخری_
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 بری خودت بخری که باز از اون لباسای شهری باشه؟ همه جات بریز بیرون؟_

 :متعجب نگاهش کردم عصبی گفتم

 ..حسابی می خرم نه مثل اینا که انگار گونی از اونا بخرم یه لباس درست و نخیر نمی خوام برم_

 :نویان بی خیال شانه ای باال داد و گفت

تو که قرار نیست جای بری پس حرص چی رو می خوری! می گی نمی خوایی من چیزی واست بخرم. باشه نمی خرم هر _

 .جور راحتی

دن شد. حرصی ام کرده بود از این خونسردی اش بعد رویش را از من گرفت و دوباره روز نامه اش را باز کرد و مشغول خوان

 .حرصی و عصبانی تر شدم. جیغ بلندی کشیدم

 نویان_

قبل از آنکه اجازه عکس العملی را به او بدهم به سمت اش یورش برداشتم و موهایش را چنگ زدم. جیغ می کشیدم و 

 .موهایش را می کشیدم

 .چی لباس ندارم می خوام برم خونه بابا جونممن می خوام برم پیش مامان جونم می خوام برم. هی_

با جیغ با او حرف میزدم و موهایش را می کشیدم و یا به بازویش چنگ می زدم. نویان مچ دستانم را محکم در دستش گرفت 

 .و از خود جدا کرد. فشار دستانش را بیشتر کرد

 ایی.. ایی شکست.. شکست_

 :ولی نویان بدون توجه به من عصبی گفت

 .خبرت خونه رو گذاشتی رو سرت؟ بهت گفتم نمیشه بری یعنی نمیشه. لباسم نداری گفتم خودم می خرم چه_

 :با بغض گفتم

 .آخه چرا؟ من می خوام برم. نمی خوام تو برام بخری_

 :سی گفتمنویان دستانم را ول کرد سریع از او دور شدم و از تخت پایین آمدم و و دست به کمر رو به رویش ایستادم. و با تخ

 من می خوام برم چرا نمیزاری؟_

 :نویان درست سرجایش نشست و با اخم گفت

 .چون دوست ندارم بری. شوهرتم بهت اجازه نمیدم_

 .بغضم تشدید شد

 .ولی من می خوام برم دلم براشون تنگ شده _

 :نویان با لحنی دل جویانه گفت

 .ن می کنیم میانخوب یکم وایسا دو هفته دیگه برای عروسی اشکین دعوتشو_

دلم را آتیش زد. حقیقت تلخ به یادم آورد. بغضم شکست و با صدای بلند شروع به گریه کردن کردم. پایم را محکم به تخت 

 :کوبیدم و با جیغ گفتم

 .نمی خوام ،نمی خوام ،نمی خوام_

ادامه دادم. نویان چراغ ها را خاموش  را به رویش پرت کردم. با صدای بلند به کردنم بعد با عجله به طرف تخت رفتم و خودم

کرد و به روی تخت آمد. پتو را کنار زد و به روی تخت خوابید. مدتی بعد مرا در آغوش خود کشید و دست و پایش را به دورم 
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دتی حلقه کرد. مرا در زندان دست و پاهایش مبحوس کرد. پتو را تا گردن مان باال کشید و بدون توجه به من به خواب رفت. م

 .در آن حال بودم. چراغ ها خاموش شد

لبخندی زدم. نویان مدت ها بود که خوابیده بود. دستانش به دورم شل شده بودند. دست و پاهایش را کنار زدم و از جایم بلند 

م و از اتاق شدم. آرام در کمد را باز کردم و یک بافت رو لباسی برداشتم. ویولنم را از کیفش خارج کردم. آرام به طرف در رفت

خارج شدم. با احتیاط و بدون ایجاد کمترین صدا از خانه خارج شدم. به طرف باغ قدم برداشتم. به نزدیکی درخت مورد نظرم 

 .رسیدم با دیدن سایه ای به زیر ان ترسیدم خواستم عقب بروم که سایه جلو آمد. اشکین بود

 .بیا جلو_

فتم. لبخندی زدم هنوز امید داشتم که باهم فرار کنیم در تاریکی فرو رفتیم. لحنش سرد بود. نفس آسوده ای کشیدم و جلو ر

اشکین به درخت تکیه داد من هم درست رو به رویش. چشمانم به تاریکی عادت کرد. اشکین دستش را در جیبش فرو برد و 

. فندک را به طرف لبانش برد. چیزی از آن خارج کرد. بعد یه چیز مکعب مستطیلی شکل فلزی از جیبش خارج کرد. فندک بود

 :سیگار بین لبانش بود آن را روشن کرد. اخم هایم در هم رفت. اشکین مشغول سیگار کشیدن شد. با اخم گفتم

 .سیگار نکش_

 :بدون توجه به حرفم با لحن عجیب گفت

 .بزن برام_

مشغول نواختن شدم. اشکین همانطور  نگاهی به ساز درون دستم کردم. بی هیچ حرفی اطاعت کردم و ساز را باال آوردم و

 :سیگار می کشید هنوز تمام نشده دیگری را با آتیش آن روشن می کرد. آهنگ تمام شد. به او خیره شدم. مدتی بعد صدایم زد

 سرمین_

 .جانم_

 :تکیه اش را از درخت گرفت و به طرفم آمد. دستش را که سیگار درونش بود را به طرفم گرفت و گفت

وقت، هیچ وقت حق نداری پدرم ناراحت کنی. من دیگه دارم میرم. به دستور پدرم بخاطر اینکه از زنش که زمانی  دیگه هیچ_

 .معشوقم بود باید ازدواج کنم. بخاطر اینکه فکر من از سر زن حاملش بیافته. پس خوب گوش کن ببین چی می گم

 :و ادامه داد بغض کردم. به ثانیه نکشید که بی صدا شکست. اشکین جلوتر آمد

دیگه حق نداری به من فکر کنی از این به بعد فقط باید به بابام فکر کنی. دیگه حق نداری اون رو ناراحت کنی اذیتش کنی _

 .بخاطر من. زندگیتو از اول بساز آرزوهاتو

ایش اشکین از من صدایش میلرزید. بغض در صدایش مشهود بود. اشک هایم پایین می ریختند. برایم قابل درک نبود حرف ه

فاصله گرفت و پشتش را به من کرد و رفت. چند قدم نرفته بود که ایستاد و به طرفم برگشت. چشمان اشکی اش در آن نور کم 

 :زرد رنگ معلوم بود. دستش را به طرفم دراز کرد و تکان داد و گفت

 .بود نشو آرزوهاتو با.. با پدرم بسازمن نابود شدم. آرزوهامو از دست دادم. تموم شد دیگه نمیتونم. ولی تو نا_

 :چیزی می خواست بگویید ولی گفتنش برایش سخت بود.بالخره زبان باز کرد

 .نه من_

به گریه کردن کردم. اسمش را زمزمه می کردم.پشتش را به  ۰با این حرفش فرو ریختم. به روی زمین افتادم و با صدای بلند 

نمیدانم چرا با هر دویمان اینکار را می کند. مگر دوستم نداشت پس چرا نمی آمد فرار  من کرد می دیدم که شانه هایش میلرزد.

 کنیم؟ چرا ناامید شده بود؟

اشکین هر لحظه از من دورتر می شد و گریه من شدیدتر. وقتی کامل از دیدگانم محو شد با صدای بلند گریه می کردم. برایم 

ایی که اشکین به من زد واقعا برایم سنگین و غیر قابل حضم بود. بعد از مدتی مهم نبود کسی صدایم را بشنود. شنید حرف ه

شدت گریه ام کمتر شد. خودم را عقب کشیدم و به درخت رساندم. سرما، تاریکی، صدای حیوانات ، خش، خش برگ ها 
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آغوشش کشیدم و از ته دل گریه  درختان در اثر وزیدن باد برایم مهم نبود. به درخت تکیه دادم سازم را نزدیکتر آوردم و در

کردم. کسی را نداشتم که در آغوشم بکشد تا من یک دل سیر گریه کنم. ویولنم هم دردم بود، همراز ام بود. ابراز خوشحالیم با 

 .آن بود، ابراز ناراحتیم با آن ابراز دلخوری و قهر. وقتی میخواستم حرف دلم را بزنم با آن مینواختم

باعث شد من با اشکین آشنا شوم. به اصرار باباجون برای تکمیل آموزش و زدن دوباره به آموزشگاه  همین ویولن بود که

موسیقی رفتم. بارها اشکین را آنجا پشت در کالس میدیدم. درامز آموزش میدید و چون ساز پر سر و صدایی بود همیشه 

میرفتیم اینگونه صالح میدانست. کالس اشکین دقیق  آخرین کالس بود زمانی که همه کالس ها تمام می شدند. آموزشگاه که

رو به روی کالس ما بود و هر جلسه اورا میدیدم. اشکین کمی شیطان و شاد بود. هر وقت از کالس خارج می شدم یا چشمک 

را با لبخندی میزد یا اینکه تیکه می انداخت و خیلی چیزهای دیگر. به او اویل توجی نمی کردم. تا کم، کم گاهی اوقات جوابش 

 .مالیم می دادم

یک روز باباجون و راننده یادشان رفته بود به دنبالم بیایند. من هم تا آخرین ساعت کاری آموزشگاه منتظر ماندم. ولی کسی 

به دنبالم نیامد. کالس اشکین تمام شد و چند نفری که کالس داشتند از آن خارج شدند. یکی از آن ها هم اشکین بود. آن روز 

هم بودن مان آغاز شد. اشکین به من پیشنهاد داد و من هم قبول کردم و هر دو تا خانه با هم پیاده رفتیم با یاد آوری آن روز با

ها گریه ام بیشتر شد. به هق، هق افتادم. با صدای اذان صبح به خودم آمدم. اشک هایم را پاک کردم و نگاهی به دور ور 

دار شوند. از جایم بلند شدم و سازم را برداشتم. با کمری خمیده و دلی شکسته به داخل خانه انداختم. ممکن بود اهالی خانه بی

 .در را قفل کردم و با عجله از پله ها باال رفتم باز گشتم. نگاهی انداختم تا کسی نباشد.

ن طاق باز خوابیده بود و تمام دستی به صورتم کشیدم و نفس عمیقی کشیدم. در را آرام باز کردم. نویا پشت در اتاق ایستادم.

فضای تخت را گرفته بود. در را بستم و سازم را سرجایش بر گرداندم. به طرف تخت رفتم. آرام دست نویان را کنار زدم و لبه 

 .کشیدم. با تکانی که نویان خورد سریع چشمانم را بستم و نفهمیدم کی به خواب رفتمتخت دراز کشیدم. پتو را تا گردنم باال 

*** 

بود. در جایم غلت زدم کمی هوشیار تر شدم. صدای حرف زدن  ۱۰با صدای حرف زدن دو نفر چشمانم را باز کردم. ساعت

نویان و آسوده بانو بود. دستی به چشمانم کشیدم و سر جایم نشستم.آسوده بانو رو به روی کمد نشسته بود و پشتش به من 

نویان هم کمی آن طرف تر به دیوار  ا میزد و درون چمدانی کوچک می گذاشت.بود و داشت لباس های که کنارش بودند را ت

تکیه داده بود و یک پایش را رو به باال جمع کرده و دستش را به روی آن گذاشته بود و پای دیگرش را به طرف شکمش 

 .جمع کرده بود و داشت با او حرف می زد

ها به طرف سرویس بهداشتی رفتم.  دستشویی داشتم بدون توجه به آن می آمد احساس خستگی شدیدی می کردم. خیلی خوابم

از دستشویی خارج شدم. هنوز هر دو در همان حال بودند با تفاوت اینکه دیگر آسوده بانو لباس های نویان را جمع نمی کرد. 

 :نویان همانطور خیره نگاهم می کرد. ناچار گفتم

 .سالم_

 .به طرف تخت رفتم و روی آن نشستم

 .علیک سالم_

صدای پر از طعنه نویان بود. بی توجه به او سرجایم دراز کشیدم. لرز گرفته بودم بخاطر لباس هایم که مقداری نازک بودند 

 .حتی در خواب هم سردم شده بود. پتو را تا گردنم باال کشیدم و در خود جمع شدم. صدای نویان نزدیک تر شد

 می خوایی دوباره بخوابی؟_

 .م. پایین منتظریممن میر_

آسوده بانو بود. بعد از اتمام حرفش طولی نکشید که صدای باز و بسته شدن در آمد. چشمانم بسته بود که تخت باال و پایین 

 :شد. چشمانم را باز کردم نویان به روی تخت نشسته بود. خواست پتو را کنار بزند که آن را جنگ زدم و گفتم

 .نکن تورو خدا. خیلی سردمه_

 :نویان متعجب نگاهم کرد بعد با اخم گفت
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 بخاطر این لباسایی که پوشیدی چقدر بهت گفتم نپوش ولی باز پوشیدی حاال خوب شد؟_

 :دستش را به روی گونه ام گذاشت. با اعصبانیت گفت

 داغی باز مریض بشی چی ها؟_

 :به حوصله و خواب آلود گفتم

 .م حالم خوب میشه مریض هم نمی شم. یکم دیگه بخوابخواهش می کنم بزار بخوابم_

 :چشمانم را بستم که گفت

 ..ولی ما داریم میریم نمیخوایی بدرقمون بکنی_

پوزخندی در دل زدم. بدرقه که؟ بدرقه چه؟ میدانستم بیشتر منظورش با خودش است. بی حوصله سر جایم نشستم. نویان را 

 جه به قیافه متعجب او سرجایم خوابیدم و چشمانم را بستم. چشمیدم و دوباره بی توب*و*سدر آغوش گرفتم و گونه هایش را 

 :بسته گفتم

 .بدرقت کردم. خداحافظ_

می کند می رود. ولی با قرار گرفتن  ب*و*سطولی نکشید که گرمای نفسی را نزدیک صورتم حس کردم. گفتم االن گونه ام را 

آن حال ماند و بعد از من جدا شد. با دستش موهایم را پشت  مدتی در لب هایش به روی لب هایم متعجب چشمانم را باز کردم.

 :گوشم داد و گفت

 .مواظب خودت و بچه باش. خداحافظ_

بعد از جایش بلند شد و چمدان کوچکش را برداشت و از اتاق بیرون رفت. بی توجه به او چشمانم را بستم و به خواب رفتم. با 

. احساس می کردم تمام بدنم کوفته شده است. از سرما میلرزیدم. فکر کردم احساس درد در بدنم و احساس سرما بیدار شدم

پنجره باز است اما پنجره ها بسته بودند ولی من احساس سرمای شدید می کردم. طبق معمول این اواخر جان نداشتم تا بلند 

ی بود تا خودم را به آن نزدیک کنم تا می خواست بخاری کنارم م شوم به پایین برم تا به مریم بگویم فکری برایم بکند. دلم

 :گرم ام شود. مریم را با صدای بلند صدا زدم

 .مریم_

. به شدت گرفته بود. چند سرفه کردم تا گلویم را صاف کنم ولی نشد. به ناچار از جایم بلند صدایم به زور از گلویم خارج شد

 .رفتمشدم پتو را دورم پیچیدم. از اتاق خارج شدم. به طبقه پایین 

 .مریم_

کسی جوابم را نداد. به طرف آشپزخانه رفتم. کسی در آنجا نبود. به طرف پنجره رفتم و پرده را کنار زدم داخل حیاط هم باز 

کسی نبود. ترسیدم. یعنی من در این خانه با آن باغ به آن بزرگی تنها هستم. درست بود روز بود ولی بازهم برایم ترسناک 

همه خاموش بودند. پتو را به دور خودم پیچیدم و به طرف بخاری رفتم. قبل از رسیدن به بخاری مسیر بود. چراغ های خانه 

ام را به طرف چند بالشت که در آنجا بود کج کردم. یکی از آن ها را برداشتم و به طرف بخاری رفتم بالشت را جفت بخاری 

 .نکشید که دوباره به خواب رفتمگذاشتم و به روی زمین دراز کشیدم و در خود جمع شدم. طولی 

*** 

با شنیدن صداهای گنگ الی چشمانم را باز کردم. چشمان ام تار میدیدند. صداها برایم گنگ و نامفهوم بودند. دوباره چشمانم را 

ار زدم و بستم که دستی تکانم داد. چشمانم را چند بار باز و بسته کردم. مریم بود احساس گرما می کردم. پتو را از رویم کن

 :گفتم

 .گرمه. خیلی گرمه بخاری رو خاموش کن. سوختم_

مریم دستی به صورتم کشید بعد یکی به صورتش زد. با عجله از جایش بلند شد. بعد از مدتی با تشکی آمد. آن را کمی دور تر 

نگین بود. به کمک مریم به از بخاری پهن کرد. به طرفم آمد و بازویم را گرفت تا کمکم کند به روی تشک دراز بکشم. سرم س
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روی تشک دراز کشیدم. مدتی بعد مریم با کاسه و پارچه ای آمد. همش دست و پاهایم را سرد می کرد پارچه خیس به روی 

صورتم می گذاشت. مدتی در همان حال گذشت که سدره آشپز با سینی آمد. مریم کمک کرد که به روی جایم بنشینم و چند 

ن تکیه گاهم گذاشت. کاسه سوپ درون سینی را به برداشت و با قاشق آن را بهم زد. بعد کم، کم به بالشت روی هم به عنوا

 .خوردم داد. تا سوپ تمام شد سریع به حالت قبل برگشتم. مریم دوباره مشغول گذاشتن پارچه خیس به روی صورتم شد

سرما داشت دوباره به سراغم می آمد. دست و پایم اینکارش باعث می شد برای لحظه ای از آن آتش شدید راحت شوم. کم، کم 

 .شروع به سرد شدند کردند. ناال به مریم گفتم دست نگه دارد و پتو را به رویم بکشد. مدتی گذشت که به خواب رفتم

*** 

انداختم چشمانم را باز کردم. مریم سمت چپم نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود چشمانش را بسته بود. نگاهی به ساعت 

 .. دلم برای مریم سوخت. پا سوز من شده بودشب بود حالم زیاد مساعد نبود ۱ساعت 

 .مریم.. مریم_

 :سریع چشمانش را باز کرد. چشمانش قرمز بودند. قبل از آنکه چیزی بگوید گفتم

 .کن بخواببرو خونت یا اینکه برو تشک بیار کنارم پهن  بلند شو چراغ ها رو خاموش کن و اگر می خوایی_

 :مریم سریع گفت

نه خانم من شما رو با این حالتون تنها نمیزارم. برای بار دوم که اینطور سرما می خوردید باید کنارتون باشم تا خدایی نکرده _

 .بالی سر خودتون یا بچتون بیاد

 :شید و گفتبعد از جایش بلند شد و تشک و لحافی برای خودش آورد. بعد کنارم نشست و دستی به صورتم ک

 هنوز تب دارید. خانم می خوایی چیزی بیارم بخورید؟_

 .نه نمیخوام سیرم. فقط هم سردمه و هم گرم تکلیفم با خودم روشن نیست_

صبح بود ولی  ۹تا خود صبح تب و لرز داشتم و هزیان می گفتم. مریم باال سرم بود و پلک روی هم نگذاشت. نزدیک ساعت 

خنده  م می خواست به دنبال دکتر برود ولی میترسید مرا تنها بگذارد و هر دو در خانه تنها بودیم.هنوز حالم خوب نبود. مری

دار بود انگار من در این خانه نبودم آدم نبود یا اینکه وجود نداشتم. همه را جز مریم مرخص کرده بودند. حتی یک مرد در 

سیده از جایش بلند شد و به طرف در رفت. کمی بعد در را باز کرد. خانه که هیچ در باغ نبود. با خوردن ضربه به در مریم تر

سدره وارد خانه شد. نفسم را با خیال راحت بیرون دادم. مریم با عجله چیزی به او گفت و او راه آمده را برگشت. مریم دوباره 

 :در را بست و قفل کرد. آمد کنارم نشست و گفت

 رده حالتون بدتر بشه من جواب آقا رو چی بدم؟فرستادم بره دنبال دکتر اگر خدایی نک_

 :بی توجه به نگرانی اش گفتم

 چطور در رو باز کرده؟_

 .سدره کلید در حیاط و در خونه رو داره. چون باید زودتر از همه بیاد. در هال رو نتونست باز کنه چون کلید داخل قفل بود_

ر دستانم گرفتم و مشغول باد زدن خود شدم. گرم ام بود ولی نمی توانستم لبه پتو را د سری تکان دارم و رویم را از او گرفتم.

پتو را کنار بزنم سردم می شد. بعد از مدتی همان دکتر جوان آمد. تشخیص داد که دوباره سرما خورده ام و دستگاه ایمنی ام 

ی و ممنوعه را به سدره گفت رفت. بسیار ضعیف شده است در این مدت. بعد از توصیه های که به مریم و خوراکی های مفید

 از خستگی چشمانم دیگر می رفتند. دست آخر خوابم برد

**** 

با تکان های دستی چشم باز کردم. سدره بود. کمکم کرد تا سرجایم بنشینم. مریم کمی آن طرف تر خوابیده بود در اصل بیهوش 

رت بزند و تا زمانی که بیدار بودم باال سرم بود و سعی می شده بود. احتماال از دیروز صبح تا االن فقط توانسته بود کمی چ

کرد تبم را پایین بیاورد. سوپی را که سدره آورده بود خوردم و از او تشکر کردم. تمام روز حالم اینگونه بود. گاهی بدتر می 



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

162 

 

با تفاوت آنکه حالم کمی  شد و گاهی بهتر. سدره و مریم شب پیشم ماندن و نرفتند. روز بعد هم به همین منوال گذشت ولی

 .بهتر شده بود

*** 

چهار روز از رفتن اشکین و خانواده اش می گذشت. حالم بهتر شده بود ولی سرفه داشتم و بینی و صدایم گرفته بود. هیچ چیز 

ا به سرم میزد. از گلویم پایین نمی رفت. انگار سنگی در گلوم بود که اجازه پایین رفتن را به آن نمیداد. انواع فکر و خیال ه

 .احساس می کردم شکم ام برجسته تر از قبل شده و تکان های ریزی را تا حدی احساس می کردم

اصال برایم ذوق آور نبود. شکم ام را میدیم بیشتر از او و پدرش متنفر تر می شدم. تکان هایش را حس می کردم مانند تمام 

ا آمدن صدای موتور ماشین متعجب به روی تخت نشستم. لباس ام را مادر های دیگر خوشحال نمی شدم و ذوق نمی کردم. ب

پایین کشیدم. لباس گشادی از سدره گرفته بودم تا شکم ام معلوم نباشد. از جایم بلند شدم و به طرف پنجره رفت. ماشین نویان 

 .بود

ان از ماشین پیاده شد. به طرف صندوق مگر آن ها قرار نبود حداقل تا هفته دیگر بمانند؟ ماشین ایستاد و لحظه ای بعد نوی

عقب رفت و درش را باز کرد چمدان اش و مقداری پالستیک از آن خارج کرد. در صندوق عقب را بست و با دستانی پر به 

ز داخل آمد. تنها بود. یعنی اینکه آن ها مانده بودند و از شانس بد من او برگشته بود. از پنجره فاصله گرفتم و به روی تخت با

مهم  این روز ها همش در تختم بودم. انگار مرا به تخت قفل کرده بودند. صدای سالم و احوال پرسی از پایین آمد برایم گشتم.

 .نبود می خواستم نیاید. پشتم را به در کردم و دراز کشیدم. نمی خواستم او را ببینم

. چشمانم را بستم و سر او بود. مدتی گذشت. در اتاق باز شد همه این اتفاقات و بال ها که سر من می آمده بود همه و همه زیر

دستش را به روی  وانمود کردم که خواب هستم. صدای قدم هایش را میشنیدم که به تخت نزدیک تر می شود. لبه تخت نشست.

شت. چشمانم را باز کاه ای به روی گونه ام ب*و*سصورتم گذاشت. انگار به او گفته بودند که من حالم خوب نیست. خم شد و 

 .کردم. اگر کمی دیگر ادامه می دادم تابلو می شد. غلتی زدم و به نویان نگاه کردم. داشت با یک لبخند محو نگاهم می کرد

 .سالم_

 :جواب سالم اش را با صدای گرفته دادم. اخم هایش در هم رفت و گفت

مگه نگفتم این لباس ها را نپوش؟ حالت بد میشه. حاال  ش؟مگه بهت نگفتم مواظب باباز سرما خوردی؟ بازم حالت بد شده؟_

 خوب شد اینطوری شدی؟

 :نویان گفت چیزی نگفتم و سرم را پایین انداختم.

 روز اول حالت بد شده؟_

 :گیج نگاهش کردم گفتم

 .نه. دارم خوب میشم. چهار روز پیش حالم بد بود_

 پس چرا به من نگفتی؟_

 :نگاهش کردم و گفتم با اخم

 .می گفتم که چی بشه؟ میخواستی معجزه کنی؟ فوقش می خواستی بری یقه دکتر رو بگیری بیاری که سدره رفت اوردش_

 :نویان با خشم گفت

 .حساب اونا رو هم میرسم چرا بهم خبر ندادن_

 :بی حوصله نگاهش کردم و گفتم

 .نه الزم بود نه چیز مهمی بودگفتم چیز بهت نگند. چون  اون بدبختا رو هم کاری نداشته باش. خودم_

 :نویا عصبی نگاهم کرد و فریاد کشید
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اگر از تب تشنج می کردی؟ اون وقت من چه چیز مهمی نبود؟ اگر بالیی سر بچه می امد چی؟ اگر بالی سر خودت میامد چی؟_

 خاکی تو سرم می کردم؟

تم را به او کردم و پتو را روی سرم کشیدم صدای قدم من صحبت کند پش با بغض رویم را از او گرفتم. حق نداشت اینگونه با

 .هایش آمد و بعد صدای بسته شدن در

پتو را از سرم برداشتم. حال که او رفته بود نیاز نبود زیر پتو خودم را خفه کنم. نفس عمیقی کشیدم تا کمی آرام شوم. 

جا سر من خراب شده بود و داد و بیداد راه انداخته خوشگذرانی هایش را کرده بود، حالش را برده بود آن وقت آمده بود این

بود. بدم میامد از او نمیدانم با این اخالق اش چگونه تحملش می کنند. سرفه ام گرفت. مدتی نسبتا طوالنی سرفه کردم. سرفه 

م االن است که ام نمی گرفت، نمی گرفت ولی وای به وقتی که سرفه ام بگیرد. آنقدر سرفه می کنم که دیگر احساس می کرد

خفه شوم.در اتاق باز شد. نویان سر به زیر جلو آمد. دستش را پشت کمرم گذاشت و کمکم کرد بشینم. لیوان را به دستم داد. 

آب جوش بود. خوشحال آب جوش را گرفتم و خوردم. پس از دو سه سرفه، سرفه ام قطع شد. نفس آسوده ای کشیدم. نویان 

 :دستی به کمرم کشید و گفت

 .االن میام_

میخواستم بگویم نیای خیلی بهتر است. ولی جلوی زبانم را گرفتم. نویان از اتاق خارج شد. در را نبست بالشت را بلند کردم و 

به صورت افقی به دیواره تخت گذاشتم و به آن تکیه دادم. مدتی بعد نویان با دستی پر و چمدان اش وارد اتاق شد. در را با 

و همه پالستیک ها را روی تخت گذاشت. به صورت چهارزانو نشستم و به آن ها خیره شدم. نویان هم به  پایش بست. جلو آمد

روی تخت نشست. از چشمانش خستگی میبارید ولی می خواست خودش را شاد نشان دهد. پالستیکی برداشت و به طرفم 

 .را که درونش بود از آن خارج کردگرفت. با تعجب آن را از دستش گرفتم. دستم را در آن فرو بردم و چیزی 

لباس خانگی زمستانی بود. پالستیک بعدی شال و روسری. نویان بین پالستیک ها گشت و یکی از آن ها را برداشت و به 

سمتم گرفت. آن را از او گرفتم. سنگین بود. با تعجب چیزی که در پالستیک بود را خارج کردم. دو لباس محلی، یکی آبی تیره 

 .ی گلبهی بودو دیگر

 .گلبهی رو ساناز انتخاب کرد آبی رو من. امیدوارم خوشت بیاد و بپوشیشون_

 :به او نگاهی انداختم و گفتم

 .ممنون_

پالستیک های بعدی هم یا لباس خانگی بودند یا بافت و روی لباسی یا اینکه لباس محلی ساده برای روز های معمولی. بعد از 

 .شکر کردم. نگاهی به چشمانش انداختم. قرمز، قرمز و البته پوف کردهاتمام دیدن خرید ها از او ت

 کی حرکت کردی؟؟_

 :نویان نگاهی به من انداخت و گفت

 .۳ساعت _

 :پالستیک ها را برداشتم و پایین تخت گذاشتم و گفتم

 .برو لباس راحتی بپوش بعد بیا استراحت کن _

ایش را عوض کرد. آمد به روی تخت خوابید و به پنج دقیقه نکشیده خوابش نویان از خدا خواسته از جایش بلند شد و لباس ه

برد. حوصله نداشتم از جایم بلند شوم و به بیرون بروم. به روی تخت دراز کشیدم. به طرف نویان چرخید و به چهره اش 

ه؟ پوزخندی در دل زدم. چه خوش خیره شدم. چرا با من اینکار را کرده بود؟ واقعا مرا دوست داشته که این بال را سرم آورد

خیال بود که من این لباس ها را میپوشم. درست بود زشت نبودند و خوب بودند. ولی من آن ها را نمی پوشیدم. چون آن ها را 

برآمده ام کشیدم. واقعا سرنوشت و آینده ما چه بود؟ چه می شد؟ قرار نویان گرفته بود با سلیقه و پول خودش. دستی به شکم 

برایش یک مادر باشم یا اینکه حداقل  ود چه اتفاقاتی بیافتد؟ من با این بچه که دوستش ندارم چه کنم؟ یعنی واقعا می توانمب

نقشش را برایش انجام دهم.اصال اگر به خاطر سن باالی نویان عقب مانده بود چه؟ من با او چه کنم؟ یا اگر اتفاقی افتاد یا 

ا یک بچه چه خاکی بر سر بریزم؟ برای اولین بار دعا کردم که برای نویان اتفاقی نیافتد. اگر او اینکه نویان مرد آن وقت من ب
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بالیی سرش می آمد مطمئنا به یک بالی سرم می آوردند. پوفی کشیدم. چرخیدم و به کمر خوابیدم. صدای زدن در آمد. نگاهی 

 .به نویان انداختم. خواب، خواب بود

 .بیا تو_

 :ریم آمد. با دیدن نویان که خواب بود آرام گفتدر باز شد و م

 ..خانم ناهار آماد ست. بیاید پایین_

سری تکان دادم و او رفت. از جایم بلند شدم و به روی تخت نشستم. به طرف نویان چرخیدم و دستم را به روی شانه اش 

 .تکانش دادمگذاشتم و آرام 

 .نویان.. نویان_

 :چرخید. گیج نگاهم کرد که گفتم الی چشمانش را باز کرد و کمی

 .وقت ناهار بلند شو چیزی بخور بعد بخواب_

 :با اخم نگاهش را از من گرفت و گفت

 .خستم بزار بخوابم._

 :دستم را به روی سینه اش گذاشتم و گفتم

 ..خوب بلند شو یک چیزی بخور و با شکم سیر بخواب دیگه بعد از گرسنگی بیدار نمی شی_

د بیاید بخورد یا نه. فقط داشتم نقش یک زن نگران را به دستور مامان جون اجرا می کردم. نویان سر جایش برایم مهم نبو

نشست. من هم بی توجه به او از جایم بلند شدم و از اتاق خارج شدم. به طرف سفره رفتم و کنارش نشستم. غذایم به دستور 

میدادم به آن. مقداری سوپ برای خودم کشیدم که نویان آمد و دکتر باز سوپ و غذا های آب پز بود که سوپ را ترجیح 

 .نشست. نگاهش کردم که داشت نگاه ام می کرد

 برات بکشم؟_

برایش گذاشتم. بعد از اتمام ناهار از سرجای مان بلند  سرش را به نشانه مثبت تکان داد. کاسه اش را برداشتم و مقداری سوپ

 .شدیم و به اتاق رفتیم و خوابیدم

***** 

خودم را جلوی آینه مرتب کردم. دستی به لباسم کشیدم. زیبا و مورد پسند اشکین لبخندی به لب زدم. با صدای احوال پرسی از 

پایین از اتاق خارج شدم. از پله ها پایین رفتم. باد ام خالی شد. دخترک حال بهم زن و مادرش هم ایستاده بودند. حالت صورتم 

تم. نگاه آسوده بانو اذیتم می کرد. می خواست مرا حرص بدهد. من هم نگاهش کردم و ابروی باال را مغرورانه و خشک گرف

را به دور بازوی نویان حلقه کردم و سالم کلی و آرامی به  انداختم. همچنان که به آسوده بانو نگاه می کردم جلو رفتم و دستم

دم. نگاهم را از نگاه تعجب زده آسوده بانو گرفتم و به آن مادر و همه دادم. دوباره آسوده بانو را نگاه کردم و پوزخندی ز

 :دختر نفرت انگیز نگاه کردم و گفتم

 .سالم خوش آمدید_

 :مادرش رویش را از من گرفت و خودش را به نشنیدن زد. ولی دخترک با بدجنسی نگاه ام کرد و گفت

دونی من و اشکین چقدر ناراحت شدیم؟ گفتیم کاشی بیشتر می سالم.. سالم باباجون خوب هستید؟ چرا انقدر زود برگشتی می_

 .مو ندید. بالخره شما هم پدر دامادی

بعد خند مزحکی کرد. صورتم را با چندش جمع کردم و نگاهش کردم. االن مثال که چی؟ یعنی میخواست حرص مرا دربیاورد؟ 

خوب است. من هم با پرویی طوری که بفهمد جایش  یعنی می خواست بگوید دیگر من و اشکین ما هستیم و رابط مان خیلی

 :اینجا نیست گفتم
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عزیزم نویان باید برمی گشت. زن حاملش که نمیتونه تنها بزاره. راستی کسی هست برسوندتشون؟ کاشکی وقتی داشتید می _

 ه به یکی از کارگرها بگیمکه کار داره. مگه اینک امدید می گفتید برسوندتون. االن دیگه اشکین جان هم خسته ست نویان هم

 .برسوندتون

 :پوزخندی به قیافه های متعجب مادر و دختر زدم که آسوده بانو عصبی گفت

 .اینجا خونه خودشون اگرم کسی جاش اینجا نباشه اون مواظب باش چی می گی._

 ..آسوده جان مهمان ها رو راهنمایی کن به اتاق استراحت کنند تا موقع ناهار_

هدایت کرد. با صورتی جمع شده  عصبی نگاهش را از من گرفت و با مهربانی آن ها را به یکی از اتاق های پایین آسوده بانو

و پر از نفرت نگاهم را از آن ها گرفتم که نگاهم به نویان افتاد که با سرزنش داشت نگاهم می کرد رویم را از او گرفتم از او 

 :سدره گفتمجدا شدم. به طرف آشپزخانه رفتم و روبه 

 ناهار چی داریم؟_

 :نگاهم کرد و گفت

 .فسنجان برای بقیه آش دوغ برای شما_

 :با حرص گفتم

 ...نه بسه دیگه متنفرم دیگه از آش و سوپ. چرا ظلم می کنید به من؟ بابا دیگه خوب شدم_

 :سدره با هول گفت

 خوب خانم میخوایی واستون مرغ آب پز درست کنم؟_

 .یه مزه ای دارهنه.. نه حداقل اون _

بود. راه آمده را برگشتم با شانه  ۱۱با بی حوصلگی از آشپزخانه خارج شدم. گرسنمه ام بود نگاهی به ساعت انداختم تازه 

های افتاده به طرف یخچال رفتم. درش را باز کردم شیر پاکتی را برداشتم. نصف یک لیوان را پر کردم و یک کیک از کابینت 

خانه خارج شدم. جفت بخاری نشستم و مشغول خوردن شدم که اشکین در حالی که سرش در گوشی بود  در آوردم و از آشپز

 .آمد. فکر کنم نگاهم را به روی خود حس کرد که سرش را باال آورد و نگاهم کرد. همان موقع صدای منحوس دختر آمد

 .آقا اشکین_

 .اشکین نگاهش را از من گرفت و به دخترک نگاه کرد

 بله؟_

 :خترک درحالی که زیر چشمی مرا نگاه کرد و لبخند خبیثی زد جلو آمد و رو به روی اشکین ایستاد و گفتد

 بریم داخل باغ قدم بزنیم؟_

 :اشکین نگاهی به من انداخت و بعد به دخترک نگاه کرد و گفت

 ..بریم نازلی_

ود. حیف این اسم که به روی آن بود. بیشتر به بغض کردم انتظار داشتم بگوید نه. پس اسم منحوس و نفرت انگیزش نازلی ب

او می آمد اسمش را بگذارند فتنه یا هند جگر خوار یا عفریته یا بی شعور اصال اشغال. بیشتر به او می آمد.به خودم آمدم. من 

ین قدم میزد و هنوز مشغول پیدا کردن اسمی مناسب برای او بودم در حالی که او داشت با تمام موز ماری اش در باغ با اشک

 :. همه دور سفره جمع شده بودیم و و ناهار می خوردیم. نویان گفتعشوه می ریخت

 .گفتم از فردا بیان همه چیز رو آماده کنند. خونه رو تمیز کنند وسایل رو جمع کنند تا برای پنج شنبه آماده باشه_
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درون دستم بشکند. امروز دو شنبه بود سه روز دیگر لیوان درون دستم را فشار دادم. طوری که احساس می کردم االن است 

 .عروسی اشکین و عفریته خانم؟ آری اسم بسیار مناسبی بود. حتی به قیافه نحس اش هم می آمد

 .راستی سرمین_

 :از فکر خارج شدم و به نویان نگاه کردم. ادامه داد

م. وسایل مورد نیازش هم از قبل سفارش دادم و داخل مامایی که درخواست داده بودم بفرستند دیروز امد یادم رفت بهت بگ_

یکی از اتاق های درمانگاه گذاشتم که از قبل برای اون بوده. امروز حتما میبرمت یا اینکه خودت برو واسه چکاب. نمی خوام 

 .حالت بد بشه داخل این چند روز

هار هم طبق معمول کوفتم شد. از سر جایم بلند شدم و دندان هایم را به روی هم فشردم و از اعصبانیت لبانم را جمع کردم. نا

به اتاق رفتم. بهترین فرصت بود برای اینکه ساعتی از این زندان رها شوم. کت ضخیمی به روی لباس هایم پوشیدم و کیف 

 .پولم را برداشتم و به پایین رفتم

نویان رفتم. داشت با چند مرد صحبت می کرد. چند نویان در حیاط بود و کفش هایم را پوشیدم و از خانه خارج شدم. به طرف 

 .قدم با آن ها فاصله داشتم ایستادم و صدایش زدم

 .نویان_

 .نویان با اخم به طرفم برگشت. جلو آمد و رو به رویم ایستاد

 یچرا امدی بیرون؟ اصال این چه طرز صدا کردن جلوی چند مرد بزرگ و غریبه باید بهش یک آقا یا خانی اضافه کن_

 :نفسم را با حرص بیرون دادم و گفتم

 .چشم آقا نویان خان. من دارم میرم درمانگاه_

 :نویان که معلوم بود حرصش گرفته است گفت

بعدم گفتم باهم میریم یا اینکه خودت منظورم تنهایی نبود. منظورم این بود  خودت رو مسخره کن. مگه قرار نبود باهم بریم؟_

 .اخلبا مریم کسی. یاال برو د

 :و تندی گفتم با اخم

 .میرم نمی خوام. با مریم_

و بعد بدون آنکه منتظر بمانم او چیزی بگوید از او فاصله گرفتم و به طرف خانه رفتم. مریم را صدا زدم و گفتم آماده شود. 

ارج شدیم. تا درمانگاه آرام آماده شد آمد بدون آنکه با نویان خداحافظی کنم یا حتی نگاهش کنم از خانه خ بعد از اینکه مریم

میزدم. بدون آنکه اجازه دهم فکری ذهنم را مشغول کند می خواستم یکم آرام باشم. به درمانگاه رسیدیم. نسبتا شلوغ بود.  قدم

 .مریم جلو رفت و در را برایم باز کرد. وارد درمانگاه شدم. اولین قدم را که به داخل گذاشتم برگشتم

 .سرمین_

 .م را به روی هم فشردم. از شانس بدم آن باید اینجا باشند. مادرم و سرین و فرزندشاز حرص لبان

 .خانم_

به طرف مریم برگشتم. حال که دیده بودنم نمی خواستم پا پس بکشم و برگردم. نگاهی کلی انداختم. صندلی ها پر بود. رو به 

 .دختر روستایی کردم که به عنوان منشی بود. به طرفش رفتم

 .سالم_

 .دخترک سرش را بلند کرد و نگاهم کرد

 ..سالم بفرماید_
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 .می خوام ماما رو ببینم_

 ..ولی امروز و فردا خیلی سرشون شلوغه چون تازه امدن اکثریت امدن معاینه بشن_

 .اها باشه_

 :خواستم برگردم که مریم گفت

 ..ایشون زن نویان خانه_

 :با تشر گفتم

 .مریم_

ه بودنم بشناسم و با نگاه ها و حرف هایشان اعصابم را خورد کنند. دختر از سرجایش بلند شد و نمی خواستم حال که نشناخت

 :ادای احترام کرد و با حالتی شرمنده گفت

 ..ببخشید نشناخت متون_

 :بعد با شک گفت

 ببخشید دفترچه دارید؟_

 .یادم افتاد که با خود نیاوردم اش. حوصله هم نداشتم که برگردم

 ..نه نیاوردم_

 .بفرمایید بشینید تا صداتون کنم_

 :یاد هزینه اش افتادم برگشتم و گفتم

 ویزیتش چقدر میشه؟_

 .نه خانم این حرف رو نزنید. خان بفهمه ناراحت میشه_

چشمانم را در حدقه چرخاندم. کیف پولم را باز کردم و سه تا ده تومانی جلویش گذاشتم. با اخم بی توجه به صدا زدن هایش 

و دور از مادرم و سرین ایستادم. نگاه های خیره خیلی ها رویم بود به اضافه نگاه های سرین و مادرم. سرین و مادرم  برگشتم

وارد اتاق شدند. زیرچشمی حواسم به آن ها بود. جای آن ها که خالی شد به سرعت پر شد. پوفی کشیدم. حوصله نداشتم در 

وصله و اعصاب خودم را نداشتم. مریم بی طاقتی و حالت عصبیم را دید جلو رفت و نوبت بمانم. امروز بعد از آمد آن ها حتی ح

به دخترک چیزی گفت که او سری تکان داد. ده دقیقه بعد گفت که برویم داخل و همان در را نشان داد که آن ها رفته بودند. 

 :متعجب نگاه کردم. مگر آن ها خارج شده بودند؟ جلو رفتم و با شک گفتم

 اونایی که داخل بودند امدن بیرون که من رو می خوایی بفرستی تو؟؟مگه _

 .نه خانم بخاطر اینکه زیاد معطل نشید می گم برید داخل_

خواستم حرفی بزنم که مریم نگذاشت و دستم را گرفت و بعد از در زدن وارد اتاق شد. با اخم وارد شدم. مادرم ارسالن را در 

شسته بود. صدای حرف زدن دکتر و سرین هم از پشت پرده می آمد. بی حوصله به دیوار تکیه بغل گرفته بود به روی صندلی ن

دادم. بعد از چند دقیقه دکتر از پشت پرده بیرون آمد و سرین هم پشت سرش در حالی که داشت لباسش را مرتب می کرد. دکتر 

 :به مادرم گفت با دیدنم سالم کرد من هم جواب سالم اش را دادم. پشت میزش نشست و رو

 .مشکل خاصی نیست. جای نگرانی نداره عادی دوش آب گرم بگیره ماساژ بده خوب میشه_

 .هر دو از او تشکر کردند و به طرف در آمدند. از در فاصله گرفتم و سرم را زیر انداختم تا آن ها را نبینم

 می خوایی بمونم؟_
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 :زدم با طعنه و گستاخی گفتممتعجب سر بلند کردم و به مادرم نگاه کردم پوزخندی 

 .بودنتون نه واسم خیر داشته و نه سود که حاال اینجا بخواد به دردم بخوره_

رویم را از او گرفتم و به طرف صندلی رفتم. خانم دکتر نگاهم می کرد. آن ها از اتاق خارج شدند. خانم دکتر با قیافه ای خسته 

 :گفت

 بفرما عزیزم مشکلت چیه؟_

 .باردارم_

 :آبرویش را باال داد و گفت یک

 چند سالته؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

_۱۷ 

 :دکتر عصبی شد و گفت

. چرا انقدر تو سن کم ازدواج می کنید ماه شماها چرا اینجوری هستید؟ پشت سرهم هرکی میاد همسن تو یا از تو کوچیک تر_

ه دار شید؟ این همه بی فکر از کجا؟ میگم تو بچه ای بعدش حامله اید؟ فکر می کنید خیلی هنر که زود شوهر کنید و زود بچ

 نمی فهمیدی اون شوهر بی شعورت چی که احتماال چند سال از خودت بزرگتره اون نمی فهمید؟

 :پوزخند زدم که مریم عصبی گفت

 .خانم مواظب باش چی می گی؟ داری به خان و زنش توهین می کنی_

 :دکتر پوزخند صدا داری زد و گفت

 .انتون اینطور باشه از مردمش بعید نیستوقتی خ_

 :رو به من کرد و گفت

 شوهرت چند سالش؟_

_۴۵ 

 چی؟_

بغض کردم. خجالت می کشیدم بگویم شوهرم پیرمردی است که من از او باردارم. من جای دخترش بودم. او حتی دخترش را 

ته بود. چیزی نگفتم یعنی چیزی برای گفتن که یکسال از من بزرگتر بود را شوهر نداده بود آن وقت مرا به همسری گرف

 :نداشتم. دکتر یا تاسف گفت

 چند ماهته؟_

 .آب دهانم را قورت دادم تا شاید بغضم از بین برود یا اینکه کم رنگ شود

 .فکر کنم چهار ماه_

 چرا فکر کنی؟ مگه دکتر نرفتی؟_

 :با خجالت گفتم

ین برداشتم انگاری بهم فشار امد لکه بینی داشتم. بخاطر همین قابله نه نزدیک یک ماه پیش بود که فهمیدیم بعد بار سنگ_

 ..اوردن باال سرم اونم گفت سه ماهته
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 :دکتر عصبی با صدای بلند گفت

واقعا براتون متاسفم شما دیگه چطور آدم های هستید؟ من حتما باید این خانتون رو ببینم. یکی دوتا که نیستید دو روزه امدم _

 .اندهمه همین جور 

 :دکتر از جایش بلند شد و ادامه داد

 .بلند شو بخواب رو تخت تا معاینت کنم_

بی هیچ حرفی از جایم بلند شدم و به روی تخت خوابیدم. بعد از معاینه اخم های دکتر بیشتر در هم رفت. پشت میزش نشست و 

 :فشار و نبض ام را چک کرد. با اخم گفت

 فشار روحی زیادی روته؟_

 .فی سرم را پایین انداختم. چیزی که رویم بود فراتر از یک فشار روحی ساده بود. نفس را صدا دار بیرون دادمبی هیچ حر

اینجوری اگر بخوایی پیش بری نه چیزی از خودت باقی میمونه نه از اون بچه باید تحت نظر باشی. شوهرت سنش باالست. _

. خوب گوش کن ببین چی می گم احتمال اینکه بچت ناقص یا عقب شرایطت هم طوری نشون میده که فشار روحی زیادی روته

 .افتاده به دنیا بیاد زیاد

 :ترسیده سر بلند کردم و نگاهش کردم. من سالم اش را نمی خواستم حال با ناقص اش چه کنم؟ رو به مریم کردم و گفتم

 .برو بیرون_

 :بی هیچ حرفی از اتاق خارج شد رو به دکتر کردم و ادامه دادم

 میشه سقطش کرد؟_

 :دکتر خشک و عصبی کفت

 خیر قلب بچه تشکیل شده. بعدم میخوایی سقطش کنی که بعدش همه قوم شوهرت بریزند سرم بکشنم؟_

عصبی از جایم بلند شدم و اتاق را ترک کردم چرت و پرت می گفت. قوم نویان بفهمند ممکن است بچه ناقص باشد می آیند از 

دنیا اش آوردم؟ برعکس هر بالی دلشان می خواست سرم می آوردند. بی توجه به افراد از درمانگاه  من تشکر می کنند که به

زدم بیرون. کمی که دور شدم صدایی را شنیدم که صدایم می کرد. خواستم بی توجه بگذرم ولی آنقدر صدا کرد که ایستادم و به 

 :ن رسید و نگران گفتطرفش برگشتم. مادرم بود. عصبی دستم را به کمرم زدم. به م

 چی شده دکتر چی گفت؟ چرا هرچی صدات می کنم جواب نمیدی؟_

 :عصبی به او پریدم

چرا سعی می کنی ادای آدم خوب و مهربان رو در بیاری چرا سعی می کنی خودت رو نگران من نشون بدی؟ زندگیم خراب _

 .لذت بخشهکردی بس نبود. امدی دیگه چی رو بشنوی زندگی من نابود شده برات 

 : داد زدم

برو اینم به خوشی ها و افتخارات خودت و شوهرت اضافه که به لطف تو و اون شوهرت احتماال بچه ای که تو شکمم _

 .ناقص.. عقب افتاد ست

نگاهم را از قیافه متعجب او و سرین که تازه رسیده بود و حرف مرا شنیده بود گرفتم و به راهم ادامه دادم. به لبه چشمه 

. کفش ها و جوراب هایم را در آوردم و کنار چشمه نشستم. پاهایم را در آب فرو بردم. آبش سرد بود خیلی سرد. به خود فتمر

 :لرزیدم. ولی هیچی از خشم و داغی درونم را از بین نبرد. مریم نگران گفت

 .خانم االن سرما خوردگیتون بدتر میشه_

به حال خود زدم. مریم از مادرم بیشتر نگران ام بود. مدت ها آنجا ماندم و بی هیچ سرم را به نشانه نه تکان دادم. پوزخندی 

فکری به رو به رو خیره شدم. هیچ کدام از اتفاقاتی که در این مدت به سرم آمده بود برایم قابل حضم نبود. کتک های که از 
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ساله که پسرش معشوقه ام بود و  ۴۵با نویان، مردی  ، ازدواج امپدرم خوردم، نامردی که مادر و خواهرم در حقم انجام دادند

، باردار شدن لم، تحقیر های که من معشوقه پسرش و شکست خوردن نقشه فرار مان، اطالع همه از رابطه میان من و اشکین

. ن دادمشدم، اجبار از طرف مامان جون و باباجون برای دوست داشتن نویان. قولی که ناخواسته و از روی اجبار به نویا

 .عروسی اشکین ، و حال بچه ای که در شکم دارم و احتمال دارد ناقص باشد

 .خانم_

 .نگاهم را از رو به رویم گرفتم و به مریم خیره شدم

 .عروس خان گریه نکنید خدا بزرگه نویان آقا هم هست و حواسش بهتون هست_

 .جلو آمد و زیر بازویم را گرفت

 .هوا تاریک میشه اون وقت همه نگرانتون می شندبلند شید بریم کم، کم دیگه _

 .دستی به صورتم کشیدم و اشک هایم را پاک کردم. پوزخندی زدم. حتی دیگر گریه هم باعث نمی شد تخلیه روحی شوم

وارد کفش هایم را پوشیدم از جایم بلند شدم. به طرف خانه قدم برداشتم. در را زدم. بعد از چند دقیقه بعد در حیاط باز شد. 

حیاط شدم بی توجه به اطرافم در سالن را باز کردم و وارد خانه شدم نویان به روی کناری ها نشسته بود. با باز شدن در 

 :سریع از جایش بلند شد و به طرفم آمد نگران و عصبی گفت

 تا االن کجا بودید؟_

 :بی حوصله گفتم

 .طول کشید_

 :م دوباره پرسیدانگار اعصبانیتش کمی فرو کش کرد. با همان اخ

 دکتر چی گفت؟_

 :در یک کلمه جوابش را دادم

 .هیچی_

. وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم. دروغ گفتم چون احساس می کردم دلیل بعد او را کنار زدم و به طرف پله ها رفتم

م نیمه برجسته ام انداختم. چرا ندارد به او چیزی بگویم. لباس هایم را عوض کردن و به روی تخت دراز کشیدم. نگاهی به شک

من حس مادری به او نداشتم؟ چرا احساس نمی کردم دارم مادر می شوم؟ چرا وجود اش برایم بی اهمیت است؟ مگر من مادر 

مگر می شود مادری نسبت به فرزند خود بی تفاوت باشد و دوستش نداشته باشد؟ با یاد آوری مادر خود پوزخندی  او نیستم؟

جواب خودم را دادم. با باز شدن در سرم را برگرداندم. نویان با قیافه ای ناراحت و سری پایین وارد اتاق شد. به  زدم. خودم

 .طرف تخت آمد و لبه آن نشست. من هم به روی تخت نشستم و منتظر به او خیره شدم

 .مریم همه چیز رو گفت_

یک طرف هم خوب می شد میتوانستم نویان را راضی به سقط  چشمانم را به روی هم فشردم. مریم هم دهان لق بود. ولی از

 :کنم. نویان با لحنی ناراحت ادامه داد

من.. من فکر نمی کردم اینجوری بشه. من اون بچه رو دوست دارم. توام مادرش هستی و مطمئنا اون رو دوست داری مریم _

ی نیستم تو این همه عذاب بکشی. باید یک راهی باشه گفت بعدش رفتید چشمه و تا االن اونجا بودی و گریه کردی. من راض

 .برای حل این مشکل

 :نگاهش کردم و با تردید گفتم

 ولی یک راهی هست _

 :نویان متعجب نگاهم کرد و گفت
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 چی؟_

 :با لحنی جدی گفتم

 .سقطش کنیم_

ام تمام وقت حواسش به تو حرفش هم نزن. من هیچ وقت همچین اجازه ای رو بهت نمیدم. با دکتر حرف میزنم ازش میخو_

 .باشه چیزی کم داشت میگم براش بیارن اگر هم قبول نکرد میریم شهر. تازه اون احتمال داده. ان شاءهللا بچه سالمه

بی حوصله از نصیحت و حرف های نویان فقط سرم را تکان دادم. چشمانم را بستم و به پشتی تخت تکیه دادم. حوصله بحث 

نداشتم بخاطر همین چیزی نگفتم. نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را باز کردم. نویان در اتاق نبود تعجب نداشتم. حوصله اصرار 

کردم. کی رفته بود که من متوجه نشده بودم؟ پوفی کشیدم و در جایم دراز کشیدم. احساس سرما می کردم. پتو را به روی خود 

 .کشیدم کم، کم چشمانم گرم شدند و به خواب رفتم

*** 

 مین.. سرمینسر_

با تکان دستی و صدا کردن چشمانم را باز کردم. نویان بود. ابروان ام را درهم کشیدم و خمیازه ای کشیدم. بعد متعجب به 

 :نویان خیره شدم. نویان بامهربانی دستی به موهایم کشید و گفت

 .بیدارشو بریم شام بخوریم. بیدارشو چیزی بخور ضعف نکنی_

تکان دادم. بعد از اینکه دست و صورتم را شستم و لباس مناسبی پوشیدم همراه با نویان از اتاق خارج  سرم را به نشانه باشه

 .شدیم

 .سرمین_

 .نگاه نویان کردم

 بله؟_

 :درحالی که دستم به نرده بود و داشتیم از پله ها پایین می رفتیم گفت

 .نمی خوام کسی از اون موضوع با خبر بشه_

 :ر یک ابرویم باال رفت. سرم را تکان دادم و گفتمبا یاد آوری اتفاق ظه

 .منم همینطور_

باهم به طرف سفره شام رفتیم. قبل از آنکه به آن ها برسیم از حرص آن ها دستم را به دور بازوی نویان حلقه کردم.وقتی به 

من هم کنارش در سمت چپ آن ها رسیدم همه به احترام نویان از جایشان بلند شدند. نویان مثل همیشه در راس نشست. 

نشستم. آسوده بانو و زن برادرش هم رو به رویم بودند و عفریته خانم هم کنارم و اشکین کنار او. با چندش نگاهم را از آن 

ها گرفتم و به نویان دوختم. نویان دستش را دراز کرد و کاسه ای را که جلویم بود را برداشت و سوپ جو برایم گذاشتم. با 

بخندی به من زد نگاه های خشمگین آسوده بانو را که دیدم من هم لبخندی عریض تحویل نویان دادم. بشقاب اش را مهربانی ل

 :برداشتم و با لحنی نسبتا مهربان و عادی گفتم

 آقا نویان شما چی می خورید براتون بکشم؟_

 :نویان تعجب کرد ولی لبخندی زد و گفت

 .مممنون من فعال یکم سوپ می خوام بخور_

 :برای اینکه ضایع نشوم با اخم تصنعی درحالی که برای نویان برنج می کشیدم گفتم

. بسه هر چقدر بخاطر من سوپ خوردی. من بخاطر سوپ برای چی؟ سوپ قبل از غذا بخورید اشتهاتون رو کم می کنه_

 .بچمون مجبورم بخورم احتیاجی نیست شما هم ، همش بخوری
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 .سس دار برایش می گذاشتم ادامه داشتمدرحالی که تکه های از مرغ 

بیاید بخورید خدایی نکرده انقدر سوپ می خورید معدتون کوچیک میشه الغر میشید. ضعف می کنید. دو روز دیگه عروسی _

 .پسرتونه باید به بهتر شکل ممکن حاضر بشید

ندیده بود. سرم را به طرف آسوده بانو و زن نویان از خوشی و تعجب نمی دانست چه کند. تا حاال مرا اینگونه مهربان با خود 

برادرش برگرداندم که از چهره هر دو نفرشان آتش میبارید. من هم یک لبخند عریض طوری که دندان هایم معلوم باشد به آن 

ذیرم و نقش ها نشان دادم. حال که دیگر نمیتوانم برای اشکین باشم. حال که نمیتوانم اشکین را داشته باشم. پس نویان را می پ

یک هووی خوب را برای آسوده بانو بازی می کنم تا یاد بگیرد برای من نقشه نکشد و کاری نکند که نقشه فرار مان لو برود. 

حال که با دستان خودش مرا برای همیشه اینجا ماندگار کرده بود پس می گذارم از ته دل وجود ام را کنار خود حس کند. بدون 

شدم. دیگر واقعا حالم از سوپ بهم می خورد. به جای اینکه وزن اضافه کرده باشم.  وردن سوپ امتوجه به بقیه مشغول خ

برعکس دارم وزن کم می کنم. دیگر تحمل نکردم و کاسه سوپ ام را کنار گذاشتم و برای خودم برنج و مرغ کشیدم با لذت 

 .تمام شروع به خوردن کردم. چرپ و چیلی و پر ادویه بود

 .سرمین_

 .ه نویان نگاه کردمب

 هوم؟_

 فکر نمی کنی این غذا برات خوب نباشه؟_

 :لبانم را جمع کردم و گفتم

نه.. خسته شدم.. دیگه حالم بهم خورد انقدر سوپ خوردم. خوب منم هوس می کنم ولی وقتی اجازه ندارم بخورم بهم فشار _

 .میاد

یین بودم و در آن جمع مسخره نشسته بودم. یک حسی وادارم نویان لبخندی زد و مشغول خوردن شام اش شد. تا دیر وقت پا

می کرد که در این جمع بمانم. همه برای خواب به اتاق هایشان رفتند. نویان به اتاق نیامد. امشب رفته بود پیش آسوده بانو. 

 .مدتی که از آمدنم گذشت ویولنم را برداشتم. گوشم بدهکار این حرف ها نبود

**** 

خواب بیدار شوم. خانه شلوغ بود. امروز روز مرگ من بود. روز عذابی من ولی آن ها داشتند خودشان را  نمی خواستم از

 .برای جشن آماده می کردند. از دیشب بغض بدی در گلویم نشسته بود. هیچ جوره سرباز نمی کرد

ر سفارشی که از شهر بیاید، گروه بود. همه مشغول کار. خنده دار بود. روز عروسی من از گروه موسیقی و آرایشگ ۱۱ساعت

فیلم بردار و عکاسی، جایگاه اختصاصی، آماده کردن بخشی از باغ برای عکس گرفت و بزن برقص و کلی چیز های دیگر 

نبود. ولی حال تمام این ها از دیروز حاضر و آماده آمده بود. از جایم بلند شدم. نمی خواستم از اتاق خارج شوم. به طرف 

نمیدانم چقدر زیر دوش آب نشستم و به دیوار رو به رو خیره شدم. ذهنم تهی، تهی بود. بغضم نمی شکست. با  حمام رفتم.

 .خورد ضربه های به در از جا پریدم

 سرمین. اونجای؟_

 .صدایش برایم آشنا بود. کمی فکر کردم تا یادم آمد، ساناز بود

 .بله اینجام_

. حوله را به دور خود پیچیدم. پرده ها را دیشب کشیده بودم. نمی ز حمام خارج شدمدیگر صدای از او نشنیدم. حمام کردم و ا

. موهایم را خشک کردم و با همان حوله به روی تخت دراز کشیدم. خواستم جنب و جوش آدم ها را برای جشن امشب ببینم

کشیدم. چه میشد حالم انقدر بد شود که نتوانم در جشن شرکت کنم؟ یا اصال بمیرم؟ به خود لرزیدم. چشمانم لبالب نفس عمیقی 

 :از اشک شد. نگاهم را از مریم گرفتم و سرم را پایین انداختم و گفتم

 ..برو بیرون_
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را گرفتم تا بغضم نشکند. به طرف کمد  مریم بی هیچ حرفی از اتاق خارج شد. خبر مرگ مرا می آورد بهتر بود.. جلوی خودمم

. لباسی یک دست سیاه برداشتم لباس هایم رفتم. من امشب عزادار بودم. قبرستان قلبم پر از شیون و گریه و زاری شده است

شدم. همان موقع صدای کل و دست و جیغ افرادی که پایین بودند به هوا رفت.  همراه با روسری سیاه. مشغول بستن موهایم

. موهایم را همانطور آشفته بستم. لباس هایم را معلوم است اشکین و عروسش آمده اند. چه سخت و تلخ بود بیان این جمله

پوشیدم. دقیق مانند کسانی شده بودم که انگار عزیز شان را از دست داده اند. چشمانم کاسه خون. صورتم مانند کچ دیوار 

سیاه پوش شده بودم. روسریم را ساده سر کردم. کفش های مشکی رنگی را از  سفید. بدنی که جانی در آن نبود.یک دست

. چون فرش ها را جمع کرده بودند در را باز کردم و از اتاق خارج شدم. توان رفتن به پایین را نداشتم. داخل کمد برداشتم

 :صدای حرف زدن می آمد. در همان حال یکی بلند داد زد

 .اخل سالنعاقد امد خانما بفرماید د_

بعد دوباره هم همه ایجاد شد بعد از چند دقیقه همه زن ها به طرف سالن پذیرایی رفتند. بعد صدای بسته شدن در آمد. با قدم 

های ترسان و لرزان به پایین رفتم. به پله یکی مانده به آخری که رسیدم کفش هایم را پوشیدم. همان موقع همه زن ها ساکت 

رسا شروع به اجازه گرفتن از عروس کرد برای خواندن خطبه عقد هیچ کس در سالن نبود. اولین قدم شدند و مردی با صدای 

را که برداشتم خودم را به زور نرده گرفتم. بغضم شکست. با هر قدم که به در نزدیک تر میشدم شدت گریه ام بیشتر میشد. 

بروم و شاهد عقد شان باشم بی صدا تند، تند اشک می ریختم.  خودم را به دیوار کناری در رساندم از توانم خارج بود به داخل

 .صدا ها در سرم اِکو می شد

برای بار سوم عرض می کنم دوشیزه خانم نازلی آذر پناه حاضرید شما را با مهر معلوم یک جلد کالم هللا مجید، یک جفت _

 در بیاورم؟ بنده وکیل ام؟آینه و شمعدان و یک شاخه نبات به عقد دائمی و ابدی آقای اشکین شاهی 

 .دعا، دعا می کردم بگوید نه. دامنم را در مشتم جمع کرده بودم. به زور صدای گریه ام را ساکت کرده بودم

 ..با اجازه پدر و مادرم و بقیه بزرگتر ها بله_

آن هیاهو و غوغا کسی خورد شدم. ویران شدم و به روی زمین افتادم. در خود جمع شدم و با صدای بلند زجه می زدم. در 

صدایم را نمی شنید. تنها امیدم این بود که اشکین بگوید نه. همه زن ها ساکت شدند به زور جلوی خودم را گرفتم تا صدایم 

 .بلند نشود عاقد جمله اش را اینبار برای اشکین تکرار کرد. اشکین در یک کلمه مرا برای همیشه نابود کرد

 .بله_

و گروه موسیقی بلند شد. صدای زجه های من در برابر این ها چیزی نبود. سرم را به روی زانو ام صدای کل و جیغ و داد 

گذاشتم و زجه زدم. بی عار شده بودم. برایم مهم نبود کسی مرا در این حال ببیند و به گوش نویان برساند. کمی در همان حال 

 .بودم که دستی به روی شانه ام نشست و آن را فشار داد

 .ند شو ببینمبل_

متعجب سرم را بلند کردم. طوری که انگار فرشته نجاتم را پیدا کرده ام در جایم نیم خیز شدم و خودم را به گردنش آویزان 

کردم. دستش را به دور کمرم حلقه کرد و کمکم کرد که سر پایم بایستم. با تمام وجود گریه می کردم. ولی در آن سرو صدا فقط 

امان جون می شنید. چشم باز کردم. دورتر از ما پیش در ورودی باباجون با کمری خمیده و نگاهی غمبار صدایم را خودم و م

 :ه ای بر پیشانی ام زد و گفتب*و*سداشت نگاهمان می کرد. مامان جون 

 .بریم داخل اتاقت_

تخت نشستیم مامان جون سرم را  با کمک او به طبقه باال رفتیم و وارد اتاقم شدیم. در را پشت سرمان بستیم. هر دو به روی

در آغوشش گرفت و اجازه داد خودم را خالی کنم. واقعا به آغوشش احتیاج داشتم. اگر او نبود نمی دانستم چه کنم. مدتی 

 .گذشت که آرام شدم. مامان جون سرم را از سینه اش فاصله داد و رد اشک هایم را پاک کرد

مین؟ چرا اینقدر الغر شدی؟ این لباس ها چیه پوشیدی؟ مگه ما باهم حرف این چه وضعیه برای خودت درست کردی سر_

 نزده بودیم؟

 :با حال نزار گفتم

 .نمیتونم مامان جون نمیتونم. سخته خیلی سخته_
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 :مامان جون با اخم گفت

عقد نشسته. کنار چرا نمی خوایی بفهمی تو حتی اگر از نویان طالق بگیری بازم نمیتونی زن اشکین بشی که االن سر سفره _

 .یک دختر دیگه

 :با سرزنش ادامه داد

 اینطور قرار بود خانم خونه بشی؟ اینطور قرار بود دل شوهرت رو به دست بیاری؟ از بچت مراقبت کنی؟ _

 .سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم

نمیخوام هیچ برگشتی باشه روی پله کنیم سرمین. دیگه هرچی تا االن بوده رو فراموش می کنیم. از همین ساعت شروع می _

 .اول

 :صورتم را در دستش گرفت و کمی براندازش کرد. پرسید

 نخ داری؟؟_

 فکر کنم داخل کشو اولی باشه. برای چی؟_

 :بی توجه به سوال ام از جایش بلند شد. کشو را باز کرد و بعد از زیر رو کردن آن نخ را پیدا کرد. به طرفم آمد و گفت

 .بخواب_

 :جب گفتممتع

 برای چی؟_

 .مرا به زور خواباند و بالشت را زیر سرم گذاشت

 فکر کنم از وقتی که امدی دست به صورتت نزدی. آخه این چه وضعشه!؟_

بعد شروع به اصالح کردن صورتم کرد. بعد از کلی درد کشید و اشک ریختن کارش تمام شد. واقعا درد داشت بعد از مدت ها 

 :من فاصله گرفت و گفت اصالح کرد. با اخم از

 ..چقدر نق، نقو شدی؟ پدرم در اوردی دختر_

از جایش بلند شد و به طرف کمد رفت. با بررسی کمد چمدان کوچکی را که داده بود را از طبقه پایین خارج کرد و درش را باز 

 :کرد. به طرفم برگشت و ژیلت درون دستش را به طرفم گرفت و گفت

وقت نداریم. کاش زودتر می امدم نمیدونستم در این حد اوضاعت وخیم. ببین خودت زخم و زیلی  یاال برو تمیز کن خودت_

 .نکنی ها وقت نداریم مجبوریم یاال بدو برو دیگه

 :همانطور به مامان جون نگاه می کردم که عصبی بلند ادامه داد

 با توام. چرا نشستی منو بر، بر نگاه می کنی؟_

تم و به حمام رفتم. در عرض ده دقیقه تمامش کردم. چون مامان جون از زمانی که پایم را در حمام متعجب ژیلت را از او گرف

 :گذاشته بودن در میزد و می گفت

 .چیکار می کنی؟ دیر شد االن میگن اینا کجا موندن_

را که سر تخت بودن  اندازه موهای سرم به جانم غر زد. از حمام خارج شدم. مامان جون با عجله به طرفم آمد. لباس های

 :نشانم داد و گفت

 اینا خوبه نه؟ اندازت که میشه؟_
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لباسی بود که نویان برایم خریده بود. کت و دامن محلی سنگ دوزی شده آبی تیره. دامنش تیره تر از کتش بود. با بندینک 

همانجا روی تخت نشستم. مامان  های سفید و ردیف پایینی دامن سنگ دوزی شده بود. لباس را به کمک مامان جون تن کردم.

جون دوباره به طرف کمد لباس هایم رفت و پس از گشتن کیف هایم کیف لوازم آرایشی ام را از آن خارج کرد. دستم را گرفت 

 :نشاند و وسایل را از درون کیف خارج کرد و جلویم چید و با حالت دستوری گفتو از سرجایم بلندم کرد. پشت میز آرایشی ام 

دت روبه بهترین شکلی که بلدی درست کن. آرایشگر چیزی در دسترس نداریم. باشه هم وقت نداریم زود خودت حاضر خو_

کن. نه که واس من غمباد بگیری رژی بیشتر نزنی. ببین همه وسایل آرایشیت رو از خونه جمع کرده بودن فرستادن. همه چیز 

 .تکمیل، تکمیل. پس بهونه، بی بهونه یاال آماده شو

حرفش را اطاعت کردم و مشغول آرایش کردن شدم.دستم را به طرف کرم پودر دراز کردم و شروع به کار کردم. نمیدانم چقدر 

گذشت بود که رژلب قرمز ام را برداشتم و به روی خط لبی که زیر سازش بود چندبار کشیدم. دست از کار کشیدم. نمی خواستم 

ه آینه گذاشت و موهایم را گیس کرد. کاله کوچکی که به روسری وصل بود را به روی خودم را ببینم. مامان جون مرا پشت ب

 .سرم تنظیم کرد. بعد به طرف آینه برگرداندم. خیلی وقت بود این سرمین را ندیده بودم

ریمل چشم های با آرایش ملیح که درونش مداد چشم کشیده بودم و خط چشمی کشیده پشت پلک هایم نشانده بودم. مژه های 

می آمد قبال این آرایش را با لباس آبی انجام داده بودم.  زده که بلند شده بودند. رژ گونه ای مالیم و رژ لبی قرمز. به لباس ام

 .ید و مقداری عطر به من زدب*و*سمامان جون سرم را 

 .خیلی زیبا شدی. درست مثل زمانی که پیشم بودی_

. جعبه سبز رنگی را برداشت و بازش کرد. همان حلقه و گوشواره ای از کرد و بستدر کشو را باز کرد. چند جعبه جواهر را ب

مامان جون دست بدون حلقه ام را باال آورد و حلقه را در انگشت حلقه ام گذاشت و گوشواره  که نویان برای تولدم خریده بود

 :ها را به گوشم انداخت. دستی به سرم کشید و گفت

 .ز دستت در نیار. هیچ وقتهیچ وقت این حلقه رو ا_

لبخند غمگینی زدم و سرم را تکان دادم. کفشی از کمد انتخاب کرد و جلو آمد دستم را گرفت. باهم از اتاق خارج شدیم. این 

. همه غرق خوشی بود. باالی پله ها ایستاده بودیم. دوباره فکرم خواست به جای دیگر برود یکی سالن هم پر از زن شده بود

 :موقع مامان جون گفت که همان

ببین چی میگم لبخند از رو لبت نمیره. نویان بود یا اینکه امد میری پیشش. و با لبخند و مهربونی باهاش حرف میزنی.حتی _

 .اجازه نمیدی فکرت بره پی پسر شوهرت فهمیدی؟ دیگه نمیخوام این وضع دوباره تکرار بشه

بیشتر نگاه ها را روی خود  .کفش هایم را پوشیدم و با هم از پله ها پایین رفتیمپسر شوهرم. سرم را به معنی باشه تکان دادم. 

. ولی به آن ها بی توجی کردم. مامان جون دستم را گرفت و کشید و به طرف سالنی که در آن عقد کرده بودند برد. حس کردم

 :در گوشم تذکر داد

 .ت خطا بره یا اینکه پر اشک بشهاالن میریم به عروس و داماد تبریک میگی. نبینم چشم_

وارد سالن شدیم. احساس می کردم قلبم دیگر نمیزند. جرات نداشتم رویم را به طرف آن ها برگردانم. چشمان ام را بستم به 

لطف مامان جون وقتی چشمان ام را باز کردم رو به رویم بودند. اشکین در آن کت و شلوار دامادی واقعا برازنده بود. نگاهی 

ه دخترک انداختم. حسودی ام شد از همه لحاظ به او حسودی ام شد. حتی لباس اش، لباس محلی نبود. بلکه یک لباس ب

عروس امروزی و پف دار. تور، تاج، شنل و دسته گل. دستش دور بازوی دامادش حلقه شده بود و جواب تبریک ها را می 

 .داد

. جلو رفتیم. مامان جون جلوتر از من بود. نویان و اگر اشتباه نکنم صنعیسعی کردم به گفته مامان جون لبخند بزنم هرچند ت

پدر عروس هم بودند. نویان نگاهم کرد و رویش را برگرداند. به ثانیه نکشید که سرش را با تمام سرعت به طرفم برگرداند و 

 .با تعجب نگاهم کرد

 .مبارک باشه_

ها تبریک می گفت. دستم را محکم در دستش فشرد. به ناچار لبخندی زدم و نگاهم را از او گرفتم. مامان جون داشت به آن 

 :گفتم
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 .مبارک باشه_

و بعد سرم را برایشان تکان دادم و دست مامان جون را کشیدم و از آن ها دور شدیم. گوشه ای ایستادیم. همه را از زیر نظر 

یستاده ایم به طرفمان آمدند. با خوش رویی جلو آمدند. مادرم ، گذراندم. مادر و خواهر مهربانم هم بودند. تا دیدند ما یکجا ا

مامان جون را در آغوش کشید. به طرف من آمد نمیشد خودم را به آن راه بزنم. خواست در آغوشم بکشد که عقب کشیدم و 

 .بدون آنکه نگاهش کنم دستم را جلو بردم. با او دست دادم. ولی با سرین حتی دست هم ندادم

 .کی اومدی؟ بابا هم امده؟ چرا نیامدید خونه ما؟ حاال بعد مراسم حتما میریم خونهمامان _

 :مامان جون گفت

 .من و حاجی عصری رسیدیم. ممنون خونه دخترم هست. به خونه غریبه ترجیح میدم هرچند که شب نمی مونیم_

تند. نویان را دیدم که دارد به طرف ما می آید. زمانی که دخترم را گفت به من اشاره کرد. مادرم و سرین با ناراحتی کنار رف

 :مامان جون هم متوجه او شد. دستم را فشرد و بدون آنکه نگاه نویان کند نزدیک گوشم گفت

داره میاد طرفمون مواظب رفتارت باش. نرم و لطیف و زنانه رفتار کن. یادت باشه قراره دلش رو به دست بیاری و ترمیم _

 .کنیکنی. ببینم چیکار می 

نویان جلوی مان ایستاده بود. با خوشرویی  چشمانم را بستم و سرم را تکان دادم. نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را باز کردم.

 :رو به مامان جون گفت

 .خیلی خوش آمدید سرمین خیلی دلتنگتون بود_

ستش را دور کمرم حلقه کرد و پهلویم را لبخندی زدم و به او نگاه کردم. که رویش را به طرف من برگرداند. نزدیکتر آمد و د

 :در مشتش گرفت و فشار داد و با خشم گفت

تا االن کجا بودی؟ موقعی که داشتند خطبه رو می خوندن کجا بودی؟ همه سراغت رو می گرفتند. نمی دونی همه اینایی که _

 ..اینجا منتظرند خطای از تو ببیند. اولیش هم خود من

وم. دست راستم را بلند کردم و به روی قلبش گذاشتم. سرم را کمی عقب دادم تا صورتم را ببیند. با سعی کردم بر خود مسلط ش

 :مهربانی و دل جویانه گفتم

 .ببخشید. مامان جون امده بود رفتیم باال داخل اتاق. خیلی خوشحال شدم. اصال یادم رفت و زمان از دستم رفت_

 :خواست از من جدا شود که قیافه متعجب به خود گرفتم و گفتم نویان متعجب از رفتارم سرش را تکان داد.

 کجا؟_

 :نویان که انگار هنوز متعجب بود با سر به طرف عروس و داماد آشاره کرد و گفت

 .میریم پیششون جواب تبریکات رو بدم و بعد عکس بگیریم_

عروس و داماد اشاره کرد من هم چشمانم را باز  چشمم به مامان جون افتاد به طور نا محسوسی با ابرویش به نویان و بعد به

 .با لبخند دستم را دور بازوی نویان حلقه کردم .و بسته کردم

 .خوب باهم میریم_

 :نویان شوک زده پرسید

 چیزی شده؟_

 :لبانم را کمی جمع کردم و یک ابرویم را کمی باال دادم و گفتم

 .. با هم عکس بگیرم. جواب تبریکات رو بدیمنه. خوب مگه من زنت نیستم؟ میخوام باهات بیام_
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نویان انگار گل از گل اش شکفت. چشمان برق زد. لبخند نیمه ای به روی صورتش نشست. دستش را به روی دستم گذاشت و 

ستم در به طرف جای قبلی رفتیم که نویان ایستاده بود. دیدم که چشم اشکین به ما افتاد. سریع نگاهم را از او گرفتم. نمی خوا

 :چشمانش نگاه کنم. آسوده بانو عصبی ایستاده بود داشت نگاهمان می کرد. کنارش ایستادیم که عصبی به من پرید و گفت

فقط می خواستی حرف در بیاری؟ کار خودت کردی بعد امدی؟ موقعی که داشتند خطبه رو می خوندن کجا بودی؟ بس نبودی _

 هرچی حرف پشت سر پسرم انداختی؟

 :را عصبی به روی هم فشردم. نویان به طرفداری از من گفتچشمانم 

 .سرمین پیش مادربزرگش بوده. داخل اتاق بودند و متوجه نشدن که می خوان خطبه روی بخوند_

 :آسوده بانو با ترش روی رویش را از ما گرفت و دیگر حرفی نزد. نویان در گوشم گفت

 شد پوشیدی؟تو که نمی خواستی این لباس ها را بپوشی! چی _

 .نگاهشون کردم، دیدم نه، چندان هم سلیقه ات بد نیست. پوشیدم_

 :نویان سرتا پایم را برانداز کرد و گفت

 .کاش یکی دو سایز بزرگتر واست می اوردم_

 :متعجب نگاهش کردم و پرسیدم

 .ببین واسه چی؟ خوبه که تازه احساس میکنم گشاده کمی_

 .د و با دست دیگرش دستی به روی شکم ام کشید و سریع برش داشتنویان دستش را دور کمرم حلقه کر

 .آخه شکمت خیلی معلومه. همه میبینش_

 .بچه است دیگه رشد می کنه وا خوب میبینند دیگه. امده جلو. لباسم که گشاد نیست بپوشونه_

 :در گوشم گفت

 .آخه دلم نمی خواد کسی چشمش به زن جوونم و بچه ام بیافته_

 .لبخندی خجول و دلنشین به لب آورم. سرم را پایین انداختم. مدت ها سرپا ایستاده بودیم. دیگر خسته شده بودمسعی کردم 

 میخوایی یک عکس دوتایی بگیریم؟_

 .سرم را بلند کردم و به نویان نگاه کردم که این پیشنهاد را داد. باید قبول می کردم

 .اره بگیریم_

لبخند به طرفمان آمد من و نویان طوری ایستادیم که پشت مان دیوار خالی باشد. نویان  نویان عکاس را صدا زد. او هم با

دستش را دور کمرم حلقه کرد و من هم به طرفش متمایل شدم و دستم را به روی سینه اش گذاشتم. چشمانم به مامان جون 

سرش را به نشانه رضایت تکان داد. بعد از عکس افتاد که با لبخند و تحسین داشت نگاهم می کرد. تا دید دارم نگاهش می کنم 

 نویان و دو سه مرد دیگری که بودند جمع را ترک کردند. حتی اشکین هم رفت. به پیش مامان جون رفتم و کنار او نشستم

 :سرش را در گوشم آورد و گفت

 .. خودم همه جوره هوات دارم و کمکت می کنمآفرین. یکم سخته ولی کم کم را می افتی_

سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم. زن ها شروع به رقصیدن کردند. همه نوع آهنگی زده می شد. آسوده بانو، اسلیم، 

خواهران نویان و طرالن و چند زن دیگر لباس مجلسی پوشیده بودند. بعضی ها کت و دامن بعضی ها لباس های بلند یا کوتاه. 

اس محلی پوشیده بودند. فقط و فقط محلی میرقصیدند. البته؛ آهنگی جز آهنگ عجیب بود. همه این ها برای عروسی من لب

 :محلی نبود. خنده دار بود. مگر من دختر نبودم؟ مگر من آرزوی یک عروسی خوب را نداشتم؟ در گوش مامان جون گفتم

 .میبینی عروسی که واس این گرفتن کجا و عروسی که واس من گرفتن کجا_
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 :یدمامان جون متعجب پرس

 چطور؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

االن میبینی عروس لباس عروس پوشیده. واس من از این خبرا نبود یک لباس محلی کردن تنم. میبینی همه این ها لباس _

مجلسی پوشیدن و چطور میرقصد. واس من همه لباس محلی پوشیده بودن و فقط دو سه نفرشون محلی میرقصید. میبینی 

ساز  موسیقی اوردن.واس من از این چیزا خبری نبود. فکر کنم یک دونه عکسم از اون شب وجود نداره گروه فیلم برداری و

محلی اورده بودن. خنده داره. واقعا فکر نکردند که من هم دخترم. آرزو دارم عروسی آنچنانی داشته باشم و لباس عروس 

 .بپوشم

گرفتن دستم آرام ام کنند. ولی من دیگر آرام نمی شدم. دل شکسته مامان جون دستم را در دستش گرفت و فشرد. سعی کرد با 

من دیگر آرام نمی گرفت. موقع شام بود. زرشک پلو دادند. شاید یک یا دو قاشق توانستم از آن غذا بخورم. اصال میلم به غذا 

روی خوش نشان بدهم. مراسم  نمی کشید. احساس می کردم اگر کمی دیگر بخورم حالم بد می شود. سعی می کردم لبخند بزنم.

 :شان جانم را گرفت تا تمام شد. مامان جون در گوشم گفت

 دوست داری بیایی چند روز بریم خونه؟_

 .با خوشحالی نگاهش کردم

 ..اره.. اره_

 .یکهو با یاد نویان باد ام خالی شد

 .قط میخوام کمی از اینجا دور باشمولی نویان اجازه نمیده. ولی میشه راضیش کنید؟ بخدا من به دو روزم راضیم. ف_

 .مامان جون سرش را تکان داد

 .باشه عزیزم. سعی می کنیم راضیش کنیم_

ه ای به روی گونه اش کاشتم. زن ها همچنان درحال رقص و پایکوبی بودند. ب*و*سبا خوشحالی او را در آغوش گرفتم و 

نکنم که شاید نگاهم به اشکین بیافتند و فکر ها دوباره به سراغم  تمام سعی ام را می کردم که به آن ها نگاه نکنم سرم را بلند

بیایند. کاسه چشمانم از اشک پر شود. سعی می کردم بغض خفته در گلویم سرباز نکند. به علت هوای سرد بیرون همه مرد ها 

 :به داخل آمدند. بابا جون را از دور دیدم. لبخندی زدم. رو به مامان جون کردم و گفتم

 .باجون امد. بیا بریم پیش بهش بگوبا_

از جایم بلند شدیم و به طرفش رفتیم. زمانی که به او رسیدم با خوشحالی در  مامان جون سرش را به معنای باشه تکان داد.

 .آغوش گرفتمش

 .سالم باباجون خوبی؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود_

 .ای زده ب*و*ساو هم دستانش را به دور کمرم حلقه کرد و به سرم 

 .سالم تو خوبی بابا؟ دل ماهم برات تنگ شده بود_

بعد از مدتی از آغوشش جدا شدم. مامان جون اشاره کرد که بروم و سرجایم بنشینم تا او با ترفند های خاص خودش باباجون 

ی نویان و آسوده را راضی به گرفتن رضایت نویان کند. سرجای قبلی ام برگشتم و نشستم. همه زنان و مردا میرقصیدند. حت

بانو باهم می رقصیدن. تنها مردی و تقریبا تنها زنی که به سرجاهایشان نشسته بودیم من و اشکین بودیم. دختری سبک آن 

وسط داشت شلنگ تخته می انداخت و یک لحظه یک جا نمی نشست. اشکین سر به زیر نشسته بود. نگاه ام را از او گرفتم و 

ا معلوم بود. با افتادن سایه کسی باال سرم متعجب سر بلند کردم. نویان بود. دستم را گرفت و خم شد به پایین دوختم. وضعیتم ن

 :در گوشم در آن شلوغی داد زد و گفت

 .چرا نشستی؟ بلندشو کمی با من برقص_
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 :متعجب برگشتم و نگاهش کردم. متقابال داد زدم

 نمیشه.. نمیتونم_

 :نویان با اخم و متعجب گفت

 چرا؟_

 :ارداری را بهانه کردم و گفتمب

 .بخاطر اینکه باردارم. اذیت میشم. من همینطوری راه میرم زیر دلم درد میگیره می افتم سرجا_

نویان به منظور فهمیدن سرش را تکان داد و کنارم نشست. باباجون و مامان جون به طرفمان آمدن. باباجون کنار نویان 

برگشتم و با نگاهی سوالی به مامان جون چشم دوختم. آرام چشمانش را باز و بسته نشست و مشغول صحبت کردن با او شد. 

کرد و سرش را تکان خفیفی داد. با خوشحالی دستش را گرفتم و فشرد. مراسم بزن و برقص شان تمام شد. همه به طرف 

عت همه مرد ها رفتند و فقط زن عروس و داماد رفتند. یا خداحافظی می کردند یا می خواستند عکس بگیرند. بعد از یک سا

اقوام نزدیک مانند. اشکین هم به حیاط رفته بود. زنان دور عروس حلقه بسته بودند. دور از جمع ایستاده بودم و چیزی نمی 

فهمیدم. بعد از مدتی عروس در حالی که دستش در دست مادرش بود و آسوده بانو دورش می گشت و کمکش کرده بود دامن 

ش را بگیرند به طرف پله ها رفتند. از فکرش ترسیدم. خشک ام زد. توانایی حرکت نداشتم. همه زن ها باال رفتند. پف دار لباس

نمیدانم چقدر در آن حال بودم که اشکین آمد. سرش پایین بود. چند قدم که جلو آمد سرش را باال آورد. شک در کاسه چشمانم 

ره ماند. با صدای باز شدن در سریع سرش را پایین انداخت و به سمت پله جمع شد اشکین سرجایش ایستاد و به چشمانم خی

مامان جون بود که با نگاهی غمگین نگاهم می کرد. طاقت  .ها رفت. نگاهم سمت در کشیده شد. صدای دست و کل بلند شد

ادن. سرم را پایین انداختم وارد اتاقم نگاهی به جمعیت انداختم که اشکین را به اتاق فرست نیاوردم و باعجله به طبقه باال رفتم

شدم و پشت در نشستم. اشک هایم راه خود را پیدا کردند و پایین ریختند. شرایط خیلی سختی بود. صدای حرف زدن زن ها می 

 .آمد. معلوم بود پشت در منتظر ایستاده اند. دست و پاهایم میلرزیدند. هق، هق می کردم

دم که صدای باز شد در اتاق آمد و پشت سرش صدای کل کشیدن و دست زدن زن ها و شروع به نمیدانم چقدر در آن حال بد بو

خواندن آواز محلی کردند. پس کار را تمام کرده بود. حال دیگر او هم شرعا و هم قانون زنش بود. دیگر سرمین برای اشکین 

رج کردم. این اخرین بار بود. سر و صداها تا حدی کیف ویولنم را از آن خا تمام شد. خود را کشان، کشان به کمد رساندم.

خوابید. با چشمانی اشکین از سرجایم بلند شدم. الی در را باز کردم. یکی دو زن بودن ولی حواس شان به این ور نبود. ویولن 

 .ام را کنارم در دامنم غایم کردم و باعجله به طبقه پایین رفتم

در حیاط مردها بودند. ویولن ام را کنار دیوار گرفتم تا کسی آن را نبیند. با  رج شدم.بعد از کلی قایم باشک بازی از خانه خا

عجله قدم بر می داشتم. تقریبا می دویدم. به جای همیشگی ام رسیدم. نگاهی به دور ورم انداختم. کسی نبود. نگاه پنجره 

بر خود مسلط شوم. ویولن را به روی شانه ام اشکین کردم. پشت پنجره نبود. چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم تا 

گذاشتم. کمان آرشه را به روی سیم ها گذاشتم. چشمانم را به روی هم فشردم. اولین قطره اشک سرازیر شد شروع به نواختن 

 .کردم

را بارها و بار ها با این آهنگ  آهنگ شاه داماد را برای شاه داماد امشب نواختم که در رویاهایم شاه داماد من قرار بود بشود.

تمام سختی و کمک های استادم یاد گرفته بودم بنوازم. به خیال شب وصال مان. میخواستم شب عروسی مان این را برای 

 .اشکین بنوازم و اورا سو پراز کنم. چقدر این آهنگ را تمرین کردم. با چه رویا ها و تصور اتی

صور می کردم که من با آن لباس عروس پف دار جلویش ایستادم و دارم این همیشه اشکین را با لباس دامادی رو به رویم ت

. در اوج گریه به خود آهنگ را برایش مینوازم. نگاهی به پنجره انداختم. پشت پنجره ایستاده بود. قامت مردانه اش را میدیدم

ه. این ویولن هم امشب به خاک سپرده می . نواختم تمام شد. دیگری نواختی در کار نبود. هیچ وقت و هیچ لحظخنده ام گرفت

 .شد. مانند دل من. امشب آخرین شبی است که ساز خواهم زد

امشب آخرین شبی است که زیر این پنجره کنار این درخت خواهم ایستاد. امشب آخرین شبی است که به او فکر میکنم. امشب 

 .آخرین شب زندگی من است. دیگر اشکین برای سرمین تمام شد

آنکه نگاهی به پنجره بیندازم راهی را که آمده بودم را در پیش گرفتم و به داخل باز گشتم. جز دو یا سه نفر که مشغول  بدون

جمع جور کردن حیاط بودند کسی در حیاط نبود. به داخل خانه رفتم. سرو صدای حرف زدن از سالن پذیرای می آمد. چند نفر 
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با چشم دنبال مامان جون گشتم ولی پیدایش نکردم. با کمری خمیده از پله ها باال  هم اینجا مشغول جمع و جور کردن بودند.

رفتم. در اتاق را باز کردم. سرم را که بلند کردم از ترس هینی کشیدم و دستم را به روی قلبم گذاشتم. مامان جون با اخم به 

 .ویولنم را درون کیفش گذاشتم و به طرفش برگشتمرا با خیال آسوده بیرون دادم. جلو رفتم و روی تخت نشسته بود. نفسم 

 تموم شد؟_

 :در چشمانش نگاه کردم و با کمی مکث گفتم

 .اره_

 .حاضر شو بریم. اجازت از نویان گرفتیم_

 .ه باران کردمب*و*سصورتش را با خوشحالی  لبخندی زدم و با خوشحالی مامان جون را در آغوش کشیدم.

 .لم کردیممنونم.. ممنونم. خیلی خوشحا_

مامان جون هم لبخندی زد. به سرعت از او جدا شدم و به طرف کمد لباس هایم رفتم. نمیدانستم چه بپوشم. با لباس محلی که 

 :نمی شد. رو به مامان جون کردم و گفتم

 لباس گرم فرستاده بود برام؟_

از آن یک تونیک ساده مشکی بلند و بدون  مامان جون سرش را تکان داد. چمدانی را با عجله از طبقه پایین بیرون کشیدم.

لباس هایم را در آوردم و تونیک را پوشیدم. خوب بود. یک شلوار کمر کش مشکی هم در آوردم و پوشیدم.  آستین خارج کردم

ی تا به خانه باباجون برسم خوب بود. از بین لباس های چمدان دیگرم یک کاپشن پشم شیشه مشکی هم پیدا کردم و پوشیدم ول

دکمه و زیپش را نبستم. شال بافت مشکی هم به سر کردم. یکی از چمدان ها را خالی کردم و چند دست لباس گشاد راحتی و 

شال و روسری و لباس بیرونی که فکر می کردم شاید اندازه ام باشد برداشتم. کیفم را برداشتم و گوشی و شارژ ام را درونش 

 :یدا کردم. با خوشحالی به طرف مامان جون برگشتم و گفتمگذاشتم. کفشی هم از داخل چمدان ها پ

 .من حاضرم بریم_

 مامان جون یک نفر را صدا زد تا بیاید چمدانم را ببرد. بعد باهم به طبقه پایین رفتیم. عجله داشتم. خیلی هم عجله داشتم

باباجون جلوی در ایستاده بودند. مامان جون میترسیدم نویان پشیمان شود و نگذارد بروم. به طبقه پایین که رسیدیم نویان و 

 :گفت

 .بریم. ما حاضریم_

باباجون و نویان هم زمان سرشان را به طرف ما برگرداندن. اخم های نویان در هم کشیده شد. باباجون از خانه خارج شد. 

را گرفت. متعجب به او نگاه  مامان جون هم پشت سرش. من هم خواستم به دنبال آن ها از خانه خارج بشوم که نویان بازویم

 .کردم. انگار کالفه و عصبی بود

 این چه سرو وضعیه که برای خودت درست کردی؟_

 :یک ابرویم را باال انداختم و گفتم

 !انتظار نداری که با اون لباسا برم؟_

 .اندامت معلوم. همه چرا دقیقا همین انتظار رو دارم. مگه بهت نگفته بودم خوشم نمیاد از این لباسا بپوشی_

 :دستم را به روی دستش گذاشتم و از بازویم جدا کردم و گفتم

بس کن نویان. کجاش معلومه؟ بعد االن شبه. وقتی هم برسیم نزدیک صبح ماشین هم داخل خونه نگه میداره و من اونجا _

 .پیاده میشم. پس کسی نمیبینه. من میریم. منتظرم اند

ان پشت سرم آمد. قبل از اینکه سوار ماشین بشوم. رو به نویان کردم که او اجازه نداد و با عجله از خانه خارج شدم و نوی

 :محکم در آغوشم کشید. در گوشم زمزمه کرد
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خیلی  خودم میام دنبالت. هنوز نرفتی دلتنگت شدم. دوست دارم عزیزم. خیلی مواظب خودت باش. دلم برات خیلی تنگ میشه._

 .مواظب خودت و بچه باش

: 

 .. باشه مواظبم. توام مواظب خودت باشممنون_

 :از او جدا شدم. به طرف در ماشین رفتم. در را باز کردم و قبل از آن سوار شوم برگشتم و برایش دست تکان دادم و گفتم

 .خداحافظ_

مامان جون و باباجون هم با او خداحافظی کردند و سوار ماشین شدند. راننده حرکت کرد و از خانه خارج  سوار ماشین شدم.

شد. هر لحظه که از آن خانه دور تر می شدم احساس عجیبی در من بیشتر می شد. احساس زندگی، تازگی، شوق، اشتیاق، 

خیال راحت به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمانم را بستم. رهایی از زندان. همه احساسات ان در هم آویخته شده بودن. با 

 .اولین صحنه ای که جلو چشمانم آمدم اشکین بود در لباس دامادی

چشم بسته اشکم سرازیر شد. اول بعد دومی و بعد سومی. همانطور پشت سرهم جاری میشدند. با قرار گیری دستی به روی 

. اشک هایم قصد بند آمدند نداشتم خودم را به ت چپم نشسته بود چشم دوختمدستم چشم باز کردم. به مامان جون که در سم

طرف مامان جون کشیدم و در آغوشش رها شدم. او هم دستانش را دورم حلقه کرد و گذاشت با خیال آسوده و راحت اشک 

ر خود جمع شدم. طولی نکشید که بریزم و گریه کنم و خودم را تخلیه کنم. کم، کم سرم را به روی پایی مامان جون گذاشتم و د

 .از گریه خوابم برد

*** 

 .سرمین.. سرمین جان_

چشم هایم را باز کردم. نگاهی به دور ورم انداختم. هوا روشن شده بود و در ماشین بودیم. از روی پایی مامان جون بلند شدم. 

ه باباجون بودیم. با خوشحالی تمام جیغی کشیدم و در حیاط خان از پنجره به بیرون نگاه کردم. با دست چشم هایم را مالیدم.

باعجله از ماشین پیاده شدم. بدون توجه به اطراف ، به طرف ته باغ دویدم. سعی می کردم سرعتم را بیشتر کنم تا زودتر به 

 .م در را بستمدر خانه را باز کردم و به داخل رفتم و پشت سر آن ها برسم. به خانیشان رسیدم. هیچ کدامشان بیرون نبود.

 .عشق های من. عزیز ای من کجایند؟ نمی خوایی بیاید بیرون مامان امده_

 هر سه با فاصله چند ثانیه بیرون آمدند. لبخندی عمیق به لب هایم نشست. به روی دو زانو ام نشستم و دستانم را باز کردم.

کردن و به طرفم دویدن. طولی نکشید که سنگینی ولی آن سه چنان حالت وحشتناکی به خود گرفتند و شروع به هاپ، هاپ 

وزنی را به روی خود حس کردم و به عقب پرت شدم. چشمان ام را باز کردم دیدم سه سر باالی سرم هست و دارند نگاهم می 

 کنند. با دیدن چشم های بازم مشغول لوس کردن خود شدن و خودشان را به دویم رها کردند. جف ام غلت میزند و سعی می

 .کردند خودشان را برایم لوس کنند

خنده ام گرفت. دستانم را که باز بودند جمع کردم و هر سه را باهم در آغوش کشیدم. بعد از مدتی آن ها را از خودم فاصله دادم 

ا . پدی هم از جلو خودش رو سرجایم نشستم. گرگی از پشت خودش را به روی انداخت و دو دستش را به روی شانه ام گذاشت

در آغوش انداخت و سرش را زیر دستم آورد تا نوازش اش کنم. ملی از حسادت نمیدانست چه کند. به هر راه روشی میزد تا 

یدم ناز و نوازشان ب*و*سآن ها را از من دور کند. کمی جابه جا شدم و ملی را از پهلو به آغوش کشیدم. سرش هر سه را 

شد. دست گرگی را گرفتم و از روی کمرم پایین آوردم. صورتم خیس شده بود آنقدر کردم. کمی که ماندم پدی از روی پایم بلند 

 .که از روی خوشی لیس اش زده بود

 .پسر کثیف_

گوش هایش را نوازش کردم. با احساس برخورد نفس های تند به شکمم نگاه کردم. پدی فضول داشت شکم برجسته ام را 

و بخواهد گازش بزند کمی در جایم بلند شدم که او هم همزمان سرش را هم  بومی کشید. قبل از اینکه فکر کند توپ است

راستای شکمم باال آورد. تونیک ام را کمی باال دادم و شکم ام نمایان شد. هر سه به شکم ام خیره شدند. گرگی سرش را جلو 

 :تر آورد و لیس به شکم زد. صورتم را جمع کردم و گفتم

 .نکن. قلقلکم میاد_
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م را پایین کشیدم. ولی آن ها دست از وحشی بازی برنداشتند دوباره به من آویزان شدند. ساعت ها با آن ها درگیر تونیک ا

بودم. واقعا برایم شیرین و دوست داشتنی بودند. از جایم که بلند شدم هر نفرشان به من آویزن شدند. با این شرایط نمیتوانستم 

و آن ها را جلوتر از خودم به بیرون هدایت کردم. هر سه آن ها با خوشحالی این و  راحت بیرون بروم. در قفس را باز کردم

اون ور میرفتند. از خوشحالی نمیدانستند چه کنند. داشتند دیوانه میشدند. تا حواس شان کمی پرت خاک بازی شد با عجله از 

 :آن ها دور شدم. پسر سرایدار دیدم

 .ایلمان.. ایلمان_

 .تعجب نگاهم کرد و سپس با عجله به طرفم آمد به طرفم برگشت. با

 سالم خانم. خوبید؟ کی امدید؟ رسیدن بخیر_

 :با لبخند جوابش را دادم

 .سالم. ممنون تو خوبی؟ صبح امدیم. سگ ها رو آزار کردم. مواظبشون باش_

م و وارد اتاقم شدم. تمیز و مرتب چشمی گفت و از او دور شدم. وارد خانه شدم. کسی در سالن خانه نبود. از پله ها باال رفت

بود. چقدر دلم برایش تنگ شده بود. چمدانم وسط اتاق گذاشته شده بود. لباسی بلند و گشاد از آن خارج کردم و لباس های که 

. لباسم را که عوض کردم به طرف تخت رفتم و رویش تنم بودند را در سبد لباس هوی کثیف گذاشتم. همه اش خاکی شده بود

ز کشیدم. چقدر دلم برای اتاقم تنگ شده بود. چقدر دلم برای خوابیدن به روی تختم تنگ شده بود. صدای تلفن همراهم از درا

خارج کردم.  درون کیفم بلند شد. متعجب از سرجایم بلند شدم و به طرف کیفم رفتم. درش را باز کردن و گوشیم را از آن

. تا روی بک گراند گوشی خود نمایی می کرد. من اصال شماره نویان را نداشتم متعجب به صفحه اش خیره شدم اسم نویان به

 .حاال به او زنگ نزده ام و او هم به من زنگ نزده بود. با تعجب تماس را وصل کردم

 .الو_

 .صدای آرام اش آمد

 الو سالم. خوبی؟ رسیدید؟_

 .سالم.. ممنون اره صبح زود رسیدیم_

 :صدای واضح تر شد

 .ا بهم زنگ نزدی؟ نگران شدمپس چر_

 :به روی تخت دراز کشیدم و جوابش را دادم

 .از زمانی که رسیدم داخل حیاط خونه بودم. بعد فکر نمی کردم شمارت رو داشته باشم. تعجب کردم شمارت ذخیره بود_

 ن داخل حیاط چیکار می کرد؟اها شمارم خودم ذخیره کردم. بالخره کدوم زن که شماره شوهرش رو نداشته باشه!؟ بعد تا اال_

 :پتو را به رویم کشیدم و در همان حال گفتم

 پیش بچه هام بودم_

 .بچه هات؟ اها سگ هات_

 .اخم هایم را در هم کشیدم

 .اونا سگ نیستند_

 :نویان خنده ای کرد و گفت

 .اها.. اها ببخشید حواسم نبود بچه هاتون.. خیلی دوست دارم این بچه هات رو ببینم_

 :م را جمع کردم و جوابش را دادمصورت
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 .ولی فکر نکنم اونا دوست داشته باشند تو رو ببینند_

 چرا؟_

 :سرد گفتم

 .از غریبه ها خوششون نمیاد_

 .نویان دوباره خندید

 .ولی منکه غریبه نیستم. شوهر مامانشونم_

 :از پرویی اش لج ام گرفت. با حرص گفتم

 من خوابم میاد. کاری نداری؟_

استراحت کن دوباره زنگ میزنم. زود به زود دلم برات تنگ میشه. سعی می کنم سریع تر اشکین و زنش رو بفرستم نه برو _

 .شهر زمانی که باهاشون امدیم بیام دنبال تو باهم برگردیم

 :آرام گفتم

 .نیای خیلی بهتره_

 :نویان گفت

 .من میریم تو استراحت. مواظب خودت باش_

 باشه. همچنین_

 .عزیزمخداحافظ _

 .خداحافظ_

گوشی را قطع کردم. اصال حوصله اش را نداشتم. گوشی را به روی پاتختی گذاشتم و در جایم چریدم زدم و پتو را تا گردن باال 

کشیدم. طولی نکشید که به خواب رفتم. چشمانم را باز کردم. نگاهی به اطراف انداختم. در اتاق خودم بودم. با خوشحالی از 

دم. احساس می کردم تمام این اتفاقات نحس خواب بوده است. چراغ ها را روشن کردم. به طرف میز آرایشی ام سرجایم بلند ش

رفتم شانه را برداشتم تا موهایم را شانه بزنم که چشم ام به شکم ام افتاد. غم عالم به دلم نشست. انگار انتظار نداشتم این را 

و با کش باال بستم. لباسم خوب بود. به طبقه پایین رفتم. مامان جون طبق عادت رو ببینم. با حالی گرفته موهایم را شانه زدم 

به روی تلویزیون نشسته بود و فیلم مورد عالقه اش را نگاه می کرد. با خوشحالی جلو رفتم و او را از پشت در آغوش گرفتم 

 و بعد کنارش نشستم

 .سالم مامان جون_

 تش را به روی دستم گذاشتمامان جون نگاهم کرد و با لبخند دس

 سالم عزیزم. خوب خوابیدی؟_

 .اره بعد از مدت ها راحت خوابیدم_

 مامان جون نگاهش را از من گرفت و به تلویزیون خیره شد. تخمه های روی میز را برداشتم شروع به خوردن کردم

 تکون می خوره؟_

 برگشتم و متعجب نگاهش کردم

 چی؟_

 .بچه دیگه_
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 .خه گاهی تکون های خیلی ریزی احساس می کنماها. فکر کنم ا_

 .مامان جون سرش را تکان داد

 مامایی تا حاال چکابت کرده؟_

 :بیخیال جوابش را دادم

 .آره_

 چی گفت بهت؟_

 :در حالی که تخمه می شکاندم گفتم

مکن بچت عقب افتاده باشه گفت متاسفم براتون که داخل این سن دختر شوهر میدید. حامله میشه و از این حرفا. تازه گفت م_

 .چون شوهرت سنت باالست

 چی؟_

 .با دادی که مامان جون زد از جا پریدم. متعجب نگاهش کردم

االن به من میگی؟ اگر او بچه عقب افتاده بود چه خاکی تو سرمون کنیم؟ کی فهمیدی؟ چرا بهم نگفتی که اگر اینطور بود یه _

 هکاری کنم. خدایا آخر این دختر من می کش

از جایش بلند شد و بی توجه به من به طرف میز تلفن رفت و دفترچه تلفن را برداشت و احتماال مشغول پیدا کردن شماره شد. 

بعد تلفن را برداشت و شماره ای گرفت. نگاهم را از او گرفتم و از جایم بلند شدم. به طرف سرویس بهداشتی رفتم. بعد از 

 .صدای قدم هایم را شنیدند ان جون به روی مبل ها نشسته بود و صنم هم با سینی جلویشاتمام کارم از آن خارج شدم. مام

 .سالم خانم رسیدن بخیر_

 :با لبخند جوابش را دادم. کنار مامان جون نشستم که سریع گفت

 .فردا واست وقت دکتر گرفتم. باید بریم تا چکاب بشی تا اگر بچه مشکلی داشت فکری کنیم_

 .ن دادم و قبول کردمناچار سری تکا

****** 

بعد از خوردن صبحانه به دستور مامان جون حاضر شدم. باید لباس می خریدم. مانند دیروز یک تونیک و شلوار پوشیدم و 

یک پالتو رویش و جلویش را باز گذاشتم. به طبقه پایین رفتم و همراه مامان جون سوار ماشین شدیم. در وسط های راه بودیم 

 :که گفتم

 .راستی بعد از دکتر بریم بازار. من لباس ندارم واس بیرون رفتن و فقط چند دست خونگی_

 .نگران نباش. میریم بازار هرچی دلت خواست بخر_

با لبخندی از روی خوشحالی نگاهم را از او گرفتم. با توقف ماشین، از ماشین پیاده شدم. یک ساختمان پزشکان بزرگ و 

دیم و به طبقه چهارم رفتم. وارد مطب دکتر شدیم. نه زیاد شلوغ بود و نه خیلی خلوت. دکتری بود شیکی بود. وارد ساختمان ش

که مامان جون همیشه پیش او می آمد. می گفت کارش خوب است ولی در طول روز بیشتر از تعداد خاصی بیمار قبول نمی 

مامان جون جلوتر راه  نشی از جای مان بلند شدیمکند. بخاطر همین است هر وقت میروی زود نوبتت می شود. با صدا زدن م

دکتر  افتاد. در اتاق را زد و بعد آن را باز کرد و داخل شد من هم پشت سرش وارد اتاق شدم. با صدای آرامی سالم کردم. خانم

ه مامان جون کرد و به احترام ما از سرجایش بلند شد و به مامان جون و بعد من دست داد. به روی صندلی ها نشستیم که رو ب

 :گفت

 خوب هستید؟ خدا بد نده چیزی شده یا امدید برای چکاب؟_

 :مامان جون به من نگاه کرد و گفت
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 .امدم واس دخترم_

 :دکتر متعجب به من نگاه کرد. لباسم مشکی بود شکم لم مشخص نبود. با دکتر با اخم ظریفی نگاهم کرد و گفت

 !چی شده عزیزم؟ مشکلت چیه؟_

 :پایین انداختم و آرام گفتمسرم را 

 .حاملم_

 چی؟ مگه چند سالته؟ امدی واس سقط؟_

 :مامان جون با صدای محکم گفت

 .خیر. برای معاینه امده_

دکتر متعجب به مامان جون نگاه کرد. خواست شروع کند که مامان جون هم انگار مانند من حوصله نداشت که پیش دستی کرد 

 :و گفت

 . . امدم پیشت تا خوب و دقیق چکابش کنی. هم خودش و هم بچشعقب افتاده باشه بهش گفتن ممکنه بچت_

 :دکتر با اخم نگاهم کرد و گفت

 چرا این حرف رو زدن؟ مگه با شوهرت فامیلی؟_

 :آرام جواب دادم

 .نه_

 آزمایش خونتون بهم نخورده؟_

 .نه_

 از جای افتادی؟_

 .نه_

 :دکتر کالفه گفت

 !که میگی نه پس چی دختر هر چی میگم_

 :با خواهش نگاه مامان جون کردم. سرش را تکان داد و گفت

 .سن شوهرش باالست_

 یعنی چقدر؟_

 :مامان جون با حالتی سوالی نگاهم کرد. گفتم

 .سالش ۴۵_

آن  چشمان دکتر تا حد امکان گشاد شدند. دهانش باز مانده بود. انگار نمیتوانست چیزی بگوید. بعد از مدتی با صدای که از

 :تاسف میبارید گفت

 .من واقعا از شما انتظار نداشتم خانم توراج واقعا برایم جای سوال و تعجب_

 :نگاهی به من کرد و ادامه داد

 .دختر جون پالتو دربار برو روی تخت دراز بکش_
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وی شکمم ریخت. پروب را کاری را که گفت انجام دادم. بعد از انجام یک سری معاینات تونیک ام را باال داد و ژل سردی به ر

به روی شکمم گذاشت. با اخم های در همش به صفحه مانیتور نگاه می کرد. نه استرس داشتم. نه خوشحال بودم. نه ذوق و 

 :مامان جون هم از جایش بلند شد و آمد باال سرم ایستاد و گفت شوق داشتم و نه برایم مهم بود که چه می خواهد بگوید

 چی شد؟ بچه سالمه؟_

 :دکتر مدتی به مانیتور خیره بود. بعد با اخم های در همش درحالی که هنوز اخم هایش در هم بود گفت

 چیزیش نیست.. سالم . میخوایی صدای قلبش بشنوی؟_

 :قاطع گفتم

 .نه_

 جنسیتش چی؟ اون رو می خوایی بدونی؟_

 .نه_

 :ایش بلند شد و جعبه ای دستمال به طرفم گرفت. گفتدرحالی که جوابش را میدادم به رو به رو نگاه می کردم. دکتر از ج

 .شکمت تمیز کن بلند شو_

. حدس اش سخت نبود. بی توجه چند برگ دستمال از جعبه خارج کردم. همان موقع تلفن همراهم شروع به زنگ خوردن کرد

 .به آن شکمم را تمیز کردم

 نمی خوایی جواب بدی؟_

 .نه مامان جون ولش کن بعد جواب میدم_

از روی تخت پایین آمدم و تونیک ام را مرتب کردم. صدای زنگ خوردن تلفن قطع شد. دکتر مشغول نوشتن در دفترچه ام بود. 

 :بعد از اتمام کارش دفتر چه را به طرف مامان جون گرفت و گفت

ون هم ضعیف شده با این دارو ها رو تهیه کنید و بعد طبق ساعت بهش بدید بخوره. بچه ضعیفه. دستگاه ایمنی دخترت_

 ..کوچکترین چیزی از پا می افته. بیشتر باید مواظب باشد

دوباره تلفن ام زنگ خورد. بی حوصله به طرف صندلی رفتم و در کیفم را باز کردم و دکمه کناری را زدم و صدایش را خفه 

شالم را سرم کردم. بعد از چند سوال که مامان و  کردم. بعد درست سرجایم ایستادم. نویان بود. پالتو ام را برداشتم و تنم کردم

جون پرسید و من اصال به آن توجه نکردم از اتاق دکتر خارج شدیم. از ساختمان خارج شدیم. رانند در ماشین منتظر نشسته 

 :بود. دوباره گوشی ام زنگ خورد. اعصاب ام واقعا خورد شده بود. مامان جون عصبی گفت

 .جوابشو بده دیگه سرم رفت_

سوار ماشین شدیم. گرمای درون ماشین حس خوبی به من داد. تلفن ام را از درون کیفم خارج کردم. نویان. تماس را وصل 

 .کردم

 .کدوم گوری بودی؟ الو سرمین الو سرمین؟ کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ با توام چرا حرف نمیزنی؟_

 :به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم

 .ماشین ام. قبلش هم مطب دکتر بودم نمی شد جواب بدمسالم خوبی؟ هیچی داخل _

 .انگار کمی آرام شده بود

 سالم من خوبم تو خوبی؟ نگران شدم جواب ندادی بخاطر همین عصبی شدم. چرا رفتی دکتر؟ اتفاقی براتون افتاده؟_

 .نه رفتم برای چکاب_
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 :صدای پر تردید نویان آمد

 ت بچه عقب افتادست؟سرمین.. میگم.. اومم.. دکتر گفت.. گف_

 :خونسرد و بی هیچ احساسی گفتم

 .نه.. سالمه_

 :حوصله نداشتم برایش توضیح دهم که بچه ضعیف است و از این حرفا. نویان با صدای که از آن خوشحالی میبارید گفت

 اوف خدایا شکرت. شکرت خدا. وایی سرمین نمیدونی چقدر خوشحالم کردی راستی نگفت بچه چیه؟_

 نه_

 تر دوست دارم وقتی به دنیا امد بفهمیم. االن کجایی؟ میرید خونه دیگه نه؟به_

 .نه_

 پس چی؟ کجا میخوایی بری؟ کی باهات؟_

 .میخوایم بریم بازار. مامان جون باهام_

سرمین مگه من برات لباس نخریدم؟ واس چی می خوایی بری بازار؟ اصال مگه من بهت اجازه دادم؟ من خوشم نمیاد تو با _

 .او سر وضع بری بازار

 :کالفه گفتم

 .اذیت نکن دیگه. اصال االن که دارم میرم بازار لباس مناسب می خرم_

 .تو منو آخر سکته میدی. من باید برم بعدا حرف میزنیم_

 .باشه_

 .خداحافظ_

 .خداحافظ_

شت. من و مامان جون از گوشی را قطع کردم. عصبی ام می کرد با رفتار و حرف هایش. ماشین جلوی یک پاساژ نگه دا

ماشین پیاده شدیم و به طرف پاساژ رفتیم. مغازه های مختلفی رفتیم و بیشتر لباس راحتی گرفتم. لباس بیرون هم یک یا دو 

دست گرفتم. ولی فقط برای این چند روز بود در غیر این صورت به لطف نویان من استفاده دیگری نداشتم از آن ها. لباس 

. بعد از اتمام خرید ها به سعی می کردم گشاد ترین را بردارم تا شکمم معلوم نباشد برای ماه های بعدم گرفتمهای بارداری هم 

 :ماشین برگشتیم. مامان جون وسط راه گفت

احتماال  ۵شب خاله اینا میان. خیلی دلشون برات تنگ شده. امروز بهشون خبر دادم و گفتم شب واس شام بیاید. االن ساعت _

 ت نداشته باشن امده باشنطاق

از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم. خیلی دلم برایشان تنگ شده بود. ولی میترسیدم با این سر وضع جدید با آن ها روبه 

رو شوم. استرس داشتم. ماشین وارد خانه شد. ماشین دایی و شوهر خاله ام در حیاط بود. آب دهانم را با ترس و هیجان 

شین پیاده شدیم. سرو صدایشان تا در سالن می آمد. مامان جون جلوتر از من راه افتاد. در را پشت سرم قورت دادم.از ما

بستم. کفش هایم را با ترس از پایم خارج کردم. نمیدانستم عکس العملشان چیست. مامان جون جلوتر که رفته بود صدای سالم 

وارد سالن شدم. کسی حواسش به من نبود. بعد از مدتی کم، کم نگاه  و احوال پرسی شان بلند شد. آرام به جلو قدم برداشتم و

 :ها به طرفم برگشت. سرم را زیر انداختم و آرام گفتم

 .سالم_

 .خاله به قربونت بره_
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بعد با عجله خودش را به من رساند و در آغوشم کشید. من هم دستم را به دورش حلقه کردم و محکم به خود فشردم. بعد از 

و زن دایی ام. بعد هم صدف و سوگند دختر خاله هایم و بهناز دختر دایی ام ولی با بنیامین و مبین دست دادم و رو  او دایی

ی کردم. خیلی خوشحال بودم که دوباره کنار آن ها هستم. خوشحالم که آن ها را دارم. خاله ام جلو آمد و دستش را به ب*و*س

. زن دایی ام با مهربانی مثل همیشه از مبل ها رفتیم و به روی آن ها نشستیم روی شانه ام انداخت و به خود فشرد. به طرف

 .کیک خوشمزه ای که پخته بود برایم یک تکه در بشقاب گذاشت

 چایی هم می خوری عزیزم برات بریزم؟_

 .اره_

 :خاله ام که کنارم بود گفت بعد چای و بشقاب کیک را جلویم گذاشت و طرف دیگرم نشست.

 . یادی از ما کردی و امدی؟ انگار اونجا خیلی بهت خوش گذشته که دلت نمیخواست بیایی ها؟چه عجب_

هر روز با کارهای و تصمیمات جدیدشان مرا شکنجه روحی میدادند.پوزخندی  انجا جز زجر و عذاب برای من هیچ چیز نداشته

 .زدم و سرم را به زیر انداختم

 .ه نداشتممن از خدامه بود بیام. ولی خوب اجاز_

با باز شدن در حرفم نیمه کاره ماند و جای سوال برای آن ها بسیار. راننده با پالستیک ها خرید وارد شده بود. از جایم بلند 

شدم و به طرفش رفتم که دختر ها هم به کمکم آمدند و پالستیک های خرید را از او گرفتیم و تشکر کردم. به طبقه باال رفتیم تا 

 .وارد اتاق شدم و دختر ها پشت سرم آمدند. پالستیک خرید ها را به روی تختم گذاشتیم تاقم بگذاریم.وسایل را در ا

 .ممنون بچه ها_

با لبخند و مهربانی جوابم را دادند. به طرف پالستیک ها رفتم و مشغول پیدا کردن یک لباس راحتی شدم. جو برایم سنگین 

س راحتی و گشاد پیدا کردم. بی توجه به حضور آن ها مشغول عوض کردن لباس بود. احساس می کردم غریبه هستم. یک لبا

 .هایم شدم. تونیک ام را که در آوردم صدای متعجب و بلند بهناز از کنارم آمد

 این شکم چیه سرمین؟_

 :لبخند تلخی زدم و نگاهی به شکم ام انداختم. در همان حال گفتم

 ..بچه_

 :ف خود برگرداند و مشغول بررسی شکم ام شد. با اعصبانیت و تعجب گفتسوگند به طرفم آمد و مرا به طر

دیوونه بچه برای چیت بود؟ تو خودت بچه ای؟ واس اون شوهرت اجبارت کردن واس بچه که اجبارت نکردن! چرا نگهش _

 !داشتی؟ چرا سقطش نکردی؟ نکنه دوستش داری؟

 :ایه خجالت ام را ببینند. با ناراحت جوابش را دادمبا بغض لباسم را تن کردم. نمیخواستم بیشتر از این م

وجود این بچه هم اجبار بود. دیر فهمیدم خیلی دیر. سه ماهش بود. به راحتی هم نمیتونستم سقطش کنم بابا جون دعوا کرد _

می خوام. دوستش تهدیدم کرد. مامان جون بهم حرف زد. نویان تهدیدم کرد بالیی سر بچه اش نیارم. وگرنه منم این بچه رو ن

ندارم. مشکلی با سقطش ندارم. ولی اگر بالی سر این بچه بیاد باباجون اول از همه باهم قهر میکنه و دیگه نمی خوادتم. نویان 

 .مامان جونم که با حرفاش حالم بدتر میکنه نه طالقم میده و نه زندم میزاره

رتم کشیدم. کمی برخودم مسلط شدم و با لبخندی مصنوعی رو به با دستم جلوی فرود اولین قطره اشک را گرفتم. دستی به صو

 :آن ها گفتم

 .کیکای زن دایی همیشه با چایی داغ میچسبه بریم پایین. چاییم االن سرد میشه_

و بعد اولین نفر از اتاق خارج شدم. با خم شدنم و نشستم به روی مبل شکمم نمایان شد. با خجالت لباسم را کمی از خود دور 

کردم. همه نگاه ها به روی شکم برآمده ام بود. خجالت می کشیدم کسی آن را ببیند زن دایی ام بخاطر اینکه جو را عوض کند 

 :و تقریبا همه را از شوک خارج کند با صدای بلند گفت
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 .بیا سرمین جان بیا کیک و چاییت بخور سرد شد_

 :بعد بشقاب کیک و چای را به دستم داد و ادامه داد

 وب بگو ببینم اونجا چطوره؟ فضا سبزش خوبه؟ میشه واس تفریح رفت؟ جایی داره؟خ_

 :پوزخندی زدم و جوابش را دادم

 .اره تا دلت بخواد سرسبز و نحس. فکر نکنم جایی برای مسافر داشته باشه_

 :زن دایی با ناراحتی لبخندی زد که خاله سریع گفت

 میره؟خوب خودت اونجا چیکار می کنی؟ حوصلت سر ن_

 .هیچی بیکار همش داخل اتاقم رو تخت می خوابم_

 :سوگند با تعجب گفت

 مگه اونجا تخت داره؟_

 :خنده ای کردم و گفتم

 .دیگه در اون حد نیستند. خونه مردم عادیش شاید ولی خونه خان نه اون به نسبت بقیه بهتر_

 ام شدم. بحث های متفرقه پیش کشیده شدندسوگند سرش را به معنای فهمیدن تکان داد. مشغول خورد کیک و چایی 

و من در سکوت نظاره گر حرف هایشان بودم. بعد از شام دوباره همه دور هم جمع شدند با این  هر کس از چیزی می گفت

تفاوت مردا ها جدا زن ها جدا. خاله و زن دایی ام با دلی خوش دستور غذاهای مقوی را می گفتند. همه به جز دخترها به 

نیشان برگشتند. آن ها پیشم مانند. فردا جمعه بود و مدرسه و دانشگاه نداشتند. من و بهناز همسن بودیم. سوگند پیش خا

دانشگاهی و صدف ترم یک دانشگاه. تا به حال به آن ها حسودی نکرده بودم. ولی حال از ته دل دوست داشتم جای آن ها 

 .باشم و بهشان حسودیم می شد

 .سرمین_

 .ه طرف صدف برگرداندم و منتظر نگاهش کردمسرم را ب

 از این شوهرت عکس نداری ببینیم؟_

 .پوزخندی زدم. چه خوش خیال بود. من از نویان عکس داشته باشم

 .نه بابا دلت خوش به زور قیافش تحمل می کنم اون وقت بخوام ازش عکس داشته باشم_

 :صدف با تردید پرسید

 از اشکین خبر داری؟_

 :نشانه مثبت تکان دادم. سوگند با تعجب پرسیدسرم را به 

 واقعا؟ چطور؟_

 .هر روز میبینمش_

 :سوگند داد زد

 چی؟ چطور امکان داره؟ اصال چطور میبینیش؟_

 :با ناراحتی گفتم

 .پسر نویان_
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 :هر سه باهم گفتند

 چی؟_

 :سوگند گفت

 .این امکان نداره_

 :بهناز هم پشت سرش اضافه کرد

 !مگه میشه_

 :برای اینکه چیزی گفته باید اضافه کردصدف هم 

 چطور ممکنه آخه؟_

پوزخندی زدم و به روی تختم دراز کشیدم و پتو را دور خود پیچیدم. و به آن ها که پایین تخت به روی تشک ها دراز کشیده 

 :بودند یا نشسته بودند نگاه کردم و گفتم

 دید؟، هم شده، هم ممکنه. چی خیال کرمیبینی هم امکان داره_

 :به کمر دراز کشیدم و ادامه دادم

 .شبی که امدم. شب عروسی اشکین بود_

 :حوصله نصیحت و دلسوزی نداشتم. با بی حوصلگی گفتم هیچ کدامشان چیزی نگفتند.

 .یکیتون بلند شه چراغ رو خاموش کنه خستم می خوام بخوابم شما هم بخوابید_

کشیدم و فقط صورتم معلوم بود. چراغ ها که خاموش شد اشک هایم پشت سرهم  پشتم را به آن ها کردم و پتو را به روی سرم

 .سرازیر شدند

**** 

 :با صدای زنگ گوشی چشم باز کردم. با اعصابی خراب گفتم

 .گوشی کدومتونه؟ برش دارید دیگه سرم رفت_

 :نمیدانم کدام یکی از آن ها بود که مانند خودم با اعصابی خراب گفت

 .ودته برش دار خفش کن دیگه اهکره خر گوشی خ_

با چشمانی بسته و اخم های در هم برگشتم و دستم را دراز کردم دنبال گوشی گشتم. بالخره لبه پاتختی پیدایش کردم. تا بلندش 

 میدانم چند دقیقه یا چند ثانیه گذشته بود که دوباره کردم قطع شد. فحشی به کسی که پشت خط بود دادم دوباره بخواب رفتم

 :زنگ خورد. سریع تماس را وصل کردم و باصدایی گرفته و عصبی گفتم

 الو؟_

 الو سالم_

 :عصبی نچی گفتم. نویان بود. با اخم گفتم

 .علیک سالم. آخه این چه وقت زنگ زدن؟ بابا من خوابم این موقع صبح من که مثل تو نمی خوام برم باغ_

 :صدای خنده نویان از پشت گوشی بلند شد و گفت

 .لند شو خانم خوابالوی. صبح کجا بود لنگ ظهر تازه من دیر زنگ زدم گفتم خواب نباشی. بیدارش خانم بچه تنبل میشهب_

 واس من صبح. بعدم چه ربطی به بچه داره؟_
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 :نویان که انگار بازیش گرفته بود گفت

االن تو  ری بکنه رو بچه تاثیر دارهربط داره دیگه. تو چه مادری هستی که نمیدونی؟ ببین چی میگم دقت کن مادر هر کا_

میگی چه ربطی به بچه داره خوب وقتی تو خواب باشه اونم می خوابه دیگه میبینه مامانش خوابه اونم می خوابه دیگه بچم 

 .تنبل کردی تنبل. وگرنه از صبح لگد میزد فعالیت می کرد توام بیدار می شدی

 :چشمانم را از هم باز کردم و بی حوصله گفتم

 .هه.. هه چقدر تو بامزه ای آخه. بچه به تو بره که باید پرتش کرد_

 :نویان بلند خندید و گفت

 عزیزم من فردا میام. تا اون موقع مواظب خودت باش. خیلی دلم برات تنگ شده_

ام خالی شد بی با حرفش خشکم زد. احساس می کردم دیگر قرار نیست باز گردم با یاد اینکه باید به آن خانه باز گردم باد 

توجه به نویان که داشت حرف میزد تماس را قطع کردم و گوشی را خاموش کردم و کنارم پرتش کردم. آن سه نفر هنوز خواب 

بود همچنان هم ۱۱:۳۰بودند. بی حوصله در جایم غلتی زدم. اول صبحی حالم را حسابی گرفته بود. نگاهی به ساعت انداختم 

و از جایم بلند شدم. بی حوصله دستی به سرو صورتم کشیدم و به پایین رفتم. مامان جون به اول صبح نبود. پوفی کشیدم 

روی مبل نشسته بود و در حال نوشیدن چایی بود. معلوم بود حسابی در فکر است. جلو رفتم و کنارش نشستم. با نشستن ام 

دور خود حلقه کردم و به پشتی مبل تکیه دادم و سرش را به طرفم برگرداند. به روی مبل چهار زانو نشستم و دستم را به 

 :لبخند بی جانی زدم. مامان جون هم متقابال به من لبخندی زد و گفت

 صبح بخیر خانم. چیزی خوردی؟_

 :سرم را به نشانه نه باال انداختم. ادامه داد

 .االن میگم برات چیزی بیارن بخوری_

 :رو به من کرد و پرسیدبعد از دستور به صنم که برایم صبحانه بیاورد 

 چطور شد بیدار شدی؟_

 :با ناراحتی گفتم

 .نویان زنگ زد از خواب بیدارم کرد_

 عجیب که بعدش نخوابیدی؟_

 با خبری که داد دیگه خواب به چشمام مگه میاد؟_

 :مامان جون اخم هایش را در هم کشید و گفت

 مگه چی بهت گفت؟_

. پایین مبل نشستم و مشغول شدم و در را جلویم گذاشت. تشکری کردم و رفت همان موقع صنم با سینی صبحانه آمد و آن

 :همان حال گفتم

 .خبر امدنش. گفت فردا میاد و بعدش منو با خودش میبره_

 :مامان جون با تشر گفت

 .سرمین_

 .دم چی بپوشمباشه مامان جون باشه. اتفاقا خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم نویان داره میاد. بدجور به فکر افتا_

 :مامان جون با سرزنش گفت
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 سرمین خجالت بکش. خودت رو دست بنداز ده برابر تو سن دارم اون وقت مسخرم میکنی؟_

 :بی توجه گفتم

 پیری ها؟_

 :مامان جون صورتش را جمع کرد و با حرص گفت

گیری مگه من بابا جوونت سر من چی میگم تو چی میگی؟ خودت پیری همش چپ میری راست میایی غر میزنی ، ایراد می _

سفره عقد دیدم این مسخره بازیا رو در اوردم. چه مشکلی داریم االن خیلی خوب و خوش و خوشبختیم. این مسخره بازیا چیه 

 که تو درمیاری؟

 :بعد از مدتی بابا جون هم به ما اضافه شد. پس از اتمام صبحانه ام بابا جون گفت

 .ه بزن. دیروز که نرفتی پیششون فکر میکنند باز رفتی بی تابی می کنندبرو سری به این بچه های بیچار_

به سرعت از جایم بلند شدم و از روی جا رختی دم در کت باباجون را برداشتم و پوشیدم و از خانه خارج شدم. به طرف قفس 

لی می کردند. از سرو کول ام باال می کودکانم قدم برداشتم. در قفس را باز که کردم هر سه باهم به طرفم آمدند. ابراز خوشحا

قالده  . با خنده و خوشحالی با آن ها بازی کردم. هر سه را با خود از قفس خارج کردمرفتند دستم را در دهانش می گذاشتند.

کانم زیاد دوست نبودند قالده برایشان بستم. جلو تر از من با هایشان را در دستم گرفتم. چون دختر ها خانه بودند و با کود

. پدی با دیدن پرنده ای از خوشحالی عجله گام بر می داشتند هر کدام شان می خواستند به یک طرف بروند. قابل کنترل نبودند

مان را از دور دیدم. با صدای چنان هاپ، هاپ کرد که آن پرنده سریع از ترس پرید و رفت. دیوانه فکر می کرد غذا است. ایل

 .بلند صدایش زدم. با عجله به طرفم آمد

 بله خانم کاری دارید؟_

 اره چیزی دادی به اینا بخورند؟_

 :با تعجب جوابم را داد

 .اره خانم مگه میشه چیزی ندم بهشون. یک ساعتم نمیشه دادم خوردن_

 :سرم را به معنی فهمیدن تکان دادم و گفتم

 .ا استخوان بیار واسشونباشه برو سه ت_

 .چشم_

ایلمان با عجله رفت. کمی جلوتر رفتیم و ایستادم. آن ها هم مشغول خاک بازی شدند. ایلمان کنارم ایستاد و سه استخوان را به 

 .طرفم گرفت

 .خودت بده بهشون من گرفتمشون نمی خوام برن جای_

آن ها با دیدن استخوان ها انگار دیوانه شده باشند شروع به  ایلمان رو به روی آن ها رفت و استخوان را نشان شان داد.

 .هاپ، هاپ کردند و میخواستند به طرف ایلمان بروند

ایلمان یکی استخوان را به ملی که داد ان دو به ملی حمله کردند. با هم دعوای شان شد. به هر زور و ضرب و دعوایی بود 

به ایلمان گفتم سریع استخوان ها را به آن دو بدهد تا  ی آن ها را از هم جدا کردممیخواستند استخوان را از او بگیرند. به سخت

دست از سر هم بردارند. هر سه با استخوان هایشان مشغول شدند. قالده هایشان را دست ایلمان دادم و رو به روی آن ها 

کردم. زخم اش کرده بودند. از آن دو هم  نشستم. سر ملی را به سختی باال آوردم و مشغول بررسی اش شدم. بدنش را نگاه

پدی لثه اش و گرگی هم کمرش خون می آمد. عصبی سر هر سه جیغ کشیدم و دعوای شان کردم. باهوش بودن. هر وقت جیغ 

می کشیدم و دعوای شان می کردم آرام یکجا می ایستادند و ساکت سرشان را پایین می انداخت. مدتی کنار آن ها ماندم که با 

ن صنم که مرا برای ناهار دعوت می کرد به داخل رفتم. همه دور میز جمع شده بودند، دختر ها هم بیدار شده بودند. آمد

 :لبخندی به رویشان زدم و نشستم. مشغول خوردن ناهار شدیم که بابا جون گفت
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 .عصر با سگ ها برید پارک خیلی وقته نرفتن بیرون _

خودم را اعالم کردم. بعد از ناهار کمی پایین ماندیم و بعد با دختر ها باال رفتیم. هر کدام  با لبخند سرم را تکان دادم و رضایت

درباره چیزی حرف میزدند. من هم در سکوت به حرف هایشان فکر می کردم. به فردا که قرار بود با نویان برگردم و زندگی 

شدم. نگاهم را از سقف گرفتم و به شکمم دوختم. دستی به جدیدی را با او آغاز کنم. به کمر روی تخت دراز و به سقف خیره 

رویش کشیدم. تا حدی خوشحال بودم که او عقب مانده نیست. نمیدانستم پسر است یا دختر؟ ایا با آمدنش چیزی تغییر می کند 

نه حال و حوصله  یا نه؟ نمیدانم امیدوارم هرچه که هست خوش باشد چون دیگر نه تحمل گریه و زاری و افسردگی را دارم و

اش را. خسته شده بودم. بعد از یک استراحت ظهر گاهی با دختران آماده شدیم. یک پالتو سورمه ای رنگ همراه با شلوار 

 :گوشی و کیف پولم را برداشتم. رو به دختر ها گفتم مشکی بارداری و شال بافت مشکی. حوصله کیف بردن نداشتم. ولی

 .ده کنم شما هم بیایدمن میرم پایین بچه هام آما_

آن ها که هنوز درحالی آماده شدن بودند از خدا خواسته قبول کردند. دیگر حال و حوصله آرایش کردن را نداشتم. باباجون و 

 .مامان جون را ندیدم. بخاطر همین کفش هایم را پوشیدم و از خانه خارج شدم. بچه هایم در حیاط نبودند

اینکه فرار کنند تا بخواهند فضولی شان را سر دهند در را پشت سرم بستم و یکی، یکی  به طرف خانه شان رفتم. از ترس

قالده هایشان را بستم. در را باز که کردم آن ها مانند کسانی که از زندان رها شوند سریع از خانه شان خارج شدند. من هم به 

د. پدی با دیدنشان شروع به هاپ، هاپ کرد و آن دوی دیگر دنبال شان رفتم. دختر ها آماده شده بودند و پیش در ایستاده بودن

. به زور آرام شان کردم باهم از خانه خارج شدیم. آرام به هم همین کار را کردند. می خواستند به طرف دختر ها حمله کنند

م. دوست داشتم فکرم طرف پارکی که در نزدیکی بود قدم برداشتیم. دختر ها چیزهای مختلفی می گفتند ولی من گوش نمی داد

را از هر چیزی آزاد کنم. بخاطر همین جلوتر از آن ها راه افتادم و وارد پارک شدم. یک زمین خاکی در پارک بود و یک میله 

وسطش. کسی آنجا نمی رفت. به طرف زمین خاکی رفتم و قالده آن ها را محکم به میله وسط بستم و جایی در آن نزدیکی پیدا 

 :مدتی گذشت که با قرار گیری لیوانی جلویم متعجب سربلند کردم. به بهناز نگاه کردم. که گفتکردم و نشستم. 

 .نسکافه گرفتیم. میچسبه داخل این هوا_

با لبخند و از او تشکر کردم و لیوان را از دستش گرفتم. دختر ها هم آمدند و کنارم نشستند. خیلی ها از کنارمان می گذشتند و 

 .ملی متعجب نگاه می کردند یا اینکه تیکه ای میپراندند و احساس بامز گی می کردندبه پدی ، گرگی و 

 .سرمین_

 .سرم را به طرف سوگند برگرداندم

 .بله_

 میگم اونجا چی داره؟_

 :متعجب گفتم

 مثال چی؟_

 .خوراکی_

 .اها. خیلی چیزا شون خوشمزست. مثال ترشیشون خیلی خوبه_

 :بهناز با ذوق گفت

 اون چی خوشمزست؟ شیرینی چی؟_

 .کمی فکر کردم. تا کنون از شیرینی های شان نخورده بودم

 .نخوردم_

 :بهناز با حرص گفت

 ..خاک تو سرت من جات بودم اول از همه شیرینی هاشون امتحان می کردم_
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 :خنده ای کردم. سوگند گفت

 خانم خونه بودن چه حسی داره؟ همش باید کار کنی؟ غذا درست کنی؟_

 .سه تا خدمتکار هست اینکار ها رو انجام میدن ن بابا._

 مگه مردم روستا هم خدمه دارن؟_

 :خنده ای کردم و گفتم

 .نویان یکجورایی خان اونجا ست. بخاطر همین. بعدم منکه خانم خونه نیستم هوم خانم خونه است_

 :صدف با شک پرسید

 .مامان اشکین_

 :دسرم را به نشانه مثبت تکان دادم. دوباره پرسی

 باهات خوبه؟؟_

 .نه. تازه این چند روز اخر حسابی حرصش دادم_

 :سوگند گفت

 چطور؟_

 :با شیطنت گفتم

به وسیله نویان. خیلی نویان رو دوست داره. من هم همش دور ور نویان میچرخید و ادای زنای مهربون رو درمی اوردم. _

 .بیشتر بیاد طرفم اونم آنچنان حرص می خورد نویان هم بنده خدا از خدا خواسته ذوق مرگ میشد. باعث می شد

 :همه باهم خندیدم. بهناز که جفت ام نشسته بود گفت

 .خیلی بدجنسی چیکار بنده خدا داری؟ ولی خوب منم بودم حرص هوو رو در می آوردم. اصال کار هوو اینه_

کردم نویان را دوست داشته باشم یا اینکه  باهم خندیدم. تصمیم گرفته بودم وقتی برگشتم من خانم خانه باشم. باید سعی می

حداقل با او کنار بیایم و تا حد امکان نقش یک زن خوب را برایش بازی کنم هوا دیگر داشت کم، کم تاریک می شد.. با دختر 

آن ها هم  ها از جای مان بلند شدم. سگ هایم را باز کردم و جلوتر از دختر ها را افتادم. میترسیدم شیرین کاریشان گل کند.

ترسو دیگر نمی شود جدای شان کرد. آرام و آهسته قدم بر میداشتم. در ها پشت سرم می آمد و آن سه جلویم حرکت می کردند 

زمین را بو می کشیدن یا اینکه دنبال چیزی می گشتند تا با آن بازی کنند. تا خانه دخترا گفتند و با هم خندیدم. از خاطرات خنده 

ها در مدرسه یا دانشگاه برایشان اتفاق افتاده بود. از ضایع بازی و خنگ بازی های صدف در دانشگاه. به داری که این روز 

 :خانه رسیدم. سمند مشکی بنیامین در خانه بود. لبخندی زدم در را باز کردم و وارد خانه شدم. رو به دختر ها گفتم

 .شما برید داخل تا منم بیام_

 :ها رفتم. هر کاری می کردم داخل نمی رفتند. رفتم داخل خانیشان ایستادم و گفتم آن ها رفتند به طرف خانه سگ

 بیاید تو یاال بیاید می خوایم بازی کنیم_

 :دست زدم و ادامه دادم

 .ببینید منم داخلم بیاید دیگه زود باشید_

. گرگی به روی دو . چشمانم چهار تا شدگرگی جلو آمد و پشت در ایستاد. در را با پوزه اش به جلو هل داد و در را برویم بست

پاهایش ایستادم و دستانش را به در تکیه داد و زبانش را از دهانش خارج کرد. با حرص دستم را به صورتم کشیدم. در این 

 :سرما بازی شان گرفته بود و داخل نمی آمدند و من راهم در خانیشان زندانی کرده بودند. با صدای بلند داد زدم
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 .ایلمان کجای؟ ایلمان بیا ن.. ایلمانایلما_

کمی منتظر ماندم که صدای قدم هایش را شنیدم. ایلمان به من رسید و با دیدن وضعیتی که درونش گیر کرده بودم شروع کرد 

 :به خندیدن. با حرص گفتم

 !پرو شدن؟ زهرمار. به چی میخندی؟؟ یاال بیا کنارش بزن میخوام بیام بیرون. چی بهشون دادی که انقدر_

ایلمان همان که می خندید جلو آمد و گرگی را در آغوش کشید و از در فاصله داد. الی در را باز کردن و از آن خارج شدم. به 

 :ایلمان گفتم

 .اینا بازیشون گرفته نمیرند داخل بزار آزاد باشن بازی کنند ولی حواست بهشون باشه_

 .چشم خانم_

وارد خانه که شدم صدای خنده های در خانه پیچیده بود. لبخندی زدم و کفش هایم را در آوردم تشکری کردم و از او دور شدم. 

 :و جلو رفتم. همه دور هم جمع شده بودند. با صدای بلند سالم دادم و کنار بهناز نشستم. رو به پسر ها کردم و گفتم

ون بعد مدت ها امده بیایم ببریم یکم بگردونیمش چه عجب شما یادی از ما کردید و امدید این طرف ها. نمی گید دخترعمم_

 .دلش باز بشه

 :بنیامین بلند خندید و گفت

 .اتفاقا امدم دخترعممون ببرم بیرون یک صفایی بهش بدم حالش سرجاش بیاد_

و  با خوشحالی از سر جایم بلند شدم و به طرف بنیامین رفتم و درحالی که نشسته بود دستم را به دور دستش حلقه کردن

 :درحالی که سعی می کردم بلندش کنم با لبخند عریضی گفتم

 .بریم عزیزم_

با مامان جون و بابا جون خداحافظی کردیم و با خنده از خانه خارج شدیم. مثل قبال زمانی که با آن ها بودم حالم خوش بود 

ا هم به صورت فشرده عقب سوار شدند. با خوب بودم. من و بنیامین جلوتر از همه را افتادیم و به طرف ماشین رفتیم. بچه ه

دیدنشان خنده ام گرفت. با خنده کمربندم را بستم. به طرف ضبط خم شدم و آن را روشن کردم. با جیغ و داد صدف و سوگند که 

وسط آن دو نفر نشسته بودن از هم جدا شدند. آهنگ ها را یکی، یکی جلو زدم. دلم آهنگ شادی می خواست. صدای آهنگ را 

زیاد کردم و چون ماشین بنیامین باند های قویی داشت احساس می کردم ماشین هم دارد میلرزد. پشت چراغ قرمز ایستادیم. 

 :بنیامین صدای ضبط را کم کرد و گفت

 .حاال کجا بریم بچه ها؟ هنوز که واس شام زود_

 :هر کدام نظری میدادند. بنیامین رو به من کرد و گفت

 ریم؟سرمین تو بگو کجا ب_

 :کمی فکر کردم و گفتم

 .داخل شهر بگردیم تا موقع شام. بعد شام هم بریم بام سیب زمینی آتشی بخوریم _

ما در خیابان ها دیوانه بازی در می آوردیم و می خندیدم. بعد از آن به یک رستوران معمولی  ۲۰همه موافقت کردن. تا ساعت 

 :وغ بود. رو به بچه ها گفتمولی با صفا رفتیم که غذا هایش حرف نداشت و شل

 .وای به حالتون اگه غذای تکراری سفارش بدید من میدونم و شما_

 :بهناز گفت

 مثال چرا؟_

 :مبین در حالی که داشت با گوشی اش ور می رفت گفت
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 .بخاطر اینکه از همشون بخوره_

 :لبخندی زدم و گفتم

 ..آفرین خوشم میاد زود میگیری ها_

ور من غذاهای مختلفی سفارش دادند. از همه غذاها خوردم. خوشمزه بودن ولی من مرغ سوخاری همگی خندیدیم. به دست

ما آنجا بودیم. بعد با خنده و شوخی از رستوران خارج شدیم. سوار ماشین شدیم و  ۱۰خودم را بیشتر دوست داشتم. تا ساعت 

ر آتش کنار هم خیلی می چسبید. تا خود بام ما با آهنگ به طرف بام حرکت کردیم. میدانستم االن آنجا حسابی سرد است ولی دو

زدیم و رقصیدیم و بنیامین در خیابان ها ویراژ میداد و دیوانه بازی در می آورد. واقعا خنده دار بود و حسابی کیف کردیم. 

 .وقتی ماشین ایستاد سر همگی گیج می رفت

 !خدا بگم چیکارت نکنه بنیامین. نمیدونم دارم کجا میرم_

 :تلو، تلو خوران خودم را به بنیامین رساندم و یکی آن را زدم. بنیامین دستم را گرفت و کمکم کرد و گفت

 .بیا ببینم بیا آبرو مون بردی االن همه فکر می کنند مستی_

 :خندیدم و به بقیه چشکمی زدم که با خنده نگاهمان می کردند. با حالت مسخره و شل و ول گفتم

 .عشق آتشین تو مستم کرده آره عزیزم مستم. _

بعد از حرفم همگی زدیم زیر خنده. بنیامین با خنده مرا از خودش جدا کرد. حالم بهتر شده بود. با لوسی خودم را به او نزدیک 

 :کردم و دستم را دور دستش حلقه کردم و با لحنی لوس و پر از عشوه که تغییر اش هم داده بودم گفتم

 نت از تو بعید. لطافتت کجا رفته؟؟وایی عزیزم این همه خشو_

با خندیدن بچه ها فهمیدم گرفته اند که دارم ادای کی را در می آورم. بهناز جلو آمد و دستش را به دور بازوی دیگر او حلقه 

 :کرد و با صدای تو دماغی گفت

 !ریش دیگه کیه؟عزیزم بهتر حد خودت رو بدونی و به عشق من نزدیک نشی. بریم عزیزم بریم این دختره سی_

با خنده به طرف یک تخت رفتیم. یاد آن روزی افتادیم که همگی باهم به اینجا آمده بودیم و به طور اتفاقی دو دوست دختر 

بنیامین را همزمان اینجا دیدیم. همگی به روی تختی نشستیم. به خواست خودمان یک منقل آوردند و وسط تخت گذاشتند. سیب 

داد و قلیان هم آوردند. با ذوق منقاش را در دستم گرفتم و ذغال ها را کنار زدم. یکی، یکی سیب زمینی زمینی ها را هم دستم 

ها را وسط ذغال ها گذاشتم و بعد تمام ذغال های قرمز و نارنجی اطراف را رویشان ریختم. مانند یک تپه شد. با لذت دستم را 

دی هم می آمد طوری که همه دور منقل حلقه زده بودیم. رو به مردی که باال آتش گرفتم و تا گرم شود. هوا سرد و و باد سر

آنجا بود کردم و گفتم برایمان چایی بیاورد. واقعا در آن سرما میچسبید. کنار منقل ،هوای سرد ، جمعی دوست داشتنی و شاد 

تخت به شکل آالچیق بود و طرف آن همراه با قلیان و سیب زمینی آتشی و چایی داغ. دماغ های همه از سرما قرمز شده بود. 

 .را پالستیک های بزرگ گرفته بودند. تا سرمای کمتری وارد می شد

 شوهرت کی میاد؟_

 :نگاه بنیامین کردم و گفتم

 .گفت فردا میاد_

 خوبه میایم میبرمیش کمی دورش میدیدم تستش می کنیم. یکم از و جنات براش بگیم_

 :خنده بلند کردم و گفتم

 .بابات هم ببری مگه اینکه_

 :مبین متعجب گفت

 چرا؟_
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 :سوگند در حالی که دماغش را باال می کشید گفت

 .چون سن باباته_

 :مبین رو به سوگند کرد و با قیافه مسخره ای گفت

 .هرهر خندیدم. چقدر تو بامزه ای نخود هر آش_

 :در حالی که سعی می کردم خنده ام را پنهان کنم گفتم

 .بدبخت خوب راست میگه دیگه_

 :بنیامین دود قلیان را بیرون داد و با اخم گفت

 مگه چند سالشه؟_

_۴۵. 

 :پسرها هر دو باهم بلند گفتند

 چی؟_

 :سوگند سریع وسط پرید و رو به مبین گفت

 دهنت بسته شد نخود هر آش ضایع شدی؟_

ایی را آورد و صدف برای همه مبین با حرص صورتش را جمع کرد و چشمانش را به طرف سوگند برگرداند. همان موقف چ

هم گذشته بود و هوا هر لحظه سرد تر می شد ولی ما نمی خواستیم برویم. سیب زمینی ها تازه  ۱۲چایی ریخت. ساعت از 

 :پخته بودند. با اشتیاق گفتم

 .به به بیایید ببینید و بخورید و برید تعریف کنید که سرمین بانو زن خان چه دست پختی داره_

 :یامین یک ابرویم را باال دادم و ادامه دادمرو به بن

 .به کوری چشم حسود ها_

 :بنیامین در حالی که قلیان تازه را آماده می کرد نگاه ام کرد و یک طرف لبش را باال داد و گفت

 استالهی خسته شدی انقدر زحمت کشید. دوتا سیب زمینی گذاشتی تو آتیش بعد سه ساعت تازه درش اوردی هنوزم نپخته _

یک سیب زمینی هم نمیتونی بزاری تو آتش. نپخته میدی دستمون. اون وقت با افتخار هم میگه چه دست بختی دارم. اون بنده 

 ..ها نمیدونه چی گرفته ما که دیگه میشناسمت خواهر من جلو ما از این کار

قع صدای پیام گوشی ام بلند شد. در بعد لبش را گاز گرفت. با حرص نگاهش کردم. همه به حرف اش می خندیدن. همان مو

 :سرجایم نشستم و گوشیم را برداشتم. پیام از طرف نویان بود. پیام را باز کردم. نوشته بود

 ..سالم عزیزم. آدرس خونه آقای توراج رو برام بفرست_

یپ کردم و فرستادم. سرم بود. عجیب بود نویان این موقع بیدار بود. آدرس را برایش تا ۱:۴۵نگاهی به ساعت انداختم. ساعت

 :را بلند کردم همگی مشکوک نگاهم می کردند با اخم گفتم

 چیه اینجور زل زدید به من؟_

 :صدف آبروی باال انداخت و گفت

 آقاتون بود؟_

خواستم جوابش را بدهم که گوشم زنگ خورد. متعجب گوشی را از کنارم برداشتم. نویان بود. چشمانم را ریز کردم و رو به آن 

 :ها گفتم
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 .دستتون بخور به سیب زمینی من می کشمتون. صداتون هم در نیاد_

 .تماس را وصل کردم

 .الو سالم_

 .صدای متعجب نویان آمد

 سالم. خوبی؟_

 ممنون خوبم تو خوبی؟_

 :نویان گفت

 آره منم خوبم. چرا تا االن بیداری؟ نمی گی خوب نیست برات تا دیری بیدار باشی؟_

 :بی خیال گفتم

 .ونه نیستمخ_

 :متعجب گفت

 پس کجایی این موقع شب؟_

 ..با بچه ها امدم بام_

 :با صدای عصبی پرسید

 بچه ها کین؟_

 .دختر خاله هام_

 :مبین آرام گفت

 پس ما بوقیم؟_

 :صورتم را برایش جمع کردم که ساکت شود. نویان عصبی داد زد

ی بشه؟ مگه بی سرو صاحابید؟ نمی گید دوتا عاّلف بیان بی افتند این موقع شب چند تا دختر بلند شدید رفتید باالی کوه که چ_

 دنبالتون خفتتون کنند بالیی سرتون بیارن؟ اگر بالی سر خودت یا بچه امد چی؟ کی می خواد جوابگو باشه؟

 :با صدای آرام گفتم

 .چه خبرت؟ چرا داد میزنی؟ دختر که تنها نیستم پسرم باهامون هست_

 :ی بلند گفتدوباره عصبی با صدا

 دیگه بدتر. پسر کین ها؟؟ دوست پسراشون اند؟_

 :کالفه گفتم

 .وایی نویان چی می گی برای خودت پسر دایی هام اند_

 :بنیامین خندید و گفت

 .عمومون غیرتی شده دختر خودش خیس کرد_

 :نویان شنیده. نویان عصبی گفتعصبی با پا زدم اش که ساکت شود ولی بدتر کرد و بلند خندید. میدانستم صدای خنده اش را 
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 سرمین.. سرمین.. سرمین_

 :کند. بعد از مدتی گفت صدای نفس های عمیق و پشت سرهم که می کشید می آمد. معلوم بود می خواهد خودش را آرام

 چند سالشون؟ متاهل یا مجرد؟؟ اونجا چی کار می کنید که هر و کرتون رو من هم میشنوم ها؟_

 :داد می کشید و لحنی آرام که سعی داشتم آرامش کنم گفتمنویان عصبی بود و 

 .نویان داری باز خواست می کنی؟! من امدم بیرون یکم حال و هوام عوض بشه یکم بهم خوش بگذره_

با لگدی که به پایم خورد متعجب به بنیامین نگاه کردم که دو لپی داشت سیب زمینی خودش را می خورد و در همان حال 

 :سیب زمینی من بود و گفت چشمش دنبال

 سرد میشه ها نمی خوری؟؟_

 :با اخم حالت دفاعی گرفتم و سیب زمینی ام را از او دور کردم و گفتم

 .خیلی خوبم می خوردم. دستت بهش بخور موهات می کنم آقای شکم_

 :تمصدای سرمین گفتن پشت سرهم نویان آمد. حواسم به نویان نبود. گوشی را نزدیک خود کردم و گف

 .بله.. بله هستم_

 :عصبی داد زد

بله میدونم هستی ولی با من نیستی داری با پسری خوش و بش می کنی. سرمین من فردا میام ها فکر نکن همیشه خونه بابا _

 ...جونتی حاال فردا نشد پس فردا من بالخره میام اونجا حسابت دیگه

 :. بی حوصله گفتمآخر جمله اش را از عمد نگفت. کاری هم نداشت حدس زدنش

 نویان چرا سر یه امدن بیرون ساده انقدر قضیه رو بزرگ می کنی ؟! یعنی من حق ندارم کمی بهم خوش بگذره؟_

شب با مشتی پسر و دختر مجرد. تو یک زن متاهلی اینو بفهم با اونا فرق داری من دوست  ۲چرا حق داری ولی نه ساعت _

 .ر بشه چه برسه به اینکه باهاشون بره بیرونندارم زنم با پسرای جون و مجرد دم خو

 :از طرز حرف زدنش بدم آمد. با حالتی عصبی و متاسفم گفتم

 ..واقعا برات متاسفم_

بعد گوشی را قطع کردم و بالفاصله آن را خاموش کردم. مردک بیشعور. فکر می کند همه مانند خودش هستند که راه به راه 

 .و جوان باشد برای پیدا کردن عشق واقعی در هر سن و سالی چشم هایش دنبال دختر های نوجوان

 چی می گفت؟_

 .به بهناز نگاه کردم که با نگاهی سوالی و شایدم غمگین نگاهم می کرد. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آرام باشم

 :گفتم

 .هیچی چرت و پرت_

 :بنیامین با لحنی دل جویانه گفت

 .پرت ناراحت کنی سیب زمینی تو بخورحاال نمی خواد خودت بخاطر چرت و _

 :عصبی گفتم

کارد بخور به اون شکمت که چشمت از اون اول همش دنبال سیب زمینی منه.. گفتم عجیب یکبار نگران من شد. چشمت _

 .ازش بگیر مال خودم
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ندیدند. بخاطر اینکه بنیامین ادای دختر ها را در آورد و به حالت قهر رویش را از من گرفت و ایش بلندی گفت. که همه خ

حرصش را در بیاورم پوست سیب زمینی را کندم و رویش نمک پاشیدم و خودم را به طرف بنیامین کشیدم یک گاز بزرگ از 

سیب زمینی زدم و چشمانم را بستم و با لذت آن را خوردم. چشمانم را باز کردم و یک آبرویم را باال دادم و نگاهش کردم که 

. دستانم را به هم ت به سیب زمینی ام نگاه می کرد. من هم با بی رحمی با گاز های بزرگ آن را خوردممانند گربه شرک داش

 :زدم و گفتم

 .تموم.. چقدر هم خوشمزه بود_

بنیامین با حالتی عجیب نگاه ام کرد. هوا دیگر واقعا داشت غیر قابل تحمل می شد. ولی ما هنوز دور منقل نشسته بودیم و 

 :ی گفتیم. رو به سوگند که ساعت دستش بود در حالی که دندان هایم از سرما به روی هم جفت نمی شدند گفتمچرت و پرت م

 ساعت چند؟_

 :نگاهی به ساعتش کرد و گفت

 .بریم دیگه هوا هم خیلی سرد شده نمیتونم تحمل کنم ۳:۱۵_

 .یید کردممن هم در حالی که از سرما خودم را بغل کرده بودم و میلرزیدم حرفش را تا

 .راست میگه دارم قندیل میبندم بریم دیگه_

 .بقیه هم موافقت کردند بعد از تسویه حساب همگی درحالی که خود را بغل کرده بودیم و میلرزیدم سوار ماشین شدیم

و به راه افتاد.  بنیامین بخاری را تا آخر زیاد کرد. دستم و بینی ام را جلویش گذاشتم تا گرم شود. بنیامین ماشین را روشن کرد

به سمت ضبط خم شدم و آن را روشن کردم. آهنگ شادی بود صدایش را زیاد کردم. آن ها هم با خوشحالی و بزن و برقص را 

شروع کردند. خیابان ها خلوت بود بنیامین هم موقعیت را برای دیوانه بازی و هنر نمای هایش مناسب دید و شروع کرد. گونه 

انقدر خندیدم و جیغ کشیدم. تا در خانه خاله ام او دیوانه بازی کرد. دوبار احساس کردم االن است که چپ  هایم درد گرفته بودند

 :کنیم. در خانه خاله ام با صدای وحشتناکی ترمز گرفت. صدف و سوگند خداحافظی کرد و پیاده شدند بنیامین با خوشی گفت

 م؟خوب ماشین هم کمی سبک شد. االن حال میده که چی کنی_

 :بهناز با خوشحالی جیغ زد

 .دوباره دیوونه بازی کنیم_

بنیامین هم با خنده سرش را تکان داد و دوباره شروع کرد. انقدر دورمان داد که احساس می کردم االن است که حالم بد شود. 

فه من ماشین در خانه نگاه به معنای واقعی سرم گیج میرفت. بعد از مدت نسبتا طوالنی دیوانه بازی خواهر و برادر ها به اضا

 :داشت. رو به همه گفتم

بچه ها دستتون درد نکنه. خیلی بهم خوش گذشت. ممنون. فردا حتما بباید قبل رفتن ببینمتون به دایی اینا هم بگید. به اون _

 .دوتا هم اطالع بدید

 .جلو نشستاز ماشین پیاده شدم و برایشان دست تکان دادم مبین هم پیاده شد و به روی صندلی 

 .خداحافظ_

آن ها هم جواب خداحافظی ام را داد و رفتند. سرم گیج می رفت. انقدر دورمان داده بود و چپ و راست رفته بود که سرم به 

شدت گیج می رفت و حالت تهوع گرفته بودم. بدم می آمد از حالت تهوع حس بدی داشتم. در خانه را باز کردم. وارد حیاط شدم 

بستم وارد خانه شدم همه جا تاریک، تاریک بود. آب دهانم را با ترس قورت دادم. از تاریکی آن هم در خانه  در را پشت سرم

بزرگ وحشت داشتم. به سختی جلوی پایم را می دیدم. دستم را جلویم گرفتم تا اگر چیزی جلویم باشد بفهم ام و کور مال 

 .اتاقم را در پیش گرفتم و واردش شدم و با عجله چراغ را روشن کردم . گوش هایم را تیز کرده بودم. مسیرکورمال جلو رفتم

لباس هایم را عوض کردم. گوشیم را روشن کردم. پیام تماس های نویان آمد. بی خیال گوشی را به شارژ زدم. از خستگی سرم 

 .زود به خواب رفتم
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*** 

. حالم هر لحظه بدتر می شد. طولی نکشید که حالم بد با احساس حالت تهوع شدید چشمانم را باز کردم. به روی تخت نشستم

شد و دستم را جلوی دهانم و با دست دیگرم پتو را کنار زدم و به عجله خودم را به سرویس بهداشتی رساندم. هرچه دیروز 

 .خورده بودم و نخورده بودم باال آوردم. دیگر فقط عق میزدم زیر دلم منقبض می شد و درد می گرفت

می عق زدنم قطع شد دهانم را چند بار شستم. آبی به دست و صورتم زدم. هنوز هم کمی حالت تهوع داشتم. دست و بعد از ک

بود. نفس  ۱۰صورتم را خشک کردم و از سرویس بهداشتی خارج شدم. به روی تخت نشستم. نگاهی به ساعت انداختم ساعت

م نمی کرد. از جایم بلند شدم. جلو آینه ایستادم و دستی به سر و ام را با صدا بیرون دادم. خواب زده شده بودم. دیگر خواب

رویم کشیدم. لباس هایم خوب بود. یک شلوار مشکی با یک بلوز بافت گلبهی . موهایم را باال بستم. حلقه دورن دستم درخشید. 

نمیای می کرد. هنوز گوشواره  دست چپم را پایین آورد و نگاهش کردم. حلقه که نویان برای تولدم گرفته بود در دستم خود

هایش هم از شب عروسی در گوشم بودند. دستی به حلقه ای کشیدم که اینبار برای بار دوم مامان جون در دستم کرد گوشی ام 

را برداشتم و از اتاق خارج شدم و به طبقه پایین رفتم. میدانستم مامان جون االن دارد صبحانه می خورد چون بعد از رفتن بابا 

ون می خوابد و االن بیدار می شود. به طرف میز صبحانه رفتم. بلند سالم کردم. مامان جون درحالی که داشت لقمه می گرفت ج

 .متعجب سر بلند کرد و نگاهم کرد

 !!علیک سالم. صبحت بخیر.. چه عجیب من این چند روز دیدم تو زود بیدار شی_

 :نشستم با عجله رفت. رو به مامان جون گفتملبخندی زدم و در سمت راستش نشستم. صنم تا دید 

 .حالم بد شد بخاطر همین بیدار شدم. خواب زده که شدم دیگه خوابم نبرد_

 :مامان جون نگران دستم را گرفت و گفت

 چرا حالت بد شد؟_

 .نمیدونم. حالت تهوع داشتم شدید تر شد بعدم حالم بد شد. هنوزم کمی حالت تهوع دارم_

 :را جلویم گذاشت که مامان جون گفتصنم لیوان چایی 

 ..برو واسش نبات بیار چایی نبات بخور حالش بهتر بشه_

لبخندی از مهربانی اش زدم همان موقع گوشیم زنگ خورد. متعجب نگاهی به صفحه اش انداختم. نویان بود. گوشی را 

 .برداشتم و تماس را وصل کردم

 الو؟_

 :صدای نویان آمد

 الو سالم. خوبی؟_

 نون تو خوبی؟؟مم_

 :سرد گفت

 .اره خوبم.. من رسیدم تا یک یا دو ساعت دیگه اون جام_

 .سعی کردم با لحنی آرام و دلنشین جوابش را بدهم

 .به سالمتی. باشه برای ناهار منتظرتم_

 .باشه خداحافظ_

 خداحافظ_

بعد خاموش کردم ناراحت بود. رو  از لحنی سرد و خشک اش معلوم بود از موضوع دیشب که گوشی را به رویش قطع کردم و

 :به مامان جون گفتم



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

202 

 

 .نویان رسیده. واس ناهار میاد اینجا_

 پس تا موقع ناهار کجا میمونه؟_

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 .نمیدونم_

 باشه زنگ بزن به بابا بگو زود بیاد خونه. صنم.. صنم_

 :صنم آمد و مامان جون گفت

 .همون داریمیک چیز خوب درست کن ظهر م_

 چشم خانم چی دوست دارید درست کنم؟_

 :لقمه ای را که گرفته بودم در دهانم گذاشتم مامان جون رو به من گفت

 نویان غذا چی دوست داره؟_

 :کمی فکر کردم. لقمه ام را قورت دادم و گفتم

 .نمیدونم_

 :مامان جون با اعصبانیت گفت

 .م می گی نمیدونم. نمیدونم و زهرمارپس تو چی از شوهرت میدونی؟؟ هرچی بهت میگ_

 :متعجب نگاهش کردم. عصبی شده بود حرص اش گرفته بود. رو به صنم گفت

 .آش بلغور یا دوغ درست کن خورشت سبزی و با مرغ سرخ کرده. تونستی شیرینی باستخ هم درست کن با چایی خوبه_

 :تمصنم چشمی گفت و رفت با ناراحتی به مامان جون نگاه کردم و گف

 چرا انقدر به این بیچاره ها زحمت میدی؟ آخه کی می خواد بیاد که انقدر زحمت بکشند؟_

 :مامان جون با اخم های درهم گفت

کی می خواد بیاد یعنی چی؟ داماد این خونه برای بار اول می خواد بیاد. زمان کمه وگرنه باید بیشتر از این براش تدارک _

ن به بابا جون. نه نمی خواد بزار خودم زنگ میزنم بهش بگم کمی خرت و پرت هم بگیره. . یاال همین االن زنگ بزمیدیم

 .ایلمان هم نیستش

بی توجه شانه ای باال انداختم و مشغول خورد صبحانه شدم. چایی شیرین ام را خوردم و از پشت میز بلند شدم. کم، کم داشت 

دون آنکه به مامان جون بگویم که می خواهم بخوابم به طبقه باال رفتم چرتم می گرفت. تازه خواب به چشمانم داشت می آمد. ب

و له روی تختم دراز کشیدم. ساعت را برای یک ساعت و ربع دیگر تنظیم کردم. گوشی را کنار گذاشتم و طولی نکشید که 

در جایم ماندم با یادآوری خوابم برد. با صدای آالرم گوشی چشم باز کردم. گوشی را برداشتم و صدایش را خفه کردم. کمی 

اینکه نویان ممکن است آمده باشد یا اینکه نزدیک آمدنش است از جایم بلند شدم. گوشیم را برداشتم و به طبقه پایین رفتم. 

مامان جون و صنم در حال رفت و آمد بودند و بابا جون ریلکس به روی مبل نشسته بود و اخبار میدید. به طرفش رفتم و 

 :گفتم

 .بابا جون سالم_

 :کنارش نشستم سرش را به طرف برگرداند و لبخندی زد و گفت

 سالم بابا خوب خوابیدی؟_

 اره_
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 مامان می گفت صبحی حالت خوب نبود. االن خوبی؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

 .اره بابا جون خوبم_

 :دستش را به روی دستم گذاشت و گفت

ت انگار صبح یادش رفته ببندشون. برو ببندشون میدونی که از غریبه ها بابا جون سگ ها داخل حیاط باز.. ایلمان هم نیس_

 .خوششون نمیاد ممکنه بالی سر اون بنده خدا بیارن

 .باشه بابا جون_

. پیش هم نبودند هر کدامشان یک جای ژاکت بابا جون را از جا رختی برداشتم و از خانه خارج شدم. قالده هایشان را برداشتم

ی گوشی بودند. به طرف پدی که نزدیک ترم بود رفتم. با اشتیاق به طرفم آمد دستی به سرش کشیدم و قالده حیاط مشغول باز

 :اش را وصل کردم. بعد به طرف گرگی رفتم. ملی آن ور حیاط بود از جایم بلند شدم و گفتم

 .عشق هام بریم پیش ملی_

گرفت و یکجا وای نمی ایستاد. من هم نمیتوانستم پشت سرش  آن ها جلوتر از من را افتادند. ملی هم انگار بازی گوشی اش

انداخت.. من هم بغلش کردم که آن دو حسود خود را به روی ملی بدوم. بالخره گیرش انداختم. با خوشحال خودش را به رویم 

قالده ملی را هم وصل کردم.  انداختند تا کنار برود و خودشان به بغلم بیایند. آن دوتا دیگر را هم بغل کردم تا یکجا بایستند.

انگار خودشان می دانستند کجا بروند. وسط حیاط رو به روی در هر سه ایستادند و گارد مخصوص خودشان را گرفتند. 

متعجب نگاهشان کردم. قالده هایشان را محکم در دستم گرفتم. همان موقع صدای تیک در آمد و بعد از چند ثانیه در باز شد و 

وع به هاپ، هاپ کردند و می خواستند از زیر دستم در بروند. در باز شد و قامت نویان با یک جعبه شیرینی هر سه باهم شر

در آن کت و شلوار مشکی رنگ نمایان شد. ولی سگ ها آروم که نشدند هیچ بدتر هم شدند. میخواستند به طرف نویان حمله 

را به طرف خودم کشیدم انقدر نزدیک کردم که دستم به قفسه سینه ام کنند با زور قالده هایشان را گرفت بودم. قالده هایشان 

 :چسبیده بود نویان به جلو قدم برداشت. خواست نزدیک من شود که سریع گفتم

 .سالم_

 :با سر به طرف چپ اشاره کردم و ادامه دادم

 .از اون ور برو. بیایی طرفم تیکه پارت می کنند_

 :نویان متعجب ایستاد و گفت

 .سالم.. چه استقبال گرمی! خوب آروم شون کن باهم بریم علیک_

 ..نمیشه نویان سرجا شون میخ شدن تا زمانی که ولشون کنم بیان واس تو_

 چه سگ های وحشی_

 :عصبی شدم و گفتم

 .اونا وحشی نیستند. فقط از غریبه ها خوششون نمیاد_

 :نویان یک ابرویش را باال انداخت و گفت

 .م گفته بودیحواسم نبود قبال ه_

 :احساس کردم یکی از قالده ها دارد از دستم خارج می شود. با ترس گفتم

 .برو دیگه نویان من زور اینا رو ندارم. نمیتونم نگهشون دارم_

 :نویان با اخم جواب داد
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 یعنی کس دیگه به جز زن حامله من داخل این خونه نیست که نگه شون داره؟_

 :کردم آرام باشم گفتماز دستش کفری شده بودم. سعی 

 نویان.. سریع برو داخل دیگه دستام زخم شد،_

نویان سرش را تکان داد و از سمت چپم رفت. آن سه تا هم با هر قدم نویان تغییر جهت می دادند. می خواستند نویان را 

. با خوشرویی با او سالم و بکشند. نویان خواست در را باز کند که در باز شد و بابا جون و مامان جون پشت در ظاهر شدند

احوال پرسی کردند. نویان و بابا جون به داخل رفتند. مامان جون که هنوز ایستاده بود نگاهش را از آن ها گرفت و لبخندش را 

با یک اخم وحشتناک عوض کرد و به طرف من برگشت و انگشتش را به نشان تهدید تکان داد و داخل رفت و در را بست. 

را زده بود  نگاه دستم کردم. قالدیشان از شانس من زبر بود و کف دو دستم را ول کردم و نفس آسوده ای کشیدمقالده سگ ها 

ساییده شده بودند. سگ ها دوان، دوان به طرف در رفتن و به آن آویزان شدند. به طرفشان رفتم و هر کدام را کشیدم به طرف 

کنم. بعد از مدتی آرام شدند و راضی شدند که به قفس شان برگردند. در  و بغل و حرف آرامشان ب*و*سخودم و سعی کردم با 

قفس شان را بستم و به طرف خانه حرکت کردم. در را پشت سرم بستم کت را با نوک انگشتانم در آوردم و آویزان کردم. کف 

دستم را زیر آب سرد گرفتم. فایده دستم داغ بود و سوز میزد. به ناچار بدون توجه به آن ها به طرف سرویس بهداشتی رفتم و 

ای نداشت. دستانم را خشک کردم و از سرویس بهداشتی خارج شدم. سعی کردم آرام باشم. نفس عمیقی بکشم و لبخند بزنم 

هرچند زورکی. به طرف آن ها رفتم که سر نویان به طرفم چرخید و با اخم نگاهم کرد. لبخندی زدم به طرف مبل دو نفره ای 

 :به روی آن نشسته بود رفتم. کنارش نشستم و گفتم که نویان

 رسیدنت بخیر...کی امدی؟_

 :خشک گفت

 .بود رسیدیم ۸ممنون نزدیک ساعت _

 :یک ابرویم را باال دادم و گفتم

 با کی امدی؟_

 ..آسوده و زن داداشش با اشکین و زنش_

 :ید که سریع گفتاشکین و زنش. خواست فکرم به طرف آن ها برود که مامان جون انگار فهم

 پس چرا اونا نیامدن؟ پس تا االن کجا بودید چرا نیامدید اینجا؟_

 :نویان به مامان جون نگاه کرد و گفت

دستتون درد نکنه. صبح که رسیدیم رفتیم خونه پسرم عروس و داماد رو گذاشتیم خونشون بعدم رفتیم خونه مادرم االن اونجا _

 .هستند

 :باشد و گفتمامان جون سعی کرد مهربان 

من نمیدونستم اون ها هم همراهتون هستند وگرنه خوب همه رو دعوت می کردم. خوشحال می شدیم.. خوب شب واسه شام _

 .دعوتشون می کنیم

 :سرد و تلخ گفتم

 .مامان جون بهتر بیخیال بشی چون اصال فکر نکنم اونا دوست داشته باشند جای باشند که من هستم. بزارید راحت باشن_

 :امان جون با تشر گفتم

 .سرمین_

چیزی نگفتم و نگاهش را به پایین دوختم. حقیقت را گفته بودم. البته این را نگفتم که من هم حاضر نیستم جایی باشم که آن ها 

هستند. به جلو خم شدم و پیش دستی نویان را که یک پرتغال در آن بود را برداشتم و مشغول پوست کندن شدم. یک پرتغال 

ر هم برداشتم پوست کندم. پیش دستی دیگر از روی میز برداشتم و پرتغال ها را پر کردم و از وسط نصف کردم و دانه دیگ
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هایشان را از آن خارج کردم. پیش دستی که پوست ها درون آن بودند را روی میز گذاشتم. کمی به نویان نزدیک شدم. یک پر 

را به طرفم برگرداند. لبخندی به رویش زدم. دستش را بلند کرد و آن را  پرتغال برداشتم و به طرفش گرفتم. متعجب سرش

 :گرفت و آرام گفت

 هنوز دیشب رو یادم نرفته_

 :خونسرد درحالی که پرتغال می خوردم گفتم

 .چیزی خاصی که نبود بخواد یادت بمون_

 .ولی به نظر من چیزی مهمی بود_

 :شانه باال انداختم و گفتم

می زدی. حقیقت نداشت خواستم از گمراهی دربیارم خودت نخواستی و ادامه دادی منم کم حوصله گوشی  داشتی الکی حرف_

 .رو قطع کردم

 :نویان از الی دندان های بهم فشرده اش گفت

 .به حرف من بی توجهی کردی و گوشی رو با بی ادبی به روم قطع کردم و بعد خاموش_

 :لبخند خونسردی زدم و گفتم

 .چیز عادی_

 :مامان جون که حرف هایمان را شنیده بود برای میانجی گری گفت

 .به دل نگیرید. کار همیشه سرمین. کم این کارا رو با من و باباجونش انجام نداده_

 :نویان به او نگاه کرد و سرش را تکان داد و گفت

 .درست اطالع نداشتم همچین عادتی داره_

 :نگاهم کرد و ادامه داد

 .رکش کنه چون عادت خوبی نیستامیدوارم هم ت_

 .سالم_

نگاه همه به سمت در کشیده شد. وارد خانه شد و پشت سرش برادر عقب افتاده تر از خودش وارد شد. طولی نکشید که 

خواهرشان هم با فرم مدرسه وارد خانه شد و با صدای بلند سالم کرد. با حرص نگاهشان می کردم. سر نویان به طرفم برگشت 

 :نگاهم کرد. آرام گفت و با اخم

 !اینا کیه هستند؟_

بچه ها به طرفمان آمدند. بهناز به طرف مامان جون رفت و خود را در آغوشش انداخت. مامان جون هم متعجب او را در 

 ید. پسر ها هم به طرف ما آمدند نویان به احترام بلند شد من هم به تبعید از او با قیافه ای درب*و*سآغوش کشید و سرش را 

 :هم از جایم بلند شدم. بنیامین جلوتر بود دستش را به طرف نویان دراز کرد و گفت

 .سالم خوب هستند حالتون خوبه؟ خیلی خوش آمدی_

 :نویان هم دستش را دراز و دست بنیامین را گرفت و متشّخص گفت

 سالم ممنون. حال شما خوب؟_

ه طرفم دراز کرد مبین هم مشغول سالم کردن با نویان شد. با او بنیامین هم جوابش را داد و به طرف من آمد و دستش را ب

 :دستم دادم بعد مبین با لبخند به طرفم آمد و گفت
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 سالم چطوری؟؟_

 :نفس عمیقی کشیدم و سرتاپایش را نگاه کردم و گفتم

 ممنون_

 .بچه ها بشیند چرا ایستادید_

آمد و با نویان سالم کرد و رفت به طبقه باال تا لباس هایش را  با حرف بابا جون پسر ها رفتند و نشستند. بهناز مودب جلو

 :عوض کند. من و نویان نشستیم که نویان جدی گفت

 معرفی نمی کنی؟_

 :سرم را تکان دادم و گفتم

 .چرا_

 :دستم را به طرف بنیامین که نزدیک طرفم بود گرفتم و گفتم

 بنیامین_

 .و بعد به مبین اشاره کردم

 .یی هایی من و بهناز رو هم که دیدی االن رفت دختر داییم و خواهر ایناو مبین پسر دا_

 :بعد به نویان اشاره کردم و روبه بچه ها گفتم

 .آقا نویان شوهرم_

پسر ها سرشان را تکان داد و ابراز خوشبختی کردند. نویان کنارم کالفه و بی اعصاب شده بود مدام به پهلویم چنگ میزد و یا 

 :آرام گفتم می گرفت و فشار میداد. کالفه به طرفش برگشتم آن را در مشتش

 .چته نویان ؟ چرا اینجور میکنی؟ پهلوم درد گرفت_

 :به طرفم برگشت و آرام گفت

سرمین بلند شو برو یه چیزی سرت کن داری دیوونم می کنی. اصال چرا باهاشون دست دادی؟ بلند شو برو یه چیز درست _

 ..حسابی بپوش

 :دا دار بیرون دادم و گفتمنفسم را ص

نویان من از بچگی با این ها بزرگ شدم و اینطور باهاشون گشتم. بعدم خوب مگه چه اشکالی داره نمیشه که وقتی دستشون _

 !رو به طرفم دراز می کنند من دستم ندم یا اینکه سرد و خشک جواب بدم

 :با حرص گفت

ی ابروی راه ننداختم و دعوا رو شروع نکردم. یاال بعد درباره اون موضع هم یاال برو لباس درست حسابی بپوش تا جلو اینا ب_

 .حرف میزنیم

 :با عجز صدایش زدم

 .نویان_

 :عصبی تر شد و گفت

 .بلند میشی میری یه چیز درست حسابی میپوشی یا اینکه همین االن بلندت می کنم میرم از اینجا_
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بلند شدم. بعد از تعویض لباس هایم به پایین برگشتم. همان موقع صنم برای صرف با ناراحتی نگاهم را از او گرفتم و از جایم 

 :بود که نویان و گفت ۱۵ناهار دعوت مان کرد. نزدیک ساعت 

 ..بلند شو آماده شو که دیگه رفع زحمت کنیم_

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 کجا بریم؟؟_

 ..بریم خونه مادرم_

ت مرا پیش عامالن عذابم ببرد. دیگر جمعشان هم جمع بود. تان زر خاتون، آسوده بانو، اخم هایم درهم کشیده شد. می خواس

 :اسلیم و نخود آش شان زن برادر آسوده بانو. رو به نویان گفتم

 .من نمیام_

 :نویان اخم هایش را درهم کشید و گفت

 برای چی نمیای؟؟_

 ..خودت خوب می دونی چرا_

 :شد و گفتاخم های نویان بیشتر درهم کشیده 

 ..یعنی تو نمی خوایی بیایی پیش مادرم چند روز اینجایی سر بزنی حالی ازش بپرسی هرچی که باشه_

اول من مادر تو همین چند روز پیش دیدم. بعد مادرت زودتر امده خونش خوب نمیتونست زنگی بزنی حالی از من بپرس یا _

 اینکه دعوتم کنه به خونش؟

 :عصبی گفت نویان نگاهی به جمع کرد و

 .بسه سرمین اینجا جای بحث نیست. بلند شو برو آمده شو بریم_

 :نفسم را با صدا بیرون دادم. از جایم بلند شدم و گفتم

 .با عرض معذرت از جمع. نویان جان بلند شو بیا دنبالم_

 :ه طرف نویان برگشتم و گفتمنویان هم متعجب از جایش بلند شد و همراهم آمد. وارد یکی از اتاق های طبقه پایین شدم و ب

 ..بیا اینجا کسی نیست راحت تر حرف میزنیم_

 :نویان دستی به صورتش کشید و گفت

 .جای حرفی نیست عزیز من. میایی االن میریم خونه مادرم بعدم فردا حرکت می کنیم برمی گردیم روستا_

 ..وای من نمی خوام بیام اونجا. می خوام اینجا بمونم_

 :گفت نویان با حرص

 یعنی چی نمی خوام؟ مگه اونا چیکارت کردن؟ مادرم چیکارت کرده آخه؟_

 :با بغض گفتم

نمی خوام نویان نمی خوام. مثل هر چیزی دیگه این مجبورم نکن. دوست ندارم داخل اون جمع باشم. اذیت می شم احساس _

م.. مثل یک قاتل جانی یا یک دزد نگاهم می کنند اضافی بودن می کنم حرف ها و طعنه هاشون آزارم میده. زیر نگاهاشون معذب

 چرا می خوایی مجبورم کنی که بیام داخل اون جمع؟



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

208 

 

نویان با حرص دستی به صورتش کشید و عصبی دکمه باالی لباسش را باز کرد. اشکی که از چشمم روان شده بود را پس 

 :وازش کرد و مرا از خودش دور کرد و گفتنویان جلو آمد و در آغوشم کشید سرم را ن زدم و منتظر نگاهش کردم

 .آخر که چی عزیزم؟ من و تو امروز که میریم خونه مادرم باشه_

 :انگار داشتم آب درون هاونگ می کوبیدم. با حرص از او جدا شدم و به عقب هلش دادم و با اعصبانیت گفتم

 . نمی تونم چرا درکم نمی کنی؟م نویانمن این همه حرف زدم برات که آخر بیایی بگی میریم. من نمی خوام بیا_

 :نویان جلو آمد و دستانش را به روی دو بازویم گذاشت و گفت

 .عزیزم من دیگه نمیتونم یک شب دور از تو بخوابم. نمیدونی چه فشاری روم بود داخل این چند روز_

 .م قهری و پیش آسوده میخوابیوایی نویان. خوب این همه شب خوابیدی اینم روش یا اینکه اصال فکر کن باز باه_

 :نویان خنده مردانه ای کرد و در آغوشم کشید و گفت

 اگر می تونستم که این همه اصرار نمی کردم یکم دیگه میمونیم بعد عصری میریم_

 :کفر داد زدم

بچه هام هستند کافی یه من نمیام، نمیام، نمیام. ببینم می خوایی به زور ببریم؟ اینجا دیگه من تنها نیستم. بابا جونم هست _

 .جیغ بکشم یا سوتی بزنم واسشون تکیه پارت می کنند

 .دستم را به کمرم گرفتم و پیروزمندان نگاهش کردم

 :نویان خونسرد گفت

 ..اونا که بستن_

ر دویدم. چشمام هایم تا آخر باز شد. قبل از اینکه اجازه عکس العملی به نویان بدهم. با عجله از اتاق خارج شدم. به طرف د

آمد. سریع در را باز کردم و از خانه خارج شدم. با آخرین سرعتی که در آن  نویان را دیدم که از اتاق خارج شد و به طرفم

حال در توانم بود به طرف قفسه شان دویدم درشان را با عجله باز کرد و صدایشان زدم. یکی، یکی از جایشان بلند شدند یا از 

بهشان اشاره کردم تا از قفس خارج شوند آن ها هم از خدا خواسته با عجله و سر و صدا از قفس خارج  خانیشان بیرون آمدند.

شدند. به جلوی در ورودی هدایت شان کردم. وقتی بین فاصله در خروجی و در خانه گذاشتم شان با انگشت تهدید شان کردم و 

 :نفس زنان گفتم

 ...از جاتون تکون نمی خورین_

برگشتم. در را باز کردم و وارد خانه شدم. نفس عمیقی کشیدم تا ریتم نفس هایم آرام شود. نویان رو به روی در  بعد به داخل

پشت مبل سه نفره ایستاده بود و دستش را به لبه آن گذاشته بود و پای راستش را بلند کرده بود و به روی نوک انگشت آن 

سرش را پایین انداخته بود. با صدای در سر بلند کرد و با اخم نگاهم طرف پای چپش گذاشته و دست دیگرش به کمرش بود 

 :کرد. دست به سینه رو به رویش ایستادم و گفتم

حاال دیگه باز اند.در رو باز کنی تیکه پاره شدی. تونستی در رو باز کنی قدم بعدی تیکه پاره شدی. تونستی در رو باز کنی و _

شته تیکه پاره شدی و به غیر از این راهی نمیمونه. حتی اگر در پشتی هم پیدا کنی خارج یک قدم برداری قدم بعدیش رو برندا

 .بشی به در نرسیده

 :ادامه داد ب*و*سنویان حرفم را با قیافه ای ع

 .تیکه پاره شدم_

قالده  آفرین در هر صورت هیچ راهی نیست که از این خونه خارج بشی و منم با خودت ببری. تازه منم باهات باشم چون_

 ..براشون نبستم و دستم نیست بازم تیکه پاره شدی

 .سرمین این چه طرز حرف زدن_
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 :لبانم را جمع کردم و با قیافه ای ناراحت به طرف مامان جون برگشتم و گفتم

تا  خوب می خواد منو به زور ببره خونه تان زر خاتون من نمی خوام برم می خوام اینجا بمونم کنار شما میدونید ممکنه_

زمان نا معلوم و زیادی دیگه هم دیگه رو نبینیم ولی تان زر خاتون حداقل ماهی یکبار رو میاد به پسرش سر میزنه اصال روی 

 .دیدن من رو نداره. من دلم براتون تنگ شده. هنوزم دلتنگیم رفع نشده که می خواد ببرتم

 :ید. رو به نویان گفتب*و*سوش کشید و سرم را به طرفش رفتم و با ناراحتی در آغوشش گرفتم. او هم مرا در آغ

 .خوب شما اگر مایل باشید شب بمونید اینجا. خاله و دایی سرمین شب میان دوست دارن شما رو ببیند_

 :نویان سرش را به نشانه ادب پایین انداخت و گفت

 ..دستتون درد نکنه ولی باید بریم کلی کار دارم_

 :فتماز مامان جون جدا شدم و با تخسی گ

 مثال چیکار داری؟؟_

عصری می خوام برم بازار کمی خرید هست که باید انجام برم و به یکجا سر بزنم. بعدم شب باید آماده بشیم چیزا رو جمع و _

 .جور کنیم

 :مامان جون گفت

 .تون میاد بازارخوب بمونید عصری با سرمین برید بازار بعد بیایید اینجا برای شام آخر شب برید تازه سرمینم عصر باها_

 :با چشم های گشاد شده به طرف مامان جون برگشتم و که لبخند حرص در آری زد. با عجز گفتم

 .مامان جون_

 :با تحکم گفت

 .بسه سرمین اینطور بهتر جایی اعتراضی هم نیست_

 .با قیافه ای درهم و ناراحت به طرف نویان برگشتم

آقای شاهی خسته اند داخل راه بودند و فکر نکنم زیاد استراحت کرده باشند.  سرمین بهتره برید داخل اتاق استراحت کنید_

 .برید یکم استراحت کنید بعد خواستید برید بازار

با قیافه ای در هم و دست به سینه سرم را تکان دادم. به طرف نویان رفتم دستش را گرفتم. به اتاقی که در آن حرف زدیم 

 :رفتیم. در را بستم و گفتم

 .احت باشر_

بعد به طرف کمد دیواری رفتم و چوب لباسی از آن خارج کردم و دست نویان داد. در دیگر کمد را باز کردم. لحاف و تشک ها 

ضخیم و سنگین بودند. دو بالشت و یک لحاف دو نفره به سختی از رو برداشتم. تشک ها زیر بودند و سنگین دستم را با آن 

بیرون. لحاف زیادی رویشان بود و حوصله نداشتم آن ها را یکی یکی در بیاورم و بعد دوباره  گرفتم و سعی کردن آن را بکشم

 .مرتب به حالت قبل باز گردانم شان. در حال کشتی گرفتن با تشک بودم که دستی به روی شانه ام نشست

 .....انقدر به خودت فشار نیاربیا کنار خودم درمیارم_

 :سرو وضعش جیغ خفیفی کشیدم. نویان متعجب نگاهم کرد و با حرص گفتم به طرف نویان برگشتم با دیدن

 !این چه سرو وضعیه؟!؟_

 :نویان تنها با رکابی سفید رنگش و لباس زیرش جلویم ایستاده بود. نویان بی خیال گفت

 می خوام بخوابم خوب با کت و شلوار که نمیشه خوابید میشه؟؟_
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کالفگی شال را از سرم ر شدم تشک ها را در بیاورد. تشک ها را در آورد و پهن کرد. با با حرص رویم را از او گرفتم و منتظ

در آوردم. موهایم را باز کردم و دستی بینشان کشیدم.. نویان بالشت ها را کنار هم مرتب کرد. لحاف را برداشتم و بازش کردم. 

یدم. خواستم پشتم را به نویان بکنم که شانه ام را گرفت و مرا نویان هم کمکم کرد بعد دراز کشیدم و لحاف را تا گردنم باال کش

 :به طرف خودش به پهلو برگرداند. فاصله مان را به صفر رساند و پیشانی اش را به پیشانی ام آرام زمزمه کرد

ه نمیزارم خیلی دلتنگت شدم. دیگه هیچ وقت، هیچ وقت حتی واس یک روز تنهام نزار دیوونه شدم داخل سه چهار روز دیگ_

 تنهایی جایی بری تو دلت برام تنگ نشده بود؟؟

سکوت کردم چیزی نداشتم بگویم اگر هم نمی گفتم ممکن بود دوباره بد و سرد شود آن وقت کی من را از مامان جون رد می 

قویی بود. کرد سرم را کمی باال بردم و در چشمانش نگاه کرد. منتظر داشت نگاهم می کرد. احساس درون چشمانش خیلی 

لبانم را جلو بردم در فاصله چند میلی متری اش قرار دادم. ولی توانستم لبانم را کمی پایین تر آوردم و به روی چانه اش 

نمی شد. نویان مرا در آغوشش گرفت و فشرد. در آغوشش معذب بودم. سعی کردم از او فاصله گذاشتم. سخت بود برایم 

سینه اش گذاشتم و او را به عقب هل دادم. نویان متعجب عقب رفت. با چشمانی گشاد شده بگیرم ولی نشد. دستم را به روی 

 :نگاهم کرد و گفت

 .چیه؟ چرا فاصله می گیری_

 .نگاهم را از چشمانش گرفتم. بهانه آوردم

 ..فشار میدی به شکمم فشار میاد اذیت میشم_

 :هش کردم. دستش را به روی شکمم گذاشت و گفتید. نگاب*و*سصدای خنده پر ذوق نویان بلند شد. پیشانی ام را 

 ..الهی قربونش بشم اصال حواسم به این کوچولو نبود اذیت شدی بابا؟ ببخشید گلم_

 :دستی به شکمم کشید. با شادی که در چشمانش موجب میزد و نگرانی در لحنش گفت

 اذیت شدی عزیزم؟_

 :آرام گفتم

 .نه زیاد_

 :نبار آرام در آغوشم کشید و گفتید. ایب*و*سنویان دوباره سرم را 

 .ببخشید اصال حواسم به این کوچولو نبود_

دیگر چیزی نگفتم نویان هم چیزی نگفت. کم، کم صدای نفس های منظم نویان بلند شد. چشمانم را به روی هم گذاشتم و سعی 

 .کردم بخوابم

*** 

ین پیاده شوم. در ماشین را بست. به ناچار او را در خرید نویان در را برایم باز کرد. دستم را گرفت و کمکم کرد تا از ماش

همراهی کردم. بعد از اتمام خرید سوار ماشین شدم و نویان به راه افتاد بعد از مدتی جلوی یک بنگای ماشین نگه داشت و 

ا دیدن سر و وضع ام اخم پیاده شد. نگاهم به دنبالش رفت و وارد بنگاه شد. یاد بحثی که در خانه راه انداخته بود افتادم. ب

 :هایش در هم رفت و گفت

 چادرت کجاست؟_

 :من هم بیخیال گفتم

 .ندارم_

می گفت نه مگر می شود تو داری و نمی خوایی سرت کنی و بحث جدید برای دومین بار بینمان راه افتاد. که با پا در میانی 

فیصله یافت با بسته شد در ماشین به خودم آمد. نویان ماشین  مامان جون که سعی می کرد نویان را آرام کند تا بابا جون نفهمد

 :را روشن کرد و به را افتاد. رو به او گفتم
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 میخوای ماشین رو بفروشی؟؟_

 :اخم کرد و گفت

 نه چرا بفروشم؟_

 چرا ماشین بهتر نمی گیری؟؟_

 :خونسرد گفت

وستا استفاده می کردم. این مدت که جیپم رو فروختم چون نیازی ندارم. از این ماشین هم فقط واس رفت و آمد خارج از ر_

 .مجبور بودم از این استفاده کنم

 :متعجب پرسیدم

 پس واس چی رفتی بنگاه ماشین؟؟_

 .جیپ خارجی سفارش دادم رسیده پول و آدرس رو دادم که بیارنش روستا_

 :نیمچه لبخندی زدم و گفتم

 .فرت داخل جنگل و کوهجیپ دوست دارم. خیلی دوست دارم باهاش برم مسا_

 :نویان خنده ای کرد و گفت

 .خوب برای جنگل و کوه عزیزم_

 با اشتیاق پرسیدم

 من میبری باهاش مسافرت و جنگل؟_

 :نویان با خوشحالی گفت

 .چرا نشه عزیزم. بزار هوا که گرم تر شد میریم_

 :با ناراحتی گفتم

 .نمی خوام. دوست دارم داخل هوای سرد برم_

 ..چون بارداری و هوا سرده جنگلم خوب هواش خیلی سرد تر اذیت میشی_

 ..به بارداری من چه ربطی داره؟ من دوست دارم داخل سرما برم_

عزیزم تو میری دو دقیقه داخل حیاط خونه باد سردی بهت می خره می افتی تا یک هفته مریض و تب و لرز می گیری بعد _

 می خوایی بری جنگل؟

 :کمی فکر کردم و گفتم

 .خوب لباس گرم زیاد می پوشم. بعدم ما که نمی خوایم وسط جنگل بی خونه یا چادر بمونیم_

 .من بخاطر خودت میگم گلم نمی خوام اذیت بشی_

 :با تخسی گفتم

 .اصال نخواستم_

 :ید. دل جویانه گفتب*و*سنویان دستم را گرفت و 

 .جنگلی هست میریم اونجا باشه خانم لجباز میبرمت. رفتیم خونه جیپ امد میریم. یه خونه_
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 .چشمانم از ذوق درشت شد. خانه جنگلی همیشه آرزویش را داشتم برم در خانه جنگلی مانند این فیلم ها

 واقعا؟_

 .اره یه پیرزن و پیرمردی توش زندگی می کنند_

 :متعجب گفتم

 تنها تو جنگل؟_

نج تا. منم اونجا خونه ای درست کردم و به اون دوتا بیچاره نه گلم چند تا خونه اند و خانواده اند که اونجا شاید چهار یا پ_

دادم. خونشون اونجا بود که بارون و طوفان میشه. خراب میشه رو سرشون. منم خونه ای اونجا درست کردم اول قبول نمی 

 .کردند. ولی بعد گفتم که به عنوان سرایدار برید و کلی باهاشون حرف زدم تا قبول کردند

 :گفتمبا ناراحتی 

 چقدر گناه دارن. پول از کجا میارن؟_

 .بهشون حقوق میدم_

 ..خیلی گناه دارن دلم براشون سوخت_

 :نویان دستم را که در دستش بود نوازش کرد و گفت

 .ناراحت نباش گلم. اونا خیلی از زندگیشون راضیا_

د و به طرف من آمد و کمکم کرد پیاده شوم. آهی کشیدم. ماشین نگه داشت. به مرکز خرید دیگر آمده بودیم. نویان پیاده ش

 :دستم را دوباره گرفت. آرام قدم میزدیم. که گفت

 سرمین_

 .نگاهش کردم

 بله؟_

 تو از زندگیت با من راضی؟ دوستم داری؟_

 :آب دهانم را قورت دادم سرم را پایین انداختم آرام گفتم

 .اره_

از کنار نویان بودن راضی باشم و حداقل این احساس بدی که به او داشتم از از این به بعد تمام سعیم را می کنم که از زندگیم 

من چیزی  بین برود. نویان مانند بچه ها ذوق زده شد. دستم را محکم در دستش گرفت و فشرد. باهم مشغول خرید شدم.

ای نویان به سلیقه من یک پلیور نخریدم چیز های را که نیاز داشتم با مامان جون خریده بودم. حتی لباس خواب بارداری. بر

مردانه و شلوار و بلوز و پیراهن و دو تیشرت راحتی و یک پالتو. پالتویی را چند بار تنش دیده بودم. خوشم نیامده بود از آن. 

ه دست نویان پر بود ولی باز اصرار داشت دستم را بگیرد. به طرف ماشین رفتیم و سوار اش شدیم و به طرف خانه بابا جن را

 :افتادیم. بخاطر اینکه سکوت ماشین را بشکنم گفتم

 .نویان دیگه اون پالتو رو نمی پوشی_

 :متعجب گفت

 چرا؟_

 .خوشم نمیاد ازش زشته_

 .ولی نو که_
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 :نگاهش کردم و گفتم

 .هرچی که باشه خوشم نمیاد ازش_

 .آسوده اون رو تازه خریده واسم_

 :کامل به طرفش چرخیدم و گفتم

 .ین واست خریده تازه. اون واس باغی جای بپوشحاال سرمین ا_

 .هووی بدی نشو_

 :درست سر جایم نشستم. نویان دم در خونه ایستاد خواستم پیاده شوم که دستم را گرفت و گفت

سرمین االن رفتیم تو میری چمدونت رو جمع می کنی که بعد شام بریم خونه مادرم. دوست ندارم مثل ظهری جلوی جمع باهم _

 ون بشه. باشه؟؟بحث م

 :با اخم گفتم

 .باشه_

رویم را با ناراحتی از او گرفتم. صدای باز و بسته شدن در آمد. من هم از ماشین پیاده شدم و بی توجه به نویان کلید را از 

 .کیفم در آوردم و خواستم در را باز کنم که با صدای نویان متوقف شدم

 .صبر کن سرمین. بزار زنگ میزنیم_

 :مکالفه گفت

 وقتی کلید هست چرا دیگه زنگ بزنیم؟_

بخاطر اینکه االن ما یک خانواده ایم و تو دیگه دختر اون خانواده نیستی و عروس منی. پس برای ورود به خونشون باید _

 ..زنگ بزنیم. شاید سرو وضعشون مناسب نباشه

برداشتیم. نویان دستش را به دور کمرم حلقه کرد پوفی کشیدم و نویان زنگ در را زد. با صدای تیکی در باز شد به داخل قدم 

 :خواستم از او فاصله بگیرم که گفت

 قرار بود قهر نکنی مگه نگفتی دوستم داری؟_

جوابش را ندادم و در را بار کرد و وارد خانه شدم. کفش هایم را در آوردم و در جا کفشی گذاشتم. نویان هم پشت سرم وارد 

ن حیاط و کفش های دم در و سرو صدا های که از سالن می امد معلوم بود جمعشان جمع است. خانه شد. از ماشین های درو

 .جلوتر رفتم و وارد شدم

 سالم_

ساکت شدند و سرها به طرفم برگشت. هر کدام گوشه ای لم داده بودند. جواب سالم را دادند ولی بلند نشدند. همان موقع نویان 

مرتب نشستند و از جایشان بلند شدند. نویان هم به طرف مرد ها قدم برداشت که داییم جلو آمد و سالم کرد. یک دفعه همه 

جلوتر به او رسید و با او دست داد و خوش آمد گفت. وقتی نویان جلوتر رفت و پشتش به داییم بود. داییم با چهره ای ناراحت 

یدانستم با اینکه از سن نویان خبر دارد ولی باز هم و درهم سرش را به طرفم برگرداند. سرش را به نشانه تاسف تکان داد. م

شوکه شده است. بغض لعنتی بازهم راه گلویم را گرفت داییم مثل هر شرایطی که برای من اتفاقی می افتاد دوست داشت سر 

 .پدرم را ببرد و روی سینه اش بگذارد

 چرا نمیای بشینی سرمین؟؟_

م. در چهره تک، تک شان تعجب و اندوه موج میزد. بغض داشتم حالم دگرگون بود نگاهی به خاله ام کردم و لبخند غمگینی زد

نمیدانم شاید خجالت می کشیدم از سن و سال همسرم. از جایم بلند شدم و بی حرف به طبقه باال رفتم. در را که بستم ناخداگاه 

مشغول جا دادن وسایلم در آن شدم. یاد روز . اشک هایم سرازیر شدند به طرف کمد و چمدانی رفتم که با خود آورده بودمش
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های که به روستا رفته بودم افتادم. ظلم بود واقعا ظلم بود در حق من دختر یعنی در آنجا انقدر دختر برایشان بی ارزش بود که 

خودم را  اینگونه مرا پیش کش نویان کردند به جرم چی؟ به دلیل چی؟ با صدای باز شد در سریع اشک هایم را پاک کردم و

مشغول نشان دادم. صدای قدم هایش می آمد که به من نزدیک می شد. سعی کردم آرام باشم. با نشستنش در کنارم سرم را به 

طرفش برگرداندم خاله ام بود. لبخندی به رویش زدم. او هم لبخندی به من زد و بی هیچ حرفی لباس درون دستم را از من 

ید و هرچه که در آن گذاشته بودم را خالی کرد. چون همه را بدون تا کردن به روی هم گرفت.. چمدان را به طرف خودش کش

 .شلخته گذاشته بودم

 چرا خجالت کشیدی؟_

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 .خجالت نکشیدم_

ید خود دار باشی دروغ نگو. تو نباید از وجود شوهرت خجالت بکشی هر چقدرم هم از اون بدت بیاد نباید این رو بروز بدی با_

 .جلوی جمع به شوهرت افتخار کنی خوبی هاش رو ببینی

 :پوزخندی زدم و ناخدا گاه گفتم

 به چیش افتخار کنم؟ به سن زیادش یا به زور گویش؟_

 .خوبی هاش رو ببین_

 :بعد با شوخی اضافه کرد

روستاست گفتم االن یک سبیل داره چقدرم خوشتیپ و خوشگله. بهش نمی خوره سنش باال باشه ها مامان جون گفت خان _

این هوا. اخم هاش تو هم و بی اعصاب طوری که نمیشه باهاش حرف زد. بعد یه ترکه انار دستشه و جلیقه کرم رنگی تنش با 

 .چکمه تا زانو هی راه میره و دستور میده و با اون ترکه انار یکی رو میزنه

 :ان هیچ کدام از آن توصیف ها را نداشت. با خنده گفتمخنده صدا داری کردم.. جالب بود توصیف هایش. نوی

نویان اینطور نیست. یعنی تا حاال با این توصیف های که کردی ندیدمش. اخم هاش که تو هم هست همیشه ولی وقتی میاد _

ی چند باری داخل اتاق پیش من سعی می کنه همش لبخند بزنه. حتی با وجود اینکه من تند میریم و نیش و کنایه میزنم. ول

 .اعصبانی شد

 :خاله ام در چمدان را بست و کامل به طرفم برگشت و با یک لبخند گفت

این تموم شد. خوب عزیزم یکم به این خوبی ها نگاه کن. اون شب ها خسته و کوفته میاد پیشت تا آرامش بگیره آروم بشه. _

 ین به خالت یک قولی میدی؟بعد تو با زخم زبون اون رو آزار میدی ولی اون باز مهربون. سرم

 :نگاهش کردم و گفتم

 چه قولی؟_

 :به طرفم آمد و دستم را گرفت و گفت

سعی کن این بچه رو دوست داشته باشی پدرش رو دوست داشته باشی. اون پسر رو از تو زندگیت و فکر و ذهنت حذف کن _

باهم باشید. سعی کن با این مرد کنار بیای از حرفات و  کرد بازم شما نمیتونستیداونم دیگه ازدواج کرده.. اگرم ازدواج نمی 

رفتار اون معلوم چقدر دوستت داره طوری که حتی دلش نمی خوایی کسی نگاهش به هیکلت و شکم برجسته بیافته. روت 

یزم. انقدر غیرت داره. سخت گیری هاش بخاطر اینکه دوست داره و نمی خواد تو آسیبی ببینی یا اینکه اتفاقی برای بیافته عز

 .به خودت سخت نگیر

 :دستی به سرم کشید و ادامه داد

آخه گناه این طفل معصومی که داخل شکمت چیه؟ اون چه گناهی کرده؟ چرا حس مادرانت رو می خوایی داخل خودت بکشی؟ _

کن توام مادر این . یکم بهش فکر چرا حتی حاضر نشدی به صدای قلبش گوش بدی؟ قلبی که از تو و داخل بدن تو تشکیل شده
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بچه ای چه از پدرش خوشت بیاد چه بدت بیاد. تا حاال دقت کردی به لگد زدنش؟ من االن میرم پایین. توام بمون و یکم فکر 

 .کن. دوست دارم وقتی امدی پایین لبخند قشنگت برگشته باشه و هدیش بدی به همه به خصوص اون مرد دلباخته

ز اتاق بیرون رفت. بغض گلویم را گرفته بود.. او حق داشت من کوتاهی کرده بودم. خیلی لبخندی زد و از جایش بلند شد و ا

کوتاهی کرده بودم در حق کسی که از پوست و گوشت و استخوان خودم است... بچه ای که دارد در بدن من شکل می گیرد و 

دانه و قایمکی اش را که بعد از آن روز که مچ رشد می کند.. من جواب خوبی های نویان را با خیانت داده بودم. گریه های مر

 .من و اشکین را در باغ گرفته بود را نادیده گرفتم

او هم در این ماجرا بی گناه بود. تنها گناهش این بود که ناخواسته و ندانسته عاشق معشوقه پسرش شده است. حال دیگر 

زرگ بازهم سعی در ترمیم رابطه داشت بازهم دوستم داشت. با .. فقط من بودم و نویان. نویان که با آن خیانت باشکین نبود

اینکه دیگر رفتارش به گرمی قبل از آن اتفاق نبود. ولی باز هم مهربان و آرام و متین بود.. دستی به شکمم کشیدم. لباس هایم 

ر خاله تورانم بود که با دیدنم را عوض کردم و از اتاق خارج شدم. به طبقه پایین رفتم همه مشغول گفت و گو بودند. اولین نف

لبخندی زد. متقابل جواب لبخندش را دادم.. کنار نویان جای خالی بود. نفس عمیقی کشیدم و به طرفش رفتم و کنارش نشستم. 

با نشستنم در کنارش با تعجب به طرفم برگشت. لبخندی به رویش زدم. ساعت کمی از ده گذشته بود. نویان ساعتش را نگاه 

 :و به من گفتکرد و ر

 ..برو آماده شو وسایلتو بیار بریم_

 :دلم گرفت دوست نداشتم از خانواده ام دور شوم. با لحن بغض آلودی گفتم ناراحت شدم.

 ..نمیتونم خودم وسایالم بیارم_

 :نویان متوجه بغض درون صدایم شد با مالیمت دستم را گرفت و گفت

 ..ینباشه عزیزم. بریم باال من میارم شون پای_

از جایم بلند شدم و به طرف پله ها رفتم، که اوهم با اجازه ای گفت و بلند به دنبالم آمد. به طبقه باال رسیدم وارد اتاقم شدم 

 .طولی نکشید که نویان هم پشت سرم آمد

ام را برداشتم و کنار  چمدان ام را بسته بودم و پالتو ام را به رویش گذاشته بودم و کیف و پالستیک های خریدم هم کنار. پالتو

 :میز آرایشی ام ایستادم و آرام و سر به زیر گفتم

 .اینان ببرشون پایین_

 اتاق قشنگی داری؟_

سرم را بلند کردم که داشت به اتاق بنفش و یاسی رنگم نگاه می کرد. سرویس خواب یک نفره یاسی با رو تختی و پتو بنفش. 

گرفت و مثال به روی آن درس می خواندم. لبخندی زدم به یاد باباجون مهربانم و  میز مطالعه که لپ تاپ به روی آن قرار می

 :آرام گفتم

 ممنون_

نویان به جلو آمد و تکه ای از موهایم را که از زیر شال بیرون زده بود را با دو انگشتش گرفت و به زیر شالم هدایت کرد و 

 :گفت

 .ولی اتاق خانم خونه من قشنگ تره _

ه ای بر پیشانی ام زد و به طرف چمدان رفت و ب*و*سی به لب نشاند و سعی در طبیعی جلوه دادنش کردم. نویان لبخندی ظریف

دسته اش را گرفت و با دست دیگرش پالستیک ها و کیفم. اتاق را چک کردم و بعد از آن خارج شدم. سخت بود دل کندن از 

 .بغض تمام گلویم را گرفته بود. به طرف نویان رفتم اینجا. به طبقه پایین رفتم نویان مشغول پوشیدن کتش بود

 .خداحافظی کن بریم_

. با حرف نویان اشک تمام چشمانم را پر کرد. به طرف مامان جون رفتم و او را در آغوش کشیدم اشک هایم سرازیر شدند

دم و به طرف مرد ها رفتم. دایی یکی، یکی همه را با گریه بغل کردم. خاله و زن داییم هم گریه شان گرفت از آن ها جدا ش
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ه زد سرش را نزدیک ب*و*سایمان جلو آمد و خودم را در آغوشش انداختم. او هم محکم مرا در آغوش گرفت و سرم را 

 :گوشم آورد و طوری که فقط من بشنوم گفت

 .ماذیتت کرد غصه نخوری ها زنگ بزن به خودم، اون وقت خودم رو میرسونم و میدونم چطور حسابش برس_

 :در میان گریه خنده ای کردم. که ادامه داد

 .حساب بابات هم جداست. خیالت راحت_

 !باباجون حسابش رسیده_

 .ولی منکه نرسیدم_

از او جدا شدم. باباجون کنار در ایستاده بود. به طرفش رفتم و در آغوشش کشیدم. آغوشی امن و پر از آرامش. او پدرم بود. 

 :ه ای به سرم زد و از من جدا شد. با جدیت رو به نویان گفتب*و*سقم تمام کرده بود. او بود که حق پدری را در ح

 .حواست به دخترم باشه. آب تو دلش تکون بخوره قبال بهت گفتم چه بالی سرت میارم_

 :نویان با خوشی دستم را گرفت و گفت

 .خیالتون راحت باشه_

بال مان آمدند. باری دیگر با همه خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم. کفش هایم را پوشیدم و از خانه خارج شدیم. همه به دن

نویان هم با همه خداحافظی کرد و سوار شد و حرکت کرد اشک هایم گلوله. گلوله سرازیر شدند. مدتی بعد نویان کنار خانه ای 

بود. نویان از ماشین پیاده شد و در نگه داشت. نگاهی به خانه انداختم از اینجا به جز یک نمای معمولی چیزی زیاد معلوم ن

خانه را باز کرد. ماشین را به داخل برد. یک حیاط متوسط داشت که در سمت راستش یک باغچه بود که دو دخت و چیز های 

به تبعید از او با اخم پیاده شدم احساس زیاد خوبی از آمدن به این خانه  دیگر در آن بود. نویان از ماشین پیاده شد من هم

به طرف نویان رفتم باهم وارد خانه شدیم. نویان تقه ای به در زد تا اهل خانه را از آمدنمان با خبر کند. چه استقبال  نداشتم

 .گرمی هم از من کردند. وارد سالن که شدیم هر دو سالم دادیم

می او هم با ترش روی نگاهش آسوده بانو با دیدن من از خشم صورتش قرمز شد و رویش را از من برگرداند. زن برادر گرا

 :را از من گرفت. اسلیم هم با نفرت نگاهش را گرفت و با حرص گفت

 .سالم بابا_

 :فقط جواب سالم پدرش را داد. فقط تان زر خاتون بود که با صورتی بیخیال و خونسرد و لحنی سرد گفت

 .خوش امدی سالم._

 :بعد با طعنه ادامه

 .این شهر بودی یادت افتاد بیای به مادر شوهرت عرض ادبی کنی چطور شد بعد از این همه که تو_

 :نفسم را با حرص بیرون دادم و خشمگین به نویان نگاه کردم. نویان با شوخی گفت

 .خوب تازه عروس دیگه ناز داره. باید پاگشاش می کردید_

 .شستمنویان اشاره کرد بنشینیم. پالتو ام را در آوردم و بی هیچ حرفی کنار نویان ن

 .کدوم تازه عروسی که شکمش اندازه توپ والیبال امده جلو؟ بعدم عروس رو پا گشا می کنند نه_

 .با تشر نویان اسلیم حرفش را قطع کرد

 .بسه اسلیم_

این هم از احوال پرسی و استقبال گرم شان. مدتی گذشت کسی هیچ حرفی نمی زد. جو سنگین بود برای آرامی خودم رو به 

 :منویان گفت
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 .میشه اتاقی رو نشونم بدی که برم استراحت کنم_

نویان سرش را تکان داد و از جا بلند شد به اتاقی راهنمایم کرد و خودش برگشت. در اتاق را بستم پالتو ام را یک گوشه پرت 

 .کردم همان موقع صدای بلند آسوده بانو بلند شد

روز آروم باشم اوردیش که مثل آینه دق جلو چشمم باشه حضور  نویان این چرا اوردی اینجا؟ حاال که من می خوام دو_

 نحسش داخل خونه کم نیست حاال پاشم به اینجا باز کردی؟ قصد ت از این کارا چیه ها؟

 .صدای آرام نویان به سختی شنیده می شد

که آزاری به تو نمی هیس آسوده چه خبرت؟ یکم یواش تر میشنوه درست صحبت کن خجالت هم خوب چیزیه. اون بنده خدا _

 رسونه چرا اینطور می کنی؟

 :آسوده وسط حرفش پرید

 .وجود ش برام آزاره_

 :نویان کالفه به آسوده بانو پرید

 آسوده. آرامتر اونم زنم ها بعدم فردا می خوایم برگردیم نمیشه که ولش کنیم بریم_

 فکرم در آرامش باشه خیالم راحت باشه باشم چرا نشه ها؟ چرا؟ چرا نمیزاری چند روز فقط چند روز از دستش راحت_

بی حوصله و عصبی گوشه ای از اتاق نشستم. آسوده بانو نمیدانست این حس متقابل است که نویان از هردویمان صلب کرده 

ین است. مدت ها همانطور گوشه اتاق نشسته بودم. حتی دیگر حوصله فکر کردن هم نداشتم. نویان وارد اتاق شد. سرش را پای

 :انداخته بود و لباس هایش را عوض کرده بود. آرام گفت

 .ببخشید. آسوده یکم عصبی بود_

 .بیخیال چرا امدی؟ میموندی پیشش کمی اروم می شد_

نویان به طرف کمد دیواری رفت و تشک و لحاف ها را از آن خارج کرد. مشغول پهن کردن آن ها شد. در حالی که سعی داشت 

 :کند به شوخی گفت حال و هوایم را عوض

 زن جو نم تازه دوباره امده پیشم. مگه میشه ولش کنم برم؟_

بعد خودش خندید من هم برای خالی نبود عریضه لبخندی کامال زورکی زدم. از جایم بلند شدم چراغ ها را خاموش کردم به 

 :م و دراز کشیدم. نویان دم گوشم گفتدستی میان شان کشید روی تشک ام نشستم و شالم را برداشتم و موهایم را باز کردم

 راحتی با این لباسا. می خوایی عوض کنی؟_

 :بی حوصله از حرف زدن با او پشتم را به او کردم و آرام گفتم

 نه_

 .بعد چشمانم را بستم. نویان از پشت بغلم کرد. در بغلش راحت نبودم ولی چاره ای نداشتم. به هر سختی بود به خواب رفتم

*** 

ا زدن های نویان چشمانم را باز کردم. صبح شده بود. از جایم بلند شدم و با راهنمای نویان دستشویی را پیدا کردم و با صد

 :دستی به سر و رویم کشیدم و از آن خارج شدم. خواستم به اتاق باز گردم که با صدای نویان متوقف شدم رفتم

 ..سرمین بیا اینجا صبحانه بخور_

روی زمین دور سفره جمع شده بودند. گوشه ای به دور از نویان نشستم. گوش هایم را با حرف ها و  به طرفشان رفتم به

خیال ها و آهنگ های مختلف کر کردم. بعد از صبحانه نویان چمدان هایشان را برد من هم پالتو و کیفم را برداشتم و با 

باز کردم و کیفم را به روی صندلی پرت کردم. پالتو ام را  خداحافظی با تان زر خاتون از خانه خارج شدم. در عقب ماشین را
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همان موقع آسوده بانو و بقیه به حیاط آمد. نویان با لبخند به طرف آن ها رفت. مشغول خداحافظی با مادر و دختر تنم کردم. 

. تکیه ام را از ماشین گرفتم اخمویش شد از قیافه در هم و حرصی آسوده بانو هم معلوم بود ما را دیده و فکر های دیگر کرده

و جلو رفتم و با تان زر خاتون دست دادم و از دور فقط سرم را برای اسلیم تکان دادم. همگی سوار ماشین شدیم. عقب نشستم 

و زن برادر آسوده بانو کنارم نشست. نویان به طرف روستا حرکت کرد. ساعت ها در ماشین نشست خسته ام کرده بود. دیگر 

 :نیاوردم با بدعنقی رو به نویان گفتمتا طاقت 

 .خسته شدم نویان یک جا نگه دار می خوام پیاده بشم_

 .یکجا نگه دار خانم خسته شده یک وقت واسه بچه دلبندتون اتفاقی نیافته_

ه داشت. نفسم را پر صدا از حرص حرف آسوده بانو خارج کردم. نویان کمی جلوتر کنار جاده که چند مغازه و رستوران بود نگ

آمد و  آن ها پیاده نشدند.. نویان به طرفم در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. نویان هم پیاده شد و کش و قوسی به بدنش داد

 :لبخند به زد و گفت

 چیزی می خوای برات بگیرم؟؟_

 :ا گرفت و گفتسرم را به نشانه مثبت تکان دادم. نویان به طرف صندوق عقب رفت و فالکس را برداشت. دستم ر

 .بیا بریم من آبجوش بگیرم توام هر چی خواستی بگیر_

نویان وارد یک مغازه شد و بعد به طرف سماور بزرگ آب جوشی که در آنجا بود رفت من هم به دنبالش وارد مغازه شدم و 

 :گفت

 ..هرچی دلت می خواد بردار_

 .م. یک کیک برداشتم با چایی می چسبیدسرم را به نشانه باشه تکان دادم. به طرف قفسه های کیک رفت

 :رو به نویان کردم که حواسش به کیک ها و نوشیدنی ها بود و چند کیک و شیر برداشته بود. به طرفم آم و گفت

 چیزی دیگه نمی خوایی؟_

 .نه. تو حساب کن من برم بیرون یکم راه برم_

 باشه عزیزم آقا حساب ما چقدر میشه؟_

مغازه خارج شدم. مشغول قدم زدن شدم کمرم اذیت شده بود. نویان از مغازه خارج شد و به طرف  بدون توجه به آن ها از

ماشین رفت. در طرف آسوده بانو را باز کرد و به داخل خم شد. آرام به طرفشان قدم برداشتم. مدتی بعد نویان به طرف 

بانو هم با فالکس چای و پالستیک کیک ها  صندوق عقب رفت و سبدی از آن خارج کرد و به روی صندوق گذاشت. آسوده

 :پیاده شد و بعدم زن برادرش به آن ها رسیدم. نویان چهار چایی ریخت بعد رو به من گفت

 چایی می خوری؟_

سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. چایی ام را همراه کیک خورد. به طرف سطل آشغال رفتم پوست کیک را پرت کردم تا 

 :ر خورد کردم و یک قدم عقب رفتم و سرم را بلند کردم و گفتمبرگشتم با چیزی ب

 .ببخشید_

 :پسرک خیلی محترمانه گفت

 ...نه شما من رو ببخشید حواسم نبود بهتون خوردم_

 :لبخندی به ادب ا زدم و گفتم

 ..خواهش می کنم_

 .بازم شرمنده خانم_
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 . نه خواهش می کنم_

 نویان ساکت شد پسرک لبخندی زد که با صدای تقریبا بلند

 .سرمین_

به طرف نویان رفتم که صورتش قرمز  سرم را خم کردم و نویان را دیدم که با چهره ای اخم آلوده و در هم داشت صدایم میزد

 ..شده بود. تا به او رسیدم دستم را چنگ زد و به دنبال خودش کشید. متعجب نگاهش کردم

 ..چته نویان. دستم زخم کردی با ناخن هات_

 فدای سرم. چی می گفت بهت که لبخند میزدی براش چی گفتی بهش که لبخند میزد؟ چی شد رفتی تو بغلش ها؟_

 :عصبی و کالفه دستم را از دستش بیرون کشیدم و ایستادم. نویان به طرفم برگشت که گفتم

خورد کردم بدبخت خیلی چته تو؟ چرا میپری به آدم مگه من عمدی خوردم بهش؟ من خواستم برگردم ندیدمش باهاش ب_

محترمانه عذر خواهی کرد نمی شه به فحش بکشم منم محترمانه جوابش رو دادم. میدونی مشکل ما چیه اینکه به همه چیز 

مشکوکی به من که زنتم اعتماد نداری فکر می کنی االن که ناخواسته به این بنده خدا خوردم و جواب عذر خواهیش رو مثل 

 .یگه تمام. من باهاش الس زدم باهاش قرار گذاشتم و از دست رفتمخودش محترمانه دادم د

 :یک قدم جلوتر رفتم و صورتم را از اعصبانیت بیشتر درهم کشیدم و ادامه دادم

واقعا برات متاسفم. گذشته ها گذشت االن همه چی فرق کرده از من خجالت نمی کشی از این بچه که داخل شکمم خجالت _

 .بکش

. از نارش گذاشتم. بدون توجه به پوزخند های آسوده بانو سوار ماشین شدم و در را به هم کوبیدم. مردک نکبتبا تنه ای از ک

پشت شیشه دیدم که آسوده بانو به طرف نویان رفت. کنارش ایستاد. یقه های کتش را گرفت و کشید تا سردش نشود و مشغول 

که طولی نکشید هر دو باهم آمدند و سوار ماشین شدند نگاهم به  حرف زدن با او شد. رگ خوابش را انگار خوب می دانست

را  آینه جلو ماشین افتاد. نویان با اخم داشت از درون آینه نگاهم می کرد. من هم کم نیاوردم و اخمی به او کردم و رویم

م شد و به خواب رفتم. با برگرداندم و به بیرون خیره شدم. مردک عوضی شکّاک. ماشین به راه افتاد. کم، کم چشمانم گر

ایستادن ماشین چشمانم را باز کردم. ماشین داخل حیاط خانه نگه داشت. از ماشین پیاده شدم. واقعا هوا سرد تر بود. بدون 

 :توجه به آن ها سریع به داخل رفتم و خودم را به بخاری رساندم. مریم با دیدنم به طرفم آمد و با لبخند گفت

 یدسالم خانم. خوش امد_

 :با لبخند محوی جوابش را دادم

 ممنون_

 .چیزی می خوای براتون بیارم_

همان موقع در باز شد و آسوده بانو و نویان وارد خانه شدند. یک نه گفتم و از کنار بخاری کنار رفتم و با طرف پله ها رفتم و 

تخت رفتم که در باز شد. متعجب برگشتم. نویان  به طبقه باال رسیدم. وارد اتاقم شدم. مرتب و تمیز. شالم را در آوردم به طرف

بود در را پشت سرش بست و به طرفم آمد. رویم را از او گرفتم و خم شدم پتو را کنار زدم. خواستم دراز بکشم که کمرم را 

 قهری؟_گرفت و از پشت در آغوشم کشید. 

 :ه دیگر زد و نرم تر و مهربان تر گفتب*و*سچیزی نگفتم. کار نکردم. 

 .ببخشید. عصبی شدم. دوست ندارم ببینم کسی حتی داره با زن خوشگل و جونم حرف میزنه. تو برام خیلی با ارزشمندی_

 :با حرص گفتم

 .کی به من نیسترفتارت الکی و بی جا بود. اینم اصال دلیل خوبی برای این شکّا_

 :با لحنی پر از زنانگی ادامه دادم
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 .شاید قبال اشتباهی کرده باشم_

 :دستم را به روی دستش گذاشتم و به روی شکمم قرار اش دادم و آرام تر گفتم

 .ولی از وجود این خبر نداشتم_

 به طرفش برگشتم و دستم را به روی قلبش گذاشتم

حاال دارم و دلیلی برای اشتباه نیست. من االن یک زن شوهر دارم. که بچه من و تو از وجود این گنجینه خبر نداشتم ولی _

 .داخل رحمم داره رشد می کنه. این دلیل قابل قبولی برای من نیست نویان

ای بعد رویم را از او گرفتم و از او دور شدم. به طرف چمدان ها رفتم. لباس هایم را یکی، یکی در آوردم خم شدم تا از لباس ه

 :درون چمدان یک دست لباس در بیاورم که نویان گفت

 .اونا نه. لباسات داخل کمده_

نفسم را با صدا بیرون دادم. یادم نبود باید دوباره از آن لباس ها بپوشم. به طرف کمد رفتم درش را باز کردم. قبل از اینکه 

لقه شد. مرا به خود فشار می داد و می بوید. در گوشم دستم جلو برود و لباس بردارم دستان قوی و مردانه نویان به دورم ح

 .زمزمه کرد

من خیلی حسودم. خیلی حتی دوست ندارم یک زن از کنارت رد بشه میترسم این بچه هم به دنیا بیاد و این مهر نوپایی رو که _

 .از من داخل قلبت رشد کرده مال خودش کنه

نوپای قلبم خنده دار بود ولی نمی شد اینگونه احساساتش را بی جواب بگذارم. مهر  لبخندی که بیشتر شبیه به پوزخند بود زدم

 :دستم را به روی دستش گذاشتم و باال آوردم و اینبار به روی قلبم قرار دادم و با لحنی اغوا گرنه ای گفتم

بچه اون دیگه یک مهر نوپای هیچ چیز باعث نمیشه جای تو در اینجا بلغز. بلکه محکم تر و استوار تر میشه. با تولد این _

 .ساده نیست

 :در آغوشش چرخیدم پلکانم را به آهستگی باال دادم و در چشمانش خیره شدم آرام لب زدم

 .دوست داشتن_

از او جدا شدم و از کمد یک دست لباس برداشتم. سریع تنم کردم. جدید بود و گشاد اولین بار بود آن را در کمد می دیدم. 

نوز همانطور پشت سرم خشکش زده بود. اخم هایم را در هم کشید و با قهر خواستم از کنارش رد بشوم که برگشتم. نویان ه

 :بازویم را گرفت. آمد جلویم ایستاد و جدی با اخم گفت

 این حرفای که زدی راست بود؟؟_

 :سرد و محکم گفتم

 .دلیلی برای دروغ گفتن نمیبینم_

بی حالت ام را بلند کردم و بی جان به روی کمرش گذاشتم. بعد از مدتی از من جدا نویان ناگهان در آغوشم کشید دست های 

 :شد. دستی به گونه ام کشید و با مهربانی گفت

 هنوز قهری؟؟_

نگاهم را از او گرفتم و به زمین دوختم. با او قهر نبودم. یعنی او را ادم حساب نمی کردم که بخواهم با او قهر کنم یا اشتی 

دست خودم نبود. باید بازی می کردم. انقدر ادامه بدهم تا همه چیز درست شود و یا اینکه با مرگ یکی از ما دو نفر  باشم. ولی

 .از این فکر نفسم سنگین شد تمام شود

 .ببخشید عزیزم من خیلی روت حساسم روت خیلی غیرتیم بخاطر همین بود اینطور کردم_

 .نمیشه هر دفعه تو اینطور کنی_

 .دم نیست. باید عادت کنی به این شوهر حساس و غیرتیدست خو_
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 :نفس عمیقی کشیدم. چیزی نگفتم. از او فاصله گرفتم و جلوی آینه رفتم تا روسریم را درست کنم. نویان گفت

زمانی که نبودی گفتم چند دست لباس گشاد برات درست کنند تا راحت باشی. نمی خوام شکمت داخل دید باشه. هنوز انقدر _

 .زرگ نشده ولی باز داخل دیده. خوشم نمیادب

 :سرم را به نشانه فهمیدن تکان دادم. نویان مشغول عوض کردن لباس هایش شد. پرسیدم

 !کی میبریم جنگل؟_

 ..زمانی که جیپ رو اوردن میریم پیش بیوک انا_

 :متعجب گفتم

 بیوک آنا کیه؟؟_

 .اخل جنگلرفتیم باهاش آشنا میشی همون که بهت گفتم خونشون د_

 .اها_

به پایین رفتیم. مشغول خوردن شام شدیم. آسوده بانو انگار کمی کسل و بی حوصله بود. کسی هم حرفی  مدتی بعد برای شام

 .نزد

بعد از شام باال رفتم. به طرف چمدانم رفتم و آن را در کمد چیدم. دست آخر نگاهم افتاد به یک لباس خواب توری قرمز که 

سخت بود  جلو آمده ام بود و مامان جون خریده بود. باید قبول می کردم. باید اینبار من قدم جلو می گذاشتم.مناسب این شکم 

خیلی سخت. بغض راه گلویم را گرفت. نمی توانستم ولی باید اینکار را می کردم. باید نویان باور می کرد که او را دوست دارم 

ام و خودم پیش قدم می شوم. چقدر سخت است یک چیزی را خراب بکنی و بعد و می خواهم دوباره با او یکی شوم و مشتاق 

برای جبران اش مجبور شوی دست به هر کاری بزنی. لباس خواب تور بود از زیر سینه به پایین گشاد می شد و کوتاه بود. 

وم. مامان جون از این لباس اولین قطره اشکم که ریخت سریع آن را با دست پس زدم. نفس عمیقی کشیدم تا بر خود مسلط ش

 ها زیاد برایم خریده بود تا در خلوت با نویان به تن کنم

شده بود. باید آماده می شدم. نمی خواستم آرایش کنم. لباس هایم را عوض کردم.  ۱۱مدت ها با خودم کلنجار رفتم. ساعت 

مش و حوصله باز کردم و شانه زدم. صدای قدم جلوی آینه ایستادم شکم برجسته ام به وضوح معلوم بود. موهایم را با آرا

هایش را می شنیدم که دارد به طبقه باال می آمد. شانه را به روی میز گذاشتم و به طرف تخت قدم برداشتم. به روی آن نشستم 

ته شد. و لباسم را مرتب کردم. پوزخندی زدم. مانند شب عروسی ام. چقدر آن شب نحس بود. در باز شد و چند لحظه بعد بس

صدای قدم هایش را نمی شنیدم. آرام سر بلند کردم و نگاهش کردم. جلوی در خشکش زده بود و دهانش نیمه باز مانده بود. 

 :لبخند نصف و نیمه و اجباری زدم. نویان با قدم های سست و متحیر چند قدم جلو آمد و لب زد

 .سرمین_

را به من رساند به روی تخت رو به رویم نشست دستی به صورتم کشید. چشمانم را باز و بسته کردم. او جلوتر آمد و خودش 

 مدتی بعد همراهی اش کردم چشمانش را بست و سرش را جلو آورد و لبانش را به روی لبانم گذشت.

****** 

جایم بلند با سرو صدا های مختلف از خواب بیدار شدم. صدای چند مرد از داخل حیاط می آمد. دستی به چشمانم کشیدم و از 

بود. با اخم به طرف پنجره رفتم و پرده را کنار زدم. جیپ مشکی رنگ وسط حیاط خودنمایی می کرد و داخل  ۱۰. ساعتشدم

چشم بود. لبخندی زدم. بالخره بعد از دو هفته تاخیر و بد قولی آمده بود. نویان و دو مرد دیگر کنارش ایستاده بود و بلند 

پنج ماهم شده بود و کامل شکمم  دست و صورتم را شستم و لباس گلبهی رنگ یک دستی پوشیدمحرف می زدند و می خندید. 

 .برجسته و معلوم بود و هر روز بزرگتر می شد

لباس هایم را عوض کردم. با وجود گشادی هم باز شکمم معلوم بود. موهایم را گیس کردم و روسری کلفتی به روی سرم 

سم پوشیدم. النگو های که چند روز پیش نویان دستم کرده بود جرینگ، جرینگ صدا می دادند. انداختم و کت محلی به روی لبا

 جلوی آینه ایستادم یاد حرف مریم افتادم واقعا راست گفته بود. در این دو هفته واقعا شبیه زن خان یک روستا شده بودم
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مین گونه بوده است. خان ها برای تثبیت جایگاه شان و موضوع بارداری زودم فقط برای من نبوده بلکه برای آسوده بانو هم ه

نه تنها خان بلکه تمام مردم روستا این گونه اند. لباس  نشان دادن مردانگی و تازه عروس شان او را زود باردار می کنند

ه ای که وقتی آن گلبهی مخمل گشاد که هاله ای از آن شکم پنج ماه ام را نشان می داد. با کت پولک و سنگ دوزی شده سورم

 .را می پوشیدم مخصوصا وقتی لباس هایم و کتم تیره بود و شکمم معلوم نبود و باید دقت می کردی تا متوجه می شدی

النگو های دست چپم و انگشتر حلقه ام. گردنبند چشم نظر که به اصرار های فراوان نویان و زور و اجبار غیر مستقیم تان زر 

دن جان نوه اش در گردنم. صورتم انگار حالت دخترانه اش را با اینکه اصالح نکرده بودن از دست خاتون برای در امان مان

ولی بارها و بار ها نویان با اخم و تخم از من خواسته بود تا صورتم را اصالح کنم و حالتی زنانه به  داده بود و تپل شده بود

ی هر کس نداد فکر می کند دختر مجردی هستی. آخرین بار برای عقدم آن بدهم. می گفت هنوز با زمان قبل از عقدت فرقی ندار

 .اصالح کردم و برای عروسی اشکین ابرو ها و پشت لبم را گرفته بودم

اشکین از او هیچ خبری ندارم. ولی چندبار ناخواسته از حرف های آسوده بانو شنیده که به نویان گله می کرد و می گفت 

یگیرد و حرف نمی زد. وقتی هم که عروس منگلش زنگ میزند اشکین گوشی را از عنتر خانم نمی اشکین دیگر با او تماس نم

گیرد تا حال و احوالی کند. البته آسوده بانو عروس منگلش را جز گلم و عزیزم خطاب نمی کند. حالم از شان بهم می خورد. از 

را دیدم که داشت وسایل پذیرای را آماده می کرد. تا مرا دید  . مریماتاق خارج شدم و با احتیاط و آهسته به طبقه پایین رفتم

 :رو به او گفتم درست ایستاد و سالم داد

 .مریم یک چیزی برای صبحانه ام آماده کن االن میام می خورم_

 :بعد خواستم به طرف در برم که مریم سریع گفت

 .وای سید خانم_

 :متعجب به طرفش برگشتم که ادامه داد

 ر دادن که نذاریم بیاد پایین اگرم امدید و ایشون بیرون بودند نذاریم برید بیرونآقا دستو_

 :اخم هایم را در هم کشیدم و گفتم

 چرا؟_

 .بعد آقا گفتن دوست ندارن کسی شما رو ببینه. خوششون نمیاد آخه چند تا از دوستای آقا امدن که جیپ شون رو اوردن_

به طرف در قدم برداشتم که در باز شد و نویان با خنده وارد شد و دو مرد که از  لج کنم اخم هایم را درهم کشیدم. هوس کردم

باال آن ها را دیده بودم و یک پسر جوان وارد خانه شدند. چشم نویان به من افتاد که باعث شد اخم هایش درهم رود. آب دهانم 

 .را قورت دادم و با ترس از نویان آرام سالم کردم

 .سالم_

رد با خوشرویی و صفت های مختلف مانند خانم زیبا و دختر جوان جواب سالمم را دادند. پسرک جوان لبخند زد و یک دو م

 :آبرویش را باال انداخت و کش دار گفت

 .علیک سالم_

 :نویان قرمز شده بود. احساس می کردم االن است که منفجر شود. از ترس اش با عجله گفتم

 .با اجازه_

پز خانه پا تند کردم. صدای تعارف کردن هایشان را می شنیدم وارد آشپز خانه شدم و نفس عمیقی کشیدم. مریم بعد به طرف آش

نفس آسوده ای کشیدم و خواستم بنشینم که  برایم به روی سفره کوچکی که در آشپزخانه گذاشته بود صبحانه را چیده بود

قرمزی اش بیشتر شده بود و رگ پیشانیش باد کرده بود با صدای که بازویم به شدت به عقب کشیده شد. نویان با صورتی که 

 :سعی می کرد آن را کنترل کند گفت
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چرا  مگه بهت نگفتند جلوی دید نباش؟؟ مگه نگفته بودن نمیخوام بیایی بیرون. نمی خوام بیایی که چشمشون به تو بخوره_

کار باشه؟ چه مرگته؟ چرا نمی فهمی شوهرت وقتی میگه نمی باید یک چیز رو چند بار باید بهت بگن تا بفمی و گوشت بده

 .خوام اینکارو بکنی یعنی نمی خوامم و نباید انجام بدی

 :متعجب نگاهش کردم و حیرت زده گفتم

 چته نویان؟ چرا اینطور می کنی؟ حاال مگه چی شده که تو داری اینطور بزرگش می کنی؟_

 :کمی از او فاصله گرفتم و ادامه دادم

 .اال مگه چه اشکالی داره اونا زنت دیدن؟ اتفاق آنچنانی نیفتاده که تو داری اینطور خود خوری می کنیح_

 :نویان از الی دندان های به هم فشرده اش گفت

. با این طرز لباس پوشیدنت این شکم اشکال داره میفهمی اشکال داره. اونا االن گفتند چه دخترت بزرگ شده نویان آقا_

 علوم نیست. صورتت هنوز دخترونست هرکی ندونه فکر می کنه اسلیمی نه زن حامله من. می فهمی یا نه؟وامونده م

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 بعدم مگه اونا نمیدوند تو زن جونی گرفتی؟ خوب. خوب اونا از خنگی شونه_

 :نویان دستی به موهایش کشید و با حرص گفت

 .گرفتم. در حد همین روستای که خودمون داخلش هستیم شایدم کمتر هنوز خیلی ها نمیدوند من زن دوم_

 :با اخم نگاهش کردم و دستم را به کمرش زدم و گفتم

 .این دیگه مشکل خودته می خواستی به همه بگی زن دوم گرفتی که اندازه دخترت و خجالت نکشی_

پز خانه خارج شدم بدون توجه به آن سه مردی که آنجا بود بعد بدون اینکه به او اجازه دهم حرفی بزند او را کنار زدم و از آش

. وارد اتاق شدم و در را به هم کوبیدم عصبی به طرف تخت رفتم گرسنه ام بود ولی به لطف دعوایم با نویان از پله ها باال رفتم

تاکید کرده بود که نمی خواهد که خداروشکر توانسته بودم جبهه را به طرف خود بکشم نمیتوانستم پایین بروم. همچنین نویان 

من جلوی چشم آن ها باشم. پوفی کشیدم و خودم را به پشت روی تخت پرت کردم. دستانم به روی شکمم گذاشتم و با سر 

 .انگشتانم به روی شکمم ضربه میزدم. لگد های ریز کودکم را حس می کردم

مانی هم که میزد بسیار آرام و ضعیف بود. در باز شد مریم احساس می کردم خیلی تنبل و بی جان است. چون زیاد لگد نمیزد ز

 :با سینی وارد اتاق شد. به روی جایم نشستم و متعجب به مریم نگاه کردم. سینی را جلو آورد و کنارم گذاشت و گفت

 .ببخشید خانم دستم پر بود نتونستم در بزنم_

 اشکالی نداره. این چیه؟_

 .د امدید باال ناراحت شدند و گفتند براتون صبحانه بیارم بخوریدآقا دیدن صبحانه نخورد قهر کردی_

پوزخندی زدم نگران شده بود. مهمان ها هنوز نرفته بودند. شب شده بود انگار قصد داشتند شب را اینجا بمانند. هنوز در اتاقم 

دوست داشتم یکی بیاید  چیز ایراد بگیرمبود. بد اخالق شده بودم دوست داشتم از همه  حسابی حوصله ام سر رفته زندانی بودم

تا حسابی بر سرش غر بزنم و اعصبانیتم را از این حبس چند ساعته در اتاق به روی سر او خالی کنم. با صدای تقه ای که به 

 در خورد سرم را به طرف در برگردانم

 .بیا تو_

 :فت. مریم وارد اتاق شد و گمنتظر ماندم تا شخص پشت در وارد اتاق شود

 .خانم وقت شامه_

 :به روی جایم نشستم و با اخم گفتم
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چی شد یادتون افتاد منی هم وجود دارم؟ نمی گید گرسنمه میشه. چرا واسه ناهار نیامدی صدام کنی. اصال نمی خواستید بیام _

شه اخه چرا انقدر بی پایین هیچ حداقل واسم میآوردید باال مگه چی می شد؟ بابا من حامله خودمم سیر باشم این بچه گرسن

 فکرید چرا کسی داخل این خونه به فکر من نیست؟؟

مریم بی چاره بدون هیچ حرفی سرش را پایین انداخته بود و چیزی نمی گفت. از جایم بلند شدم به طرف در رفتم. مریم را کنار 

 :زدم خواستم از اتاق خارج شوم که مریم گفت

اشه. بعدم لباسی بپوشید که جایتون معلوم نباشه و روسریتون معمولی بزنید سرتون. خانم آقا گفتند حلقتون داخل دستتون ب_

 .بعدم سر سفره کنار آسوده بانو بشینید

اخم هایم را در هم کشیدم. حلقه ام در دستم. با حرص جلوی آینه روسری را درست کردم و از اتاق خارج شدم. نویان با 

ف سفره قدم برداشتم. وقتی به آنجا رسیدم همه سرها به طرفم برگشت. مهمان ها کارهایش داشت دیوانه ام می کرد. به طر

لبخندی زدند و نویان با اخم و نارضایتی از حضورم نگاهم کرد. نمی دانم اگر انقدر ناراضی و عصبی و حساس است پس چرا 

قات خودش و آینده مرا تلخ کند؟ سالمی مرا گرفته بود؟ او که از احواالت خودش خبر داشت پس چرا سراغ من آمده بود که او

کردم و کنار آسوده بانو نشستم. برای خودم بدون توجه به بقیه بشقابم را پر کردم و مشغول خوردن شدم. واقعا گرسنمه ام 

 ..بود

 شما داخل چه رشته ای درس می خونید؟_

ردم که داشت با یک لبخند نگاهم می کرد. یک متعجب سرم را بلند کردم و به پسر جوانی که رو به رویم نشسته بود نگاه ک

 :ابرویم را باال انداختم و بعد به نویان نگاه کردم که عصبی داشت نگاهم کرد. به پسرک دوباره نگاه کردم و گفتم

 ..من درس نمی خونم_

 :پسرک متعجب نگاهم کرد و گفت

 .واقعا؟ من فکر می کردم دختر خان درس می خونه_

ون دادم و خونسرد نگاهش کردم و چیزی نگفتم. صدای نفس های عصبی نویان را میشنیدم. میدانستم نفسم را با صدا بیر

دوست دارد االن سر من و آن پسرک را بکند. بی توجه به او با بی خیالی دست چپم را بلند کردم که صدای جرینگ، جرینگ 

راز کردم. چشم پسرک به حلقه ام افتاد. با پرویی در النگو هایم بلند شد. بعد دستم را به طرف ترشی که طرف پسرک بود د

 :چشمانم نگاه کرد و گفت

چرا حلقه داخل دستتون؟ فکر نکنم سنی داشته باشید که شوهر کرده باشید. بعدم چطور خان اجازه داده دخترش انگشتر _

 داخل دست حلقه اش کنه؟

 :زیر چشمی نگاه نویان کرد و بعد رو به پسرک گفتم

 . من رو با یکی دیگه اشتباه گرفتید چون من دختر نویان آقا نیستم زنش هستمفکر کنم _

هم گذشته بود. بلند شدم و  ۱۲. شام ام را تمام کردم و به طبقه باال رفتم. ساعت از تعجب را در چهره تک، تک شان دیدم

آن ها را خاموش کنم که در باز شد و  لباس هایم را با یک لباس ما کسی گشاد عوض کردم. به طرف چراغ ها رفتم و خواستم

نویان وارد اتاق شد. با اخم رویم را از او گرفتم و چراغ ها را خاموش نکردم و به طرف تخت رفتم و روی آن دراز کشیدم. 

 .نویان هم در را پشت سرش بست و به طرفم آمد. نویان لبه تخت نشست چشمانم را در کاسه چرخاندم و رویم را از او گرفتم

 ..سرمین م_

 :نگذاشتم حرفش را ادامه بدهد وسط حرفش پریدم و به صورتش خیره شدم و گفتم

 یه سوال تو که روت نمیشه بگی این خانم دخترم نیست زنمه پس چرا امدی یک زن جوون گرفتی چرا؟_

گران نشونم میدم احساس این چه حرفیه؟ کی گفته من خجالت می کشم تو رو به دیگران معرفی کنم؟ تازه وقتی تو رو به دی_

قدرت می کنم احساس تملکم نسبت به تو بیشتر میشه. ولی من نمی خوام تو چشم باشی. نمی خوام نگاه هیز بعضی از پسر ها 

 .و مرد ها روت باشه. غیرتی میشم نامحرم به زنم نگاه کنه
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وقتی مرا به دیگران معرفی می کند و آن ها اخم هایم را درهم کشیدم. احساس قدرت پوزخندی زدم. باید هم احساس قدرت کند 

دهانش باز می ماند از این دختر نوجوانی که زن کسی شده است که حتی از فرزندان او هم کوچکتر است باید هم احساس 

 :قدرت کند که توانسته است دختر جوانی را به تصرف خود در بیاورد. با خشم رویم را از او گرفتم و گفتم

 .دلیل قانع کننده ای نیست باز هم برای من_

نویان از لبه تخت بلند شد و به طرف کمد رفت و لباس هایش را عوض کرد و چراغ را خاموش کرد و به طرف تخت آمد و در 

. چون به کمر خوابیده بودم شکمم مانند توپی جلو آمده بود نویان دستش را به روی آن گذاشت و سمت چپم به پهلو دراز کشید

 :زش شد. خواستم پشت به او بخوابم که دستانش را دورم حلقه کرد و نگذاشت. در گوشم گفتمشغول نوا

میگم برات لباس بدوزند دیگه نمی خوام اینطور بگردی و همه فکر کنند حامله نیستی. می خوام همه ببیند که تو یک زن _

 ..ینندمتاهل و بارداری. زن خانی، می خواهم همه بچه ام رو که داخل شکمت رو بب

 :نفسم را صدا دار بیرون دادم. لب هایم را از حرص به رویم هم فشرد سعی کردم بر خود مسلط باشم. از الی دندان هایم گفتم

به غیرتتون بر می خورد. حاال  چی شد؟ تصمیمت عوض شد؟ تا دیروز می گفتی بدم میاد کسی شکم برجسته ات رو ببینه._

 .ین شکم رومیگید نه می خوام همه ببیند ا

 :نویان با انگشت اشاره اش گونه سمت راستی ام را نوازش کرد خودش را بیشتر نزدیکم کرد و گفت

 ..من اشتباه می کردم حاال می خوام درستش رو انجام بدم تو زن منی دلم نمی خواد کسی بیاد و بگه تو دخترمی_

و پاهایش را هم دورم حلقه کرد. سرش را در گردنم فرو ید. خواستم از او فاصله بگیرم که نگذاشت ب*و*سبعد گونه ام را 

 :برد. با عجز صدایش زدم

 .نویان_

 :ولی او بی توجه گفت

 .هیس_

*********** 

نویان چمدان را از روی زمین بلند کرد و از اتاق خارج شد. کت ضخیم ام را که یک الیه پشم شیشه داشت را پوشیدم. روسری 

و از اتاق خارج شدم. با احتیاط از پله ها پایین رفتم. کسی در خانه نبود. مهمان ها فردا آن  ام را به روی سرم درست کردم

روز رفته بودند. آسوده بانو هم دیروز به خانه پدرش رفته بود و مخالفت خودش را به بدترین شکل و دعوا از آمدن من به 

این یک ماه و نیم را که هیچ کس خانه نبود را از دیشب این سفر و همراهی خودش با ما اعالم کرده بود. خدمتکار ها هم 

و قرار بود گاهی یکی از خانم  مرخصی داشتند. فقط علی که خانه اش نزدیک در بود و یکجورایی سرایدار اینجا بود می ماند

کلید به در بود و در ها بیاید و به خانه سری بزند و دستی به سر و رویش بکشد. کفش هایم را پوشیدم و از خانه خارج شدم. 

 .خانه را قفل کردم. به طرف ماشین رفتم

هوا هنوز گرگ و میش بود. به گفته نویان سه یا چهار ساعت راه داشتیم و او دوست داشت صبحانه اش را آنجا میل کند. 

افتادیم و نویان  نویان به طرفم آمد و و کمکم کرد تا سوار ماشین شوم. خودش هم سوار شد. علی در را باز کرد و ما را

برایش بوقی زد. به طرف جنگل راه افتادیم. بعد از مدتی کمکم حجم درخت ها بیشتر و بیشتر شد. نویان به سمت چپ پیچید. 

جاده ای نبود. فقط جای چرخ ماشین که سبزه روی آن رشد نکرده بود معلوم بود. هوا روشن شده بود. خوابم می آمد. کم، کم 

 .د و به خواب رفتمچشمانم روی هم افتا

****** 

با برخورد باد سردی به پاهایم چشمانم را باز کردم. نویان در ماشین نبود. متعجب درست سرجایم. رو به رویم چند خانه چوبی 

و سیمان سفید پشت سرهم یا در کنار بودند. نویان در آغوش یک مرد بود و یک پیرزن هم با خوشحالی کنارشان ایستاده بود. 

ه چشمانم کشیدم. خیلی جای قشنگی بود. شاید تعداد خانه ها به هفت یا هشت تا نکشد. در ماشین را باز کردم و آرام و دستی ب

با احتیاط و پیاده شدم. نویان از آغوش آن مرد بیرون آمد. خوب که دقت کردم یک پیر مرد الغر اندام با قدی متوسط و ریش و 

 .و یک کت ضخیم قهوه ای با پلیور مشکی زیرش و شلوار مشکی سبیل کم سفید که یک کاله به سر داشت
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 نویان آقا این دختر خانم کیه؟_

حواسم از پیر مرد پرت شد. نویان به طرف من برگشت. با دیدنم لبخند زد و به طرفم امد. دستش را پشت کمرم گذاشت و به 

 :جلو هدایتم کرد. جلوی زن ایستاد و گفت

 .این زن جدیدم بیوک انا_

 :بیوک انا با تعجب نگاه ام پیر مرد هم با تعجب جلو آمد و گفت

 .خوش امدید خانم مبارک باشه آقا_

 :بیوک آنا هم جلو آمد هنوز تعجب در صورتش موج میزد. گفت

 .سالم خوش امدی عروس خان_

 :بعد رو به نویان کرد و ادامه داد

 آسوده بانو نیامدند؟_

 :نویان گفت

 .یش پدر و مادرش. بهتر بریم داخل بیرون هوا سردهنه.. ترجیح داد بره پ_

 :پیرمرد با مهربانی دستش را به طرف خانه دراز کرد و گفت

 .بله آقا بفرمایید بریم داخل.. بفرماید_

د و بعد خودش جلوتر راه افتاد و در را باز کرد و منتظر ماند اول ما برویم. نویان اول مرا داخل فرستاد و بعد بیوک انا داخل آم

بعد خودش و پیرمرد. نویان کنارم ایستاد. هوایی بیرون واقعا سرد بود با توجه به لباس های زیادی که پوشیده بودم ولی 

و با خوشحالی و ذوق به  بازهم هوا سرد بود. نگاهی به خانه انداختم. با دیدن کرسی وسط هال کوچک شان ذوق زده شدم

 :طرف نویان برگشتم و گفتم

 .خیلی دوست داشتم یکبار هم که شده امتحانش کنم کرسی! وای نویان_

 :نویان خنده ای کرد و دستش را پشت کمرم گذاشت و به طرف کرسی هدایتم کرد و گفت

 .حاال بیا عزیزم بشین تا میتونی لذت ببر_

بالشت های پشت سرم دادم  ذوق زده حرفش را گوش دادم. دستم را به دیوار گرفتم و به روی کناری ها نشستم و تکیه ام را به

 :که به دیوار تکیه داده شده بود. نویان هم کنارم نشست و لبخند لحاف را به روی پاهای مان گذاشت و گفت

 .راحت باش. پاهات دراز کن خسته شدی داخل ماشین_

را بلند کردم. بیوک آنا با به گفته اش عمل کردم. واقعا هم خسته شده بودم. با قرار گرفتن لیوان چایی خوش رنگی جلویم سرم 

 :اخم داشت وسایل صبحانه را از داخل سینی به روی میز کرسی میچید. متعجب نگاهش کردم رو به نویان کرد و گفت

 .واستون نون تازه درست کردم. پنیر و سرشیر هم همون طور که دوست دارید خودم گرفتم_

 :نویان با خوشحالی دستانش را به هم زد و گفت

 .چی بهتر از این؟ دست گلت درد نکنه. هر وقت میام شرمندم می کنی. راضی به این همه زحمت نیستمبه به _

 :بیوک آنا کنار شوهرش رو به رویمان نشست و مشغول لقمه گرفتن شد و گفت

 .چه زحمتی؟؟ وظیفه است. خودم دوست دارم وقتی میایی همه چیزای رو که دوست داری درست کنم_

که در دستش بود به نویان داد. در چایی ام شکر ریختم و مشغول هم زدنش شدم. اینطور که معلوم بود همه بعد لقمه ای را 

 :چیز های روی سفره محلی بودند. نویان لقمه کوچکی به طرفم گرفت و گفت
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 .بیا بخور و ببین چه چیزیه. چقدر خوشمزست_

 :نگاهش کردم و گفتم

 .ممنون. نمی خورم_

 :آرام ادامه دادم

 .خودت که میدونی_

 .نه دیگه این فرق داره. پنیر و گردو با نون محلی داغ و تازه. امتحان کن پشیمون نمی شی_

به ناچار لقمه را از دستش گرفتم و گازی به آن زدم. بد نبود. کمی از نانی برداشتم و خالی خوردم. واقعا خوشمزه بود. اینبار 

 .دمتکه بزرگتری برداشتم و مشغول خوردن آن ش

 خانم چرا صبحانه نمی خوردی؟ نکنه قابل نمی دونید؟_

 :به چهره مهربان پیرمرد نگاه کردم. نویان پیش دستی کرد و گفت

 .نه آباقا این چه حرفیه_

 :من هم اضافه کردم

 .این نون ها به قدری خوشمزه اند که دوست دارم خالی، خالی بخورمشون. باورم نمیشه انقدر خوشمزه باشند_

 :آنا بشقاب پنیر و کره را جلویم گذاشت و گفتبیوک 

 .از این ها هم بخورید اینطور که نمیشه_

کتم را از تنم در  برای این که ادب را به جا بیاورم و مشغول خوردن پنیر و گردو با چایی شیرین شدم.. دیگر گرمم شده بود

من هم برای کمک به او از جایم بلند شدم خواستم کمکش کنم آوردم و کنارم گذاشتم. بیوک آنا بلند شد تا ظرف ها را جمع کند 

که چشم اش به شکمم افتاد اخم های بیوک انا در هم رفت سینی را برداشت و به یک اتاق رفت. من هم سبد نان و بشقاب پنیر 

 :و کره را برداشتم و به تبعید از او دنبالش رفتم. آشپز خانه ساده و چوبی بود.. پرسیدم

 کجا بزارم؟اینارو _

 :بیوک آنا به طرفم برگشت هنوز اخم هایش درهم بود. جلو آمد و سبد و بشقاب را از دستم گرفت و گفت

 .دست شما درد نکنه. الزم نیست شما زحمت بکشید. بفرمایید برید بشینید_

لباس محلی جالب بود.  صحبت کردنش با لهجه غلیظی بود که او را بیشتر با نمک می کرد. قدی متوسط و هیکلی تپل که در

لپ های سرخ اش و پوست سفیدش با بینی و لبی متناسب با صورتش و چشم ابرو مشکی. با گیسو انی که قهوه ای تیره با 

رگ های سفید. معلوم بود حنا زده است. از آشپز خانه بیرون آمدم. سفره روی کرسی جمع شده بود و در دست آباقا بود. به 

به طرفش دراز کردم و سفره را از او گرفتم و به آشپز خانه برگشتم. بیوک انا درحال جمع و جور طرفش رفتم و دستم را 

 :کردن وسایل اش بود. با دیدنم که همانجا ایستادم گفت

 .چرا امدی اینجا سر پا ایستادی؟ برو بشین زیر کرسی_

اینجا پیش شما باشم تا اگر کمکی خواستید کمکتون  دارند درباره چیز های حرف میزنند که من از اون ها سر در نمیارم. گفتم_

 .کنم

 :بیوک آنا پشتش را به من کرد و گفت

 .نیازی به کمک نیست_

 .ولی همانجا ماندم. احساس می کردم از این که زن نویان هستم ناراحت و عصبی است
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 اسمت چیه؟_

 .با صدایش از فکر در آمد و نگاهش کردم

 .سرمین_

 چندسالته؟_

_۱۷. 

 :ک آنا متعجب به سمتم برگشت و با دهانی باز نگاهم کرد. اخم هایش را درهم کشید و گفتبیو

 !میدونی حتی از دختر آقا که بچه آخرش کوچکتری_

 .سرم را پایین انداختم. اوهم این موضوع را یادم می انداخت. عصبی ام می کرد

 .بله میدونم_

 :ن نگه دارد گفتصدایش از خشم می لرزید و سعی کرد صدایش را پایی

 چطور با آقا آشنا شد؟ چی شد که تصمیم گرفتی زنش بشی؟_

 :نفسم را پرصدا بیرون دادم و در چشمانش نگاه کردم و گفتم

 .سر سفره عقد باهاش آشنا شدم و دیدمش. تصمیم ازدواجم هم با آقاتون بود با من نبود_

خارج شوم به درگاه در آشپز خانه که رسیدم در را زدند. آباقا از  با اعصبانیت رویم را از او گرفتم و خواستم از آشپز خانه

جایش بلند شد و در را باز کرد. اول از همه یک پسر با سرو صدا وارد شود و با دیدن نویان خشکش زد و همانطور خیره به 

 .او ماند. بعد از او زن جوانی با لبخند وارد شد و بلند سالم داد

 ..سالم آقا_

زن، یک زن میانسال تپل و بعد از او دو مرد یکی میانسال و دیگری جوان وارد خانه شدند. نویان هم به احترام بعد از آن 

ایستاد و باهم احوال پرسی کردند. بیوک آنا از کنارم گذاشت و با خوش رویی با مهمان هایش سالم و احوال پرسی کرد. هنوز 

ام شد و نشستند آرام سالم کردم که سرها به طرفم برگشت. همگی هیچ کس متوجه حضور من نشده بود. کمی که جو آر

 .متعجب نگاهم می کردند. دختر جوانی که در جمع بود اول جواب سالمم را داد و بعد بقیه آن ها جوابم را دادند

رد. یک مرد همگی دور کرسی نشسته بودند. خواستم جلو بروم و بنشینم که دوباره صدای در بلند شد. آباقا در را باز ک

ساله وارد خانه شد و بلند سالم کرد و پشت سرش یک زن و بعد یک پسر جوان. دوباره همه بلند شدند و  ۵۰میانسال حدود 

سالم و احوال پرسی کردند. من هم جلو رفتم و سالم کردم. وقتی جو آرام شد نویان اول از همه نشست و بعد مردها به تبعید از 

ها. کنار آن دختر جوان جای خال بود رفتم و کنارش نشستم. زنی که همراه با دختر جوان آمده بود او نشستند و پشت سر زن 

 :رو به نویان گفت

 آقا معرفی نمی کنید. به سالمتی خبری؟_

 :نویان خنده مردانه ای کرد و نگاهم کرد و گفت

 .زنمه منیره خانم_

 :فتند. بیوک آنا بلند شد و در اتاقی را باز کرد و گفتهمگی با تعجب به من و نویان نگاه کردند و بعد تبریک گ

 0خانم ها بفرمایید داخل_

همه زن ها بلند شدند من هم از جایم بلند شدم زن ها وارد اتاق شدند و هر یک گوشه ای نشستند و بیوک انا از اتاق خارج 

ده با فرش قرمز و یک صندوق چه و یک تپه شد. زن ها با تعجب نگاهم می کردند. نگاهی دور تا دور اتاق کردم. اتاق سا

 :بزرگ از لحاف و تشک روی هم قرار گرفته شده. و بالشت های کنارش. دختر جواب با مهربانی نگاهم کرد و گفت
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 اسمت چیه؟؟_

 .سرمین_

 :دخترک لبخندی زد و گفت

 .اسم من هم مارال_

 :به سر بچه کنارش اشاره کرد و ادامه داد

 .اسمش آرمانسالشه  ۳اینم پسرم _

 .به زن تپل کناری اش اشاره که نویان او را منیره خانم خطاب کرده بود

 .اینم مادر شوهرم منیره خانم_

 :بعد به زن جفتی منیره خانم اشاره کرد و گفت

 .اینم زر تکین خانم_

 :آهسته و با خجالت رو به آن ها گفتم

 .خوشبختم_

شد. چایی را به همه تعارف کرد و بعد بالشت به همه تعارف کرد تا پشتشان  همان موقع بیوک انا با سینی چایی وارد اتاق

 :بگذارند. بعد بالشتی آورد و خودش پشت کمرم گذاشت و گفت

 .بیا دختر جان آقا سفارش تو کرده_

 :منیره خانم در همان حال گفت

 چند ماهته؟_

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 .پنج ماه_

 :زر تکین خانم پرسید

 زن آقا شدی؟کی  _

 ..شهریور ماه_

 :بیوک انا در را ال زد و چشمانش را ریز کرد و گفت

چطور زن آقا شدی؟ خجالت نکشیدی از زن و بچش؟ آسوده بانو چطور اجازه داد؟ اصال چطور قاپ آقا رو دزدی؟ آقا که _

 خانم رو دوست داشت؟

 :منیره خانم هم حرف بیوک انا را تایید کرد و ادامه داد و گفت

راست میگه چطور روت شد زن آقا بشی؟ بهتم نمیاد زیاد سنی داشته باشی بچه سال میزنی. چطور با این جثه ریزه میزت و _

 سن کمت تونستی آقا رو خام خودت کنی؟؟

 :نفس عمیقی کشیدم. به آن ها نگاه کردم و گفتم

 .عد از اون متوجه شدم آقا زن و بچه هم دارهمن نمی خواستم زن آقا بشم من اون رو سر سفره عقد دیدم بعد از خطبه ب_

 مگه میشه همچنین چیزی؟_
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 :به بیوک آنا نگاه کردم که سوالش را با اخم گفته بود. معلوم طرفدار پرو پا قرص آسوده اند. مارال کنارم بود گفت

دورش کردید حتما عصبانی  فعال که شده. بعدم بیوک انا مگه نمی گی آقا سفارش و کرده و روش حساس. اگر بفهمه اینطور_

 .میشه

 .تو ساکت باش عروس_

 :به منیره خانم نگاه کردم که با تشر مارال را ساکت کرده بود. زر تکین خانم گفت

 چیکار کردی که آقا گرفت؟_

 .کاری نکردم. شاید اون رو دو بار وقتی که برای پدرم ناهار میبردم دیدم. دیگه اون رو ندیدم_

 :انی ریز شده گفتمنیره خانم با چشم

 چرا لهجه نداری مثل آقا و آسوده بانو؟؟_

چون روستایی نیستم. تو شهر بزرگ شدم اونجا هم بودند که حرف میزنند به زبان محلی ولی مامان جونم نمیذاشت من زیاد _

 .محلی حرف بزنم. دست و پا شکسته االن میتونم حرف بزنم

 .عجیبی کشف کردندهمگی با تعجب نگاهم می کردند. انگار چیز 

 .دختر شهری بازی در اوردی دیگه که آقا رو تور کردی_

متعجب به بیوک انا نگاه کردم. شهری بازی! این دیگر چه مدل اش بود! سکوت کردم و چیزی نگفتم. زن ها مشغول شدند و 

مگی باهم دست به دست هم بدهید از حرف هایشان شنیدم که می گفتند ای کاش آسوده بانو می آمد. پوزخندی زدم. می آمد تا ه

 .و مرا در جنگل سرنگون کنید

 تا حاال جنگل امدی؟_

 :به مارال نگاه کردم که پسرک اش را در آغوش گرفته بود. جوابش را دادم

 نه. اولین باره_

 :مارال خندید و گفت

دم. تازه ساالر شوهرم خیلی اذیتم پس حسابی حواست به خودت باشه من هم ماه های اولی که اینجا امده بودم خیلی میترسی_

 .می کرد و شوخی می کرد باهام

 :لبخندی زدم و گفتم

 جنگل کجاش ترس داره؟ اینجا که بهش میخوره خیلی آروم باشه بعد مگه تو از اول اینجا نبودی؟_

 :مارال کامل به طرف چرخید و گفت

ایمان خواهرش میاد بهداری اونجا منو میبینه هی میره و میاد نه اینجا نبودم. ماما یکی از روستا ها بود ساالر وقتی برای ز_

 .تا آخر راضیم می کنه باهاش ازدواج کنم. چون پدر و مادرش هم اینجا بودند گفت که بیایم اینجا زندگی کنیم

نی گوشتی صورتی کشیده و سفید با گونه های سرخ. چشم و ابروی کشید مشکی لبا متعجب نگاهش کردم دختری با قیافه زیبا

و صورتی حیف بود آن مرد چیز نداشت که بخواد عاشقش شود. نه موقعیت خوبی، نه چهره دلنشین و جذابی و نه مال و 

 :ثروتی. متعجب از او پرسیدم

 برات سخت نیست هر روز از اینجا بری تا اون روستا؟_

 .نه عزیزم من دیگه داخل اون بهداری کار نمی کنم_

 چرا؟_
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 :و زیر چشمی نگاهی به مادر شوهرش کرد و گفت لبخند غمگینی زد

 .ساالر و خانوادش بهم اجازه ندادند_

 مال اون روستا بودی؟_

 :مارال با غم سرش را پایین انداخت و گفت

 .نه برای طرحم به اجبار به اون روستا رفتم_

تونستی داخل شهر داشته باشی. آخه اون مرد چی داره که بخاطرش از شهر و کارت گذشتی؟ از زندگی پر آسایشی که می_

 !موقعیت های بهتری که بوده

 :مارال لبخندی زد و گفت

عشق این چیزا رو نمیفهمه من و ساالر خیلی سختی کشیدم تا بهم رسیدم وقتی هم به هم رسیدم خیال ساالر فقط راحت شد _

 .ولی سختی های من تازه بیشتر شد

ا خوردم حاضر بودم من جای مارال باشم. با سختی های صد برابر بدتر ولی دستش را گرفتم و فشردم حسرت او و زندگیش ر

اشکین کنارم باشد اشکین.. با یاد او اشک در چشمانم جمع شد. سرم را پایین انداختم. حتی نمیتوانستم دیگر به او فکر کنم. از 

 .گیری کنمچایی که جلویم گذاشته بودند خوردم تا از پیش روی التهاب و بغض در گلویم جلو

 .خانم ما میریم این طرف ها چرخی بزنیم. حواستون به عروس خان باشه_

نگاهی به آباقا کردم که رو به بیوک انا حرفش را زده بود. بعد از اینکه صدای بسته شدن در آمد همه زن ها از جایشان بلند 

ن ها رفتم. همگی دور کرسی جمع شدند. شروع به شدند و مارال لیوان ها را جمع کرد. از اتاق خارج شدند من هم به دنبال آ

 :حرف زدند کردند. مارال از آشپز خانه خارج شد و امد کنارم نشست. از او پرسیدم

 .اینجا که امدم بیشتر از چهار خانواده خونه دیدم_

 :مارال با مهربانی جوابم را داد

لی بزرگ برای همه دام هامون اینجا از تولید به مصرف اونا خونه نیستند. دوتا دستشویی و یکیش حموم. با یک طویله خی_

 .همه چیز رو خودشون درست می کنند. منم یاد گرفتم

 :متعجب گفتم

 یعنی گاو و گوسفند دارید؟_

اره ولی از گوشتشون استفاده نمی کنیم بیشتر برای تولید شیره که بعد از اون ماست و کره و پنیر و دوغ و کلی چیزای دیگه _

 .کنیم. بقیه چیز های روهم که نیاز داریم مردها میرن از روستاهای اطراف میارن درست می

 :با اخم گفتم

 اینطور زندگی کردن سخت نیست؟ اخه این چطور زندگیه؟_

 .نه ما به اینجا عادت کردیم اینجا رو دوست داریم_

چون درباره دام حیوانات و چیزهای که درست سرم را به معنای فهمیدن تکان دادم. چیزی از حرف هایشان سر در نمی آوردم. 

فقط داشت نگاه می کرد. هیچ حرفی نمی زد و شیطانی نمی کرد.  کرده بودند حرف میزدند. نگاهی به پسرک کنار مارال کردم

 :پرسیدم

 چقدر پسرت آروم! چرا حرف نمیزنه؟ بازی نمی کنه؟_

 :منیره خانم از آن ور جوابم را داد

 ..ماشاءهللا خیلیم شلوغ ولی از غریبه ها خجالت می کشه پسرم حرف میزنه و_
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 :بعد رو به بقیه کرد و ادامه داد

 اون سری که آسوده بانو امد رو یادتون؟_

 .بعد از اعالم تایید دیگران حرفش را تکمیل کرد

 .اهاش اخت شدماشاءهللا انقدر خانم خوب و مهربون بود که بچه می خواست باهاش برگرده روستا. همون دقیقه ب_

 :بقیه هم با خنده حرفش را تایید کردند. پلک هایم را به روی هم فشرد و سعی کردم لبخند زورکی بزنم و گفتم

 .حاال آسوده بانو نیامده من با خان امدم. زن دیگرش پس بهتر حرف آسوده بانو رو تموم کنید_

وسط کشیده شد و دیگر چیزی نگفتند و من در سکوت به همگی متعجب نگاهم کردند. دیگر چیزی نگفتند. بحث های متفرقه 

حرف هایشان گوش میدادم. بعد از مدت طوالنی مردها به خانه آمدند. نگاهی به آرمان کردم که بغل یک مرد جوان که موقعی 

دام بود با موهای تقریبا مارال برای او خیلی حیف بود. ساالر الغر ان که آمده بودند با آن ها بود نشسته بود. احتماال ساالر بود

فر و ضخیم همراه با ته ریش با پوستی نیمه روش و چشمانی همانند مادرش و دماغی استخوانی اگر اشتباه نکنم شبیه پدر 

بودش مرد میانسالی که کنارش نشسته بود. مدتی در جمعشان بودم ولی در بحث هایشان شرکت نمی کردم. کم، کم دیگر داشتم 

ا خوابم می آمد چشمانم روی هم می رفتند. کمی بعد ناهار آمده شد بعد از ناهار همه به خانه های خور رفتند. چرت میزدم. واقع

 :نویان رو به من گفت

 .تو برو داخل اتاق بخواب من می خوام زیر کرسی بخوابم_

 .باشه_

وقتی بیدار شده بودم خبری از بیوک آنا و  بعد با بیوک انا به اتاق رفتیم تشک و لحاف را پهن کردم و سریع به خواب رفتم. از

 :آباقا نبود به پیش نویان رفتم و از او پرسیدم

 بیوک انا اینا کجان؟ نیستشون؟ شب دیگه کجا رفتن چرا نمیان؟_

 :نویان تکیه اش را به پشتی داد و گفت

 .رفتن خونه زر تکین خانم به قول خودشون نمی خواستن مزاحم ما بشن_

 :مبا ناراحتی گفت

 .بیچاره ها با امدنمون آوارشون کردیم_

 :نویان نگاهم کرد و لبخندی زد و گفت

 .نگران نباش عزیزم االن که شام اوردن نمیزارم برن میگم باید بمونند_

 :سرم را تکان دادم. کمی در فکر فرو رفتم گفتم

 .نویان_

 جانم؟_

 :پرسیدم

شرایط سخت؟ اصال چرا نمیرند روستا زندگی کنند این چند خانواده چرا  بیوک انا اینا چرا اینجا زندگی می کنند؟ داخل این_

 امدن داخل جنگل؟

 :نویان با ناراحتی گفت

. منیره خانم هم این خواست خودشون بوده نمی تونند از اینجا ببرند آقا بهادر شوهر زر تکین خانم میشه برادر بیوک انا_

 .می با هم دیگه داشتن و نمیتونستند دور از هم باشن. بخاطر همین امدن اینجا. اینا رابطه خیلی نزدیک و صمیدختر خالشون
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 :متعجب پرسیدم

 خوب چرا بیوک انا اینا امدن اینجا واسه زندگی؟_

 :نویان به رو به رو خیره شده و گفت

اش بیشتر دوست داشتند. بیوک انا و آباقا یک پسر داشتن به اسم بابر. این بچه اخر شون بود. بابر رو نصب به بقیه بچه ه_

پسر بزرگتر از بابر داشتند ولی اون براشون یک چیز دیگه بود بابر واسه سربازی می افته برای نگهبانی جنگل تقریبا میشه 

بابر از صبح زود می رفت تا  همون جنگلبان. به بابر دقیق جای همین خونه ای داخلش نشستیم یک کلبه بود که برای بابر بود

انا داخل اون مدت کوتاه حداقل هر روز به پیشش می رفت غذا رو براش اماده می کرد می امد منتظر میموند تا شب. بیوک 

 .بابر بیاد

 :مکثی کرد و ادامه داد

یک روز که بیوک انا میاد اینجا هرچی منتظر میمونه بابر نمیاد. یک روز می گذره دو روز می گذره ولی خبری از بابر نشده _

هم میاد هر دو شون داخل اون کلبه منتظر بابر بودن و اطراف هم به دنبالش گشتند چند بارم آباقا رفته خونشون سر آباقا  بود

زده تا ببینه که شاید اونجا باشه. بعد از مدتی میان در خونه میگن بابر زمانی که برای بررسی یکی از منطقه ها رفته دسته 

زورشون رو نداشته نتونسته از خودش دفاع کنه و اجازه استفاده از تفنگ هم  ای از شغال وحشی بهش حمله می کنند. چون

 نداشته. کسی هم نبوده کمک حالش. شغال ها هیچی ازش باقی نمیزارن همش رو تکیه پاره می کنند و می خورند

 :با ترس آب دهانم را قورت دادم و به نویان نگاه کردم ولی او ادامه داد

. هنوز آباقا و بیوک انا باور ندارند که بابر رفته و فوت آباقا یک پیراهن تیکه، تیکه شده خونی اوردن تنها واسه بیوک انا و_

 .همش منتظر روزی که این در به صدا در بیاد و بعد بابر وارد خونه بشه داغ بدی به دلشون نشسته شده

موقع در زده شد و بعد از چند لحظه در باز شد و  بغض کرده به بیوک انا فکر کردم. بیچاره چه دل خونی داشته است. همان

 .آباقا درحالی که سینی به دست داشت وارد خانه شد و بیوک انا هم دم در ایستاده بود

 :با دیدنشان لبخندی زدم. آباقا خیلی محترمانه گفت

 ..آقا بفرماید شام اوردم. اگر کاری با ما ندارید بریم_

 :نویان با جدیت گفت

 .رد نکنه. چرا یک کاری دارم. باید حتما انجامش بدیددستت شما د_

 نوش جان بله بفرماید؟؟_

 :نویان دوباره پشتی تکیه داد و با تحکم و جدید گفت

همین االن تو و بیوک انا میرید هر وسایلی رو که برید خونه آقا بهادر میارید و بر می گردید خونه. ما امدیم اینجا به شما _

 م. کدوم میزبانی مهمون رو ول می کنه میره. نکنه از امدن ما ناراحتید؟سر بزنیم مهمونتونی

بیوک انا هم به داخل امده بود و در را بسته بود تا باد سردی نیاید لبخندی به نویان زدم و به طرف آباقا برگشتم و منتظر او را 

 :نگاه کردم. بیوک انا اینبار جواب داد

د ما ناراحت میشیم ما رفتیم تا شما راحت باشید بعدم آقا کی گفته شما مهمونید شما نه این چه حرفیه این حرف رو نزنی_

 صاحاب خونه اید

 :نویان گفت

. من انقدر از شما پیش سرمین تعریف کردم. بعد من که صبح ها با آباقا میرم بیرون پس خواهشا برگردید ما امدیم پیش شما_

 ا بزاری؟شما می خوای زن ترسویی و حامله من رو تنه

 :آباقا گفت
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 نه آقا این چه حرفیه؟_

 :نویان گفت

 .یاال برید وسایالتون رو بیارید بیاد. ما منتظر میمونیم بیاید تا باهم شام بخوریم_

بعد از کلی چک و چانه زدن آن ها رفتند و بعد از مدتی با وسایل شان برگشتند و شام را دور هم خوردیم. شب موقع خواب رو 

 :تمبه نویان گف

 میشه زیر کرسی بخوابیم؟_

 .اره عزیزم چرا نشه_

 :مدتی نگذشته بود که بیوک انا از اتاق خارج شد و گفت

 .آقا جاتون رو پهن کردم داخل اتاق بفرماید برید استراحت کنید_

 :نویان گفت

 .دستت درد نکنه بیوک انا. ما همینجا زیر کرسی می خوابیم_

 :آباقا گفت

 رماید برید داخل اتاق راحت باشید چرا انقدر تعارف می کنید؟نه این چه حرفیه؟ بف_

 .نه آباقا تعارف نمی کنم سرمین میگه دوست دارم زیر کرسی بخوابم اگر میشه تشک ها رو بیارید اینجا همینجا می خوابیم_

 .. آخه_

 :وسط حرف بیوک انا پریدم و گفتم

 .اخه نداره دیگه ما که با شما تعارف نداریم_

نا به اتاق رفت و یک تشک دو نفره اورد همراه با دو بالشت، تشک را زیر کرسی پهن کرد و پشتی ها را برداشت و به بیوک ا

 :جای آن ها کنار دیوار بالشت ها را گذاشت. از او تشکر کردیم. نویان از جایش بلند شد و گفت

 .می خوام برم دستشویی اگر می خوایی بیا_

اش رفتم. اول من رفتم و بعد نویان. هوا تاریک بود و فقط چراغ خانه بیوک انا در آن جنگل تاریک از جایم بلند شدم و همراه 

روشن بود. صدای زوزه های گرگ ها بیشتر شده بود. باد سردی می آمد. آب دهانم با ترس قورت دادم با ترس به در 

 :دستشویی زدم و با صدای لرزان گفتم

 .بیا بیرون چیکار می کنی نویان؟ یاال دیگه_

همان موقعه از بین بوته های که در نزدیکیم بودن صدای خش، خش آمد. با ترسید آب دهانم را قورت دادم. دوباره صدا امد از 

با صدای که امد جیغ بلندی  ترس میلرزیدم نمیدانم چه جانوری بود احساس می کردم هرلحظه دارد به من نزدیک تر می شود

 .کسی گرفته شد که باعث شد بیشتر جیغ بکشمکشیدم. شانه هایم توسط 

 آورم باش چت شد تو؟_

 .ترسیده خودم را در آغوش نویان انداختم و سرم را در سینه اش پنهان کردم و بغضم ترکید

 چی شده؟ چرا جیغ کشید؟ چرا گریه می کنه؟ حالت خوبه سرمین خانم؟_

.. نویان با انگشتانش اشک هایم را پاک کرد و ینه نویان بیرون اوردمبا صدای بیوک انا بینی ام را باال کشیدم و سرم را از س

 :گفت

 چی شده سرمین؟ چرا اینطور داری گریه می کنی؟_
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 :با دست به طرف آن سمت جنگل دراز کردم و با صدای لرزان گفتم

 .از اونجا. از اونجا صدا خش، خش میاد. فکر کنم گرگ_

انه بروم. به روی زمین نشاندم و بیوک انا لیوانی آب قند دست نویان داد. نویان کمی از نویان دستم را گرفت و کمکم کرد به خ

 :آب قند را به من داد و بیوک انا با مهربانی گفت

اروم باش نترس گرگ نبود. گرگ ها اینجا نیستند االن. احتماال شاهین پسر زر تکین یا ساالر بوده بعضی شب ها میرن این _

 .یارن یا میرن نگاهی به دور و اطراف میندازن، اروم باش دختر این حال برات خوب نیستدور ورا چوب کم م

 :نفس عمیقی کشیدم. خیالم کمی راحت شد واقعا ترسیده بودم. کمی آرام تر شدم نویان گفت

 بهتری آروم شدی؟_

م کمکم کرد تا با روی تشک بخوابم و بعد سرم را به معنی مثبت تکان دادم. بیوک انا کمی ماند و بعد رفت تا بخوابد. ارسالن ه

 :. به پهلو به طرفم چرخید و گفتخودش چراغ ها را خاموش کرد و آمد و کنارم خوابید

 چرا انقدر ترسویی؟ یک لحظه قلبم وایستاد گفتم چی شده اینطور جیغ کشیدی؟_

 :نگاهش کردم و گفتم

ب و غریب میان داخل ذهنم بعد چون صدا زوزه گرگ می امد من از تاریکی بدم میاد همش فکر و خیال و موجودات عجی_

 .ترسیدم فکر کردم اینجا

 :نویان خنده آرامی کرد و گفت

 .آخه عزیز من اگر گرگ اینجا بود که صداش نزدیک بود بعد منکه تو رو ول نمی کردم_

 .خوب ترسیدم. دست خودم نبود_

 :نویان جدی گفت

 ی چیکار کنی؟نترس قوی باش. اگر من رفتم می خوا_

 .هیچی باهات میام_

نویان تک خنده ارامی کرد و مرا در آغوش کشید. طولی نکشید که صدای نفس های منظمش را شنیدم. معلوم بود امروز 

 .خسته شده بود و بخاطر همین بود زود به خواب رفت. من هم طولی نکشید که خوابم گرفت

******* 

ه بود را در دستانم جابه جا کردم. به آن ها نگاه می کردم که با شوخی و خنده مشغول سبد سبزی را که بیوک انا به دستم داد

جمع کردن سبزی های زمستانه ای بودند که در باغچه کوچکی که درست کرده بودند کاشته بودند و بوی سبزی تازه بلند شده 

بینی ام یخ زده بود و گونه هایم سر. مارال با  بود در آن سرما لباس های زیاد و ضخیمی پوشیده بودم ولی بازهم سردم بود.

 :دیدنم خندید و گفت

 .نگاه این کن تورو خدا چطور گونه هاش و بینش قرمز شدند_

خنده ای کردم و نگاهش کردم. انگاری به این سرما عادت داشتند. آن ها هم بینی شان قرمز شده بود ولی نه به شدت من. 

ست هایم از سرما بی حس شده بودند و قرمز. از سرمای شدید به داخل رفتیم. سریع سبد دست کش دست نکرده بودم و تمام د

سبزی را که سبک بود در آشپز خانه گذاشتم و با عجله خودم را به کرسی رساندم و کنارش نشستم و لحاف را باال کشیدم. 

آمده بودم که دستکش دست نکرده بودم. آب بینی ام دستانم انچنان درد گرفته بودند و تیر می کشیدند. انگار تازه از برف بازی 

روان شده بود آن را باال کشیدم. همه آمد و کنارم نشستند و مانند من لحاف را تا گردن باال کشیدند و مارال سینی چای را وسط 

ا در این سرما .بعد از مدتی صدای گریه بچه مارال بلند شد. او به سراغش رفت. چایی را برداشتم و خوردم واقعگذشت

 :میچسبید. رو به بیوک انا گفتم
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 نویان اینا کجا رفتن؟_

 .اسه شکارورفتن چرخی دور ور بزنند و یکم چوب بیار. بعد نگاهی به منطقه کنند اگر خوب بود برن اون اطراف _

 :متعجب و وحشت زده گفتم

 شکار؟_

 :بیوک انا با بیخیالی درحالی که از چای اش می خورد گفت

 .قا هر وقت میاد اینجا با مردا میره شکاراره آ_

 :پرسیدم

 بعد شما تنها میمونید؟_

 :مارال گفت

 .اره بعضی اوقات اگر شاهین حال و حوصله داشته باشه باهاشون میره اگرم نه میمونه_

 ی کنید؟اگر بره پس کی از شما ها مراقبت می کنه؟ اگر اتفاقی افتاد؟ اگر حیوانات حمله کردن چی؟ شما چی کار م_

 :مارال خندید و جوابم را داد

 .دختر ما رو دست کم گرفتی؟ ماهممون یک پا مردیم بلدیم چطور از خودمون مواظبت کنیم. احتیاج نیست کسی هم بمونه_

 .آب دهانم را قورت دادم

 یعنی از حیوان وحشی بیاد شما نمی ترسید؟_

 :مارال گفت

ردی و باهاش اشنا نیستی وقتی میمونی یاد می گیری اشنا میشی اون وقت دیگه اولش که میایی اینجا با تو جنگل زندگی نک_

 ..بلدی چطور از پس خودت بر بیای و نیاز به کسی نیست

 :سرم را تکان دادم که منیره خانم روبه مارال گفت

دش بیاره. ببین دختر حاال تو نمی خواد با این ، از این چیزا بگی میترسم یکهو جو گیر بشه با این شکمش باالی سر خو_

 .جون اصال نگران نباش حیوانی چیزی نمیاد اینجا نمی خواد اینطور هول کنی

در باز شد و ساالر از همان دم در سریع دست مارال را گرفت و برد. حتی سالم و خداحافظی درست و حسابی هم نکرد و 

بلند شدم و سالم کردم. نویان کنارم آمد و نشست و زر تکین آرمان را نبردند بعد از مدتی همه مردها وارد خانه شدند. از جایم 

خانم به آشپز خانه رفت. زر تکین خانم با سینی چای آمد و به مردها تعارف کرد. چشم به دست نویان افتاد که پارچه سفیدی 

 :دور اش بود و بعد سریع آن را به زیر لحاف برد. نویان رو به آباقا گفت

 .فتیم خوب بود به نظرم جاش هم بهتر بوداون منطقه اخریه که ر_

 :اخم هایم را درهم کشید و بلند بدون توجه به بحث شان گفتم

 .ببینم دستت رو_

 .نویان متعجب نگاهم کرد و خواست چیزی بگوید که با تشر و جدیت دوباره تکرار کردم

 .ببینم دستت رو_

دورش نبود در دستم گذاشت با عصبانیت دستش را ول کردم و بعد دستم را جلو بردم. نویان دست چپش را که پارچه سفید 

 :گفتم
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 .این نه اون یکی که زیر لحاف قایمش کردی ببینمش_

همگی با تعجب نگاهم می کردند. جای تعجب هم داشت برای آن که یک زن با شوهرش که ده ها سال هم از او بزرگتر است 

توجه به سمت اش خم شدم و دستش را گرفتم و کشیدم. درست سرجایم  اینگونه برخورد کند. تردید نویان را که دیدم بی

نشستم و با اخم به دستش نگاه کردم. به پارچه سفیدی را که لکه خون به روی آن بود را از کف دستش باز کردم و حیرت به 

انم را قورت دادم. از زخم دستش نگاه کردم. با دیدن زخم اش زیر دلم خالی شد وسط دستش به طول و عمیق بریده بود. آب ده

بدم می آمد بچه در شکمم شروع به ناآرامی کردن کرده بود. نویان دستش را از دستم بیرون کشید و پارچه را به روی دستش 

 :گذاشت. با اخم نگاهش کردم و گفتم

 این چیه؟_

 :گفت نویان آرام

 .چیزی نیست خانم نگران نباش_

 :با عصبانیت بی توجه به جمع گفتم

 چیزی نیست؟ تو به این میگی چیزی نیست؟_

 :با عصبانیت نگاه نویان کردم. بیوک انا گفت

 .آقا چی شده دستت اروم باش دختر._

 :اجازه ندادم نویان حرف بزند با خشم گفتم

چی آدم اعصبانی می کنه اول می خواد قایمش کنه بعد که فهمیدم میگه چیزی نیست. فکر کردی با بچه طرفی؟ بهت میگم _

 .شده میگی چیزی نیست. حتما باید دستت قطع بشه اتفاق جدید بیافته. نگاه دستت کن وضعش رو ببین شاید بخیه بخواد

 :نویان با آرامش همیشگی اش نگاهم کرد و گفت

 بابا چرا انقدر شلوغش می کنی. نگفتم چون نمی خواستم نگران بشی مارال امد دستم رو نگاه کرد گفت چیزی نیست بخیه_

 .نمی خوادهم 

 :با حرص نگاه بیوک انا کردم و گفتم

 .ببینید باز میگه چیزی نیست_

دوستم را به روی میز کرسی گذاشتم و یکی از آن ها را زیر چانه ام. دست نویان به روی کمرم نشست با حالت قهر رویم را 

 :پرسید به سمت مخالف چرخاندم. واقعا آدم حرص در آری بود زر تکین خانم با نگرانی

 چی شد که دستتون اینطور شد؟ االن درد نمی کنه؟_

 :نویان جوابش را داد

با اره برید. میخواستم یعنی کمکشون کنم که یک دفعه صدای بدی امد حواسم پرت شد. نه درد نمی کنه مارال خانم زحمت _

 .مسکن هم داد خوردم. دردش داره می خوابه کشید

 :بیوک انا گفت

 .خوب خدا رو شکر_

 :بعد رو به آباقا کرد و ادامه داد

 مثال آقا اصرار کرد شما دیگه چرا راضی میشی آقا کار کنه_

 :نویان خندید و گفت
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 .چرا کار نکنم من خودم دوست دارم_

و تا شب با او قهر بودم. حتی شب گفت بیا برویم به خانه منیره خانم یا زر تکین خانم سر بزنیم با قهر رویم را از او گرفتم 

گفتم نمی آیم. سر سفره شام نویان سعی می کرد از دلم در بیاورد ولی موفق نشد. زمانی که آباقا بیرون رفت و بیوک انا به 

 :آشپز خانه رفت نویان گفت

خوب چرا االن قهر کردی؟؟ اگر بخاطر زخم دستم خوب بابا این چیز عادی اونجا داخل باغ هم این اتفاق می افته چیز عجیب _

 .ه ای نیستو تاز

 :نگاهش کردم و گفتم با اخم

 .چرا سعی کردی ازم پنهوش کنی حاال که چیزی نبود_

خوب من نمی خواستم بیخودی نگرانت کنم حاال که چیزی نشده توام زخم هم رو دیدی. قهر نکن االن میگن چه زن قهر _

 .قهروی گرفته خان

 :شکار دوباره به طرفش و صدایش زدمایش گفتم و رویم را از او گرفتم. با یاد آوری موضوع 

 .نویان_

 :نگاهم کرد و جوابم را داد

 جانم؟_

 .این قضیه شکار چیه؟ بیوک انا هم گفته بود_

نویان به پشتی تکیه داد و خودش را پایین تر کشید و سرش را به روی لبه پشتی خواباند و بالشت را زیر ارنج اش تنظیم کرد 

 :و گفت

 شکار چیه؟؟شکار دیگه؟ نمیدونی _

 بامزه بازی درنیار منظورم اینکه برای چی دنبالش اید مگه می خوای بری شکار؟_

 .اره چند روز دیگه میریم_

 :متعجب گفتم

 !با هم_

 .نه عزیزم شما پیش خانم ها میمونی ما مردا میریم_

 :حیرت زده گفتم

 چی؟چی؟ یعنی منو می خوای تنها بزاری بری؟ بعد اگر رفتی اتفاقی افتاد _

 :نویان لبخندی زد و گفت

نگران نباش عزیزم چیزی نمیشه اولین بارم که نیست بعدم تو تا زمانی که پیش بیوک انایی از همه لحاظ خیالت راحت باشه _

 .چون اون مثل چشماش از تو مواظبت می کنه

 .و مرا راضی کندبعد از کلی حرف زدن و کلنجار رفتن با نویان او موفق شد که حرفش را به کرسی بنشاند 

*** 

 .سرمین_

از فکر خارج شدم و به بیوک انا که بقچه به دست رو به رویم ایستاده بود نگاه کردم. عادت داشتند همیشان سرمین صدایم 

 .میزدند
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 .بله_

 :درحالی که داشت روسری بافت اش را سفت می کرد گفت

 می خوام برم حموم میایی؟_

 .وز برم حموماره میام. اتفاقا می خواستم امر_

 .باشه دختر جون بلند شو بیا لباس گرم جمع کن_

 :از جایم بلند شدم و به اتاق رفتم و بیوک انا هم همراه ام آمد و یک پارچه مربع بزرگ دستم داد و گفت

 .بیا وسایالت بقچه کن داخل این_

 :نگاهش کردم و گفتم

 .بلد نیستم_

ه می خواستم از من گرفت و در بقچه گذاشت. بیچاره حسابی از دستم کالفه بیوک انا پوفی کشید و نشست و لباس های را ک

شده بود چون هرچی می گفت به او می گفتم نمیدانم. از جایش بلند شد و یک پتو مسافرتی پشمی نازک را به حالت رو دوشی 

 :تا کرد و در بقچه ام گذاشت. متعجب پرسیدم

 این برای چیه_

 :جوابم را داددرحالی که بقچه را می بست 

 .برای بعد حمومت که بپیچونی دورت بیای تا خونه. میترسم سرما بهت بخوره مریض بشی برات خوب نیست_

بقچه را بلند کرد و از جایش بلند شد من هم به دنبالش رفتم. از خانه خارج شدیم و به طرف پشت خانه ها حرکت کردیم. در 

شیروانی با دری آهنی. بیوک آنا در را باز کرد و به داخل رفتیم. قفل در را زد.  پشت خانه ها یک اتاقک سیمانی بود با سقفی

بقچه ها را به روی سکویی گذاشت آن سکو با دیواری از یک اتاقک جدا شده بود. بیوک آنا به آن اتاقک رفت . به درگاه 

زیر دیگ بزرگی بود. بعد از حمام لباس هایم بدون در آن اتاقک تکیه دادم و به بیوک آنا نگاه کردم. مشغول گذاشتن چوب به 

را با عجله پوشیدم واقعا هوا سرد بود. بیوک انا اول رفت و لباس پوشید و بعد من رفتم. دندان هایم به روی هم قرار نمی 

سریع  گرفتند. بیوک انا سریع پتو را به روی دوشم گذاشت و مشغول خشک کردن موهایم با حوله شد. نم موهایم را که گرفت

سرم انداخت. پتو را بیشتر باز کرد و روی سرم انداخت و دور  یک شال بافت به روی موهایم بست و یک شال دیگر به رویم

 :پیچید. بازهم از سرما میلرزید. بیوک انا با دیدن بدن لرزانم گفت

 .خوب شد پتو اوردم وگرنه چطور میخواستیم بریم تا خونه_

سردی به صورتم خورد. لبه پتو را باال تر کشیدم و روی دهان و بینی ام گذاشتم و بیشتر در خود از حمام که خارج شدیم باد 

جمع شوم. پشت سر بیوک انا به راه افتادم. نزدیک خانه که رسیدیم قامت نویان را دیدم که جلوی در خانه ایستاده بود. به او 

 :ام حلقه کرد و گفت که رسیدم نویان لبخندی زد و جلو آمد و دستش را دور شانه

 چطوری کادو پیچ شده؟_

 :. کمک ام کرد و وارد خانه شدم. کنار کرسی نشاندم و لحاف را باال کشید و گفتطوری نگاهش کردم که بلند زد زیر خنده

 خیلی سردته؟_

 .داره گرمم میشه_

 :نویان لحاف را مرتب کرد و گفت

 خوب مگه مجبوری داخل این هوای سرد؟_

 حموم؟ یعنی نرم_
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 چرا برو...موهات خشک کردی؟؟_

 :سرم را به نشانه منفی باال انداختم که اخم کرد و دستش را به روی شانه ام گذاشت گفت

 .بلند شو بلند شو برو سشوار رو از داخل چمدون بردار موهات خشک کن االن سرما می خوری. بلند شو دختر خوب_

 :میزد شانه ام را از زیر دستش بیرون کشیدم و گفتمبا اخم نگاهش کردم. نگار داشت با بچه حرف 

 .بزار یکم بمونم. سردمه نویان_

 :نویان با لجبازی و اخم گفت

 .بهت میگم بلند شو دیگه االن سرما می خوری برو موهات سشوار بکش بعد بیا بشین زیر کرسی گرمت بشه_

شک کردن موهایم شدم که نویان آمد و لباس هایش را عوض با غر و اخم و تخم از جایم بلند شوم و به اتاق رفتم. مشغول خ

کرد. پشتم را به او کردم تا نبینم اش. موهایم بالخره خشک موهایم را جمع کردم و سریع یک شال بافت روی سرم گذاشتم. از 

 :اتاق خارج شدم و به طرف کرسی رفتم و کنار نویان نشستم. تا نشستم نویان گفت

 .ادانگاری قراره برف بی_

 :متعجب پرسیدم

 از کجا میدونی؟_

 .هوا مثل روزای که اینجا قرار برف بیاد_

 :با ذوقی کودکانه گفتم

 یعنی میریم برف بازی؟_

نویان دستش را دور کمرم حلقه کرد و مرا به خودش نزدیک تر کرد دو دستم را به روی سینه اش گذاشتم و منتظر به 

 :چشمانش نگاه کردم. باالخره جواب داد

 تو دوست داری برف بازی رو؟_

 .برفی هم درست می کردیم اره خیلی هر وقت برف میامد با بچه ها میرفتیم بیرون و کلی برف بازی می کردیم. حتی آدم_

: 

 .هرچی تو بخوای هرچی تو بگی من فقط میگم چشم عزیزم_

روی سینه اش هدایت کرد و لحاف را تا شانه ید. سرم را با دست به ب*و*سلبخندی به رویش زدم که بار دیگر پیشانی ام را 

 :هایم باال کشید و گفت

 .راحت باش پاهات دراز کن اذیت میشی_

گفته اش عمل کردم خبری از آباقا و بیوک انا نبود. بعد از یک حمام درست و حسابی که بعدش از سرما میلرزی، بعد آن یک 

خواب چه لذتی دارد که ناخواسته تمام وجودت را در برمی گیرد و  جای گرم و نرم، هوای ابری و سرت به روی سینه یک مرد

تو را در برابر خود خلع صالح می کند و تو را به دنیای دیگر می برد. صبح زود بیوک انا به بهانه کار کشید و دیدن هنرهایم 

م کردم و شال بافتی به روی سرم تن بیدارم کرد تا له خانه منیره خانم برویم. لباس هایم را عوض کردم و یک پالتو ضخیم

گذاشتم. بیوک انا شیشه ای را که در آن مایع شفافی مانند آب درونش بود دستم داد و از خانه خارج شدیم. به خانه منیره خانم 

وع به رفتیم. در زدیم و منتظر ماندیم تا در را باز کنند. طولی نکشید که مارال در را باز کرد. با دیدن مان لبخندی زد و شر

احوال پرسی کرد. به داخل رفتیم خانه آن ها هم مانند خانه بیوک انا بود. کرسی در وسط هال خانه و تلویزیون کوچک در 

گوشه دیوار. صدای حرف زدن منیره خانم و زر تکین خانم از آشپز خانه می آمد. بیوک انا سبد درون دستش را کنار دیوار 

هم در آورد و گوشه ای گذاشت. من هم به تبعید از او وسایل ام را همانجا گذاشتم. نزدیک کرسی گذاشت و رو دوشی اش را

 :بیوک انا به آشپز خانه رفت و من هم پشت سرش رفتم و مشغول سالم و احوال پرسی. رو به مارال گفتم
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 می خوان چی درست کنید؟_

 .نیممی خوایم شیرینی و حلوا درست کنیم تموم شدن می خوایم دوباره درست ک_

 .چه جالب_

 :تا این را گفتم بیوک انا دستم را گرفت و کشید و بسته ای هل به من داد با چاقو و هاونگ و گفت

از این هم قرار جالب تر بشه. بیا اینا رو بگیر رو بشین واست خوب نیست زیاد سر پا بمونی بعد اینا رو خوب خرد کن و بعد _

 .شه هاله کن. طور که زیر دندون نیاد حواست با

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 .چطور؟ من بلد نیستم_

 بیوک انا با اخم و حرف گفت؛

باز میگه بلد نیستم اخه این حرفیه که یک زن بزنه؟ پس چی داخل خونه بابات یاد گرفتی دختر؟ چی کردی که آقا خوشش امد _

 ا پس تو چی یاد گرفتی؟ازت گرفتت. منکه هرچی بهت میگم یا میگی نمیدونم یا میگی بلد نیستم ه

 :مظلوم نگاهش کردم و لب پایینم را بیرون دادم و گفتم

 .خوب اونجا آشپز بود منکه کار انجام نمی دادم. خونه نویان هم انجام نمیدم_

 :بعد طلب کار ادامه دادم

 .شما همش از من کار میکشی می خوای بکشیم انقدر بهم کار بهم میدی_

 :اهم کرد و گفتبیوک انا با حالت تاسف نگ

یاال برو کاری رو که گفتم انجام بده انقدر وقتم رو نگیر  وی نمیری انقدر کار می کنی.. دختره گنده خجالت هم خوب چیزیه_

 .کلی عقب موندم

متعجب نگاهش کردم من وقتش را گرفتم! مارال با خنده دستم را گرفت و کشید و از آشپز خانه خارجم کرد کنار کرسی نشاندم 

 :خودش با چیز های که جلویش بود مشغول شد و گفت و

 ..به دل نگیری ها بیوک انا اخالقش این_

 :لبخندی زدم و گفتم

 .نه بابا بیوک انا خیلی شیرین و با نمک_

 :مارال یکهو گفت

 راستی ویارت چیه؟_

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 .وس کردم. همیننمیدونم تا حاال زیاد دقت نکردم. ولی چندباری ترشی ه_

 :مارال لبخندی زد و نگاهم کرد و گفت

االن که حلوا خواستن درست کنند نرو داخل آشپز خونه چون احتماال ویارت ترشی شیرینی بهت نسازه. من ویارم شیرینی _

 .بود وقتی می خواستن ترشی درست کنند بوی سرکه یا ترشی بهم می خورد میمردم و زنده می شدم تا تموم می شد

 :سرم را تکان دادم و درحالی که هال های خرد شده را در کاسه فلزی میزاشتم تا بکوبم گفتم

 .چه جالب نمیدونستم. تا حاال دقت نکرده بودم_
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 ه آشپز خانه رفتم و هل ها را دست زر تکین خانم دادم. بعد به گفته بیوک انا کنارش نشستم و در کلوچه بختن کمکش کردم.

بلند کردم و از خانه خارج شدم و آن را کنار تنور گذاشتم. کنارش ماندم و هر کاری داشت انجام دادم.  بعد کمکش سینی را

داد تا بخورم و خودش برای آوردن چیزی به خانه  واقعا خسته شده بودم به داخل رفتیم و بیوک انا یک کلوچه داغ را دستم

 :رفت. بعد از ربع ساعت برگشت و رو به من گفت

 ..میشکنه برگشته خونه داره هیزمآقا ت _

سرم را به معنی باشه تکان دادم و بیوک انا به آشپز خانه رفت و صدایم زد بروم دنبالش. در سینی مشغول چیدن حلوا و 

 :کلوچه و باستخ شد که فعال فقط تازه آن ها را درست کرده بودند. درحالی ریختن چای در استکان ها به من گفت

 .ی بپوش و بعد بیا اینا رو ببر برا آقاتبرو یک چیز گرم_

 .باشه_

لباس های را که هنگام آمدن پوشیده بودم دوباره پوشیدم و سینی را که بیوک آنا دستش بود را از او گرفتم و از خانه خارج 

د. سعی کردم برداشتم. کم کم نویان نمایان شد که درحال شکستن هیزم های جمع کرده بو شدم. به طرف خانه بیوک انا قدم

 .لبخند بزنم. جلوتر رفتم و با لبخند سالم کردم

 .سالم_

نویان با شنیدن صدایم سر بلند کرد و با دیدنم لبخند عریضی زد تبر درون دستش را با یک ضرب محکم درون تنه بزرگ 

 :چوبی که بر روی زمین بود فرو برد و به سمت من آمد. با خوشحالی سینی را از دستم گرفت و گفت

 .علیک سالم خانم. به.. به ببین چه کرده. بیا.. بیا بشین_

به سمت سکوی خانه هدایتم کرد. به روی سکو نشستم و پاهایم را به روی پله گذاشتم و نویان سینی را بینمان گذاشت و 

 :نشست. رو به من کرد و با لبخندی که دندان های سفید و مرتب اش معلوم بود گفت

 چرا زحمت کشیدی؟_

 .. اینطور بیشتر میچسبهحمتی نبود. بیوک انا گذاشت داخل سینی گفت برات بیارم. تا داغ اند بخورز_

نویان چشمی گفت و یک تکه کلوچه برداشت و از وسط نصفش کرد و یک نصفش را به طرف من گرفت. آن را از دستش 

دهانم گرفت خواستم حلوا را با دست از روی گرفتم و مشغول خوردن شدم. نویان کمی از حلوا را برداشت و با قاشق جلو 

 :قاشق بردارم که نویان قاشق را عقب کشید و گفت

 دهنت باز کن_

 .کثیف میشه_

 :نویان اخمی کرد و گفت

 .کی گفته کثیف میشه. بخور دیگه_

نبار در دهان خودش به گفته اش عمل کردم و حلوا را خوردم. خوشمزه و داغ و تازه نویان دوباره قاشق را در حلوا زد و ای

 :اخم هایم را درهم کردم و گفتم گذاشت

 نویان با قاشق دهنی؟!؟_

 .اره دیگه مال خانمم خوشمزست_

بینی ام را چین دادم و یک ضربه به بازویش زدم. نویان خندید. به همین منوال لوس بازی های نویان شیرینی و چای هایمان 

به طرف خودش کشید و بعد خود به چوب نرده تکیه داد و مرا در آغوش گرفت  را خوردیم. نویان سینی را کنار زد و مرا

 :خواستم از آغوشش جدا شوم که نگذاشت. با اعتراض گفتم

 .نویان زشته االن کسی میاد_
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 .کجاش زشته؟ بعدم خیالت راحت کسی نمیاد_

 :اعتراض آمیز صدایش زدم

 .نویان_

 :ا به روی سینه اش گذاشت و گفتانگشتش را به روی لبانم گذاشت و بعد سرم ر

شش.. سرمین.. دلم برات خیلی تنگ شده. دلم می خواد لمست کنم. من یکی، دو روز دیگه میرم شکار تو که نمی خوایی این _

 حق رو از من بگیری؟ می خوایی؟

 :ه ای بر سرم زد و ادامه دادب*و*سچیزی نگفتم که نویان 

 .باشه عزیزم_

 :س و نارضایتی گفتمبا صدای لرزان و پر از تر

 .باشه_

 :نویان خندید و گفت

 هنوز خجالت می کشی؟_

نفسم را پر صدا بیرون دادم. من در چه فکر بودم و در چه فکر چیزی نگفتم. مدتی بعد نویان از جایش بلند شد و به طرف 

د. آرنج دوستم را به روی هیزم ها رفت. تکه ای چوب برداشت و به روی آن تنه بزرگ قرار داد و با تبر آن را نصف کر

مردک بیچاره او هم گناه داشت. ناخواسته بعد از سال ها عاشق شده بود عاشق دختری که  .زانوهایم گذاشتم و به او خیره شدم

خیلی کوچکتر از خودش بود. دختری که هیچ وجه تشابهی و تفاهمی باهم نداشتند. دختری که عاشقانه پسرش را میپرسید و 

ا. مرد بیچاره کمرش از خیانت زن و پسرش شکست. نویان مرد مهربان و شریفی است. انقدر دوستم داشت پسرش دخترک ر

که از خطایم گذاشت و بازهم با محبت مرا خواستار شد. نفسم را بیرون دادم. من واقعا آدم بدی بودم. دستی به صورتم کشیدم. 

دستانم بلند کردم. با چهره خندان و آرام نویان رو به رو شدم متقابل  صورتم را با دستانم پوشیدم بعد از مدتی سرم را از روی

 :به او لبخندی زدم. دستانم را دورم حلقه کردم که نویان گفت

 .بلند شو برو پیش بیوک انا االن صداش در میاد_

 :خنده ای کردم و گفتم

هش میگم بلد نیستم یا نمیدونم بهم میپره. همش غر خسته شدم نویان. همش ازم کار می کشه تا حاال انقدر کار نکرده بودم. ب_

 .میزنه

 دختر گیس بریده امدی اینجا چایی بیاری واس اقات یا چو قولی منو بکنی؟_

با صدای بیوک انا هین بلندی کشیدم و دستم را به روی قلبم گذاشتم. آب دهانم را با ترس قورت دادم. بیوک انا رو به نویان که 

 بلند می خندید گفت

 .بیا اینم از زنی که گرفتی. کار که درست حسابی انجام نمیده بعدش همش شکایت می کنه_

 :سرش را به حالت تاسف برایم تکان داد. بعد به داخل خانه رفت. با اعتراض رو به نویان که همچنان می خندید گفتم

 .نویان نخند چرا نمیگی بیوک انا داره میاد االن ناراحت شد ببین_

 :ا خنده گفتنویان ب

 .نگران نباش عزیزم. بیوک انا ناراحت نمیشه_

 :همان موقع در باز شد و بیوک انا از آن خارج شد. نویان رو به گفت

 .بیوک انا شما هم انقدر به زن من کار ندید تا حاال کار نکرده خسته میشه زودی_
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 :بیوک انا گفت

بلد نیستم. تو به چی این رفتی گرفتیش. آنا اصال  یگه نمیدونم.نه که زنت هم خیلی کار بلد که بگم انجام بده. همش م_

 دستپختش رو قبل از عقد خوردی؟

 :نویان انچنان آهی سوزک ناک کشید که متعجب به او نگاه کردم. نویان گفت

 .نه بیوک انا اصال دست به سیاه و سفید نمیزنه چه برسه به اینکه آشپزی کنه_

 :بیوک انا حیرت زد گفت

 میگی؟ راست_

 :با اعتراض گفتم

؟ دوره عهد قجر هم حداقل اسم و رسم داماد نویان مگه من اصال تو رو قبل از عقد دیدم. مگه اصال حتی اسمت هم میدونستم_

رو میدونست عروس. ولی من بدبخت که معلوم نیست از کدوم دوره عقب افتاده ای آدماش به جا موندن شدن قاتل جونم حتی 

 بعد تو میگی آشپزی نکردی واسم؟؟ اسمت هم نگفتند

نویان خنده ای تلخ کردو دیگر چیزی نگفت. انگار او فهمیدن منظور از قاتل های جان خانواده نامردم بودند. بیوک انا گفت 

 :دنبالش بروم. سینی را برداشتن و دنبالش رفتم. کمی که از نویان دور شدیم گفت

وهرت اینطور حرف بزنی مخصوصا که ازت بزرگترم هست و احترامش واجب. ببین دختر جان. اصال درست نیست تو با ش_

مرد از زنی که همش بهش بپره و اعصبانیش کنه زود خسته میشه. تو که اینجور نمی میخوای با شوهرت با مالیمت و دلبری 

 .یه. مخصوصا آقات که خان هست و مورد احترام و توجه بقحرف بزن دختر جان یکم سیاست داشته باش

سرم را تکان دادم و چیزی نگفتم. باهم وارد خانه شدیم بوی شیرینی می آمد بی حرف مشغول کار های ساده شدم. منیره خانم 

سینی شیرینی و حلوا ها را جلویم گذاشت تا آن را تزئین کنم. بی هیچ حرفی مشغول شدم. فکرم پیش نویان بود. منیره خانم 

فتم تا برای من و نویان درون یک بشقاب غذا بکشد. میخواهم ببرم تا باهم در آن یکی خانه ناهار دست کرده بود. رو به او گ

بخوریم. منیره خانم هم قبول کرد و در یک سینی بشقاب غذا را با انواع مخلفات گذاشت و سینی را به دستم داد. سنگین بود از 

. پشت در ایستادم و نفس عمیقی کشیدم بدون ایجاد سر و صدا خانه منیره خانم خارج شدم و به سمت خانه بیوک انا راه افتادم

در را باز کردم. نویان زیر کرسی دراز کشیده بود و دست چپش را روی سرش گذاشته بود و چشمانش را بسته بود و دست 

چرخید. با راستش را به روی لحاف روی شکم اش در را بستم که صدا ایجاد شد. نویان چشمانش را باز کرد و به طرف من 

 :دیدنم با آن سینی بزرگ سریع از جایش بلند شد و به طرفم آمد. سینی را که از دستم گرفت اخم هایش در هم رفت و گفت

 خودت تنها سینی رو تا اینجا اوردی؟_

 :دستی به کمر نیمه دردناک ام کشیدم و سرم را تکان دادم و گفتم

 اره دیگه پس کی بیاره؟_

 :میز کرسی گذاشت. من هم رفتم و نشستم. نویان با اخم و سرزنش گفت نویان سینی را به روی

چرا چیز سنگین بلند میکنی؟ مگه یادت نیست اون سری چی شد؟ چرا انقدر بی احتیاطی؟ هیچ حواست به خودت و بچه _

 .نیست

 :با اخم نگاهش را از من گرفت و کنارم نشست. دستم را به روی بازویش گذاشتم و گفتم

ال چیزی نیست که انقدر شلوغش می کنی. زیاد هم سنگین نبود. تازه بیوک انا میگه من خیلی تنبل و تن پرورم می خوب حا_

گفت خودش که حامله بوده اسباب اثاثیه خونه رو جا به جا می کرده بعدم می رفت سر زمین کلی کارای سخت، سخت انجام 

 .میداده هیچیش هم نشده

 :تنویان با حالتی تاسف بار گف
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آخه خاله ریزه تو خودت رو با اون مقایسه می کنی؟ تو دستی بهت می زنم جوونت باال میاد اون وقت خودت رو با بیوک انا _

 که از بچگی از اینکارا می کرده و براش چیزی نیست مقایسه می کنی؟

 :با حالت اعتراضی گفتم

 .میزنی جونم باال میاد دستات بزرگ و سنگین که دست بهممن خاله ریزه نیستم. تو خیلی گنده ای ببین انقدر گنده ای و _

 خودت رو مسخره کن بچه من کجام گند ست؟_

سرم را زیر انداختم و خنده نمکینی کردم که او هم خندید. دو دستش را به روی دو بازویم قرار داد و مرا بلند کرد و به روی 

ی بود که اینگونه از او خجالت می کشیدم. نویان مرا سفت به خودش پایش نشاند. با خجالت سرم را زیر انداختم. اولین بار

ه ای محکم به سرم زد. مشغول لقمه گرفتن شد. یک لقمه بزرگ را به سمتم گرفت. آن را از او گرفتم و گازی *سب*وفشرد و 

 :نگاهش کردم و گفتمبه آن زدم. نویان همان اندازه لقمه را برای خودش گرفت و تمامش را در دهانش گذاشت. حیرت زده 

 االن خفه میشی! چرا انقدر بزرگ، بزرگ؟_

 :که در دستم بود گفتنویان با دیدن لقمه ای 

 .بخورش دیگه مگه چقدر لقمه که میگی انقدر بزرگ. کوچیک بود که_

طرف نویان حیرت زده نگاهش کردم. لقمه ام را تمام کردم. یک تکه نان برداشتم و یک لقمه کوچک و متناسب گرفتم. به 

 :برگشتم و گفتم

 .بیا به این میگن لقمه نه اونی که تو میگیری_

 :نویان متعجب گفت

 این چیه خانم؟ اینو مگه میخوام بزارم تو چشمم انقدر کوچیک!! اگر بخوام اینجوری بخورم که تا فردا هم سیر نمیشم_

 :اخم کردم و گفتم

 .نخیر خیلی هم متناسب. بیا بخور_

طرف دهانش نزدیک تر کردم که سرش را جلوتر آورد و لقمه را همراه با انگشتانم در دهانش گذاشت آن ها را  بعد دستم را به

جای دندان هایش مانده  به هوا رفت. سریع انگشتانم را از دهانش در آوردم و نگاهشان کردم گاز گرفت با این کارش جیغ ام

 .بود

 .ببین جاش موند رو انگشتم_

ه ای به آن زد. ناهارمان را به همین منوال تمام کردیم. فکر کنم برای نویان این ب*و*سانگشتم را بلند کرد و نویان خندید و 

اولین ناهاری بود که باهم خوردم و واقعا او لذت برد. ولی من. سعی کردم فکرم را از این موضع دور کنم تا حالم دوباره 

 :کیه داد و گفتدگرگون نشود. نویان با دست سرم را به سینه اش ت

 چقدر انقدر تو بغلم کوچیکی؟_

واقعا هم در آغوش او کوچک بودم. او قد بلند و هیکلی، من با قدی نسبتا کوتاه و الغر با یک توپ والیبال که به جای شکمم 

 .بود

***** 

که در هیچ صورتی دید نویان آخر شب که آباقا و بیوک انا رفتند تا بخواب اند چراغ ها را خاموش کرد. جلوی من خوابید 

 :نداشته باشه. با خنده و شیطنت که سعی می کرد صدایش را آرام نگه دارد گفت

 خانم من چطوره؟_

 :تک خنده اجباری کردم و یکی به سینه اش زدم و آرام گفتم
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 .برو اون ور_

 :نویان با صدای حیرت زده گفت

 .گتم و می خوامت. دلم واس بغلت تنگ شده. بد جور دلتنکجا برم تازه امدم_

 :حیرت زده گفتم

 نویان. االن! اینجا؟_

 :نویان خودش را بیشتر به من نزدیک تر کرد و جدی گفت

 اره دیگه پس کجا؟ می خوای بریم تو جنگل؟_

 :با حرص صدایش زدم

 .نویان. زشته. برو اون ور شاید بیدار شدند و از اتاق امدند بیرون_

 .م امدن تو خیالت راحت باشه بسپارش به مننه خیالت راحت نمیان بیرون.. اگر_

 :دردمند نالیدم

 .نویان_

جونم خانم. دیگه نمیتونم طاقت بیارم. منم طاقتم یک حدی داره که در برابر به هیچ میرسه. من برای تو نمی تونم تحمل کنم _

 .و طاقت بیارم

********* 

ه ای به روی سرم نشاند. کمی عقب رفت و رو به ب*و*سو نویان تفنگ شکاری اش را به روی شانه اش گذاشت و جلو آمد 

 :بیوک انا گفت

 دیگه سفارش نکنم خیالم راحت باشه؟_

 :بیوک انا با مهربانی گفت

 .برو آقا برو در امان خدا خیالتم تخت جاش رو چشمام تا برگردی_

می رفتند جز شاهین. نویان سوار ماشین شد بعد سبد پر از تنقالت را به دست ساالر داد. همه به طرف ماشین رفتند. همه مردا 

. نفسم را آسوده بیرون دادم. حداقل چند روز بدون او آسایش داشتم. بیوک انا رو به مارال کرد و و بوقی زد و به راه افتاد

 :گفت

صلش سر نمی خواد بری خونه مادر شوهرت برو لباسای رو که می خوایی بیار اینجا پیش این دختر باش شوهرش نیست حو_

 .نره و حواست بهش باشه

مارال چشمی گفت و جلو آمد و دستم را گرفت و همراه خودش به خانه اش برد تا چیز هایش را جمع کند. دیگر روی آرمان 

هم باز شده بود برخالف تصورم اصال پسر آرامی نبود خیلی هم فضول بود وارد خانه مارال شدم اولین بار بود می آمدم آن هم 

 :قیه خانه ها ولی خوش سلیقه تر. مارال به طرف اتاقی رفت و بلند گفتماندن ب

 .بیا اینجا سرمین_

 :به طرف اتاق رفتم و وارد اتاق شدم. یک اتاق کامال ساده. کنار مارال که داشت وسایل اش را جمع می کرد نشستم و گفتم

 .میگم مارال_

 جانم؟_

 :به صورتش خیره شدم و گفتم
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ون همه امکاناتی که میتونستی داشته باشی و داشتی رو به اینجا ترجیح دادی؟ یعنی به همین راحتی تو چطور تونستی ا_

تونستی بخاطر یک مرد از همه چیز بگذری و بیای مثل آدمای نخستین اینجا پیش پدر شوهر و مادر شوهرت داخل جنگل 

 .زندگی کنی چون شوهرت نمی خواست اونا تنها باشن

 :خند تلخی گفتنگاهم کرد و با لب

به همین راحتی هایم که تو میگی نیست. سال اول و دوم به معنای واقعی پشیمون شدم ولی بخاطر آرمان که امد دیگه ساکت _

 .شدم

 چطور تو زود حامله نشدی؟ نذاشتی یا اینا از این اعتقاد ها ندارند تازه عروس به ماه نکشیده باید حامله بشه؟_

 :گفتمارال پوزخند تلخی زد و 

هعی دلت خوشه. نمیدونی چقدر من سختی کشیدم. خیلی سخته خانواده شوهرت تورو نخواند تا شش ماه بعد ازدواجم جلو _

گیری کردم. همشون انگ نازای میزدن بهم حتی مادر شوهرم می خواست از خونه پرتم کنه بیرون. اونم نه داخل روستاها 

قتی امد هیچی نگفت. فقط من رو حامله کرد. نه حرفی زد که چیزی رو حل کنه و وسط جنگل زمانی که ساالر نبود. ساالر هم و

نه رفت با خانوادش دعوا کنه که چرا با زنم اینطور بخورد کردید. هیچی. فقط ساکت موند و چیزی نگفت و اینم شد مهر تایید 

نوز اینجور که باید با خودش و خانوادش ساالر به روی کاراشون. اون موقع عشقم به ساالر کم شد. بخاطر کاری که کرد. ه

 .کنار نیامدم

 .مارال وسایلش را جمع کرد و دست آرمان را گرفت و به طرف خانه بیوک انا رفتیم

********* 

همه جا تاریک بود. بیوک انا به خواب رفته بود. مارال همچنان با آرمان برای خوابیدن سرو کله میزد. نزدیک به سه روز بود 

ته بود. صدای زوزه گرگ ها از دیشب خیلی نزدیکتر از قبل شده بود. طوری که احساس می کردم همین چند متر آن نویان رف

طرف تر از خانه ایستاده اند و زوزه می کشند. امروز صبح از الی حرف های یواشکی منیره خانم شنیدم که انگار غذا پیدا 

اینجا به مشام شان خورده و به این نزدیکی ده دنبال غذا آمده اند. از  نکرده اند و بوی حیوانات درون طویله و انسان های

 .نمیبرد. ترس سرتا پایم را گرفته بود فکر اینکه به ما حمله کنند خوابم

 هنوز نخوابیدی؟_

 .ترسیده به مارال نگاه کردم که مرا از فکر خارج کرده بود. نفهمیدم کی آمده بود سرجایش

 ترسیدی؟_

 :گفتم نگاهش کردو

 .اره داخل فکر بودم. ترسیدم. از صدای گرگ ها خوابم نمیبره_

 :مارال پتو را به روی خودش مرتب کرد و با صدای آهسته گفت

 .نترس. منم اوالش میترسیدم. ولی نگران نباش. چیزی نمیشه. گرگ که با ما کاری نداره_

صدای گرگ ها ساکت شد. نفس آسوده ای کشیدم و چشمان ام ولی من تا صبح خواب به چشمانم نیامد. وقتی افتاب طلوع کرد 

 .را بستم. از شدت بی خوابی به ثانیه نکشید که خوابم برد

********* 

در جایم چرخیدم. الی چشمان ام را باز کردم. در اتاق تنها بودم. بارها و بارها بیوک انا و مارال امده بودند و صدایم کرده 

و با آن ها برخورد کردم که دیگر دست از سرم برداشتند. واقعا خسته بودم و خوابم می آمد.  بودن. دست آخرم عصبانی شدم

. از اتاق خارج شدم. کسی در خانه نبود. از خانه خارج شدم و به طرف بی خوابی دیشب هم خیلی به روی آن تاثیر داشت

. دستانم را دور خودم حلقه کردم. از دور نگاه خورد دستشویی ها رفتم. بعد از اتمام کارم بیرون آمدم. باد سردی به صورتم

انداخت و سالم کرد. جواب  کردم. شاهین داشت به حیوانات رسیدگی می کرد. به طرف اش رفتم تا به او رسیدم سرش را پایین

 :سالم اش را دادم و گفتم
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 بیوک انا و بقیه کجا اند؟_

 .خونه ما هستند_

سرم را تکیه دادم و از کنارش گذشتم و به طرف خانیشان رفتم. همگی آنجا بودند و مثل  و بعد به خانه یشان اشاره کرد.

همیشه کارهای مختلفی انجام میدادند. تا نزدیک غروب آنجا بودیم و بعد به خانه برگشتیم. از غروب یک ساعتی گذشته بود که 

تم از ترس چه کنم. بعد از شام دور هم نشسته بودیم. دوباره صدا ها بلند شد. دیگر داشت واقعا گریه ام می گرفت. نمیدانس

 :مارال یک دفعه ای گفت

گرگ ها خیلی نزدیک. تازه احساس می کنم امشب تعدادشون بیشتر شده و نزدیک ترن. شاهین هم می گفت دیشب یکیشون _

 .رو دیده

یوک انا با دیدن من یکی در صورتش زد و چشمانم بیشتر از این باز نمی شد. دست و پایم از ترس شروع به لرزیدن کردند. ب

 :با عجله به طرفم آمد. دو دوستش بازوهایم را گرفت و تکان داد و گفت

 .چت شد دختر؟ خوبی؟ یک چیزی بگو_

 :دید جوابش را نمیدهم و همانطور خشکم زده رو اخم رو به مارال گفت

 .برو آب قند بیار یاال دختر از دست رفت_

ز خانه رفت و طولی نکشید که با لیوانی آب قند برگشت. بیوک انا کمی از آن آب قند را به من داد. حالم مارال با عجله به آشپ

 :کمی بهتر شد. بیوک انا نفسش را با خیال راحت بیرون داد و با تشر رو به مارال گفت

امانت چیزیش بشه کی می خواد  نمیتونی جلوی اون زبونت رو بگیری؟ جلو زن حامله از این حرفا میزنند اخه؟ این دست ما_

 جواب آقا رو بده؟

 :بعد رو به من کرد و گفت

 بهتری؟ آروم شدی؟_

 :سرم را به معنی بله تکان دادم. بیوک انا گفت

 .خوب الحمدهلل. بخواب یکم بخواب من پیشتم_

سرم بیدار است سریع به خواب رفتم. با بیوک انا مرا به زور خواباند. اینبار با خیال راحت از اینکه بیوک انا کنارم است و باال 

صدای کوبش چیزی به در وحشت زده از خواب پریدم. بیوک انا هم کنارم وحشت زده بیدار شده بود. همان موقع صدای گریه 

 :بلند آرمان آمد و بعد مارال. مارال ترسیده گفت

 یعنی کی میتونه باشه؟_

 :با وحشت جیغ زدم

 .نکنه گرگ_

 :بلند شد و گفتبیوک انا از جایش 

 اخه دختر مگه گرگ در میزنه توام داخل این گیرو دار جک می گی؟_

 :بعد به طرف در رفت و بلند گفت

 کیه؟_

 .بیوک انا منم شاهین. یاال در رو باز کن. عجله کن_

 :ن داد و گفتبیوک انا سریع در را باز کرد شاهین با یک فانوس سریع به داخل آمد و در را پشت سرش بست. نفسش را بیرو
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. گرگ ها خیلی نزدیک اند. االن که امدم خودم چندتاشونو دیدم. یاال سریع جمع کنید باید بریم خونه ما. همه اونجا جمع شد_

 .آتش که دستم بود جلو نیومد

 :ناخداگاه ترسیده جیغی کشیدم. نمیدانستم چه کنم. مارال درحالی که پسرش را آرام می کرد به طرفم آمد و گفت

 .آروم باش عزیزم نترس فعال که نیامدن جلو بعدم ما داخل خونه ایم_

 :شاهین با عجله گفت

یاال دیگه از سرشب تا االن هی داره تعدادشون زیاد تر میشه. یاال برید آماده شید بریم خونه ما که مامانم و خاله اونجا _

 .منتظرند

رد مشغول بررسی اش شد. بیوک انا باعجله به طرف اتاق رفت. بعد فانوس را دست بیوک انا داد و اش را از کمرش در آو

مارال هم رفت تا لباس بپوشند. بعد از مدتی بیوک آنا با یک کت ضخیم و شال و یک پتو برگشت کمکم کرد تا کت را پوشیدم و 

 :شال بافت روی روسریم گذاشت و بعد پتو را روی سرم انداخت مدتی بعد مارال آمد. شاهین گفت

 ده اید؟آما_

بیوک انا فانوس را در دستش گرفت و نور اش را زیاد تر کرد. شاهین از پنجره آشپزخانه به بیرون نگاه کرد دوباره برگشت. 

 :با تاکید گفت

 .اول من میرم بیرون بعد شما میاید. داخل راه رفتن فس، فس نمی کنید تا میتونید سریع بیاید_

 :ا را صدا زدم که دستانش را دور بازوانم حلقه کرد و به جلو هل ام داد و گفتبعد از خانه خارج شد. ترسیده بیوک ان

 .هیس آروم باش دختر. ما همه پیشت هستیم_

بعد باهم از خانه خارج شدیم و مارال آخرین نفر آمد و در را سریع بست و قفل کرد. آرمان را در پتوی پیچیده بود و محکم به 

ه در آن شرایط در توانم بود به راه افتادم. واقعا از ترس و استرس نمیدانستم چه کنم بیوک خود می فشرد. با آخرین سرعتی ک

انا بود که مرا هدایت می کرد. گرگ ها انگار کنار گوشم زوزه می کشیدند. آتشی با فاصله چند متر دور تا دور طویله بود. 

منتظر ایستاد تا ما داخل رفتیم و بعد خودش آمد و در را پشت شاهین به خانه رسید با اولین ضربه ای که به در زد در باز شد. 

سر خود بست و قفل اش را انداخت. منیره خانم جلو آمد و آرمان را از مارال گرفت. بیک انا کمک ام کرد تا بر روی زمین 

 :بنشینم. زر تکین خانم با دید رنگ پریده ام ترسیده گفت

 ریده دختر؟این چرا اینطور شده چرا انقدر رنگت پ_

 :بیوک انا گفت

 .هیچی نیست ترسیده_

با تیری که شاهین از پنجره زد از ته دل جیغ کشیدم. با ترس زدم زیر گریه. دیگر واقعا خارج از حد توانم بود. زر تکین خانم 

 :با خشم رو به شاهین گفت

 .چته پسر مگه نمیبینی زن حامله اینجاست ترسیده بعد تو بی خبر تیر در کنی_

 :اهین عصبی رو به مادرش گفتش

 .االن وقت این حرف های نیست مادر من. گرگ ها امدن داخل محوطمون_

تا خود صبح من از ترس و استرس میلرزیدم. بیشترین چیزی ام که به روی تشدید آن اثر داشت یاد آوری حرف های مارال 

که صداها قطع شد بیوک انا کمکم کرد دراز بکشم تا کمی درباره گرگ ها بود. دیگر گریه نمی کردم. یعنی نمیتوانستم زمانی 

استراحت کنم آن ها هم پا به پای من بیدار بودند. دست بیوک انا را در دست گرفتم و محکم میفشرد. دستش را به هیچ وج ول 

 .نمی کردم. کم، کم خوابم برد

*********** 
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حالم بهتر شده بود. سرجایم نشستم. همان  ی و کسلی خبری نبودچشمانم را باز کردم. کسی کنارم نبود. دیگر از آن بی حال

جای قبلی در خانه زر تکین خانم بودم. با صدای باز شدن در به روی جایم نشستم. زر تکین خانم با یک سینی وارد شد. با 

 :دیدنم نشسته سریع به طرفم آمد و سینی را کنارش روی زمین گذاشت و به طرفم خم شد و گفت

 ؟خوبی_

 :لبخندی به نشانه تشکر زدم و گفتم

 .ممنون. خوبم بهترم_

 :یک نان تازه که داشت از آن بخاطر خارج میشد به طرفم گرفت و گفت

 .خوب خداروشکر بیا اینو بخور یکم جون داشته باشی. امروز احتماال مردا ها برگردند. اگر بیان قبل از صبحانه میان_

واقعا عجیب بود. من..  رای اولین بار خداروشکر کردم برای باز گشت نویان به خانهلبخندی زدم و از او تشکر کردم. ب

 !سرمین.. خدا را شکر کنم برای برگشتن شوهرم. آن هم کی! نویان

همان موقع صدای موتور ماشین آمد. بیوک انا خوشحال از جایش بلند شد. همگی باهم از خانه بیرون رفتند. مدتی بعد صدای 

برداشتم و به طرف در رفتم. در را باز کردم ال پرسی همه در فضا پیچید. با کمک دیوار از جایم بلند شدم. ارام قدم سالم و احو

و از خانه خارج شدم. نویان در گرم احوال پرسی بود ولی از چرخش چشمانش معلوم بود دارد دنبالم می گردد. نفسم را پر 

ویان مرا دید. لبخندش عمیق تر شد. خستگی و ژولیدگی از سر و کول اش می صدا بیرون دادم به طرفشان قدم برداشتم. ن

بارید لبخند هرچند طبیعی زدم و جلو رفتم. آرام سالم کردم. نویان بقیه را کنار زد و جلو آمد. باهم دست دادیم و سرم را 

 :ید با نگرانی گفتب*و*س

 حالت خوبه؟؟چرا رنگ و روت پریده؟_

 :م و گفتملبخندم را زورکی کش داد

 اره خوبم.. چیزی نیست تو خوبی؟ خسته که نیستی؟؟_

 .اره منم خوبم. کی خسته میشه داخل این طبیعت گشتن و خوشگذرونی. فقط احتیاج به یک حموم حسابی دارم_

 :بیوک انا جلو آمد و گفت

 .خوب آقا شما برید حموم تا از حموم در بیاید ماهم صبحانه رو آماده می کنیم_

 اهی حمام شد. بعد از آن همگی دور سفره صبحانه جمع شدیمنویان ر

*** 

نویان چمدان ها را از ماشین در آورد و باهم وارد خانه شدیم. بالخره اقامت یک ماه و نیم ما در جنگل با تمام خوبی ها و بدی 

د. باهم وارد خانه شدیم. همه جا هایش تمام شد. کسی در خانه نبود. همگی از فردا می آمدند و دوباره شروع به کار می کردن

سوت و کور بود. به اتاق رفتم و بالفاصله به یک حمام کوتاه رفتم. وقتی از حمام در آمدم نویان راهم فرستادم. واقعا چقدر 

. سخت ترین آن هم شب های بود که گرگ ها خانه ها را برای اینجا نسبت به آنجا خوب است. زندگی در آنجا واقعا سخت بود

یدا کردن غذا احاطه می کردند. حتی بعد از آمد نویان و بقیه مردا ها بازهم گرگ ها به مدت چند روز می آمد و من چگونه در پ

آغوش نویان می لرزید و گریه می کردم. نویان بیچاره هم از هر راه و روشی برای آرام کردن من استفاده می کرد. احساس 

تی پوشیدم و خودم را به روی تخت انداختم. نویان هم موهایش را خشک کرد چراغ خستگی و بی خوابی شدید یک لباس راح

 .ها را خاموش کرد و به خواسته من پرده ها کیپ کرد. طولی نکشید که خوابم برد

**** 

بود. از  با سرو صدا های بیرون چشم باز کردم. کمی طول کشید تا به خودم بیایم. از جایم بلند شدم. فکر کنم بخاطر وجود بچه

جایم بلند شدم و به طرف سرویس بهداشتی رفتم. بعد لباس مناسبی پوشیدم از اتاق خارج شدم. مریم را دیدم که همراه با آق 

 :گل در حال تمیزکردن خانه بودند. مریم با دیدنم برایم صبحانه آورد. رو به مریم درحالی که داشتم لقمه می گرفتم گفتم
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 مریم. نویان آقا کجاست؟_

 .خانم رفتن به زمین هاشون و چند نفر سر بزنند_

 :سرم را تکان دادم و لقمه را در دهانم گذاشتم. یاد آسوده بانو افتادم. بعد از قورت دادن لقمه ام پرسیدم

 آسوده بانو آمده؟؟_

 .نه خانم. ظهر قرار آقا بره دنبالشون_

رف پنجره رفتم و پرده را کنار زدم و به بیرون خیره شدم. دو یا سرم را به معنی فهمیدن تکان دادم. از جایم بلند شدم. به ط

سه مرد در حال رفت و آمد در باغ میوه بودند. دستم را به روی شیشه گذاشتم. سرما از سر انگشتانم نفوذ کرد و تمام بدنم را 

ف کناری رفتم و روی آن ها نشستم. گرفت. پرده را انداختم و از پنجره فاصله گرفتم. مریم درحال جمع کردن سفره بود. به طر

سرم را به پشتی تکیه دادم. احساس خوبی نداشتم. یک جور بی حوصله و عصبی بودم. انگار دلشوره داشتم. ولی بی دلیل 

 واقعا مسخره بود. مگر می شود دلشوره بدون دلیل؟

ورتم کشیدم و به درست روی کناری ها ساعت ها گذشت. وقت ناهار بود که صدای موتور ماشین در خانه پیچید. دستی به ص

نشستم. مدتی بعد در باز شد و آسوده بانو با چهره ای خندان وارد شد. نویان هم پشت سرش با یک چمدان. به احترام ان ها 

 از جا بلند شدم. سالم کردم. آسوده بانو با دیدنم پشت چشم نازک کرد و به طبقه باال رفت. نویان جواب سالم را داد و به

بود. بعد از آمدن آسوده بانو و نویان آق گل گفت ناهار آماده  ۱۴.. دوباره احساس گرسنگی می کردم. ساعتدنبالش رفت

 :است. همگی دور سفره جمع شدیم. آسوده بانو لبخند از لبش نمی رفت. وسط های ناهار بود که یکهو گفت

 .راستی نویان_

 :وق ادامه دادنویان متعجب نگاهش کرد که آسوده بانو با ذ

 .باید مشتلق بدی_

 :نویان اخم هایش را در هم کشید و گفت

 چرا چی شده؟_

 :آسوده بانو با خوشحالی گفت

 .داری بابا بزرگ میشی نازلی حامله است_

.. یعنی..اشکین دارد پدر می همانطور خشکم زد. نه نفس می کشیدم و نه پلک میزدم. باورش واقعا برایم ممکن نبود یعنی

 د یعنی نازلی دارد مادر بچه اشکین می شود؟شو

نگاه و لبخند خبیث آسوده بانو را به روی خود به خوبی حس می کردم. به هر سختی بود جلوی بغضم را گرفتم. آب دهانم را 

سرهم را جمع کردم و لیوان آب ام را برداشتم. سعی می کردم نفس های طوالنی و پشت به سختی قورت دادم. تمام انرژی ام 

بکشم. آب درون لیوان را جرعه، جرعه نوشیدم.. بازهم تاثیری نداشت. هیچ کمکی به حال خراب و نا میزون من نمی کرد. 

دیگری هیچی نفهمیدم. زمانی سرم را بلند کردم که دیدم فقط خودم تنها هستم و مریم و آق گل دارند سفره را جمع می کنند. به 

ه باال رفتم در اتاق را باز کردم و وارد شدم. نویان در اتاق نبود در را بستم و همانجا به در سر سختی از جایم بلند شدم. به طبق

 .خوردم و افتادم. ناخواسته بغضم شکست. اشک هایم پشت سرهم سرازیر شدند

مهم نبود که به با کمک دیوار بلند شدم و به طرف تخت رفتم. به شکم روی تخت خوابیدم و سرم را در بالشت فرو کردم. برای 

بچه فشار می آید. برایم مهم نبود که درد می کشم. درد قلبی که دوباره به سراغم آمده بود خیلی بیشتر از قبل بود. از ته دل 

ضجه میزدم و صدای خودم را در بالشت خفه می کردم. برایم مانند یک شوک بزرگ بود. خیلی بزرگ. انگار تازه بیدار شده 

فهمیدم چی به چی است. ولی همه این اتفاق ها باعث نمی شود که من از خیر نازلی بگذرم و بگذارم زندگی بودم. انگار تازه 

راحت و خوش و خرمی با اشکین داشته باشد اگر من سرمینم حتی نمی گذارم این بچه به دنیا بیاید. حاضر بودم هر کس را 

ا متنفر بودم. شخصی منفور و حال بهم زنی برایم بود. نمی توانستم کنار اشکین ببینم ولی او را نه. از آن دختر به تمام معن

همانطور ولش کنم به امان خدا. نمی توانستم. من به خودم قول داده بودم که کاری کنم که خود آسوده بانو او را از این خانه و 

 .ی اگر به قیمت جانم تمام می شدخانواده پرت کند بیرون. با این فکر ها خودم را آرام ساختم. من اجازه نمیدادم. حت
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*** 

یک ماه از آن خبر نحس می گذرد. نویان دوباره سرد شده است و شب ها پیش آسوده بانو می خوابد. تنها کسی که در این 

خانه خوشحال است آسوده بانو است. هفت ماهگی خیلی سخت و طاقت فرسا است. دیگر دارم دیوانه می شوم. با بچه درون 

گرفته ام. جز او کسی را در این خانه نداشتم. کسی جز او را برای درد دل کردن ندارم در این خانه فقط خودم هستم شکمم انس 

 .و خودم

جلو روم. اویل  چندبار سعی کردم در این مدت به نویان نزدیک شوم. ولی هربار مرا پس زده است. من هم دیگر سعی نکردم

یش کمی آزارم می داد. ولی بعد خودم را زدم به آن راه. به خود می گفتم دیگر برایم سرد شدن دوباره نویان و بی محبتی ها

مهم نیست. ولی من محبت می خواستم. هر چقدر در ظاهر بی تفاوت بودم ولی از ته دل محبت می خواستم. نگرانی و حساس 

بچه باشد. رفتارش آزارم میداد محبت زیر  بودن را می خواستم دوست داشتم حداقل او نگرانم باشد تمام حواسش به من و این

زیرکی اش به آسوده بانو آزارم میداد. شکم ام خیلی جلو آمده بود. خودم را در آینه میدیم نمی شناختم. حسابی تغییر کرده بودم 

و خاله بامن  و تپل شده بودم. اصال این تپلی را دوست نداشتم. احساس زشتی می کردم. واقعا من چه آدمی بودم. این همه او

حرف زدند. ولی نتیجه اش به سه ماهم نکشید و شد روز از نو روزی از نو. اینبار نویان هم عقب کشیده بود و سرد و یخ 

شده بود. انگار نمی خواست قدمی به طرفم بردارد. انگار او منتظر بود من قدمی بردارم. من هم که همش در اتاق بودم و 

 .م پایین نمی رفتم و برایم غذا را به اتاق می آوردندگاهی اوقات برای ناهار و شا

با صدای در به خودم آمد مریم وارد اتاق شد و مرا برای شام صدا زد. بهتر بود تا قبل از به دنیا آمدن بچه یک کاری می کردم 

کمرم گرفتم و به طبقه پایین تا حداقل از مهر پدر هم سهمی داشته باشد. از جایم بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم دستم را به 

رفتم. کمرم خیلی اذیت می شد موقعه باال و پایین رفتن از پله ها. به طرف سفره رفتم. ناهار بخاطر هوس من کباب کوبیده بود. 

 :یک دستم را به مریم و دست دیگرم را به شکم گرفتم و آرام و با کمک مریم نشستم. رو به مریم گفتم

 .به سدره بگو اگر تونست برای شب درست کنه هوس آش رشته ام کردم._

ماشاءهللا ویارات که تمومی نداره. اون تو بچه است یا خاوری که انقدر چیز میریزی توش سیرمونی نمی گیره؟ واال ما هم _

 .بخاطر تو مجبوریم از این چیزا بخوریم

نیست و می بایست سر هر چیزی تیکه بی اندازد متعجب رویم را به طرف آسوده بانو کردم. یعنی واقعا نمیدانست دست خودم 

 :یا طعنه بزند. آرام گفتم

 .خوب شما هم اگر چیزی می خوایید بگید درست کنند_

 ؟اون زن بیچاره چقدر میتونه کار کنه؟ تا بیاد اوامر خانم رو اجرا کنه مگه وقت واسش می مونه_

 :ناراحت به او نگاه کردم. آرام گفتم

 .هرچی در خواست درست کنه گی درست کنه.مریم الزم نیست ب_

 :مریم گفت

 ..اما_

 :وسط حرفش پریدم و با تحکم گفتم

 .همین که گفتم_

اشتهایم کور شد. بغض گلویم را گرفت. بی انصاف نمی دانست بچه دورن شکمم می خواهد. حتی اجازه نداده بود برایم ویارانه 

د جلوی بقیه به من گفت بود و برای همه خط و نشان کشید که حق هیچ درست کنند با تمام وقاحت هرچی از دهانش در آم

کاری برای من ندارید. برای این کباب هم عجیب بود که چیزی نگفت. ولی گفت و نگفتنش هیچ فرقی باهم نداشت چون همین 

 .را هم زهرمارم کرده بود و من حتی یک تکه از کباب ها را نخوردم

دل نازکی هم حدی داشت که بخاطر شرایطم از آن هم گذشته بود. طاقت نداشتم که ارسالن هیچی  بغض راه گلویم را گرفته بود

به او نمی گوید. رفتار هایش را با من می دید ولی بازهم الم تا کام حرفی نمی زند. در خونسردی و کمال آرام اش ناهارش را 

ی او وجود ندارد. انگار منی که می گفت دوستت دارم وجود می خورد و بعد بلند می شود و می رود. انگار دیگر سرمینی برا
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نداشت. انگار دیگر آن دستت دارم ها الکی و کذب بود انگار مرا نمی دید نه با من حرف میزد و نه نگاهم می کرد. انگار 

از جا بلند شدم. و با  برایش تمام شده بودم. انگار آسوده بانو دوباره برایش شروع شده بود. قبل از اینکه بغضم بشکند سریع

 .عجله به اتاقم رفتم. در را بهم کوبیدم که بغضم شکست و اشک هایم سرازیر شدند

به سمت تخت رفتم و لبه آن نشستم. سعی می کردم صدای ام بلند نشود. سرم را بلند کردم. خودم را در آینه دیدم. من این دختر 

مغرور و زبان دراز. دختری که به توراج بودنش افتخار می کرد. آن دختری یا زن را نمی شناختم. این سرمین نبود. آن دختر 

که حتی اجازه نمیداد کسی دست به چیز های بزند که مال او بودند. دختری که پاشا خان به بودنش افتخار می کرد. دختری که 

 .مید های روشن برای ساختن فردااجازه نمیداد به او زور بگویند. دختری که پر از امید زندگی بود پر از فکر ها و ا

ولی حاال. در آینه یک زن ساده روستای و تو سری خور که هر کس از راه می رسید به خود اجازه می داد تیکه به او بی 

اندازد و یا به او زور بگوید. دختری که بیشتر فکرش لباس و آراستگی بود االن شده بود یک زن بد لباس و ژولیده که این ها 

 .اهمیت نداشتند. یک زن که امید و انگیزه زندگی اش را از یاد برده بود برایش

این آن سرمین نبود. این آن سرمینی نبود که نویان عاشقش شده بود آن دختر تبدیل شده بود به یکی از همین زن های 

تشنه گذاشتن دیگر نداشت.  روستای که برای نویان هیچ جذابیت و کششی نداشت. لوندی و عشوه در کارش نبود. ناز کردن و

 .چون امیدش را از دست داده بود

نویان عاشق کسی شده بود که از جنس اینجا نبود. نه رفتارش نه لباسش و نه حتی لبخندش. این راهش نبود. اگر بخواهم 

زندگی خودم و بچه اینگونه جلو روم چند سال دیگر با یک بچه آواره این روستا می شوم. شاید هم بدون بچه من باید بخاطر 

ام یک کاری انجام دهم. اشک صورتم را پاک کردم از جایم بلند شدم. باید تغییر می کردم. باید می شدم همان سرمین قبل. به 

 .طرف کمد رفتم و حوله ام را برداشتم همراه با ژیلت به طرف حمام رفتم

دم خفه شدم تا تمام شد. از دم در اتاق مریم را صدا زدم. بعد از یک ساعت اتمام کارم از حمام خارج شدم. نفس آسوده ای کشی

طولی نکشید که آمد. گفتم تا چمدان هایم را که لباس های بارداری در آن است را باز کند. مامان جون واقعا یک فرشته است. 

به چوب لباس آویزان کرد و اصال فکر نمی کردم روزی این ها به دردم بخورد. مریم آن های را که نیاز به اتو داشت اتو زد و 

 لباس های محلی را برداشت. موهایم را خشک کردم و به روی تخت خوابیدم و مریم صورتم را اصالح کرد

تمام وسایل آرایشی ام را در آوردم و روی میز چیدم. به مامان جون زنگ زدم تا برایم چند ادکلن و اسپری با وسایل آرایشی و 

زم می شد را پست کند. بعد از اتمام یک لباس بافت کرم رنگ استین بلند پوشیدم که استین لباس و وسایل ضروری که نیا

 :هایش تنگ و بلند بود و تا انگشتانم می رسید با یک شلوار مشکی راحتی. رو به مریم کردم و گفتم

 به هیچ کس چیزی الزم نیست بگی فهمیدی؟_

 .بله خانم_

شد و رفت. شب شده بود. یک آرایش ساده و کمی انجام دادم. باید بی حوصلگی  ش تمامسرم را تکان دادم. مدتی بعد مریم کار

را کنار می گذاشتم و دوباره مثل قبل می شدم. اینبار من هستم که باید رفتارم را با نویان سرد کنم و او را غیر مستقیم به 

ام گذاشتم. الک ابی روشنم را برداشتم و دقیق و  سمت خود بکشم. لبخندی زدم و موهایم را یک طرفه گیس کردم و روی شانه

باحوصله الک زدم. به آینه نگاه کردم. حاال این فرد در آینه را می شناختم. این سرمین واقعی بود. با تقه ای که به در خورد 

دستم را روی سرم  ترسیده با در نگاه کردم. یک آن قالب تهی کردم در باز شد و مریم وارد اتاق شد نفس آسوده ای کشیدم و

 گذاشتم. من که با یک تقه در اینگونه می شدم چطور می خواهم جلوی نویان ظاهر شوم؟

 .خانم_

 .سرم را بلند کردم و منتظر نگاهش کردم تا حرفش را بزند

 .شام حاضر_

درست است یا نه.  کالفه شده بودم. یک حس دوگانگی درونم ایجاد شده بود.. شک داشتم. اینکاری که می خواهم انجام دهم

نویان عصبی نشود. آسوده بانو تحریک اش نکند؟ به طرف مریم برگشتم و خواستم بگویم نمیایم که پشیمان شدم. باشه ای 

گفتم و او از اتاق خارج شد سرمین قبل از این ها هیچی چیز جز تاریکی و حیوانات عجیب و غریب ترس نداشت. من هم همان 

د تمام سعیم را بکنم دوباره خود خودم شوم. نفس عمیقی کشیدم و در آینه خودم را چک کردم و سرمینم. خودم هستم و بای
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دستی به موهایم کشیدم. به طرف در اتاق قدم برداشتم و از آن خارج شدم. به طبقه پایین رفتم. صدای حرف زدن نویان و 

 .. حواس آن دو به من نبودآسوده بانو می آمد. به طرف صداها رفتم

می استرس داشتم ولی باز هم سعی کردم آرام باشم و آن را رفع کنم. به طرف سفره رفتم و با احتیاط نشستم. با کمال ک

خونسردی و بدون توجه به آن ها برای خودم برنج و خورشت کشیدم و مشغول خوردن شدم. صدای حرف زدنشان قطع شد. 

هر دو با قیافه ای متعجب و اخمو نگاهم می کردند چهره ای بیخیال به  سرم را بلند کردم و پلکی زدم و به آن ها نگاه کردم.

خود گرفتم و نگاهشان کردم. بعد از چند لحظه که هیچ کدام حرفی نزدند سرم را پایین انداختم و شام ام را تمام کردم. به طبقه 

 .ود نگذارم نویان نزدیکم شودبود در را قفل کردم. قدم دوم. الزم ب ۱۱باال رفتم. وارد اتاق شدم. نزدیک ساعت

صورتم را شستم و لباس هایم را عوض کردم و کمی با گوشی ام ور رفتم و بعد چراغ ها را خاموش کردم تا بخوابم همان 

موقع صدای دستگیره در آمد. با ترس آب دهانم را قورت دادم دوباره کارش را تکرار کرد نویان بود. نفس های عمیق می 

 :وم. صدایش از پشت در آمدکشیدم تا آرام ش

 ..سرمین.. سرمین در رو باز کن.. سرمین با توام.. بیا این در رو باز کن_

 :بازهم چیزی نگفتم. مشت محکمی به در زد که صدای بدی داد و بلند گفت

 یاال با توام.. کری نمیشنوی؟_

و خواستم بخوابم. نویان هم کم، کم بیخیال شد و  بازهم چیزی نگفتم. نمی خواستم جوابش را بدهم.. پتو را به روی خود کشیدم

 .رفت

***** 

نگاهم می کرد سعی کردم قیافه بی خیال به خود بگیرم. بالخره زبان باز کرد و  نویان با اخم رو به رویم نشسته بود و داشت

 :گفت

 این چه سر وضعیه واسه خودت درست کردی؟_

 :نگاهی به خودم کردم و گفتم

 ه مشکلی؟مگه سرو وضعم چ_

 :با اعصبانیت گفت

تو بگو چه مشکلی نداره؟ مگر من از همون روز اول بهت نگفتم دیگه نمی خوام از اینجور لباسا بپوشی؟ دور این جور _

 لباسا رو خط بکشی مگه نگفتم بدم میاد. مگه نگفتم خوشم نمیاد زنم این شکلی بگرده؟

 :من هم اخم هایم را درهم کشیدم و گفتم

نکرده بود. خودتم من رو با این سرو  اول سرو شکلم اینجوری بوده. بدت می امد پس چرا گرفتیم؟ کسی اجبارت من هم از_

سرو  شکل دیدی و به قول خودت ازم خوشت امد. وگرنه منو کی قبل از ازدواج با لباس محلی دیده بودی ها؟ من همون آدمم و

 .نیاد. می خواستی قبلش خوب فکر کنی شکلم همین طوری بود که هست. چه تو خوشت بیاد چه

 :نویان از جایش بلند شد و با اعصبانیت گفت

اون موقع زنم نبودی که بهت بگم چطور بپوشی چطور بگرد. االن که زنم شدی باید اونجور که من می خوام باشی. من خان _

فتم لباس درست و محلی باید بپوشی اینجام هیچ کس جرات نداره رو حرفم حرف بزنه اون وقت تو سرپیچی می کنی. من گ

 .یعنی باید لباس محلی بپوشی

 :من هم از جایم بلند شدم و سینه به سینه اش ایستادم و در چشمانش نگاه کردم و گفتم

بایدی در کار نیست خان. تو خانی منم زن خانم. تو قدرت داری منم قدرت دارم. تو زور داری منم زور دارم.. تو پول داری _

 .ل دارممنم پو

 :دستم را باال آوردم و با انگشت شصتم به خوردم اشاره کرد و ادامه دادم
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 .من پشتیبانه ای محکم و قوی دارم_

 :بعد با انگشت اشاره به او اشاره کردم و با طعنه اضافه کردم

 ...ولی تو نداری. من زنانگی دارم و تو نداری. من راه روش خاص خودم رو دارم ولی تو نداری. من_

 :با اعصبانیت وسط حرفم پرید و گفت

بسه هی من و تو و داری نداری راه انداختی. خوب که چی؟ هیچ کدوم از اینا جواب قانع کننده برای سرپیچی از حرفام _

 .نمیشه

 :دست به سینه جلویش ایستادم و با پوزخندی زدم نگاهش کردم و گفتم

 .ت نمی آمد من رو نمی گرفتیجوابت اینکه من هر جور بخوام می گردم. توام خوش_

 :نویان متقابال پوزخندی زد و گفت

 .چرا تا االن اینطور نبود یک شبه اینطور شدی_

 :چند قدم از او دور شدم و بعد به طرفش برگشتم و گفتم

ود، خودمم. چون تازه دوباره به خودم امدم. چون فهمیدن چه اشتباهی کردم و خود واقعیم رو گذاشتم کنار از االن به بعد خ_

 .پس مواظب خودت باش خان

می گذشت و به عید نزدیک می شدیم. نویان کم، کم داشت تشنه می شد. اخالقش داشت دوباره نرم و مهربان  روز ها از پی هم

می شد. شب ها اجازه نمی دادم به اتاق بیاید. دیگر با اخم و تخم نگاهم نمی کرد منتظر گوشه چشمی از طرف من بود. به 

استه ها و ویارهایم تا حدی توجه می کرد. وسایلی را که خواسته بودم مامان جونم فرستاده بود حتی بیشتر از آنچه که گفته خو

بودم. دلم برایشان یک ذره شده بود. دوست داشتم پیش شان باشم تصمیم داشتم ماه اخر بارداری ام را به پیش آن ها بروم که 

کسی باالی سرم باشد نه اینجا مانند بچه یتیم ها. شکمم بزرگ تر شده بود و ناز و ادایم موقع زایمان آنجا باشم و حداقل 

 .بیشتر

***** 

یک روز به عید مانده بود. اسلیم و اشکین و نازلی امروز قرار بود بیایند. حال بدی داشتم. دوست نداشتم با آن ها رو به رو 

یم بود. من این زندگی را نمی خواستم. هر چه دلم فریاد میزد به هیچ کجا شوم. بغض بدی از زمانی که بیدار شده بودم در گلو

نمی رسید. هیچ کس نمی شنید خسته بودم. بدم می آمد از آن عادت های که جدیداً در من ایجاد شده بود. می خواستم از این 

 .او وابسته می شدمبچه بدم بیاید ولی نمی شد. او را برای خود ممنوع کرده بودم ولی هر روز بیشتر به 

حالم خراب بود. نویان تقریبا مثل قبل شده بود. دوباره دور برم می گشت. ولی من هنوز به او اجازه نمی دادم پا به اتاق 

بگذارد. انگار حریص شده بود. در جایم غلتی زدم. احساس می کردم افسرده شده ام. آهی از بیچارگی کشیدم. واقعا خسته 

ه پیش مامان جون و باباجونم برگردم. با صدای باز شدن در به خود آمدم. مریم وارد اتاق شد و امدن بودم. دوست داشتم ب

مهمان ها را اطالع داد. از جایم بلند شدم و نفس عمیقی کشیدم. یک تونیک گشاد سورمه ای پوشیدم با یک شلوار مشکی 

به طبقه پایین رفتم. همان موقع صدای موتور ماشین در  میدانستم نویان حساس است بخاطر همین شالی به روی سرم گذاشتم.

 .ساختمان پیچید. انگار برای اشکین ماشین خریده بودند

همه بیرون منتظر ایستاده بودند. یک رو دوشی از جا رختی برداشتم و به روی دوشم گذاشتم و از خانه خارج شدم. به طرف 

ان و تان زر خاتون کنار هم ایستاده بودند و آسوده بانو به روی پله ها پایین تر آن ها رفتم و کنار آن ها با فاصله ایستادم. نوی

بود. ماشین ایستاد و بعد از مدتی اسلیم پیاده شد و به آغوش مادرش رفت و بعد از آن عفریته خانم با ناز و ادا پیاده  و منتظر

 .دم. دهاتی، حال بهم زن، عقده ای ندید و بدیدشد. نگاهی به سرتا پایش کردم مانتو شلوار پوشیده بود. پوزخندی ز

نگاهش به من افتاد. من هم با پوزخند و حقارت نگاهش کردم که سریع نگاهش را از من گرفت و به طرف آسوده بانو رفت. 

شد و فقط بعد از مدتی در طرف راننده باز شد و اشکین پیاده شد. یک آن انگار قلبم از کار ایستاد. دنیا برایم تیره و تار 

اشکین در بین آن نمایان بود. چهره اش مردانه شده بود. ریش و سبیل در آورده بود چشمانش گرمی و مهربانی همیشگی را 
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نداشت. سرد و مغرور شده بود. اخم هایش در هم بود. آسوده بانو خواست در آغوشش بکشد که اجازه نداد و فقط به او دست 

 .دب*و*سنداد آسوده بانو او را بید یا اجازه ب*و*سداد حتی او را ن

با تان زر خاتون هم این رفتار را کرد. ولی به نویان حتی سالم هم نکرد. لبخندی زدم. حق شان بود. آن آدم های از خود 

متکّبر و خودخواه حق شان بود. حق شان بود وقتی احساس و قلب فرزندشان را قربانی خواسته های خود می کنند. اشکین با 

ی از کنارم گذشت و سهم من از این دیدار فقط نفس های تند او بود نویان کنارم آمد و دستش را پشت کمرم گذاشت مکث کوچک

 .و به داخل هدایتم کرد سریع از او جدا شدم نمی خواستم نزدیک اش را

ا ذوق و خوشحالی همگی دور هم جمع شده بودند و نشسته بودند و گپ میزند. عصبی دستی به صورتم کشیدم. آسوده بانو ب

دور بر عفریته خانم می گشت و دستور تنقالت مختلف می داد تان زر خاتون هم با لبخند و مهربانی کنارش نشسته بود و با او 

حرف میزد و نکات مهم در باره بارداری اش به او می گفت. با هر حرفی که میزدند قلب من تیر می کشید. زمانی سوختم که 

 .نم نگاه کرد و به آق گل دستور دادآسوده بانو در چشما

یک ویارونه مفصل فقط مختص عروس گلم و نوه ام درست کن. وقتی میگم مفصل یعنی می خوام سنگ تمام بگذاری. باید _

 .تقویت بشن

چشمانم را با حرص روی هم فشردم. مگر من باردار نبودم؟ مگر من نباید تقویت می شدم؟ مگر من از آن دختر حال بهم زن 

کوچکتر و بی جان تر نبودم؟ دستی به صورتم کشیدم. طاقتم طاق شده بود. مگر من چند سالم بود که با من این کار را می 

کردند؟ من بیچاره بخاطر دستور و خودخواهی آسوده بود هنوز هوس آش رشته یکی، دو ماه پیش در دلم مانده بود. من حتی 

کنم بخور. چیز های مقوی بخورم. عصبی بودم بغض داشتم. دستانم را با  در این خانه حق نداشتم چیزی را که هوس می

حرص می فشردم. جرات ام هم نداشتم به نویان اعتراضی کنم. او هم تا من حرفی میزدم آن را به رابطه قبل من و اشکین می 

ه دورن شکمم هر دو با هم عصبی و انگار خودم و بچ بست. میترسیدم چیزی بگویم تا هرچه در این مدت رشته ام را پنبه کند.

ناآرام می شدیم. ناخداگاه نگاهم به نویان افتاد که با اخم های درهم به زمین خیره شده بود. حدس اش آسان بود که چه در 

ذهنش می گذرد. من این همه زحمت نکشیده بودم برای نگه داشتن زندگیم و برگرداندن عالقه او که حاال با آمدن کسی که در 

 .هر برایم مرده بود از بین برودظا

آری اشکین فقط در ظاهر برای من مرده بود. ولی در باطن در کنج قبرستان دلم بی صدا زنی جوان با کمری خمیده و موها 

سپید شده باال سر مزار او عزا داری می کند. برای خود مرثیه می خواند و بر سر و صورت خود چنگ میزند و گریبان خود را 

اد و زاری می کند. از جایم بلند شدم و یک پرتقال در پیش دستی ام گذاشتم و کنار نویان نشستم با نشستنم تکانی چک مید

 :خورد و بعد سرش را باال آورد و به من نگاه کرد. با تخسی بچه گانه ای پیش دستی را به روی پایش گذاشتم و گفتم

ش مهم نیست. توام که هیچ به من نمیرسی حداقل برام پرتقال پوست برام پرتقال پوست بکن. اینجا که کسی ویار من برا_

 .بکن

بعد لبانم را غنچه کردم و کمی بیرون دادم و حالتی ناراحت به خود گرفتم. نویان همانگونه متعجب نگاهم می کرد بعد از مدتی 

و یکی، یکی دستم می داد تا بخورم. واقعا  چاقو را برداشت و مشغول شد. پرتقال را برایم پر، پر کرد و دانه هایش را در آورد

خورد آن پرهای پرتقال از دست نویان زیر نگاه های عصبی آسوده بانو و اخم آلود تان زر خاتون و حرص خوردن اسلیم و 

 .عفریته خانم لذت بخش بود

 رو بکنه انجام بدی؟؟ پسرم فکر نمی کنی اینکار ها برای سن و سال تو زشت باشه که برای زنت که اون باید اینکار_

 :پوزخندی زدم خواستم بگویم آن موقع که من را برایش می گرفتی برای سن و سالش زشت نبود؟ که نویان گفت

چه زشتی مادر من؟ زنم ویار کرده پرتقال بخوره. چه اشکالی داره من به عنوان شوهرش همچین خواسته کوچیکی رو _

 .ن تازه دارم دوباره پدر میشم. اگر پیر بودم که زن به این جوونی گیرم نمی امدبراش انجام بدم. بعدم کدوم سن و سال؟ م

سعی کردم نفس های حرصی ام را آرام کنم. نفس های عمیق می کشیدم. حرف هایش درست بود جوابی بود برای آن ها. ولی 

دورم بگردد. شام تمام حواسش به خورد  با همان قدمی که برداشتم باعث شد نویان تمام وقت دردی بود بر درد های دیگر من.

و خوراک من باشد. شب برای خواب به اتاقم رفتم. تا وارد اتاق شدم حیرت زده به نویان که روی تخت دراز کشیده بود نگاه 

 :کردم. با اعصبانیت ابروهایم را درهم کشیدم و گفتم

 تو اینجا چیکار می کنی؟؟_
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 :و گفتنویان با قیافه ای خونسرد نگاهم کرد 

 اتاقم امدم بخوابم چیز عجیب؟_

 .نه چیز عجیبی نیست ولی اتاق رو اشتباهی امدی اینجا اتاق تو نیست_

 :نویان یک ابرویش را باال داد و گفت

 پس اتاق من کجاست؟_

 :با حرص دندان هایم را به روی هم فشردم و چشمانم را با اعصبانیت به روی هم فشار دادم و گفتم

 .ا االن می خوابیدیهمونجا که ت_

چشمانم را باز کردم و با حرص نفسم را بیرون دادم و به او نگاه کردم. نویان لبخندی زد و از جایش بلند شد و به سمتم آمد. 

 :مرا در آغوش کشید. تقال کردم که از آغوشش خارج شدم ولی اجازه نداد و در گوشم گفت

 .پیش آسوده حسود شدی خانم. در اینجا قفل بود منم میرفتم_

 :پوزخندی زدم. حسود. واقعا خنده دار بود حسودی به آسوده بانو بخاطر نویان! با طعنه گفتم

 .نکه خیلیم بهتون بد گذشت_

 :نویان سرش را پایین آورد و مقابل صورتم قرار داد و گفت

 .خیلی حسود شدی میدونستی_

برداشت کرده بود. واقعا خنده دار بود. به طرف تخت هدایتم پوزخندی در دل زدم. او حرف هایم حسادت من نبست به آسوده 

 :کرد و گفت

 حاال بعد این همه وقت اگر گفتی وقت چیه؟_

 .حیرت زده نگاهش کردم که به روی تخت نشاندم و به جات لب هایم افتاد

**** 

به سوگند عکسش را نشان داده  به حمام رفتم و بعد بیرون آمدم. موهایم را خشک کردم و یک کت و سارا فون بادمجانی که

بودم تا برایم بخرد و بفرستد که مخصوص بارداری بود، پوشیدم همراه با جوراب شلواری ضخیم. موهایم را ساده دورم رها 

کردم. مشغول آرایش شدم. یک آرایش کامل و الیت انجام دادم. تغییر کرده بودم. دست و پاهایم ورم کرده بودند و لپ در آورده 

. کسی از روبه رو نگاهم می کرد واقعا فکر می کرد یک توپ بزرگ در زیر لباسم قایم کرده ام. رو فرشی های مشکی ام بودم

. به طبقه پایین رفتم. همه در سالن پذیرای دور هم جمع را پوشیدم و از اتاق خارج شدم. سرو صداهای شان از پایین می آمد

ده بانو در سمت راستش و تان زر خاتون در سمت چپ. پوزخندی به حال خودم زدم شده بودند. نویان در راس نشسته بود آسو

من به جای یک هوو، دو هوو داشتم. چشم ام به اشکین افتاد که داشت نگاهم می کرد و عفریته خانم با آن لباس محلی قرمز 

به طرفم قدم برداشت همانطور که در آبی کنارش نشسته بود و مشغول گفت و گو با اسلیم بود. اشکین از جایش بلند شد و 

چشمانم خیره شده بود به طرفم قدم بر میداشت و به من نزدیک و نزدیک تر می شد. سرجایم خشکم زده بود. آب دهانم را به 

 .سختی قورت دادم اشکین هر لحظه به من نزدیک تر می شد

ویان نگاه کردم که با اخم های در هم نگاهش بین من و آب دهانم را قورت دادم. به زور چشمانم را در کاسه چرخاندم و به ن

اشکین می گذشت. اشکین به من که رسید بدون آنکه مکثی کند سرش را پایین انداخت و از کنارم گذشت.. پوزخندی در دل به 

یزی که . واقعا سخت بود باور چحال خود زدم. در همین چند ثانیه چه فکر ها و رویا های که نکرده بودم. سخت بود

 .نمیتوانستی قبولش کنی

تکانی خوردم و نفس عمیقی کشیدم و به خود آمدم. آرام به جلو قدم برداشتم در گوشه به دور از آن ها نشستم و سرم را پایین 

. میدانستم بخاطر روسری سر نکردن است. حساسیت اش نسبت به انداختم. نگاه های خیره و اخم آلود نویان معذبم می کرد
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وقتی اشکین آمده بود بیشتر شده بود. مانند تمام مواقع که نام اشکین آورده می شد تا مدت ها حواسش به من بود و  من از

 .فقط منتظر یک عکس العمل از من. مثال خبر بارداری عفریته که حال وضع و اوضاع مان را به اینجا کشیده بود

 .یک چیزی سرت کنی به جای بر نمی خوره_

 :ردم و به تان زر خاتون خیره شده بودم. بی هیچ حرفی به او خیره شدم که ادامه دادسرم را بلند ک

خجالت هم خوب چیزیه. میدونی مرد اینجا رفت و آمد داره هرجور دلت می خواد مثل زنایی. استغفرهللا. این چه وضعشه ها؟ _

گه و مراعاتت رو می کنه ولی توام دیگه  خودت خجالت نمی کشی جلو مرد غریبه. حاال پسر من بخاطر وضعیتت چیزی نمی

 ..داری سوءاستفاده می کنی. هر چیزی حدی داره

واقعا حوصله بحث کردن نداشتم.. نویان هم انگار با حرف هایش موافق بود چون چیزی نمی گفت و سرش را پایین انداخته 

 :بود. آرام گفتم

رو این شکل دیده بود و باید فکر اینجاش رو می کرد اگر خوشش  نویان زمانی که من رو انتخاب کرد و امد خواستگاریم من_

 .نمی امد پا جلو نمیذاشت

پسر من تو رو اون جور دیده خوشش امده گرفتت درست. ولی دیگه دلیل نمیشه هرجور که قبال بودی االن هن باشی. تو _

ه بخوای چه نخوایی با خواسته شوهرت االن برای خودت و به حرف خودت نیستی برای شوهرت و به حرف شوهرتی. باید چ

 جلو بری. نکه از سادگی و سکوتش سوءاستفاده کنی

سرم را پایین انداختم و خنده ای کردم. سادگی و سکوت. آن هم کی؟! نویان! واقعا خنده داره بود. همه این ها به کنار تان زر 

ستم را جلوی دهانم گذاشتم و بی صدا خندیدم. سرم ساله ساده است. د ۲۰خاتون طوری حرف میزد که انگار نویان یک پسر 

 .را بلند کردم همان موقع اشکین وارد سالن شد و آمد رو به رویم نشست و بی حرف سرش را پایین انداخت

. انگار قلبم تازه شروع به زدن کرده بود. تند، تند. سرم را پایین با نشستنش انگار چیزی در دلم فرو ریخت. دل آشوب شدم

اختم و چشمانم را به روی هم فشردم. دستم را زیر دلم گذاشتم تا از این دل آشوب خودم و بی قراری های کودکم بکاهم. اند

 .واقعا شرایط بدی بود و توصیفش غیر ممکن

 دعای سال تحویل شروع شد. همه دست به دعا شدند و نویان قرآن را باز کرده بود و قرآن می خواند. چشمانم را بستم. بغض

کرده بودم. سال تحویل سال قبل کجا و سال تحویل االن کجا؟! نمی خواستم با مرور اتفاق های افتاده حال خودم را خراب کنم و 

خودم را بیشتر در باتالق غصه و اندوه فرو ببرم. چشمم به دستان نازلی افتاد که به دور دستان مردانه اشکین حلقه شد. 

م بغضم را قورت دهم. نتوانستم جلوی اشکم را بگیرم. قطره اشکی از چشمانم سرازیر شد. چشمانم را بستم. اینبار نتوانست

سرم را پایین انداختم تا کسی آن را نبیند. اینجور ادامه دادن فایده ای نداشت. وقتی همه چیز تمام شده بود جنگیدن و مقاومت 

 .کردن فایده ای نداشت

قول دادم. ولی اینبار به خودم. زندگی خودم و فرزند درون شکمم را بسازم. آن طور  باید زندگی را می ساختم. برای بار هزارم

دوست داشتن فرزندم را دیگر برای خود ممنوعه نکنم. آزادانه دوستش داشته باشم و حمایت اش  که می خواهم در کنار نویان.

ویل شد. اشکم را پاک کردم و سرم را بلند کردم و کنم نگذارم کسی آسیبی به او به رساند.. چه به او چه به زندگیم. سال تح

مستقیم به نویان خیره شدم که داشت نگاهم می کرد. لبخند ملیحی مهمان اش کردم که باعث شد اخم هایش از هم باز شود سال 

هم از جایش بلند زندگی جدید من هم شروع شد. از جایم بلند شدم. با همان لبخند به طرف نویان رفتم. نویان  جدید شروع شد

 :شد. او را بدون توجه به بقیه در آغوش کشیدم و با لحن دلبرا نه ای گفتم

 .عیدت مبارک_

 :ید و آرام گفتب*و*سفشار نا محسوس دستان نویان را دور کمرم احساس کردم. نویان سرش را کمی فاصله داد و سرم را 

 ..عید تو هم مبارک عروس خان_

کنم. متوجه شدم با این لقبی که گفت می خواست نسبتش را به من یاد آوری کند. می خواست  سعی کردم لبخندم را عریض تر

حد و حدود ام را با اشکین یاد آوری کنی. از او جدا شدم. بقیه با او دست دادند. حتی آسوده بانو. من هم کنارش ماندم. نویان 

ول بود. جلوی هر نفر که میرسید الی دیگر از قرآن را باز می خم شد و قرآن را برداشت. الی آن را باز کرد. در آن مقداری پ

کرد. به من که رسید همان کار را کرد. من هم با لبخند دستم را باال آوردم و با آن انگشتان الک زده بنفش تیره ام را در دیدش 
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تاد. همگی دوباره سرجا های شان قرار دادم که پریدن ابروانش را دیدم. پول را برداشتم. نویان قرآن را بست و کنارم ایس

 :نشستند. ولی اینبار من کنار نویان. همگی مشغول حرف زدن شدند. نویان به کناری تکیه داده بود. آرام گفت

 .از الک خوشم نمیاد ولی به دستات میاد_

 :سرم را به طرفش برگرداندم و با لبخند جوابش را دادم. نویان ادامه داد

 .قشنگه ولی دیگه نزن_

 :لب خند از لبم رفت متعجب به طرفش برگشتم و گفتم

 !چرا؟ مگه نمی گی قشنگه؟_

 .اره قشنگ هست. ولی فقط برای من هر وقت دوتامون تنها بودیم داخل اتاق تو خلوت خودمون بزن برای من_

 :با چشمان درشت شده نگاهش کردم. این دیگر چجورش بود؟! گفتم

 وا خوب واس چی؟ این چه کاریه؟_

وشم نمیاد کسی جز من دستات رو اینطور ببینه. دستات سفید و ظریف الک که زدی ظرافت و سفیدیش بیشتر شده. دستات خ_

 .آدم رو

 .نویان_

 :حرف نویان با صدای تان زر خاتون قطع شد. تان زر خاتون ادامه داد

 .م کم، کم االن پیداشون میشهان شاءهللا فردا خواهر برادرات از شهر میان همه چیز که آماد ست؟ مهمون ها ه_

 :نویان سرش را تکان داد بعد رو به من کرد و گفت

 .برو چیزی سرت کن. اینا رو هم پاک کن. شب دوباره بزن_

 ..تو_

 :انگشت اشاره اش را به روی بینی اش گذاشت و گفت

 .هیس همین که گفتم یاال برو االن مهمون ها میان_

خواهر زاده ها نویان آشنا شدم. همگی دور هم می گفتند و می خندیدند. خانواده آسوده بانو مهمان ها آمد. خانه شلوغ شد. با 

هم امدند. برادر نویان و دو خواهرش در شهر کوچکی که در این نزدیک بود زندگی می کردند و بعد سال تحویل راه افتادند تا 

ه بزرگ داشت. کوچکترین شان همسن اسلیم بود. فرزند چند روزی را در باغ و خانه برادرشان سپری کنند. سارای چهار بچ

سال داشت و نامش فرزین بود و بعد  ۲۳سال داشت و نامش فرامرز بود. فرزند سوم اش هم پسر بود  ۲۶اولش پسر بود و 

 .آن ها یک دختر داشت همسن اشکین به نام آساره و دختر آخرش ساره نام شوهرش هم اردشیر خان بود

را که سه بچه داشت. دو دختر و یک پسر. دختر بزرگش سودا نام داشت و دختر دومش سوگل دو قلو بودند و بعد خانواده سا

سال شان بود. پسرش هم یک سال از اسلیم بزرگتر بود و نامش شاهین بود. از نگاه های زیر زیرکی و لبان خندان شان  ۲۰

یدم. نام شوهر سارا هم تیمور بود که معلوم بود از او خیلی منی که در گوشه بودم و همه را زیر نظر داشتم چیز های فهم

بزرگتر است. دو فرزند طرالن خیلی پر سرو صدا بودند و انگار داشتند روی مغزم راه میرفتند. نامشان هم یاشار و یاشام بود. 

نگاه می کردم. هیچ کس در همگی باهم می گفتند و می خندید. این وسط فقط من بودم در گوشه ای کز کرده بودم و به بقیه 

جمع حواسش به من نبود. خسته شده بودم. صدای حرف زدنشان روی مخم بود. بلند، بلند حرف میزدند و صدای حرف 

 .زدنشان تمام فضای خانه را پر کرده بود

ه بودند و حرف نویان در آن وسط می گفت و بلند، بلند می خندید و حتی نیم نگاهی به من نمی کرد. زن ها دور هم جمع شد

نمی زدند و هیچ کدام اصراری مبنی بر حضور من در جمع نداشتند بلکه به طور نا محسوس پشتشان را به من کرده بودند. 

جوان تر ها هم اکیپی نشسته بودند و درباره همه چیز حرف میزدند پوزخندی به حال خود زدم.. من حتی اگر خودم هم می 

. از جایم بلند شدم و به طبقه باال رفتم. کسی متوجه رفتن من نشد. وارد اتاق شدم صدای خواستم جای در این جمع نداشتم
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زنگ گوشی ام بلند شد. به طرف تخت رفتم و گوشی را برداشتم. لبخندی زدم. حداقل یکی این وسط مرا یادش بود. تماس را 

 .وصل کردم

 .الو سالم مامان جون_

 .صدای مامان جون از آن شلوغی امد

 م عزیزم خوبی مادر؟سال_

 ممنون مامانی من خوبم شما خوبید؟ بابا جون خوبه؟_

 .اره گلم ما خوبیم_

 :با ناراحتی گفتم

 ..چقدر دور و برت پر سرو صدا. معلوم اونجا خیلی شلوغ_

 ..اره مادر مثل هر سال بچه ها اینجا جمع شدند. فقط تو رو کم داریم_

 :بغض کردم با بغض گفتم

 .دلم براتون تنگ شده من نمی خوام اینجا باشم. می خوام بیام پیش شما ام بیام اونجامامانی می خو_

 :مامان جون صدای بغض دارم را که شنید با لحن ناراحتی گفت

خانواده جدید داری، مهمون میاد واستون مهمونی میرید االن انقدر دورت  اروم باش گلم چرا بغض می کنی؟ توام االن یک_

 .ه ما رو یادت میرهشلوغ میشه ک

 :پوزخندی زدم و با تلخی گفتم

ولی من اینجا جای داخل جمعشون  دلت خوش مامان جون. فکر کردی االن اینجا شلوغ نیست؟ اینجا هم مثل اونجا شلوغ_

رچی ندارم هیچ جا داخل جمعشون طوری می شیند که من ازشون دور باشم پشتشون به من باشه. پام بزارم جلو آسوده بانو ه

دلش می خواد میگه تحقیرم می کنه تیکه بارم می کنه. منم آدمم تا کی باید جوابش رو بدم و جلوش وایسم فقط اون تنها 

 .نیست. تان زر خاتون هم هست. خواهرهای نویان هم هستند. ولی حداقل اونا به شکل غیر مستقیم حرفاشون رو میزنند

 :مامان جون با لحنی دلگرم کنند گفت

 .توام جز اون خانواده ای نمیشه که بیرون بندازنت. شوهرت پشتت ت نباش گلم همه چیز درست میشهناراح_

 :پوزخندی صدا دار زدم و گفتم

 .فامیالشه که نگوهه شوهر دلت خوشه مامان جون نویان االن حتی یادش نیست سرمینی هم وجود داره. انقدر سرش گرم _

 :دادم به کمر روی تخت دراز کشیدم و ادامه

 .دلم می خواد از اینجا برم. برم یک جای دور فقط خودم باشم و خودم. تنهای تنها_

 عزیز کم با تو چیکار کردن؟ تو که از تنهای بدت می امد_

 :پلک زدم که باعث شد اشک هایم از گوشه چشمم سرازیر شوند. آرام گفتم

 .تنها چیزی که دلم می خواد تنهای شایدم مرگ آدم ها تغییر می کنند. این خانواده من رو عوض کردند االن_

مامان جون کمی بامن صحبت کرد و بعد گوشی را قطع کرد. تا شب در اتاق ماندم و هیچ کس سراغی از من نگرفت. موقع شام 

گی مریم امد و صدایم زد. به طبقه پایین که رفتم چون جمعیت زیاد بود یک سفره بزرگ و پر از مخلفات چیده بودند و هم

دورش جمع شده بودند. دورترین نقطه از نویان سهم من در آن سفره شد. هیج کس حتی متوجه حضورم نشد. پوزخندی زدم. 

اشتهایم تا حدی از این بی توجی کور شده بود. نازلی را میدیدم که چگونه همگی حواس شان به او است او چگونه ناز می 
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ده بود و از او خواسته بود زیاد چیز بخور تا نوه اش سالم به دنیا بیاید. ولی هیچ کند. حتی نویان هم چند باری به او توجه کر

کس حتی یک کاسه ترشی که هوسم بود و دور از دسترسم بود به من تعارف نکرد. هیچ کس با لبخند و مهربانی بشقابم را پر 

نخواست تا خوب غذا بخورم و به خود  از برنج و مرغ نکرد. هیچ کس از من نخواست مواظب خودم باشم. هیچ کس از من

برسم و هرچه را که ویار کردم سریع بگویم تا حاضر کنند تا فرزندم هیچ چیز کم نداشته باشد و مقوی باشد. نویان حتی نیم 

نگاهی هم به من نکرد. انگار دورش که شلوغ شده بود مرا فراموش کرده بود. واقعا سخت بود. خیلی سخت بود خودت و 

از او به شدت نفرت داری هم زمان باردار باشی همه توجه ها به روی او باشد و هیچ کس به تو محلی ندهد. چیز  کسی که

زیادی نخوردم. اشتهایم واقعا کور شده بود. حساس شده بودم. بعد از شام همگی دور هم جمع شدند. خانواده آسوده بانو به 

ماندن به اتاق های که برایشان در نظر گرفته شده بود رفتند و جا گیر شدند  خانه خود رفتند و خواهر و برادران نویان که می

من هم به اتاقم رفتم. برای امشب برنامه ها داشتم ولی رفتارشان ذوق ام را کور کرده بود. حالم را گرفته بود هیچ حس و حالی 

اد به جای لباس خواب صورتی براقی که در نظر برای انجام برنامه هایم برایم نگذاشته بود. لباس هایم را با لباس های گش

گرفته بودم عوض کردم. چراغ ها را خاموش کردم و به روی تخت دراز کشیدم. منتظر نویان ماندم. دقیقه ها گذشت شاید هم 

امشب به ساعت ها ولی نویان نیامد هرچه منتظر اش ماندم نیامد به خود امید می دادم االن است که بیاید ولی نیامد. انگار 

پیش آسوده بانو خوابید را به من ترجیح داده بود. در جایم چرخیدم قطره اشکی از چشمانم سرازیر شد این شروعی نبود که 

بود. پوزخندی زد حتی برای  ۱۲من می خواستم. با سرو صدا های زیاد از خواب بیدار شدم. نگاهی به ساعت انداختم. ساعت 

از جایم بلند شدم و به حمام رفتم. بعد از آن مشغول حاضر کردن خودم شدم. آرایش ساده ای صبحانه ام صدایم نکرده بودند. 

انجام دادم و بعد به طرف کمد رفتم یک شلوار مشکی همراه با تونیک گشاد حریر سورمه ای که از زیر سینه یک کم کمر بند 

تم تا روسری بردارم که در زده شد و بعد مریم حریر طوسی رنگ می خورد ولی آن قسمت را تنگ نمی کرد. به طرف کمد رف

وارد اتاق شد با دیدنم سالم کرد و برای صرف ناهار به خبرم کرد. باشه ای گفتم و او رفتم. به طبقه پایین رفتم. سرو صداها 

 .بیشتر شده بود. به طبقه پایین که رسیدم متوجه شدم که ساناز هم آمد است

دی جمع ساکت شد و فقط جواب سالمم را دو یا سه نفر دادند. ساناز با لبخند بلند شد و به طرفم سالم نسبتا بلندی کردم که تا ح

گرم با من احوال پرسی کرد و مرا در بین جمع زنان نشاند. با اینکارش نارضایتی به وضوح در چهره آسوده بانو و  .آمد

هایم رو در شم ام به نویان افتاد که داشت نگاهم می کرد اخم عفریته خانم دیده می شد. نگاهم را با پوزخند از آن ها گرفتم. چ

هم کشیدم و رویم را از او گرفتم.. از عمد با ناخن هایم که الک قرمز به آن ها زده بود گوشه روسری ام را درست کردم. خشم 

وباره رفتار ناشایست دیروز اش را به راحتی می شد در چهره نویان حس کرد. امروز روز تنبیه او بود باید یاد می گرفت تا د

 .را تکرار نکند

 راستی سرمین تو ویار می کنی؟ ویارت چیه؟ چیزی هم می خوری از ویارات؟_

 :با صدای ساناز به خودم آمدم به او نگاه کردم به آسوده بانو نگاه کردم و پوزخندی زدم و گفتم

 ..نمیدونم تا حاال دقت نکردم_

 مگه میشه؟_

 :ردم و گفتمدر چشمانش نگاه ک

 .وقتی هوو مثل آسوده بانو داشته باشی میشه_

 :یک آن زنان ساکت شدند. پوزخندی زدم و نگاهم را از قیافه متعجب ساناز گرفتم. تان زر خاتون با اخم های درهم گفت

 ..دختر مواظب باش چی می گی؟ این حرف ها یعنی چی خجالت هم خوب چیزیه_

 .دروغ که نگفتم. حقیقت رو گفتم_

 ..سفره پهن بفرمایید ناهار_

با صدای آق گل همگی از جایشان بلند شدند و بحث خاتمه یافت. دور سفره نشستیم. بازهم آخر سفره نشستم. سبزی پلو با 

ماهی بود از بوی ماهی سرخ کرده دستم را جلوی دماغم گذاشتم. تا به حال به این وضوح بوی ماهی سرخ کرده را حس 

ر همین لب به ماهی ها نزدم و فقط کمی برنج خالی خوردم باز مانند بچه ها بغض کردم. چرا هیچ کس نکرده بودم. بخاط

 حواسش به خورد و خوراک من نبود. همه به کنار چرا نویان حواسش نبود؟
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آشپز خانه رفتم. اول از همه بدون توجه به قانون مسخره که اول باید نویان بلند شد از جایم بلند شدم و بدون توجه به جمع به 

بی توجه به بقیه از داخل یخچال یک پرتقال برداشتم و پوست کندم و بعد از آشپز خانه خارج شدم و به حیاط رفتم. به پشت 

خانه طرف آالچیق رفتم. حوصله جمع را نداشتم هم دوست داشتم تنها باشم و هم دوست داشتم نویان کنار باشد. پرتقال را پر، 

تا شاید بغض ام فرو برود. نگذاشتم قطره اشکم سرازیر شود. چون اگر اول قطره سرازیر می شد دیگر بند پر کردم و خوردم 

آمدنش با خدا بود. مدتی آنجا نشستم. زمان دستم نبود از جایم بلند شدم تا در باغ کمی قدم بزنم. آرام، آرام در باغ قدم بر می 

ی زدم. دیگر پاهایم درد گرفته بودند خسته شدم و به درخت تکیه دادم و داشتم. احساس می کردم دارم تمام باغ را دور م

 .نشستم

مدتی گذشت دستم را به درخت گرفتم و خواستم بلند شوم که چشمم افتاد به دو نفره که به این سمت می آمدند. کمی که نزدیک 

خود را پشت درخت پرتقال پر از شاخ و  شدند متوجه شدم اسلیم و آن پسر عمه اش است. قبل از اینکه متوجه حضورم شوند

 .برگ و بزرگ قاطی کردم

لبخند شیطنت آمیز روی لب هایم نشست. صدایشان دور بود و به سختی میتوانستم چند کلمه مانند عزیزم. فدایت شوم. قربانت 

ز ال به الی برگ درختان بروم. به زودی مال هم میشویم و از این قبیل حرف ها هرلحظه لبخند شیطنت آمیزم بیشتر می شد ا

نگاهشان کردم. اسلیم خانم به تنه درخت تکیه داده بود و شاهین در کمترین فاصله از او ایستاده بود و دستش را باالی شانه 

اسلیم از ارنج به تنه درخت تکیه داده بود. خنده زیر زیرکی کردم و درست ایستادم. حاال که اتوی از اسلیم به دست آورده بودم 

ا موقعیت را از دست بدهم تا او بعد ها دوباره اذیتم کند. چرا یر به یر نشویم من و اسلیم؟! لبخندم را نمیتوانستم جمع کنم. چر

 .لباسم را درست کردم و دست به سینه آرام از پشت درخت بیرون آمد و بعد نگاهم را پایین انداختم و با سرو صدا راه رفتم

م را باال آوردم و به صورت ترسیده و حیرت زده هر دو نگاه کردم و لبخندی عریض تحویل صدای حرف زدنشان قطع شد نگاه

 :هر دو دادم.. جلو رفتم و در دو قدی آن ها ایستادم و گفتم

 .چیه؟ چرا خشکتون زده؟ راحت باشید ادامه بدید. من راز دار خوبیم_

ر نمی کرد و فقط وحشت زده نگاهم می کرد. نویان حسابی غیرتی اسلیم به تته پته افتاده بود. آن زبان دراز و تند و تیزش کا

بود سر این مسائل بسیار حساس و اسلیم مانند سگ از او می ترسید. با یاد آوری این قضیه لبخندم عریض تر شد چشمانم را 

 :گردو حالتی متعجب گرفتم و در صورت اسلیم نگاه کردم و گفتم

 ی؟ نکنه ترسیدی؟چیه عزیزم؟ چرا خشک زده؟ ساکت شد_

 :خواست چیزی بگوید که اجازه ندادم دستم را به روی شانه اش گذاشتم و چند ضربه زدم و ادامه دادم

 .از اینکه به نویان بگم ترسیدی؟ نه گلم خیالت راحت من زن بابای خوب و راز داریم. به کسی چیزی نمی گم_

ی زدم و از بین آن ها گذاشتم. چند قدم رفتم بعد به حالت اینکه نگاه شاهین کردم که اوهم ترسیده نگاهم می کرد. پوزخند

 :چیزی یادم آمده باشد به طرفش ان ها برگشتم و گفتم

 .اها راستی یک چیز.. از این به بعد بیشتر حواست رو به اون زبونت بده_

با لبخندی عریض در را باز کردم و وارد  پوزخندی زدم و به راهم ادامه دادم. اسلیم خانم تا االن تو تازاندی حال من میتازانم.

خانه شدم. چند قدم برداشتم یک آن نویان جلو رویم سبز شدم. اخم هایش در هم بود. لبخند را از روی صورتم کنار زدم و 

دلخوری و سردی را جای گزینش کردم خواستم از کنارش بگذرم که اجازه نداد و دستم را گرفت. در راه روی جلوی در بودیم 

 :و کسی آنجا نبود. اخم هایم را در هم کشیدم خواستم بروم که نویان با اخم گفت

کجا؟ وایسا کارت دارم؟ تا االن کجا غیبت زده بود که تازه از بیرون امدی ها؟ چته تو امروز؟ دیر امدی پایین به مهمونا بی _

 .اخمات می رفت تو هم رو ترش می کردی احترامی کردی با این کارت بعد همش هم قیافه گرفته بودی. نگات می کردم

 :بازویم را از دستش کشیدم بیرون و با بد اخالقی گفتم

 .ولم کن نویان_

 .چی، چی رو ولم کن؟ دارم باهات حرف میزنم. وایستا درست درمون جوابم رو بده_

 :اخم هایم را در هم کشیدم با دستم چند ضربه ارام به شانه اش زدم و گفتم



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

263 

 

و چیکار من داری کجا بودم و چرا صبح دیر امدم پایین؟ بعدم من بی احترامی نمیبینم که به اونها کرده باشم. بی به تو چه؟ ت_

احترامی چیزیه که از زمانی که مادرت و اون عروست امده داره هر روز به من میشه. بی احترامی اونی که خواهر هات من 

 ..نند. نرو آدم حساب نمی کنند. عضوی از خانواده نمی دو

 :خواستم ادامه بدهم که نویان با اخم غلیظی که بین ابروانش بود نگاهم کرد و گفت

 .صدات رو بیار پایین االن یکی میشنوه. بیا ببینم چی واس خودت پشت سر هم داری ردیف می کنی_

مرا به داخل فرستاد و بعد خودش  بعد مچ دستم را گرفت و به زور دنبال خود کشاند و به طبقه باال برد. در را باز کرد و اول

 :با اخم جلویم ایستاد و گفت آمد و در را بست.

 خوب بگو ببینم چته؟ این حرف که پایین میزدی یعنی چی؟ کدوم بی احترامی؟_

 :در حالی که سعی می کردم زنانگی و لطافت ام را حفظ کنم با لحنی دلخور و اخم های در هم کشیده نگاهش کردم و گفتم

دیگه از این بیشتر هم از تو انتظار نمیره. تو حتی دیروز منو یادت رفته بود. فشار های که روی من بود رو ندیدی.  اره_

همش حواست به مهمونا و عروس حاملت بود که خدای نکرده یک وقت کمتر از اون ویارونه نخوره کمتر ویتامین و چیزای 

 .مقوی به خودش و بچه اش برسه

 :صورتم را جمع کردم و سرم را کج کردم و ادامه دادممکثی کردم و بعد 

 نویان واقعا نفهمیدی یا خودت رو زدی به ندونستند که االن من رو اینجا کشوندی تازه در میایی به من میگی چی شده؟_

 :نویان دستانش را عقب برد و به هم گره زد. اخم هایش را باز تر کرد و گفت

ت سرمین. حاال مگه چی شده که تو اینطور داری حسادت رو می کنی و حرص و جوش اصال حسودی کردن چیز خوبی نیس_

 می خوری؟ مگه برای توام کم بود یا کم گذاشتیم؟

 :عصبی شدم اخم هایم را به شدت در هم دادم و ضربه محکمی به شانه چپش زدم و بلند گفتم

عزیزم مگه تو برام چیزی کم گذاشتی؟ کدوم ویارم چرا چرت و پرت میگی نویان؟ کدوم حسودی؟ کدوم حرص و جوش؟ اره _

بود که برآورده شد؟ مگه چی برام کم گذاشتی داخل ویارونه های هر روز به هر روزم که سینی به سینی هر روز صبح میارن 

دورم جمع  . نگران حالم و چشم ازم برنمی داره. خواهر هاتتو اتاقم. هر روز صبح مادرت با مهربونی میاد حالم رو میپرسه

میشن نکات الزم رو بهم میگن ولی میدونی از اونجا که من مامان جونم و خاله ام و زن داییم هر روز کنارم و این چیزا رو 

بهم گوش زد می کنند دیگه خواهر هات نمیگند تا دل زده نشم. نویان سرش را پایین انداخته بود و اخم هایش را درهم کشیده 

 .زید لعنت به این بغض که زود به زود به سراغم می آمدبود. صدایم از بغض میلر

 ..سرمین_

 :نگذاشتم چیزی بگوید سریع گفتم

 .هیس هیچی نگو فقط برو بیرون نویان. نمی خوام هیچی بشنوم برو بیرون. به اندازه کافی شنیدم_

هل اش دادم و خودم را دور نگه نویان جلو امد خواست در آغوشم بکشد با دستانم را به روی سینه اس گذاشتم و به عقب 

داشتم. نویان دید اجازه هیچ کاری را به او نمی دهم با سری پایین از اتاق خارج شد. گر گرفته بودم. روسری و تونیک ام را 

در آوردم و گوشه ای پرت کردم و تاپ گشادی تنم کردم. به روی تخت نشستم لب هام را می جویدم آی دهانم را قورت می دادم 

می آید خیلی زیاد من  شاید این بغض از بین برود. درد گلویم آرام شود. پیش خودم اعتراف کردم. آری من حسودی ام تا

باردارم آن دختر حال بهم زن هم باردار است. او کم سن است و من کم سن و سال تر از او و ضعیف و بی جان تر از او. چرا 

 .د هرچه را که من دوست دارم او از من بگیرد؟ وجود اش آزارم می دادباید تمام توجه ها مختص او باشد؟ چرا بای

آرام نمی شدم. آرام نمی شدم تا زمانی که بالی سر آن دختر نمی آوردم و او را از این خانه بیرون نمی کردم. جزایش را هم 

بیشتر از من به او توجه می کرد. او هر چه بود به جان می خریدم. اشک هایم بالخره راه خود را پیدا کردند. حتی نویان هم 

 .هرچه که بود بازهم من در اولویت قرار می گرفتم. اشک هایم را پس زدم
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حال که پایین نرفتم به مهمان های نویان بی احترامی است پایین نمی روم. باید با هر کس مانند خودش عمل کرد. تازه به نفع 

صدایم زد ولی گفتم پایین نمی روم و جمعشان نباشم. مریم آمد و برای شام  آن ها هم می شد. آن ها از خدایشان بود من در

شام هم را برایم به اتاق بیاورد. حتی ساناز هم به دنبالم آمد حال نامساعد خود و فرزندم را بهانه کردم و نرفتم. واقعا هم حالم 

اشتم. گر گرفته بودم احساس می کردم االن است نفسم زیاد مساعد نبود. هنوز بدنم گرم بود انگار در کوره ای از آتش قرار د

 بند بیاید

پنجره را باز کردم و پرده را رویش کشیدم. باد خنکی در اتاق جریان پیدا کرد. کم، کم نفسم راحت تر شد. هنوز شب های اینجا 

با همان تاپ نازک در اتاق می  مانند زمستان بود چون پر از درخت بود و در نزدیک آن تماما باغ و درخت و جنگل بود. هنوز

گشتم. صدایشان از داخل حیاط آمد. با همان سر و وضع پرده را کنار زدم و به حیاط نگاه کردم. همگی در حیاط جمع شده 

بودند. پسر بزرگ سارای درحال چرخاندن ذغال بود. مرد ها به روی تخت بزرگی که در گوشه سمت چپ در ورودی بود کمی 

 .داشت نشسته بودند آن طرف تر قرار

یک منقل هم پر از ذغال در کنارش قرار داده بودند و کمی آن طرف تر یک فرش بزرگ قرمز رنگ پهن کرده بودند و با چند 

بالشت گرد قرمز با روکش های سفید پر پری. بعضی از زن ها و پسر ها روی آن نشسته بودن و چند زن که یکی از آن ها 

ه بانو و یکی یا دوتا از خواهر های نویان به روی تخت بودند. من هم هوس کردم بروم و کنار آن تان زر خاتون بود و آسود

 .ها بنشینم

یک شنل پوشیده سبز لجنی پوشیدم و یک شال مشکی سرم کردم. از اتاق خارج شدم. قبل از اینکه بیرون بروم به آشپز خانه 

 ها تا چند روز اینجا باشند باید یک طور با آن ها کنار می آمدم رفتم و چند سیب زمینی برداشتم. حال که قرار بود آن

از خانه خارج شدم و از پله ها پایین رفتم به جمع پر سروصدا و خندان شان نگاه کردم. همه بودند به جز. سرم را تکان دادم 

ی نشسته بودند و پسر ها هم بینشان تا درباره اش فکر نکنم. به طرف آن ها رفتم. ساناز و طرالن و بقیه دختر ها به روی قال

 .داشتند دو قلیان وسط را چاق می کردند

نگاهی به تخت انداختم. نویان دو بالشت گرد زیر دستش گذاشته بود و آرنجش را به آن تکیه داده بود و پاهایش را جمع کرده 

ه ام گرفت. واقعا شبیه به خان های واقعی بود و یک پتوی نازک به روی شانه هایش انداخته بود و داشت قلیان می کشید. خند

 :شده بود. ساناز اولین کسی بود که متوجه حضورم شد. لبخند زد و کمی جا در کند خودش باز کرد و گفت

 .بیا اینجا سرمین_

 :اسلیم با دیدنم رنگش پرید. لبخندی زدم و سرم را تکان دادم و گفتم

 .باشه االن میام_

درست مثل آدم  نمی توانم. تازه یادم آمد نمیتوانم خم شوم تا سیب زمینی ها را بگذارم ولی دیدمبه طرف منقل رفتم. خواستم 

خم و راست شوم و یا روی دو پایم بنشینم. همانطور مانده بودم با سیب زمینی های در دستم و با حرصت به آتش نگاه می 

 .کردم. واقعا نمی توانستم از یکی بگذرم

 .تو آتش زن داییبدش من واسط بزارم _

ساله کنارم نگاه کردم. فرامرز پسری قد بلند با هیکلی پر بود. صورتی کشیده و  ۲۶_۲۵ابروهایم را باال انداختم و به پسر 

مستطیلی چشم های متوسط قهوه ای با ابروان مردانه مشکی. دماغی گوشتی و لبانی پر با فکی گرد. لبانم را به روی هم 

 :را دستش دادم. او هم خم شد و مشغول گذاشتن سیب زمین های در آتش شد. در همان حال گفت فشردم و سیب زمینی ها

 .زن دایی خوب لطفی می کردی واس ما هم می اوردی_

 :حرص ام می گرفت مرا زن دایی خطاب می کرد. من نصف او سن داشتم آن وقت مرا مسخره می کرد. با حرص گفتم

ن برای من. من نصف تو سن دارم چطور روت میشه به من بگی زن دایی خجالتم خوب اوال انقدر زن دایی زن دایی نک_

 :چیزیه. بعدم مگه من میتونم این همه سیب زمینی بخورم؟ فرامرز لبش را به دندان گرفت و ابروانش را باال داد و گفت

 ..این چه حرفیه زن دایی_

 :اخم وحشتناکی به او کردم که سریع اضافه کرد
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رمین خانم. خوب ببین شما پنج دونه سیب زمینی اوردی واس یه لشکر؟؟ همین شوهر خودت چهارتا این رو تنها ببخشید س_

 .می خواد بخوره

 :جدی نگاهش کردم و گفتم

 .واس اون نیاوردم_

 .چه خشن_

آن را روی آتش بعد خندید و بلند شد به طرف بشکه سفیدی رفت که در آن مایعی مسی رنگ بود. درش را باز کرد و کمی از 

 :ریخت. هینی کشیدم و عقب رفتم با اخم گفتم

 .چیکار می کنی؟ چرا بنزین میریزی رو ذغال ها_

با بوی بنزین که بلند شد باعث شد نفس عمیقی بکشم.. ادامه حرفم به کل یادم. تند، تند نفس می کشیدم تا بویش را استشمام 

 :دل بکنم. فرامرز گفتکنم. یک لذت وصف نشدنی داشت حاضر نبودم از آن 

 ..خوب بخاطر_

 :نگذاشتم ادامه بدهد گفتم

 .در بشکه رو بده_

 واس چی؟_

بوی بنزین رفته بود. داشتم بی تاب می شدم بی توجه او را کنار زدم و در بشکه درون دستش را باز کردم و جلوی دماغم 

در همان حال که در بشکه بنزین در دستم بود رفتم  . نفس های عمیق و پی در پی می کشیدم. واقعا بوی خوبی داشت.گذاشتم

و کنار ساناز نشستم. ساناز شروع کرد بت صحبت کردن و از ویار هایم پرسید. او و طرالن به این نتیجه رسیدند که یکی از 

لبخند به رویش ویار هایم بنزین است چون کم خون هستم و سریع نویان را هم خبر کردند. ساناز از اخالق ام تعریف می کرد. 

زدم نگاهم را از او گرفتم. چشم ام به عفریته خانم افتاد که داشت با اخم نگاهم می کرد. ساناز یک چیز را یادش رفته بود. 

 .سیاست از بین برد شخصی که از او بدم می آمد را هم خوب داشتم

ن آمد. به طرف من و ساناز آمد. ساناز با خوش همان موقع نویان قلیانش را در دست گرفت و از جایش بلند شد و از تخت پایی

روی فاصله ای بین من و خودش ایجاد کرد تا نویان بنشیند. نویان تا وسط ما نشست پشت چشمم را برایش نازک کردم و از 

زیر  او فاصله گرفتم. ساناز سریع دو بالشت گرد آورد و زیر دست نویان گذاشت. حال انگار این دو بالشت را نداشته باشد

دستش میمیرد. نویان همان ژست قبلش را به روی بالشت ها گرفت. و سرش را به طرف من و پاهایش به طرف ساناز بودند. 

 :نویان کنجکاوانه پرسید

 ویار این سرمین خانم چیه که ما رو تا اینجا کشوندی؟_

 :به نویان داد و گفتهر دو خندید. ساناز قاچی از سیبی را که پوست کنده بود را به سر چاقو زد و 

 .بیا خان داداش ویار خانم شما بنزین. سرمین توام ویارات عجیب و غریب اند_

 :نویان سیب را گرفت و دود قلیان را بیرون داد و سرش را به طرفم برگرداند و گفت

 .بنزین دیگه چجورش. بیا_

پوزخندی زدن و از عمد رویم را از او گرفتم و  و بعد سیب درون دستش را به طرفم گرفت. من هم نیم نگاهی به او کردم و

خودم را به نشنیدن زدم. نویان عصبی نفس اش را بیرون داد و یک دفعه رو به خواهر زاده اش داد زد که باعث شد بترسم و 

 .از جا بپرم

 .پسرم انقدر تنبل. یاال بیا برو ذغال این عوض کن_

آن ها خالی کرد. اینبار فرزین به جای فرامرز بلند شد قلیان را برد. از رسیدگی بیچاره آن ها که نویان اعصبانیتش را به روی 

 :های ساناز به نویان معلوم بود که خیلی او را دوست دارد. طرالن که آن کنارم بود گفت
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 .نمی خوای این بزاری کنار_

را به طرفم دراز کرد و در بشکه را  با صدایش سر نویان هم به طرفمان چرخید با اخم به در درون دستم نگاه کرد. دستش

گرفت. با این کارش مانند بچه ها نق زدم و زدم را به طرف نویان دراز کردم که او با اخم دستش را عقب کشید و آن را جلوی 

 :بینی اش گذاشت. لبانم را جمع کردم و گفتم

 .ِاِاِاِا. نکن نویان بدش بهم. بدش االن بوش تموم میشه_

 .رفتی جلو بینیت. مگه دیوونه ای دختر. می خوای ریه خودت و اون بچه رو داغون کنیاین چیه همش گ_

 :با حالت گریه صدایش زدم و او در بشکه را به من نداد. طرالن گفت

 .اذیتش نکنید خان داداش دست خودش که نیست. ویارش_

 :نویان با اخم گفت

 .آخه بوی بنزین هم شد ویار_

 .اره_

 :یان ساکت شدم. طرالن گفتبا اخم های درهم نو

گناه داره. بخاطر کم خونی که داره. زن حامله ای که کم خونه ممکنه به بوی بنزین یا خاک آب خورده ویار کنه. راستی _

 .سرمین واس کم خونی رفتی دکتر

 :بق کرده جوابش را دادم

 .نه_

 .بچه خطرناکو واس  کاشکی می رفتی ممکن باشه داخل دوران بارداری شدید شده باشه_

نویان با شنید این حرف با اخم های درهم نشست و شروع به گفت و گو و جدال با طرالن درباره کم خونی من کرد. من هم تا 

نویان حواسش پرت شده بود در را برداشتم. از جایم بلند شدم و به طرف منقل رفتم. فرامرز تا دید دوباره دارم انچنان 

از جایش بلند شد و به طرفم آمد. نشست و مشغول بررسی سیب زمین ها شد. آرام در همان حال  مظلومانه نگاه اتش می کنم

 :گفت

 ..خوب تونستی دل دایی مارو تو این سن و سال ببری_

 :و آرام اضافه کرد

 .با پسرش_

 :نکنم آرام باشم. آرام گفتمخودم را به نشنیدن زدم. سعی کردم آرام باشم. بغض 

 .دم. داییت خودش جلو آمد. من حتی از وجود اون خبر نداشتممن هیچ کاری نکر_

 :فرامرز نگاهم کرد و با لبخندی خبیث گفت

و خورده ای ساله من کیه که ازش خوشش  ۴۰اره دیگه. هر دختری هم به اندازه تو ناز داشته باشه حتی در برابر دایی _

 .نیاد

 .:اخم هایم را درهم کشیدم و گفتم

 .از تو تیکه بشنوم. بار آخرت باشه ها بهم تیکه میندازی و مسخرم میکنی همینم مونده دیگه_

 .چشم زن دایی_

 :آنچنان زن دایی را غلیظ بیان کرد که با حرص با نوک پایم محکم به ساق پایش زدم و گفتم
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 .زهرمار_

 :نفسم را با حرص بیرون دادم. با اعصبانیت گفتم

 . م بیار واسمیاال سیب زمینی هام واسم در بیار. بعد_

 :فرامرز از خنده دست کشید و در چشمانم نگاه کرد و گفت

 .ای به روی چشم زن دایی بد اخالق_

 .بیشعور بی تربیت_

بعد با حرص رویم را از او گرفتم و به طرف قالی برگشتم. چشمم به باالی پله ها افتاد. اشکین در تاریکی فرو رفته بود و 

ین شد. چندبار پشت سرهم پلک زدم تا اشک هایم سرازیر نشوند آب دهانم را تند، تند قورت داشت نگاهم می کرد. نفسم سنگ

میدادم تا بغضم خفه شود. اشکین فقط از اینجا معلوم بود. سرش را پایین انداخت و در همان تاریکی خودش را به در رساند و 

 .یاد بکشمبی سرو صدا وارد خانه شد. دستی به صورتم کشیدم. دلم می خواست فر

 .لعنتی، لعنتی، لعنتی. این زندگی رو خدا لعنت کنه_

دوست داشتم هرچه جلو دستم می آید آن را بکشم کنم و نابود کنم. دوست داشتم هر کس جلویم سبز می شد را از روی زمین 

 بردارم

 ..چرا اینجا ایستادی زن دایی_

محکمی بر سرم خوردم. تا زمانی که در حیاط نشسته بودیم من  گیج و منگ نگاهش کردم.. زن دایی کلمه زن دایی مانند پتک

فکرم مشغول شد و نفهمیدم از سیب زمینی ها خوردم؟ نخوردیم؟ آن ها چه گفتند. کم، کم همگی به روی قالی پهن کرده آمدند 

شروع به رفتند کردند  و نشستند. دلم می خواست به داخل خانه بروم ولی از ترس نویان نمی شد. وقتی کم، کم همه جوان ها

 .من هم سریع از جایم بلند شدم و به داخل خانه رفتم

از پله ها که باال رفتم ناخداگاه چشمم به طرف در بسته اتاق اشکین چرخید. با تنه ای که به من چون در این عالم نبودم شانه 

گاه کردم. نازلی بود. همانجا هم ایستاده بود و چپم محکم به جلو پرتاب شد و چند قدم جلو رفتم. متحیر برگشتم به پشت سرم ن

 :داشت نگاهم می کرد. خواستم چیزی بگویم که پیش دستی کرد و با پرویی و با حالت تهاجمی و طلبکارانه گفت

 .زنیکه پرو نگاه هرزت جمع کن_

خشم سر تا سر وجود ام را گرفت.  بعد یک ابرویش را باال داد و با نگاهی پیروز نگاهم کرد. دو ابرویم باال رفتند. در یک ان

 :چشمانم را به روی هم فشردم و نفسم را با اعصبانیت بیرون دادم. حرفش برایم گران تمام شده بود صدایش آمد

 ....یکبار دیگه ببی_

کردم کسی  قبل از اینکه اجازه بدهم حرفش را کامل کند. چشمانم را باز کردم و با یک قدم خودم را به او فرستادم. نیم نگاهی

 :نبود. با خیال راحت یقه اش را در دستم گرفتم و به طرف باال کشیدم. قیافه ایم را جمع کردم و تحکم گفتم

ببین دختره دهاتی. یکبار دیگه فقط یکبار دیگه اون دهن گشادت رو برای من باز کنی چرت و پرت بگی من میدونم و تو. _

 .خانواده نداریببین تو چه به خوای چه نخوای هیچ جای تو 

 :دستش را به روی مچ دستم گذاشت و وسط حرفم پرید و گفت

 .اره از رفتارا شون باهام معلوم. داری از حسودی دق می کنی_

فشار دستم را به روی یقه اش بیشتر کردم. صورتم را نزدیک صورتش بردم و کمی آن را به عقب متمایل کردم و در چشمانش 

 :خیره شدم و گفتم

 .عقب افتاده تو چی داری که من بخوام به تو حسودی کنم؟ یک چیز بگو که من بهت حسادت کنمببین _

 :یک ابرویم را باال انداختم و با لبخند نا محسوسی ادامه دادم



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

268 

 

شوهرت دوست داره؟ بهت محبت می کنه؟ جلوی جمع همه حواسش به تو؟ روی سفره کنارت می شین؟ اصال تا حاال شده _

یز یا یه سفره به غیر از این روزای که اینجا آویزونی باهات بشین؟ شده یکبار دست بزاره رو شکمت و باهاش سر یک م

 قربون صدقه خودت و اون عقب افتاده تر از خودت بره؟ بعد حاال اینجا ایستادی دهنت برام باز می کنی چرت و پرت میگی؟

زدم و سعی کردم جلوی لبخندم را بگیرم. نگذاشتم کالمی حرف با دیدن اخم های درهم و قیافه حرصی عفریته خانم پوزخندی 

 :بزند و ادامه دادم

ببین من خانم این خونم. شوهرم با دوبرابر سن از هم خونت میمیره تا همچین افتخاری نصیبش بشه. پس اگر یکبار دیگه _

پله طوالنی که فاصله ات  ۳۲کن. بخوای برای من زبون داری کنی من میدونم و تو.. می خوای برگرد و پشت سرت نگاه 

باهاشون چند میلی پس کاری نکن این فاصله رو صفر کنم و تو و اون بچه حروم زاده ات رو که معلوم نیست از کیه رو از 

 .دنیا سقط کنم

یلرزید بعد یقه اش را ول کردم و خودم را عقب کشیدم. قیافه اش از اعصبانیت به کبودی میزد. یک آن با صدای که از خشم م

 :و نمی خواست باال رود گفت

 .حروم زاده خودتی و هفت جد و ابادت_

خواست ادامه بدهد سریع لبه طرفش چرخیدم و دستم را باال بردم تا یکی بخوابانم در گوشش که با دیدن گاردی گرفت لبخندی 

 :کرد. گفتمزدم. چشمانش را به روی هم فشرده بود و صورتش را کنار گرفت و دستش را حائل آن ها 

 .بچه رو چه بزنی ای چه بترسونی یکی_

در را که بستم دستم را به روی دهانم گذاشتم و از خوشحالی جیغ خفه ای کشیدم. برای من  بعد راهم را گرفتم و به اتاق رفتم

صالً قابل توصیف جالب بود. فکر نمی کردم جدال با او انقدر برایم جالب و انرژی بخش باشد. یک حس خاص به من داده بود ا

 نیست. در اتاق می چرخیدم و به دور خود دور می خوردم و ادای رقص تانگو را در می آوردم

لبخند از لبانم نمی رفت. باالخره یک جور اعصبانیت، نفرت و حرص و خشمی را که در این مدت انگار در گلویم مانده بود و 

ود به روی سرش تخلیه کردم. قهقهه ای زدم واقعا آدم بی جنبه ای بودم. راه نفسم کشیدم را گرفته بود برایم یک عقده شده ب

واقعا حس شیرینی است در خفا جلوی زبان درازی های آدمی که به شدت از مدت ها از او متنفری و کینه به دل داری بایستی. 

های. با آن شکم توپی ام واقعا انگار یک فرصت عالی برای خالی کردن عقده ها و حرف های تلنبار شده این مدت پیدا کرد

اوضاع ام و طرز رقص ام خنده دار بود. انگار دیوانه شده بود انگار دوباره به دوران تجرد ام برگشته بودم، دوران تمام 

دیوانه بازی هایم. الکی خودم را تکان، تکان می دادم و میخندیدم واقعا انرژی گرفته بودم. انقدر این کار را کردم که از 

 .رویم به در نبود گی روی تخت به کمر دراز کشیدم و تکه خنده ای کردم که در اتاق باز شد.خست

گردنم را کامل از پشت خم کردن و مردمک چشمانم را تا آخرین حد نزدیک پیشانی ام بردم. نویان بود که داشت به طرفم می 

 :آمد. به تخت که رسید گردنم را درست کرد و با شماتت گفت

 .رو اینطور نکن. یک وقت میگیرهگردنت _

همانطور خیره ماندم به صورتش که دقیق باالی سرم بود. از روی شیطنت لبخند پر از ناز زدم و کمی لبم را غنچه کردم و 

دوباره به حالت قبل برگرداندم. نویان به من خیره مانده بود سرش را پایین آورد به طرف صورت من نزدیک تر که شد 

ت تا چشمانش را بست در جایم غلت زدم و از زیر صورتش کنار رفتم و نشستم. پشت به او بودم. من این ور چشمانش را بس

 .تخت و او آن ور تخت. خنده ام گرفته بود احساس شرارت ام گل کرده بود

باعث شده بود بد  های درهم نگاهم می کرد. انگاری جا خالی من لباس هایم را عوض کردم و به طرف تخت رفتم. نویان با اخم

در پرش بخورد که اینطور اخم هایش را درهم کشیده و دارد نگاهم می کرد. به روی تخت دراز کشیدم. نویان همچنان با اخم 

نگاهم می کرد. بالخره از جایش بلند شد و لباس هایش را عوض کرد و چراغ را خاموش کرد و آمد و به روی تخت دراز 

ادامه بدهم چون بدجور مزه ناز کشیدن نویان زیر دندانم آمده بود. پشت به او دلخوری و قهرم  کشید. تصمیم داشتم هنوز به

 .نشستچرخیدم که صدای پوف بلند نویان شد. لبخند رضایت به روی لب هایم 

ن رو به یک ساعت گذشته بود ولی هر کاری می کردم خوابم نمیبرد.. احساس می کردم چیزی کم دارم. در جایم چرخیدم نویا

باال خوابیده بود. داشتم کالفه می شدم. نمیدانستم چه کنم؟ اصال نمیدانستم چه کم دارم که اینگونه بی تابانه در جایم غلت 

 .میزنم
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به پهلو به طرف نویان چرخیدم و به او خیره شدم. خاطرات ساعتی پیش را مرور کردم. لبخندی به روی لب هایم نشست. با 

افتاد که چه می خواهم. دستم را باال آوردم و به روی  بین خاطرت هیجان زده چشمانم درشت شد. تازه یادمیاد آوری بنزین در 

 :سینه نویان گذاشتم. با انگشتانم روی آن شروع به بازی، بازی کردم.. آرام صدایش زدم

 .نویان_

 :خواب بود. دوباره صدایش زدم

 .نویان.. نویان.. نویان.. نویان آقا_

 :ایش میزدم فایده ای نداشت. خواب، خواب بود. بلندتر صدایش زدمهرچه صد

 .نویان_

 :نویان بیچاره وحشت زده در جایش نیم خیز شد. نگران به دور و اطراف اش نگاه انداخت. تا نگاهش به من افتاد گفت

 چی شده سرمین؟ چرا اینطور صدای کردی؟_

 :ردم و گفتمقیافه و چشمانم را مظلوم کردم و به صورتش نگاه ک

 .خوب هرچی صدات زدم نشنیدی_

 :اخم هایش درهم بود و چشمانش را ریز کرده بود. پرسید

 .چی شده؟ چی می خوای_

 :سرم را باالتر کشیدم و لبانم را کمی جمع کردم و گفتم

 .بنزین_

 !چی؟_

 :را بیشتر درهم کشید و گفتصدای چی بلند نویان باعث شد من بهم بلند شوم و به روی تخت بنشینم. نویان اخم هایش 

 تو منو از خواب بیدار کردی واس بنزین. مسخرم کردی؟_

نه به جان سرمین. خوابم نمیبره هر کاری می کنم انگار یک چیز کمه، نمیشه نمی تونم بخوابم. دلم بنزین می خواد باید _

 .بوش کنم تا خوابم ببره

 :نویان دستی به صورتش کشید و نگاهم کرد و گفت

 ا که با من قهری. پس چرا برم؟شم_

 :نالیدم

 .نویان. اذیت نکن. اگر میتونستم که خودم میرفتم_

 :نویان در آن تاریکی نگاهم کرد و گفت

 .باش. ولی یک کاری کن_

 :اخم هایم را درهم کشیدم و گفتم

 چه کاری؟_

 .خرج داره خانم. هیچ کاری بودن دستمزد نمیشه_

 :متحیر نگاهش کردم. پرسیدم
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 یان نصف شبی شوخیت گرفته؟نو_

 :نویان جدی شد و گفت

 .نه خانم تو بازیت گرفته نصف شبی ما رو مسخره خودت کردی میگی بنزین می خوام_

 :بعد به روی جایش دراز کشید.. به طرفش رفتم و نیمی از خودم را به رویش انداختم و با اعتراض گفتم

خوابم نمیبره من بنزین می خوام. باشه هرچی تو بگی فقط برو واسم کمی نویان.. نویان بلند شو اذیت نکن بازی چی؟ من _

 .بنزین بیار بوش کنم

 :نویان چشمانش را باز کرد و سرش را به طرفم چرخاند. دستش را باال آورد و موهایم را پشت گوشم داد و گفت

 .نکنی اول اینکه این قهر مسخره رو بزاری کنار و جلوی بقیه انقدر سرد با من رفتار_

 :انقدر شدید بود و به من فشار می آورد که تحمل نداشتم و تند گفتم ویارم

 .باشه.. باشه بلند شو برو بیار_

 ..دومی هم داره_

 ..باشه بگو_

 .جبران اتفاقی قبل از خواب که در رفتی. باید از دلم دربیاریش تا برم_

 :دردمند نگاهش کردم و با عجز گفتم

 .و واسم بیار آفریننویان اذیت نکن.. بر_

 :نویان سرش را باال انداخت و گفت

 .تو جبران کن تا برم بیارم_

قیافه ام را مظلوم کردم و نگاهش کردم ولی نویان هیچ عکس و العملی به تغییر قیافه ام نشان نداد و همانطور منتظر نگاهم 

قیافه جدی نویان معلوم شد چاره ای جز انجام حرفش می کرد. داشتم کالفه می شدم. به شدت به بوی بنزین احتیاج داشتم. با 

ندارم. نفس عمیقی کشیدم و سرم را به جلو بردم. لبانم را در چند سانتی لبانش نگه داشتم. بعد از مکث به ناچار آن ها را به 

. خواستم از او روی لبانش گذاشتم. دست راست نویان به دور کمرم حلقه شد و و دست چپش را باال آورد و پشت سرم گذاشت

جدا شوم که اجازه نداد و حریصانه به کارش ادامه داد. بعد از مدتی از او جدا شدم. خواست دوباره سرش را جلو بیاورد و مرا 

 :د که انگشت اشاره ام را به روی لبانش گذاشتم و فشار دادم و گفتمب*و*سب

 .ادم حاال تو برو برام بیارنه دیگه. حساب، حساب کاکا برادر. من کاری که گفتی رو انجام د_

 :ه ای به روی انگشتم زد و گفتب*و*سنویان 

 ..یه کوچولو دیگه_

 :خنده ای کردم و گفتم

 .نه میترسم این یه کوچولو دیگه کارو به جای باریک بکشونه_

شتم. نویان به نویان هم خندید و از جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. وقتی بوی بنزین به دماغم خورد احساس خوبی دا

 .روی یک تکیه پارچه مقدار کمی بنزین ریخته بود تا بو بگیرد

**** 

با صدا زدن های نویان از خواب بیدار شدم. بال جبار از خواب بیدار شدم و لباس پوشیدم. نویان می گفت بیاید زود بیدار شویم 

ر باشم تدارک ببینیم. نویان امروز برخالف روزهای قبل و به طبقه پایین برویم چون ما میزبان هستیم باید قبل از مهمان بیدا
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.. یک جور های می خواست دلخوری این دو روز را از سرم بیرون کند. به خواهر های هم به طور نا توجه بیشتری نشان داد

ر باز شد و مریم محسوس گوش زد کرد که حواس شان به رفتارشان با من باشند و نباید مانند غریبه ها با من برخورد کنند. د

 :با سری افتاده بود اتاق شد. جلو آمد و با صدای بغض دار و حالی خراب گفت

 .خانم ناهار امادست. بفرمایید پایین_

 :اخم هایم را درهم کشیدم و نگاهش کردم. خواست از اتاق خارج شود که گفتم

 وایسا مریم. چی شده؟_

 :ی کند. اخم هایم بیشتر درهم رفت. مریم چیزی نگفت. دوباره گفتممریم سرش پایین بود ولی معلوم بود دارد گریه م

 ..بیا اینجا ببینم چی شده مریم؟ با توام دختر د یاال بگو چی شد_

شدت گریه مریم بیشتر شد. از جایم بلند شدم و به طرفش رفتم دستش را گرفتم و آرام به طرف تخت هدایت اش کردم. کمی 

 :گریه اش آرام شد که گفتم

 بالخره میگی چی شده یا نه؟_

 :با هق هق گفت

 .خانم شما خودتون رو نگران نکنید چیزی نشده_

 :از الی دندان های بهم فشرده ام صدایش زدم

 .مریم_

 :بالخره به حرف آمد و گفت

 .خانم خواهرم. خواهرم باردار بود_

 .خوب_

 .۳۵یا  ۳۰یک بابام دادش به یکی از این باغ دارا. مرد سن و سال داری بود نزد_

 :کنجکاو تر شدم و گفتم

 خوب چی شده حاال؟_

 :مریم دماغش را باال کشید و گفت

 .خواهرم هوو داشت. هووشم بچه داره. سه تا دختر. خواهرم حامله شد شوهرش بردش شهر دکتر بهش گفت بچه پسره_

 .دوباره شروع به هق هق زدن کرد

عنی نمی خواست زندش بزاره. تا همین امروز صبح بهم خبر دادند خواهرم هووش تا فهمید زندگی رو براش قیامت کرد. ی_

 .دیشب سرجاش خونریزی شدید گرفته تا بردنش دکتر و بعدم فرستادنش شهر بچه اش مرده. دکترا هم هنوز نگفتند دلیلش چیه

 :با گربه شدید تر ادامه داد

 .تم رفت. من میدونم، میدونم همش تقصیر این هووشهبعد از خونریزی شدید رحمش رو درآوردن. خواهرم دیگه از دس_

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 اروم باش مریم. هووش مگه چیکارش کرده؟_

 .خانم من میدونم.. میدونم حتما به خواهرم چیزی داده. این عالئم رو میدونم برای چیه_

 برا چیه مگه؟_



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

272 

 

 :نگاهم کرد و با شک گفت

 .آب مرداب سیاه_

 :با رفت. متعجب پرسیدمیک ابرویم با

 آب مرداب سیاه چیه؟_

 :مریم بینی اش را باال کشید و گفت

یه مایعی مثل خود آب. بی رنگ، بی مزه و بی بو. اگر یک مرد بخوره هیچ مشکلی براش پیش نمی آمد. ولی اگر یک زن _

بعد از سه روز یا چهار روز هم  بخوردش احتمالش هست از خون ریزی رحمش رو خارج کنند. ولی اگر یک زن باردار بخوره

 .بچه سقط میشه هم اینکه رحمش انقدر خونریزی می کنه تا اینکه باید درش بیارن وگرنه میمیره

 :چشمانم چهار تا شد گفتم

 .چه وحشتناک. خوب عزیزم اگر چنین چیزی بوده حتما دکترا متوجه میشن_

 :مریم با حالی زار نالید

شید. آب مرداب مثل آب. بعد از سه اال چهار روز به طور ناگهانی حال مادر رو خراب می کنه نه خانم انقدر خوش خیال نبا_

مگر با یک اتفاق یا یک حرکت کوچیک این اتفاقا می افته. روز آخر این چیزاش معلوم میشه. انگار او آب مرداب هیچ اثری 

. بعد از سه، چهار روز نه اثری ازش میمونه دفع میشهاز خودش داخل بدن به جا نمیزاره. اثرش رو همون روز می کنه و بعد 

 .نه چیزی. اونای که خبر ندارد فکر می کنند بخاطر اتفاقات قبلش یا همون موقعه

متحیر مانده بودم و به مریم نگاه می کردم. چه چیز وحشتناکی بود. مریم را آرام کردم و به او گفتم می تواند چند روز را 

پیش خواهرش. مریم را راهی کردم خواستم به داخل برگردم که نویان یک آن پشت سرم ظاهر شد و مرخصی بگیرد و برود 

 :باعث شد من جیغ خفه ای بکشم. نویان گفت

 چته؟ چی شده؟_

 :دستم را از روی قلبم برداشتم و نفس آسوده ای کشیدم و گفتم

 .هیچی ترسیدم_

 :نویان اخم کرد و گفت

 مریم رو کجا فرستادی؟کجای؟ چرا نمیای سر سفره؟ _

 :نگاهی به راهی که مریم رفته بود انداختم و گفتم

 .هیچی. مریم یه مشکلی براش پیش امده بود. باید می رفت. اگر میموند داغون می شد. منم راهیش کردم_

 !اها. ولی میدونی اینجا آسوده باید به مستخدم ها اجازه مرخصی بده؟_

 :نگاه کردم و لبخندی زدم و با مالیمت گفتمبه نویان نزدیک شدم و در صورتش 

 .عزیزم منم خانم این خونه ام. پس حق دارم اگر دیدم یکجا چیزی الزمه وارد عمل بشم و چیزی رو که درست انجام بدم_

 سرها همه به طرف ما نویان ابروهایش باال رفتند و بعد سرش را تکان داد. باهم وارد خانه شدیم و به طرف سفره رفتیم

برگشت. چشمم به نازلی افتاده. دخت.. آب مرداب. آب مرداب سیاه. لبخندی به روی لبم نشست و نگاه نازلی کردم. آب مرداب 

بهترین چیز بود برای بیرون کردن نازلی . در این خانواده که بچه مخصوصاً پسر حرف اول را میزد و هیچ چیزی تا آن اندازه 

د. شاید بد جنسی باشد ولی نمی توانم اجازه دهم در این خانواده بماند. نفرتی که از او در اهمیت داده نمی شد بهترین کار بو

کردند. می بایست در شود. باید فرصتی مناسب برای انجام این کار پیدا می دلم داشتم باعث تحریک من برای انجام این کار می 

 .ین موضوع خبر پیدا کند. وگرنه کار من تمام استفرصتی مناسب این کار را انجام می دادم. هیچ کس نباید از ا
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به روی سفره نشستم. لبخند از لب هایم نمی رفت. فکر زمانی که خود آسوده بانو نازلی را از خونه بیرون می کند از ذهنم 

هستند اینکار  خارج نمی شد و بسیار لذت بخش بود. واقعا بد جنس شده بودم. با خودم عهد کرده بودم در این زمانی که اینجا

را انجام نمی دهم. ولی اگر یکبار دیگر امدند انجام اش می دهم. چون ممکن بود مریم بعد از شنید ماجرا شک کند. ولی من 

این شک را حتی اگر یک درصد هم باشد نمی خواستم. بعد از ناهار مردها به دلیل خستگی صبح که به باغ رفته بودند به اتاق 

 .راحت کنند. نویان زمانی که داشت باال می رفت صدایم زد تا من هم بروم باالهایشان رفتند تا است

به طبقه باال رفتم و وارد اتاق شدم در را پشت سرم بستم. نویان درحال عوض کردن لباس هایش بود. به طرف تخت رفتم و به 

کشید. به طرفم چرخید ساعد دست راستش هایش به طرفم آمد و به روی تخت دراز روی آن نشستم. نویان بعد از تعویض لباس

 :را تکیه گاه سرش کرد و بالش را زیر دستش گذاشت. پرسیدم

 باهام کاری داری؟ _

 :نویان جدی شد و گفت

 .اره.. باهات کار دارم مهم _

 :یک ابرویم را باال انداختم و گفتم

 چیکارم داری؟_

 :اخم هایش را در هم کشید و گفت

 .رو دیدم امروز داخل باغ بابات _

 :اخم هایم را در هم کشیدم و گفتم

 .خوب _

 :نویان گفت

 .امد پیشم سراغ تو رو گرفت. گفت مادرت می خواد ببینتت_

 :اخم هایم بیشتر درهم کشیده شد. نویان ادامه داد

 .گفت مادرت بی تابته..دلش برات تنگ شده. می خواد ببینتت_

 :جدی گفتم

نم اینجا نیست و مامان جونم باهاش تلفنی حرف زدم میدونم گفت دلش برام تنگ شده و تا اونجای که من میدونم بابا جو_

 .دوست داره هرچه زودتر برم پیشش

 .بس کن سرمین. خوب میدونی که منظورم با کیاست. پس خودت رو نزن به او راه_

 :اخم هایم را درهم کشیدم و گفتم

 .من خودم رو نزدم به اون راه کامال جدی ام_

 :ن عصبی با صدای بلند گفتنویا

اونا پدر مادرت اند و می خوان تورو ببینند. اونا مگه باهات چیکار کردن که داری همچین رفتاری رو  سرمین بس کن_

 باهاشون می کنی؟

 :من هم با اعصبانیت گفتم

او راه. از االن برای خیلی هم خوب میدونی باهام چیکار کردند ولی نمیدونم چرا همش سعی می کنی خودت رو بزنی به _

همیشه می گم. من پدر و مادرم اینجا نیستند. تو این روستا زندگی نمی کنند. پدرم حاج توراج پاشا ست و مادرم ماه پاره 

 .سلطانی. نمیدونی بدون و نمی خوای باور کنی بدون باید باور کنی و همچنین قبولش
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 :سعی کرد آرام باشد. با مالیمت گفت نویان عصبی به روی تخت نشست. دستی به صورتش کشید و

 خواهرت چی؟ حتی اون روهم نمی خوای ببینی؟_

 :نالیدم

نه نویان.. نه.. باور کن خیلی سخته اعتماد کنی و اعتمادت رو به بدترین شکل ممکن بشکنند. دوستشون داشته باشی و _

 .. ولی نه اشتباه می کردماینطور قلبت رو بشکنند. منم اول فکر می کردم حساب اون از بقیه سواست

 :نویان سرم را در آغوش کشید و مدتی بی حرف در آغوشش بودم. از آغوشش بیرون آمدم و گفتم

 .استراحت کن.. خسته ای_

 :نویان لبخندی زد و گفت

 ..منکه بدون خانمم خوابم نمیبره_

 :خنده ای کردم و ضربه ای به بازویش زدم و گفتم

 مرد گنده هم انقدر لوس؟_

 :عد هر دو خندیدم. پارچه بنزینی کنار تختم را برداشتم و بو کردم. بویش کم شده بود. با ناراحتی نویان را صدا زدمب

 .نویان_

 :نویان نگاهم کرد و متعجب پرسید

 بله؟_

 :پارجه را نشانش دادم و گفتم

 ببین. بوش کم شده بنزین کجا ست؟_

 .منکه کنارتم سرم درد گرفت بهتر. خفه نشدی انقدر این پارچه رو بو کردی؟_

 خوب چیکار کنم دست خودم نیست. حاال می گی کجاست؟؟_

 :نویان قاطعانه گفت

 .نه_

خودم را به طرفش کشیدم. چشمانش را بست و مچ دستش را به روی پیشانی اش گذاشت. خودم را تا حدی به روی نیم تنه 

 :اش گذاشتم و خودم را لوس کردم و گفتم

 ..نویان_

را نداد و خودش را به خواب زد. حوصله جمع زنانه پایین را نداشتم. بخاطر همین کنار نویان دراز  دایش زدم جوابمهرچه ص

کشیدم. گوشی ام را برداشتم. خیلی وقت بود دیگر دیر به دیر به سراغش می آمدم. اصال حوصله نداشتم. انگار دیگر بهانه ای 

می لغزید برای عکس های مخفی شده گوشی. من این لغزش را نمی ناخداگاه دستم برای دست گرفتن آن نداشتم. بعضی اوقات 

 .خواستم. یعنی نباید بخواهم

با تکان تخت سرم را به طرف نویان برگرداندم. خواب، خواب بود. آهی کشیدم. و گوشی ام را کنار گذاشتم. تان زر خاتون مثل 

مان بیان می کرد. رویش را به طرف من برگرداند. در دل به حال خود همیشه نشسته بود فرمایشات و دستورات اش را برای

 .گریستم باز معلوم نبود چه خوابی برای من دیده

 .سرمین_

 :نگاهش کردم و جوابش را دادم که گفت
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 حال پسرم چطوره؟ چقدر دیگه به دنیا میاد؟_

 :متعجب پرسیدم

 پسرتون؟_

 :تان زر خاتون تا تحکم گفت

 .که داخل راهم اره پسرم نوه ام_

 :متعجب گفتم

از کجا میدونید پسره؟ منکه جدیداً نرفتم سونوگرافی و اولین بار و اخرین باریم که رفتم جنسیت بچه رو نپرسیدم. بعد شما _

 چطور می گید پسره؟

 .چون باید پسر باشه فهمیدی؟ نوه پسری من باید پسر باشه من از تو پسر می خوام_

 :ردم و گفتماخم هایم را درهم فرو ب

 اگر دختر بود چی؟ مگه دختر چه اشکالی داره که دارید اینطور می گید؟_

 .من نگفتم مشکلی داره. گفتم باید پسر باشه_

 :اخم هایم را بیشتر درهم کشیدم و گفتم

 اصال حرفاتون درک نمی کنم. اگر بچه من دختر بود چی؟_

 :تان زر خاتون هم اخم هایش را درهم کشید و گفت

 .ب دیگه چیکار کنیم. نمیشه که بندازیمش دور. اون وقت بعدیش ان شاءهللاخو_

متحیر نگاهش کردم. بعدیش؟ چه خوش خیال بود. بعدیش. البد االن هم مانند نویان می گفت حق سزارین نداری. واقعا مسخره 

 .بود. اصال این عقیده هایش برایم قابل فهم و درک نبود

 کی به دنیا میاد؟_

 :که نزدیک تان زر خاتون نشسته بود نگاه کردم و جوابش را دادم به طرالن

نزدیک به یک ماه و نیم دوماه دیگه. دقیق نمیدونم. باید زودی برم پیش مامان جونم بعدش برم دکتر تا وقت سزارین بگیرم. _

 .نمی خوام دیر بشه

 سزارین واس چی؟_

 :به تان زر خاتون نگاه کردم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .برای به دنیا اوردن بچه_

 :تان زر خاتون با اخم و بدترین شکل گفت

الزم نکرده مگه پسر من پولش از سر راه اورده وقتی تو میتونی طبیعی بیاری میلیونی بریز برای اون دکترا که تو سزارین _

نی وقتی دردت گرفت میبرنت بهداری کنی. الزم نکرده. از خونه مامان جون و باباجون خاله و دایی خبری نیست. همینجا میمو

 .همینجا. چه خوش خیال نوه حاج توراج

 :با اعصبانیت نگاهش کردم. دیگر صبرم را تمام کرده بود. عصبی گفتم

شما چه مشکلی با من و خانواده ام دارید که همش اینطور رفتار می کنید؟ بعدم حتی اگر من خودم بخوام مامان جونم اجازه _

 .نمیده
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 .سه دیگه نمی خوام حرفی بشنومبسه، ب_

چگونه اعصبانیت خود را تخلیه کنم. آرام نمی گرفتم و دوست  عصبی از جایم بلند شدم و به اتاقم رفتم. عصبی بودم. نمیدانستم

داشتم یک طور که شده خود را آرام کنم. با پایم ضرب می گرفتم روی تخت مینشستم و تکان می خوردم. به بالشت ضربه می 

ولی خالی نمی شدم. انگار یک چیزی در گلویم گیر کرده بود. با باز شدن در با اخم های درهم به طرف در برگشتم. نویان  زدم

 :وارد اتاق شد. اخم هایش درهم بود. جلوتر آمد و گفت

 .میزنه این حرفا چیه که مادرم_

 .عصبی بودم. تحمل نکردم و شروع کردم به جیغ کشیدن

رت داره چی به من میگه؟ اصال نمی فهمم حرفا و رفتاراتون رو. مگه اسیر گیر اوردید؟ مگه من برده تو به من بگو ماد_

حلقه به گوش شما هم که هرچی می گید رو من باید اطاعت کنم؟ یعنی چی که حتی باید بهم بگه چطور بچم رو به دنیا بیارم. 

ا من و باباجونم دارید که همش هر چی میشه رو به من و اونا یعنی چی به من میگه حق نداری بری خونه بابات. چه مشکلی ب

 نصبت میدید؟

جلو رفتم از اعصبانیت قرمز شده بودم و به نفس، نفس افتاده بودم احساس می کردم گر گرفته ام. یقه نویان را گرفتم و جیغ 

 :کشیدم

تره احترام و نظرش واجب ولی دلیل نمیشه تو چرا مادرت باید همش به من دستور بده و تو کاری من اظهار نظر کنه. بزرگ_

هر چیزی یک نظری بگه و من بگم چشم حتی اگر غلط باشه. یعنی چی که من نباید برم خونه باباجونم؟ ها؟ یک دلیل فقط یک 

 .دلیل منطقی بیار برای من

 :اخم های درهم گفت انگار حرف هایم به نویان برخورده بود که اینگونه با اخم و اعصبانیت نگاهم می کرد. با

 ..چون من میگم چون مادرم اینجور درست میدونه_

 :نفسم را با حرص در صورتش فوت کردم و لبانم را به روی هم فشرد. به تخت سینه اش فشردم و گفتم

 .انگاری خیلی دلت طالق می خواد. بین خان صبر منم حدی داره کاری نکن به آخرش برسه_

 :د و گفتنویان هم به روی شانه ام ز

 .ببین خانم صبر منم یک حدی داره. کاری نکن بزنم به سیم آخر و اونچه که نباید بشه ، بشه_

 :پوزخندی زدم و دستانم را به کمرم گرفتم و گفتم

 مثال قراره چی بشه؟_

 .کاری نکن که اونطور بشه ولی اگر انجام دادی اون وقت میفهمی_

 :ی عصبی رویم را از او گرفتم. در همان حال گفتمنفسم را با حرص بیرون دادم و با خنده ا

 .هرچی می خواد بشه، بشه چون من کار خودم رو انجام میدم و میرم خونه باباجونم_

واقعا تان زر خاتون رویش زیاد بود. این چیز ها برای من اَخ، اَخ بود ولی برای دیگران به، به واقعا مسخره بود. به طرف 

یان به باباجونم زنگ زدم. حتی اسم باباجون را هم که بزرگ به روی صفحه نوشته شده بود و گوشی ام رفتم و جلوی نو

 .درحال زنگ خوردن بود به او نشان دادم. تماس وصل شد و آن را به روی بلند گو گذاشتم

 .الو.. سالم دختر بی معرفت من_

 :لبخندی زدم و گفتم

 .عیدت مبارک سالم بابا جون مهربون و بخشنده من خوبی بابا؟_

 :صدای خنده باباجون بلند شد و گفت
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 . حاال خود شیرینی می کنی تا ازت بگذرم؟آخ پدرسوخته_

 :خنده ای حرص درآر نویان کردم که باباجون ادامه داد

 ؟باشه اینم رو بقیه. تو خوبی بابا جان_

 اره باباجون.. نگفتی شما خوبید؟_

د باشی ماهم خوب و شادیم. راستی باباجون کی میای؟ این مامان جونت مو به سرم ما به خوبی تو خوبیم.. تو خوب باشی شا_

نزاشت انقدر غر زد و کار بارمون کرد. از زمانی که رفتی خودش و دخترهاش افتادن دنبال وسایل برای اتاق بچه ات که ان 

 .اجونشاءهللا بچت به سالمتی به دنیا امد خوش حالت کنند. پیرم کرد انقدر غر زد باب

 :خنده بلندی کردم و گفتم

 .باباجون.. چیکارش داری مامان جونم به اون مهربونی ذوق داره_

 .اره بابا جان فقط منو آسی کرده_

 .صدای بلند مامان جون آمد

 .باز تو شروع کردی واس این بچه از مظلومیت خودت گفتن؟ مثال قرار بود چیزی بهش نگی_

 :کردم و گفتم خنده بلندی کردم. نگاه به نویان

 .باباجون اتفاقا درباره امدنم به شما زنگ زدم_

 :نویان از الی دندان های بهم فشرده نامم را صدا زد

 .سرمین_

 :لبخندی زدم و ادامه دادم

 .می خواستم بگم من اردیبهشت میام. لطفاً اگر میشه اون زمان راننده رو بفرستید دنبالم_

 :نویان دوباره گفت

 .بس کن سرمین_

 :دو ابرویم را به معنی نه باال انداختم. باباجون گفت

 پس اون مردک اونجا چیکار ست؟_

 .و بمونه باباجون خیلی کار داره. بخاطر همین گفتم بهتون بگم که یکی رو بفرستید دنبالم نمیتونه بیارم_

 .باشه باباجون تو نگران نباش.. هر وقت گفتی من راننده رو میفرستم_

 .ن خودتون دیگه وسطای اردیبهشت هر وقت مامان جون گفت یکی رو بفرستیدممنون باباجو_

 :باباجون خنده ای کرد و گفت

 .اگر به مامان جونت باشه که می گه همین االن_

 :من هم خندیدم و در چشمان نویان نگاه کردن و گفتم

 .منکه از خدامه_

دم. خواست چیز بگوید که کف دستم را رو به رویش گرفتم و گوشی را قطع کردم و با لبخند حرص در آری به نویان نگاه کر

از جایم شدم و رو به رویش ایستادم. سینه به سینه اش دستم را به روی سینه اش گذاشتم و لبخند ملیحی زدم. با ناز سرم را 

 :بلند کردم و در چشمانش نگاه کردم و گفتم
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ش مامان جونم برای زایمان. اگر بخوای ادامه بدی و من رو از اونا ببین عزیزم به همین راحتی من چند هفته دیگه میرم پی_

 دور کنی به همین راحتی هم طالقم می گیرم. فهمیدی گلم؟

 :اخم های نویان طوری درهم رفته بود که انگار هیچ وقت قرار نیست آن گره بینشان باز شود. نویان با حرص گفت

 ..و صبر منم یک حدی داره ولی تو داری از حدش میگذرونیدیگه داری شورش رو درمیاری سرمین.. اعصاب _

مگه چیکار کردم؟ چیزی رو خواستم که حقم. چیزی رو خواستم که دوست دارم. ناراحت شدی که از حرف های ناحق مادرت _

 گفتم؟

 :نویان مچ دستم را که بر روی سینه اش بود و گرفت و گفت

 .رپیچی می کنی. میدونی بدم میاد ولی کارای خودت رو انجام می دیدنه داری از حرف و خواسته منی که شوهرتم س_

 :من هم اخم هایم را درهم کشیدم و گفتم

 .یک دلیل منطقی بیار برای حرفات تا من قبولش کنم_

 :نویان عصبی گفت

 اصال بدم میاد. خوشم نمیاد. باالتر از اینکه شوهرت از این کار بدش میاد؟_

 :عصبی گفتم

 .ن تو مرد بزرگی هستی بدم میاد و خوشم میاد که نشد دلیل منطقی. من میگم برام یک دلیل منطقی بیاربس کن نویا_

 :نویان با اخم های درهم گفت

 .نمیاد بری. می خوام وقتی زنم زایمان میکنه پیشش باشم. همون طور که تو حق داری منم حق دارم اصال خوشم_

 :پوفی کشیدم و گفتم

 ال بیای اونجا چی میشه؟خوب توام بیا. مث_

 :نویان عصبی گفت

یک روز یا دو روز نیست یک ماه و نیم بیشتر. من همه زندگیم اینجاست. همون یک ماهیم که داخل زمستون نبودیم خیلی _

بود. فکر کردی من این پول خورد و خوراک و این خونه رو و آدم هاش رو از کجا میارم؟ از همین زمیناست که اگر خودم 

سرشون نباشم به باد فنا رفته. من دلم می خواد وقتی پسرم به دنیا امد همینجا بین خودمون داخل جای که پدر و عموش باال

 .متولد شده متولد بشه. نه یک جای دیگه

 :عصبی گفتم

اون وقت نویان چرا چرت و پرت میگی. اصال از کجا معلوم این بچه پسر. چرا همتون گیر دادین که پسره. شاید دختر شد _

چی؟ بعدم این حرفا چیه من اینجا متولد شدم اینم باید اینجا متولد بشه! مگه مسخره بازی یا عهد قجر؟ تو بعد این همه مدت 

هنوز نفهمیدی من توانایش رو ندارم؟ زود از پا میافتم؟ اون وقت بیام این بچه رو طبیعی به دنیا بیارم که بعدش جنازم تحویلت 

سال ازم بزرگتری.  ۲۸ت دیوونم می کنی. مثال تو باید اینا رو بهم بگی تو باید اینارو گوش زد کنی. مثال بدن؟ داری با حرفا

 .ولی با کارات و رفتارات داری دیوونم می کنی

 :نویان عصبی داشت نگاهم می کرد. گفت

ه من میگم به درد الی جرز دیوار یعنی چی؟ یعنی من با این سن و سالم حرف هام و کارام نسنجید و الکی؟ یعنی هر چیزی ک_

می خوره چون البد خام و بی تجربه ام. من با این سن و سالم و اهم و تلوپم کمتر از یه جوون یک القبای خوشگذرون انگل 

 جامعه ام و نفهم تر و بی فکر ترم ها؟

 :کالفه دستی به روی صورتم کشیدم و گفتم
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ن نبود. اصال منظور و حرف من این نبود. چرا از حرفای من یک چیز دیگه بس کن نویان.. بس کن.. اصال اصل حرف من ای_

 برداشت میکنی؟

 .تو بس کن سرمین. الکی نخواه روی حرفات سرپوش بزار_

 :گندی را که زده بودم باید جمعش می کردم. بخاطر همین گفتم

میکنی. در صورتی که اونی که تو فکر می تو بس کن نویان .االن تو عصبانی و هرچی دلت می خواد از حرفای من برداشت _

 .کنی نیست. اصال من منظور یک چیز دیگه بود تو یک چیز دیگه برداشت میکنی

 :نویان چشمانش را ریز کرد و گفت

 منظورت چی بود؟_

 ..ماندم

******* 

انداخت. خوشحال بودم نویان چمدانم را دست راننده داد. بعد دستانش را پشتش گره زد و و صورت پر از اخمش را پایین 

 :.داشتم می رفتم. جلو رفتم و رو به روی نویان ایستادم و گفتم

 .من دیگه باید برم. توام سعی کن خودت رو برسونی و بیایی. موقع تولد بچه اونجا باشی_

 :نویان فقط سرش را تکان داد. اخم ظریفی کردم و بخاطر اینکه از دلش در بیاورم گفتم

 .گاهم کن. من دارم میرم نمی خوام موقع رفتن ناراحت ببینمتاخم نکن دیگه.. ن_

 :نویان با طعنه گفت

 .اگر نمی خواستی به حرفم گوش میدادی و می موندی_

 .نویان ما باهم حرف زدیم و خودت خوب میدونی من نمیتونم. یعنی تواناییش رو ندارم_

 :نویان پوزخندی زد و گفت

 .شهر نزدیک همینجا. اونجا زایمان می کرد. خواهر هام هم بودندخوب فوقش خیلی سختت بود میبردمت _

 .خوب چرا نرم یک جایی بهتر داخل آرامش و رفاه و پیش خانوادم و داخل شادی زایمان کنم_

 :دوباره اخم های نویان درهم رفتند. اینبار شدید تر گفت

 ینجا داخل رفاه و آرامش نیستی؟ مگه شاد نیستی؟مگه اونا خانوادت نیستند؟ خواهرهای من میشند خواهرهای تو. مگه ا_

 :نفسم را با حرص بیرون دادم و گفتم

 .نویان.. خواهش می کنم_

نویان پوزخند صدا داری زد و رویش را از من گرفت. به ناچار دستمانم را به روی شانه اش گذاشتم و تا جایی که میتوانستم 

 :پنجه پایم ایستادم. از او دور شدم و برایش دست تکان دادم و گفتم او را به طرف خودم خم کردم و با تالش به روی

 .من رفتم.. منتظرتم بیایی_

بعد سوار ماشین شدم و ماشین به راه افتاد. تا ماشین از در خانه گذشت نفس آسوده ای کشیدم. برای بار دوم از این خانه و 

ختم. بهار در ماه دومش خود را به خوبی نشان میداد. کم، کم از آدم هایش رهای یافتم. نگاهم را به مناظر زیبای اطراف دو

به هر طریقی که شده بود نمی خواست  تعداد درخت ها کاسته شد. بعد از آن دعوا در عید نویان بد اخالق شده بود و ایراد گیر

برسد به دوماه. آن هم برای بگذارد من بروم. می گفت چه معنی می دهد زن به دور از شوهرش اصال یک شب را بگذراند چه 

 .زایمان اش. ولی بالخره راضی اش کردم
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ی ب*و*سفرزندم خردادی بود پس یعنی احتماال کمتر از یک ماه دیگر به دنیا می آمد. در این یک ماه زایمان طبیعی برایم کا

بروم تا زمانی برای سزارین ام شده که از آن مدام در فرار بودم. تصمیم داشتم بعد از رسیدن ان بالفاصله به پیش یک دکتر 

 .تعیین کند. چیزی که تان زر خاتون و نویان مخالف سرسخت آن بودند

تان زر خاتون با نامردی تمام می گفت حیف پول پسرم که بخاطر زایمان تو خرج شود و نویان می گفت بچه ام باید به روش 

های شان برایم مسخره بود و بی اهمیت. از ماشین پیاده شدم. سنتی به دنیا بیاید خوشم نمی آید شکمت را پاره کنند. دلیل 

مامان جون و بابا جون هر دو با روی گشاده به استقبال ام آمده بودند. اول در آغوش مامان جون فرو رفتم. حسابی دلم برایش 

 :تنگ شده بود با یک نفس عمیق بوی خوشش را استشمام کردم. گفتم

 .خیلی دلم برات تنگ شده بود_

 :ید و گفتب*و*سمامان جون گونه ام را 

 .منم همین طور گلم_

 :بعد به آغوش گرم و پر از امنیت باباجون فرو رفتم. باباجون گفت

 !دلت واسه من تنگ نشده بود؟_

 :ه ای بر روی گونه اش کاشتم و گفتمب*و*سلبخندی زدم و 

 .کارم از دلتنگی گذشته بود_

 :ها نشستیم باباجون به شوخی گفتباهم به داخل خانه رفتیم. به روی مبل 

 .خوب چاق و چله شدی. مثل این گوسفندا که دیگه وقتش سرشون رو ببرن بخورنشون_

 :اخم هایم را تصنعی درهم کشیدم و گفتم

 .باباجون چطور دلت میاد سر من رو ببری؟ بعدم من کجام چاق شده؟ من اصال هم چاق نشدم. همش عوارض بارداری_

 :ربانی گفتمامان جون با مه

 .اذیت نکن دخترم رو کجاش چاق شده؟ فقط یکم تپل شده اونم ان شاءهللا وقتی نوم به دنیا امد رفع میشه_

باباجون خنده ای کرد و بحث و شوخی های ما بعد مدت ها دوباره شکل گرفت. دلتنگ این لحظه ها و ساعت بودم. واقعا به آن 

ها برایم یک نعمت بزرگ بود. همگی به دور میز شام جمع شدیم. برایم مرغ بریانی  ها برای تجدید روحیه نیاز داشتم وجود آن

درست کرده بودند و انواع مخلفات. مدتی بعد از شام به دلیل خستگی راه به اتاقم رفتم تا استراحت کنم که فردا صبح بیدار 

 .شوم و با مامان جون به دکتر بروم

ی درون چمدانم را مرتب در کمد چیدم. تا به روی تخت دراز کشیدم صدای زنگ تلفن لباس هایم را عوض کردم و بعد لباس ها

همراهم بلند ش اّه بلندی گفتم و به ناچار از جایم بلند شدم. به طرف کیف ام رفتم و آن را از داخل کیفم خارج کردم. با دیدن 

ن حسابی عصبانی و کفری است چون قرار بود خیلی اسم نویان یکی محکم به پیشانی ام زدم و وای بلندی گفتم. میدانستم اال

 :زودتر از این ها با او تماس بگیرم ولی یادم رفته بود. تماس را وصل کردم و با ترس گفتم

 .الو_

 .دادی که کشید باعث شد صورتم جمع شود و گوشی را از خود دور کنم

ی که یک زنگ هم نزدی؟ کجا بودی دلم هزار راه رفت ده تا االن کجا بودی؟ مگه قرار نبود بهم زنگ بزنی؟ کدوم گوری بود_

دفعه زنگ زدم ولی جوابم رو ندادی کجا بودی؟ من گفتم برات اتفاقی افتاده چیزیت شده، با توام چرا الل مونی گرفتی حرف 

 .نمیزنی؟ اصال همین االن بلند میشم راه می افتم میام دنبالت

 :نالیدم
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م باش. بخدا یادم رفت. کیفم که باال بود داخل اتاق من پایین بودم. دیوونه که نیستم تماسات نویان خواهش می کنم.. یکم آرو_

 .رو جواب ندم. نویان آروم باش

 .من میام دنبالت_

 :با عجز گفتم

 .نویان.. نه_

 :با ناراحتی گفتم دوباره غرغر ها و ایراد ها و بهانه های نویان شروع شده بود

ا این کارات فقط داری به من فشار و استرس وارد می کنی. خواهش می کنم حداقل این چند روز رو نویان خواهش می کنم. ب_

 .که اینجام یکم با مالیمت رفتار کن تا زایمانم راحت تر باشه

 :صدای نفس بلند نویان آمد و گفت

ی بعد مجبورم اون چیزی رو که من نمی خوام کاری باهات داشته باشم. این خودی که با حرفا و کارات من رو عصبی می کن_

 .باب میلت انجام بدم

 :با ناراحتی گفتم

 .بله میدونم چه آدم لجبازی هستی_

 :صدای تک خنده مردانه اش آمد. گفت

 حاال کی رسیدی؟ کی میری دکتر؟_

ال استراحت کنم. عصر بود دیگه رسیدم. مامان جون و باباجون از همون داخل حیاط دورم را گرفتند تا خود االن که امدم با_

راننده هم کیف و چمدونم رو اورد باال بخاطر همین بود متوجه زنگ خوردن گوشی نشدم. مامان جونم واس فردا نوبت دکتر 

 .گرفته. صبح میرم

 .باشه.. برو استراحت کن.. خسته ای. ولی فردا حتما بعد از دکتر باهم تماس بگیر_

قطع کردم و به روی پاتختی پرتش کردم. کمر دردناکم را جا به جا کردم. اذیت بودم باشه ای گفتم و بعد از خداحافظی گوشی را 

این روزها بیشتر. به سختی خوابم میبرد و نمیتوانستم مسکن بخورم. فقط دعا، دعا می کردم این روزها زودتر  و درد کمرم

هایش را حس می کردم.. رد پایش را به روی  بگذرد و این بچه به دنیا بیاید و من از دست این بار سنگین راحت شوم. لگد

ه ب*و*سشکمم می دیدم. نویان گاهی شب ها دستش را به روی شکمم می گذاشت و جای لگد هایش را نوازش می کرد و یا 

 .میزد

به نگران بودم. نگران بودم بعد از تولد این بچه اگر دختر باشد همه این دوست داشتن ها و محبت ها تمام شود. چون آن ها 

شدت پسر دوست بودند.. لبته به جز آسوده بانو آن هم فقط برای من وگرنه پسر برای عروس زشت اش خوب بود. دستی به 

 :روی شکمم کشیدم و گفتم

خواهش میکنم فقط سالم باش. دلم نمی خواد بچه مشکل داری رو وارد این خانواده کنم که همین طور هم به جونم تشنه _

باشی یا پسر. اگر دختر بودی خودم ازت مراقب میکنم. حتی اگر دیگه بابات نخوادمون. ولی تا مامانت است. مهم نیست دختر 

 .هست بدون بابات همیشه دوستمون داره. حاال که زندگیم از دست رفت اجازه نمیدم دیگه بدتر بشه

******** 

در دستش جا به جا کرد و دست دیگرش را پشت  آرام از ماشین پیاده شدم. مامان جون دستم را گرفت و کمکم کرد. کیفم را

کمرم گذاشت و کمکم کرد. وارد مجتمع پزشکان شدیم و به مطب خانم دکتری که سری قبل هم آمده بودیم. زیاد طول نکشید که 

با  وارد شدیم. مامان جون اول به داخل رفت و بعد من پشت سرش وارد شدم. دکتر به احترام مامان جون از جایش بلند شد.

دیدن من لبخند از لبش رفت و اخم هایش در هم کشیده شد. سرم را پایین انداختم و وارد شدم. آرام سالم دادم و او هم جوابم را 

 :داد. به روی صندلی ها نشستیم. دکتر سرتاپایم را بررسی کرد و گفت
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 .چه عجب.. فکر نمی کردم دوباره ببینمت_

 :مامان جون با لحن مالیمت گفت

 .م واسه چکاب و اینکه زمان زایمانش رو تعیین کنید. سزارین می خواید بکنهامدی_

 :دکتر یک ابرویش را باال انداخت و گفت

 سزارین؟ باشه. ولی مگه مشکلی داره برای طبیعی؟_

 :مامان جون خواب چیزی بگوید که دکتر ادامه داد

 .بیا ازت سونو بگیرم ببینم در چه وضعیتی هستی_

 :می آمد. بعد از مدتی گفت از کشیدم.. دکتر ژل را به روی شکمم زد و پروب را به حرکت در آورد. قلقلکمبه روی تخت در

 وضعیتت خوبه. مشکلی برای زایمان طبیعی نداری؟_

 :ناراحت گفتم

 .ولی من نمی خوام طبیعی به دنیا بیارم. تحمل دردم پایین_

 :دکتر با طعنه گفت

 ا باردار شدی؟تو که تحمل دردت پایین پس چر_

 :چیزی نگفتم، دوباره گفت

 هنوزم نمی خوای صدای قلبش رو بشنوی؟_

 :به چشمانش نگاه کردم و آرام گفتم

 .چرا_

بعد از چند لحظه صدای ضربان قلب محکم و تندی در فضا پیچید. لبخندی به روی لبم نشست. به مانیتور خیره شدم. مامان 

 :اه می کرد. دکتر با کمی مالیمت گفتجون هم کنارم با لبخند به مانیتور نگ

 .دخترت خیلی آروم_

وحشت زده سرم را به طرف دکتر برگرداندم. زبانم بند آمده بود. قدرت هیچ عکس العملی را نداشتم ترس سرتا پایم را فرا 

قعی بند آمده بود. گرفته بود. به کمک مامان جون از تخت بلند شدم و بعد از مدتی از مطب خارج شدیم. زبانم به معنای وا

نمیدانستم چه کنم. فرزندم دختر بود. کم مانده بود از بیچارگی گریه ام بگیرد. نمیدانستم چه خاکی بر سرم بریزم. بغض بدجور 

راه گلویم را گریه بود. مامان جون هم با دیدن رنگ و رویم انگار از حال درونم باخبر شده بود. اخم هایش را درهم کشیده 

. وارد خانه که شدیم باباجون هم به روی مبل ها نشسته بود. تا پایم را یه روی پله اولی به طرف خانه راه افتاد بود. ماشین

 .گذاشتم مامان جون صدایم کرد

صبر کن سرمین. این رفتارها یعنی چی؟ وقتی گفت دختره چت شد که اینطور ُبم کردی؟ مگه دختر چه ایرادی داره که هرچی _

 .ت کرد هیچی جوابی ندادی. حتی حواستم نبودمن و دکتر صدا

با حرف های مامان جون بغضم به شدت شکست. به طرفش برگشتم و به سرعت خودم را در آغوشش انداختم. مامان جون 

متحیر نگاهم کرد بابا جون هم ترسیده از سر جایش بلند شد و به طرفم آمد. پاهایم دیگر تحمل نکردند و من به روی زمین 

 .مبل ها افتادم. مامان جون جیغ خفه ای کشید و کنارم نشست و مرا در آغوش کشیدکنار 

 سرمین. سرمین جان مامان یکم آروم باش. چرا اینطور می کنی؟_

 :به چهره نگران مامان جون خیره شدم و در میان گریه نالیدم
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 .بدبخت شدم_

 چرا عزیزم مگه چی شده؟_

 :ه صورتم کشید و اشک هایم را پاک کرد و با صدای نگران گفتباباجون هم کنار پایم نشست و دستی ب

 چیه بابا جان؟ چرا بدبخت شدی؟ مگه من مردم؟_

با حالی زار به هر دو نگاه کردم. کمی که آرام شدم مامان جون دستم را گرفت و به روی مبل نشاند و خودش و باباجون دو 

 :ورم کرد از آن بخورم. مامان جون شانه هایم را ماساژ می داد. گفتطرفم نشستند. باباجون یک لیوان آب دستم داد و مجب

 حاال بگو چی شده عزیزم؟ چرا اینطور می کنی؟_

 :آرام با بغض گفتم

نویان و خانوادش پسر می خواند. انگاری از دختر خوششون نمیاد. حتی تان زر خاتون تهدیدم کرد که به نفعمه بچم دختر _

و من. حتی اون بود که می خواست به زورم که شده اونجا نگه ام داره که داخل همون روستا زایمان نباشه وگرنه اون میدونه 

 .کنم. نویان هم به خاطر اون حرفی نمی زد و چیز های می گفت که حرف های اون رو تایید می کرد

اد. نویان خوب بشه تان زر خاتون که من خودم اونجا به سختی از پس خودم بر میام. وای به حالم وقتی که این بچه به دنیا بی

 :همش اتش میندازه به جونم و زندگیم. گریه گرفت بود. روبه باباجون کردم و گفتم

داخل اون خونه و خانواده  باباجون مگه من چیکارش کردم؟ مگه من چه ظلمی در حقش کردم که اون بامن رفتار می کنه_

 .حتی رفتارش از خدمتکار ها هم با من بدتر

هره باباجون هرلحظه قرمز و قرمز تر می شد. دست هایش را مشت کرده بود. از این باباجون به شدت میترسیدم رویم را از چ

 :ید و گفتب*و*ساو گرفتم که باباجون سرم را 

دتر دست تو نگران نباش بابا جان اونا غلط می کنند دیگه تورو اذیت کنند. چرا زودتر از این ها به من خبر ندادی؟ وگرنه زو_

به کار می شدم. االن هم میرم پیش تان زر و باهاش تصویه حساب و اتمام حجت می کنم. نگران نباش. حساب اون نویان هم 

 .میرسم

ترسیده نگاهش کردم هیچ کس نمیتوانست جلوی این باباجون را بگیرد. عصبی و خشمگین بود و کسی جرات نمی کرد. چیزی 

 :گفتم بگوید. ولی من میتوانستم آرام

 .نه تورو خدا باباجون. اونا رو نمیشناسی. بدتر می کنند باهام_

 :باباجون محکم گفت

 .من اونارو میشناسم بابا ولی اونا که من رو نمیشناسند که با تو اینطور رفتار کردند_

 :ان جون کردم که گفتو بعد از جایش بلند شد و از جا رختی دم در کتش را برداشت و رفت. لباس بیرون تنش بود. نگاه مام

نگران نباش. باباجونت کاری می کنه که به نفع تو اونا هم غلط می کنند نوه من رو دوست نداشته باشند یا اذیت کنند. دختر _

 .کوچولوی من هنوز نیامده جاش رو چشمم

 :لبخند قدر شناسانه ای به او زدم. اوهم لبخندی زد و برای تغییر کردن جو گفت

 .افی بکنمبزار یک اعتر_

 :متعجب گفتم

 چی؟_

 ..من از اون سونوگرافی اولت فهمیدم بچه دختر.. یعنی از خانم دکتر پرسیدم. براش یک اتاقم درست کردم_

 :متعجب و هیجان زده گفتم
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 واقعا؟_

 :مامان جون با لبخند مهربان سرش را تکان داد. ادامه دادم

 میشه ببینمش؟_

 :جدی شد و گفت

 .نه_

 چرا؟_

 .را بدهد صدای زنگ گوشی ام بلند شد. از کیفم خارجش کردم. نویان بود ت جوابمتا خواس

 .جوابش زود بده ولی فعال چیزی نگو بهش تماس را وصل کردم صدای نویان در گوشی پیچید_

 الو سالم سرمین کجای؟ چرا زنگ نزدی؟_

 :آرام جوابش را دادم

 .الن می خواستم بهت زنگ بزنمسالم خوبی؟ تازه رسیدم خونه دکتر بودم اتفاقا ا_

 ممنون من خوبم. تو خوبی؟ مشکلی نداری؟ دکتر چی گفت؟_

 :آب دهانم را قورت دادم مامان جون اشاره کرد آرام باشم. گفتم

 .اره خوبم. هیچی چیز خاصی نگفت. فقط چکاب کرد و زمان زایمانم رو تعیین کرد_

 ِا جدی؟ کی گفت حاال؟_

 .هفته دوم خرداد_

 :مکثی کرد و گفتنویان 

 آها کی برمی گردی؟_

 .روز بعد از زایمانم ۴۰_

 .داد نویان باعث شد گوشی را از گوشم فاصله بدهم

. نخیر بر می گردی. فردا یا پس فردا موقع زایمانم خواستی همینجا چی؟ یعنی چی؟ اصال می خوای دیگه کال اونجا بمون_

 .زایمان می کنی

 :کالفه گفتم

 .کنم بس کن داری با این کارات دیوونم می کنی. من برنمی گردم. خواهشا دیگه انقدر این رو تکرار نکن نویان خواهش می_

چی رو تکرار نکنم. آقا دلم نمی خواد اونجا بمونی. می خوام برگردی همینجا خونه خودت پیش شوهرت. اصال کدوم زنی که _

 چند ماه بعد؟انقدر خونه و شوهرش رو به امان خدا ول می کنه میره تا 

 :دوباره عصبی شدم. گفتم

 .ببین اونجا یه زن دیگه ام داری. پس تو نبود من زیاد تاثیری نداره. من کار دارم خداحافظ_

 .بعد گوشی را قطع کردم. عصبانی ام کرده بود. کارش همین بود زنگ میزد و مرا حرص میداد

 چی شده؟ چرا اینطور باهاش حرف زدی؟_
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مانم نگاهش کردم. حرف های نویان را برایش بازگو کردم. او هم عصبی شد و گوشی را برداشت و کف با غمی عمیق در چش

دست باباجون گذاشت تا حسابش را برسد. خوشحال بودم که حداقل در این دنیا کسانی هستند که حال و هوای من برایشان مهم 

تا آب در دلم تکان نخورد. سر ناهار بچه ها هم به جمع ما است و از من طرف داری می کنند. هوایم را همه جور داشته باشد 

پیوستند. هنوز باباجون خانه نیامده بود. جای تعجب داشت. یعنی این قدر کارش طول کشیده؟ بنیامین با دیدن من دوباره یاد 

ت آخر هم طاقت شوخی های مسخره اش افتاد و شروع به مسخره کردن و اذیت کردن من کرد. با حرص نگاهش می کردم. دس

 :نیاوردم و گفتم

 ..بوزینه زشت از ریخت افتاده، دیالق بدقواره بد ترکیب بیشعور. خودت رو مسخره کن کورگودیل نکبت_

یک آن همه ساکت شدند. بنیامین همانطور با دهانی باز نگاهم می کرد. خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم که همان موقع 

رفت. حتی بنیامین هم می خندید. خنده ای کردم. حقش بود پسره پرو از وقتی آمده بود مسخره ام  صدای خنده های همه باال

می زد. عصر خاله و دایی هم آمدند. شب شده بود که باباجون هم آمد.  می کرد و اسم های مختلف به من نسبت میداد یا صدایم

 :منتظر نگاهش کردم. چیزی نگفت جلو رفتم و آرام گفتم

 ده باباجون؟چی ش_

 :ه ای بر سرم زد و گفتب*و*سلبخندی مهربان تحویل ام داد و دستی به سرم کشید و 

 .تو خودت اذیت نکن عزیزم و به چیزیم فکر نکن_

بعد از من جدا شد. لبخندی به لبم نشست. این یعنی همه چیز بر وفق مراد من است. خوشحال رفتم و بین جمع نشستم. هر کدام 

 .میزند. به خواست من قرار شد پنج شنبه یعنی پس فردا همگی به بیرون و تفریح برویم درباره چیزی حرف

**** 

بدون انکه به نویان خبر دهم گوشیم را به روی بی صدا گذاشتم و سوار ماشین شدم. تصمیم داشتم به جنگل برویم. جای که 

گ و تماس نویان خبری نبود. حقش هم بود. این همه یعنی امروز از زن نشست انتن نداشت. لبخند شیطانی به روی لب هایم

مرا اذیت کرد حال یکم نگران شود چه می شود مگر؟ تمام روز را با لبخندی خبیث و خوشحال گذراندم. با فکر اینکه نویان 

به بچه ها مدام زنگ میزدند و نگران می شود دلم غنج می رفت. بیمار بودم دیگر. عصر که شد همگی عزم رفتند کردند که رو

 :گفتم

بچه ها ما نریم. شب رو بمونیم اینجا تا صبح بیدار بعد فردا صبحانه ام بریم از این مغازه ها تخم مرغی چیزی بگیرم. _

 .خواهش می کنم

بنیامین و مبین که همیشه هرچه را که می گفتی قبول می کردند چه خوب چه بد. بهناز هم بخاطر برادرانش قبول کرد و سوگند 

 :ف هم رضایت دادند. مامان جون با شنید خبر شروع کرد به غر زدنو صد

 آخه دختر تو با این حالت کجا می خوای بمونی؟ اگر طوریت شد چی؟ اگر ترسیدی بچه چیزیش شد چی؟_

 :خواست ادامه بدهد که بنیامین گفت

 .نگران نباش مامان اگر چیزی شد همونجا خودم کارش رو یکسره می کنم_

بود ما در جنگل قسمت تفریحی اش ماندیم و چادر زدیم. گوشی ام را در آوردم. آنتن نداشت. تا دیر وقت کنار  به هر زوری

شب تازه شیرین کاریشان گل کرده بود و همه را زهر ترک  ۳اتش بیدار بودیم و چرت و پرت می گفتیم. بنیامین و مبین ساعت

ر و دختر بودند که آن ها هم از سر و صدای ما در آمان نبود و گاهی اکیپ کردند. به جز ما چند خانواده و دو یا سه اکیپ پس

گذشته بود که بالخره رضایت دادند بخوابیم. هوا سرد بود و ما  ۴های دختر و پسرها ما را همراهی می کردند. از ساعت 

مین که به پایم لگد می زد از خواب دخترها فشرده خوابیدم تا گرم مان شود و هم جای پسرها در چادر شود. صبح با صدای بنیا

 .پریدم

 هی بلند شو برام صبحانه درست کن. ببینم ازدواج کردی چی یادت دادن؟_

 :با ترش روی و خواب آلودگی نگاهش کردم و گفتم
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 .زهرمار، برو گمشو اون ور خوابم میاد_

از جا بلند کرد و با خود به نزدیک ترین دکه ای که بنیامین دست بردار نبود و مانند عجله باالی سرم ایستاده بود. به زور مرا 

اینجا بود برد تا وسایل صبحانه بخریم. به دلیل کمبود امکانات ظرف از خریدن تخم مرغ صرف نظر کردیم. بچه ها را هم با 

 .چک و لگد بیدار کردیم و کلی فحش خوردیم

ک رستوران نگه داشتیم که زیاد دور از شهر نبود فضای زیبای تا ظهر در جنگل بودیم. راه افتادیم به سمت شهر در راه کنار ی

داشت و همین طور غذاهای خوشمزه. به روی صندلی نشستم بچه ها مشغول انتخاب غذا شدند. یاد نویان ناخواسته لبخندی به 

ام ها اولی هایشان پر روی لبم نشست. گوشی ام را از کیفم خارج کردم. صفحه اش را روشن کردم. پر بود از تماس و پیام. پی

 .بود از تهدید و هرچه به آخر نزدیک تر می شد پر بود از نگرانی. آخی نویان جان نگرانم شده بود

تماس از دست رفته داشتم آن هم از طرف نویان. با دیدن این دلم بیشتر غنج می رفت. انگار دوست داشتم نویان نگرانم  ۲۳

 .شود. حس خوبی داشت

 ند مکش مرگ ما میزنی. خبریه؟چیه تپل جون لبخ_

 :با همان لبخند نگاهش کردم و گفتم

 ..دوست دارم کورگودیل جون_

گوشی را از حالت بی صدا خارج شدم. آخی نویان جان حاال اگر زنگ زدی و اگر من دلم خواست جوابت را میدهم. ناهار را 

 .بود. جوابش را ندادم آوردند. تقریبا آخر های ناهار بودیم که گوشی ام زنگ خورد. نویان

 چرا جواب نمیدی؟_

 :به بهناز نگاه کردم و جوابش را دادم

 !کی وسط ناهار تلفن جواب میده؟_

 :سوگند سرش را تکان داد و گفت

 .پوستت کندست دختر_

 :لبخندی زدم و گفتم

 !کی جراتش رو داره؟_

شب بود.  ۱۱نه پیاده کردند و خودشان رفتند. ساعتبعد سرخوشانه خندیدم. حس خوبی بود، شیرین، لذیذ. بچه ها مرا در خا

کلی به من خوش گذشته بود. وارد خانه شدم. مامان جون و باباجون به روی مبل نشسته بودند و فیلم نگاه می کردند. سالم 

رویم ایستاد و  بلندی کردم که سر دو نفر شان به طرفم برگشت و جوابم را دادند. مامان جون با اخم از جایش بلند شد و رو به

 :گفت

بابات رفت همه چیز رو بخاطر تو درست کرد که تو آرامش داشته باشی. باب میل تو باشه. ولی نمیدونم این کارای تو چه _

 معنی میده؟ این بچه بازیا چیه از خودت درمیاری ها؟ فکر آبروی ما نیستی؟

 :متعجب پرسیدم

 مگه چیکار کردم؟_

د نکرده؟ چرا جواب اون بنده خدا رو نمیدی؟ زنگ زده با کلی استرس و نگرانی. فکر کرده مگه بچه ای یا عقلت هنوز رش_

 .چیزیت شده. اتفاقی برات افتاده. اون بنده خدا حق داره هی میگه می خوام بیام دنبالت. چون تو درست به شو نیستی

 :بعد رو کرد به باباجون و ادامه داد

 .اشه برای این کاری می کنی. با همین چیزا پروش کردی دیگهببین اینه نتیجه کارات. بار آخرت ب_
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مبهوت نگاهش می کردم. نمیدانستم چه بگویم. اشک در چشمانم جمع شده بود. نویان عوضی. آن ها را هم با خود همراه 

گوشیم زنگ خورد.  کرده بود. با گریه باال رفتم و به اتاقم پناه بردم. مرد شور آن حس خوب را ببرند که به این ختم شود..

 :مطمئنا نویان بود. با اعصبانیت و گریه گوشی را برداشتم و با تندی گفتم

چیه؟ چی می خوای؟ خیالت راحت دعوا ها شده. به خوبی سرزنشم کردند و به لطف تو از حمایت باباجونم محروم شدم و _

 ی زنگ زدی ها؟مامان جونم هرچی که تو دلت می خواست بهم گفت و بارم کرد. دیگه واس چ

 :نویان با صدای آرامی گفت

. من هنوز متوجه دلیل کارت نمی شم. میشه خودت بگی دلیل این سرمین بسه. امیدوارم خودت پی به کار اشتباهت برده باشی_

 کار بچگانت چیه؟

 :عصبی گفتم

 .دوست داشتم. دلم خواست نخواستم جوابت رو بدم_

 :نویان با صدای خسته تری گفت

را؟ من شوهرتم. تو بارداری نگرانت میشم. این حقم بدونم زن باردارم چرا جواب تماس هام رو نمیده؟ نکنه براش آخه چ_

 .اتفاقی افتاده باشه

 :عصبانی تر داد زدم

 .چون نمی خوام. چون ازت خوشم نمیاد_

زیادی که داشتم بدم می آمد کسی  بعد گوشی را قطع کردم. خسته شده بودم. فهمیده بودم کارم اشتباه است. ولی بخاطر غرور

به من گوش زدش کند. عصبی می شدم و نتیجه اش می شد این. گریه ام تا دیر وقتی ادامه داد. تا کمی آرام می شدم یاد صدای 

ناراحت و شکسته نویان می افتادم دلم می شکست. آتش می گرفت. دل نازک بودم. یک کاری انجام می دادم و وقتی طرف 

 .شد به معنای واقعی به غلط کردن می افتادم ناراحت می

********* 

روز به روز به تاریخ زایمانم نزدیکتر می شد و استرس من بیشتر. خبری از نویان نبود نه رنگ میزد و نه پیام میداد. دو بار 

از روی تختم بلند نمی  به او زنگ زدم ولی جوابم را نداد. با این کارش بیشتر دلم شکست. مانند بچه ها بغض کرده بودم و

شدم. دست آخر هم بغضم شکست و تا یک ساعت من گریه کردم. دو، سه بار هم حالش را از مامان جون پرسیدم ولی او هم با 

 :کمال نامردی به من گفت

 .به تو چه_

نه فکر کرده بودم و مامان جون انگار طرفدار نویان شده بود. ولی باباجون همچنان زیر زیرکی هوایم را داشت. واقعا بچگا

نمیدانستم کارم همچین عاقبتی دارد. سه روز به زایمانم مانده بود خیلی مترسیدم. همه نوع فکری به سرم می زد. مترسیدم 

زنده از اتاق عمل بیرون بیام. میترسیدم دخترم مرده به دنیا بیاید یا اینکه به عواقب بعد از عمل و وقتی نویان و خانواده اش 

 .ی بودب*و*ساوف آن برای خودش کا شدند بچه دختر است فکر می کردم متوجه می

دخترکم برایش دو اسم انتخاب کرده بودم می خواستم وقتی به دنیا آمد به نویان بگویم تا یکی از آن دو را انتخاب کند. چون 

بود هرچی که خوابیدم. خواب ظهر  هر دو را دوست داشتم. اولی سلن و دومی الما. خمیازه ای کشیدم و از جایم بلند شدم. بس

 .. به طبقه پایین رفتم کسی خانه نبود جز صنمهم حدی داشت

با بی حالی و بی حوصلگی از خانه خارج شدم و به طرف یخچال بچه های بینوایم رفتم. سه استخوان برداشتم و به طرف قفس 

هر سه به دورم جمع شدند. با عشق هر سه را بغل کردم و  شان راه افتادم. در را باز کردم و وارد شدم. به روی زمین نشستم،

را با آن ها سرگرم کردم.. صدای باز شدن در آمد توجهی نکردم و با کودکانم مشغول شدم. بعد  استخوان هایشان را دادم. خودم

م را تکاندم تا اگر خاکی به آن از مدتی با کمک فنس از جایم بلند شدم. به طرف خانه را افتادم. قبل از ورودم به خانه لباس های

ها باشد پاک شود. در را باز کردم و وارد خانه شدم. کفش هایم را در آوردم و از راهرو گذاشتم. خواستم یک راست به طرف 

 .پله ها بروم که جسمی به روی مبل ها یک آن چشم را گرفت. ایستادم و سرم را به طرف مبل ها چرخاندم
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لبم نشست. مردانه و با ابهت نشسته بود و سرش را زیر انداخته بود و اخم هایش را درهم کشیده  ناخداگاه لبخندی به روی

بود. به طرفش گام برداشتم. پشتش به من بود و به روی مبل سه نفره نشسته بود. کنار دسته مبل ایستادم و بهت زده و با 

 :شوک صدایش زدم

 !نویان؟_

لبخندم عمیق تر شد. نویان سرتا پایم را نگریست. از جایش بلند شد و خشک و جدی  سر بلند کرد. با همان اخم های درهم.

دستش را به طرفم دراز کرد. احساس می کردم خیلی دلتنگ اش هستم خیلی. با عجله خودم را به او رساندم و خودم را در 

. قدم خیلی کوتاه تر از او بود. بویش را آغوشش رها کردم و دستانم را به دور گردنش حلقه کردم. سرم را به سینه اش فشردم

استشمام کرد .ادکلن سرد و تلخ اش. بوی متفاوتی برایم بود. نویان بالخره دستش را به دور کمرم حلقه کرد. آرام و با احتیاط. 

 :چشمانم را بستم. من به این مرد احتیاج داشتم با بغض گفتم

 ..ازیا چیه ولی خودت از همه بچه تریخیلی بدی نویان خیلی. تو ه من میگی این بچه ب_

 :بعد از او جدا شدم و رویم را از او گرفتم. نویان آهسته گفت

 .بعضی چیزا، بعضی کارا الزم_

با لبی جلو آمده از بغض به طرف پله ها رفتم. صدای بیرون آمدن نفس حرص دار نویان را شنیدم سپس صدای قدم هایش را. 

رفت و لبخند به جایش آمد. نویان پشت سرم وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. سعی  با شنیدن صدای قدم هایش بغضم

 :کردم قیافه گریه آلودم را حفظ کنم. به طرف اش برگشتم نویان گفت

 االن چرا بغض کردی و آماده یک حرف که بشکنه؟ بهت میگم بچه ای بهت برمی خوره و دوتا چیز دیگه بارم می کنی._

 .سنی ازم گذشته. حاال یک خبطی کردم رفتم زن جون گرفتم. توام یکم مراعات من رو بکنعزیز من، من 

 :دوباره بغضم برگشت و چشمانم لبالب پر از اشک شد.. آرام گفتم

 خبط؟_

 :نویان کالفه گفت

 .اره خبط. تو داری با این بچه بازیات کالفم می کنی_

 .این خبط، این اشتباه، این بچه تو رو می خواست_

نویان همانطور متحیر نگاهم می کرد. تعجب را می شد در تک، تک سلول های صورتش حس کرد لبخندی زدم و از او جدا 

شدم. به طرف تخت رفتم و به روی آن دراز کشیدم. دستم را به روی شکمم گذاشتم و چشمانم را بستم. طولی نکشید که تخت 

نشست. نویان دستش را به روی دستم گذاشت. طولی نکشید که دستم باال برده باال و پایین شد. لبخند نا محسوسی به روی لبم 

 :ه ای طوالنی نشست. چشمانم را باز کردم. نگاه نویان کردم، خیره به من نگاه می کرد. آرام گفتب*و*سشد و به روی آن 

 .حقت بود. تا تو باشی دیگه اون کار مسخره رو نکنی. میدونی چقدر نگرانتون شدم_

 :فش پریدم و پرسیدموسط حر

 نگران من یا بچه؟_

 :سرش را نزدیک گوشم آورد و جواب

 .تو_

 :لبخندی زدم. نویان ادامه داد

 .حال بچه چطوره؟ اذیتت نمی کنه_

 :با لوسی گفتم
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ه تا . دارم فقط دعا، دعا می کنم این یکی دو روزم بگذرخوبه. اذیت هم تا دلت بخواد. جونم رو گرفته انقدر اذیتم می کنه_

 .راحت شم. نفسم رو گرفته

 ..از االن معلومه مثل مامانش بچه بدی و اذیت می کنه_

 ِاِا من کجا بدم؟_

 .شما بد نیستی خانم فقط من رو خیلی اذیت می کنی واسه من خیلی بدجنسی_

 :ابروانم را باال انداختم و پشت چشمی نازک کردم و جوابش را دادم

 .خوب البد حقته_

 .اون وقت بعدش نباید گالیه کنی بخاطر تنبهی که شدی بدجنسی دیگه._

 :با اخم گفتم

 مگه من بچم که تنبهم کردی. من باردارم اگر نگران می شدم استرس می گرفتم اتفاقی واسه بچه می افتاد چی؟_

 :نویان یک ابرو برایم باال انداخت. دست راستش را تکیه گاه سرش کرده بود. به من نزدیکتر شد و گفت

 مگه شما هم برای ما نگران هم میشی؟_

 .پس فقط خودتی نگران میشی_

 :نویان سرش را تکان دادم و گفت

 !اها. آخه میدونی هرکی کسی رو دوست داره نگرانش میشه. یعنی تو من رو دوست داری که نگرانم شدی؟_

را نگرانش شده ام؟ نمیدانستم چه بگویم. گپ کردم. نمیدانستم چه بگویم. مانده بودم. مگر من از نویان بدم نمی آمد؟ پس چ

 :حقیقت دلم را یا. لبخند گیجی زدم و گفتم

 .خوب معلومه. کی بابای بچه اش رو دوست نداره_

 فقط بابای بچه؟_

 :من هم مانند خودش سرم را به او نزدیک کردم و گفتم

 .و شوهرش_

حال باهم درحال گفت و گو بودیم. نه حرف های  ه ای به روی پیشانی ام نشاند. مدتی در همانب*و*سنویان لبخندی و 

عاشقانه. نه. حرف های متفرقه از هر کجا و هرچه که در این روز ها گذشته بود. با صدا زدن های مامان جون از طبقه پایین 

ان سالم و احوال من و نویان به طبقه پایین رفتیم. با دیدن ما اول تعجب کرد و بعد لبخندی به روی لبش آمد و محترمانه با نوی

 .پرسی کرد

مامان جون از همه بد جنس تر بود. زنگ نزدن ها و بی خبری های نویان در این مدت همش زیر سر مامان جون بود.. به 

 :کنارش رسیدم و آرام گفتم

 .خیلی بدجنسی مامان جون خیلی_

واده دایی و خاله آمده بودند. زندایی هم به اوهم ریز خندید. مدتی بعد برای ناهار طبق معمول خانه باباجون شلوغ شد. خان

نشانه احترام و مهمان نوازی همگی را به خانیشان دعوت کرد. در اصل مهمانی بخاطر حضور نویان بود. شب به خانه دایی 

ه ه ای بب*و*سایمان هم رفتیم. برای رفت در داخل ماشین نویان نشستم. نویان در طول راه دستم را ول نمی کرد و یک بار 

 :روی آن نشاند.. با حالتی عجیب گفت

 .داخل این مدت خیلی دل تنگت بودم سرمین خیلی.. همش می گفتم ای کاش نمیذاشتم بری_
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 :لبخندی زدم و نگاهش کردم و گفتم

 .خجالت بکش مرد گنده_

 :نویان هم خندید و گفت

 .جور پابند خودش کردهآخ از دست این خانم کوچولو که این مرده گنده رو با این قد و قواره بد_

خنده بلندی سر دادم. هر کسی هم جای نویان بود با آن کارهای من پایبند می شد. به خانه دایی ایمان که رسیدم همگی به 

 .استقبال مان آمدند

**** 

ن اتاق خارج می لرزیدن. با کمک مامان جون لباس های اتاق عمل را تنم کردم. میترسیدم زنده از آ از استرس دست و پاهایم

نشوم. میترسیدم از فهمیدن نویان که بچه دختر است. چادری سر کردم و با کمک مامان جون از اتاق خارج شدیم. احساس می 

کیلویی به پاهایم وصل کرده اند. نویان و تان زر خاتون دم در اتاق منتظر بودند. با دیدن تان زر خاتون ۱۰۰کردم وزنه های 

دی داشتم. نویان جلو آمد و چادر را به روی سرم مرتب کرد و بعد بازوانم را گرفت و به طرف اتاق حالم بدتر شد. احساس ب

 :عمل گام برداشتیم. آرام در گوشم گفت

 .آروم باش. اصال هم نترس و به بچه هیچی هم فکر نکن_

 :با استرس نگاهش کردم و گفتم

 ..نویان اگر_

 :نذاشت حرفم را ادامه بدهم و گفت

 .باش گم به هیچی فکر نکن یعنی چی؟ یکم آرومبهت می_

سرم را به معنی باشه تکان دادم. پرستاری آمد و باهم وارد اتاق عمل شدیم و آن ها پشت در ماندن. در یک اتاقی مدتی منتظر 

آن دم و دستگاه به نشستم. کالفه شده بود. به غلط کردن افتاده بودم.. پرستار آمد و من را به اتاقی برد با دیدن اتاق عمل و 

زور جلوی خودم را گرفتم تا بغضم نشکند. به روی تخت دراز کشیدم و دو پرستار مشغول انجام کارها شدند. دکترم همراه با 

 .متخصص بیهوشی آمد. سرنگی به من تزریق کرد و بعد چند سوال از من پرسید که طولی نکشید چشمانم را روی هم افتاد

**** 

م. همه چیز برایم گنگ و عجیب و غریب بود. سرم سنگین بود. یک کمک پرستار آمد و مالفه ای به روی چشمانم را باز کرد

تن عریان ام انداخت و مدتی بعد یکی آمد و تخت را هل داد و از در اتاق خارج کرد. چشمانم نیمه باز بودند. مامان جون ، 

می شنیدم ولی برایم گنگ بودند. انگار زبانم سنگین بود و توانای  نویان و تان زر خاتون را هاله ای مبهم میدیدم. صداها را

 .حرف زدن نداشتم

تخت وارد اتاقی شد. کمک پرستاری دیگر آمد و به کمکم کمک پرستاری که تخت را آورده بود مرا به روی تخت درون اتاق 

ما می کردم. کلماتی نامفهوم از زبانم در می گذاشتند و آن تخت را بردند. مامان جون باالی سرم آمد و حرف میزد. احساس سر

انداخت. انگار خون زیادی از دست داده بودم که به این راحتی  آمد. نویان جلو آمد و با اعصبانیت و کالفگی پتویی به رویم

 .افتادند و گرم شدند گرمم نمی شد. چشمانم بی توجه به اطرافم کم؟ کم به روی هم

***** 

زیر دلم بیدار شدم. ناخواسته ای بلندی گفتم. چشمانم را باز کردم. نگاهی به اطراف انداختم. مامان جون با احساس درد شدید 

 :و نویان باالی سرم بودند و تان زر خاتون پایین پایم. مامان جون دستی به سرم کشید و گفت

 خوبی عزیزم؟ درد داری؟_

 :ه ای به سرم زد و گفتب*و*سدادم. نویان  هایم را درهم کشیدم و سرم را به نشانه مثبت تکان اخم

 .خیلی اذیت شدی. میدونم االنم درد داری ولی امیدوارم بتونم جبران کنم_
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 :چشمانم را از درد به روی هم فشردم و سرم را تکان دادم. مامان جون گفت

 .دخوابت خیلی طوالنی بود. یکی دو بار بچه رو اوردن و بعدم بردنش. انگاری خیلی گرسنش بو_

چشمانم را باز کردم و ترسیده به مامان جون نگاه کردم. که سرش را تکان داد و چشمانش را به روی هم فشرد به معنای آرام 

 :باش. نویان لبخند مهربانی زد و گفت

 .من برم ببینم دخترم کجاست بیارمش_

 :ند دقیقه برگشت و رو به من گفتناخواسته نیم چه لبخندی به روی لبم نشست. نویان از اتاق خارج شد و بعد از چ

 .گفتن االن میارنش. میتونی بشینی بهش شیر بدی_

بعد از مدتی پرستار با تخت نوزاد وارد اتاق شد.  با فکرش بدنم مو، مور شد، سرم را زیر انداختم و گونه هایم گل انداخت.

 :ذوق نگاهم کرد و گفت مامان جون با خوشحالی به طرفش رفت و دخترم را در آغوش کشید با خنده و

 .وای سرمین. خیلی شبیه بنیامین_

 :اخم هایم را درهم کشیدم و صدای ضعیفی گفتم

 مامان جون.. چرا رو بچم عیب میزاری؟_

 :مامان جون خنده ای کرد و به طرفم آمد و گفت

 ...شوخی کردم مامان ولی اصال شبیه خودت نیست_

 :و با لبخند رو به نویان گفت تان زر خاتون جلو آمد و به بچه نگاه کرد

 .مادر عین خودت.. انگار دوباره متولد شدی ولی از نوع دخترش_

د ب*و*سه محکمی به سر نویان زد. بق زده نگاهشان می کردم. یعنی چه؟ به جای اینکه مرا بب*و*سبعد با ذوق جلو رفت و 

 :ید؟ مامان جون با دیدن قیافه بق کرده ام گفتب*و*سنویان را 

 .الن که معلوم نیست بچه شبیه کیه زمان میبره. بلند شو مامان جون به بچه شیر بدهالبته؛ ا_

نویان جلو آمد و کمکم تا به روی تخت بنشینم. با هر تکانی که می خوردم درد سرتاپایم را فرا می گرفت و ناله می کردم. بعد 

انگار یک وجب و نیم بود را در بغلم گذاشت.  از کلی دنگ و فنگ به روی تخت نشستم. مامان جون جلو آمد و بچه ای که

خیلی ریز مزه و کوچک بود میترسیدم دستم را تکانی دهم. چون احساس می کردم آن وقت از دستم می افتد و میمیرد. نگاه 

 :قیافه اش کردم. صورتم جمع شد بق کرده به مامان جون نگاه کردم و گفتم

 !چقدر زشته. این چیه؟_

 :هایش درهم رفت و جوابم را دادتان زر خاتون اخم 

 کجای این بچه زشته؟ بچه کپ بابا شه. یعنی تو میگی نویانم زشته؟_

 :چیزی نگفتم که تان زر خاتون ادامه داد

 حاال اسمش را چی می خوایی بزاری؟_

 .با خوشحالی سرم را بلند کردم تا اسم های منتخبم را بگویم که با صدای نویان خفه شدم

 .نیان_

 :ایم را درهم کشیدم و گفتماخم ه

 یعنی چی؟_
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 :نویان نگاهم کرد و گفت

 .من قبال فکر کرده بودم، به نظرم این اسم از همه قشنگ تر بود_

 اون وقت چرا؟_

 ..چون به اسم باباش میاد دیگه نویان و نیان_

ر و ابروانش مرا به سکوت اخم هایم را درهم کشیدم و خواستم چیزی به او بگویم که مامان جون با حرکت نا محسوس س

دعوت کرد. عصبی شدم و نفسم را با خشم بیرون دادم. مسخره بود خیلی.. شکل اش شبیه نویان باشد هم اسمش را او بدون 

هیچ گونه اظهار نظری از من بگذارد. کالفه شدم. بچه در بغلم نق می زد و بیشتر عصبی ام می کرد. دلم می خواست پرتش 

 .مامان جون به او شیر دادم. انگار قحطی آمده بود و ولم نمی کرد کنم. به زور و حرف

در این بین خاله و زن دایی ام هم آمدند و گفتند دایی و بابا جون بیرون ایستاده اند. نویان هم به نشانه احترام از اتاق بیرون 

خوردن بچه تمام شد او را سریع به مامان رفت و کنار آن ها ایستاد. عصبی بودم. نمیتوانستم خودم را آرام کنم. وقتی شیر 

 .جون دادم. کمی که گذاشت تان زر خاتون به حرف آمد و با حرفی که زد مرا به آتش کشاند

دختر جان مهم نیست بچه ات دختر شده اشکالی نداره مهم این که سالمه. پسر رو هم داخل زایمان بعدیت برامون میاری تا _

 .کنیم. این از شیر نگرفته دوباره حامله ای ان شاءهللاپسر رو نیاری که ما ولت نمی 

با دهان باز نگاهش می کردم. دلم می خواست جیغ بکشم و تمام بیمارستان را به روی سرم بگذارم. دلم می خواست اول تان 

یا مالفه چنگ زر خاتون خفه کنم و بعد نویان را و دست آخر خودم را حلق آویز کنم. هر چه نفس عمیق می کشیدم به پتو 

 .میزدم فایده ای نداشت. فقط بیشتر عصبی و دیوانه می شدم

مامان جون که از حال درونی ام با خبر بود یک لیوان آب دستم داد و به زور چند قلپ آب خوردم. همان موقع در باز شد و 

تون درهم رفت. باباجون جلو آمد و باباجون وارد اتاق شد و پشت سرش دایی و نویان. با ورود بابا جون اخم های تان زر خا

ید و یک پالک وان یکاد به دختر نویان داد. او دختر من نبود چون هیچ چیزش از من نبود من انگار فقط نقش ب*و*سسرم را 

حمل کننده اش را داشتم. خیلی زور داشت این همه بچه را در شکم خود رشد دهی و بزرگش کنی بعد نه قیافه اش شبیه تو 

 .تو اسمش را انتخاب کنی و نه حتی نظری از تو پرسیده شود باشد و نه

زن دایی هم سکه داد خاله هم به بچه یک زنجیر باباجون دستبندی هم به من داد که با لبخند نگاهش کردم و از او تشکر کردم .

تی نگاه کنم اصال جعبه اش چه داد. از آن ها با روی گشاده تشکر کردم. وقتی نویان جعبه کادو اش را به من داد بدون انکه ح

رنگ است فقط دستم را چرخاندم و آن را به مامان جون دادم. اصال دلم نمی خواست االن آن ها پیشم باشند. نه خودش و نه 

 .مادر محترم اش

ور مامان باباجون در گوش دختر نویان اذان خواند و کمی بعد وقت مالقات تمام شد. نویان اصرار داشت خودش بماند ولی به ز

جون او را فرستاد نمی رفت تا زمانی که گفتند مرد اجازه ماندن در بخش زنان را ندارد. وقتی که رفت نفس آسوده ای کشیدم. 

 :مامان جون نگاهم کرد و تا خواست چیزی بگویید که عصبی گفتم

 .م بالی سر خودم نیارممامان جون جان مادرت ولم کن امروز به اندازه کافی پرم. تازه دردم دارم قول نمید_

بعد به سختی به روی تخت دراز کشیدم و پتو را به روی خودم گذاشتم. می خواستم بخوابم. تا کمی چشمانم گرم شد صدای 

 .گریه بچه بلند شد

****** 

م می کردند. با کمک نویان از ماشین پیاده شدم. نویان دو طرف کمرم را گرفت و در راه رفتن کمکم کرد. بخیه هایم خیلی اذیت

همه بودند هم خانواده خودم و هم خانواده نویان که میشد فقط تان زر خاتون و خانواده ساناز. بچه هم دست مامان جون بود. 

 .هنوز نمی خواستم قبول کنم که اسم او نیان باشد

ین بیشتر جانم را گرفته بود و جلوی پای من و بچه گوسفند قربانی کردند. اذیت بودم، درد داشتم بنیه ام ضعیف بود بخاطر هم

. مامان جون یکی از در هنگام راه رفتند بیشتر وزنم به روی نویان بود. نویان هم آهسته و با احتیاط مرا به داخل خانه برد

 اتاق های پایین رو برای اقامتم در نظر گرفته بود. به آن اتاق رفتیم. اتاقی ساده با یک تخت یک نفره قهوای سوخته با رو

تختی خاکی که گهواره ای فلزی صورتی که باالیش یک میله می خورد و از آن میله ها تور های صورتی کم رنگی آویزان بود 
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و تا زمین می رسید. به روی تخت نشستم و مامان جون بچه را در گهواره گذاشت و به طرفم آمد و کمکم کرد لباس هایم را 

ی کردم لباس های گرم تری بپوشم. خودم را به روی تخت عقب کشیدم و به آن عوض کنم. دمای بدنم که پایین بود سعی م

تکیه دادم و پتو رو به رویم کشیدم. همه وارد اتاق شدند البته به جز مردها. ساناز باالی گهواره ایستاده بود و به بچه نگاه 

 :می کرد. بعد یکهو گفت

 .وایی مامان نیان چقدر شبیه اون عکس نویان_

 :خاتون مهربان رو به دخترش گفتتان زر 

 .اره دیگه هی من میگفتم باور نمی کردی می گفتی نه_

 :ساناز با خنده رو به بچه گفت

 .وای عمه فدات شه که به بابات رفتی_

 :بعد نگاهم کرد و با هیجان ادامه داد

 .بزار فردا عکس رو بیارم ببینی چقدر شبیه اند_

 گویا وارد اتاق شد. سر به زیر جلو آمد و یک شناسنامه دستم داد و با یک ببخشید همان موقع در زده شد و نویان یاهللا

خواست از اتاق خارج شود که ساناز او را نگه داشت به حرف زدن. الی شناسنامه را باز کردم. نام: نیان، فامیل: شاهی 

 ناامید شد.. نام پدر: نویانناخداگاه و ناخواسته به دنبال اسم اشکین در جای نام پدر گشتم. ولی امیدم 

پوزخندی به حال خود زدم. با اینکه می دانستم همه چیز تمام شده است ولی امیدوارانه دنبال نامی از اشکین می کشتم. نه فقط 

ز اینجا در این شناسنامه.. همه جا.. صدای گریه نیان بلند شد. این اسم راهم باید به روی دخترم قبول می کردم مانند بقیه چی

 .های که ناخواسته برایم اتفاق افتاده بود و من مجبور به قبول آن ها

را به لبه تخت کشاندم و نیان را از او  با قرار گرفت نیان جلویم متعجب سرم را بلند کردم. نویان بود. بی هیچ حرفی خودم

قط همانطور نگاهش می کردم بدون آنکه گرفتم. بی وقفه گریه می کرد. نمیدانستم چه می خواهد که اینگونه گریه می کند. ف

 :تکانی به او بدهم و منتظر بودم خودش ساکت شود. مامان جون جلو آمد و لبه تخت نشست و گفت

 چرا بچه رو همین طوری گرفتی مگه نمیبینی داره گریه می کنه؟_

 :گیج بودم. گفتم

 خوب چیکار کنم؟_

 :مامان جون نفسش را صدا دار بیرون داد و گفت

تی میبینی بچه گریه می کنه به جای اینکه همین طور نگاهش کنی تکونش بوده تا آروم بشه. االنم اون بچه گرسنه است وق_

 .باید شیر بخوره

 :سرم را تکان دادم و دوباره همانطور به مامان جون نگاه کردم که عصبی گفت

 .چته منو نگاه می کنی بچه مرد بهش شیر بده دیگه_

 :اه کردم که مامان جون خودش جلو آمد و دست به کار شد. درحالی که لباسم را باال می زد گفتبا ابرو به جمع نگ

از االن به بعد باید خجالت رو بزاری کنار. هر کجا که بچه گرسنه اش بود باید لباست بدی باال بهش شیر بدی چه تو خونه تو _

 .جمع چه تو خیابون

 .ِد.. دست شما درد نکنه این چه حرفیه_

 :با صدای بلند و ناگهانی نویان از جا پریدم که نویان ادامه داد

 .یعنی چی تو خیابون. بچه اونجا از گرسنگی هم بمیره من اجازه نمیدم یکم روسریش جا به جا بشه_
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ن کشیدم. مامان جون سرش را تکان داد و خندید. با دردی که در سینه ام پیچید اخ بلندی گفتم و بی حواسم دستم را از زیر نیا

نیان از دستم رها شد و به زمین افتاد و چون هنوز گردنش نگرفته بود و بدنش سل بود به شکل بدی به عق برگشت. وحشت 

زده نمیدانستم چه کنم دست و پایم شروع به لرزیدن کردند و فقط صدای جیغ بقیه و گریه های نیان را می شنیدم. دستی جلو 

اشت. در شوک بودم با دهانی نیمه باز به مامان جون و تان زر خاتون نگاه می کردم که هر دو آمد و نیان را از روی زمین برد

 :درحالی تکاپو بودند و نویان نگران کنارشان ایستاده بود. صدای داد نویان در گوشم پیچید

 حواست کجا بود؟ مگه تا حاال بچه بغل نگرفتی که اینطور ولش کردی؟ می خواستی بکشیش؟_

 :نگاهش می کردم. انگار نفس کشیدن هم از یادم رفته بود. دستی به روی شانه نشست و صدای آمد همانطور

 .آقای شاهی چرا سرش داد میزنید میبیند که خودش هنوز تو شوکه از عمد که بچه رو ننداخت_

ان را گرفت و نزدیک لبم آورد. بعد لیوانی آب با قند های دورنش که درحال هم خوردن بودند جلویم قرار گرفت. خاله توران لیو

وادارم کرد کمی از آن را بخورم. کمی که به خودم آمد به سختی خودم را به طرف مامان جون کشیدم. با اینکه درد بدی در 

زیر دلم ایجاد شد ولی اهمیتی ندادم. مامان جون درحالی آرام کردن نیان بود و تان زر خاتون به آهستگی داشت گردن و کمر 

 :را ماساژ میداد. رو به مامان جون گفتمنیان 

 .بدش به من_

 :مامان جون به آرامی گفت

 .بزار کمی اروم بشه انگاری درد داره بچم_

 :با عجز نالیدم

 ... بچه رو بده من آرومش می کنممامان جون_

 ..با صدای عصبی نویان ناخواسته عقب کشیدم

 .مگه بچه بازی؟ بدنش دست تو که دوباره بندازیش_

 :با بغض صدایش زدم

 .نویان_

 :نویان عصبی رویش را از من گرفت و نگران به تان رز خاتون گفت

 بهتر نیست ببریمش دکتر؟ _

بغضم تبدیل به اشک شد و دانه، دانه از چشمم سرازیر شد. ناراحت نگاهش می کردم. با ناراحتی نگاه نیان می کردم. تا زمانی 

یان را بغلم کنم درحالی که بچه گرسنه بود و شیر می خواست. نویان بالخره از اتاق خارج شد. که نویان آنجا بود اجازه نداد ن

مامان جون نیان را با احتیاط تمام بغلم داد و دستش را به عنوان محافظ زیر نیان گذاشت تا دوباره او را نیاندازم. حس واقعا 

 .بدی بود

شرم زده نباشم. احساس می کردم همه آن های که در اتاق هستند چهار دوست داشتم همان موقع خودم را بکشم ولی انقدر 

چشم مراقبم اند و گارد گرفته اند تا اگر خطای کردم به داد نیان برسند. بعد از شیر خوردن نیان مامان جون او را از من گرفت 

ز نخوردم یعنی چیزی از گلویم پایین و بعد از انجام کارهاش او را در گهوارش گذاشت. خیلی کوچک بود خیلی. تا شب هیچ چی

 .می گفت اینجا معذبم و نمیتوانم درست بخوابم نرفت. نویان هم شب با کلی اخم و تخم به خانه مادرش رفت

میدانستم از دست من بسیار عصبی و دلخور بود و از تذکر های که به مامان جون میداد که زیاد نیان را دستم ندهد و تا جای 

ه ای هم به سرم نزد و یا با مهربانی از من خداحافظی ب*و*سد تمام حواسش به نیان باشد. موقع رفتند حتی که امکان دار

نکرد. انتظار داشتم امروز حداقل یک شاخه گل هرچند کوچک و بی ارزش به عنوان چشم روشنی و یا تشکر به من بدهد. شب 

 .را با اشک و ناراحتی سر به بالشت گذاشتم و به خواب رفتم
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به خیال خوشم می خواستم بخوایم ولی تا صبح چشم به روی هم نگذاشتم. یعنی نیان اجازه نداد. مامان جون هم پا به پای من 

بود که کمی آرام شد. کمی خوابیدم  ۸بیدار بود. نیان تا خود صبح هرچند دقیقه یکبار گریه می کرد. صبح طرف های ساعت

یه نیان بیدار شدم. دیگر چشم هایم باز نمی شد. مامان جون بی چاره باز بلند شد و ولی یک یا دو ساعت بعدش دوباره با گر

 .نیان را از گهواره اش بیرون آورد. اینبار گرسنه اش بود

 مدام خمیازه می کشیدم و چرت میزدم ولی سریع به خودم می آمدم و نیان را محکم تر می گرفتم. مشغول شیر دادن نیان بودم.

فشار لثه های نیان به روی سینه ام از چرت میپریدم. با باز شدن سرم را به طرف در برگرداندم. نویان بود. وارد یا گاهی با 

اتاق شد و جلو آمد. ارام سالم کردم که زیر لب جوابم را داد. نویان تا شب وقتی نیان را دست می گرفتم مدام غر میزد و تذکر 

ست از سرم برمیداشت که کسی برای چشم روشنی ب دیدنم می آمد آن موقع بود که میداد خیلی حساس شده بود. فقط زمانی د

اتاق را ترک می کرد. شب دیگر کالفه شده بودم. هم از دست نویان هم از دست نیان که مدام یا خودش را خراب کرده بود یا 

 .اینکه گرسنه اش بود. مدام در حال گریه بود ان وقت نمیدانستم کی می خوابید

 .ه سرمین حواست کجاست بچه هااَ _

 :کالفه سر بلند کردم و وسط حرف نویان پریدم

اَه بس کن نویان حواسم هست بله میدونم عروسک دستم نیست میدونم بچه کوچیک میدونم حساس میدونم باید مواظب _

 .گردنش باشم. از صبح داری اینا رو میگی خسته شدم بابا میدونم حواسم هست

 :ی به اطراف اش کرد و بعد به من پریدنویان عصبی نگاه

 .اره حواست بود که دیروز بچه رو اونجور انداختی_

 :با ناراحتی گفتم

خوب اون لحظه اصال نفهمیدم چی شد وگرنه منکه از عمد بچه خودمو نمیندازم که چیزیش بشه. خودمم به اندازه کافی _

 .پشیمون و ناراحتم حاال هی تو بگو

ه صورتش کشید. کالفگی از سر رویش میبارید. هنوز میترسیدم با نیان از جایم بلند شوم و او را در نویان کالفه دستی ب

 :گهواره اش بگذارم. آهسته نویان را صدا زدم کالفه گفت

 بله؟_

م مهم با بغض نگاهم را از او گرفتم. رفتارش واقعا اذیتم می کرد انگار که فقط او است که نگران نیان است و من اصال برای

 :نیست. آهسته تر گفتم

 .نیان رو بزار سرجاش_

نویان جلو آمد و با احتیاط نیان را بغل کرد. کمی بغلش بود و بعد آن را در گهواره اش گذاشت. به سختی و بدون کمک به 

شوم و بخیه روی تخت دراز کشیدم و پشت به نویان کردم و پتو را به روی سرم کشیدم. هنوز اذیت بودم که تنهای جابه جا 

 .هایم درد میگرفت

 .سرمین_

 :صدای نویان را که شنیدم به آهستگی گفتم

 .برو می خوام استراحت کنم_

 .باشه خداحافظ_

 .طولی نکشید که صدای بسته شدن در آمد و اشک هایم سرازیر شدند

********* 
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و سالم کردم. نویان جلو آمد و لبه تخت نشست  نویان وارد اتاق شد. سر به زیر سالم کردم و من هم نیم نگاهی به او انداختم

ه ب*و*سشد به روی آن خیره شد هنوز با من سر سنگین بود. دست آزاد و مشت شده نیان را در دست گرفت و خم  و به نیان

 :ای زد. آرام گفت

 .من فردا میرم_

 :متعجب پرسیدم

 کجا؟_

 .روستا_

 :گیج پرسیدم

 .نمیمونی باهم بریم_

 .:اهی به من کرد و دوباره نگاهش را گرفت و گفتنویان کالفه نگ

بیکار که نیستم. اونجا کای کار دارم. نمیتونم تا چهل روز دیگه بمونم کسی هم اونجا نیست جای من. فقط علی که اونم دست _

 .تنهاست و زیاد کاری نمیتونه بکنه

م جدا کردم و سریع لباسم را پایین کشیدم. باد معده اش اینکه چیزی از سینه ام معلوم باشد از خود چیزی نگفتم. نیان را بدون

را گرفتم. از بچه داری فقط این دو مورد را یاد گرفته بودم. نویان همچنان لبه تخت نشسته بود و بی هیچ حرفی نگاهم می 

 :کرد. وقتی دید که دیگر به نیان شیر نمیدهم جلو آمد و او را بغل کرد. بعد از مدتی گفت

 ری زودتر برگردی خونه؟ حتما باید چله بچه رد بشه؟تصمیم ندا_

 :سرم را به معنی بله تکان دادم و گفتم

 واس چی میپرسی؟_

 :نویان بدون اینکه نگاهم کند گفت

 .بعدم بقیه خواهرام و برادرم بچه رو ندیدن بالخره اونجا خونته دیگه._

 خوب وقتی امدم میبینشش. کی می خوای بری؟_

 :لند شد و نیان در خواب را در گهواره گذاشت و گفتنویان از جایش ب

 .فردا بعد از اذان_

 تنها؟_

 :نگاهم کرد و گفت

 .بهشم گفتم تا میتونه مواظب تو و مخصوصا نیان باشه اره. مادرم وقتی امدم دنبالت اون موقع میاد._

 :اخم کردم و گفتم

 .مامان جون و باباجونم هست. راضی به زحمت ایشون نیستم_

 .زحمت نیست. می خوام باشه که اگر چیزی شد به من خبر بده_

 :اخم هایم بیشتر درهم رفت. گفتم

 تو هنوز اون قضیه رو فراموش نکردی؟_

 .چیزی بود که نمیشه فراموش بشه_
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 :کالفه گفتم

 .ت می کنیذیابس کن نویان. صد بار گفتم من که از عمد بچه رو ننداختم االن هم میگم ولی تو هنوز ادامش میدی _

 :نویان به سمتم خم شد و با اخمی وحشتناک گفت

 چه اذیتی ها چه اذیتی؟ زدمت؟ سرت داد کشیدم؟_

 :وسط حرفش پریدم و آهسته گفتم

جلوی همه بهم حرف زدی، هرچی دلت خواست گفتی اگرم میتونستی کتک بزنی کتکم هم میزدی ولی نتونستی تا یک روز _

 .بغل کنم تا امدی دید بغلم بازم بهم حرف زدی و بچه رو ازم گرفتی. واقعا که بعدش نمی ذاشتی من این بچه رو

 :بعد به حالت اولم برگشتم و با اخم نگاهش کردم. نویان با اخم بیشتر به طرفم خم شد و گفت

 .بدیچون حقت بود باید تنبیه می شدی باید زهر چشمی ازت میگرفتم تا یادت بمونه بیشتر باید حواست رو به بچه _

 .بی صاحاب که نیست یک تار مو ازش کم بشه داخل این مدت من میدونم و تو ها

چیزی نگفتم و رویم را از او گرفتم. می خواستم امروز حداقل کمی از این اخمش را باز کنم. باز که نشد هیچ بدتر هم شد و 

گاهی زیر چشمی حواسش است ولی به روی دعوای مان گرفت. من هم با او قهر کردم و چیزی نگفتم. نویان را میدیم که 

 .خودش نمی آورد و من هم محل نمیدادم. شب دیر وقت نویان خداحافظی کرد و رفت. از دستش ناراحت بودم

درست بود من در انداختن نیان تقصیر کار بودم و همش از بی احتیاطی خودم بود ولی نویان شورش را در آورده بود طوری 

ر من نیان را از قصد انداخته ام و می خواستم اون را بکشم. روز ها میگذشتند و من سخت مشغول رفتار می کرد که انگا

رسیدگی به نیان بودم. بچه پر سروصدای بود. نویان هر روز با من در تماس بود و حال خودم و نیان را میپرسید. تان زر 

سته شده بودم دوست داشتم همه جا کنارم باشد. بچه ها خاتون هم چند روز یکبار به دیدن نیان می امد. به حضور نیان واب

 .خیلی اوقات اصرار می کردند تا با آن ها جایی بروم ولی بخاطر نیان نمی رفتم

نیان خیلی کوچک بود خیلی حتی از یک عروسک هم کوچکتر بود. بخاطر همین با اسم های گوناگونی او را صدای میزدند که 

زه، جوجه اردک زشت و بره کوچولو.. هرکی هرچی دلش میخواست او را صدا می زد. هنوز شامل: بچه قورباغه، خاله ری

میترسیدم او را بغل کنم. ترسم نریخته بود همیشه برای بلند کردنش تشک و یا پتویی زیرش می گذاشتم تا حداقل کمی حجم 

ل مان بیاید. باباجون امروز صبح دستور داد تمام بگیرد. قرار بود دو روز دیگر یعنی چهار روز بعد از چله بچه نویان به دنبا

 .وسایل اتاق نیان را بفرستند به روستا و فقط گهواره و چمدانی لباس برای نیان ماند

****** 

نویان آمد و وقت رفتن فرا رسید. پتو را بیشتر به روی نیان کشیدم و بعد از خداحافظی مفصل و همراه با بغض سوار ماشین 

نشست و ماشین را به حرکت در آورد. به طرف خانه تان زر خاتون رفتیم.قرار بود تان زر خاتون و اسلیم  شدم. نویان هم

همراه ما بیایند. اسلیم مدرسه اش تمام شده بود و دیپلمش را گرفته بود و به نظر می رسید قصد ادامه تحصیل ندارد و نمی 

 .خواهد کنکور بدهد. تکلیف اش معلوم نبود

مین مسیر کوتاه یک چشمش به جلو و یک چشمش به نیان در آغوشم بود. دخترکم خواب بود شیر اش را تازه نویان در ه

خورده بود و جایش را هم عوض کرده بودم و تا مدتی هیچ مشکلی نداشت. نیان را به روی پاهایم گذاشتم دستانم خسته شد. 

 :نویان تا دید گفت

 .اگر ترمز کردم یا دست اندازی بود که این بچه می افتهمواظب باش. دستت رو بگیر دورش. االن _

 :چشمانم را در کاسه چرخاندم و دستانم را حصار نیان کردم و گفتم

 .. چرا انقدر حساسیت به خرج میدی و انقدر تذکر میدی بابا خودم میدونم مواظبمباشه نویان باشه_

 :نویان با طعنه گفت

 .اطر یه فشار کوچیک نمی نداختیاگر مواظب بودی بچه دو روزه رو بخ_
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نفسم را با حرص بیرون دادم. هنوزم یادش بود و تیکه می انداخت. جلوی در خانه تان زر خاتون ایستادیم نویان از ماشین 

پیاده شد و زنگ را زد و به داخل رفت. مدتی طول کشید تا دوباره در باز شد و نویان با دو چمدان از خانه خارج شد و پشت 

اسلیم و تان زر خاتون. نیان را در آغوش گرفتم و در ماشین را باز کردم و از آن پیاده شدم. در این مدتی که اینجا بودم سرش 

 .اسیلم به خانه بابا جون نیامده بود تا مثال خواهرش را ببیند

 .سالم_

د و به طرفم آمد. اسلیم هم پشت تان زر خاتون و اسلیم با صدایم به طرف من برگشتند. تان زر خاتون جواب سالمم را دا

 :چشمی نازک کرد و چیزی نگفت. چشم غره نویان را به او دیدم. تان زر خاتون نیان را از آغوشم گرفت و گفت

 .حال نوم چطوره از دیروز ندیدمش دلم براش تنگ شده_

 :بعد سرش را به طرف اسلیم برگرداند و ادامه داد

 .اسلیم بیا جلو خواهرت رو ببین_

 :لیم با اکراه و ترش روی جلو آمد و نیم نگاهی به دخترکم کرد. پوزخندی زد و به من و بعد به نویان نگاه کرد و گفتاس

 .مبارک باشه خان بابا قدم زنگوله پای تابوتت مبارک_

ویان با اخم به متحیر و با بغض نگاهش کردم. این دیگر چه لقبی بود که به بچه ام نصبت داده بود. بی ادبی هم حدی داشت. ن

 :طرف در راننده رفت و با چشمانی خشمگین رو به اسلیم گفت

 .درست حرف بزن. سوار شید بریم_

کنارم بی حرف و با ناراحتی سوار شدم. به احترام تان زر خاتون عقب نشستم و او جلو نشست و نیان هم بغلش بود. اسلیم هم 

خت. وارد جاده شدیم. مدتی زیادی گذشته بود و هوا هم تاریک شده بود. پشت صندلی راننده نشست و نگاهش را به بیرون دو

با بلند شدن صدای گریه نیان درست نشستم و از پشت تان زر خاتون به او نگاه کردم که سعی می کرد آرامش کند. بعد از 

 :م داد و گفتمدتی که نیان هنوز بی تابی می کرد و نق میزد با طرفم برگشت و نیان را با احتیاط به دست

 ..بگیرش گرسنش شیر می خواد_

 :نیان را با احتیاط تمام گرفتم و شروع به باز کرد دکمه های مانتوام کردم. لباسم را باال داد که نویان گفت

مواظب حجابت باش. اون شال کوفتی رو بنداز رو سینه هات معلومه. صد دفعه بهت گفتم چادر بزن بهونه اوردی اخرین باره _

 .ای بدون چادری میزارم بیایی. بپوشن اون صاحب مرده روکه ج

از خجالت آب شدم. نویان انگار یادش رفته بود مادر و دخترش در ماشین هستند که اینطور راحت حرف میزد. دیر وقت بود 

عمول در که ماشین در حیاط خانه نگه داشت. خسته شده بودم از این راه یکسره و جو سنگین درون ماشین. نیان طبق م

خواب بود. جز علی کسی به استقبال مان در حیاط نیامد. آهسته از ماشین بیرون آمد و با صدای آرامی رو به نویان  آغوشم

 :گفتم

 .یادت نره وسایل های نیان رو بیاری گهوارش هم بیار داخل اتاق خودمون_

رفته بودند. در نیمه باز بود و صدای سالم و احوال  و بعد به طرف خانه راه افتادم. تان زر خاتون و اسلیم جلوتر به داخل

پرسی شان می آمد. وارد خانه که شدم دیدم که اسلیم در آغوش آسوده بانو است. کفش هایم را در آوردم و داخل رفتم با 

جم کوچک درون صدای آرامی سالم کردم. آسوده بانو با شنیدن صدایم اسلیم را از خود جدا کرد و به من نگاه کرد و بعد در ح

دستم که در پتو پیچیده شده بود. جلو آمد و کمی پتو را کنار کشید. نیان در خواب بود و دستانش را دو طرف صورتش گذاشته 

 :بود. آسوده بانو پوزخند دلخراشی زد و گفت

 .م و بزرگش کنمقدم دخترت مبارک. چقدر شبیه نویان کاشکی اخالقش هم به نویان بره اون وقت شاید بتونم تحملش کن_

نفسم را با حرص بیرون دادم. هنوز نیامده بودم شروع کرده بود. نیان را بیشتر به خود فشار دادم که همان موقع نویان و بعد 

پشت سرش علی با دستان پر یاهللا گویان وارد خانه شدند. از سر راهشان کنار رفتیم و آن ها باال رفتند. به جای قبلی ام 

 :آسوده بانو گفتم برگشتم و رو به
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 .بچه من خودش مادر داره احتیاجی نداره شما براش دایه مهربان تر از مادر بشی و بزرگش کنی_

بعد رویم را از او گرفتم و به طرف طبقه باال رفتم. از پشت سر صدای غر زدنش را می شنیدم. وارد اتاق شدم نویان و علی با 

سرهم می کردند. نیان را به روی تخت گذاشتم و به طرف پالستیک بزرگ تشک، کمک هم داشتند گهواره نیان را کنار تخت 

پتو و بالشتش رفتم و آن ها را در آوردم و بعد از اتمام کارشان تشک را در گهواره اش گذاشتم و جایش را مرتب کردم و 

ره روز از نه روزی از نو ولی اینبار سرجایش گذاشتم. به طرف کمد رفتم و درش را باز کردم. چشم ام به لباس ها افتاد. دوبا

 .همراه با یک نوزاد دختر

****** 

با صدای گریه ای بیدار شدم. چشمانم را باز کردم. سرم را به طرف سمت راستم برگرداندم. نویان ، نیان را که گریه می کرد 

 :را بغل کرده بود و تکان می داد. بر سرجایم نشستم و گفتم

 .بدش حتما گرسنشه_

 :ن با صدایم سرش را بلند کرد و گفتنویا

 .بیدارت کرد. بیا_

بعد نیان را در آغوشم گذاشت. خودش را خراب کرده بود و هم گرسنه اش بود. پوشک اش را عوض کردم و به اتاق برگشتم. 

ن گذاشتم و او نویان داشت لباس هایش را عوض می کرد به روی تخت نشستم و لباسم را باال دادم و سینه ام را در دهان نیا

 :ماننده قحطی زده ها شروع به خوردن کرد. رو به نویان که داشت دکمه های پیراهنش را می بست. گفتم هم

 ساعت چنده؟_

_۷. 

 :نگاهی به سر وضعش انداختم. شلوار مشکی همراه با پیراهن مردانه خاکستری پوشیده بود. آرام گفتم

 .ری نیست ممکنه سرما بخورییک ژاکتی بپوش هوا هنوز سرده. بهش اعتبا_

 :. بعد دستی به سر من و بعد نیان کشید و گفت

 .چشم فعال داخل باغ اینجا کار دارم اگر سردم شد میام بر میدارم_

سرم را تکان دادم و او رفت. مدتی گذشت نیان را که دوباره غرق خواب شده بود را در گهواره اش گذاشتم و کمی تکانش 

ه از داخل حیاط باغ خانه می آمد کنجکاوم کرده بود. به طرف پنجره رفتم. نویان همراه با چند مرد و یک دادم. سرو صداهای ک

 .گوسفند بزرگ ایستاده بودند. مدتی بعد گوسفند با زور به روی زمین خواباندن. رویم را از پنجره گرفتم. نمی خواستم ببینم

را برداشتم تا به حمام بروم. نیان خواب بود. به حمام رفتم و از ترس  اممیدانستم قرار است به زودی خانه شلوغ شود. حوله 

اینکه نیان بیدار شود سریع حموم را تمام کردم و همان جا موهایم را سشوار کشیدم. از حمام خارج شدم. خوابم می آمد نیان 

به روی تخت دراز کشیدم و به او شیر  شروع به نق، نق کرد. به ناچار بدون انکه لباسم را عوض کنم نیان را بغل کردم و

 .دادم. چشمانم کم، کم سنگین شد سرم را به روی بالشت گذاشتم و نیان را به خودم نزدیکتر کردم

در خواب و بیداری بودم که احساس کردم یکی حوله ام را مرتب کرد و بعد تخت باال پایین شد. گرمای بدن کسی را پشت سرم 

را نیمه باز کردم و سرم را برگرداندم و خواستم ببینمش که  بعد دستانش دور حلقه شد. چشمانم احساس کردم که چند ثانیه

 :اهسته در گوشم گفت

 .بخواب، نویانم_

چشمانم را دوباره بستم و سرم را برگرداندم که چند لحظه بعد داغی لب هایش را به روی پوست گردنم نشست و بعد نفس 

 .ان کشید و کنارم ماند. زود خوابم بردعمیقش. نویان پتو را به رویم

******* 
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با صدای مریم بیدار شدم و چشمانم را باز کرد. نگاهی به اطرافم انداختم نه نویان بود و نه نیان. اخم هایم ناخداگاه درهم رفت 

 :و سریع به روی تخت نشستم رو به مریم گفتم

 نیان کجاست؟_

 .هم بردن با خودشون ، خواهرهاش امدن پایین منتظر شماند آقا نویان زمانی که رفتن پایین دخترتون_

سرم را به معنی فهمیدن تکان دادم. از جایم بلند شدم. یک لباس مانند پیراهن مردانه راه، راه ابی و سفید برداشتم همراه با 

ورتم کشیدم و یک شلوار کشی طرح لی. لباس گشاد و موقری پوشیدم چون حوصله بحث با نویان را نداشتم. دستی به ص

 .آرایش ساده کردم و به پایین رفتم. سرو صدایشان تا باال می آمد

به پایین که رسیدم اولین چیزی که توجه ام را جلب کرد نیان بود که مانند پر گاه از این دست به آن دست می شد. چیزی که 

بودند دست بچه کوچک نوید. متحیر نگاه آن صحنه می خیلی اذیتم کرد این بود که بچه ام را که حاال دو وجب شده بود را داده 

را از یاشام گرفت. به  کردم. به جلو قدم برداشتم و با صدای نسبتا بلندی سالم کردم. همه سر ها به طرفم برگشت طرالن دخترم

دم. مثل همیشه بی طرفشان رفتم و کنارشان نشستم و اولین کاری که کردم نیان را از دست آن ها گرفتم. نفس آسوده ای کشی

 .حرف در جمعشان نشسته بودم. یعنی حرفی نداشتم. حرف سارای توجه ام را جلب کرد

 راستی زن داداش چه خبر از بچه ها قرار نیست بیان؟_

 :گوش هایم ناخداگاه تیز شد. آسوده بانو جواب داد

 ..ان شاءهللا فردا پس فردا میان. راستی نازلی رفته سونوگرافی_

 :زده نگاهش می کردند. تان زر خاتون طاقت نیاورد و گفت همه هیجان

 خوب بهش گفته بچه چیه؟_

 :آسوده بانو با فخر و افتخار سرش رو باال نگه داشت و در چشمانم دقیق شد و گفت

 .بهش گفته به سالمتی بچه پسره_

دند و امان نمیداند حداقل یک نفس بگیرم. کپ کردم. زبانم بند آمد بدبختی هایم که یکی دوتا نبود. پشت سرهم بی وقفه می آم

نمی گذاشتم دیگر بیشتر از این بدبخت شوم. همینم مانده او با پسرش بیاید ور دل من آن وقت معلوم نیست دیگر باید چه خاکی 

ه نشود. به بر سرم بریزم فقط باید میرفتم و میمردم. باید هرجور شده می فهمیدم از کجا باید آن را بخرم طوری که کسی متوج

را به اتاق کشاندم.  هیچ کسم نمیتوانستم اعتماد کنم و یا بگویم. فقط باید خودم حلش می کردم. بعد از ناهار به بهانه نیان مریم

 :آمده باشد گفتمکمی حرف زدیم و بعد طوری که انگار چیزی یادم

 !راستی از خواهرت چه خبر حالش خوبه؟_

 :ان دست کشید و نگاهم کرد و بعد دوباره مشغول شد و گفتمریم با ناراحتی یک لحظه از نی

هربار میبینمش احساس می کنم الغرتر و بی حال تر  هعی چی بگم خانم؟ نه حال روحیش و نه حال جسمش اصال خوب نیست_

از قبل شده. خانواده شوهرش خیلی بهش حرف میزنند و تیکه بارش می کنند مخصوصا هووش اون عوضی بچه اش رو 

نامرد بچه دوستم انگاری بی  گرفت و کاری کرد که رحمش رو در بیارند. حاال می خواد طالقش رو از شوهرش بگیره. اونم

 .میل نیست

مانند من قربانی خواسته کسی شده ناراحت شدم. شاید حق کسی مثل خواهر مریم نبود. و را تا به حال ندیده بودم شاید او هم

 :تاده بود. شاید هم خودش خواسته بود و مقصر بود. آهی کشیدم و گفتمبود که حاال به این روز اف

 .حاال واقعا از این کوفتی بوده؟ اگر اون بوده واقعا چیز وحشتناکیه_

 .اره خانم مطمئنم از وحشتناک هم وحشتناک تره_

 :کنجکاو پرسیدم



                 
 

 

 ف.د ین|سرم رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

301 

 

دوند همچین چیزی هست چرا نمیرند از بینش بعد یعنی انقدر راحت به دست میاد که هووش رفته گرفته خوب مگه مردم نمی_

 ببرن؟

 :مریم نیان را در گهواره گذاشت و گفت

اره. یک پیر مردی گیاه داروی می فروش مردم یعنی بیشتر زن ها چندبار اعتراض کردند و بعد خیلی وقت پیش پدر، آقا _

 ..فروشش رو ممنوع کرد. ولی این مرده آب مرداب رو به صورت یواشکی می فروش

 چرا؟ مگه دشمنتونه؟_

 :نگاهی کرد و جواب دادمریم نیم 

 .محتاج پول به صورت مخفی می فروشه نه خانم چون خیلی گرون می فروش. اونم_

 :متعجب پرسیدم

 .تو از کجا میدونی؟ اگر اینطور خوب پدر نویان یا خودش می فهمید_

فقط  ازش. یعنی پدر آقا اجازه نداده کسی ازشون متوجه بشهخانم به اسم دیگه می فروشه خانواده ارباب هم خبر ندارند _

 با آقا حرف بزنید و بهش بگید قضیه رو؟ رعیت ها میدونند و آقا. حاال هم شما میشه.. میشه شما

 :متعجب گفتم

 چرا خودت بهش نمیگی؟_

 :مریم آرام گفت

رد ام هیچی نمیگه چون نمی خواد کار و کاسبیش سند و مدرکی ندارم اون پیرم چون حرف من رو باور نمی کنند چون هیچ_

 .کساد بشه چون تنها جای که گیاه دارویی می فروشه بعد گیاه دارویی هاشم انگار معجزه میکنه

 :سرم رو به نشانه فهمیدن تکان دادم و گفتم

 ..جالبه_

بود خواب مواجه شده بودم. به طرف کمد مریم را فرستادم برود. از جایم بلند شدم احتیاج به خواب داشتم. در این مدت با کم

رفتم. پیراهن و شلوارم را در آوردم و مشغول گشتند در لباس ها شدم که در باز شد. در یک لحظه سیخ ایستادم و به در نگاه 

 :کردم. نویان داخل آمده بود و متعجب نگاهم می کرد. دستانم را جلوی خودم گرفتم و بلند گفتم

 .دبرو بیرون در رو ببن_

نویان انگار به تازه به خودش آمده باشد سریع در را بست ولی بیرون نرفت. در کمد با عجله به دنبال لباس می گشتم که 

 :نویان به پشتم چسبید و دستش به دور کمرم حلقه کرد و به خود چسباند. هین بلندی کشیدم و صدایش زدم

 .نویان_

 :نویان لبان داغ اش را به گوشم چسباند و گفت

 .ششش.. االن وقتش_

 :نالیدم

 .نویان االن وقتش نیست_

 :نویان چنگ محکمی به پهلویم زد و گفت
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اتفاقا همین االن وقتش. هر وقت من بخوام وقتش نه زمانی که تو بخوایی تا االن به حال خودت گذاشتمت چون حامله بودی _

یست. هر وقت، هر جا، هر زمان، هر مکان، هر دقیقه، هر ترسیدم بچه چیزیش بشه ولی پرو شدی. از االن دیگه از این خبرا ن

 کنی. فهمیدی؟؟ ثانیه و داخل هرحال باید وظیفت رو انجام بدی و تمکینم

هر ثانیه و با هر کلمه فشار دستش را بیشتر می کرد. اشک در چشمانم جمع شده بود. سرم را به نشانه فهمیدن تکان دادم که 

 :فشار دستش بیشتر شد نالیدم

 .اره.. اره فهمیدم_

ه ای بر سر شانه ام زد و دستش را به زیر پایم زد و از روی زمین بلندم کرد و بعد به روی تخت انداخت. ب*و*سنویان 

دیروز اشکین و همسرش آمده بودند. شکم نازلی جلو آمده بود و ناز و افاده هایش بیشتر شده بود. بچه اش که پسر بود توجه 

د. دلم به حال خودم و دخترکم می سوخت که هنوز پسر نازلی به دنبال نیامده با امدن نازلی اینگونه ها بیشتر سر او بودن

فراموش شدیم چه برسد به آنکه بچه اش هم به دنیا بیاد. حتما از صفحه روزگار هم حذف می شویم و حتی برای نویان هم ما 

 .را فراموش می کرد و فقط در تخت خوابش یاد من می افتاد

اقعا درد ناک بود. سخت بود از آن همه توجه در خانه باباجون به این همه بی توجی در خانه شوهرم برسم. هرلحظه که می و

گذشت در تصمیم مصر تر می شدم. بهترین وقت برای خرید آن راه نجات همین االن بود که جمعشان جمع بود و توجه ها به 

 .روی من کمتر

گذاشتم برای بعد ممکن بود کسی بویی ببرد. چون آسوده بانو منتظر بود دست از پا خطا کنم یا ولی اگر تنبلی می کردم و می 

تان زر خاتون. حداقل خوب بود با اتوی که از اسلیم گرفته بودم زبانش کوتاه شده بود ولی نازلی به جایش آمده بود و بدتر از 

 .او

دم هنوز در دلش بود. ظهر بود. نویان و مردان تا ناهار خوردند به باغ انگار عقده آن حرف های که باالی پله ها به او زده بو

رفتند و زن ها یا دور هم جمع شده بودند و یا خواب بودند و اگر کمی بیشتر صبر می کردم همه به اتاق هایشان می رفتند تا 

ا هم یکجا گم و گور می شدند. یک بخوابند و دختر های جوان به اتاق اسلیم میرفتند و مشغول گفت و گو می شدند. پسر ه

ساعت گذاشته بود. نیان را شیر دادم و جایش را عوض کردم و بعد پستانک را در دهانش گذاشتم تا صدای نق و نوق یا گریه 

 .اش بلند نشود

ها را در  لباس هایم را با لباس محلی عوض کردم و چادرم را از داخل کمد برداشتم و همراه با مقدار قابل توجهی پول. آن

 .دستم گرفتم کامل خود را شبیه زنان اینجا کردم

چادر را در دستم گرفتم و به طرف در رفتم. الی در را باز کردم و نگاهی به بیرون انداختم کسی نبود. به آهستگی از اتاق 

مرا ببیند. خودم را به باغ  خارج شدم. از خانه خارج شدم. با احتیاط راه میرفتم و هم جا را زیر نظر می گرفتم تا مبادا کسی

رساندم و در ال به الی درختان قایم کردم. با قدم های سریع و خودم را به دیوار انتهای باغ رساندم. انقدر دیوار را ادامه دادم 

 .تا به در آهنی و تقریبا زنگ زده انتهای باغ رسیدم

بودم و تا به االن ندیده بودم کسی از آن استفاده کند.. در را به ماه های اولی که اینجا بودم و زیاد به باغ می آمدم آن را دیده 

هر سختی بود باز کردم. از باغ بیرون رفتم و در را پشت سرم بستم چادرم را سر کردم و حجابی آن را گرفتم و به راه افتادم. 

ا معلوم بودند و مسیر کوتاهی مسیری را طی کردم تا به جاده ای رسیدم که در سمت چپ را نگاه می کردی خانه های روست

 .بود

وارد روستا شدم. قدم هایم را تند کردم باید سریع به خانه باز می گشتم. دیگر تقریبا وسط روستا بودم. جلو یک زن را گرفتم و 

 :با لهجه ای که یاد گرفته بودم از طرز حرف زدنشان گفتم

 خانم.. خانم_

 :برگشت و با اخم گفتبه طرفم 

 بله؟_

 .ی کجاست؟ می خوام دارو گیاهی بخرمعطار_
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بر میداشتم. از دور یک در که به روی شیشه  زن با دست به پشت سرش اشاره کرد و آدرس را داد. به راه افتادم. تند، تند قدم

رد اش با قرمزی که رنگش رفته بود و سفید شده بود نوشته بود. عطاری. به طرف در رفتم. کسی نبود، در را باز کردم و وا

شدم. پیر مردی عینکی با قیافه ای چروکیده و اخم آلود و پوستی روشن همراه با ریش های سپید پشت یک میز چوبی درب و 

داغون نشسته بود. در را پشت سرم بستم. آب دهانم را قورت دادم و به جلو قدم برداشتم. پیر مرد با اخم نگاهم کرد. آرام سالم 

 :کردم که گفت

 !رما چی می خوایی؟علیک سالم.. بف_

نگاهی به دور و اطراف انداختم به بیرون نگاه کردم هیچ کس نبود. نگاهش کردم و آب دهانم را قورت دادم و با ترس و لهجه 

 :محلی گفتم

 .آب مرداب سیاه_

 :پیرمرد اخم هایش را بیشتر در هم کشید و گفت

 .یستمبرو خانم ما اینجا همچین چیزی نداریم.. برو دنبال دردسر ن_

تومان را به روی میز چوبی و درب و  ۲۰۰نفسم را صدا دار و با ترس بیرون دادم. استرس داشتم. با دست های لرزان 

 :داغون گذاشتم. نگاهش کردم و گفتم

 هنوزم نداری؟_

 .پیر مرد نگاهی به پول ها و بعد به من کرد. سرش را تکان داد و با غرغر از جایش بلند شد

 .ی افتادیم. صبر کن اینجا تا بیامای بابا چه گیر_

سرم را تکان دادم. پیر مرد از در آهنی زنگ زده پشت میزش خارج شد. انگار وارد حیاط شد و در را پشت سرش بست. دلم 

طاقت یکجا ماندن را نداشت. در آن یک تکه جا مدام می رفتم و می امد. لبم را میجویدم و ناخن هایم را در کف دستم فرو 

. مدتی طول کشید با در رو به رویم دوباره باز شد و پیر مرد از آن خارج شد. پشت میزش نشست و شیشه کوچکی که میبردم

 :به اندازه دو بند انگشت بود و مایعی بی رنگ همچون آب درونش بود و خاکی بود را به روی میز گذاشت و گفت

ه خورد. در هر صورت کارش رو انجام میده فقط نباید بیا. داخل هرچی بریزی جواب میده. خواستی همین طور هم میش_

 .بزاری روی شعله مثال داخل غذا رو گاز

تومان دیگر به روی میز گذاشتم و خواستم شیشه را بردارم که شیشه را عقب کشید و ۲۰۰سرم را به معنی باشه تکان دادم. 

 :گفت

 ..فقط حواست باشه کسی_

 :وسط حرفش پریدم و جدی گفتم

اش کسی از این ماجرا بوی نمیبره ولی اگر کسی از کار من بویی برد بدون شک بدون غروب آفتاب یا صبح فرداش مطمئن ب_

 .رو نمیبینی

 :شیشه را از دستش کشیدم و نگاهی به آن انداختم و بعد به پیر مرد نگاه کردم و گفتم

 !اگر جواب نداد چی؟_

 :پیرمرد اخمو گفت

 .جواب نداد بیا پولت رو پس بگیرخیالت راحت جواب میده.. اگر _

سرم را تکان دادم و بدون هیچ حرف دیگری از آن مغازه پر از رعب و وحشت خارج شدم. چادرم را سفت گرفتم و با گام های 

 .را بلند بردارم. تا زودتر به خانه برسملرزان و سست شروع به حرکت کردم. سعی می کردم گام هایم 
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ه نبودم شده است یا نه؟ فقط خدا، خدا می کردم که نویان هوس بازگشت زود از موقع به سرش نزدند نمیدانم تا االن کسی متوج

 .و به خانه بازگردد. آن وقت اولین کاری که می کند سراغ مرا می گیرد و وقتی مرا ببیند تا از زیر زبانم نکشد ول کن نیست

یره در را همانطور مثل قبل انداختم. چادرم را از سرم برداشتم و تا به در پشتی رسیدم و آن را باز کردم. وقتی وارد شدم دستگ

کردم و شیشه را در مشتم گرفتم و چادر را رویش انداختم. با عجله از باغ گذاشتم و به جلوی خانه رفتم. حیاط را خوب چک 

طبقه باال رفتم و خودم را در اتاق کردم و بعد به داخل رفتم. کسی در سالن نبود با اخرین سرعتی که از خود سراغ داشتم به 

 .انداختم و سریع در را قفل کردم. نفس، نفس میزدم. اتاق را از زیر نظر گذراندم کسی در آن نبود

نفسم را آسوده بیرون دادم و پاهایم سست شد و همانجا پشت در به روی زمین سرخوردم. بعد از مدتی توانستم از جایم بلند 

 .شدم

ت گذاشتم و لباس هایم را عوض کردم. نیان خداروشکر هنوز خواب بود و پستانک کار خودش را کرده شیشه را به روی تخ

بود. بعد از کلی زیر رو کردن جای مناسب برای قایم کردن شیشه رو پیدا کردم. دورن پایه های سه گوش پاتختی. طوری بود 

وده به روی تخت دراز کشیدم هنوز قلبم از ترس و استرس که حتی اگر به روی زمین هم دراز میشدی دید نداشت. با خیال آس

. چشمانم را بستم. ناخداگاه لبخندی به روی لبم نشست. حاال باید منتظر فرصت مناسبی می بودم. همه چیز اماده تند میزد

 .اجرای نقشه بود

***** 

ت بودم و در موقع لزوم صحبت می کردم. روز آنجا بودند. در جمعشان کامال ساک ۴خانواده خواهر و برادر نویان به مدت 

گاهی بهانه نیان را می گرفتم ولی او  بار خواستار رابطه شده بود و من به ناچار قبول کرده بودم. ۲نویان در این چهار روز 

 .توجهی نمی کرد. با مامان جون مدام در ارتباط بودم. می گفت زیاد بچه را بغل نکن ممکن است بغلی شود

ن کار را می کردم ولی تا نویان می آمد او را بغل می کرد و تا مدتی با او مشغول می شد. خدا رو شکر می کردم که من هم همی

آن همه ترس و نگرانی از بابت نویان رفع شده بود. حداقل یک چیز آرامش بخش در این زندگی بود. نصف شب بود که نویان 

و به روی آن دراز کشید. به کمر خوابید و دست چپش را به روی پیشانی  چراغ های اتاق را خاموش کرد و به سمت تخت آمد

 .اش گذاشت

نیم نگاهی به نیان در خواب کردم و بعد به طرف نویان چرخیدم. نگاهی به او کردم اخم هایش به صورت خیلی ریزی در هم 

د. دستم را به روی شانه اش گذاشتم و بود. پیراهن رنگ روشنش در آن نور کم چراغ خواب گهواره نیان به خوبی معلوم بو

 :آرام صدایش زدم

 !نویان_

 :با صدای گنگ و کلفتی گفت

 .هوم_

لبانم را غنچه کردم و به او نزدیکتر شدم و سرم را نزدیک گوشش بردم و با فاصله چند میلی متری نگه داشتم. آرام دوباره 

 :صدایش زدم

 !نویان؟_

 بله؟_

 :بین ابروهایم نشست. یا تشر صدایش زدم لبانم را کج کردم و اخم ظریفی

 .نویان_

نویان نچی گفت و به دستش را از روی سرش برداشت و به طرفم به پهلو خوابید و با اخم های که در آن نور کم و آبی چراغ 

 :خواب معلوم بودند گفت

 .ا کار دارم می خوام بخوابمچته؟ چیکار داری؟ کارت رو می گی یا نه؟ هی نویان، نویان راه انداختی، فردا هزارت_
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بدجور در پرم خورد. طوری که کامال پرپر شدم. چه انتظار داشتم چه شد. انتظار داشتم جواب این همه صدا زدن هایم حداقل 

 :. با ناراحتی نگاهی را از او گرفتم و گفتمیک جان خشک خالی باشد. نه با هوم و بله و بعدش اخم و تخم تشر

 ..م خوابت شدم بخوابهیچی ببخشید مزاح_

 :بعد چرخیدم و پشت به او به پهلو خوابیدم. اخم هایم در هم بود. نویان با صدای که حرص درونش موج میزد گفت

 این وقت شب جای ناز کردن و قهره؟ بگو چیکار داشتی؟ چی شد یک دفعه؟_

 :نفس عمیقی کشیدم و آهسته گفتم

 .صی نبودقهر و ناز نکردم بگیر بخواب. هیچی کار خا_

ولی برای من مهم بودم. دوست داشتم جوابش را از دهان او بشنوم ولی با طرز جواب دادنش خودم جواب سوالم را فهمیدم. 

 :نویان کالفه گفت

 بهت میگم چی می خواستی بگی؟_

 :من هم مانند خودش جواب دادم

 .هیچی یک سوال داشتم که جوابش رو گرفتم. حاال هم ول کن_

 سوال چی؟_

 :م را هم ردیف شانه ام کردم و گفتمسر

 .هیچی ول کن نویان_

 .بهت می_

با صدای گریه نیان حرفش را قطع کرد. بغض داشتم. برای فرار از دست او سریع در جایم نشستم و نیان را با احتیاط از 

بود چون حدوداً دو ساعتی  گهواره اش خارج کردم. اصوال این موقع ها وقت شیرش بود، و االن هم به احتمال زیاد گرسنه اش

 .می شد که شیر نخورده بود

به تاج تخت تکیه دادم و پیراهنم را باال زدم و سینه ام را در دهان نیان گذاشتم. با اولین مکی که زد چشمانم را محکم به روی 

ا صدای نگران در حالی که هم فشار دادم و صدایم از درد بلند شد. نویان با صدایم نشست و خودش را به من نزدیک تر کرد. ب

 :با دستش باالی سینه ام را می کشید تا از الی لثه های قفل شده نیان بیرون بکشد گفت

 چی شد؟ خوبی االن؟_

 :بعد با صدای آرامی که انگار داشت با خودش حرف میزد ولی می شد شنید ادامه داد

 .ولش کن دیگه بچه اه _

نویان چه می گویید که او اینگونه با او صبحت می کرد و تالش می کرد برای جدا  تکه خنده ای کردم انگار نیان می فهمید

 .کردن او از من

***** 

با وجود گذشت چند روز ولی هنوز با نویان سر سنگین بودم. یکبار دلیل سر سنگین ام را پرسید و من هم با ناراحتی و به 

ن بودند. حتی نازلی هم بدتر از او بود انگار من هووی او بودم نه سردی گفتم هیچی.ئآسوده بانو تیکه و طعنه هایش بی پایا

هوی مادر شوهرش. دیوانه ام کرده بود هربار که به روی مخم رژه می رفت بیشتر در تصمیم ام مصمم تر میشدم. چیزی که 

 .چیزی خوبی بود که برای جلو بردن نقشه ام خوب و کارساز بود درباره اش فهمیده بودم

هایش و از رفت و آمده های آق گل به اتاقشان قبل از خواب فهمیده بودم عادت دارد هر شب آب بخورد و اگر آب  از گفته

نخورد خوابش نمیبرد یا اینکه دوباره از خواب بیدار می شود و آب می خورد و هر شب آق گل یک سینی حامل پارچ آب و 
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اید منتظر یک موقعیت خوب می بودم و تا دیره نشده بود باید دست به لیوان به اتاقشان می برد. راهش هم راحت بود و فقط ب

 .کار می شدم

 .سرمین_

 :نگاهش کردم و گفتم .با صدای نویان ترسیده از جا پریدم. نفس عمیقی کشیدم تا آرام شوم

 بله کاری داری؟_

 :سری تکان داد و گفت

 .چای بیار اره بیا بیرون برام قلیون رو چاق کن و واسم_

 .بود. بهانه آوردم ۲۲گاهی به ساعت کردم، ساعتن

 ..آخه نیان_

 :وسط حرفم پرید و گفت

 .بهونه واسم نیار داخل حیاط روی تخت منتظرم_

به ناچار قبول کردم و از جایم بلند شدم و به طرف آشپزخانه رفتم. از مریم سینی حاوی فالکس و لیوان قندان و خوراکی های 

نیان را به آن ها کردم و به حیاط رفتم. در را بستم و با احتیاط از پله ها باال رفتم. سینی برایم شیرین را گرفتم و سفارش 

سنگین بود. نویان را دیدم که پای منقل نشسته بود و با منقاش درحال گذاشتن ذغال در یک ظرف کوچک فلزی بود. بارها 

رسیدن نام شان. سینی را به روی تخت گذاشتم و خودم هم لبه دیده بودم دست بنیامین و مبین ولی کنجکاو نشده بودم برای پ

تخت نشستم. نویان سیم بلندی را که به ظرف وصل بود را در دستش گرفت و به طرفم آمد. متعجب نگاهش کردم که آن را به 

 :طرفم گرفت و گفت

 .بلند شو دور بده_

 :با تعجب پرسیدم

 !من؟_

 هست؟ اره به جز تو کسی دیگه ام_

 :ش کردم و گفتمنگاه

 .بلد نیستم_

 :دستم را گرفت و بلندم کرد و گفت

 .بلند شو یادت میدم نگاه کن_

داد. من هم مشغول شدم جالب بود برای اولین بار. مشغول چرخاندن ایستادم نویان یکبار انجام داد تا یاد بگیرم و بعد دستم 

ن ماه فصل تابستان گذشته بود. نویان برای خودش چای ریخت بودم. شب ها هوا سرد می شد با اینکه روز های نخستین اولی

 :و بعد به دو بالشت گرد قرمز روی تخت تکیه داد و گفت

تازه چطور  یادت بدم نکه بعد یکسال خودم .بعد تقریبا یکسال که اینجا بودی باید کمکم یاد میگرفتی مثل زن های اینجا باشی_

 .نجور لباس بپوشیآمده کنی و بازهم ای قلیون رو واسم

 :لبخندی زدم که بیشتر مانند پوزخند بود. آرام ولی طوری که بشنود گفتم

 .اینجا نیستم چون از جنس_

 .در چشمانش نگاه کردم و اضافه کردم
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 .چون برای اینجا نیستم_

 :نویان هم پوزخندی زد و گفت

 .چون فرق داشتی و از جنس اینجا نبود گرفتمت_

به طرف قلیان رفتم و به روی زمین نشستم و منقاش را برداشتم و ذغال ها را بر سر . بعد از اتمام کارم رویم را از او گرفتم

قلیان گذاشتم. تا اینجایش را طبق دیده هایم بلد بودم. قلیان را با احتیاط برداشتم و به طرف نویان بردم و جلویش گذاشتم. 

. بی حرف کنار نویان نشستم و با پشتی های قرمز تخت تکیه دادم. نویان خودم هم روی تخت نشستم و برای خودم چایی ریختم

 :مشغول کشیدن قلیان بود. بعد از مدتی زبان باز کرد و گفت

 !تو این چند روز مارو تحویل نمی گیری سرد رفتار میکنی چی شده؟_

 :متعجب نگاهم را از گل قالی قرمز روی تخت گرفتم و به نویان خیره شدم و پرسیدم

 من؟_

 :سرش را تکان داد که شانه ای باال انداختم و گفتم

 .هیچی_

 :نویان یک کام از قلیان گرفت و دودش را بیرون داد و گفت

نه تو یک چیزیت هست از همون نصف شبی که نذاشتی بخوابم و اخر هم حرفت رو نزدی. بگو چی شده؟ چی می خواستی _

 بگی؟

فراموش نکرده بود. دوست نداشتم بگویم. اینبار واقعا مسخره ام می کرد و یک تیکه پوزخندی زدم. عجیب یادش مانده بود و 

 :جدید بارم می کرد. نفسم را از راه بینی پر صدا بیرون دادم و گفتم

 .گفتم که هیچی نشده_

ی شناخمت. به من نگو هیچی من میشناسمت تو این مدت کوتاه که حاال هرچند به یک سالم هنوز نرسیده ولی خوب به خوب_

 رفتارات دستم امده به من نگو هیچی جوابم رو بده بگو چی شده؟

راست می گفت. در این مدت به راحتی اخالق و رفتارم دستش آمده بود. ولی بازهم نمی خواستم بگویم. وقتی ناراحت می شوم 

 :دیگر تمام می شود هرچه که بود و نبوده. بدون آن که نگاهش کنم گفتم

 .رای اون شب بود نه برای شب های دیگه. بعدم تو که میگی اخالقم دست امده اینم میدونی دیگهخودتم میگی ب_

 :نویان خنده ای کرد و گفت

 .بله خانم میدونم، میدونم از همون موقع شما ناراحت شدی و با ما قهر کرد و تحویلمون نمی گیری_

 .خوبه میدونی_

سرد بود که یک آن به خودم لرزیدم و دستانم را به دورم حلقه کردم. نویان بازهم نویان بازهم خندید. هوای سردی وزید. انقدر 

 :خندید انگار امشب قرص خنده خورده بود. عصبی گفتم

 چیه؟ کجاش خنده دار؟_

 :نویان دوباره خندید اینبار به قیافه ام. با تشر اسمش را صدا زدم که گفت

 .بشه بیا، بیا خانم بیا اینجا پیش شوهرت تا گرمت_

بعد یک چیز قهوای را برداشت و بازش کرد و به روی شانه هایش گذاشت. عبایی بود که به روی شانه هایش گذاشت. و به 

 :کنار خودش اشاره کرد و با لحن دستوری و تحکم گفت
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سرماخوردگی داشتی زود بیا اینجا به این هوا اعتمادی نیست سرما می خوری. به اندازه کافی تو دوران بارداری تب و لرز و _

 .و به او بچه سرایت کرده. بزار این دو روز که خوب شده دیگه مریض نشه

راست می گفت نیان به دلیل فشار های عصبی و مریضی های متداولی در دوران بارداری ام که داشتم بعد از یک مدت متوجه 

دوران بارداری داشتم با او مانده است و با کلی  حال خرابش شدم و به دکترش مراجعه کردم و او گفته بود که مریضی که در

دارو و تزریق و سرم حالش بهتر شد.بی چاره بچه ام. سوراخ، سوراخ ا ش کرده بودند در آن مدت روز های آخر وقتی او 

بلند شدم م گریه می کرد من هم پا به پای او گریه می کردم مامان جون گریه او را آرام می کرد ولی من آرام نمی شدم. از جای

 .و به طرف نویان رفتم

کنارش نشستم او هم عبا را به روی شانه هایم گذاشت. انقدر بزرگ بود که من و نویان با آن هیکل بزرگ و تقریبا پهنش 

 :زیرش جا شدیم. نویان با دست چپش نی قلیان را گرفته بود و دست راستش را که زیر عبا بود را به دورم حلقه کرد و گفت

 .باهات بگو چی شده. نگی میزارمت تا صبح اینجا بمونی شوخی هم ندارم حاال_

 :با ترش روی رویم را از او گرفتم. بعد از کلی کلنجار با نویان مجبورم کرد بگویم

 تو نیان رو دوست داری؟_

 :نویان بلند خندید و گفت

 این چه سوال مسخره ای؟ ها؟_

 .د پسر. بچه حتما باید پسر باشهخوب شماها دختر نمی خواستید همش می گفتی_

 :نویان جدی گفت

 .درسته که ما پسر می خواستیم ولی دلیل نمیشه که بچه خودمو که از گوشت و پوست خودمه رو دوست نداشته باشم_

 .لبخندی زدم و سرم را تکان دادم. با صدای مریم سرم را به طرفش چرخاندم

 .خانم بچه بیدار شده گرسنشه_

و مریم رفت. خواستم از جایم بلند شوم که نویان دستم را گرفت و کشید و دوباره به حالت قبل برگشتم. سرش را باشه ای گفتم 

 :آورد و گفت نزدیک گوشم

برو خوب به نیان برسه که تا صبح دیگه بیدار نشه. بعدم اتاق رو مرتب کن و یکم به خودت برس منم یکم دیگه میام. تا _

 .صبح باهات کار دارم

 :تا از من دور شود گفتم الت کشیدم و خنده ارامی کردم. به سینه اش زدمخج

 .برو اون ور بی تربیت_

از جایم بلند شدم و به داخل رفتم. نیان را بغل کردم و به طبقه باال بردم. بدون مکث این روز ها و نگاهی که فرار می کرد به 

روی تخت نشستم به نیان شیر دادم و جایش را عوض کردم. از جایم بلند اتاقم رفتم. هنوزم برایم سخت بود چشم برداشتند. به 

 .و به طرف کمد رفتم. یک لباس خواب تمام تور مشکی بدون لباس زیر پوشیدم شدم

به طرف میز آرایش ان رفتم و مشغول یک آرایش ساده شدم و رژ لب قرمزی زدم. موهایم را باز کردم و مشغول شانه 

نگذشته بود که در باز شد نگاهم به طرف در کشیده شده بود. نویان وارد اتاق شد و بعد در را قفل کرد.  کردنشان شدم. مدتی

 :با لبخندی به طرفم برگشت و به سمتم آمد. دستش را دورم حلقه کرد و به طرف گوشم خم شد و گفت

 .خوشگل شدی_

 .و بعد فشار دستانش را به دورم بیشتر کرد

**** 
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دست و پایم میلرزید. امشب می خواستم کار را تمام کنم. دیگر طاقت نداشتم.  .شده بودم حالت تهوع داشتم از صبح که بیدار

استرس داشتم خیلی هم شدید بود. انگار نمیتوانستم یک جا بایستم. مدام درحال رفت و آمد بودم. به طبقه باال میرفتم دوباره 

حرف بزنم. عادی با نیان برخورد کنم. کسی از من سوالی میپرسید یا حرفی  می رفتم پایین. سعی می کردم آرام باش با نویان

میزد ریلکس مثل همیشه جوابش را میدادم. شنیده بودم نازلی قرار است به مدت چهار روز به خانه مادرش برود و اشکین هم 

 میدادمام اش قرار است به شهر برای کار برود. بخاطر همین بهترین فرصت بود برایم. امشب باید انج

بعد از شام تمام حواسم به آشپز خانه بود. به اتاقم رفتم. از صبح لباس استین بلندی که پایینش یک کش پهن، محکم و سفت 

داشت پوشیده بودم. با عجله به طرف پاتختی نشستم. به روی زمین نشستم و از پایه شیشه را برداشتم. درست به روی زمین 

ر بود. درش را باز کردم. خیلی سفت بود. بعد دوباره درش را گذاشتم کمی شل تر شد. برعکس اش و نگاهش کردم. پ نشستم

 .کردم نریخت. با احتیاط دورن استین ام گذاشتم

هم گذشته بود. به طبقه پایین که رسیدم همه خدمتکار ها رفته بودند جز آق گل. صدای  ۱۱رفتم. ساعت از به طبقه پایین 

 .نازلی آمد

 .ل.. آق گل پارچ آب رو ببر باالآق گ_

نگاهی به اطراف انداختم و بدون آنکه کسی متوجه ام شود به طرف آشپز خانه رفتم. از کنار دیوار دیدم که آق گل دارد پارچ 

را پر از آب می کند. بعد دورن سینی گذاشت و خواست بلندش کند که به داخل رفتم سعی کردم که آرام باشم و به خود مسلط. 

 :و به آق گل گفتمر

 .یک لیوان آب بهم بده. گرم باشه از لوله_

 :آق گل با ترش روی گفت

 .خودتون بردارید. می خوام این رو برم باال_

 :سریع گفتم

 حاال تو یک لیوان آب دست من بدی آسمون به زمین میرسه؟_

کرد. سریع و به طور نا محسوس به  آق گل چشم غره ای به من رفت و سینی را به روی کابینت گذاشت. پشتش را به من

طرف پارچ رفتم و همزمان شیشه را از استین ام خارج کردم و درش را باز کردم. تا آق گل لوله را باز کرد شیشه را درون 

 .پارچ خالی کردم

رون استین ام و چشمم به آق گل بود. به جای قبلم باز گشتم و تا خواستم شیشه را دوباره د بعد سریع دستم را عقب کشیدم

. شیشه را به طور نا محسوس در دستم گرفتم و بعد دستم را پهلویم زدم. دست و پایم مانند چه برگردانم که آق گل برگشت

میلرزید. استرس و ترس کل وجود ام را فرا گرفته بود. آق گل لیوان آب را به دستم داد سعی کردم لیوان را محکم بگیرم که 

تند، تند میزد و  را آسوده بیرون دادم. قلبم د. آق گل سینی را برداشت و از آشپز خانه خارج شد. نفسملرزش دستم نمایان نباش

انگار ماهیچه های پایم انقدر شل شده بودند که توانای ایستادن را از من گرفته بودند. شیشه را با دست های لرزان به درون 

 .عد آن را در سینک خالی کردم و از آشپز خانه خارج شدماستین ام فرستادم. چند قلوب از آب را خوردم و ب

باز گشتم. به سختی خودم را به تخت رساندم و به روی آن رها شدم. چشمانم را بستم بدون آن که کسی متوجه شود به اتاقم 

غ ها را خاموش کمی که حالم سرجایش شیشه را به سر جای قبلی برگرداندم تا فردا فکری برای گم و گور کردنش کنم. چرا

کردم و نیان را کنارم به روی تخت آوردم امشب نویان به اینجا نمی آمد و به اتاق آسوده بانو می رفت. خداروشکر کردم چون 

 .از استرس زیادی که داشتم حتما لو میرفتم

تنگی، سرگیجه و  شب را به سختی صبح کردم. تمام سیستم بدنی ام از استرس بهم ریخته بود. حالت تهوع، دل درد، نفس

بغل کنم و به او شیر  جمع شده بودند و باعث بدتر شدن حالم. حتی توانای اینکه نیان راهمماهیچه درد همه و همه یکجا درونم 

جان پس میدادم. دم دمای صبح بودم که  را نداشتم. تا صبح به سختی سر کردم با هر صدای از جا میپریدم. دیگر داشتم بدهم

 .بم بردبالخره خوا

************ 
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هین بلندی کشیدم و سرجایم نشستم. به دور و اطرافم نگاه کردم. در اتاق بودم و نیان هم کنارم. نفسم را با خیال آسوده بیرون 

دادم. در این یکی دو ساعتی که خوابم برده بود مدام خواب آشفته میدیدم و حالم خراب می شد. خودم را به روی تخت رها 

 .خدای من چه کاری بود که من انجام دادم که حال به این استرس شدید دست پیدا کنم دو دست صورتم را گرفتم. کردم و با

صدای از داخل حیاط آمد. اول محل ندادم ولی وقتی صدای آسوده بانو را شنیدم سرجایم نشستم به سختی از جایم بلند شدم و به 

انو داشت اشکین و نازلی را بدرقه می کرد. نگاهم به روی اشکین ثابت ماند. به طرف پنجره رفتم. پرده را کنار زدم. آسوده ب

طرف در ماشین رفت و در را باز کرد خواست بنشید که مکثی کرد. بعد انگار با تردید سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد. 

داخت. استرسم انگار دور شد. همین نگاه ناخواسته لبخندی به روی لبم نشست. اشکین پس از مکثی طوالنی سرش را پایین ان

 ..برایم اندازه یک دنیا بود. برای من همه چیز بود

با خارج شدن ماشین از داخل حیاط با لبخند نیمه جانی پرده را انداختم. خوابم نمیبرد. پستانک نیان را در دهانش گذاشتم و با 

رس ها یادم رفته بود. شب را به سختی صبح کردم. تمام سیستم خیالی آسوده از نیان به طرف حمام رفتم. انگار همه آن است

بدنی ام از استرس بهم ریخته بود. حالت تهوع، دل درد، نفس تنگی، سرگیجه و ماهیچه درد همه و همه یکجا درونم جمع شده 

م. تا صبح به سختی سر کردم با را نداشت بغل کنم و به او شیر بدهم بودند و باعث بدتر شدن حالم. حتی توانای اینکه نیان راهم

 .هر صدای از جا میپریدم. دیگر داشتم جان پس میدادم. دم دمای صبح بودم که بالخره خوابم برد

************ 

سه روز گذشته بود و هنوز هیچ خبری نشده بود. بس بود هرچی خودم را اذیت کرده بودن باید کمی به خودم می رسیدم. به 

رسیدم و از عمد الک زدم که نویان فکر کند به  ا صدا زدم تا برای اصالح صورتم بیایید. کمی به خودمر حمام رفتم و مریم

 .آلبا لویی زدم و مقداری آرایش کردم حرفش گوش دادم. الک

روی را شانه کردم و به دورم ریختم. یک تاپ نخی طرح دار استین حلقه ای که حلقه های استین اش بند بودند و به  موهایم

شانه گره می خوردند، همراه با شلوارک ست اش که باز از همان طرح و جنس بودن را پوشیدم. تاپ و شلوارک ام زمینه ای 

سورمه ای داشت که به روی آن طرح های کوچک؟ کوچک گربه های سفید و صورتی بود. دخترانه بود. به طرف نیان رفتم 

کمی تکان میداد. به روی تخت گذاشتم اش و خودم هم رو به رویش نشستم. که بیدار بود و برای خودش دست و پاهایش را 

دو دستش را در دستم گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. لبخندی به روی لبم نشست. عاشق این بو بودم عاشق بوی بچه برایم خیلی 

 .خوش بو و لذیذ بود

اند. با ذوق خنده بلندی کردم که او نیان هم ه محکمی به روی دو دستش کاشتم که جای رژ لبم به روی دو دستش مب*و*س

ه محکمی به روی دوستش زدم. او هم خندید و درحالی که دو دستش در دست من بود به طرف چپ من ب*و*سخندید. دوباره 

خم می شد. سرش را مدام خم می کرد و می خواست غلت بزند. دختر کوچکم هنوز توانای غلت زدن را نداشت. دستش را 

 .جهت مخالفم کشیدم که نتواند غلت بزند و بلند خندیدم. کیف می داد اذیت کردنش گرفتم و به

 چرا انقدر این بچه رو اذیت می کنی؟_

ه ب*و*سسرم را به طرف نویان چرخاندم. کمی از ما دور بود. به جلو آمد و لبه تخت نشست. اولین کاری که کرد بر سر نیان 

 :. با خنده گفتمیدب*و*سپشت سرم گذاشت و پیشانی ام را  ای زد و بعد به طرف من برگشت و دستش را

اخه خیلی کیف میده. کوچولو بعد همش سعی می کنه غلت بزنه جلوش رو میگیرم سرش میره یک ور شونه و دستاش هم _

 ..یک ور

ک دستمال از روی نویان خندید و دست نیان را از دستم گرفت. بعد از چند لحظه اخم هایش درهم رفتند. نویان در حالی که ی

 :پاتختی برداشت و به حالت اول باز گشت. دستان نیان را در یک دست گرفت و با اخم گفت

 اینا چیه رو دست بچه؟_

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 .رژ_

روی دست نیان چیکار می کنه مگه نمیدونی اینا مضر سرب داره من مخالفم خودت بزنی چه برسه به اینکه به پوست نیان _

 :خوره. با حالت مغموم زده ای گفتمب
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 .یدمش جاش موند رو دستش. میره همب*و*سخوب حاال چی شده. فقط _

خوب اگر دست هاش رو میمالید به چشمش یا کرد میزاشت داخل دهنش چی؟ دیگه اینکار رو نکن عزیزم من برای سالمتی _

 .نیان میگم

نیان را با دقت پاک کرد. حتی برد و دستانش را هم شست.وقتی او را سرم را پایین انداختم و باشه ای گفتم. نویان دست های 

آرورد در گهواره اش گذاشت که همین امر باعث شد به دقیقه نکشیده نق و نوق دختر لوسم بلند شود.وقتی بیدار بود در 

 .گهواره نمی ایستاد و نق می زد

رد و روی تخت گذاشت. به طرف کمد رفت تا لباس هایش را نویان هم خبر داشت بخاطر همین او را دوباره از گهواره در آو

عوض کند. مدتی بعد با شلوار راحتی و رکابی مشکی آمد. بیشتر اوقات رکابی مشکی می پوشید مگر اینکه لباسش رنگ 

 .روشن می بود که رکابی سفید بپوشد

را دور پهلویم حلقه کرد و در یک حرکت  به تاج تخت تکیه داد و بعد پاهاش را دراز کرد. به طرف من خم شد و دستانش

 .ناگهانی به روی پاهایش نشاند. هینی بلندی گفتم

 .بیا اینجا ببینم خانم قهر قهرو_

رویم را از او گرفتم و سرم را به روی سینه اش گذاشتم. به موهای سینه اش خیره شدم. چقدر خوب بود این مرد هیچ وقت 

 :بود تر از روز قبل بود نویان ادامه دادبوی گند عرق را نمیدی. هر روز خوش 

 چرا تا ما چیزی می گم اخمات میره تو هم ها؟_

با انگشت اشاره موهای سینه اش را به بازی گرفتم. از مردی که موی سینه داشت بدم می آمد ولی حاال شوهرم جز آن دسته 

شدن دستی به دورم و فشرده شدند چشم باز کردم. با اخم مردان بود. مانند خیلی از چیز های که بدم می آمد ولی حاال. با حلقه 

 .صبح بود ۷نگاهی به اطراف انداختم و بعد ساعت نگاه کردم. ساعت

زیاد نبود که خوابم برده بود. تا دم دمای صبح با نیان و نویان سروکله زده بودم. در دستان نویان چرخیدم و سینه به سینه 

ویان کمی چشمانش را باز کند. با دیدن صورتم رو به روی صورتش چانه اش را به روی نویان خوابیدم. تکانم باعث شد ن

سرم گذاشت و خوابید. من هم چشمانم را بستم که نویان درحالی که دستانش محکم دورم حلقه شده بود چرخید و به کمر 

 .گذاشتم و خوابیدمخوابید و من را هم به روی خودش کشید. من هم مانند نیان سرم را به روی سینه اش 

************** 

 .نویان.. نویان بلند شو_

 .صدای آسوده بانو را در عالم خواب و بیدار می شنید. صدای گیج نویان هم امد

 .هوم_

 .نویان بلند شو انقدر پیش این خوابیدی خوابت هم زیاد شده بلند شو االن بچه ها میان زشته تو اینطوری خوابیدی_

ن پتو تا گردنم برای پوشانده شدن نیم تنه عریان ام هوشیار تر شدم ولی چشمانم را باز نکردم. انگار نویان با باال کشیده شد

 :کامال بیدار و هوشیار شده بود که اینکار را کرد. بعد با صدای گرفته و خش داری گفت

 .تو اینجا چیکار می کنی. باشه تو برو من هم االن میام_

ده بانو آمد. با صدای بسته شدن در نویان کمی خم شد تا مرا از رویش کنار بکشد. چشمانم را باز صدای پوزخند صدا دار آسو

کردم و ناخداگاه دستانم را دور گردن نویان حلقه شد نویان مرا با احتیاط به روی جا گذاشت ک از من فاصله گرفت. به روی 

 :تخت نشست با خنده گفت

هم بردی چقدر گفتم بلند شو لباس بپوشیم بلند نشدی من رو هم نذاشتی. االن حسابی صبح بخیر خانم. بفرما ابرومون رو _

 .ابرومون پیش آسوده رفته
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خندید و من هم در عالم خواب خنده ای کردم که صدای گریه نیان بلند شد و خنده ام حالت گریه به خود گرفت از درماندگی. 

بلند می شود و لباس می پوشد و به طرف حمام می رفت من هم در  نویان با حرف های مسخره و خنده دارش از روی تخت

جایم نشستم و پتو را باال کشیدم و با دستانم گرفتم نیان را بغل کردم و به او شیر دادم. وقتی نویان از حمام خارج شد مالفه را 

 .که کثیف شده بود را دورم پیچیدم و به طرف در حمام رفتم که صدای خندان نویان آمد

 .خانم چی رو داری از ما مخفی می کنی ما که دیشب تمام و کمال فیض بردیم_

 .زهرمار_

با ترش روی به او میپرم و وارد حمام می شوم. با خیال آسوده حمام طوالنی انجام میدهم چون می دانم نویان حواسش به نیان 

کردم و طبق خواسته نویان مثل این چند مدت  است و من راحت می توانم حمام کنم. از حمام خارج شدم و موهایم را خشک

 .الک های را که دیشب زده بودم را پاک کردم

بعضی اوقات این غیرت و حساسیت هایش عاصی ام می کند. لباس استین بلند بنفشی همراه با شلوار مشکی پوشیدم. از صدا 

پایم می لرزید و احساس ضعف می کردم. به طرف های که از پایین می آمد مشخص بود آمده بودند. با یادآوری نازلی دست و 

 .گهواره رفتم و با خالی بودنش خدا را شکر کردم که نویان او را برده. شالی به سر کردم و از اتاق خارج شدم

باالی پله ها ایستادم همگی شان جمعشان جمع بود. اشکین و نازلی آمده بودند و کنار هم نشسته بودند. نیان کنار تان زر 

تون بود و اسلیم هم جفت اش. آسوده هم کنار نویان نشسته بودن. نفس عمیقی کشیدم با دیدن حال خوب و سرحال نازلی خا

یکجوری شدم. پنج روز کامل گذشته بود ولی نازلی سرو مور گنده مانند اینه دق کنار اشکین نشسته بود. انگاری آن پیرمرد 

 .گول ام زده بود و آب خالی دستم داده بود

پوفی کشیدم و پایین رفتم. به جمع سالم کردم که نگاه اخم آلود و عصبانی آسوده بانو را دیدم. کنار نیان نشستم و انگشتم را 

ه ای به دستش زدم. بعد از مدتی اشکین برای استراحت رفت و بعد هم نویان از خانه ب*و*سدر مشتش گذاشتم خم شدم و 

 .خارج شد. سرم را گرم نیان کردم

 .ین سن خیلی خوب بچه داری؟ بیشتر بهت میاد عروسک بازی کنی.. تا بچه داریتو ا_

 :با صدای نازلی نفسم را با حرص بیرون دادم و سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم. لبخندی زدم و گفتم

ی که انگار چند ساله کی بدش میاد از بچه خودش مراقبت کنه. توام چند ماه دیگه درک می کنی. بعدم گلم طوری حرف میزن_

 .ازم بزرگتری. ولی فوق فوقش یکساله ها. بعدم بزرگی به سن نیست به عقل

 :نازلی با چهره ای درهم از خشم نگاهم کرد که صدای خشمگین آسوده بانو را پیش از آن که او دهان باز کند و بگویید شنیدم

 مواظب باش چی میگی؟_

 :خونسرد گفتم

 حاال چرا به خودتون می گیرد؟وا مگه چی گفتم عزیزم؟ _

 :بعد حالت متعجبی به قیافه ام دادم و اضافه کردم

 !مگه واقعا اینطوری؟_

بعد خنده ای حرص درآر سر دادم. نیان بغل کردم و از جایم بلند شدم و به طرف آشپز خانه رفتم. نویان تا شب نیامد و من هم 

نداخت به آن ها شدم. زبان اسلیم خیلی تند و تیز تر از مادرش بود. چون تا شب مشغول جواب دادن طعنه و تیکه ها، و تیکه ا

هم ارث مادرش را برده بود و هم تان زر خاتون. ولی خداروشکر بخاطر اتویی که از او داشتم حرفی نمیزد و ولی خوب گاهی 

 .حرفش را در لفافه به من میزد

 ********یک هفته بعد********

بود. از جایم بلند شدم و به طرف نیان رفتم. او را برداشتم و  ۸فه نیان از خواب بیدار شدم. ساعت با صدای گریه های بی وق

 .جایش را عوض کردم و مشغول شیر دادنش شدم
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نگاهی به دور اتاق انداختم. نویان نبود ولی صدای داد های متوالی اش که یک لحظه هم قطع نمی شد از داخل حیاط می امد. 

می کرد. شیر خورد نیان زود تمام شد. این روز ها عادت کرده بود کمی، کمی می  ی نداشت بلکه داشت نگرانمداد هایش تمام

 .خورد ولی نیم ساعت به نیم ساعت گریه سر میداد و گرسنه اش بود. واقعا بچه داری کار سختی بود

س محلی سریع برداشتم. داد های نویان انقدر نیان را به روی تخت گذاشتم و به طرف کمد رفتم. سریع دست دراز کردم و لبا

بلند و وحشتناک بود ناخداگاه ترس به دل آدم می انداخت. به طرف در رفتم که صدای گریه نیان بلند شد. نچی گفتم و نگاهی 

خارج  به در و بعد نگاهی به نیان کردم. به طرف نیان رفتم و در پتو گذاشتم اش و در آغوش کشیدم اش. با عجله از اتاق

 :شدم. دامنم را گرفتم و از پله ها پایین رفتم. آسوده بانو کنار پرده ایستاده بود و کسی جز او در سالن نبود. نگران پرسیدم

 چی شده؟ نویان چرا اینطور داد می کشه؟_

 :آسوده بانو سرش را به طرفم برگرداند و گفت

 .هیچی_

 :ه به طرف در رفتم که صدای آسوده بانو آمدبا صدای دادی که امد هر دو از جا پریدیم. با عجل

 .نرو بیرون نویان اعصبانی بد ترش می کنی_

به حرفش توجه نکردم و در را باز کردم باالی پله ها ایستادم و درحالی که نیان را به خودم میفشردم به آن ها نگاه می کردم. 

گرفته بود. مدتی در آنجا ماندم ولی نویان متوجه حضورم نشد نویان از اعصبانیت کامال قرمز شده بود و یقه یکی از مردان را 

بلکه بیشتر اعصبانی تر می شد. از پله پایین رفتم و تا خواستم از پله دوم پایین بروم که صدای جیغ بلندی از داخل خانه آمد. 

کنم. دست و پایم میلرزید.  ناخداگاه سرم به طرف در چرخید. سپس جیغ ها متوالی و پشت سرهم شدند ترسیده نمیدانستم چه

 .صدایی داد و بیداد نویان کمتر شد

با ترس و لرزه یک پله پایین آمده را باال رفتم و خودم را به هر سختی بود به در رساندم. نیان را تا جایی که توان داشتم سفت 

رت خود می زد تان زر خاتون نگران و گرفتم آرام به جلو قدم برداشتم. جلوتر که رفتم آسوده بانو را می دیدم که بر سرو صو

 .ترسیده به آن نقطه نگاه می کرد و اسلیم به روی اولین پله ایستاده بود و جیغ می کشید

کمی جلوتر رفتم اشکین باالی پله ها مات و مبهوت ایستاده بود. جلوتر رفتم سر نازلی نمایان شد با چشمانی بسته و رگه های 

اری شده بود. جلوتر که رفتم خون دورش قلبم را فشرد نفسم بند آمد و ناخواسته جیغ بلند و خونی باریک که از پیشانیش ج

طوالنی کشیدم.. همان موقع با تنه ای که من خورد به جلو خم شدم و چون بدنم بی حس بود و جان نداشتم به سختی خودم را 

 :کنترل کردم تا نیافتم. نویان دو دستی بر سرش زد و داد زد

 .ونجا خشک زده یاال برو ماشین رو بیار باید ببریمش بیمارستانچرا ا_

اشکین هم با عجله به طرف در رفت و در را محکم بهم کوبید. نویان بی توجه به پیراهن و دامن خونین نازلی او را از روی 

 :زمین بلند کرد و با عجله از کنارم گذاشت. همگی به دنبالش رفتند. رو به مریم گفتم

 .یا نیان رو ازم بگیریاال ب_

مریم با عجله جلو آمد و نیان را از من گرفت. از خانه خارج شدم. ماشین اشکین از در خانه خارج شد. نویان دستانش را 

 :شست و ماشین اش را آورد. جلو رفتم و گفتم

 .می خوایی منم بیام_

 :نویان عصبی و با لحن تندی گفت

 .مهمونی که بمون مواظب بچه و اسلیم باشکجا می خوایی بیایی نمی خوایم بریم _

بعد سوار ماشین شد و همراه با تان زر خاتون رفتند. آسوده بانو با اشکین رفته بود. به طرف اسلیم رفتم که سعی داشت با آن 

 .ها برود. نویان اجازه نداد و ماشین را روشن کرد و به راه انداخت و از خانه خارج شدند

آق گل و سدره داشتند قالی خونین را برمی داشتند. دست و پایم میلرزید. به سختی خودم را به کناری  م.اسلیم را به داخل برد

ها رساندم و به روی آن رها شدم. اسلیم هم آمد و به روی کناری ها نشست. یک ریز گریه می کرد. معلوم بود ترسیده است. 
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ف بود و دستش کنار صورتش. نگران بودم نمیدانستم چه می شود به نیان در خواب نگاه کردم که به روی کناری ها آن طر

چه بالیی سر نازلی آمده است. یک آن وجود ام لرزید. نکند.. نفسم به سختی خارج میشد. با قرار گیری لیوانی آب قند جلویم 

 .سر بلند کردم

اسلیم داد. دو مرد آمدند و قالی را برداشتند و مریم بود. لیوان را از او گرفتم و او رفت لیوان دیگری که در دستش بود را به 

بردند. آق گل مشغول تمیز کردن جایی قالی شد. گریه اسلیم ایستاده بود. اینبار بلند شد و مدام راه می رفت. دیگر داشت 

به روی مغزم اعصبانی ام می کرد. من خودم حالم خراب بود و داشتم از ترس و استرس میمیرد ام. او هم با راه رفتنش انگار 

 :دست آخر دوام نیاوردم و بلند گفتم رژه میرفت

 .ِد بشین یکجا اسلیم دیوونم کردی_

او با حالی راز همانجا نشست. مدت های زیادی در همان حال بودیم. نمیدانم ظهر شد یا عصر! هر دو ساکت و در فکر. دست 

 .دتی صدایش آمدآخر اسلیم طاقت نیاورد و به طرف سالن پذیرایی رفت. بعد از م

 .الو بابا_

_..... 

 حال نازلی چطوره؟ خوبه بهوش امده؟ بچه سالمه؟_

_.... 

 چی؟ اتاق عمل واس چی؟ آخه یعنی چی؟_

_.... 

 .باشه وقتی از اتاق عمل اوردنش بیرون بهم خبر بده. باشه خداحافظ_

 :آمد. با تردید گفتمبعد از مدتی اسلیم 

 چی شد اسلیم؟ حالش چطوره؟_

 :یم یک دفعه زد زیر گریه و گفتاسل

 .دکترا گفتند زیاد حالش خوب نیست از پله ها که افتاده انگاری ضربه بدی بهش خورد_

گذشته بود ولی هیچ کس به خانه نیامده بود و حتی جواب تلفن  ۱۲نفسم را صدادار بیرون دادم. تا هیچ خبری نبود. ساعت از 

 .داشتم نگران می شدم. مدام اسلیم زنگ میزد ولی کسی پاسخ گوی او نبود نمیدادند. کم، کم واقعا هایمان را هم

شب بود و آق گل برای اینکه ما تنها نباشیم کنارمان ماند. به اتاقم رفتم استرس داشتم گوشی ام را برداشتم و  ۱ساعت نزدیک 

 .در گوشی پیچیدبا کلی تردید شماره نویان را گرفتم. بعد از چند بوق صدای خسته و کالفه نویان 

 !الو؟_

 :سریع جواب دادم

 الو نویان کجاید؟ چرا هیچ کس جواب مارو نمیده؟ نمی گید ماهم نگرانیم؟_

 .انقدر سوال نپرس سرمین خودم اعصاب ندارم حوصله ندارم بدتر نکن_

 :آب دهانم را قورت دادم و گفتم

 االن کجایی؟_

 :کالفه گفت

 .دم در بیمارستان_
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 :با تردید گفتم

 حال نازلی چطوره؟ خوبه؟_

 .نه اصال خوب نیست_

 :نفسم بند آمد گفتم

 .چرا چی شده؟ نویان چرا اینطور جواب میدی خوب درست جواب بده بگو چی شده_

 :صدای نفس بلند و طوالنی نویان در گوشی پیچید و گفت

بچه اش مرده خون ریزی شدید بیچاره بچه اش سقط شده. بخاطر اینکه ضربه بدی و پشت سرهم به شکمش وارد شده و _

 .داره دکترا هم گفتند اگر اینجوری ادامه پیدا کنه باید رحمش رو در بیارن یا اینکه بزارن همینجوری تا بمیره

هینی بلندی کشیدم. دست و پایم شروع به لرزیدن کردند. نفسم انگاری به شماره افتاده بود. با صدا زدن های نویان به خودم 

ونه با او خداحافظی کردم. نکند اثر کرده بود؟! ولی ضربه های که می گفتند چه؟ نکند واقعا کار آن بود؟ ولی آمد نمیدانم چگ

صدمه ای که به او وارد شده بود و بچه مرده بود چه؟ ولی از زمان که آن را به او دادم نزدیک به دو هفته است که می 

 !!گذرد

ناهار. میل به خوردن و هیچ چیز نداشتم ولی بخاطر نیان که شیر می خورد  شب را به سختی به صبح رساندم. ظهر بود وقت

مجبور بودم چیزی بخورم. با نیان به طبقه پایین رفتم. جراتش را نداشتم به اسلیم بگویم. هیچ وقت اینگونه خبری نبوده که 

بودند و اسلیم هق، هق می کرد. ترسیده بخواهم اعالم کنم. به طبقه پایین که رسیدم دیدم همه ناراحت زانوی غم بغل کرده 

 :پرسیدم

 چی شده؟_

 :مریم جلو آمد و نیان را از بغلم گرفت و گفت

بیچاره نازلی خانم. بچه اش دیروز سقط شده میگن ضربه ای که بهش وارد شده شدید بوده امروز صبح هم رحمش رو در _

 .ندارهآوردن. از دیروز دارن بهش مدام خون وصل می کنند ولی فایده 

با دهانی باز نگاهش کردم. رحمش را در آوردند. به سختی خودم را کنترل کردم. مگر همین را نمی خواستم پس دیگر این چه 

 حالی بود؟

دستی به صورتم کشیدم و دست راستم را محکم جلوی دهانم گذاشتم. لبم را گاز می گرفتم. نفس هایم کند شده بود. اگر بخاطر 

فهمیدند چه؟ آن وقت چه خاکی در سرم می گرفتم؟ اگر نیان را گرفتند؟ نه.. نه.. نه نمی خواهم به این چیز  آن بود چه؟ اگر می

نحس فکر کنم. یعنی نباید فکر کنم. اگر من جای نازلی بودم؟! نه هرگز به هیچ وج من جای او نیستم و نخواهم بود. هیچ 

 فتاده بود؟وقت، هیچ وقت، هیچ وقت. خدای من.. چرا این اتفاق ا

 .سرمین_

با صدای خش دار نویان ترسیده سرم را به سمت اش برگرداندم. نویان حسابی ژولیده شده بود و لباس هایش چروک شده 

بودند و بی نظم. تان زر خاتون هم با قیافه ای در هم و ناراحت جلو آمد و نشست. نویان اخم هایش در هم بود و چشمانش 

 :ه شدت آشکار بود. با حالی خراب گفتمکاسه ای خون. کالفگی اش ب

 !سالم کی امدید؟_

 :نویان عصبی جلو آمد و نزدیکم نشست و گفت

 .االن امدیم_

 :با لحن آرام گفتم

 !راسته؟_
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 .نویان سرش را تکان داد. صدای تان زر خاتون بلند شد

خوب بی افته براش همه چیز خراب  پسره بیچارم. پسرم مظلومم خوشی بهش نیامده. تا میاد یکم حالش خوب بشه اتفاق_

 میشه. ای خدا کی پسرم رو نفرین کرده که زندگیش انقدر تلخه. کی زندگیش رو طلسم کرده؟

تان زر خاتون همین طور پشت سرهم حرف هایش را درباره سرنوشت بد اشکین ردیف می کرد. نویان آنقدر خسته بود که 

عد ناهار رفت برای استراحت. اسلیم دیگر گریه نمی کرد ولی در خودش بود. به بدون ناهار رفت تا بخوابد و تان زر خاتون ب

 :او نزدیک شدم و دستم را به روی شانه اش گذاشتم. آرام گفتم

درست این اتفاق واقعا بد و وحشتناک مخصوصا برای یک مادر. ان شاءهللا وقتی ازدواج کردی و مادر شدی میفهمی چقدر _

هش مو رو به تنت سیخ می کنه. ولی الزم نیست انقدر خودت رو ناراحت کنی. حال پدرت و مادر سخته و حتی فکر کردن ب

 .بزرگتر بد با دیدن حال تو بدتر هم میشه. هیچ کار خدا بی حکمت نیست. حتما مصلحتی توش بود

 :اسلیم از من دور شد و با پوزخند نگاهم کرد و گفت

زلی پاش رو نذاشته داخل این خونه مامان و مادربزرگم طالقش رو میگیرند. اره مصلحت و حکمی توشه اون هم اینکه نا_

 .مصلحتش سیاه بخت شدن ابدی نازلی

 :با تحقیر نگاهم کرد و پوزخند صدا داری زد و اضافه کرد

کنی.  همین مونده بود که از او نصحیت بشنوم. الزم نیست بشی دایه مهربان تر از مادر. خودت از همه بدتری خونه خراب_

 .باید این اتفاق برای تو می افتاد نه اون بیچاره

حرف های اسلیم حالم را بد خراب کرد. احساس خفگی داشتم انگار کسی دست انداخته بود به دور گلویم و سعی در خفه کردنم 

 .داشت

رده بود. مدام غر میزد و آسوده بانو بعد از دو روز با حال و اعصابی خراب به خانه بازگشت. حتی اشکین را هم با خود آو

حرف های زشت میزد. امروز صبح قرار بود نازلی مرخص شود ولی آسوده بانو از صبح اجازه خروج هیچ کس را از خانه 

نداده بود حتی نویان. تا به امروز ندیده بودم و فکر نمی کردم آسوده بانو آنقدر ابهت داشته باشد. در ها را قفل کرده بود و 

 .بدون آنکه متوجه شوند برداشته بودکلید همه را 

اشکین بی هیچ حرفی یک گوشه نشسته بود و نظاره گر نمایش آسوده بانو بود. حتی وقتی برادر آسوده بانو زنگ زد تا مطلع 

که شوند کی می آیند گفت که هیچ کس نیست که به دنبال نازلی برود و او را بیاورد. خودتان او را به خانه ببرید و پس از این

حالش بهبود یافت ما به دنبالش می آیم. همه حرف هایش را با اخم های در هم و اکراه گفت. نویان هر چقدر سعی کرد با او 

. حرف های اسلیم راست بود. چون تان زر خاتون با سکوت و بیخیالی حرف بزند چه با مالیمت چه با داد هیچ فایده ای نداشت

 .اش موافقت خودت را از کار آسوده بانو نشان داداش و گاهی تایید های زیر زیرکی 

یک احساس عجیبی داشتم. از نبود نازلی از رفتارهای آسوده بانو و تان زر خاتون که با کار هایشان می خواسنتد به خانواده 

هر دو زن نازلی بفهمانند دیگر او را نمی خواهند و از طرف دیگر دلم می سوخت و تاسف می خوردم که آن دو با اینکه 

هستند ولی باز هم زن پسرشان را فقط به قصد بچه می خواستند با اینکه همجنس بودند ولی مخالف او بودند و نمی خواستند 

دیگر در این خانه و خانواده باشد. وای به روزی که خدای ناکرده سرنوشت دختر زایی من هم مانند نازلی شود. ولی تفاوت 

ن بود. که یکی شوهرش او را از ته دل می خواست و دیگر شوهرش او را نمی خواست و اشکار و مهم ما دو نفر در ای

 .تحمیلی بود

 ******یک ماه بعد******

حدود یک ماه گذشته بود. نازلی هنوز به خانه برنگشته بود. یعنی کسی به دنبالش نرفته بود آسوده بانو و تان زر خاتون این 

دو پسرشان را کنترل می کردند. روز های اول تا اسمم را از زبان کسی می شنید قلبم به  اجازه را به کسی نمیدادند.دو مادر

دهانم می آمد و تند، تند می نواخت. ترسیده بودم. ولی اکنون بهتر بود. میدانم واقعا کار من بود یا واقعا اثر افتادن از پله ها؟ 

 .ذشته بودچون زمان زیادی از وقتی که آن پیر مرد به من گفته بود گ

رابطه عاطفی ام با نیان هر روز هزاران برابر افزایش می یافت. نویان بخاطر مسائل پیش آمده حسابی کالفه و عصبی بود 

 .طوری که مدام اخم هایش در هم بود و در فکر فرو می رفت. فقط خدا، خدا می کردم که اثر آن نباشد و کسی بویی نبرد
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برایم حتما ارزان تمام نمی شد. اشکین در این مدت در سکوت به سر می برد. بعد از لو حتی اگر آن شیشه هم آب بود ولی 

رفتن قرار فرار مان خیلی کم حرف و ساکت شده بود. مگر اینکه سوالی از او میپرسیدند که پاسخ آن ها را جواب می داد. 

د به دیدن نازلی برود ولی تا آسوده بانو فهمید درباره نازلی تا کنون حرفی نزده بود فقط یک بار همان اوایل گفت می خواه

 .غوغای به پا کرد و اجازه نداد. به معنی واقعی داشت نخواستند نازلی را نشان میداد

صدای موتور ماشین در خانه پیچید. متعجب از جایم بلند شدم. نگاهی به نویان که در خواب بود کردم. به طرف پنجره رفتم و 

شین نا آشنایی بود که جلوی در ورودی ایستاد. ابروهایم باال رفتند و دقیق تر شدم. مردی از سمت راننده پرده را کنار زدم. ما

پیاده شد و به طرف در کمک راننده رفت. در را باز کرد و دستش را دراز کرد. دختری از ماشین پیاده شد بیشتر که دقت کردم 

 :فتم. به طرف تخت رفتم و لبه آن نشستم و گفتممتوجه شدم نازلی است. بهت زده از پنجره فاصله گر

 .نویان.. نویان.. نویان بیدار شو نازلی امده_

 :نویان بعد از چند ثانیه چشمانش را باز کرد اول کمی گیج نگاهم کرد بعد یکهو به روی تخت نشست و گفت

 !چی؟_

 :سریع گفتم

 .فکر کنم باباش اوردنش نازلی امده االن از داخل پنجره دیدم که از ماشین پیاده شد_

 :نویان من را کنار زد و گفت

 .وایی آسوده_

باعجله بلند شد و به طرف کمد رفت و پیراهنی برداشت و به روی زیر پیراهنی اش پوشید و درحالی که دکمه هایش را می 

دم. به پایین که رسیدم بست با عجله به طرف در اتاق رفت و از اتاق خارج شد. من هم پشت سرش با عجله از اتاق خارج ش

نازلی را با رنگی پریده و بی حال جلوی در دیدم که دستش به روی شکمش بود. بعد از چند ثانیه مردی با یک چمدان وارد 

 :ید و گفتب*و*سشد. پدرش بود. نویان جلو رفت و سر نازلی را 

 .دادی باید بیشتر استراحت می کردی بهتری دخترم؟ درست زمان گذشته ولی چون تو بدنت ضعیفه و خون زیادی از دست_

 :نازلی با صدای آرام و بی حالی گفت

 .خوبم. ترجیح دادم خونه خودم باشم پیش شوهرم_

متعجب نگاهش کردم. نویان او و پدرش را به طرف کناری ها هدایت کرد و به روی کناری ها نشستند. من هم رفتم و نزدیک 

 :تمنازلی نشستم. بعد از مدتی با تردید گف

 !بهتری؟_

 :نازلی با خصم نگاهم کرد و با پوزخندی عمیق به روی آن صورت بی حال و زرد رنگش گفت

 .به لطف آدمای حسود و چشم شور دورم خیلی_

 .نفسم را با حرص بیرون دادم حقش بود حتی خوبی هم به او نیامده بود

 تو اینجا چیکار می کنید؟_

 :ه طرفش برگشت. صدای پدر نازلی بلند شد و گفتبا صدای متعجب آسوده بانو همه سرها ب

 .امده خونش_

 :نویان چشم غره ای به آسوده بانو رفت. آسوده بانو نشست و با یک لبخند نصف و نیمه گفت

 .نه داداش منظورم اینکه مگه قرار نبود نازلی بیشتر استراحت کنه_
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د. از همان اول قیافه سرد تان زر خاتون نشان از احوال درونش مدتی بعد همگی از اتاق هایشان خارج شدند و به کنار ما آمدن

اشکین با چهره ای بدون هیچ گونه احساس سالم کرد و در  داد. اسلیم تا آمد سریع رفت نازلی را بغل کرد و کنارش نشست

 .نزدیکی نازلی نشست و نگاه مرا هم با خودش برد

تور آسوده بانو یکی از اتاق های پایین را برای نازلی آماده کردند چون انگار مدتی بعد پدر نازلی خداحافظی کرد و رفت. به دس

هنوز برایش باال و پایین رفت از پله ها سخت بود و جای بخیه هایش درد داشت. نویان و اسلیم تا می توانستند با خوش رویی 

 .دندبا او رفتار می کردند. ولی تان زر خاتون و آسوده بانو به مهربانی قبل نبو

********* 

روزی که همه چیز برایم تمام شد.. مدام  مدتی از حضور نازلی در خانه می گذشت. سه روز دیگر سالگرد آن روز نحس بود.

می خواستم فکر نکنم، و به خودم امید بدهم که همه چیز تغییر کرده است. همه چیز خوب پیش می رود و من دیگر با نویان 

 .ار هم خوب هستیم همراه با دخترک سه ماه مان. ولی واقعا اینگونه نبودکنار آمده ام و هر دو کن

نازلی دیگر حالش تقریبا خوب شده بود. تلخ شده بود و زبانش تند تر از قبل. مدام به خدمتکاران دستور میداد و سریع 

د. ولی سعی می کرد در برابر اعصبانی می شد. طوری رفتار می کرد که انگار همه کاره او است. تا حدی با اسلیم خوب بو

تان زر خاتون فکر می  آسوده بانو و تان زر خاتون با مالیمت تمام رفتار کند. ولی در برابر آسوده بانو روز به روز سرد تر.

 .کردم فقط با من تنها اخالقش اینگونه است ولی در این چند روز نازلی هم به من اضافه شده بود

بان تر بود و یکبار اتفاقی زمانی که می خواستم به اتاقم بروم صدای حرف زدن نویان را از داخل نویان با نازلی از همه مهر

 :اتاق شنیدم و داخل نرفتم. شنیدم که به اشکین می گفت

از این به بعد باید بیشتر حواست رو به زنت بدی مهم نیست رفتار و خواست مادر و مادربزرگت چیه مهم فقط زنت که االن _

از هر زمان دیگه ای داخل موقعیت بحرانی و سختی. این اتفاق برای یک زن چیز وحشتناکی ولی تو نباید پشتش رو بیشتر 

 .خالی کنی. هرچی باشه اون زنت

دلم نمی خواست از این تخت و اتاق دل بکنم و بیرون بروم. امروز بدترین روز عمرم بود. انقدر بد که حتی نمی خواستم 

کنم. نمی خواستم حتی یک ثانیه اش را در ذهنم بیاورم. روز خریت ام. واقعا چقدر من احمق بودم. خاطرات اش را مرور 

 نمیدانم احمق تر از من هم هست؟

بی حوصله بودم یک احساس نفرت و دلشوره داشتم. از خودم بدم می آمد. مریم آمد و برای ناهار صدایم زد. نرفتم و خودم را 

م دادم تا ببرد چون حوصله خودمم نداشتم چه برسد به آن طفل معصوم. نزدیک به یک ساعت یا مریض نشان دادم. نیان را ه

دو ساعت بعد در باز شد. حدس اش سخت نبود که متوجه شوم نویان است. چشمانم را بستم و خودم را به خواب زدم. صدای 

بد. بعد از مدتی و سر و صدا تخت باال و پایین شد. قدم هایش می آمد. نمی خواستم بیاید به روی تخت دراز بکشد و کنارم بخوا

 .و بعد از مدتی به خواب رفت پشتم دراز کشید و دستش را به روی پهلوم ام گذاشت

. خوش به حالش ای کاش من هم مثل او بودم انقدر سریع فراموش می کردم. انگار یادش رفته بود امروز چه روزی است

مناسبت ها را فراموش می کردم. دستش را کنار زدم و از جایم بلند شدم. از اتاق خارج شدم و به  تاریخ ها یادم نمی آمد و تمام

. از خانه خارج شدم و به باغ رفتم. درست همان جای که محل قرار های مخفیانیمان بود.. به طبقه پایین رفتم کسی آنجا نبود

 .ه ای به روی آن کاشتمب*و*سن کشیدم و بویش کردم. درختی که همیشه اشکین تکیه می داد تکیه دادم. دستی به آ

گذاشتم آن سرمین درون قلبم خودش را نشان دهد. با صدای بلند شروع به گریه کردن  اشک هایم یکی، یکی سرازیر شدند.

صدای کردم. اشک هایم پشت سرهم می آمدند و صدای گریه ام بلند تر شد. انگار مانند آن موقع ها بیخیال شده بودم کسی 

 .گریه ام را بشنود

خسته شده بودم از خودداری کردند جلوی دیگران. خسته شده بودم از بس که اشکین را با آن نازلی دیدم و دم نزدم. خسته 

حتی حاضر بودم نیان را به او بدهم ولی طالقم دهد تا  بودم از نقش بازی کردن. نمی خواستم. من این زندگی را نمی خواستم

 .شکین را داشته باشم. با اینکه خیال خام بود ولی باز هم دلم می خواستمن دوباره ا

هنوز قادر به قبول کردن محرم بودن من و اشکین نبودم. برایم سخت بود قبولش خیلی سخت. اشکین روح و جان و قلبم بود. 

 .. جان مراهم با خودش برداکسیر زندگی ام بود. وقتی زمستان به شهر رفت بدون من. با زنی که برایش اختیار کردند
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از عمد به خانه پدر بزرگم رفته بودم تا رفتنش را نبینم. تا آن بدرقه پرشور و شوق تازه عروس داماد را نبینم. ناخواسته با 

 .مرور آن خاطرات تلخ و نحس دوباره چشمانم اشکی شد. دوباره حالم بد شد. بلند، بلند زجه می زدم

ی نبود جانم را از این شکنج گاه نجات دهد و ببرد. فقط ببرد. جا و مکان اش مهم نیست فقط دور کسی نبود به دادم برسد. کس

بودن از این خانه و افراد اش برایم مهم است. حتی اگر مرگ بیایید با آغوش باز پذیرایی اش بودم. هوا رو به تاریکی بود. 

 .. با حالی خراب از باغ خارج شدمسرم گیج می رفت. اشک هایم را پاک کردم و از جایم بلند شدم

به طرف لوله آبی که در حیاط بود رفتم و آن را باز کردم. خم شدم و صورتم را چندبار آب زدم تا شاید کمی از اثر گریه ام کم 

بر تن شود. لوله را بستم درست ایستادم. نویان را دورتر از خودم نزدیک به در دیدم که داشت با چند مرد که لباس های خاکی 

داشتند صحبت می کرد. رویم را از آن ها گرفتم و وارد خانه شدم. اولین چیزی که به گوشم خورد صدای گریه نیان بود. 

چشمانم را در حدقه چرخاندم و پوفی کشیدم. از راه رو گذاشتم آسوده بانو را دیدم که نشسته بود. با دیدنم پوزخندی زد و 

 :گفت

ات سرمون رو خورد. تو ناراحتی برای سالگرد ازدواجت چرا ما باید جور تورو بکشیم با  چه عجب تشریف فرما شدی بچه_

 .صدای وق زدن بچه ات

 :متعجب نگاهش کردم که خندید و گفت

 .خوب منم زنم دیگه تاریخ ها یادم نمیره. درسته که نویان زیاد این تاریخ ها رو فراموش می کنه ولی خوب من نه_

تم. با اعصبانیت قدم برداشتم. مریم را در آشپزخانه پیدا کردم. داشت راه می رفت و نیان را آرام می کرد و نگاهم را از او گرف

سدره داشت شیر برایش درست می کرد. با اعصبانیت نیان را از دست مریم گرفتم و همانجا نشستم و لباسم را باال دادم و 

ز اتمام شیر خوردنش از آشپز خانه خارج شدم. خواستم به طبقه باال مشغول شیر دادنش شدم. بالخره صدایش خفه شد. بعد ا

 .بروم که با صدای نویان متوقف شدم

 .سرمین_

 .کجا میری؟ بیا اینجا بشین_

بی حرف رفتم و یه روی یکی از کناری ها جا گیر شدم و نیان را کنارم گذاشتم. نیان شروع به تکون خوردن کرد و تمام 

 .حواسم را به او دادم

 چرا لباس مشکی پوشیدی؟_

سرم را بلند کردم و به نویان نگاه کردم. خواستم بگوییم بخاطر این روز نحس است، که صدای آسوده بانو بلند شد با خنده و 

 :تمسخر گفت

 .بخاطر این روز خوش یوم و خاطرات قشنگشه_

مه می داد. نویان با اخم نگاهم کرد و رو به آسوده نگاه پر حرص ام را به آسوده با انداختم که همین طور به مسخره کردن ادا

 :گفت

 مگر امروز چه روزی؟_

 :آسوده بانو با کینه و طعنه گفت

 .یادت نمیاد؟ سالگرد ازدواجت با سرمین خانم_

درهم خانم اش را انچنان کشیده و پر از تمسخر گفت که حالم را بد کرد و باعث اعصبانیت بیشتر هم شد. اخم های نویان بیشتر 

 رفتند. آسوده بانو از جایش بلند شد و رفت و ما را تنها گذاشت. نویان از کجایش بلند شد و گفت

 .بیا داخل اتاق_

نیان را برداشتم و پشت سرش رفتم. حوصله خودم راهم نداشتم چه برسد به نویان. وارد اتاق شدم نویان در را بست و نیان را 

 :. رو به رویم ایستاد و گفتاز دستم گرفت و در گهواره اش گذاشت
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 شرمنده من یادم رفته بود. ولی تو یادت بود درسته؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .اره خوبم یادم بود و یادمه_

 :نویان گهر بین ابروانش را بیشتر کرد و گفت

 پس چرا لباس مشکی پوشیدی؟_

 .در اعتمادمچون خاطره خوبی از اون روز به یاد ندارم. فقط نامردی بود و خیانت _

 :نویان مچ دست چپم را در دست گرفت و محکم فشار داد و گفت

یعنی چی نامردی؟ االن منظورت با من ؟ نکنه دوباره فیلت یاد هندوستان کرده؟ اره؟ خیلی چشم سفیدی. زن به چشم سفیدی _

 .تو ندیدم. نکنه باز طالق می خوایی که دوباره بری

 :وسط حرفش پریدم و جیغ کشیدم

ه خفه شو. هرچی از دهنت در میاد بار من نکن به اندازه کافی اون روز برام درد داشته و داره تو دیگه داخل این سالگرد بس_

ساله مثل من می شد. هیچ  ۱۶کوفتی بد ترش نکن. هر کس دیگه ای جای من بود با یادآوری اون همه ظلم در حق یه دختر 

که بفهمی چقدر فشار روم. اون روز چه شک بزرگ و مهیبی بهم وارد شد وقت جای من نیستی و حالم رو درک نمی کنی 

 .طوری که زمانی به خودم امدم از درد وحشتناک زنانگی بود. بس کن نویان انقدر برای خودت نه بر و ندوز. بس کن

انی که حرف هایم را با انقدر جیغ هایم بلند بود که نیان بی وقفه وحشت زده گریه می کرد. نویان متعجب نگاهم می کرد. زم

جیغ و فریاد بیان کردم اشک هایم هم دوباره راه خود را پیدا کردند. همانجا به روی زمین نشستم و با دو دست سرم را گرفتم 

خیلی به اندازه کافی از آن روز نحس خاطرات بد داشتم که اکنون در سالگردش هم به آن اضافه  و زار زدم. خیلی سخت بود.

 .ام آرام شد ولی نیان ترسیده هنوز گریه می کردشد. گریه 

نویان با کلی قربان صدقه و رفتاری پدرانه نیان را ساکت کرد. نیان را در گهواره اش گذاشت و به طرفم آمد. یک دستش را 

تخت پشت گردنم و یک دستش را زیر زانویم گذاشت و از روی زمین بلندم کرد. محکم به او چسبیدم نویان مرا به روی 

 ..ببخشید، ببخشید عزیزم گریه نکن_گذاشت و خودش به رویم خوابیدم و محکم در آغوشم کشید. 

************ 

 :با خنده دست نیان را گرفتم و سرپا نگهش داشتم. نیان خنده کنان نگاهم می کرد و تاتی، تاتی می کرد. خندیدم و گفتم

 نی؟عزیز مامان جلوت رو نگاه کن چرا من رو نگاه میک_

نیان صداهای عجیب غریب از دهانش بیرون می آورد که بیشتر آآ کردن ساده بود. با صدای جیغ و فریادی که آمد وحشت زده 

سرم را بلند کردم. نیان هم ترسیده به روی زمین افتاد و شروع به گریه کردن کرد. نگاهم را از در اتاق گرفتم و نیان را که به 

می کرد را در آغوش کشیدم. طفلک ام هنوز بعد از مدت ها به این صداها عادت نکرده بود.  روی زمین نشسته بود و گریه

 .سرش را به روی سینه ام چسباندم ولی او همچنان گریه می کرد

همه دعوا و کش مکش های بین دعوا تازه شروع شده بود و حاال، حاال تمام نمی شد. خود من هم خسته شده بودم از این 

و نازلی نمیدانستم آخر کدامشان قرار از کوتاه بیایند. آسوده بانو اجازه نداده بود نازلی همراه با اشکین به شهر  آسوده بانو

برود و باهم زندگی کنند. خودش را به آب و آتش زد و اجازه نداد. یک یا دو هفته پیش هم که اشکین تعطیلی میان ترمشان 

 :آسوده بانو جلوی جمع گفتبود که به دستور آسوده بانو آمد و وقتی 

 .باید نازلی رو طالق بدی _

 :اشکین هم بدون هیچ عکس العملی گفت

 .وقتی به عقدم در امد به خواست خودم نبود که حاال طالقش به خواست من باشه_
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ل کارهای همین حرفش شد شروع جنگی میان اشکین و نویان. آسوده بانو هم از همان موقع وکالت اشکین را گرفت و به دنبا

طالق افتاد. انگاری تا بحث نازلی شد برای خودش یک پا وکیل شد. نازلی از همان زور سعی در نگه داری زندگی ویران شده 

اش دارد که هر تکه اش یک گوشه افتاده بود و تکه اصلی که می خواست کامال نابود شده بود و به نظر آسوده بانو هیچ 

ان آرام نمی شد تصمیم گرفتم به پایین بروم. صدای داد آسوده بانو در سالن که پیچید شدت راهی برای ماندگاری اش نبود. نی

 .گریه نیان بیشتر شد

همین فردا با من میای و برگه طالق رو امضا می کنی به سختی این شرایط رو جور کردم. کلی پول دادم تا به این زودی _

ص همه زحمت هام هدر بره. شده با اوج بی آبروی ببرمت میبرمت ولی اجازه طالقت رو بگیرم نمیتونم اجازه بدم بخاطر تو ناق

 ..نمیدم موقعیت فردا از دستم بره

 :پوزخندی زدم. انگاری بالخره حکم طالق را گرفته بود و فردا نوبت شان بود. به آن ها رسیدم و با اخم گفتم

رد. بچه من آرامش اعصاب نداره شبا به زور چه خبرتونه؟ اینجا که میدون جنگ نیست که هر روز معرکه میگی_

میخوابونمش هر دفعه ام که با گریه وحشت از خواب بیدار میشه نویان میگه دلیلش چیه. شک کرده اگر بخوایی همین طوری 

 .ادامه بدید نویان از جنگ دعوای هر روزتون با خبر میشه

 :نازلی با بدترین لحن گفت

 .ه خراب کن خود نویان آقا خبر دارهتو الزم نکرده به فکر باشی خون_

 :با اخم نگاهش کردم و گفتم

 .مواظب باش چی از دهنت در میاد میدونی که میتونم ساکتت کنم_

 :نازلی با اعصبانیت گفت

 .مثال می خوایی چیکار کنی. خفه شو و تو مسائلی که به تو ربط نداره دخالت نکن_

 :با صدای نسبت بلندی گفتم

 .هاتی کناری نکن به جای آسوده بانو خودم از خونه بندازمت بیرونخفه شو دختره د_

 .بسه. ساکت شو سرمین_

. چهره اش از خشم به قرمزی میزد. با داد نویان بحث سر من تمام شد. از ترسیده به سرم را برگرداندم و به نویان نگاه کردم

د و بارها و بارها تاکید کرده بود که حق ندارم در دعوای این بدتر برای من نبود. نویان به روی این موضوع بسیار حساس بو

آن ها شرکت کنم. ترسی که از واکنش نویان در جانم افتاده بود باعث شد حتی از نیان هم غافل شوم. نویان رو به آن ها کرد و 

 :سر آن دو داد زد

له زدن با مشتی آدم میام اینجا اون وقت بسه دیگه خستم کردید هر روز دعوا، دعوا، دعوا من خسته کوفته بعد از سروک_

اینبار باید دعوای شما رو تحمل کنم. بسه دیگه خستم کردید من داخل خونم به آرامش نیاز دارم ولی به جاش هر روز جنگ 

دیگه  اعصاب داخل خونه راه میندازید. برای آخرین بار به دوتاتون هشدار میدم اگر می خوایید همین طوری ادامه بدید دوتاتون

 .جای داخل این خونه ندارید

 :بعد رو به من کرد و گفت

 .بفرما باال خانم ما باهم حرف داریم_

سرم را با ترس تکان دادم. نیان از شدت گریه دیگر داشت در بغلم بیهوش می شد. اگر او را با خود به باال میبردم از دادهای 

دستم. نیان را به مریم سپردم و با گام های سست به طبقه باال رفتم.  که در انتظارم است حتما حالش بد میشود و میافتد روی

پشت در اتاق کمی مکث کردم و خودم را آرام کرد نفس عمیقی کشیدم و با تردید وارد اتاق شدم. چشمم به قیافه نویان افتاد. به 

 .کبودی میزد واقعا وحشتناک شده بود. نمیدانستم واقعا در این حد اعصبانی شده است

 .نویان تا مرا دید فریاد اش هوا رفت
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مگه من به تو نگفتم داخل بحث های این دوتا شرکت نکن مگه بهت نگفتم خوشم نمیاد خودت رو داخل بحثشون شرکت بدی _

و بشی هیزم آتش. مگه بهت نگفتم بدم میاد از این رفتار خاله زنکی و باید ترکش کنی و دعوای اون دوتا به تو هیچ ربطی 

 .هندار

 :با صدای نسبتا آرامی گفتم

 .چرا یک طرفه به قاضی میری تو اصال میدونی این دختره چی به من گفت که من مجبور شدم جوابش رو بدم_

 :نویان به سمتم خیز برداشت و با پرخاش گفت

ا بودی که اصال هرچه ولی تو مجبوری نبودی جوابش رو بدی و نباید هم میدادی. ولی طوری که من دیدم آنچنان غرق دعو_

 .حواست به بچه داخل بغلت نبود که داشت تلف میشد

 :اخم هایم درهم رفتند و با اعصبانیت گفتم

 ..نویان ت_

 :نویان وسط حرفم پرید و گفت

 .بسه ساکت دیگه نمی خوام چیزی بشنوم_

بدون نازلی آمدند و وقتی اسلیم  وقتی از خواب بیدار شدم آسوده بانو و نازلی و نویان خانه نبودند. نزدیک ظهر که آمدند

 :سراغ او را گرفت آسوده بانو با افتخار و خوشحالی گفت

 .بالخره شرش کم شد_

نویان و اسلیم سرزنش اش می کردند که طرز حرف زدنش خوب نیست و کار اشتباهی انجام داده است و نازلی برادر زاده اش 

 .حرف های آن ها مهم نبوداست و در حقش بی انصافی کرده است. ولی او برایش 

******** 

بهار دوباره سروکله اش پیدا شد. ولی به تلخی بهار پارسال نه. از بین حرف های آسوده بانو و نویان زمزمه های خواستگار 

را می فهمیدم. احتمال میدادم عمه اسلیم دست به کار شده است. ولی در تعجب بودم پسرش هنوز بچه بود و توانای اداره یک 

زندگی را نداشت. تازه سال دوم دانشگاه اش بود و هیچ کار و خانه ای نداشت. از صبح که بیدار شده بودم متوجه درهم بودن 

 .اوضاع شدم

فهمیدم آخر هفته آن خواستگاری که نزدیک به یک ماه است زمزمه زیر، زیرکی اش در خانه است قرار است بیاید. ولی 

روستا بود که در شهر کار می کرد و قرار بود بعد از ازدواج به همان جا بروند. از قیافه هر  خواستگار یکی از پسر از بزرگان

 :سه معلوم بود که چه دعوای را با هم داشته اند. اسلیم مدام می گفت

ه سال نمی خوام، شما حق ندارید برای زندگی من تصمیم بگیرید. می خوایید من رو هم بکنید مثل اشکین؟ می خوایید هنوز ب_

 .نکشیده طالق بگیرم

آسوده بانو آنچنان به او پرید که یک لحظه من ترسیدم و به غلط کردن افتادم. نمیدانم اسلیم چگونه جرات می کند اینگونه 

جلوی آسوده بانو بایستد. برای آمدن خواستگار ها آسوده بانو و نویان از صبح درحال انجام تدارکات بودند. آسوده بانو حتی 

وضع من هم گیر داد و به اتاقم و یو دست لباس محلی از کمد ام انتخاب کرد و دستور داد که حتما باید این را بپوشم.  به سر

 .خیلی کنجکاو بودم این آقای داماد را ببینم که اینگونه آسوده بانو و تا حدی نویان را به تکاپو انداخته بود

اسلیم که به شدت و به هر طریقی مخالفت اش را بیان می کرد و نمی خواست همه چیز برای آمدن مهمان ها آماده بود.. حتی 

حتی داماد را ببیند. نمی خواستم لباس محلی که آسوده بانو انتخاب کرده بود را بپوشم می خواستم لباس های خود را تن کنم. 

 .ولی با برخورد نویان مجبور شدم همان ها را تن کنم

یم را همراه با خدمتکار ها به آشپز خانه فرستاد و خودش و نویان جلوی در ایستادم من هم به با صدای زنگ آسوده بانو اسل

تبعید از آن ها پشت سرشان ایستادم. نیان خیلی بد عنق شده بود و اذیتم می کرد بخاطر همین او را خواباندم و دست مریم 

 .ندیده بودم سپردم. صدای مهمان ها آمد. وارد خانه شدند آن ها را تا به حال
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 ۱۸۰اول شش مرد وارد خانه شد که سومی آن ها دسته گلی به دست داشت. قدی متوسط رو به باال داشت به آن می خورد 

باشد. هیکلی درشت داشت تقریبا می شد گفت تا حدی چاق بود. موهای مشکی پر پشت و ابروانی کشیده و چشمانی متوسط به 

 .ط کمی هم لپ داشت و البته ته ریشرنگ شب. بینی گوشتی و لب های متوس

تمام مردان با کمال احترام با نویان سالم و احوال پرسی گرمی کردند و پشت سر آن ها چهار زن وارد شدند که اولی آن ها از 

 همه سن باالتر بود و جعبه شیرینی در دستش انگار مادر داماد بود. پشت سرش سه زن دیگر بودند که دو تای آن ها تقریبا

 .میانسال بود و آخری جوان که یک بچه بغلش و دیگری دستش را گرفته بود

آسوده بانو با روی باز و خوشحال با آن ها سالم و احوال پرسی کرد و من هم مودبانه سالم کردم. نویان و آسوده بانو آن ها 

اختند. گاهی آن دختر جوان با من حرف را سالن پذیرای دعوت کردند. همگی نشستند و بحث های متفرقه و بی خود به راه اند

میزد و من هم جوابش را میدادم. به داماد مورد تایید آسوده بانو و نویان که نگاه می کردم تعجب می کرد. مگر چه داشت که 

 انقدر برایش از یک ماه پیش تدارک می دیدند و زمزمه اش بود. به نظر من اصال جذابیتی نداشت مگر اینکه کار خوبی. با

 .صدای مادر داماد به خودم آمدم

 دخترم شما چند سالته؟_

 .متعجب ابروی باال انداختم و پاسخ دادم

_۱۸. 

 :زن خنده آرامی کرد و گفت

 .ماشاءهللا بهت نمیاد بچه سال تر از این حرفا میزنی_

خود داماد داشت و انگاری لبخند زورکی زدم و تشکر کردم. یکی از خانم های میانسال که شباهت زیادی به مادر داماد و 

 :خواهر داماد بود گفت

 درس می خونی؟_

 :نیم نگاهی به نویان کردم. چه برایم گذاشته بود که درس هم یکی از آن ها باشد؟ آرام گفتم

 .نه نمی خونم_

 :بعد رو به آسوده بانو کرد و گفت

 .ب و مایه داری انتخاب کنه دیگه بقیش هیچتا دیپلم واس دختر خوب بیشتر از اونش شوهر باید زرنگ باشه و شوهر خو_

خنده ام گرفت. پس برادر محترم وضعیت مالی خوبی داشت. آسوده بانو هم به تایید حرفش پرداخت. بعد از مدتی آسوده بانو 

ب اسلیم را صدا زد و بعد از چند لحظه اسلیم با سینی چای آمد. ولی به من رسید نگاه صورتش کردم چشمانش قرمز و لبال

اشک. حالش را درک می کردم. ولی یک تفاوت میان من و او بود. این هم آنکه او هنوز فرصت داشت برای بودن با فرد 

 .دلخواهش. ولی من هیچ گونه فرصتی نداشتم

تند. با بسم هللا مردی که از نویان هم بزرگتر بود و پدر داماد بود مراسم خواستگاری را شروع کردند. برای خود بریدند و دوخ

فهمیدم آقای داماد پزشک است و خانه و ماشین در شهر دارد و هم مطب دارد و هم در بیمارستان کار می کند و تخصصش را 

هم دارد میگیرد. سن او هم از اسلیم زیاد تر بود. ولی نه به اندازه فاصله سنی من و نویان. مراسم خواستگاری سرمین با 

هم بودند گذشت. اسلیم و آقا داماد که نامش باشکان آذری پور بود حتی نرفتند تا در تنهای تفاوت اینکه زن ها و مرد ها کنار 

 .دو کالم حرف بزند

جالب بود. انگار مراسم های قبل بدون خبر من و اسلیم بوده که جواب مثبت را داده اند و حال برای خواستگاری رسمی آمده 

 :رو به نویان گفت بودند و تا قرار مدار را بگذارند. پدر باشکان

با اجازه شما و خانم محترمتون فردا این دوتا جون همراه با مادر و خواهراشون برن آزمایش خون بدند. ان شاءهللا جواب _

 .مثبت بود پنج شنبه همین هفته با ایل خدمت برسیم برای بله برون
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ود. نویان چشم گرداند و نگاهش به آسوده بانو افتاد نویان با تردید نگاهی به اسلیم که با التماس به چشمان او چشم دوخته ب

 :که برایش با چشم خط و نشان می کشید. نویان با تحکم گفت

 .مشکلی نیست. فردا صبح بیان که برن آزمایش بدن. برای آخر هفته هم حرفی نیست قدمتون روی چشم_

دادند به وسیله آشنایی باشکان با پرسنل آنجا جواب بعد بحث مهریه و طال و غیره وسط کشیده شد. قرار شد فردا که آزمایش 

را همون موقع بدهد و بعد برگه را تحویل بگیرند که بعد آسوده خاطر از همانجا بروند و برای اسلیم طال و نشان و لباس 

 .بخرند

ماه دیگر که مراسم همه برنامه ها را چیدند و وقت ها را تعیین کردند و قرار شد در بله برون یک صیغه بخوانند تا یک 

عروسی را به راه بیندازند. مدام ناخواسته یک چشمم به اسلیم بود. سر به زیر بود و چیزی نمی گفت. خوب بود الاقل او 

میدانست قرار است او را بدهند به کسی غیر از محبوب اش. ولی من بیچاره سرم را کاله گذاشتند با اسم رسم و رسومات 

 .کاله گشاد و بزرگ که تا سر زانوهایم می رسید اشتند یکاینجا. بد کالهی سرم گذ

نفس را با حرص بیرون دادم دیگر فکر کردن به آن موقع هیچ فایده ای نداشت جز حرص و جوش و افسوس. در اینجا فقط 

آن ها با یک جور . همه خودم را میدیدم ولی حال که اسلیم را میبینم باز هم میفهمم هیچ فرقی بین آدم های این روستا نیست

هستند. با یک فرهنگ ، یک عقیده، یک طرز فکر و.. چه رعیت اش چه خان اش.. امروز چهار شنبه بود و همه در تکاپو 

 .برای مراسم فردا

خواهرها و برادر نویان فردا صبح می آمدند و امروز هم به احتمال زیاد تان زر خاتون و اشکین می آمدند. در بدون اینکه تقه 

 :ن بخورد باز شد. متحیر به روی تخت نشستم. آسوده بانو وارد اتاق شد. با تعجب نگاهش کردم. با اخم های درهم گفتبه آ

 .بیا پایین کارت دارم_

و بعد از اتاق خارج شد. نیان را که درحال بازی با دسته کلید پالستیکی و رنگی اش بود را بغل کردم و به طبقه پایین رفتم. 

ن بود و رو به روی آسوده بانو نشسته بود. تعجبم بیشتر شد. جلو رفتم کنار اسلیم نشستم و خم شدم و نیان را به اسلیم هم پایی

 .روی زمین گذاشتم تا راحت تر بازی کند. با صدای آسوده بانو سرم را بلند کردم

 .ی اون هم داشته باشیفردا برادر و خواهرهای نویان میان. اسلیم نمی خوام این قیافه ننه مرده ات رو جلو_

در اصل امروز هم از وقتی که مادر بزرگت امد نباید این قیافه رو به خودت بگیری باید طوری رفتار کنی که راضی هستی. 

 :اسلیم وسط حرفش پرید و گفت

های کوفتی تو چرا وقتی راضی نیستم و نمی خوامش ازش بدم میاد باید جور دیگه ای رفتار کنم. اگر داخل این بیرون رفتن _

 .مثل بادیگاردی کنارم نبود و همش سوک و نوکم نمی کردی به خودش می گفتم حتی جلوی خانوادش

با جیغی که آسوده بانو کشید از ترس و ناگهانی بودنش از جا پریدم بیچاره نیان که اول ترسیده نگاهم کرد و بعد خودش را با 

 .گریه به روی پایم انداخت

. کی بهتر از این پسر؟ چی کم داره؟ ها؟ البد می خوای بمونی با یه پسر ی کنی با ابروی ما بازی کنیساکت شو تو غلط م_

بیکار یالقبا ازدواج کنی؟ همه که مثل برادرت و این پسره نیستند. فکر عشق و عاشقی هم از سرت بنداز بیرون اسلیم اصال تو 

 .وز بچه ای نمیفهمی دو روز دیگه یکم عقل امد تو سرت میفهمیغلط میکنی اسم عشق و عاشقی رو جلوی من بیاری تو هن

 :بعد رو به من کرد و ادامه داد

توام جیکت در نمیاد. جلوی هیچ کس نمیگی اسلیم با این ازدواج مخالف. لباس درست حسابی هم میپوشی نبینم با این اتا _

پوشی. این دخترتم یکجا قایم کن گم و گور کن خیلی آشغال بیایی جلوی مهمونا ابرومون رو ببری لباس درست و حسابی می

 .گریه میکنه و سر و صدا راه میندازه مجلس رو بهم میریزه

دهنم از تعجب باز ماند واقعا پروگی را از حد گذرانده بود. نیان را محکم بغل کردم و از جام بلند شدم و رو به روش ایستادم و 

 :هم مانند خودش داد زدم

ماه من انقدر بیتابی کنه.  ۱۰درباره بچه من. بچه من خیلی هم آروم این تو و رفتارات که باعث شده بچه درست صحبت کن _

منه آدم بزرگ از دست داد و بی داد های هر روزت عاصی و عصبی شدم صدام در امده. از یه بچه چه انتظاری داری؟ بچم 
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دعوا های که را میندازی دیگه شب هم خواب نداره با گریه از  انقدر حال روحیش خراب شده از جیغ و داد های هر روز تو از

خواب میپره. بچه من بخاطر رفتارهای تو اینجور شده حاال شد مجلس خراب کن مواظب حرف زدنت باش آسوده بانو هی 

ه که هست هیچی نمیگم تو بدتر میکنی خجالتم خوب چیزیه. بعد لباس پوشیدن من به خودم مربوطه لباس پوشیدنم هم همین

 .کسی که باید راضی باشه و راضیه و به تو ربطی نداره که بخوای اینطور با من و بچه ام رفتار کنی

از اعصبانیت نفس، نفس میزدم. نیان ترس اش بیشتر شده بود و بلندتر گریه می کرد. اشک هایش پشت سرهم پایین می 

 .وشویی رفتم در همان حال با نیان حرف میزدمامدند. نگاهم را با خشم از آسوده بانو گرفتم و به طرف ر

 .ششش.. آروم باش دختر قشنگم گریه واسه چی؟ ترسیدی مامان؟ ببخشید عزیزم گریه نکن فدات شم_

صورت پر از اشک نیان را با آب شستم. تکانش می دادم و با او حرف میزدم تا آرام شود. بعد از چند دقیقه گریه اش به هق، 

ل شد. نیان در این مدت به نویان خیلی وابسته شده بود و مانند تمام دختر ها بابای شده بود و وقتی نویان هق های ریزی تبدی

 .می امد مدام بغلش بود

در سالن راه میرفتم و با نیان حرف میزدم تا این هق، هق کوچکش هم تمام شود. صدای در آمد. به طرف در چرخیدم نویان 

ای ریزه میزه و تپل اش به نویان اشاره کرده و با گریه اووم، اووم راه انداخت. نویان با دیدن وارد خانه شد. نیان با دست ه

نیان لبخندش رفت. جلو آمد و بغلش کرد نیان هم با لوسی تمام سرش را به روی شانه اش گذاشت و دوباره گریه کرد. نویان 

 :با نگرانی گفت

 چیه عزیزم؟ چی شده بابا؟ چرا گریه می کنی؟_

 :بعد نگاه من کرد و با اخم پرسید

 چشه؟ چرا گریه میکنه؟_

 :نفسم را با حرص بیرون دادم و با ناراحتی و حرص نگاهش کردم با تشر نویان سر بلند کردم و با پرخاشگری گفتم

ن چندماه یک دیگه چی می خواستی بشه؟ خسته شدم هر روز آسوده بانو داره دعوا راه میندازه اول نازلی حاال هم اسلیم. ای_

ریز داخل این خونه داد و بیداد و دعوا ست. من عاصی شدم دیگه چه برسه به این بچه. هر روز تنش داره از ترس میلرزه 

شب هاش که خودت دیدی بچم یک ریز داره گریه میکنه. نویان اگر اینجوری بخواد پیش بره بالی سر بچم میاد. اگرم بالی سر 

 .روی سر همتون خراب میکنم بعد با نیان میرم خونه باباجونمبچم بیاد اول این خونه رو 

ید و دستش را پشت کمرش گذاشت و ب*و*سنویان با اخم داشت به حرف هایم گوش میداد. بعد از اتمام حرفم سر نیان را 

 :آرامش کرد. بعد جلو آمد و دستش را پشت کمرم گذاشت و گفت

 .فعال بیا بریم داخل. قول میدم درستش کنم_

 :رحالی که از راهرو می گذشتم و نویان هم پشت سرم می آمد گفتمد

 .خواهشا فقط زودتر هم خودم و هم بچم به آرامش نیاز داریم_

 .باشه عزیزم باشه_

نویان هنوز اخم هایش را داشت. آسوده بانو هنوز در سالن نشسته بود با دیدنش اخم هایم بیشتر شد. من و نویان هم نشستیم. 

رویی به نویان سالم کرد. نویان با سر اشاره کرد که بروم دستم را به طرف نیان دراز کردم تا بغلش کنم نویان تا او با خوش 

 :از خودش جدایش کرد دوباره شروع کرد به گریه کردن. کالفه گفتم

 .ببین نه ببین اینم از رفتار هاش که این دعوا چیزا روش تاثیر گذاشته_

 :ساکت می کرد گفتنویان درحالی که نیان رو 

 باشه بچه است االن اروم میشه. اصال بزار همون بغل خودم باشه تو برو استراحت کن_

با حرص از جایم بلند شدم خواستم به طبقه باال بروم که صدای موتور ماشینی امد خشکم زد. حتی این صدای ماشینش هم 

 ..ناخواسته ضربان قلبم را باال میبرد. لعنت بر این زندگی
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********** 

کمتر از یک هفته به عروسی اسلیم مانده بود. نویان انقدر اصرار کرد تا دست آخر مجبورم کرد با او به شهری که در این 

 .نزدیکی است بروم و من یک لباس محلی بخرم. هم برای خودم و هم برای دخترم

اس گرفتم و از او خواستم برای خودم و دخترم لباس ولی من قصد نداشتم آن ها را تن کنم وقتی به خانه برگشتیم با سوگند تم

مجلسی زیبا انتخاب کند. به مامان جون هم تماس گرفتم و از او خواستم تا پول شان را حساب کند و برایم بفرستند و حتما 

سیده است و بسته به دست خودم برسد. مانتو و شالی سر کردم. مامان جون بامن تماس گرفته بود و گفته بود که بسته ام ر

پشت در منتظر است. به طبقه پایین رفتم و از خانه خارج شدم. در حیاط را باز کردم مردی کنار ماشین پراید ایستاده بود. سالم 

 :کردم و او گفت

 خانم توراج؟_

 .بله_

به داخل خانه رفتم. در صندوق عقب ماشینش را باز کرد و بسته ای کارتونی از آن خارج کرد و دستم داد. از او تشکر کردم و 

وارد اتاقم شدم و نیان را که درحال راه رفتن پنگوئنی وارش بود را بلند کردم و به روی تخت نشاندم. خودش را به روی بسته 

انداخت و میخواست پاره اش کند. کنارش زدم و بسته را باز کردم. اول یک کاور کوچک بود. آن را به روی تخت گذاشتم و 

نیان بود. با ذوق نگاهش کردم یک لباس صورتی عروسکی که دامنش تور بود و استین هایش بندهای پهن  بازش کردم. لباس

گیپور با طرح گل و بین قسمت باال تنه و دامن سه گل صورتی بزرگ بودند و پشتش هم کمرش فقط این بندهای تور بود و 

 :و گفتمدوباره در همان قسمت سه گل بود. با ذوق آن را نشان نیان دادم 

 ..ببین نیان نگاه کن چقدر قشنگه_

نیان خودش را با ذوق به من رساند و لباس را که در دستم بود و بغل کرد و شروع به جیغ، جیغ کردن کرد. لباس را تنش 

 .کردم همراه با کفش های عروسکی صورتی که مامان جون در کاور گذاشته بود. همیشه به فکر همه چیز بود

باز کردم. یک لباس مدل راسته اندامی مخمل سبز رنگ بلند که استین سه ربع بود و یقه اش قایقی بود و کمی  کاور بزرگتر را

باز و از پشت تا وسط کمرم لخت بود. خنده ام گرفت خوب به او گفتم زیاد باز نباشد و استین بلند. با اینکه تا حدی اینکه 

د و اگر پشتش را میدید پاره اش می کرد. درحال جا دادن لباس ها داخل کمد پوشیده بود ولی نویان اگر میدیدش مخالفت می کر

. بعد از چند لحظه طوالنی در باز شد و اسلیم وارد اتاق شد. بودم که ضربه ای به در خورد. در کمد را بستم و اجازه ورود دادم

 .در را پشت سرش بستابروهایم هر دو باال پریدند. با تعجب به او نگاه کردم. اسلیم جلو آمد و 

اسلیم به طرفم امد و رو به رویم ایستاد. در چشمانم که نگاه کرد ناگه بغض اش شکست و به روی زمین نشست و پایم را 

 :گرفت. با حیرت و شوک نگاهش می کردم. اسلیم درحالی که بلند، بلند گریه می کرد گفت

م جلوی ب*و*سسرمین تورو خدا التماس میکنم دست و پات رو میدیدی، دیدی این همه اذیتت کردم و آخر نفرینت گرفتم. _

بابام رو بگیر اون نخواد مامانم هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. التماست میکنم با بابام حرف بزن ازت خواهش میکنم تو رو جون 

 .دخترت قسم باهاش حرف بزن و راضیش کنه که مراسم رو بهم بزنه

به رویش نشستم و دستم را به روی شانه اش گذاشتم. با تعجب نگاهش می کردم. اسلیم شدت گریه اش بیشتر شد. من هم رو 

 :اینبار دستم را گرفت و گفت

. التماست تو که طعم جدایی رو کشیدی تو که میدونی چقدر سخته از کسی که دوستش داری و اون هم دوست داره جدا بشی_

ش رو خوردی اگر من عروسی کنم همه چیز دیگه تموم دیگه نمیتونم با می کنم سرمین. تو که میدونی چقدر بده تو که شکست

شاهین باشم. شاهین نیاز به زمان داره باید بره سربازی بعد دانشگاهش التماست میکنم با بابا حرف بزن و کاری کن این 

 .مجلس بهم بخوره بابام خیلی دوستت داره هرچی تو بگی براش همون رو حرف، حرف نمیزنه

 :را از خودم جدا کردم و با ناراحتی نگاهش کردم و با لحن آهسته ای گفتماسلیم 

 .باهاش حرف میزنم_

اسلیم وقتی اطمینان حاصل کرد از اینکه من با نویان حرف میزنم از اتاق خارج شد. دلم خیلی برایش می سوخت. شاید میشد 

ن را میکشید. هوا تاریک شده بود. همگی شام شان را گفت یک درد داریم. ولی او داشت حاال درد یک سال و نه ماه پیش م
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خورده بودند و در اتاق های شان رفته بودند. نویان بعد از مدتی وارد اتاق شد. لباس هایش را عوض کرد و خودش را با نیان 

 :مشغول کرد. من هم رفتم و کنارش نشستم. آهسته گفتم

 .نویان میخوام درباره یک چیزی باهات حرف بزنم_

 درباره چی؟_

 :به چشمانش نگاه کردم و گفتم

 ..درباره ازدواج اسلیم. اون مخ_

 :نویان وسط حرفم پرید و با جدیت گفت

 .این موضوع به تو مربوط نمیشه پس بهتر دخالت نکنی_

روز روز آمد بیدار شدم. در جایم غلتی زدم. ام با قاطعیت کالمش دهانم را بست. با سرو صدا های زیادی که از پایین می

عروسی اسلیم بود. هنوز گریه های این یک هفته اش بدجور در گوشم است. وقتی نویان آن گونه با من برخورد کرد چیزی 

 .نگفتم. دوباره در وقت مناسبی موضوع را مطرح کردم ولی باز هم جواب نداد و نویان اینبار با لحن تندی جوابم را داد

لیم گفتم انگار از هم فرو پاشید. خیلی گناه داشت خیلی. حتی دست به فرار زده بود ولی او وقتی با شرمندگی تمام این را به اس

را تا عصر پیدا کردند. نویان آنقدر اعصبانی بود که او را کتک زد و با پا در میانی آسوده بانو و من آرام شد. البته؛ من جرات 

ب کشاند کمی به من هم جرات داد تا نزدیک شوم. فکر نمی کردم نداشتم آن موقع نزدیک نویان شوم آسوده بانو که او را عق

 .را کتک بزند. اصال تا به حال در این مدت آنقدر او را اعصبانی ندیده بودم نویان اسلیم

ن بلند شدم و نیان را بیدار کردم و باهم به حمام رفتیم. از دیروز و پریروز مهمان ها آمده بودند و خانه پر از سرو صدا و جش

و شادی بود. از حمام خارج شدم و مشغول خشک کردن موهای خودم و نیان شدم. همه خانم های که می خواستند آرایش کنند 

به یکی از اتاق های پایین می رفتند. اسلیم قرار بود صبح خانواده داماد به دنبالش بیایند و با یکی دو نفر دیگر به آرایشگاهی 

 ..در شهر بروند

تم آرایش کنم و موهایم را درست کنم. میدانستم االن در آن اتاق همه جمع شده اند و رفتنم فقط معطلی و بی من هم می خواس

فایده است. به طبقه پایین رفتم. نویان و مردان در حیاط نشسته بودند و خانم ها داخل. خانواده برادر آسوده بانو نیامده بود. 

 .بودند و قطع رابطه انگاری با بعد از آن ماجرا دیگر قهر کرده

نیان تا نویان را دیدن شروع کرد به جیغ کشید و آآ آآ کردن. تا به االن اوج حرف زدنش همین بود و بعضی اوقات صداهای 

اش کردم و خواستم به اون بگویم نمی شود که دستی جلو آمد و او را از بغلم کشید و  ب*و*سعجیب و غریب در می آورد. 

 :گفت

 .ابای عزیز عمه. خوبی خوشگلم؟ ماشاءهللا چقدر تپل شدی قشنگ مننمیشه بری پیش ب_

 .با لبخند به ساناز نگاه کردم. با چشمان و زبانم از او تشکر کردم

 .سالم خوبی؟ ممنون اره یک دفعه ای تپل شد_

 :ه محکم به روی لپ های نیان کاشت و گفتب*و*سساناز خندید و یک 

 .در می خوری. من عروس تپل نمی خوام هاسالم ممنون تو خوبی؟ عمه مگه تو چق_

لبخندم حرصی شد. بدم می آمد اسم می گذاشتند به روی دخترم. خودم برای هفت نسل بعدم کافی است آن وقت دخترم را هم دو 

بت من دستی بدبخت کنم. یاد اسلیم افتادم. وای به روزی که دخترم را هم مانند او بخواهد اینگونه بدبخت کنند. آخرین نفر نو

شد که زیر دست آرایشگر بنشینم. نیان مدام از سرو کول ام می خواست باال برود و یا شیر بخورد به هر بهانه ای که می شد 

 .می خواست خودش را در بغلم بنشاند تا شاید کمی هم او را آرایش کند

س. یک بار که نیان به طرف وسایل آرایش ام خنده داره بود از االن به فکر این چیزها بود و نویان هم به روی این چیزها حسا

رفته بود چنان دادی زد که دخترم تا چند ساعت نزدیکش نمی شد و او را میدید گریه اش می گرفت. نویان هم مرا تهدید کرده 

اذیت کردن بود که حق ندارم حتی ذره ای از وسایل آرایشی ام به روی صورت نیان بنشیند. بعد از کلی گیر دادن به آرایشگر و 
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های نیان تا حدی آن چیزی که می خواستم شد. موهایم را یکی دیگر درست کرد و به خواست خودم مدل موی باال برایم زد که 

کمی باالتر از گردنم قرار می گرفت و وسط سرم نبود. نیان را بغل کردم و به طبقه باال رفتم. به صالح ام بود نویان مرا 

 .نی که لباسم را پوشیده اماینگونه نبیند مخصوصا زما

وگرنه مجبورم می کرد آرایش ام را پاک یا کمرنگ کنم و لباسم را نپوشم و به جایش لباس محلی که خریده بود را بپوشم و 

من این را نمی خواستم. ساناز را دیدم که آماده شده بود لباس پوشیده بود و دنبال پسرش می گشت تا آن را هم آماده کند. دیر 

 .بود. از او خواستم به نویان بگویید آن ها بروند و من با خود او می آیم. او هم قبول کردشده 

می خواستم نویان را در عمل انجام شده قرار دهم. به طبقه باال رفتم و وارد اتاقم شوم. لباس ها را در آوردم. اول لباس نیان 

که به نویان رفته بود را شانه زدم و تل مو مرواریدی اش را  را تنش کردم و کفش هایش را پایش کردم. موهای طالیی اش را

که در سمت چپش یک گل سفید بزرگ پر پری داشت و در وسط گل چند مروارید و نگین به شکل گل به جای پرچم گل بودند را 

آینه به خودم و نیان سرش کردم. بعد با عجله لباس خودم را پوشیدم و کفش های پاشنه بلند مشکی ام را هم به پا کردم. در 

 .نگاه کردم. چقدر تغییر کرده بودم. هیکل ام کمی چاق شده بود. با صدای تقه ای که به در خورد ترسیده به در نگاه کردم

ساناز وارد اتاق که شد نفس راحتی کشیدم. گفت همه رفته اند و فقط ما ماندیم. نیان را دستش سپردم و او نیان را با خود برد. 

مد رفتم و یک مانتو حریر مشکی پیدا کردم و همراه با شال یشمی. آن ها را پوشیدم و به طبقه پایین رفتم. وارد به طرف ک

 :حیاط شدم ساناز بیرون ماشین منتظرم مانده بود. تا به او نزدیک شدم گفت

 .خان داداشم امشب سر دوتامون میبره میزاره رو سینمون_

 :خندیدم و گفتم

 !تو دیگه چرا؟_

 خاطر اینکه قاچاقی از مرز خان داداش که اصرار شدیدی داشت شما رو همراه خودش ببره و من نزاشتم ردت کردمب_

ساله ساناز گرم بود. ذوق  ۵دوباره خندیدم. هر دو سوار ماشین شدیم و ماشین به را افتاد. نیان حسابی سرش با محمد پسر 

ند، بلند می خندید. تمام حواسم را به نیان دادم تا او نیافتد. با نزدیک شدن میزد وقتی محمد حرفی میزد و یا کاری می کرد و بل

به مقصد صدای موسیقی محلی بیشتر میشد. عروسی در خانه باغ خانواده داماد بود. روسری ام را درست کردم. به الک یشمی 

می تابید صدای وایی ام بلند شد. صدای ماتی که زده بودم نگاه کردم. وقتی ماشین در جای ایستاد که به دورن ماشین نور 

 .نگران ساناز آمد

 !چی شده؟_

 .حلقه و سرویسم رو یادم رفت بزارم_

 :ساناز پوفی کرد. شوهر ساناز پیاده شد و ساناز در حالی که داشت خودش را در آینه ماشین بررسی می کرد گفت

 .اشکالی نداره بابا یه امشب چیزی بهت نباشه_

 :ان را بلند کردم و لباسش را مرتب کردم و گفتمپوزخندی زدم و نی

 .من که مشکلی ندارم. مشکل خان داداشته که اگر ببینه حلقه دستم نیست واقعا دیگه سرم رو میبره_

خان داداش را با تمسخر بیان کردم. از ماشین پیاده شدیم و به طرف در ورودی رفتیم. کنار در ورودی نویان و اشکین و پدر 

ای داماد ایستاده بودند برای خوش آمد گویی. ناخداگاه تا توانستم شالم را جلو کشیدم و رویم را برگرداندم و نیان را و برادر ه

طوری بغل گرفتم که پشتش به طرف آن ها باشد. سرم را پایین انداختم و تا حسین آقا شوهر ساناز جلو رفت برای سالم و 

 .احوال پرسی و تبریک از جلوی آن ها گذشتم

نزدیک در ورودی ایستادم. از داخل صدای موسیقی شادی و امروزی می آمد. بیرون برای مردان گروهی از نوازنده موسیقی 

محلی بود و داخل هم آهنگ های امروزی پخش می شد. کمی طول کشید تا ساناز بیاید. با هم به داخل رفتیم و تا وارد شدیم 

کردم و اوهم با تعجب به من. همان موقع اعالم شد که عاقد قرار است بیاید. به موسیقی قطع شد. با تعجب به ساناز نگاه 

سالنی که در آن سفره عقد را چیده بودند رفتیم. خیلی شلوغ بود. زن ها همه یک طرف ایستاده بودند. ما هم رفتیم کنارشان 

بود و کالهش را هم گذاشته بود. سرش  ایستادیم. چشم به اسلیم افتاد در یک لباس عروس سفید که را رویش شنل پوشیده
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پایین بود. آسوده بانو با چادر به طرفش رفت. او را بلند کرد و در حالی که با او حرف های میزد که میتونستم به قطع یقین 

 .بگویم تمامش تهدید است و نه دلداری

ناه داشت هرچند که باهم بد بودیم ولی او هم اسلیم سر بلند کرد. چشمانش از اینجا معلوم بود قرمز است. دلم برایش سوخت. گ

دل داشت، عاشق بود سخت بود در حالی که دل و ذهنت پیش کس دیگری است به عقد یکی دیگر در بیایی. این عقد باطل و 

حالل  حرام است. یکی باید این را به آن ها بفهماند. این عقد تا زمانی که دل اسلیم راضی نباشد باطل و حرام است و هیچ گاه

 .نمی شود

مرد ها وارد شدند. نویان وارد شد. در این جمع غریب کی باورش می شد من زن دوم او باشم درحالی که از دخترش کوچک 

تر هستم. کی باورش می شد که نویان یک دختر دیگر هم داشته باشد که تازه یک سالش شده است. از گفته های ساناز و 

 .همان های آن شب نفرین شده سر جمع به زور صد نفر می شدندخاطرات گنگی که یادم آمده بود م

چون کسی را دعوت نگرفته بودند. انگار نمی خواستند شاهکار خان را کسی ببیند. خطبه عقد خوانده شد. بیچاره اسلیم که که 

دختر بودن و وابستگی از گریه دیگر نای برایش نمانده بود. فقط توانست چند قطره اشک بریزد که همه آن را به حساب تک 

 .شدیدش به پدر و مادرش خواندن

حرف هایشان را که می شنیدم خنده ام می گرفت. مرد ها بیرون رفتند و فقط داماد ماند. مانتو و شال ام را در آوردم و به روی 

 ه داماد محرم بودند.یکی از ها نشستم. نیان را هم کنارم نشاندم. هنوز هیچ کس حجاب اش را برنداشته بود جز کسانی که ب

برایم مهم نبود. از زمانی که یادم می آمد عروسی نزدیکی می رفتیم حجاب ام فقط یک مانتو و شال بود که به باغ که میرسیدم 

 .آن ها را در می آوردم و دیگر تن نمی کردم حتی برای برگشت

ردم. نیان داشت کالفه ام می کرد. تا به حال با بچه به االن هم از ترس نویان بود وقتی مردها آمدند مانتو و شالم را در نیاو

مهمانی و یا عروسی نرفته بودم. این اولین بارم بود آن هم با بچه خودم. خسته ام کرد تا می گرفتمش گریه می کرد. انقدر کله 

ت برایم به پا می کرد. هر کاری شق بازی در آورد تا مرا به بیرون از سالن کشاندن. مرد ها بیرون بودند. اگر نویان میدید قیام

 .کردم داخل نیامد دست آخر او را دست محمد سپردم و با عجله به طرف در رفتم

لحظه آخر که برگشتم تا نیان را چک کنم نگاهم به نویان خورد که همان موقع به طرف من سر بلند کرد. با عجله خودم را 

دا، خدا می کردم ندیده باشد. تا وقت شام چند بار به اصرار ساناز رقصیدم. داخل انداختم. مطمئن نبودم دیده است یا نه فقط خ

شام در قسمت باغ صرف می شد در آنجا میز و صندلی چیده بودند. آسوده بانو وقتی مرا دید دستم را محکم گرفت و کشید به 

 :گوشه ای و گفت

یکی از اینا بفهمه که زن دوم نویانی که حیثیتمون  آخر کار خودت رو کردی گیس بریده. می خوای آبروی ما رو ببری اگر_

 .میره. همین طوری پچ پچاشون هست

بعد دستم را ول کرد و رفت. بغض در گلویم النه کرد. همه آماده شدند و برای شام رفتند. فقط من ماندم و عروس و داماد و دو 

را سر کردم. یاد نیان افتادم. با عجله  ود مانتو و شال امسه نفر دیگر که مشغول رسیدگی به آن ها بودند. چشمانم لبالب اشک ب

از سالن خارج شدم. در بین جمعیت چشم چرخاندم. با چیزی که دیدم ناخداگاه دستم به روی قلبم رفت. قلبم بد تیر می کشید. 

بود. اشک از چشمان ام  خیلی بد.. لعنت به این شب که تمامش نحس است. اشکین کنار چند مرد ایستاده بود و نیان هم بغلش

 .سرازیر شد

قلبم تیر می کشید. حالم بد شده بود. چشمانم را محکم به روی هم فشردم و رویم را برگرداندم. اشک هایم را پاک کردم. چند 

م از نفس عمیق کشیدم تا آرام شدم. از پله ها پایین رفتم و به سمتی که میز و صندلی چیده بودند رفتم. دست آخر باز هم نگاه

کنترلم خارج شد و به سمت اشکین سوق پیدا کرد. چقدر به او می آمد پدر نیان باشد. چطور نیان در بغلش می خندید و 

شیطنت می کرد. او هم با خنده اذیتش می کرد. شاید اگر آن کار را نمی کردم حال او هم صاحب فرزند بود. هرکه را بخواهم 

ازلی در اثر افتادن اش سقط نشد در اثر آن دارو بود. با صدا زدن های کسی ایستادم. سر گول بزنم خودم را که نمیتونم. بچه ن

برگرداندم ساناز بود. برایم جا گرفته بود. رفتم و کنارش نشستم پشت به مردها بودیم. بهتر اگر یکبار دیگر به او نگاه می 

 .کردم معلوم نبود چه کار خواهم کرد

 نیان کجاست؟_

 :کردم که رو به رویم نشسته بود. همه خانواده نویان به روی این میز نشسته بودند. دروغ گفتمبه ساناز نگاه 
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 .نمیدونم. همین جاها_

ساناز یک ابرویش را باال انداخت و طوری نگاهم کرد و گفت آهان که حساب کار دستم آمد. میدانست می دانم. میدانست حالم 

 .برای دلیل های مسخره ای که البد داشتخراب شده است ولی انگاری از عمد پرسید 

 .سالم_

با صدای نویان از جا پریدم ولی رویم را بر نگرداندم. همگی شروع به تبریک گفتند به نویان کردند. بی توجه به آن ها سرم 

 .را پایین انداختم و با ناخن هایم بازی کردم

 .سرمین خانم_

نهان. به آهستگی سرم را به طرفش برگرداندم. با دیدن نیان بغلش کامال با صدایش قلبم ایستاد. پر بود از حرص و خشم پ

 :فاتحه ام را خواندم. نیان را بغلم گذاشت و سرش را نزدیکم آورد و گفت

 اصال به فکر نیان نیستی ها. از زمانی که با اون سر وضع امدی گذاشتیش بیرون دیگه بی خیالش شدی ها؟_

 .جان نداشتم. نویان اضافه کرد م که می خواست بلند شود. خودمدستم را به دور نیان حلقه کرد

 .لباس جدیدتون هم مبارک این رو کی گرفتی که من متوجه نشدم. فکر نکن کاریت ندارم شب در خدمتت هستم_

هدید می جمله آخرش را به خشم و اعصبانیت واضح بیان کرد. به سختی جلوی خودم را گرفتم تا گریه نکنم. نویان در گوشم ت

کرد و من به سختی جلوی خودم را می گرفتم تا بغضم نشکند. لب هایم را محکم به روی هم می فشردم تا بغضم نشکند. آخر 

 .سر گرفت

بار آخرت باشه بچه رو مثل بچه های بی کس و کاری ول می کنی داخل یک جمعیت پر از مرد فهمیدی؟ چشم ازش بر _

 .نمیداری

 :لی که به زور از الی لب های فشرده ام صدایم بیرون می آمد گفتمبه طرفش چرخیدم و در حا

 .توام پدرش هستی وظیفت نگهش داری. پس همین االن بغلش می کنی و با خودت میبریش_

 .نویان با اعصبانیت غرید

 .نمیشه_

 .من هم مثل خودش غّریدم

خبر ندارم هیچ کدوم از اینا نمی دونند که من زنتم  چرا نمیشه؟ نمی خوای مردم بدوند دخترت. اونم از زن دومت. فکر کردی_

 .اینم دخترت. بعضیا شون که اصال خبر ندارند تو زن دوم داری

 .نویان در گوشم غرید

زبونت رو کوتاه کن به اندازه کافی چوب خطت رو پر کردی. میدونی این هفته دسته بزن پیدا کردم کار نکن امشب دوتامون _

 .ادرم و خانوادهاشون بی ابرو کنمرو جلوی خواهرها و بر

 :با بغض از او فاصله گرفتم و نگاهش کردم اشکی از چشم سرازیر شد ولی کم نیاوردم و گفتم

امشب دستت بهم بخوره بیچارت می کنم. زنگ میزنم باباجونم و داییم تا بیان پدرت رو در بیارن بعدشم خودم و بچم باهاشون _

 ..میریم

 :اعصبانیت هر لحظه قرمز تر از قبل می شد گفتنویان در حالی که از 

 .باشه ببین امشب چیکار می کنم بعدم زنگ بزن به همون بابا جونت و داییت. بعد دیگه ببین نیان رو میبینی_
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با حیرت از او فاصله گرفتم و حلقه دستانم را به دور نیان محکم تر کردم. نویان با همان چهره ای برزخی صاف ایستاد و کتش 

رو درست کرد. در چشمان لبالب اشکم نگاه کرد. در یک حرکت دستش را دراز کرد و نیان را از آغوشم بیرون کشید و با 

 .خودت برد

با بهت و حیرت به دور شدن نویان نگاه می کردم. عوضی تر از او هم مگر بود که زن خود را با بچه اش تهدید می کرد. از 

ز نخوردم. جز یک لیوان آب که خودم برای خودم ریختم تا شاید کمی آرام شوم. مطمئن شام هیچی نفهمیدم در اصل هیچ چی

نبودم حرف های ما را شنیده اند یا نه. ولی امیدوار بودم نشنیده باشند. بعد از شام به سالن برگشتیم همه حس و حالم پریده 

 .گرداندم نیان را ندیدم. نویان بود ولی بدون نیانبود. نویان بد حالم را گرفته بود. موقع بازگشت به سالن هر چقدر سر 

ماندن و مردها داخل آمدند نه  از باقی مراسم چیزی نفهمیدم. حتی زمانی که دیگر غریبه ها رفتند و مهمان های درجه یک

یان می گشتم. نشسته بودم و با چشم مدام به دنبال ن ب*و*سمهم نبود. تنها با قیافه ای ع چیزی سر کردم نه پوشیدم. برایم

چشمم به شاهین خورد. تنها و تکیده یکجا ایستاده بود. دستانش را در جلو بهم گره داده بود. کمرش خمیده بود. مگر او چند 

 .سال داشت که اینگونه کمرش خمیده شده

و مدام پر و نگاهش قفل شده بود بر یک نقطه. نگاهش را دنبال کردم. به دختری سپید پوش رسیدم که چشمانش قرمز بود 

خالی می شد. نگاهش زیر زیرکی به شاهین بود. دامادی کنارش نشسته بود و با خنده در گوشش حرف میزد. ولی او به هیچ 

. انگار اصال در این دنیا نبود. با از بین رفتن دیدم به خودم آمدم. اخم هایم را درهم کشیدم. سرم را بلند کردم. چیز توجه نداشت

به غیر از نویان با من کار داشت. اعصابم خراب بود. نگران نیان بودم. هر چقدر می گشتم و با چشم کی در این مجلس 

 :دنبالش می گشتم پیدایش نمی کردم. یقه کت نویان را گرفتم و محکم به طرف خودم کشیدم. با بغض داد زدم

 نیان کجاست؟_

 :ی زد و گفتدر آن سرو صدا صدایم به زور به گوشش می رسید. نویان پوزخند

خواستم کاری باهات نداشته باشم ولی دیدم غلط اضافی کردی. به حرفم اهمیت ندادی. الزم ادبت کنم. جای نیان هم به تو _

 .مربوط نمیشه. االن تا جلوی جمع نگرفتم سیاه و کبود ت نکردم او زهرماری ها رو بپوش

ده به صندلی تکیه دادم. اشک هایم پشت سرهم می آمدند. خدای من . درماندستانم از یقه کتش سرخورده و بی جان کنارم افتاد

بدبختی تا کجا؟ تا کی؟ اینبار می خوای نیان هم را بگیری؟ به سختی خودم را حفظ کردم تا مثقال آبروی هم برایم مانده نرود. 

 :به سختی و بی جانی مانتوام را پوشیدم و شالم را سر کردم. نویان پوزخندی زد گفت

 فرقی کرد؟ بپوشون اون موها رو این نخه یا شال؟چه _

شالم را تا حد امکان باز کردم و حجابی سر کردم. نویان تا خواست برود دستش را محکم گرفتم. با اخم به طرفم برگشت با 

 :لحن التماس آلودی گفتم

 حاال بگو نیان کجاست؟_

 .دادم ببرنش_

 :با ترس و خشم گفتم

 .االن گرسنشه وقته شیرشکی ببرش؟ کجا ببرش؟ بچم _

 :نویان دستش را از دستم بیرون کشید و گفت

 .خودت رو جمع کن اینجا که جای این کارا نیست. االنم وقت این حرفا نیست. وقتی رفتیم خونه حرف میزنیم_

ن ام حتما االن بی بعد به طرف جمعیت رفت. نمیدانم چرا نویان اینگونه می کرد. چرا با بچه هایش این گونه بود؟ بیچاره نیا

تابی می کند. یعنی کجاست؟ کی او را برده است؟ نکند بالی سرش بیاید. اگر باالی سرش بیاید کی جوابم را خواهد داد؟ فکر 

های عجیب و غریب در سرم رژه می رفتند و بیشتر اعصاب و حالم را خراب تر می کردند. جشن شان تا دیر وقت طول کشید. 

 .چ شادی برایم نداشت بلکه بیشترش غم بودباز هم مراسم شان هی
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مرد ها همه بیرون رفتند. معلوم بود می خواهند مراسم مسخر شان را به جا بیاورند. واقعا برایشان متاسفم بود. بعضی از 

و دست رسم و رسومات شان واقعا مسخره و حال بهم زن بود. این رسم مسخره آن ها کار مرا اینجا کشاند. همه خانم ها با کل 

و شعر های می خوانند عروس و داماد را راهی یکی از اتاق ها کردند. اسلیم نمی خواست برود. ولی مگر می توانست؟ مگر 

 جرات داشت؟

در اتاق بسته شد. مدتی گذشت با صدای جیغی وحشت زده سر بلند کردم. جیغ های سرسام آور و وحشت زده اش همه جا را 

ها توجه می کرد. همه با هر جیغ کل می کشید و شعری نو می خوانند. اشک هایم سرازیر شد برداشته بود. ولی کی به آن 

 .اینبار نه برای خودم برای اسلیم بیچاره

بعد از اتمام رسم مسخره آسوده بانو بدون آنکه اسلیم را ببیند با چشمانی اشکی از دوری دخترش بیرون رفت. همه خداحافظی 

سوار ماشین ها شویم. نویان با اخم و تخم و تشر فهماند که سوار شوم. با دیدن اشکین پشت فرمان کردیم و بیرون رفتیم. تا 

قلبم ایستاد. به سرعت سرم را به طرف پنجره برگرداندم. ماشین حرکت کرد. تا خود خانه آسوده بانو اشک ریخت. با پوزخندی 

نه مادری است؟ اصال مهر و محبت مادرانه در خود دارد. به نظاره گرش بودم. برایش متاسفم بود واقعا نمیدانستم او چگو

خانه رسیدیم. همه به اتاق های شان رفتند و نویان با آسوده بانو هم باهم به اتاق شان رفت. با عجله به اتاقم رفتم و خودم را 

 .به تخت نیان رساندم. خالی بود

انو رفتم. محکم در زدم و طولی نکشید که نویان با سر وضعی به عجله از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق نویان و آسوده ب

شلخته امد. کتش را در آورده بود و پیراهنش از شلوارش بیرون بود و تمام دکمه هایش باز. معلوم بود داشت لباس هایش را 

 :عوض می کرد. با خشم گفتم

 نیان کجاست؟ ها؟ بهت میگم نیان کجاست؟_

 :انیت بازویم را گرفت و به اتاق خودمان برد. با اعصبانیت به من پریدجیغ می کشیدم. نویان با اعصب

 .چته مگه نمیبینی همه خسته اند چرا جیغ و داد راه میندازی نصف شبی_

 :جیغ زدم

چه انتظاری داری وقتی نصف شبی بچم داخل جاش نیست وقتی معلوم نیست کجاست؟ کجا بردی بچم رو یاال برو واسم _

 .بیارش

 :عقب هل ام داد که به روی تخت افتادم با خشم دستش را به طرفم دراز کرد و گفت نویان به

چته هار شدی صدات انداختی رو سرت. امشب به اندازه کافی اعصابم رو خورد کردی. صدات رو ببر مردم می خوان _

 .استراحت کنند

 :با گریه گفتم

 .. بهم بگو بچم کجاست؟به جهنم_

 .وضع نمی خواد. مادری نمی خواد که روی حرف پدرش حرف بزنه و قلدری کنه. خط و نشون بکشهنیان مادری با این سر _

وحشت زده نگاهش کردم. نویان تمام حرف هایش را با حرص ادا می کرد. می خواستم آن لحظه بمیرم. یعنی چه؟ وحشت زده 

دم و جلویش رفتم و به روی زمین نشستم و با از روی تخت بلند شدم. نویان خواست برود که با عجله خودم را به او رسان

 :التماس و گریه گفتم

نویان خواهش می کنم. اصال من غلط کردم اشتباه کردم تو ببخش اصال هرچی تو بگی هرچی تو بخوای من همون میشم. تو _

 .ببخش من غلط کردم

 :نویان با تکبر گفت

ای شهری رو هم فراموش می کنی. فقط میتونی داخل خلوت از این دیگه نمی خوام با این سر وضع هیچ جا ببینمت. اون لباس_

 .لباس بپوشی که اونم وظیفت. نبینم دیگه صدات مثل زن خراب واسم بندازی رو سرت و تو روم وایستی

 :درمانده نگاهش کردم و گفتم
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 .چشم، چشم هر چی تو بگی. فقط بگو نیان کجاست؟ خودم میرم واسش_

 :و درحالی که از اتاق خارج می شد گفت نویان از من فاصله گرفت

 .فردا می گم بیارنش_

 ..را درک نمی کرد. فقط خراب ترش می کرد از ته دل نه بلندی گفتم. خیلی بی وجدان بود خیلی. جای من نبود. حالم

 *******یک سال و شش ماه بعد*******

 .تو رو نمیبره نیان.. نیان بیا اینجا بهت میگم. نیان بابا داره میره ها االن_

نیان تا اسم بابا را شنید خودش را به دویدن به من رساند. لباس هایش را عوض کردم و دستش را گرفتم و به پایین رفتیم. 

نویان منتظر نشسته بود. نیان از روی پله ها نویان را که دید با جیغ صدایش زد و با عجله به طرف نویان رفت. با نگرانی 

 :گفتم

 ..ر می افتینیان آروم ت_

 :دست کوچکش را به طرف نویان دراز کرد و به او اشاره کرد و با شیرین زبانی گفت

 .نه.. بابا_

بعد خودش را بغل نویان انداخت. با لبخند نگاهش کردم. دخترم بیش از حد به نویان وابسته شده بود. دامنم را گرفتم و سریع 

ه ای زد. با مهربانی به مردم خیره شدم. از زمانی که ب*و*سادم که به روی سرم خودم را به آن ها رساندم. تا کنار نویان ایست

گفتم حرف فقط حرف نویان. امر فقط امر نویان ،نویان خیلی مهربان تر از قبل شده بود. همه کارهایم فقط بخاطر نیان بود. 

 :کاپشن نیان را باال گرفتم و گفتم

 .یاال نیان بپوش_

 :نیان با بد اخالقی گفت

 .نه_

 :با اخم گفتم

 .یعنی چی نه؟ می خوای بری یخ بزنی؟ یاال بپوش_

 .نمی خوام_

 :محکم گفتم

 .پس حق نداری بری. بیا از بغل بابا پایین باید بره_

دستم را به روی بازو اش گذاشتم تا او را از بغل نویان پایین بیاورم که نیان شروع کرد به گریه الکی. از این کارش خیلی 

 :وردم. دوست نداشتم با گریه هر چیزی را که می خواهد به دست بیاورد. با اهم گفتمحرص می خ

 .بسه گریه الکی نکن یا بپوش یا اینکه نمیری_

 :نویان با پادرمیانی گفت

 .بده من تنش می کنم. گریه نکن بابا اصال نمی خواد بپوشی_

 :نیان سریع خندید. با حرص نگاه نویان کردم و گفتم

 .ش کردیخیلی لوس_

هر تربیتی که می خواستم به روی نیان انجام دهم او خرابش می کرد. شال و کاله و دستکش هایش را به زور به او پوشاندم. 

 :ه ای محکم به روی آن لپ های تپل اش زدم. رو به نویان گفتمب*و*سبیرون واقعا هوا سرد بود. 
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 .مراقبش باشی ها. سرما بخوره می کشمت نویان_

 امر دیگه ای نیست ما بریم؟ چشم خانم_

 .نه به سالمت. نیان بابا رو اذیت نکنی ها_

از خانه بیرون رفتند. من هم به دنبالش بیرون رفتم. نیان عاشق اسب سواری و گشتن در باغ ها همراه نویان بود. هر جا که 

را یاد گرفته بود با نویان بیرون می  اسم نویان بود نیان هم حضور داشت. بار اولش نبود که می رفت از وقتی که راه رفتن

 .رفت

تنها عشق زندگی ام دست تکان دادم. نیان هر دو سوار اسب شدند. نیان با ذوق برایم دست تکان داد و من هم با عشق تمام به 

رد بود وقتی تکه ای از وجود ام بود عشق این روزهای تلخم بود. به عشق نیان اینجا دوام آورده ام. فقط بخاطر نیان. هوا س

آن ها رفتند به داخل رفتم و باعجله خودم را به بخاری رساندم. از روز عروسی اسلیم به بعد سعی کردم تمام زندگی ام را وقف 

نیان کنم. آن جدایی یک روز خاطره تلخی در ذهنم به یادگار گذاشت که هرگز دوست ندارم دوباره تکرار شود. جانم به نیان بند 

ه بر سر و رویش زدم که گریه اش گرفت. آن یک ب*و*سد یک روزه وقتی مریم آوردش انقدر بغلش کردم و بود. در آن نبو

 .روز هم دست مریم امانت بود

از اشکین زیاد خبری نداشتم چون زیاد به اینجا نمی آمد و در این سال فقط یک یا دوبار آمده بود. رابطه اش به شدت با 

 :بانو مدتی دوباره زمزمه عروس آوردن را به راه انداخت که اشکین مستقیم به او گفتخانواده اش سرد شده بود. آسوده 

 .دیگه نمی خوام تو برام تصمیم بگیری و داخل زندگیم دخالت کنی_

و بعد هم رفته بود و تا به االن نیامده بود. اسلیم ولی رابطه اش بهتر بود. مدتی بعد از ازدواج اش آن جور که خبر داشتم 

ه اش با شوهرش رو به بهبودی بود و االن باردار بود. نویان از وقتی بخاطر نیان مطیع اش شده بودم رفتارش دیگر آن میان

بد اخالقی و داد و فریاد ها را نداشت. جز یکبار که آن هم بعد از عروسی اسلیم که قیامت به پا کرد. یک ماه بعد از عروسی 

د برای امر خیر، آن هم برای من، نویان وقتی فهمید از اعصبانیت تا مرز سکته رفت. اسلیم مادر شوهرش دوباره به اینجا آم

قلبش درد گرفته بود و با هزار خواهش و تمنا او را به بیمارستان رساندیم و بعد از یک روز زیر نظر ماندن به خانه باز 

 .دکتر گفته خطر سکته از بیخ گوشش گذشته گشتیم.

آن روز از اعصبانیت نمیدانست چه کند و نمیدانست چه می گوید چرت و پرت  فتم خنده ام می گیرد.وقتی االن به یادش می ا

میگفت و سعی میکرد اعصبانیتش را یک جور خالی کند و یک کشیده ام برای اینکه فکر می کرد از عمد حلقه دست نکرده 

و بیداد کرد و دست آخر حالش بد شد. تا مدت ها با او قهر  بود و آن لباس را پوشیده بودم نثار کرد که بعد از آن شروع به داد

 .بودم

نیان روز به روز شیرین تر و بامزه تر می شد. ولی بدی که داشت وابستگی بیش از حدش به نویان بود. می گفتند خوب می 

چیزی که از آن بدم می شود ولی خوب شدنی در کار نبود و روز به روز وابسته تر میشد و نویان او را داشت لوس می کرد 

آمد. البته تا به االن هم زیادی لوس شده بود. نیان قلبم بود. بدون او قلبم از کار می افتاد. بدنش ضعیف بود و زود حالش بد 

میشد و همه این ها عوارض بارداری بدی بود که داشتم. بارها شده بود او را به بیمارستان ببریم و بستری اش کنیم. با آمدن 

ره زمستان دوباره ترس را به جانم انداخت که نیان دوباره حالش بد شود و کارش به بیمارستان بکشد. در این مدت به دوبا

 .نویان وابسته شده بودم. شاید هم دوستش داشتم ولی خبری از عشق و عاشق و دوست داشتن و افراطی نبود و نیست

هم نقش پدرم را بازی کند. و تا حدی هم موفق شده بود. او برای  نویان در تمام این مدت سعی کرده بود هم نقش شوهرم و

نیان بهترین بود. ولی بهترین شوهر.. زیاد نه. اختالف سنی زیاد ما باعث شده بود مشکالت زیادی برایمان به وجد آید بر سر 

گذاریم و سکوت کنیم یا اینکه موضوعات مختلف. ولی سعی کردیم مدارا کنیم. بسازیم و شاید تا حدی به نظرات هم احترام ب

دعوای به راه بی اندازیم. آسوده بانو دیگر به آن صورت کاری به کارم نداشت و انگار حضور من و نیان را پذیرفته بود. 

 .پذیرفتنی که به معنای واقعی نادیده گرفت شدن است

حداقل خواب آرامی داشتم مانند شب هایم پر از به اتاقم رفتم برای خواب ظهر. خوبی بیرون رفتن نیان با نویان این بود که 

شب زنده داری با نیان نبود. نویان هم تا جایی دوام می آورد و اگر میدید خیلی سروصدا می کنیم بارو بندیلش را جمع می کرد 

 .کندو به اتاق آسوده بانو میرفت و گریه نیان را برای من می گذاشت که میخواست با او برود یا با نویان بازی 

***** 
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بود. تعجب کردم چرا تا به االن نیان نیامده تا بیدارم کند. به دستشویی رفتم  ۱۹از خواب بیدار شدم. نگاهی به ساعت انداختم 

 :و بعد از اتمام کردم به طبقه پایین رفتم. آسوده بانو فقط در سالن بود. سالمی کردم و گفتم

 نویان اینا هنوز نیامدند؟_

 :کرد و گفت نیم نگاهی به من

 نه_

آن ها خانه بودند. یا اینکه نیان را می آورد خانه و خودش میرفت. منتظر ماندم.  ۱۷:۳۰یا  ۱۷تعجب کردم همیشه ساعت 

بود ولی خبری از آن ها نبود. نگرانی سر تا پایم را فرا گرفته بود.  ۲۰نویان تلفن اش را هم همراه خودش نبرده بود. ساعت 

اند. پایم را از استرس و نگرانی تکان میدادم. با صدای باز شدن در از جا پریدم. به طرف در رفتم نویان  عجیب بود کجا مانده

 :آمده بود و کاپشن نیان هم دستش. نفسم را آسوده بیرون دادم و گفتم

 ن کجاست؟ بیرونه؟نویان کجا بودید چرا انقدر دیر امدید؟ گوشیت هم نبردی که خبری ازت بگیریم. دلم هزار راه رفت. نیا_

 :نویان بی حرف کفش هایش را در آورد هرچه منتظر ماندم جوابم را نداد گفتم

 .نویان مگه هزار دفعه بهت نگفتم نیان رو نذار بیرون بمونه هوا سرد بیارش داخل_

پس به خانه اش  درحالی که غر میزدم از خانه خارج شدم. همه خانه را گشتم و آخر سر به پیش علی رفتم در حیاط نبود و

رفتم چراغ اش خاموش بود و هرچه در زدم کسی داخل نبود. نگرانی سرتا پایم را فرا گرفت. قلبم داشت از کار می افتاد. با 

 :عجله به داخل رفتم. نویان و آسوده بانو را رو به روی هم دیدم با اخم به طرف نویان رفتم و با هزار ترس و دلهره پرسیدم

 نیان کجاست؟_

 :یان سر به زیر انداخت و جوابم را نداد یقه اش را گرفتم و داد زدمنو

 میگم دخترم کجاست؟ کجا بردیش چرا بچم خونه نیست؟_

 :نویان سرش را پایین انداخت و با صدای ضعیفی که شرمندگی دورنش موج میزد گفت

 .گم شده_

کلمه چه معنی داشت؟ اصال چه می گفت؟ با گیجی و  ! یعنی چه؟ اینمات و متحیر به نویان نگاه می کردم. گمشده! گمشده

 :صدای آهسته و پر از تردید پرسیدم

 !گمشده؟_

 :نویان با شرمندگی سرش را بیشتر زیر انداخت. هنوز گیج بودم. نویان سریع گفت

یادم رفت. بخدا نمیخواستم اینطور بشه بردمش باغ مثل همیشه. یک لحظه حواسم ازش پرت شد سرم با کارگرها گرم شد _

 وقتی به خودم امدم متوجه شدم نیستش. همه جا رو دنبالش گشتیم تا نزدیک وسطای جنگل رفتیم. ولی نبود. نمیدونم کجاست؟

 :با لحن قبل گفتم

 نمیدونی کجاست؟ گمشده؟_

یقه پیراهن  نویان سرش را که تکان داد منفجر شدم همه احساس های بد درونم سرازیر شد شروع کردم به جیغ و داد کردن.

 :نویان را در دستانم گرفتم و جیغ کشیدم

عوضی یعنی چی گمشده؟ بچم کجاست؟ کجا بچم رو گم و گور کردی؟ چه بالی سرش اوردی؟ من اون رو دستت امانت _

سپردم بهت گفتم مواظبش باش. تو چیکار کردی؟ دخترم کجاست؟ من این حرفا حالیم نمیشه گمشده یعنی چی همین االن میری 

 .بچم رو پیدا می کنی میاری. با نیانم بر میگردی خونه بدون اون پات رو اینجا نمیزاری. بدون اون امدی می کشمت

. درحالی که به سمت نویان خم شده با گرفته شدن دو بازویم به عقب کشیده شدم. مدام تقال می کردم تا از دستشان رها شوم

 :بودم و آماده حمله به او فریاد زدم
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من گمشده تو با چه رویی امدی خونه؟ اصال تو چه پدری هستی؟ اصال مگه تو پدری احساس داری؟ بچه من رو گم بچه _

 کردی نمیدونی کجاست معلوم نیست داخل این چله زمستون بچه من بدون لباس گرم و غذا کجاست؟

 :نویان گفت

 ..دارن دنبالش می گردند. من هم امدم خونه تا_

 :جیغ کشیدم

 کردی امدی خونه.. تو چطور بدون دخترم روت شد پات رو بزاری اینجا؟ ها؟تو غلط _

 :نویان درحالی که سعی می کرد مرا آرام کند گفت

 .اروم باش اروم باش دارم میرم. من رفتم_

روی پا و از خانه خارج شد. با رفتنش بغضم با صدای بلند شکست. دستانم را ول کردند به روی زمین افتادم. دوستی محکم به 

و سرم کوبیدم. از ته دل زجه میزدم. نیان.. نیانم این وقت شب کجا بود؟ چه بالی سرش آمده بود. نکند بالی به سرش آماده 

 .نه.. نه جانم به جانش بسته است بالی به سرش بیاید من میمیرم باشد. جانش در خطر باشد

 .یداش می کنند و باهاش برمی گردندبیا خانم بیا یکم از این آب قند بخور ان شاءهللا االن پ_

 :لیوان آب قند را کنار زدم و با گریه گفتم

زهرمار بخورم.. بچم معلوم نیست کجا ست؟ چه بالی سرش امده. ای خدا بگم چیکارت کنه نویان که بدبختم کردی. بچم رو _

شه که من بیچاره بدبخت میشم. من گم و گور کردی. االن این نصف شب بچم کجاست؟ اگر تو اون جنگل بی صاحاب رفته با

 .سیاه بخت میمیرم

مریم شانه هایم را ماساژ میداد و سدره اصرار داشت از آن آب قند به خوردم بدهد. آن ها را پس زدم با عجله از جایم بلند شدم 

ه صدایم میزدند.ه در و به طرف در رفتم. کفش هایم را پوشیدم و از خانه بیرون زدم. پشت سرم صداهای شان را می شنیدند ک

که رسیدم در باز شد و علی خانه شد. با عجله خودم را به او رساندم و بدون توجه به محرم یا نامحرمی و خشم نویان دستش 

 :را گرفتم و با التماس گفتم

 چی شد علی؟ دخترم کو؟ کجاست؟ پیداش کردید؟_

 :ری زیر و شرمندگی گفتعلی با احتیاط و مودبانه دستش را از دستم بیرون کشید وبا س

 .نه خانم_

 :جیغ کشیدم

 پس چی؟ پس چرا برگشتی خونه؟_

 :علی به آهستگی جوابم را داد

 ..امدم تفنگ ببرم_

 :با ترس گفتم

 تفنگ؟ تفنگ برای چی؟_

 .سرو کله شغال ها چند روز پیدا شده شب بدون تفنگ نمیشه رفت داخل جنگل_

چیزی نفهمیدم. با برخورد قطرات آب بر روی صورتم، چشم هایم را باز کردم. با  همین حرفش برای سقوط من کافی بود. دیگر

گیجی به دور و روم نگاه کردم. آسوده بانو، آق گل و سدره و مریم باال سرم بودند. داخل دست آسوده بانو لیوانی آب بود. با 

 :گیجی به همیشان نگاه می کردم. مریم گفت

 ن درمانگاه؟خانم خوبید؟ می خوایی ببریمتو_
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 :با صدای که به زور در می امد گفتم

 .نه_

 :به سختی روی جام نشستم. داخل سالن بودیم. با همون صدا گفتم

 .نیان_

تازه یادم آمد نویان دخترم را گم کرده است. هول زده از جا بلند شدم که سدره و مریم سریع دستانم را گرفتند و سرجایم 

 :نشاندن. نگران پرسیدم

 نیان کجاست؟ پیداش کردند؟ نویان با نیان برگشت؟ نیان.._

 :سدره گفت

 .اروم باشید خانم ان شاءهللا به زودی پیدا میشه آقا و مرد ها دارن دنبالش می گردند_

 :با اندوه تمام و بغض گفتم

 هنوز پیدا نشده؟_

 :سدره سر به زیر جوابم را داد

 .نه_

نار زدم و از جایم بلند شدم. به طرف جا رختی رفتم و لباس گرمی از لباس با صدای بلند بغضم شکست. با دست آن ها را ک

گرم های نویان که به آن آویزان بود برداشتم. کاپشن نیان هم برداشتم و در آغوش کشیدم و بعد از پوشیدن کفش هایم با عجله 

 .از خانه خارج شدم

 !کجا داری میری؟_

 :پله ها ایستاده بود. با گریه گفتم با صدای آسوده بانو سر برگرداندم. به روی

 .میرم دنبال دخترم_

 :آسوده بانو با عجله از پله ها پایین آمد. خودش را به من رساند و بازویم را گرفت و گفت

 کجا می خوایی بری داخل این تاریکی؟ نویان رفته دنبالش؟ می خوایی بری تا خوراک شغال ها بشی؟_

 :فریاد زدم

 .نیست چه بالی سرم میاد مهم اینکه بچم رو پیدا کنمت پیداش کنه تا االن بچم رو پیدا می کرد. برام مهم نویان اگر می خواس_

 :آسوده بانو هم مانند خودم با صدای بلند گفت

 .احمق اگر بالی سرت بیاد دخترت رو چطور میخوایی پیدا کنی ها؟ احمقی دیگه بیا داخل نویان هم با نیان برمیگرده_

 :ا از دستش بیرون کشیدم و درحالی که به طرف در می رفتم گفتمبازویم ر

نمی خوام خودم باید برم دنبال بچم. اونا نمیتونند پیداش کنند بچم االن سردش اگر رفته باشه داخل جنگل حتما مریض میشه. _

 .کاپشنش باهاش نیست. میرم پیداش کنم تا االنم حتما گرسنش شده

خارج شدم. تاریک بود. فقط نور کمی از پایه چراغ ها روستا می آمد و چراغ های که دم در خانه در را باز کردم و از خانه 

. اگر کسی را خودم را به روستا رساندم. تمام روستا را گشتم. نیان نبود .بودند. قدم هایم را تند کردم. با گریه گام بر میداشتم

بر میداشتم. می خواستم هرچه زودتر پیدایش کنم. هرچه می گذشت هوا میدیم سراغ دخترم را از او می گرفتم. با عجله گام 

سرد تر میشد. دخترم بدنش ضعیف بود زود مریض میشد. مردی را دیدم با عجله خودم را به او رساندم و با گریه صدایش 

 :زدم
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 ..آقا... آقا.. آقا شما یه دختر بشه کوچیک حدود دو ساله ندید که لبا_

انم بند آمد. بارالس خان بود. با گریه رویم را از او برگرداندم خواستم به جست و جویم ادامه دهم که راهم را با برگشتن مرد زب

 :سد کرد و با اخم پرسید

 .چی شده؟ سرمین چرا گریه می کنه؟ اتفاقی برای نیان افتاده_

 :ه بازویم را گرفت و گفتشدت گرفت. خواستم بدون آنکه جوابش را بدهم ک با یاد آوری بدبختی ام گریه ام

 بهت میگم چی شده؟_

 :با خشم بازویم را از دستش بیرون کشیدم و فریاد زدم

به من دست نزن همش تقصیر تو.. اگر تو نبودی اگر اون کار مسخره رو نمی کردی و گند نمیزدی به زندگی و آیندم االن من _

 .گشتمدر به در کوچه و خیابون های این روستا دنبال دخترم نمی 

بدون توجه به او راه جنگل را در پیش گرفتم. به سرمین.. سرمین هایش توجی نکردم. نمیخواستم صدایش را بشنوم. کم، کم 

درخت ها و تاریکی خوف برانگیز جنگل نمایان شد. از اینکه دخترم هم اکنون در جنگل باشد لرز بدی به جانم نشست. حتی 

تقریبا وارد جنگل شده بودم و آن نورهای کم پایه چراغ ها روستا کامال محو شد.کاپشن فکرش هم عذاب آور بود برایم. دیگر 

 :نیان را بیشتر به خود فشردم. با صدای آهسته و پر از ترس و لرز نیان را صدا زدم

 .نیان.. نیان.. نیان مامان کجایی؟؟ نیان؟ نیان.. نیان_

زدن مکث می کردم. ولی صدای نمی شنیدم. مدتی در جنگل بودن و جلوتر  رفته، رفته صدایم بلند تر میشد. بعد از هربار صدا

 :را خوب تیز کردم صدای خش، خشی می آمد. با امید فراوان به طرف صدا سر برگرداندم. صدا زدم می رفتم. گوش هایم

 نیان.. نیان مامان تویی؟_

به یقین رسیدم نیان نیست. ترسیده آب دهانم را  ولی هیچ صدای نیامد فقط صدای خش، خش بیشتر شد. صدای خرخر می آمد.

قورت دادم و گامی عقب برداشتم. حیوان بود کمی که نزدیک تر آمد و آن نور کم ماه بر روی آن هیکل قناص اش تابید 

کشم. دیدمش. شغال بود. جیغ بلندی کشیدم. جیغ بلندم با صدای شلیک گلوله همراه شد و باعث شد جیغ بلندتر و طوالنی تر ب

 .نور چراغ قوه ای به روی جسم شغال که بی جان افتاده بود و دست و پا میزد افتاد

 .سرمین یاال بیا بریم اینجا جای تو نیست_

 :با صدای بارالس خان سرم را به طرفش برگرداندم. با حالتی تهاجمی گفتم

 .من با تو جایی نمیام. میخوام دنبال دخترم بگردم_

 :را گرفت و درحالی که به دنبال خود می کشید گفت به طرفم آمد و بازویم

 .تو نباید اینجا دنبال دخترت بگردی بی هیچ اسلحه و نوری یاال راه بیافت_

جنگل خارج شدیم. همان موقع صدای جیغ های خیلی ضعیفی و پی در پی آمد. آنقدر ضعیف بود که اگر یکبار بود آن را نمیشد 

 :خان هم انگار صدا را شنید ایستاد و به طرفم برگشت. زمزمه کردمشنید. سرجایم خشکم زد. بارالس 

 توام میشنوی؟_

 :بلند گفتم

 ..نیانه_

به طرف جنگل برگشتم خواستم به طرف آن صدا بروم که دست دور کمرم حلقه شد و مرا به عقب کشید. جیغ می کشیدم، گریه 

 .روم و نیان را پیدا کنم می کردم و التماس می کردم تا رهایم کند تا من به طرف صدا

ولم کن. التماست میکنم ولم کن. دخترمه کمک می خواد شاید صدام شنیده ولم کن باید برم برای دخترم. ولم کن عوضی. نیانم _

 .داره جیغ میکشه کمک می خواد
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 :بارالس خان همان طور که مرا می کشید گفت

 .بیا. صدایی نیست داری خیال می کنی. بهت میگم بیا_

ه زور مرا به دنبال خود می کشاند. زور او بیشتر از زور من بی جان بود. تا خانه مرا همان طور کشان، کشان برد. دیگر ب

خسته شده بودم. توانایی مقابله نداشتم. وقتی به در خانه خودش رسیدیم مدتی در خانه اش ماندم. زنی که به اصطالح مادر 

ز می آورد و سوال می پرسید. بی هیچ حرفی فقط کاپشن نیان را محکم در آغوش گرفته بود مدام می رفت و می امد و برایم چی

بودم. در یک حرکت ناگهانی از جایم بلند شدن و به طرف در رفتم که بارالس خان دستم را گرفت به هر سختی بود دستم را 

 :کرد و گفت آزاد کردم و به طرف خارج خانه قدم برداشتم. سریع به طرفم آمد و راهم را سد

 .کجا میری_

 :او را کنار زدم و با گریه گفتم

 .خونه خودم_

 .پس تا اونجا همراهت میام_

تا خانه بی هیچ حرفی رفتیم. تا خود انجام گریه کردم. یک لحظه هم گریه ام بند نمی آمد و دلم هرلحظه بیشتر و بیشتر شور 

بیشتر میشد امید داشتم اکنون نویان مثل همیشه درحالی که نیان  میزد. نگرانی ام با هر گام که به طرف خانه برمی داشتم

بغلش نشسته است درخانه منتظرم باشند. وارد خانه که شدم دیدم چندین مرد به دور هم حلقه زده بودند. از ال به الی آن 

ن تر و سنگین تر در یک صدای گریه ای مردانه و گریه های زنانه می آمد. نفسم هر لحظه سنگین تر می شد گام هایم سنگی

آن نفسم بند آمد و به روی زمین افتادم.. به سختی به حالت چهار دست و پا دوباره از روی زمین بلند شدم. به سختی تعادل ام 

را حفظ کردم. خودم را با هر زوری بود به مردانی که حلقه زده بودند رساندم. بدون توجه به محرم یا نامحرم بودن دست به 

ه های دو نفرشان گذاشتم و به کنار فشار دادم که آن ها خودشان عقب رفتند. جسمی کوچک آن وسط بود که یک روی شان

پتوی خونی به رویش بود. نفسم هر لحظه تنگ تر و تنگ تر می شد. نگاه ام را کمی باال تر سوق دادم. مردی به روی دو 

 .ت اش شبیه به نویان بودزانو اش نشسته بود و با دست صورتش را پوشانده بود. قام

آسوده بانو هم باال سرش ایستاده بود. فضای خیلی بدی بود. به روی زمین افتادم. خودم را به روی زمین کشیدم و به آن جسم 

بی جان رساندم. با دست لرزان و پر از استرس و تردید به طرف لبه پتو دراز کردم. می خواستم به یقین برسم که نیان نیست. 

و را به هر سختی بود در دست گرفتم. چشمانم را بستم و پتو را کنار زدم. به آهستگی چشمانم را باز کردم. کپ کردم. لبه پت

نفسم کامل قطع شد. لرزش بدنم هزار برابر شد. دستم را جلو بردم. موهای طالیی رنگ و کوتاهش را از روی صورتش کنار 

 .زدم. فقط توانستم از ته دل جیغ بکشم

 ... نیان.. نیاننیان._

 *********سه سال بعد********

نیان.. نیان جان مامان نمی خوایی بلند شی دختر قشنگم؟ بلند شو دیگه عزیزم. تو که انقدر تنبل نبودی صدات میزدم زودی _

 .بیدار میشدی

ه ای به ب*و*سشدم و حفاظ تختش را پایین دادم. لبه تخت کوچک اش نشستم. دستی به روی آن موهای طالی اش کشیدم. خم 

 :روی پیشانی اش زدم. آهسته و با احتیاط بغلش کردم و گفتم

 مامان جان نمی خوایی بیدار شی؟_

 .سرمین_

امد و عروسک نیان رو با وحشی گری از بغلم بیرون کشید  وحشت زده با صدای نویان سر بلند کردم. نویان با خشم به طرفم

 :و بلند کرد و داد زدو یک گوشه ای پرت کرد. دستم را گرفت 

کی می خوایی این مسخره بازی ها رو تموم کنی؟ فقط داری خودم و خودت رو عذاب میدی. بس کن سرمین بس کن تا کی _

می خوایی این عروسک رو بغل کنی و جای نیان تصورش کنی؟ از قبرستون میکشمت بیرون میایی داخل این اتاق با این 

 .تمومش می کنم عروسک شروع می کنی. امروز دیگه
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 :بازویم را محکم تر گرفت و با خودش به طرف بیرون می کشید. در حالی که تقال می کردم گفتم

 .ولم کن بهت میگم ولم کن. قاتال باید عذاب بکشند قاتل عوضی ولم کن می خوام با دخترم تنها باشم_

 :قفل کرد و به طرفم برگشت و گفت نویان از اتاق نیان بیرون ام کشیدم و به طرف مخالف هلم داد و در رو

 .کدوم دختر ها کدوم دختر؟؟ دختر ما متاسفانه سه سال پیش مرد. سرمین کی می خوایی باور کنی_

 .با گریه التماس کردم

 .نه نویان نه دخترم زند ست تو در رو به روش قفل کردی اونطوری که پرتش کردی دردش گرفت. در رو باز کن برم براش_

 :نده به روی زمین رو به رویم نشست و شروع به گریه کردن کرد. با گریه گفتنویان درما

 به خودت بیا تا کی می خوایی اینجور ادامه بدی؟_

 :داد زدم

 .تا زمانی که قاتلش زند ست به خودم نمیام_

 :نویان نالید

 .منکه فرداش شغال ها رو کشتم و برات. جنازه هاشون رو اوردم_

 :جیغ کشیدم

قاتالی دختر من اون شغال هان که تیکه، تیکش کردن منم اونا رو تیکه، تیکه کردم. قاتل دیگه دخترم تویی توام باید یکی از _

 .عذابش رو بکشی اصال باید بمیری

صدای گریه هر دوتای ما خونه رو پر کرده بود. زجه میزدم و اسم دخترم رو می اوردم مدام نویان رو قاتل صدا میزدم. دستی 

 .شونه ام نشست و سعی در بلند کردنم داشت به روی

بلند شو بلند شو دختر خوب چرا گریه می کنی؟ دوست داری نیان اذیت بشه یادت رفته رو گریت حساس بود دوست داری _

 .اونم گریه کنه

 :بروم گفت با حرفش یاد اخالق نیان افتادم. سریع گریه ام را خوردم. آسوده بانو درحالی که کمکم می کرد به اتاقم

 االن میریم دست و روت رو میشوریم آروم که شدی قول میدم باهم بریم پیش نیان خوبه؟_

سریع سرم را به معنی آره تکان دادم. آسوده بانو این روز ها کمک حال و آرامش روحم بود. دیگر آن هووی سابق نبود. بعد 

ن. هوا روشن شده بود. با گریه ای بی صدا از روی تخت بلند شدم. از نیانم دیگر هیچ کس آن آدم سابق نبود. الاقل در برابر م

به لباس هایم که هر کدام گوشه ای از اتاق پرت شده بودند. نگاه کردم. لباس هایم پاره شده بود دیگر به درد نمی خورد. به 

دم. جز سیاه رنگی دیگر در سختی از جایم بلند شدم و به طرف کمد رفتم. یک دست لباس محلی سیاه رنگ برداشتم و تن کر

کمدم نبود. لباس ها را با عجله تن کردم. بی هیچ سرو صدای از خانه خارج شدم. سرعت گام هایم را زیاد کردم تا قبل از آن 

 .که کسی مرا ببیند از خانه خارج شوم

هشت زهرا رساندم. درش را هیچ کس در خیابان های روستا نبود. از روستا گذشتم و خودم را به محوطه حصار کشیده شده ب

هل دادم و به داخل رفتم. با بی جان به طرف دخترم گام برداشتم. نویان باالی قبرش یک سایبان زده بود. عکس اش را به 

ه های ب*و*سروی یک سنگ جداگانه که به شکل گل بود بالی سنگ قبرش زده بود. سنگ عکس اش را بغل کردم. بی تابانه 

ش نشاندم. از دیروز تا به االن دلم برایش اندازه یک دنیا تنگ شده بود. به روی سنگ قبرش دراز پی در پی به روی عکس ا

 .کشیدم و نیان را در آغوش گرفتم. دستم را نوازش گونه به رویش کشیدم

اخالقی  خوبی دخترم؟ خوبی عزیزم؟ دیشب که نترسیدی مامان؟ ببخشید که مجبور شدم تنهات بزارم. تو که نمیدونی قاتل چه_

بدی پیدا کرده. عروسکت رو یک گوشه پرت کرد فکر می کنه من واقعا دیوونه شدم نمیدونه که همش بخاطر عذاب دادن اونه. 

نمیدونی چه کیفی میده وقتی گریه می کنه. نمیدونم مامان شاید راست، راستی از دوریت دیوونه شدم. ولی هیچ کدوم اینا به 

 .و خوب نکرداندازه اون ضربه چاقو حالم ر
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بازهم آن خاطرات تلخ از همه طرف حمله کردند. وقتی جسد نیان را دیدم دیوانه شدم بی وقفه جیغ می کشیدم. انقدر جیغ 

کشیدم که صدایم گرفت و دیگر در نیامد. حتی گریه هم نمیتوانستم بکنم. دخترم با یک روز تاخیر دفن شد هنوز هم دلیلش یادم 

صبح شده بود ولی هنوز من و نویان کنار جسد نیان چنبره زده بودم. نویان گریه می کرد و من مات و نمی آید. فقط یادم است 

مبهوت با صدای که در نمی آمد نیان را صدا می زدم. دستی جلو آمد او را بلند کرد. هول زده دست را دنبال کردم. اشکین بود 

 .از مدتی بلند شد و تفنگ اش را برداشت و همراه چند مرد رفتند که دخترم را در آغوش کشید و با خود برد. نویان هم بعد

.. تا صبح روز بعد به روی پله ها نشسته بودم و درخود جمع شده بودم ولی من هنوز آنجا بودم و قادر نبودم از جایم بلند شوم

 .حتی حضور مامان جون و باباجون نتوانست مرا از شوک در بیاورد و با خود به داخل ببرد

صبح نویان با آن مردها برگشت. با دستی پر.. نزدیک به ده ها شغال جلویم ردیف کردند.. با یاد آوری اینکه آن ها قاتل 

دخترکم هستند با عجله بلند شدم و به آشپز خانه رفتم بی توجه به شلوغی بزرگترین چاقی که دستم آمد برداشتم و به حیاط 

را با چاقو تکه، تکه کردن. دیوانه شده بودم کارهایم دست خودم نبودم. باباجون و برگشتم شروع کردم یکی، یکی شغال ها 

در حقم نامردی کرد و نگذاشت به دنبال دخترکم بروم که صدای جیغ هایش هنوز در گوشم است. به  دایی و آن پدری که باز هم

 .رد و به بهشت زهرا آمدیمزور بلندم کردند و به اتاقم بردند در آنجا مادر جون لباس هایم را عوض ک

به زور بعد از کلی التماس و کلنجار رفتن با من نیان سفید پوشم را از من جدا کردند و به خاک سپردند. آنجا بود که بغضم 

شکست به بدتر شیوه ممکن هم شکست. تا دو روز از کنار خانه ابدی دخترم تکان نخوردم. نویان هم پا به پایم ماند. بی هیچ 

ذای دو روز و دوشب در بهشت زهرا ماندیم. برای مان خوراکی می آوردند ولی هیچ کدام لب نمیزدیم. روزهای سخت آب و غ

 .و طاقت فرسای بود به هیچ وج نمی گذشت

فقط زجر می داد. چند روز بعد از اینکه همه به خانه هایشان رفتند بی خوابی به سرم زده بود. بخاطر کارهای دیوانه واری که 

نمی خواستم حضورش را کنارم حتی حس  آن چند روزها انجام داده بودم نویان کنارم خوابیده بود. وگرنه من به هیچ وجدر 

کنم. انقدر فکر کردم که دست آخر از جا بلند شدم و به آشپز خانه رفتم. همان چاقویی را که با آن شغال ها را تکه، تکه کرده 

 .ق باز گشتمبودم پیدا کردم و برداشتم و به اتا

باال سر نویان ایستادم تا خواستم چاقو را در قلبش فرو ببرم از خواب پرید و مانع ام شد. فقط توانستم شانه اش را زخمی کنم 

شود. کمی آن  و از نویان هم یک سیلی خوردم تا شاید به خودم بیایم. نویان در این سه سال سعی کرده بود دوباره نزدیکم

ذهنم پاک کند. بارها با هم همخواب شده بودیم. هم خوابی که برای هم بیشتر حکم شکنجه را داشت. آهی خاطرات تلخ را از 

 :کشیدم و گفتم

 دختر مامان بس کی می خوایی بیدارشی بیایی؟_

ودم هوا سرد بود. خیلی سرد این روزها قرار بود برف ببارد. برفی که نیانم عاشقش بود. ولی دیگر نتوانست ببیند. خسته ب

می آمد از دیروز خواب به چشمانم نیامده بود. خواب می خواستم. چشمانم را بستم و نیان را بیشتر در آغوش کشیدم و  خوابم

 .به خود فشردم

******** 

با احساس فرو رفتن سوزن در دستم چشم گشودم. جایی آشنا بودم. درمانگاه روستا جایی که این روزا زیاد سرو کارم به آن 

اد. شاید هفته ای دو یا سه بار. احساس گرما می کردم. تشنه ام بود بی جان به دختر جوانی که ماما بود و برای می افت

 :گذراندن طرح اش به اینجا آمده بود و هر وقت می آمدم او کارهایم را انجام میداد گفتم

 .تشنمه_

ثل همیشه لبه تختم نشست و با لحنی مهربان ولی سرش را تکان داد و یک لیوان آب برایم آورد و کمک کرد بخورم. بعد م

 :صورتی اخم آلود گفت

 .باز که اینجا پیدات شد.. ولی این دفعه با یک کوچولو_

 :با گیجی گفتم

 .منکه تنها امدم_

 :خندید و گفت
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 .منظورم این نبود_

 :دستش را به روی شکمم گذاشت و ادامه

 .منظورم این کوچولو_

 :عد به او نگاه کردم. انگار حیرت و تعجب بیش از حدم را دید که گفتبا حیرت اول به دستش و ب

 .بارداری.. انگاری خدا بیشتر از این دلش نیامده اذیت بشی خواسته دخترت رو بهت بر گردونه_

 :ناخداگاه اشک هایم سرازیر شدند. بهت زده گفتم

 !راست میگی؟_

 :لبخندی دلنشین زد و گفت

 .اره_

 از کجا فهمیدی؟؟_

 :وفی کشید و گفتپ

طبق معمول شوهر بیچارت با کلی استرس و نگرانی اوردت اینجا. منم امدم فشارت رو گرفتم احساس کردم نبضت مثل زنای _

 .بارداره. به شوهرت گفتم اونم ازم خواست معاینت کنم

 :اشک هایم را پاک کردم و گفتم

 میدونه؟_

 :سرش را به معنی مثبت تکان داد و گفت

 .اره نمیدونی چقدر خوشحال شداره. بیچ_

بعد از سه سال لبخندی به روی لبم نشست. ولی کوتاه. سرم ام را بعد از اتمام از دستم خارج کرد. از روی تخت بلند شدم. کمی 

بی جان بودم. با قدم های آهسته از اتاق خارج شدم. نویان منتظر به روی یکی از صندلی ها نشسته بود. به طرفش قدم 

که متوجه ام شد. درمانگاه نسبتا خلوت بود و حدود چهار نفر آنجا بودند. به طرف در قدم برداشتم. سوار جیپ شدم و  برداشتم

 :نویان هم سوار شد و به راه افتاد. صدایش آمد که می گفت

 .خیلی خوشحالم که خدا داخل این وضعیت بهمون لطف کرده و دوباره داره بهمون بچه میده_

 :م اشک هایم بی اجازه سرازیر شدند با صدای ضعیف گفتمدوباره بغض کرد

 .اگر بخاطر بی مسئولیتی تو نبود وضعیت ما هیچ مشکلی نداشت_

 .سرمین خواهش میکنم بخاطر من نه بخاطر این بچه تمومش کن. نزار وقتی به دنیا امد مادرش رو داخل این حال ببینه_

ماشین وارد حیاط خانه شد. نویان سرحال بود و انگار این خبر به او ساخته هیچ حرفی نزدم و فقط اشک هایم را پاک کردم. 

 :بود. باهم وارد خانه شدیم. نویان سدره را صدا زد و با سر خوشی گفت

برای خانم جگر گوسفند کباب کن با چنجه و دنده کباب. برای هممون کباب کن. از خودت مریم و آق گل و علی تا هرکی که _

 .است. امشب همه میشینم سر یک سفره مفصل داخل حیاط داخل این خونه

 :سدره با تعجب به قیافه بی روح من و قیافه پر از انرژی نویان نگاه کرد و گفت

 خیر باشه آقا؟_

 :نویان با سرخوشی گفت
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 .خانم حامله است. می خوام بهتون شام بدم_

از ته دل گفتم ان شاءهللا دستم را به طور نا محسوس به زیر سدره با خوشحال تبریک گفت و گفت ان شاءهللا قدمش خیر باشد. 

 :شکمم کشیدم با خود گفتم

 .نیان زود تر بیا که دلم حسابی تنگت_

 کی حامله است؟_

 :با صدای آسوده بانو سرم به طرفش چرخید. نویان با خوشی گفت

 .سرمین_

 :آسوده بانو نیم چه لبخندی زد و گفت

 دید؟مبارک باشه.. از کجا فهمی_

نویان شروع به تعریف کرد. رفتم و کنار بخاری نشستم از سرمای بیرون یخ بسته بودم. وقتی صبح رفتم لباس زیادی به تن 

 ..نداشتم. بی تابانه منتظر بودم تا نیانم دوباره پا به این جهان بگذارد. دخترکم دوباره متولد شود

 *****پنج ماه بعد*****

ز جا بلند شدم. بعد از مدت ها لباسی به غیر از مشکی پوشیدم. سورمه ای.. لباس کلوش که دستی به روی شکمم کشیدم و ا

از زیر سینه دیگر گشاد می شد و بلند بود. اینبار شکم ام بیشتر از بارداری قبلم جلو آمده بود ولی فقط شکم داشتم بقیه جا 

موقع در خانه باز شد و نویان وارد خانه شد و پشت سرش یک هایم الغر بود. از اتاق خارج شدم و به طبقه پایین رفتم. همان 

 :گذاشت و گفت خانم خنده کنان. جلو رفتم و سالم کردم. نویان به طرفم آمد و دستش را به روی شانه ام

 .خانم ایزدی ایشون همسرم هستند_

 :بعد به من نگاه کرد و گفت

 .ایشون هم خانم ایزدی مامای جدید که برامون فرستادن_

 :دستم را دراز کردم و با لحنی سرد گفتم

 .خوشبختم_

ایزدی هم با من دست داد و از آشنایی ابراز خوشحالی کرد. نویان مریم را صدا زد تا او را به اتاق مهمان راهنمای کند و 

طی نداشت ولی برای دکتر چمدان اش را ببرد. به ناچار با نویان به باال طرفم. فضولی ام گل کرده بود. نویان با اینکه به او رب

و پرستار و مامایی که به اینجا می آمدند خانه آماده کرده بود. پشت سر نویان وارد اتاق شدم و به طرف تخت رفتم و به روی 

آن نشستم به عقب خم شدم و دستم را پشت سرم تکیه گاه قرار دادم. نویان جلوی کمد داشت لباس هایش را عوض می کرد تا 

 :نی را که تنش بوده است در کمد بگذار سریع گفتمخواست پیراه

 اون رو نزار داخل کمد. خاکی و بو میده االن همه لباسا بو می گیرن و کثیف می شن. این دختره اینجا چیکار می کنه؟_

 :یک راست رفتم سر اصل مطلب. نویان در حالی که به طرف حمام می رفت گفت

 .رو اینجا بمونهگفتم که مامای جدید. امده مدت طرحش _

 :وارد حمام شد با کنجکاوی گفتم

 مگه خونه ندادی بهش؟_

 :از حمام خارج شد و دوباره به طرف کمد رفت و گفت

چرا دادم چند روز موند امد پیشم گفت نمیتونم داخل اون خونه بمونم. دور از روستا منم آدم ترسویم شبا خوابم نمیبره از _

 .نیاز به تعمیر داره این حرفا. خونه هم ترس تا صدایی میاد میترسم و از
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 :با اخم گفتم

 چرا اوردیش اینجا؟ خوب به ما چه_

 :نویان درحالی که پیراهنش را می پوشید به طرفم آمد. دسته تخت را گرفت و به طرفم خم شد و گفت

م سوخت براش بعدم گفتم چی از خوب اون بخاطر این روستا امده اینجا بعدم وقتی امد پدرش خیلی سفارشش رو کرد. منم دل_

این بهتر یک ماما حی و حاضر داخل خونه داشته باشیم تا هر وقت شما امر کردی بیاد به خودت و بچه برسه خوبه ها؟ 

 .اینجوری بیشتر مراقبت هم هست

 :با تردید نگاهش کردم که نویان دستی به شکمم کشید و گفت

 فسقل بابا چطوره؟_

 :با بد خلقی گفتم

 .و چه حالش چطوره؟ بزار این زنده بمونه مثل نیانم نکشیش نمیخواد حالش رو بپرسیبه ت_

بعد بی توجه به او از جایم بلند شدم و از اتاق خارج شدم و در را محکم بهم کوبیدم. همگی به دور میز شام جمع شدیم. چند 

 .درش خوب نیست و او برای مراقبت از او رفته بودروز بود که آسوده بانو به خانه پدرش رفته بود. خبر رسیده بود که حال پ

 !نویان آقا بهتون نمیاد همچین زن جوونی داشته باشید_

با تعجب به او نگاه کردم. چه زود صمیمی شده بود با نویان. دیگران جز تک و توکی از خدمه اینجا آن هم گاهی اوقات که 

 :فامیل صدا میزدند و با او رسمی حرف میزدند. نویان خندید و گفتنویان آقا صدایش میزدند. در غیر این صورت او را به 

 چرا؟ یعنی انقدر پیرم؟_

 :ایزدی هم بلند خندید و گفت

 .نه بابا کجا پیرید من منظورم این نبود_

 :نویان با مسخرگی گفت

 .اها پس سرمین پیره_

د شد. از این شوخی های بی مزه یشان ناراحت با چشمانی گشاد شده نگاهش کردم و صدایش زدم. که صدای خنده هر دو بلن

شدم. راست می گفت. من پیر بودم. یعنی پیر شده بودم.. داغی که نویان به دلم گذاشت پیرم کرد. داغ نیان مرا یک روزه پیر 

 .کرد. بدم آمد نویان با ان دختر اینگونه گرم گرفته بود

****** 

نامش فرشته بود هم همراه اش می رفت و شب هم هر دو خنده کنان با هم هر روز صبح زمانی که نویان می رفت ایزدی که 

به خانه باز می گشتند. احساس می کردم نویان زیادی به دور این دخترک میپیچید. آسوده بانو هم انگاری قصد بازگشت نداشت 

رای اینکه نویان بار اولش نبود اگر تا الاّقل او یک کاری کند و دخترک برود. نمیدانم چرا یک جورای احساس خطر می کردم. ب

با این دختر سر و سری پیدا می کرد. بار اولش خودم بودم، که حال با شکمی جلو آمده در خانه اش می چرخیدم می ترسیدم 

 .این دخترک بشود هوویم

ریسه می رفت از آرایش از گرم گرفتن هایش از نویان آقا نویان آقا کردن هایش. از شوخی های بی مزه اش که نویان برایشان 

و لباس های امروزی پوشیدن هایش، از هر روز به خود رسیدن هایش، از چاپلوسی هایش میترسیدم. من بعد از دخترکم دیگر 

دل و دماغ هیچ کدام از این ها را نداشتم. مخصوصا اینکه نویان را مقصر میدانم. نویان تا دیر وقت می ماند و با دخترک 

 .ورد عالیق یشان حرف میزدند. از هر دری که پیدا می کردنددرباره چیز های م

بخاطر ازدواج با نویان من نتوانستم ادامه تحصیل بدهم. ولی آن دختر باالی لیسانس را داشت. میترسیدم دو روز دیگر نویان 

د. او هم بیش از حد بی این را چوب کند و بزند بر روی سرم. یک عالمه ترس داشتم بی تابی هایم به نیانم سرایت کرده بو

 :زود که نویان بالخره آمد. به روی تخت دراز کشید. گفتم ۲تابی می کرد. ساعت نزدیک 
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 .چه عجب امدی_

 :نویان به طرفم برگشت و گفت

 .ِا بیداری؟؟ اره بحثمون یکمی طول کشید_

 :به طرفش چرخیدم و گفتم

 ا دو سال دیگه هم قصد نداره بره؟نویان این دختره خودش خجالت نمی کشه امده خونه ما و ت_

 :نویان با تندی گفت

سرمین این چه حرفیه میزنی؟ مهمون، مهمون هم حبیب خداست یعنی چی که بره؟ اون دختر اینجا غریبه و تا آخرش اینجا _

 .می مونه

 ... عجب مهمانی که انگار قصد رفتن نداشتپوزخندی زدم. مهمان

ریدم. نگاهی به دور و اطرافم انداختم. نویان نبود. دوباره آن صدای جیغ آمد. قلبم از با صدای جیغی وحشت زده از خواب پ

ترس تند، تند میزد. بدو آن که لباس هایم را عوض کنم از اتاق بیرون آمدم. به طبقه پایین رفتم. صدای جیغ ها از بیرون بود. 

پ کردم. فرشته سوار اسب نویان شده بود و نویان دهانه به طرف پنجره رفتم و آن را کنار زدم. با دیدن وضع رو به روم ک

 .اسب را گرفته بود و با خنده او را دور میداد

فرشته انگار خواست پیاده شود چیزی به نویان گفت که او هم با خنده به طرفش رفت و دستش را به دور کمرش حلقه کرد و 

. با اعصابی خراب به اتاقم بازگشتم این نامحرم دست میزنی؟ نویان او را از اسب پیاده کرد. نویان از کی تا به حال به دختر

 :دخترک آمده بود اینجا کار نه اینکه مدام دور ور نویان بپلکد و با او باشد. دستم را به روی شکمم گذاشتم و گفتم

 .ر بشهنیان زودتر بیا تا شاید منم اون دل و دماغ قبل رو پیدا کردم و نذاشتم وضع از این خراب ت_

چانه ام لرزید بدبختی های من تمامی نداشت. لباس کلوش سیاهی پوشیدم و کالهک و روسری محلی مشکی ام را سر کردم. با 

دیدن خود پوزخندی زدم. چیزی از من باقی نمانده بود. با وجود بارداری بازهم الغر بودم. فقط شکمم بود که زیادی رشد می 

د و زیر چشمانم کمی از گودی اش بهتر شده بود. بد داغی بود داغ فرزندم. امیدم به این کرد. قیافه ام سرد و بی روح بو

 .زندگی بود. ولی او را از من گرفتند

 چرا اول صبحی سیاه پوشیدی؟_

با صدای نویان به طرفش سر برگرداندم. اخم تمام صورتش را پوشانده بود. اخمش برای من و خنده هایش برای آن دختر. از 

 :بلند شدم و گفتم جایم

 .می خوام برم پیش دخترم_

 :با اخم جلوی راهم را سد کرد و گفت

 االن؟_

 .بی توجه به او از اتاق خارج شدم

************* 

دخترک یک ماه بود که به اینجا بود و هر روز به نویان نزدیک تر میشد. چند بار دیده بودم که دستش را گرفته است و یا دارد 

در گوشش پچ، پچ می کند. من هم به جای اینکه کاری کنم هر روز از نویان دورتر می شد و او هم با من بد  با یک لبخند

اخالق تر. یکبار بی خبر از نویان رفتم پیش نیان و تا شب باز نگشتم وقتی بازگشتم هیچ عکس و العملی نشان نداد حتی 

 .می رفتم و یا دیر به خانه باز می گشتم دعوا به راه می انداخت نپرسید کجا بوده ام. در حالی که قبل از آن اگر بی خبر

دیروز واقعا نویان حوصله ام را سر برده بود و خسته ام کرده بود. نه با من حرف میزد و نه سوالی میپرسیدم درست جوابم را 

هیچ خبری نبود. فقط علی آمد و  میداد. امروز هم از صبح که به آن دخترک بیرون رفته بودند تا به حال باز نگشته بودند.

 :ماشین را برد. وقتی از او سوال پرسیدم گفت
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 .خانم ایزدی داخل شهر کار دارند و یک سری وسیله می خواند. منم امدم ماشین رو ببرم برای آقا تا ببردشون شهر_

و بود. پوفی کشیدم. باز عصبی خون خونم را می خورد. نمیدانم آن دختر چه ربطی به نویان داشت که همه کارهایش گردن ا

 :شده بودم و جنب و جوش نیان بیشتر. درحالی که شکمم را ماساژ میدادم گفتم

 .. بخاطر توام که شده دیگه عصبی نمیشمباش مامان جان آروم باش آروم_

 :با لگدی که زد لبخندی زدم و ادامه دادم

 .بله عزیزم در جریانم و حرفای دکتر یادم هست_

را بحرانی اعالم کرده بود. گفته بود باید این پنج  گی که به سونوگرافی رفته بودم دکتر وضعیت جسمی و روحی امچهار ماه

ماه باقی مانده را بدون هیچ گونه هیجان و غم و هر چیزی دیگری به سر ببرم. بدنم توانایی بارداری را ندارد. ولی باردار شده 

باید حواسم جمع باشد ولی در این مدت به لطف نویان هر روز عصبی ام و یک  ام. گفت جسم و روحم بسیار ضعیف است و

 .شوک جدید با وجود آن دختر به من وارد می شود

بود. پرده را کنار زدم. با چیزی که دیدم بغضم گرفت. فرشته بازوی نویان  ۱۱با صدای موتور ماشین از جا بلند شدم. ساعت 

. اخم هایم را در هم کشیدم. دم راهرو منتظر شان شدم. کمی طول کشید تا در باز شد و اول را گرفته بود و لبخند به لب داشت

نویان و بعد فرشته که هنوز دستش به بازوی نویان بود وارد شد. اخم هایم شدید تر شد. زیر شکمم کمی درد می کرد دستم را 

 :را کشید و لبخند احمقانه ای به لب زد و گفتبه رویش گذاشتم و فشردم. هر دو متوجه من شدند. فرشته سریع دستش 

 سالم سرمین جون خوبی؟_

 :با لحنی پر از خشم گفتم

 .علیک سالم.. بله_

نگاهم را از او گرفتم و به نویان دوختم. نگاهی معنی دار به او انداختم که خودش گرفت. نویان هم درحالی که سعی می کرد 

 :عادی باشد گفت

 .دی برای بچه خوب نیست تا این موقع شب بیدار باشیبیداری هنوز؟ می خوابی_

 :پوزخندی زدم و با حرص گفتم

 .برای بچه نگرانی هم خوب نیست_

بعد رویم را از آن ها گرفتم و به طبقه باال رفتم. چراغ ها را خاموش کردم و به روی تخت دراز کشیدم. منتظر نویان ماندم 

از شد و نویان وارد اتاق شد. به روی تخت نشستم و تکیه ام را به پشتی تخت دادم. انتظارم زیادی طول کشید ولی بالخره در ب

 :نویان سرش را به طرفم چرخاند و گفت

 .فکر کردم خوابیدی_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .اشتباه فکر کردی_

 :نویان بی حرف به طرف کمد رفت. پرسیدم

 چرا انقدر دیر امدید خونه؟ رفته بودید شهر چیکار؟_

 :یان یک دست لباس از کمد برداشت و گفتنو

 .مگه علی بهت نگفت. فرشته کار داشت ازم خواست منم بردمش تا کارش رو انجام بده طول کشید_

 :با طعنه گفتم

 !فرشته!! چه زود باهم گرم گرفتید؟_
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 :نویان بی حوصله گفت

 خانم ایزدی خوبه؟_

بعد صدای آب بلند شد. فرشته. پوزخندی زدم. فرشته اینبار معلوم بعد به طرف حمام رفت و واردش شد و در را بست. کمی 

 .نیست چه گندی می خواهد به زندگی خراب شد من بزند

شش ماهگی ماه حساسی بود و این را هم فرشته خانم نا فرشته گفته بود. اعصبانیت و حساسیت های این روز هایم بیشتر 

ی حرف زدنش، سوال پرسیدن هایش، راه رفتنش، رفتارش ، غذا خوردنش، شده بود. به روی فرشته حساس شده بودم. به رو

سراغ نویان گرفتن هایش و نویان آقا، نویان آقا کردن هایش که دیگر جانم را می گرفت. درست بود سر قضیه نیان هنوز با 

کردن حالم و بهبود رابطه یمان . در این سه سال مدام در حال تالش برای خوب نویان کنار نیامده بودم. ولی خوب شوهرم بود

بود. بیشتر عشق ورزیده بود، بیشتر هوایم را داشت و نمی گذاشت آب در دلم تکان بخورد و مسلما این رفتار ها تاثیری 

 .داشت. حال هرچند کم. دردی که از آن شب لعنتی دامن گیرم شده بود دیوانه کننده بود

ن و فرشته چیزی نگفته بودم چون نمی خواستم در جریان باشند و به گونه ای با شب ها خواب را برایم حرام می کرد. به نویا

 .نویان در قهر به سر میبردم

نویان هم احتماال نمیدانست در قهر به سر میبرم چون در این سه سال قهر و آشتی ام از هم معلوم نبود. از صحبت های شب 

نمیدانستم کی قرار است آسوده بانو بیاید. اگر هم می آمد احتمال پیش  گاهی و قایمکی نویان و فرشته احساس خوبی نداشتم

رفتن اوضاع به همین منوال زیاد بود. همه او را مهمان می دیدند ولی من نه. طبق معمول هر روز نویان و فرشته باهم به 

تم و نشستم. فرشته هم بعد از خانه بازگشتند. میز را چیدند. نویان رفت تا لباس هایش را عوض کند. به طرف میز شام رف

مدتی آمد. گرسنه ام بود و درد داشتم نتوانستم دیگر منتظر بمانم آمدن نویان طول کشید. به ناچار برای خودم غذا کشیدم و 

 .مشغول شدم

 صبر نمی کنید تا نویان آقا بیاد؟_

 :بدو آنکه نگاهش کنم در دلم ادایش را در آوردم و گفتم

 .کن نه توام گرسنت شروع_

منتظر ماندم تا  ۱۲:۳۰دیگر حرفی نزد وقتی نویان آمد با او شروع کرد که این کارش بیشتر حرص ام را در آورد.. تا ساعت 

و از جایش بلند شد و باهم به اتاق رفتیم. به روی تخت دراز کشیدم درد داشتم با  با نویان به اتاق بروم و بالخره آقا دل کند

 .شکمم کردم که کم ،کم به خواب رفتم دست شروع به ماساژ دادن

***** 

 :با احساس درد شدیدی از خواب بیدار شدم. مدتی بعد با صدای گرفته گفتم

 .نویان.. نویان بلند شو حالم خوب نیست_

بود. درد  ۲:۴۵وقتی دیدم صدایی از نویان نمی آید سرم را به طرف جای نویان برگرداندم. خالی بود نگاهی به ساعت کردم 

اجازه نداد به روی تخت بمانم تا خوب شود. چراغ حمام هم خاموش بود از جایم بلند سد و از اتاق بیرون رفتم دستم را به 

 .روی شکمم گذاشتم و فشار دادم

طبقه باال نبود به سختی به طبقه پایین رفتم همه چراغ ها خاموش بود جز چراغ اتاق مهمان. با ترس به طرفش رفتم. در نیمه 

بود. استرس و دلشوره به آن درد کوفتی اضافه شد. به در رسیدم سرم را کج کردم تا ببینم. کپ کردم. نویان با باال تنه ای  باز

عریان به روی تخت نشسته بود فرشته جلویش ایستاده بود و لبخند میزد. دردم شدت گرفت در را محکم هل دادم که با صدای 

 :به دیوار تکیه دادم و داد زدمدستم را  بدی به دیوار برخورد کرد

 شما دوتا دارید چه غلطی می کنید؟_

هر دوی آن ها با حیرت به طرفم برگشتند. قبل از آن که بتوانند عکس و العملی از حضور ناگهانی ام نشان بدهند جیغ بلندی 

را گرفته بود شدت ا هر لحظه  کشیدم. دستم را به زیر شکمم بیشتر فشار دادم و جیغ بلند تری کشیدم. درد همه جای بدنم

 .بیشتر می شد. وقتی می گرفت نفسم را هم میبرد. از درد به روی زمین افتادم و شروع کردم به جیغ کشیدن و ناله کردن
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خیسی را به خوبی احساس می کردم که هرلحظه بیشتر می شد و دامنم را خیس تر و خیس تر می کرد. جیغ های بلند تر و پی 

گرفته بود و اشک تمام صورتم را پر کرده بود. دستی به روی شانه ام  درد در خود جمع شدم. از درد گریه ام در پی بود از

 :نشست و مرا به طرف خودش کشیدن. با دیدن صورت نگران نویان با گریه گفتم

 .. نویان دخترمنویان.. نویان نیانم، نزار نیانم از دستم بره_

 .دم صدای نویان را شنیدمدر بین گریه و صدای جیغ و دا

 .نه عزیزم چیزی نمیشه اتفاقی براش نمی افته_

 :جیغ بلندی کشیدم. نویان داد زد

 داری چیکار می کنی؟_

 .صدای فرشته در گوش هایم پیچید

 فکر کنم بچه می خواد شش ماه به دنیا بیاد. باید ببریمش شهر زایمان قبلیش چون سزارین بوده نمیتونه طبیعی به دنیا_

 .بیاره

جیغ هایم گوش کر کن بودند. بعد از مدتی روسری به روی موهای آشفته ام نشست. نویان بلندم کرد و با عجله از خانه بیرون 

زد. سوار ماشین شدیم. من را به روی صندلی های عقب خواباند و فرشته هم کنارم نشست. نویان ماشین را روشن کرد و با 

یاد بود.از درد زیاد نمیدانستم به کجا چنگ بزنم. جیغ می کشیدم و صدای جیغ های گوش عجله به راه افتاد. سرعت اش ز

 :خراش ام در فضای کوچک ماشین می پیچید. نمیدانم چقدر در راه بودیم. با گریه به سختی گفتم

 .نویان.. نویان_

 :نویان سریع جواب داد

 جانم عزیزم چیه؟ چیزی می خوای؟_

 :تمجیغی کشیدم و با گریه گف

اگر.. اگر بالی.. وای خدا.. سر.. سر نیانم بیاد نمی بخشمت. حاللت نمی کنم نویان.. ایی اگر این بار دخترم طوریش بشه من _

 .تورو با دستای.. خودم.. میکشم .. نمی بخشمت

رسیدم نویان آمد و باز از درد به نفس، نفس زدن افتاده بودم. تا شهر من از درد گریه کردم و جیغ کشیدم. وقتی به بیمارستان 

 :بغلم کرد و با عجله به طرف بخش اورژانس رفت. با گریه گفتم

 ..نویان اگ _

 :نویان اجازه نداد حرفم را کامل کنم سریع گفت

 .هیچی نمیشه هیچی_

ر اورژانس پرستار با دیدنم برانکاردی آورد نویان مرا به روی آن گذاشت فرشته مشغول حرف زدن با آن ها شد. مدتی بعد دکت

آمد و معاینه ام کرد. دستور داد به اتاق عمل برده شوم. نویان مشغول انجام کار ها بود. آن ها درک نمی کردند دارم از درد 

 .میمیرم به جای آنکه مرا ببرند اتاق عمل منتظر هستند تا نویان پول را واریز کند

در همین حین سوال های از من میپرسید.. به روی تختی مرا  به کمک یکی از پرستار ها با سختی لباس هایم را عوض کردم.

دراز کرد و به اتاق عمل برد. یکبار به این اتاق آمده بودم. اشک هایم یکی، یکی پایین می آمدند. پرستار مشغول وصل کردن 

کردم که دارد ضربه  چیز های به من شد. کم، کم دیدم تار میشد. صدا گنگ و گنگ تر دست پرستار را به روی صورتم حس می

 .میزند. ولی دیگر توان باز نگه داشتن چشمانم را نداشتم. چشمانم به روی هم افتاد

********** 
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صداها کم، کم زیاد شدند. درد را در زیر شکمم احساس کردم. چشمانم را باز کردم. صدای حرف زدن نویان با فرشته می آمد. 

 :طرف صدا برگرداندم. با صدای گرفته نویان را صدا زدم در سرم احساس سنگینی می کردم. سرم را به

 نویان.. نویان_

 :نویان سرش را به طرفم برگرداند. به طرفم آمد و دستی به سرم کشید که سرم را عقب فرستادم. گفت

 خوبی؟ درد داری؟_

 :بی توجه به سوال هایش گفتم

 نیان کجاست؟ دخترم سالمه؟_

می آمد خاطرات تلخ را برایم تداعی می کرد. زدم زیر گریه به  کرد. از این حالت چهره بدم نویان با قیافه ای مغموم نگاهم

 :هزار درد و سختی در جایم نیم خیز شدم و یقه اش را گرفتم. با گریه گفتم

عوضی، عوضی، عوضی خیلی آشغالی دوباره دخترم رو کشتی آشغال. نمی بخشمت نه تو رو نه اون دختره عوضی تر از _

ودت رو. اینبار دیگه خودم می کشمت خائن عوضی. مگه بچه ی من چه آزاری به تو رسوند که برای دومین بار کشتیش ها؟ خ

 آشغال دخترت بود میفهمی دختر توام بود.. چرا؟ چرا با من و نیان اینکار رو می کنی؟

دستش به روی شانه ام گذاشت کمی عقب  نویان با اندوه نگاهم کرد و قطره اشکی از چشمش سرازیر شد. فرشته جلو آمد و

 :کشید و گفت

 .نیست فقط بخاطر اینکه شش ماه به دنیا امده داخل دستگاه چه خبرت؟ چرا اینطور میکنی؟ بچت سالمه هیچیشم_

 :یک آن گریه ام قطع شد. با شوک به نویان نگاه کردم و با هزار شک و تردید پرسیدم

 راست میگه؟_

را تکان داد. اشک هایم را سریع پاک کردم. لبخندم هرلحظه عریض تر از قبل می شد. از خوشحالی نویان سر به زیر سرش 

بلند خندیدم و مدام خداروشکر کردم. بین خنده هایم گریه ام گرفت. اشک هایم سرازیر شد. اشک اندوه نبود اشک شوق بود 

. این بار به بهترین نحوه ممکن از او مراقبت خواهم کرد و هزاران بار خداروشکر کرده که نیان را دوباره برایم فرستاده است

هرگز دست نویان نخواهم داد. انقدر خوشحال بودم که اتفاق نحسی را که باعث این زایمان پر درد و زود رس بود را فراموش 

 :کردم. با ذوق رو به نویان گفتم

 میشه ببینمش؟_

 :نویان نگاهم کرد و گفت

 .استراحت کن اره ولی االن نه. بگیر_

 :سرم را تکان دادم. یاد زمانی افتادم برای بار اول زایمان کردم. سریع گفتم

 به مامان جونم اینا خبر دادی؟ کی میان؟_

 :نویان سرش را تکان داد و جواب داد

 .اره گفت صبح راه می افتیم. مادرم هم با خودشون میارن_

 :با یاد تان زر خاتون دوباره پرسیدم

 مثل خودشه؟ نیان رو کی از دستگاه بیرون میارن؟؟شکل نیانه_

 :نویان لبخندی زد و گفت

 .اره شکل خودشه.. هر وقت دیدن حالش خوبه درش میارن_
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 :نویان لبخند استرسی زد و با تردید گفت

 .فقط یک چیز سرمین_

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 چی؟_

 :نویان کمی این ور و آن ور را نگاه کرد. بعد گفت

 .چه.. بچه دختر نیستب_

 :کپ کردم. به روی جایم نیم خیز شدم و با حیرت گفتم

 چی؟ یعنی چی دختر نیست؟_

 :نویان دستش را به روی شانه ام گذاشت و به روی جایم خواباند و گفت

درش میارن یعنی چی نداره. .بچمون پسره. باید خداروشکر کنیم که با وجود اینکه نارس سالمه. یه مدت دیگه از دستگاه _

 .خوبه

 :با بغض گفتم

 ..اما.. اما من تمام حس و ویارای رو که به روی نیان داشتم به روی اینم داشتم. آخه.. آخه_

 :نویان گفت

بسه سرمین سه سال داری بخاطر از دست دادنش من رو سرزنش می کنی. اگر بالی سر این یکی بیاد همش از سر نا _

 .ودتی باید خودت رو تا آخر عمر سرزنش کنیشکری خودته. اینبار دیگه مقصر خ

با ناراحتی و بهت نگاهش کردم. بغضم را قورت دادم.. حق با او بود. آن هم با اینکه ندیده بودمش ولی نیمه ای از جانم بود. 

 .با او بود شش ماه بیشتر در بطنم او را حمل کردم. با اون هم صحبت و همدل شدم. همه چیزهایم

داد تا کمی استراحت کنم. تا عصر مرا به دیدن پسرم ببرد. من هم از شوق دیدن پسرم قبول کردم. قبل از آن که  نویان پیشنهاد

را درهم کشیدم. او و نویان مسبب  .. داغ دلم تازه شد. سرد و بد اخالق شدم. اخم هایمچشمانم را ببندم چشمم به فرشته افتاد

 :لی درد کشیدم. با لحن سردی گفتماتفاق االن ام بودند. من بخاطر آن ها ک

 ..برید بیرون_

 :نویان با تعجب نگاهم کرد و گفت

 !چی؟_

 :با خشم گفتم

 .با زبون خوش گفتم برید بیرون_

 :نویان نگاهی به فرشته کرد. فرشته از اتاق خارج شد. نویان نگاهم کرد و گفت

 چرا؟ چت شد یکهو؟_

 :با ابروانم به در اشاره کردم و گفتم

 .بیرون برو_

 بهت میگم چرا؟_

 :با صدای نسبتا بلندی گفتم
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 .گفتم گمشو برو بیرون_

 :نویان عصبی شد و به طرفم آمد و با اخم های وحشتناک گفت

 چته صدات رو بیار پایین. ابرومون رو جلوی دختر مردم بردی.. چته؟ چی شده که اینطور میکنی؟_

 :گفتم پوزخندی زدم و نگاهم را از او گرفتم و با طعنه

 .اره دختر مردم_

 :نویان کالفه گفت

 ال اله اال هللا.. چته تو چرا اینجور میکنی طعنه و تیکه میگی؟_

 :با خشم به طرفش برگشتم. با حالت پرخاشگرانه ای گفتم

 .طعنه و تیکه نیست حقیقته_

 :نویان عصبی تر از من گفت

 چی حقیقته؟_

 :بی حوصله و عصبی گفتم

 .ا. دختر مردم دخترم مردم کردناهمین طعنه و تیکه ه_

 :نویان کالفه تر از قبل گفت

بسه این حرفا یعنی چی؟ من و اون دختره بیچارت چیکارت کردیم که روز به روز اخالقت بدتر میشه. من رو میگی بخاطر _

خانوادش که کمک حال  نیان این دختره بیچاره چی؟ بنده خدا این همه سختی رو به دوش کشیده و امده داخل روستا به دور از

 .مردم باش مشکالتشون رو برطرف کنه این زنای بدبخت انقدر سختی نکشند

 :پوزخندی زدم و از پایین به باال نگاهش کردم و گفتم

 !فقط زنا؟_

 :نویان با حیرت گفت

 یعنی چی؟_

 :با حالتی تهاجمی گفتم

مردم که بدش نمیاد از خداشه. کدوم مردی که از صبح  یعنی اینکه یک مرده چیکار دختر مردم داره که مدام دورشه دختر_

 .مردی که نصف شب لخت داخل اتاق دختره مردم با سابقه درخشان میره بی خبر تا دیر وقت با دختر مردم بیرون. کدوم

 :نویان با اعصبانیت و لحنی آغشته به ناراحتی گفت

 چندبار بهت خیانت کردم که داری این رو میگی؟_

 :مبا خشم گفت

 .به آسوده بانو که خیانت کردی من رو سرش اوردی. کسی که یکبار کاری رو انجام میده بار دوم براش راحت تره_

 :نویان با اعصبانیت گفت

بسه ببندش هرچی دلت می خواد میگی. خجالت بکش. بحث اون جداست. من احمق دوست داشتم بعد مدت ها تو این سن _

زندگیم خوب میشه اروم میشه. اجازه نمیدم به اون بدبخت الکی تهمت بزنی به خودمم حق عاشقت شدم گرفتمت فکر می کردم 

 .نداری
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 :پوزخندی زدم و گفتم

 .تو باشی من رو با باال تنه کامل لخت جلوی یک مرد_

جور نگه نویان اجازه نداد حرفم رو کامل کنم که دستش رو باال برد تا بزنه تو دهنم که جمع شدم. نویان دستش رو همون 

 :داشت و گفت

رو به اندازه کافی خورد کردی بد ترش نکن. زندگی رو برام جهنم کردی بسه دیگه. احمق به  ببند دهنت رو ببند اعصابم_

 .جایی این کولی بازی ها از اول حرفت رو میزی

ی شده بود و بیشترش قرمز نویان پیراهن اش را از پشت باال داد و به طرفم برگشت. روی کتف سمت راستش تماما باند پیچ

 :بود. با اعصبانیت گفت

ببین این جا تیره همون روز که از صبح رفتم با این دختره بیچاره تا شب نیامدم. از صبح کارام رو کرد. گفتم چیزی به تو _

 .بچه ای نگیم که حالت بد نشه. امروز هم داشت باندش رو عوض می کرد. فقط بلدی گند بزنی به همه چیز.. واقعا هنوز

بعد از اتمام حرفش پیراهن اش را درست کرد و از اتاق خارج شد. با بهت و دهانی باز به در خیره شدم. رنگ و روی پریده 

اش یادم آمد. جمع شدن صورتش فکر می کردم مریض شده است یا جای از بدنش درد میکند. چون همان شب که دیر آمد با 

صبح ناله می کرد. با ناراحتی به جای خالی اش نگاه کردم. زود قضاوت کردم. بد چیزی  صدای ناله هایش بیدار شدم و او تا

 .بود زود قضاوت کردند. از خجالت االن دیگر نمیتوانستم نه به فرشته نگاه کنم و نه به نویان

. به روی سرم گذاشتم بارداری هم به این شک و قضاوت دامن زده بود و بیشتر حساسم کرده بود. چشمانم را بستم و دستم را

اشک اش را جلوی یک دختر غریبه در آوردم. هرچه دلم خواست بارش کردم. غرور ا را شکستم. در مرگ نیان هیچ جوره به 

او حق نمیدهم. ولی برای اتفاق االن چرا.. اینبار من تند رفتم و من بد بین شدم. با دلیل های و فکر های خودم چیزهای عجیب 

 .. احساس کسلی و خواب آلودگی داشتم. چشمانم را بستم و طولی نکشید که خوابم بردغریب سرهم کردم

**** 

 .. بیدارشو.. بیدارشو عزیزمسرمین جان مادر_

 :با صدای مامان جون سریع چشم گشودم. اول با گیجی نگاهش کردم و بعد لبخند زدم. با صدای گرفته ای گفتم

 .سالم_

 :ید و گفتب*و*سسرم رو به طرفم امد اول باباجون هم 

 علیک سالم بابا.. خوبی؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

 ممنون شما خوبید کی رسیدید؟_

 :مامان جون گفت

 .زیاد نیست یک راست امدیم پیش تو دل نگرونت بودم_

 :با دیدن تان زر خاتون سعی کردم درست سر جایم بنشینم که گفت

 سالم. راحت باش. خوبی؟ نویان کجاست؟_

 :دور ور اتاق انداختم و گفتم نگاهی به

 . شما امدید ندیدنش؟؟سالم. ممنون شما خوبید؟ نمیدونم قبل از اینکه بخوابم اینجا بود _

 :جلوتر آمد و کنار مامان جون ایستاد و گفت

 ممنون. نه واال.. بچه خوبه سالمه؟_
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 :با یادآوری پسر ندیده ام گفتم

 .مده داخل دستگاهاره خداروشکر ولی چون شش ماه به دنیا ا_

 :مامان جون گفت

 دیدیش تو؟_

 :با ناراحتی گفتم

 .نه هنوز نویان فقط دیدش.. گفت عصر میبرمت ببینیش_

 تان زر خاتون گفت؛

 دختر یا پسر؟؟_

 :با قیافه ای نه چندان خوشحال و نه چندان ناراحت گفتم

 .پسره_

. درحالی که خواهرانش و زن برادرش ت سرو کله اش پیداشلبخند به روی لب تان زر خاتون نشست.. نویان بعد از دو ساع

آمده بودند و سر زده بودند و باز گشته بودند. تان زر خاتون هم چندبار به او زنگ زد. تا امد تان زر خاتون او را بغل کرد و 

 :گفت

 .مبارک باشه پسرم ان شاءهللا قدمش خیر باشه این گرد غم و غصه از خونت پاک بشه_

زیر انداخته بودم. نمیتوانستم در رویش نگاه کنم. نویان هم آمد و کنار باباجون ایستاد. شروع به احوال پرسی از بابا  سرم را

 :جون و مامان جون کرد. بعد از مدتی مامان جون گفت

 .میزارن االن بریم بچه رو ببینیم؟ از زمانی که امدیم منتظریم شما بودیم تا بیاید بعد باهم بریم_

 .نویان آمد صدای

 .نمیدونم بزارید االن میرم میپرسم_

 :نویان رفت و بعد از مدتی باز گشت و گفت

 .اره میشه ببینیمش_

 :مامان جون به طرفم آمد و گفت

 میتونی بلند بشی یا بگم ویلچر بیارن برات؟_

 :لبخند بی جانی زدم و گفتم

 .نه میتونم_

یم درد گرفت. آرام قدم بر میداشتم. وقتی به بخش نوزادان رسیدیم نویان به با کمک مامان جون از تخت پایین آمدم. بخیه ها

طرف یکی شیشه ها رفت و ماهم پشت سرش. پشت آن شیشه یک اتاق به رنگ آبی بود. بعد چند دستگاه که در هر کدام یک 

 :نوزاد خوابیده بود. مامان جون با ذوق گفت

 وای سرمین نگاه اینا کن. به نظرت کدوم؟_

 :ه را از زیر نظر گذراندم و گفتمهم

 .نمیدونم.. همشون زشت و یک شکل اند_

 :مامان جون و بابا جون خندیدن و تان زر خاتون گفت
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 .چرا سر بچه ها مردم عیب میزاری کجا شون زشته.. اتفاق نوم از همه خوشگل تره و با بقیه فرق داره_

 :متعجب نگاهش کردم و گفتم

 مگه شما میدونی کدوم؟_

 :ا دست به یک دستگاه اشاره کرد و گفتب

 از سمت چپ برو باال سومی. همینه بود که گفتی دیگه نویان؟_

نویان سرش را تکان داد. نگاه ام را از آن ها گرفتم و با چشم آدرسی را که تان زر خاتون گفته بود دنبال کردم.. یک جسم 

کتر. با یاد نیان اشک در چشم های جمع شد و بی اجازه من سرازیر قرمز انقدر که به کبودی میزد. حتی از نیان هم خیلی کوچ

شدند. بیچاره دخترکم.. مامان جون دستش را به روی شانه ام گذاشت و در آغوش کشید. درحالی که با دستش کمرم را نوازش 

 :می کرد گفت

 .خدا یک هدیه دیگه به تو دادهآروم باش عزیزم.. االن باید خوشحال باشی. چرا گریه میکنی. ببین خوب نگاهش کن _

 .اروم باش عزیزم

 :با یاد نیان گریه ام شدت گرفت با گریه گفتم

 .سالش بود.. اون دخترم رو کشت ۶اگر نیانم بود االن _

 :مامان جون در گوشم گفت

هم اینطور اشک  اروم باش گلم. ببین اون بیچاره هم بغض گرفته. هر وقت تو اینطور یادش می افتی و بهش میگی قاتل اون_

 ..میریز. آروم باش عزیزم اون جاش خوبه. البد به نفعش بوده از این جا رفتن هیچ کار خدا بی حکمت نیست

با هیچکدام از حرف های مامان جون گریه ام بند نمی آمد و بلکه شدت می گرفت. حرف هایش درست بودند ولی برای من 

کجورهای آزارم میداد. به اتاقم بازگشتیم. شیر برای بار دوم در سینه هایم جاری مادر داغ دیده هیچ دردی دوا نمی کرد بلکه ی

شده بود. ولی نوزاد ام در دستگاه بود و نمیتوانستم به آنجا بروم تا به او شیر دهم. با خجالت در گوش مادر جون گفتم. او هم 

 :نشنوند گفتداخل کیف بچه را گشت و بعد آرام رو به تان زر خاتون طوری که مردها 

 از آقا نویان بپرس شیر دوش بچه رو اورده؟_

 :تان زر خاتون هم به نویان گفت با او برود بیرون و بعد از مدتی باز گشت و گفت

 .گفت نه رفت از دارو خونه بگیره_

ان بودم. نویان بعد سینه هام از حجوم شیر زیاد تیر می کشیدند و کمی، کمی از آن ها بیرون میزد. بی تابانه منظر برگشت نوی

از نیم ساعت بازگشت و این انتظار وحشتناک را به پایان رساند. به کمک مامان جون و تان زر خاتون شیرم را دوشیدند و به 

پرستار دادند تا به پسرم بدهد. از آن چهار نفر همه باید میرفتند و فقط یک نفر میماند. مامان جون پیشم ماند و تان زر خاتون 

 :رود نویان به اتاق آمد و گفتخواست ب

 .من میرم مادرم رو برسونم برمیگردم_

 :به چشمان قرمز و خسته اش نگاه کردم. از دیروز صبح که بیدار شده بود چشم بر روی هم نگذاشته بود. با خجالت گفتم

 .نمیخواد برگردی باباجون هست. برو استراحت کن فردا بیا از دیروز صبح نخوابیدی_

 .را به معنی باشه تکان داد و خداحافظی کرد و رفت نویان سرش

********** 

امروز بعد از مدت ها که پسرم در دستگاه بود او را در آوردن و با کلی سفارش تحویل مان دادن. خیلی ریزه میزه و حساس 

. تان زر خاتون جلو نشسته بود. به طرف ماشین رفتیم. نویان در عقب را برایم باز کرد آهسته و با احتیاط سوار ماشین شدم
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بود. در این مدت حسابی به خانواده نوید زحمت داده بودیم. هر چند که نوید زیاد از من خوشش نمی آمد. مامان جون بعد از 

 .مرخص شدن من رفته بودند. قول دادند وقتی پسرم از بیمارستان مرخص شد و به خانه خودم رفتم به دیدنش بیایند

طرف خانه حرکت کردیم. می رفتیم روستا. به قیافه قرمز پسرک نگاه کردم. چشمانش را بسته بود و مانند  نویان سوار شد. به

تمام مدتی که به دیدنش میرفتم خواب بود. خیلی کوچک بود و دست و پاهایش ریزه میزه بود. کالهی که به روی سرش بود 

 .فته بود ولی امیدوار بودم شبیه به نیان شود. دختر زیبایمکمی بزرگ بود برایش. قیافه خنده داری داشت. هنوز شکل نگر

 اسمش رو چی می خوایید بزارید؟_

 :با صدای تان زر خاتون سر بلند کردم. گفتم

 .نمیدونم.. فکر می کردم دختره. ولی پسر شد اسمش رو هرچی که به نیان بخوره میزارم_

ن صدای بی جانش نق زد. دلم برایش کباب شد حتی جان نداشت که پسرک بی اسم ام تا خود روستا خواب بود. فقط کمی با آ

باد سردی که آمد باعث شد پتو رو  گریه کند و یا نق بزند. وقتی رسیدیم نویان آمد و در را باز کرد. به آهستگی پیاده شدم

آسوده بانو هم به استقبال بیشتر به دور پسرم بپیچانم. علی جلوی مان گوسفند سر برید و مریم اسپند دود کرد. فرشته و 

آمدند. از روی فرشته خجالت می کشیدم. به داخل رفتیم. نزدیک به بخاری نشستم و پسرم را کنارم گذاشتم. آسوده بانو به 

 :طرفم آمد و کنار پسرم نشست. دستی به صورت غرق در خوابش زد و گفت

 قدمش خیر باشه و سرنوشتش خوب. اسمش چیه؟؟_

ین سوال را پرسید حتی خجالت می کشیدم جلویش سر بلند کنم. بعد از خوردن ناهار به باال رفتم. وارد اتاقم فرشته هم آمد و هم

شدم. گهواره ای جدید کنار تخت بود. درست جای گهواره نیان.. به طرف آن رفتم و پسرک ام را در گهواره گذاشتم. لبه تخت 

 .گر گهواره خالی را تاب نمیدادم. برای بار دوم پر بودنشستم و به آرامی مشغول تاب دادن گهواره شدم. دی

نیان با اینکه دو سال و شش ماه داشت ولی شب ها تا تکانش نمیدادم نمی خوابید. یک تخت گهواره ای اینجا داشت و به روی 

نقدر گهواره خالی . تا مدت ها بعد از مرگش شب ها اآن می خوابید و فقط برای بازی یا برداشتن عروسک به اتاقش می رفت

اش را تکان میدادم و قصه و الالیی می خواندم تا خوابم میبرد. نویان از دست کارم عاصی شد و تختش را از اتاق مان 

 .برداشت

آن روز آن چنان دعوای به راه انداختم که هیج کس قادر به آرام کردنم نبود. از فردای آن روز به بعد، به اتاقش میرفتم و 

آنجا می خوابیدم. نویان که سعی داشت مرا از آنجا دور کند بارها درش را قفل کرد و باز دعوا به راه انداختم و خیلی شب ها 

چندبار هم تهدید به جمع کردن وسایل هایش کرد که با التماس از او خواستم اینکار را نکند و دیگر کمتر به اتاق نیان میروم. 

 .ولی من باز هم کار خودم را می کردم

ه ای ب*و*سا باز شدن در به نگاهم را از گهواره گرفتم و به در دوختم. نویان وارد اتاق شد. به طرف گهواره امد. خم شد و ب

 :به روی پیشونیش زد. هنوز باهام سر سنگین بود. با تردید پرسیدم

 به نظرت اسمش رو چی بزاریم؟_

 :بدون مکث گفت

 .نوین_

 :با تعجب نگاه اش کردم که گفت

 .برای اولین بار حامله شدی خواستم اگر پسر بود بزاریم نوین و اگر دختر بود نیانوقتی _

 :لبخندی زدم و گفتم

 قشنگه.. یعنی چی؟_

 :نویان لباس هاش رو عوض کرد و کنارم روی تخت نشست و گفت

 .تازه، جدید_
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 .ببخشید قشنگه.._

ک عذر خواهی بدهکار بودم. از مقدمه چینی هم زیاد خوشم بی مقدمه اصل حرفم را زدم. بخاطر تهمتی که به او زده بودم ی

 :نمی آمد.. نویان گفت

 .باید از فرشته معذرت خواهی کنی.. از خوبیش که به روی خودش نمیاره ولی خیلی ناراحت شده بود_

*********** 

ن را در گهواره اش خواباندم. دوست دو روز بود که به خانه باز گشته بودم. امروز قرار بود ساناز و خانواده اش بیایند. نوی

داشتم هرچه زودتر از این حالت کوچکی و بی جانی خارج شود. گریه هایش خیلی ضعیف بود. زود رنگ صورتش که کمی 

 .بازتر شده بود به قرمزی میزد

ب نداشتم ولی اکنون نسبت به نیان بچه آرامی بود. من با نیان شب ها خواب نداشتم. آهی کشیدم. حاضر بودم تا آخر عمر خوا

میدید  دخترم کنارم بود و از به دنیا آمدن برادرش سرمست میشد. وقتی نوزادی را در خیابان های خاکی روستا یا تلویزیون

 .حسابی ذوق زده میشد و مدام جیغ می کشید و نی نی می کرد

. بلکه با آغوش باز پذیرایش بودم. به دلم براش تنگ شده بود. از دوری اش مرگ برایم آسان شده بود هیچ ترسی نداشتم

طبقه پایین رفتم. یک ساعت از شام گذشته بود. آسوده بانو و نویان جلوی تلویزیون نشسته بودند. فرشته کنار آن ها نبود. به 

 .طرف اتاقش رفتم. تردید داشتم. بین رفتن و نرفتن. ضربه ای به در زدم. بعد از مدتی صدایش آمد

 .بفرمایید_

 :باز کردم و داخل رفتم. لبخند خجولی زدم و گفتم در را

 اجازه هست بیام داخل؟_

 :فرشته لبخندی زد و از جایش بلند شد و گفت

 .این چه حرفیه بیا داخل راحت باش_

 :جلو رفتم. کنارش به روی زمین نشستم که گفت

 حال پسرت خوبه؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

 .اره_

 .و عذرخواهی کردمبعد از کلی سکوت و شرمندگی از ا

************ 

را به روی تخت باالتر کشیدم و مشغول شیر دادنش شدم. شیرخوردن اش طول می  نوین را در بغلم جا به جا کردم و خودم

را  تقه ای به در خورد. نگاهم کشید. آهسته و با مکث شیر می خورد. جانی در بدن نداشت برای مک زدن. خیلی ضعیف بود.

 :رفتم و گفتماز نوین گ

 .بفرمایید_

در باز شد و ساناز وارد اتاق شد. یک ماه بعد از تولد نوین شوهرش توانسته بود مرخصی بگیرد و به اینجا بیایند. دیروز 

ه ای به ب*و*سظهر رسیده بودند. با لبخند به طرفم آمد و لبه تخت نشست. دست آزاد نوین را که کنارش بود را گرفت و 

 :د گفتدستش زد. با لبخن

 .چقدر کوچولو. عمه فدات بشه خوشگلم عزیزم_

 :لبخندی به محبتش زدم و گفتم
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 .خدا نکنه_

محبت ساناز زیاد بود. نوین هنوز به نظر من زشت بود. ولی خوب کمی از آن قرمزی و سیاهیش کم شده بود. ساناز کمی در 

 :جایش جا به جا شد و گفت

 سرمین؟_

 بله؟_

 :با کمی من، من گفت

 .د روز پیش حسین پیشنهاد داد بریم شام بیرونچن_

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 خوب؟_

 :نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 .داخل رستوران که نشسته بودیم اشکین رو دیدیم با یک دختر که دستش رو گرفته بود باهم می گفتن و می خندیدن_

بدهم. ولی مگر میشد. اشکین با یک دختر؟! ساناز حالم را یک  کپ کردم. احساس خفگی شدی داشتم. سعی کردم طبیعی جلوه

 :دفعه ای خراب کرده بود. با مکثی طوالنی گفتم

 .خوب_

 :ابرویش را باال داد و گفت

 .خوب اینکه نمیدونم به داداش و زن داداش بگم یا نه؟ میترسم دعوایی بشه بینشون_

 :آب دهانم را به سختی قورت دادم. گفتم

 .ن نگی. از رابطه بینشون که خبر داری. خود اشکین بگه بهتربهتر بهشو_

ساناز سری تکان داد و بعد از مدتی رفت. نوین در خواب را به سختی در گهوارش اش گذاشتم. خودم را به روی تخت رها 

د اینکار را برای قلب نا کردم. چشمم به گوشی ام افتاد. گوشی ام را برداشتم. دستانم میلرزیدند. باید اینکار را می کردم. بای

 :آرامم که هرگز آرام نمیشد می کردم. شروع به نوشتن کردم

سالم. آرزوی دارم حال این روزی تو خوب باشه. مطمئنم که حالت بهتر از منه و این من رو خوشحال می کنه. عشق چیز _

لم که روزهای عاشقیم رو کنار تو گذروندم. عجیبه. آدم رو دیوانه و مجنون می کنه. گاهی خوبه و گاهی بد. از ته دل خوشحا

سال هنوز داخل قلبم  ۸خوشحالم که خدا این فرصت هرچند کوتاه رو به من داد. دورغ که میگن عشق از بین میره. نه بعد از 

 .به همون شدت پا برجاست

شش ماه کنارم بود. برای  سال و ۲ولی عشق دیگه کنارش میاد. من برای بار دوم عاشق شدم. عاشق دخترم دختری که فقط 

بار دوم عشقم رو از دست دادم. بارها تصمیم به خودکشی گرفتم. چون چیزی داخل این دنیا برای من باقی نمانده بود. طالق 

دردی رو از من دوا نمی کرد. من مرده بودم یک مرده متحرک. مادری که بچش رو از دست میده زمانی که اون رو قبر می 

باهاش قبر می کنند. من سه سال رو به دیوانگی گذروندم هیچ کدوم از کارهام دست خودم نبود. میدونم که  کنند خودش رو هم

خبر داری من دوباره بچه دار شدم. پسره اسمش هم نوین. نوین ناخواسته بود. ولی حاال که امد دلم میخواست دختر باشه 

بار اول که در آغوش گرفتم فهمیدم اون رو هم اندازه نیان میخوام..  دوست داشتم نیانم رو دوباره بغل کنم. ولی نوین رو برای

نوین حاال شده عشق سومم.جونم روهم براش فدا می کنم. می خوام تمام حواسم و وقت زندگیم رو بدون توجه به دیگران و 

بشه. زندگی کردن دیگه از حضورشون صرف نوین کنم داخل دنیا دیگه فقط و فقط نوین برام مهم که زودتر پا بگیره و بزرگ 

 .من گذشته من غذا می خورم نفس می کشم تا باشم و نوین رو خودم بزرگ کنم و ازش مراقبت بکنم

همان طور که مینوشتم هق، هق می کردم. حرف های که در دلم انباشته شده بود را داشتم برای اشکین تایپ می کردم. ادامه 

 :دادم
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من زندگی کن و با کسی که برای بار دوم تو رو عاشق خودش کرده برای همیشه کنارش من زندگی نکردم ولی تو به جای _

راسته یا دروغ ولی امیدوارم راست  باش. خبر بهم رسیده که با دختری هستی که انگاری رابطه نزدیکی باهم دارید. نمیدونم

اگر واقعا دوستش داری براش بجنگ و نزار از باشه و تو رو خوشحال و شاد بکنه و بهت عشقش رو با تمام وجود ابراز کنه. 

دستش بدی. برای ما جنگیدن فایده ای نداشت چون همه در ها به رومون بسته بودند. ما شده بودیم مادر و پسر. واقعا خنده 

یدونم نامادری تو و تو شدی پسر ناتنیم. این حرف ها رو هنوزم که هنوز باور ندارم. ولی یک خواهش م دار نیست؟ من شدم

خودخواهی و گستاخی ولی اگر نمیخوای من بیشتر از این نابود و داغون نشم کمتر به اینجا بیا بعد از ازدواجت با هر دختر که 

میخوایی. چون چشم های من به جز تو و نوین کسی رو نمیبینه. میدونی که خیلی حسودم. پس بهت التماس می کنم نزار 

سی بگیر ولی داخل شهر اینجا عروسی نگیر. چون من نمیخوام داخل اون عروسی شرکت بیشتر از این داغون بشم براش عرو

کنم یعنی توانایش رو ندارم انقدر قوی نیستم که داخل اون مراسم شرکت کنم و خیلی ضعیف شدم. خیلی ضعیف تر از اونچه که 

ختی می کنم. من خوشبخت نشدم ولی تو فکرش رو بکنی. من هنوز دوست دارم و جات داخل قلبم هست. برات آرزوی خوشب

 .تو به جای من خوشبخت شو. تو به جای من زندگی کن و عشق بورز و عشق بگیر

 .صدای گریه ام هرلحظه اوج می گرفت. با دستانی لرزان پیام را ارسال کردم

 *******چهار سال بعد*******

 :با اعصبانیت داد زدم

 .خوریپسره لوس بیا اینجا ببینم االن سرما می _

نوین با همان حوله نازکی که به تن داشت به سرعت گوشه دیگر اتاق دوید و من را هم به دنبال خود کشید. بالخره آن را در 

 :گوشه اتاق گیر انداختم و گفتم

 .بالخره گیرت انداختم. یاال بیا مثل بچه آدم بیا لباسات رو بپوش_

 :شید. با تعجب نگاهش کردم. دستش رو جلو اورد و تکان داد و گفتتا دست جلو بردم که حوله اش را در بیارم جیغ ک

 .زشته.. خجالت بکش تو که نباید من ببینی. به زور بردیم حموم بی ادب حاال می خوای لباس تنم کنی_

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 .بپوش االن سرما می خوریبی ادب خودتی پس میخواستی همین طور مثل میکروب داخل خونه بگردی؟ یاال بیا لباس _

 :نوین خودش رو بیشتر به دیوار چسباند و گفت

 .نمیخوام.. وقتی بابا امد میپوشم. ولی تو نه.. خجالت می کشم_

او را حمام کنم و  خنده ام گرفته بود نیم وجبی از من خجالت می کشید. از نوزادی اش بخاطر اینکه خیلی کوچک بود میترسیدم

ن او را به حمام میبرد و لباس هایش را تن می کرد. بخاطر همین نوین اجازه نمیداد من او را به حمام ببرم از همان موقع نویا

و لباس هایش را تنش کنم. االن هم از صبح به دنبالش بودم تا او را به حمام ببرم و بعد از کلی گریه، جیغ، داد و دعوا بالخره 

 .پیش تان زر خاتون رفته بود. حالش زیاد مساعد نبود موفق شده بودم. نویان چند روز بود به شهر

 .بابا_

با داد نوین به عقب برگشتم. نوین تند از زیر دستم در رفت و خود را به نویان رساند. پوفی کشیدم و از جایم بلند شدم. آن دو 

را از من گرفت و تا خواست  گرم مشغول احوال پرسی بودند و نوین تند، تند شروع کرد به گزارش دادن. نویان لباس هایش

 :لباس هایش را تن کند نوین سریع گفت

 .بهش بگو نگا نکن_

 .چشمانم را در کاسه چرخاندم و پشتم را به او کردم

حدود سه ماه بعد از آن پیام به اشکین خبر آمد که اشکین می خواهد زن بگیرد. نویان آسوده بانو رفتند و در گیر کارها شدند 

هانه کردم. هنگام عروسی نوین حالش حسابی خراب شده بود و آن هم از بی حواسی های من بود و بهانه ای و من نوین را ب

شد برای من تا به عروسی داخل شهر نروم. آن شب تا صبح اشک ریختم و خاطراتمان را مرور کردم. یک سال و نیم بعد خبر 
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شت. زن اشکین دختری به دنیا اورد. اشکین صاحب یک دختر آمد که زنش باردار است. عکسش را دیده بودم قیافه خوبی دا

به نام نیان شد. بعد از تولد دخترکش پیغام داده بود که به نامادری ام بگویید دخترکم بسیار شبیه به نیان توست. انگاری او 

س نیان اشکین را که دیدم برای بار دوم متولد شده است و من به یاد دخترک زیبایت نام دخترم را نیان گذاشته ام. وقتی عک

مرا به یاد نیان انداخت. آن روز به یاد تولد دخترکم انقدر گریه کردم و حالم خراب شد که کارم به بیمارستان شهر کشید شد. با 

همه قطع رابطه کرده بودم حتی نمیخواستم کسی را ببینم. چهار سال بود که از این روستا پا به بیرون نگذاشته ام فقط روزها 

 .برای دیدن دخترکم از خانه خارج می شدم

ه ای ب*و*سبا حلقه شدن دستان مردی که بد از آن همه اتفاق مهربانی و توجه اش را صد برابر کرده بود از فکر خارج شدم 

 :بر روی گونه ام نشاند و گفت

 .علیک سالم خانم_

 :مرا محکم به خود فشار داد و سرش را در گردنم فرو برد و گفت

لم برات تنگ شده بود. کم بود که دیوونه بشم هر روز هزار بار خودم رو لعنت میفرستادم که چرا شما رو با خودم خیلی د_

 .نبردم

لبخندی به لبم نشست. خودم را به او فشار دادم و به طرفش برگشتم دستانم را به دور گردنش حلقه کردم و سرم را به روی 

 :سینه اش گذاشتم و گفتم

 .لی برات تنگ شده بودمن هم دلم خی_

حق نویان نامهربانی های من نبود. او در این چهار سال خالصانه عشقش را هر روز پیش کش می کرد. من هم تمام سعیم را 

کردم تا او را بیشتر دوست داشته باشم. او مرد سختی کشیده و مهربانی بود و حقش بود مهربانی زنی که دوستش دارد. من 

محبت ام را عاری از هر گونه ریا و دروغ نثارش کردم. زندگی ام کمی گرم شده بود و وجود نوین گرم و هم از همان روز ها 

گرم ترش می کرد. با جیغ نوین پوفی کشیدم و از بغل نویان بیرون آمدم. خیلی پرو شده بود خیلی و این را هم از نویان یاد 

 :ید و داد زدگرفته. با اعصبانیت جلو آمد و محکم در پای نویان کوب

که بغلش که خودت بری؟ به من میگی سنگین تو که از من  مگه بهت نگفتم حق نداری بغلش کنی ها؟ من رو نمیزاری برم_

 .سنگین تری

خنده ای کردم. نویان اجازه نمیداد او را بغل کنم چون سنگین شده بود و بخاطر عادتی که نویان در ضعیفی اش به او داده بود 

ده بود و پر خور. البته حسود هم بود او هر کدام مان را برای خودش میخواست و حسودی اش می شد از حسابی تپل ش

نزدیکی های ما. نویان به روی تخت نشست و مرا به روی پایش نشاند که جیغ نوین بلند شد. هر دو به او خندیدم و نویان خم 

 :شد او را در آغوش کشید و گفت

 .ه که توام بغل می کنمبیا بابا جان حسودی ندار_

 :نویان سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت

بیا نمیتونم خانمم رو هم بغل کنم. ولی این بچه لوس نمیدونه من انقدر خانمم رو دوست دارم که حاضر نیستم در هیچ _

 .شرایطی از بغلش نمیگذرم

 :صدای جیغ نوین بلند شد

 .چی داری بهش میگی؟ در گوشش حرف نزن_

دی سر دادیم. دل غم زده ام به همین خوشی های کوچک خوش بود. به همین شیرینی و پرو گری های نوین. فشار خنده بلن

 :دست های نویان به دورم بیشتر شد و گفت

 .بهش گفتم من شما رو خیلی دوست دارم_

 :لبخندی زدم و دستم را به دور گردنش انداختم و گفتم

 ین؟ماهم تو رو خیلی دوست داریم. مگه نو_
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 :ید و گفتب*و*سنوین سریع با خود شیرینی گونه نویان را 

 .اره_

 .پایان
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